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  پيشگفتار

نام برتراند راسل براي ايرانيان كتابخوان نه تنها نامي بسيار آشنا است بلكـه نـامي اسـت كـه سـتايش      

بسياري از كتابهاي راسل به فارسـي ترجمـه شـده انـد و     . مي انگيزد و با احترامي ژرف همراه است بسيار بر

در . روشنفكري و مبارز ايران از اين انديشمند و خردمند قرن بيسـتم مطالـب بسـيار آموختـه اسـت      هجامع

دنياي علم، فلسفه، سياست و ادبيات از راسل با عنوان فيلسوف علم، رياضيدان، منطق شـناس،  

اجتماعي و منتقد موشكاف دين و مذهب، سنت هـاي كهنـه، روشـهاي ديكتـاتوري و      هنويسند

راسـل هرگـز    .ر آزادي، حكومت مردم، صلح خواهي و برابري انسـانها يـاد مـي شـود    هوادار پرشو

دانشمند و فيلسوفي پشت ميز نشين نبود و هرگز به مانند بسياري از دانشمندان و فيلسوفان دولتي يا بـرج  

ل راسـ . سياسي هرگز بي طرف يا بـي آزار نبـود   –عاج نشين در خدمت حكومتها نبود و از ديدگاه اجتماعي 

خردمندي بود كه در راه اصالح  جهان و بهبودي زندگي مردم آن به تالشـي سـخت كوشـانه و     –انديشمند 

دوم عمـر، بـه شـدت درگيـر      هرياضيدان پرشور، به ويژه در نيمـ  –اين فيلسوف . پايان ناپذير دست زده بود

ها، و مقاله ها و اجراي سخنراني افتاده بود، با انتشار كتاب مسايل سياسي بود، با ديكتاتورهاي بزرگ جهان در

ها در همه جا نور معرفت علمي مي پراكند و پيام آور شناخت علمي، تفكر علمي، دستيابي به آگاهي علمي، 

رواني به مانند جويباري اسـت كـه آرام و روان از    نوشته هايش در سادگي و. فلسفي، اجتماعي و سياسي بود

  .او نشاني از فضل فروشي و پيچيده گويي نيست در سبك نويسندگي. كنار انسان مي گذرد

كتـاب   1927پـيش از آن در  . سالگي نوشته اسـت  63در  1935را در  نبرد دين با علمراسل كتاب 

هر دو كتاب نقدي است بر دين و مـذهب و هـدف آنهـا مبـارزه بـا      . را انتشار داده بود چرا مسيحي نيستم

كرده اند و در نتيجه، اخالق، و معنويت به بازيچـه اي   خرافات بسياري است كه در دينها و مذهبها جا خوش

  .در دست شيادان جامعه تبديل شده است

اجتمـاعي مـي    –انساني  هاين دو پديد هراسل به بيان بخشي از تاريخ رابط نبرد دين با علمدر كتاب 

كارشناسـان  با منطقي روشن و بياني كوبنده آشكار مي كند كه به ويژه در مسيحيت آنان كه خود را . پردازد

آنان كه خود را روحاني و پيـام خـود را   . علوم االهي ناميده اند هميشه سد راه پيشرفت علم و دانش بوده اند

اين روحانيان هوادار . نيرو و توانشان از گسترش حقيقت جلوگيري كرده اند هآسماني مي دانند هميشه با هم

ه اند، آنان را به خاطر بيان حقيقت علمي به دادگاه و مهرباني و معنويت، در عمل دانشمندان را زنده سوزانيد

  .زندان كشانيده اند؛ و در طول تاريخ همواره سبب آزار و اذيت هواداران علم و معرفت بوده اند
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پيشگفتار  5

  اشاره اي به سرگذشت راسل

پـدر بـزرگش در   . در خانواده اي اشرافي و ثروتمند در انگلستان بـه دنيـا آمـد    1872برتراند راسل در 

جـان  پدر و مـادرش از روشـنفكران دوران بودنـد و بـا     . دوبار نخست وزير شد ويكتوريادوران سلطنت ملكه 

ي پدر و مادرش را از راسل پيش از چهار سالگ. فيلسوف انگليسي دوستي بسيار نزديك داشتند استوارت ميل

تربيت راسل كوچولو بـه مـادر بـزرگش    . پدر بزرگش نيز در شش سالگي او از جهان مي رود. دست مي دهد

تحصيالت دبستان و دبيرستان را در خانه به پايان مي رساند و در نوزده سالگي به دانشـگاه  . واگذار مي شود

انشگاه شكوفان مي شود و در آخرين سال تحصيل استعداد رياضي اين جوان هوشمند در د. كمبريج مي رود

وي در نويسـندگي و بيـان    هاستعداد خيره كننـد . در دانشگاه با شور و هيجان به فلسفه عالقه مند مي شود

در بيست و هشت سالگي سه كتاب از او منتشر شـده  . مطالب دشوار به زبان ساده بسيار زود نمايان مي شود

عنوان اين سه كتاب نمودار . اليبنيتس هفلسف؛ رساله اي در مباني هندسه؛ مانسوسيال دموكراسي در آل: بود

. او استوار باقي ماند هسياست، رياضيات و فلسفه كه تا پايان عمر نود و هشت سال هاو است به سه رشت هعالق

انگليسـي   نام دارد كه آنرا با همكـاري فيلسـوف   اصول رياضياتيكي از بزرگترين آثار راسل در رياضي كتاب 

  .منتشر كرد 1921در  آلفرد وايتهد

راسل به نوعي نظام سوسياليستي گرايش داشت كه دولت در آن بر كوشـش هـاي اقتصـادي نظـارت     

وي پيش از آغاز جنگ جهاني اول و در تمامي مدت دوران آن با جنگ و تالشهاي مربـوط بـه   . نداشته باشد

از اسـتادي   1916در . مبـارزه اي آشـتي ناپـذير پرداخـت     آن به سختي مخالفت كرد و با دولت انگلستان به

مقدمه كتاب . دانشگاه بركنار شد و به اتهام توهين به نيروهاي مسلح پادشاهي به شش ماه زندان محكوم شد

كتابها و مقاله هـايي كـه از او تـا پـيش از پايـان جنـگ منتشـر شـدند         . را در زندان نوشت رياضي هبر فلسف

پس از پايان جنگ . عرفان و منطق؛ علم ما به عالم خارج؛ مسايل فلسفه؛ مقاالت فلسفي :عنوانشان چنين بود

در بازگشـت  . يكسال در پكن درس داد و در مسكو با لنين ديدار كرد. جهاني اول به چين و روسيه سفر كرد

ري روسيه را از چين ستايش كرد اما نظام ديكتاتو. چين و كتاب ديگري در مورد روسيه نوشت هكتابي دربار

  .وي تا پايان زندگي شوروي را به دليل روشهاي ديكتاتوري و دوري از دموكراسي نكوهش مي كرد. كوبيد

در دانشـگاههاي شـيكاگو، كاليفرنيـا،    . به امريكا سفر كـرد و شـش سـال در آن كشـور بـود      1938در 

رايش پيش آوردند كه كارگردانان در برخي از اين دانشگاهها مزاحمت هايي ب. نيويورك و پنسيلوانيا درس داد

منتشـر   تاريخ فلسفه غربسخنراني هاي وي در يكي از درسها با عنوان . آنها سياست بازان و روحانيان بودند

به انگلستان بازگشت و كرسي اسـتاديش را پـس    1944در . شد و هيجان بزرگي در دنياي فلسفه پديد آورد

 رشد فلسـفي مـن  آخرين كتاب فلسفي راسل . بيات به او داده شدجايزه ادبي نوبل را در اد 1950در . گرفت

رواني فكـري خـود او    –فلسفي  –انتشار يافت و در واقع داستان زندگي علمي  1959اين كتاب در . نام دارد
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دين با علمنبرد    6

راسل از حدود هفتاد سالگي به بعد به عنوان فيلسوفي مبارز و انديشـمندي انسـان دوسـت در جهـان     . است

 –در كوشـش هـاي سياسـي    . زبانهاي ملتهاي با فرهنگ ترجمـه شـده بودنـد    هكتابهايش به هم. پرآوازه بود

وي بـه نمـاد يـا مظهـر مبـارزه بـا       . اجتماعي به او به عنوان رهبري حكيم يا خردمنـد مـي نگريسـتند   

خرافـات مـذهبها و بزرگتـرين     هدينـي، كوبنـد   –اخالقي  هديكتاتوري، ويرانگر سنتهاي رياكاران

راسل در جهان به عنوان خردمندي سـنت  . يقت علمي و نظام دموكراسي تبديل شده بودپشتيبان حق

نظرهـاي راسـل   . منطقي پرآوازه بـود  –شكن، فيلسوفي ضد دين، انديشمندي آزاديخواه و دانشمندي علمي 

 از ديدگاه روحانيان، سنت پرستان و شيادان جامعـه تحمـل   زناشويي و دين و مذهب، سياست، اخالق هدربار

جنايتهـاي  . صنعتي امريكا پرداخـت  –راسل در دوران جنگ ويتنام به رسواسازي دستگاه نظامي . ناپذير بود

فيلسوف مبارز فرانسه در دادگاهي  سارتربا همكاري با . هراس انگيز امريكا را در ويتنام به شدت محكوم كرد

وجدان بيدار مردم  هراسل نمايند. نمادين يا سمبليك امريكا را به پاي ميز محاكمه كشانيد و محكومش كرد

فيلسـوف مردمـي در راه هـواداري از     –تالشهاي اين دانشـمند  . آزاده، ستمديده و معترض سراسر جهان بود

كتاب علم و . بعدها نتايج ارزشمندي به بار آورد مايشهاي اتميخلع سالح جهاني و مخالفت با آز هانديش

  1.دين به ايرانيان آزاده، ميهن دوست و هوادار حكومت مردم تقديم مي شود

، انتشـارات فـرانكلين، چـاپ    غالمحسـين مصـاحب  به سرپرستي » دايره المعارف فارسي«براي نوشتن پيشگفتار از كتاب  .1

  .بهره برداري شده است1365، نشر پرواز، تهران نجف دريابندري هبرتراند راسل ترجم هنوشت» غرب هتاريخ فلس«و كتاب 1345
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  فصل اول

  هاي نبرد ميدان

تـاريخ فكـري بشـر مـي دانـيم،       هدين، تا آنجا كه دربـار . دين و علم دو جنبه از زندگاني اجتماعي اند

در حالي كه علم، پـس از سوسـو زدن هـايي زودگـذر در ميـان يونانيـان و       . هميشه داراي اهميت بوده است

اعراب، ناگهان در قرن شانزدهم ميالدي از اهميت شاياني برخوردار شد و از آن دوران تـاكنون بـه گونـه اي    

بين علم و دين همواره . نها سروكار داريم پي ريزي كرده استفزاينده سر انديشه ها و مؤسسه هايي را كه با آ

برخوردي پايان ناپذير وجود داشته است، برخوردي كه جز در مـورد چنـد سـال گذشـته بـه پيـروزي علـم        

خود به  هاما با پيدايش دينهاي تازه اي در روسيه و آلمان كه هر دو در كوششهاي رسالت گون. انجاميده است

 1.ند بار ديگر احتمال پيروزي علم را به مانند آغاز دوران علمي مورد ترديد قرار داده استوسايل علمي مجهز

زمينه ها و تاريخ حالت جنگ بين دينهاي سنتي و معرفت علمي بار ديگر اهميـت   هدر نتيجه، موضوع مطالع

  .پيدا كرده است

است كه بر مشاهده استوار  علم كوششي است براي دريافتن يا كشف كردن از راه مشاهده و استداللي

جهان و سپس يافتن قانونهايي كـه ايـن واقعيـت هـا را بـه       هنخست كشف واقعيت هاي ويژه اي دربار. باشد

نظـري   هايـن جنبـ  . پيش بيني رويدادهاي آينده امكان پذير شود) اگر بخت ياري كند(يكديگر پيوند دهد و 

ا بهره برداري از معرفت علمي آسايش و رفاهي را توليـد  علم با روش علمي پيوند دارد، جنبه اي از علم كه ب

همـين  . مي كند كه در دوران پيش از پيدايش علم يا امكان پذير نبود يا دست كم بسيار گران تمام مي شد

ويژگي علم است كه سبب مي شود حتي كساني كه آشنايي چنـداني بـا علـم ندارنـد از اهميـت شـايان آن       

  .آگاهي داشته باشند

هر يك از دينهـاي بـزرگ تـاريخي داراي سـه     . ز نظر اجتماعي پديده اي پيچيده تر از علم استدين ا

اهميت نسبي ايـن سـه جنبـه در    . اصول اخالق فردي) 3(احكام و  همجموع) 2(دستگاه دين، ) 1: (جنبه اند

نـان و روم، تـا   دينهاي باستاني در يو. دورانهاي گوناگون و در سرزمين هاي مختلف بسيار متفاوت بوده است

رواقيانزماني كه 
2
. اخالق فردي حرف چنداني براي گفتن نداشتند هاخالقي به آنها نداده بودند، دربار هجنب 

در پروتستان گرايي نو . در اسالم دستگاه دين در سنجش با نيروي حاكم زميني اهميت چنداني نداشته است

                                                           

به قدرت رسيدن نازيسم در آلمان هيتلري و استوار شدن كمونيسم در روسيه نوشته شده در دوران 1935كتاب در . 1

  ).مترجمان. (است

2. Stoics ،فيلسوفاني در يونان باستان.  
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 8  نبرد دين با علم

دين، با نسـبت   هاينها، هر سه جنب هبا هم. شود گرايشي در كاستن از سختگيري هاي احكام ديني ديده مي

 ههمـين جلـو  . كمتر يا بيشتر، از عنصرهاي بنيادين دين به عنوان پديده اي اجتمـاعي بـه شـمار مـي رونـد     

دين شخصي و بي غل و غش، مادام كـه از  . اول برخورد با علم را سبب مي شود هاجتماعي است كه در درج

درستند بپرهيزد، در دوران علمي نيز مي تواند بدون تشويش به حيات خود اعالم احكامي كه از نظر علمي نا

  .ادامه دهد

فكري برخورد بين دين و علم به شمار مي رود، اما تلخي اين مخالفت به دليل  هاحكام ديني سرچشم

ورد كساني كه احكـام يـا اعتقادهـا را مـ    . پيوند خوردن احكام با دستگاه دين و دستورهاي اخالقي بوده است

. ترديد قرار دادند سبب ناتواني مراجع ديني شدند و در نتيجه امكان پايين آمدن درآمد روحانيان فراهم شـد 

افزون بر اين، شكاكان سست كنندگان اخالق در نظر گرفته مي شدند، زيرا اين روحانيان بودند كـه وظـايف   

فرمانروايـان دنيـوي و هـم روحانيـان     بـه ايـن ترتيـب هـم     . اخالقي را از روي احكام ديني تعيين مي كردند

  .دريافتند كه در بيمناك بودن از آموزشهاي انقالبي دانشمندان علوم، داليل خوبي در دست دارند

اين گفتگو نه با علم كلي و نه با دين در كليت آن سروكار خواهيم داشت، بلكه فقط به جنبه  هدر ادام

تا آنجا كه به دنياي . و هنوز هم ادامه دارند خواهيم پرداخت هايي كه در گذشته با يكديگر برخورد داشته اند

گاهي بـر اسـاس گفتـه اي در انجيـل مطلبـي      . مسيحيت مربوط مي شود اين برخوردها بر دو گونه بوده اند

يك واقعيت به شيوه اي قاطع بيان مي شود، براي نمونه، اين گفته كه خرگوش به نشخوار كردن مـي   هدربار

 –علمي رد مي شود براي كساني كه باور دارنـد   هفته هاي قطعي به مانند اين پس از مشاهدوقتي گ. پردازد

انجيـل   ههـر كلمـ   –چنان كه بسياري از مسيحيان تا پيش از اين كه علم خالف آنرا ثابت كند باور داشتند 

نظـر مفهـوم    اما زماني كه نوشـته هـاي انجيـل از   . همان الهام آسماني است دشواري هايي پديد خواهد آمد

مذهبي آنها اهميت چنداني نداشته باشد كنار گذاشتن آنها دشواري چنداني ندارد يا با گفتن اين كه انجيـل  

اما زماني كه علم با . فقط در مورد مسايل ديني و اخالقي مرجعيت دارد مي توان از برخورد لفظي پرهيز كرد

ا برخي از نظرهاي فلسفي كه االهيـان آنهـا را در   برخي از احكام قاطع و اساسي مسيحيت در تضاد است يا ب

به طور كلي، نبودن توافق بـين  . سنت خود بنيادي مي دانند ناهماهنگ است برخوردي عميق پيش مي آيد

علم در آغاز بيشتر از نوع مخالفت با پاره اي از اظهار نظرهاي ديني بود اما تدريجاً اين تضاد به سـوي   دين و

امـروزه مـردان و زنـان    . است كه بخش حياتي آموزشهاي مسيحيت شناخته شده انـد مطالبي كشانيده شده 

مذهبي چنين احساس مي كنند كه بيشتر احكام مسيحيت، به آن شكل كه در قرون وسطي وجـود داشـت،   

اما اگر مي خواهيم مخالفتي را كه . غيرالزم است و در واقع به مانعي در راه زندگي مذهبي تبديل شده است

ا آن روبرو شد درك كنيم بايد به كمك نيروي تخيل به ماهيت نظـام اعتقادهـايي پـي ببـريم كـه آن      علم ب

. فرض كنيد شخصي از يك روحاني مي پرسد انسان چرا نبايد آدم بكشد. مخالفتها را منطقي جلوه مي دادند
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يـرا از سـويي   اين پاسخ رضايت بخـش نيسـت، ز  » .چون به دار آويخته خواهد شد«: روحاني جواب مي دهد

عمل به دار آويخته شدن بايد موجه شناخته شود و از سوي ديگر روش دستگيري قاتالن به گونـه اي اسـت   

اما پيش از پيدايش علـم بـراي ايـن مسـئله     . فرار مجازات نمي شوند هكه گروه بزرگي از آدم كشان در نتيج

بود كه در متن ده فرماني كه از سوي  پاسخ اين. پاسخي وجود داشت كه تقريباً براي همه رضايت بخش بود

قاتلي كه از چنگال عـدالت زمينـي   . خدا در كوه سينا به موسي آشكار شد آدم كشي ممنوع اعالم شده است

همان خداوندي كه دسـتور مجـازات آدم كشـان    . جان بدر برده هرگز از خشم خداوندي در امان نخواهد بود

اما چنين استداللي . ه مراتب از به دار آويخته شدن هراس انگيز استتوبه ناپذير را صادر كرده، مجازاتي كه ب

. به مرجعيت انجيل متكي است و در صورتي كارساز خواهد بود كه تماميـت انجيـل دربسـت پذيرفتـه شـود     

بايد همچنان اين نظر را  3گاليلهوقتي انجيل مي گويد كه زمين حركت نمي كند با وجود آگاهي از استدالل 

گرچه تعداد اندكي مـي  . زيرا در غير اين صورت سبب ترغيب آدم كشان و ساير تبه كاران شده ايمبپذيريم، 

توانند چنين استداللي را بپذيرند، اما نمي توان آنرا چرنـد بـه شـمار آورد و همچنـين كسـاني كـه بـه ايـن         

س خوانـده در قـرون   بيـنش افـراد در  . استدالل توجه كردند نبايد از نظر اخالقي فاسد در نظر گرفته شـوند 

را  4تومـاس آكوينـاس  مـي تـوان   . وسطي از نوعي وحدت منطقي برخوردار بود كه اكنون از ميان رفته است

هنـوز هـم    –وي معتقـد بـود   . مفسر معتبر احكام ديني دانست، احكامي كه علم ناچار از مخالفت با آنها بود

ادي مسيحيت بدون نياز به دليـل بـا منطـق و    برخي از حقايق بني –كليساي كاتوليك همين اعتقاد را دارد 

اين حقايق مي تـوان از وجـود آفريننـده اي توانـا و      هاز جمل. بدون توسل به وحي آسماني ثابت شدني است

توانايي و نيكوكاري او چنين نتيجه مي دهد كه خالق، آفريده هايش را از احكامش بي خبر . نيكوكار ياد كرد

خداوندي مربوط مي شود اين آگاهي الزامي است به اين ترتيب  هه اطاعت از ارادنخواهد گذاشت، تا آنجا كه ب

وحي آسماني بايد وجود داشته باشد و ناگفته پيداست كه اين الهام در متن انجيل و در تصميم هاي دستگاه 

مي توانيم از آنچه نياز به دانستن آن را داريم  هپس از استوار شدن اين نكته ها دنبال. دين جلوه گر مي شود

كل اسـتدالل بـه روش پـي بـردن از كـل بـه       . متن كتاب مقدس و خطابه هاي شوراهاي روحانيت بياموزيم

جزئيات بر اساس فرض هايي كه از پيش از سوي تقريباً تمامي جمعيت كشورهاي مسيحي پذيرفته شده اند 

جلـوه مـي كنـد، نادرسـتي و     گاه خواننـدگان امـروز نادرسـت    دپيش مي رود و گرچه چنين استداللي از دي

  .آن دوران آشكار نبود هسفسطه آميز بودن آن بر اكثريت افراد درس خواند

قدرت است زيرا ايجـاب مـي كنـد كـه اگـر      . وحدت منطقي در عين حال هم قدرت است و هم ضعف

شـخص  ضعف است زيرا اگر . شخص مرحله اي از استدالل را پذيرفت بايد تمامي مراحل بعدي را نيز بپذيرد

                                                           

3 .Galileiستاره شناس ايتاليايي در قرن شانزدهم و هفدهم ،.  

4. Thomas Aquinas ،فيلسوف مدرسي در قرن سيزدهم.  
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بخشي از استدالل هاي مراحل بعدي را نپذيرد بايد از پذيرش دسـت كـم بخشـي از مراحـل نخسـتين نيـز       

وحـدت منطقـي    هقدرت و ضعف را كـه نتيجـ   هدستگاه دين در برخوردش با علم هر دو جنب. خودداري كند

  .احكام قاطع آن پديد مي آيد جلوه گر ساخته است

يي دست مي يابد با شيوه هايي كه االهيان قرون وسطي به كار راهي كه به كمك آن علم به آگاهي ها

تجربه نشان داده است كه اصول كلي را آغاز كار قرار دادن و سپس جزييات را . مي بردند كامالً متفاوت است

زيرا از سويي امكان دارد آن اصول كلي نادرست باشند . خطرناكي خواهد بود هيجه گيري كردن شيوتاز آنها ن

علم كـار خـود را   . آن اصول بنا مي شود سفسطه آميز باشد هسوي ديگر ممكن است استداللي كه بر پايو از 

از . با فرضهاي بزرگ آغاز نمي كند بلكه واقعيتهاي ويژه اي از راه مشاهده و تجربه كشف شده اند آغاز كارند

اساس درستي واقعيتها استوار مي تعدادي از اين واقعيتها قانوني كلي نتيجه مي شود كه دليل درستي آن بر 

چنين قانوني با تأكيد تمام بيان نمي شود، اما به عنوان فرضيه اي كه به عنـوان آغـاز كـار از آن بهـره     . شود

اگر قانون درست باشد در شرايطي ويژه برخي از پديـده هـايي   . برداري مي شود مورد پذيرش قرار مي گيرد

اگر آن پديده ها نمايان شوند در اين مرحله . ويژه نمايان خواهند شد كه تاكنون ديده نشده اند، در شرايطي

. تازه اي ساخته شـود  هدر غير اين صورت فرضيه بايد بي اعتبار شناخته شود و فرضي. فرضيه تأييد مي شود

اما در صورتي كه واقعيتهاي بسياري با فرضيه هماهنگ باشند، گرچه موضوع قطعي نباشد، اما اگر در پايـان  

تعـدادي از  . كار اين هماهنگي بسيار محتمل باشد در چنين حالتي فرضيه به نام نظريه شـناخته مـي شـود   

نظريه ها كه هر يك مستقيماً بر واقعيتها بنا شده اند امكان دارد براي ساختن فرضيه اي نو و كلي تر به كار 

بـراي چنـين عموميـت دادنـي     . كردواقعيتها از آن پيروي خواهند  هروند، فرضيه اي كه اگر درست باشد هم

انديشيدن قـرون وسـطايي كلـي تـرين اصـول       هاما در حالي كه در شيو. محدوديتي نمي توان در نظر گرفت

نهايي به مفهوم تعلـق   –نهايي كارند  هآغاز در نظر گرفته مي شود در روش علمي اين اصول كلي نتيج هنقط

تفـاوت اعتقـاد   . قوانين گسترده تري از آنها استنباط شودكه امكان دارد در مراحل بعدي،  –به زماني خاص 

علمي در اين است كه اولي ادعا مي كند حقيقتي مطلـق و ابـدي اسـت، در حـالي كـه علـم        هديني با نظري

. در نظريه هاي كنوني خود انتظار مي كشـد  –دير يا زود  –هميشه موقتي است و همواره دگرگوني هايي را 

است كه روش آن به گونه اي است كه منطقاً توانايي دستيابي به حكمي كامل و نهايي علم بر اين نكته آگاه 

اما در علمي پيشرفته تغييرات الزم بيشتر از نوع دگرگوني هايي است كه بري ايجـاد دقـت بيشـتر    . را ندارد

ورد نظريه هاي قديم در صورتي كه فقط محاسبه هاي تقريبي در ميان باشـد همچنـان مـ   . صورت مي گيرد

بهره برداري قرار خواهند گرفت اما زماني كه امكان مشاهدات بسيار دقيق فراهم مي شـود ديگـر جوابگـوي    

افزون بر اين، اختراعات فني كه از نظريه هاي قديم پيشنهاد شده اند گواه بر اين است كـه  . مناسبي نيستند

علم مشوق دست برداشـتن از جسـتجوي   به اين ترتيب . تا حدي از نوعي از حقيقت علمي برخوردار بوده اند
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حقيقتي كه هر نظريه . حقيقت مطلق و هوادار جايگزيني چيزي است كه مي توانيم آنرا حقيقت فني بناميم

: حقيقت فني درجـاتي دارد . اي نتواند به اختراعي دست يابد يا آينده را پيش بيني كند مالك آن خواهد بود

ديگـري كـه    هزيادتر و پيش بيني هاي بهتري شود نسبت به نظريهر نظريه اي كه سبب پيدايش اختراعات 

ذهني عـالم   هدر چنين وضعي، معرفت ديگر آين. كمتر از اين ويژگي برخوردار است به حقيقت نزديكتر است

امـا ايـن ويژگـي    . ماده تبديل مي شود ههستي جلوه نمي كند بلكه به ابزاري علمي در جريان كاربرد استادان

گرچه در راه كشف حقيقت به روشي نو دست يافتـه بـودن   . پيشاهنگان علم درك نكرده بودندهاي علمي را 

اما هنوز هم اين پيشاهنگان به مانند مخالفـان خـود يـا االهيـان هـم دوران، حقيقـت را امـري مطلـق مـي          

  .پنداشتند

يدگاه درس از د. تفاوت بزرگ بين بينش قرون وسطايي و جهان بيني در علم نو در موضوع مرجع است

ترديد ناپـذير جلـوه    ارسطو آموزشهاي) تقريباً به طور برابر(خواندگان، متن انجيل، احكام مذهب كاتوليك و 

انديشه هاي اصيل و حتي بررسي واقعيت هاي ساده هرگز نمي بايد از حد و مرزي كـه از سـوي   . مي كردند

بروند، پرسشـهايي از ايـن قبيـل كـه در آن      اين مرجع هاي بي حد و مرز فكر و انديشه تعيين شده اند فراتر

مشتري نيز ماه دارد و اينكه آيا سرعت سقوط اجسام  هسوي زمين نيز انسان هايي زندگي مي كنند، آيا سيار

با جرم آنها نسبت دارد پرسش هايي بودند كه پاسخشان از راه مشاهده به دست نمي آيد بلكه با برداشـت از  

برخورد بين االهيات و علم در واقـع همـان برخـورد بـين     . و روشن مي شودكتاب مقدس يا آموزشهاي ارسط

دانشمندان از كسي نمي خواستند كه چون اظهار نظري از سوي مرجع بزرگـي اعـالم   . مرجع و مشاهده بود

برعكس، آنان حواس را معيار قرار مي دادند و فقط نظرهـايي را مـي   . شده آنرا بايد به عنوان حقيقت بپذيرد

كار را بر مشاهده مي گذاشت آشكار  هتند كه بر واقعيت استوار بودند، واقعيتهايي كه بر هر كس كه پايپذيرف

اين روش تازه در زمينه هاي نظري و عملي به پيروزيهايي آن چنان حيرت انگيز دسـت يافـت كـه    . مي شد

ناهماهنگ انجيل بـا علـم، بـه    گفته هاي . علوم االهي به تدريج ناچار از كنار آمدن با علم و سازش با آن شد

تمثيلي، مجازي يا رمزي تفسير مي شد؛ پروتستانها نخست پايگاه مرجعيت را از احكام كليسا و انجيل  هشيو

تدريجاً به اين نكته پي برده شـد كـه زنـدگي مـذهبي     . فقط به خود انجيل و سپس به روح فرد انتقال دادند

به ايـن ترتيـب   . برخي از امور مثالً وجود تاريخي آدم و حوا ندارد هربط چنداني به اظهار نظرهاي ديني دربار

 –دستگاه دين با واگذاري پاره اي از سنگرهاي كوچك كوشيده است تا پايگاه يا دژ اصلي را سالم نگـاه دارد  

  .آيا در اين كار موفق بوده يا خير، آينده نشان خواهد داد

كـه   –آن باشـد   هو شايد هم دلخواه ترين جنب –دارد  اينها، جنبه اي در زندگي مذهبي وجود هبا هم

ماهيت جهان هستي باور كنـيم   همصون و مستقل از كشف هاي علمي است و صرف نظر از آنچه كه ما دربار

خود پيوند داشته بلكه  هدين نه تنها با احكام مشخص و دستگاه ساخت. امكان دارد همچنان استوار باقي بماند
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 12  نبرد دين با علم

در بهترين قديسان . ي اشخاصي كه اهميت آنرا درك مي كرده اند نيز پيوند داشته استهمواره با زندگي فرد

هـدف هـاي زنـدگي بشـر وجـود       هو عارفان تركيبي از اعتقاد به احكامي ويژه و نوع خاصي از احساس دربار

كسي كه عميقاً دردهاي سرگذشت نوع بشر را احساس مـي كنـد، شـوق كاسـتن از رنـج هـاي       . داشته است

اين روزها به  داني در او وجود دارد، و اميدوار است كه در آينده بهترين امكانات براي انسان ها فراهم بشوانس

حتـي اگـر بخـش انـدكي از دسـتگاه       –راي بينش مذهبي است در نظر گرفته مـي شـود   اعنوان كسي كه د

راهـي بـراي    هبرگيرنـد در صورتي كه دين به جاي يك دستگاه اعتقادي در. مسيحيت سنتي را پذيرفته باشد

احساس باشد علم نمي تواند كاري به كار آن داشته باشد شايد تباهي احكام جزمي، از نظـر روان شـناختي،   

زيرا اين حالـت، پيوسـتگي نزديكـي بـا اعتقادهـاي مربـوط بـه        . چنين حالت احساسي را موقتاً دشوارتر كند

بد الزامي نيست؛ در واقع بسـياري از آزادانديشـان در   اما باقي ماندن اين دشواري براي ا. االهيات داشته است

هـيچ تعـالي   . زندگاني خود نشان داده اند كه چنين حالت احساسي پيوند بنيادي با معتقـدات دينـي نـدارد   

بزرگي نمي تواند پيوستگي تامي با باورهاي بي بنياد داشته باشد، و اگر باورهاي علوم االهي بي اساس باشند 

غير از اين انديشيدن به . آنچه در بينش ديني نيكو شناخته مي شود الزم به نظر نمي رسند براي نگهباني از

اين جريان، در تالش هاي ما  همعناي اين است كه از آنچه كشف خواهيم كرد دچار ترس فراوانيم و در نتيج

ي بـه حكمـت   اما اين فقط ميزان درك يا شناخت ما است كـه دسـتياب  . براي درك جهان اثر خواهد گذاشت

  .واقعي را امكان پذير مي سازد
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  فصل دوم

  انقالب كوپرنيكي

نخستين نبرد پر طنين بين االهيات و علم، و به تعبيرهـايي پرمعنـاترين نبـرد، برخـورد نظريـه هـاي       

مربوط به بحث ستاره شناسي در اين مورد بود كـه خورشـيد كـانون آن چيـزي اسـت كـه اكنـون دسـتگاه         

آن زمين ساكن بود و  هكه برپاي. بود 1بطلميوسرايج زمان، انديشه هاي  هنظري. خورشيدي مي ناميم يا زمين

در چنين وضعي خورشيد، ماه، سيارات و مجموعه اي از ستارگان ثابت، هر . در مركز عالم هستي قرار داشت

زمـين نـه تنهـا سـاكن      2كوپرنيكتازه يا انديشه هاي  هبنابر نظري. يك در مدار خود به گرد زمين مي گرديد

هر شبانه روز يك بار به گرد محورش مي چرخد و هر سال يك بـار  : حركت استنيست بلكه داراي دو گونه 

  .به دور خورشيد گردش مي كند

نظريه اي كه آنرا كوپرنيكي مي ناميم، گرچه در قرن شانزدهم با قدرت تمام به عنوان نظريه اي نو پـا  

ستاره شناسي شايستگي بسـيار  يونانيان كه در علم  هبه ميدان گذاشت، در واقع در گذشته هاي دور به وسيل

گروه فيثاغوريان از اين نظريه هواداري مي كردند و آنرا، بدون مـدرك تـاريخي، بـه    . داشتند كشف شده بود

نخستين ستاره شناسي كه قطعاً مشخص شده به حركـت  . بنيانگذار مكتب خود نسبت مي دادند 3فيثاغورس

اين دانشمند از . رن سوم پيش از ميالد مي زيسته استيوناني است كه در ق 4آريستارخوسزمين معتقد بوده 

وي مبتكر روشي است كه از نظـر اصـول فرضـيه پـردازي معتبـر      . بسياري جهات فرد كم نظيري بوده است

شـيد و مـاه پـي ببـرد، گرچـه بـه دليـل        رنسبي بـين خو  هشناخته شده و وي به كمك آن توانست به فاصل

ايـن سـتاره   . واقعـي تفـاوت بسـيار دارد    همحاسباتش با فاصـل  هنتيجاشتباهاتي كه در مشاهدات خود داشت 

شناس، به مانند گاليله كه قرنها بعد محكوم شد، در دوران خود به بي ايماني متهم شد و برخـي از رواقيـان   

اما وي در دوراني مي زيست كه مردان پرتعصب دين نفوذ اندكي در حكومت داشتند و در . محكومش كردند

  .محكوميت ها آسيبي به او نرسيدجريان اين 

يونانيان در هندسه شايستگي فراوان داشتند و در نتيجه توانستند در پاره اي از موارد به پيروزي هاي 

زمـين بـر    هرا مي دانستند و از شكل سـاي ) كسوف و خسوف(دليل گرفتن خورشيد و ماه . علمي دست يابند

                                                           

1 . Ptolemyرياضيدان و ستاره شناس يوناني تبار در قرن دوم ميالدي ،.  
2. Copernicusستاره شناس لهستاني در قرن پانزدهم و شانزدهم ،.  
3. Pythagorasفيلسوف و رياضيدان يوناني در قرن ششم پيش از ميالد ،.  

4. Aristarchus. 

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


دين با علم نبرد   14 

 

كـه انـدكي پـس از آريسـتاخوس      5اراتوس تنس. است روي ماه چنين برداشت كردند كه زمين كروي شكل

مقـدمات علـم ديناميـك     هاما يونانيـان حتـي دربـار   . زمين پي برد هزندگي مي كرد به چگونگي برآورد انداز

حركت  هفيثاغورسي از آوردن داليلي محكم دربار هبنابراين هواداران نظري. چيزي نمي دانستند) نيروشناسي(

  .خود ناتوان بودند هن نظريزمين براي به كرسي نشاند

ميالدي نظر آريسـتاخوس را نپـذيرفت و دوبـاره زمـين را بـه جايگـاه        130بطلميوس در حدود سال 

در سراسر دوران بعدي باستان و در تمامي قـرون وسـطي   . ممتازش كه كانون جهان هستي باشد بازگردانيد

  .وي ترديد ناپذير جلوه مي كرد هنظري

كه  –شايد به سختي شايستگي آنرا داشته باشد  –ين افتخار نصيبش شده ا) 1473-1543(كوپرنيك 

در دوران جـواني بـه   » كراكـو «وي پس از درس خوانـدن در دانشـگاه   . اصطالح نظام كوپرنيكي به نام اوست

اما سه سال بعد بـه  . ميالدي در شهر رم به استادي رياضيات دست يافت 1500ايتاليا رفت و در حدود سال 

بازگشت و به منظور انجام اصالحاتي در پول رايج و مبارزه با جنگجوياني از نژاد آلماني هاي شـمال  لهستان 

 هدربـار وقت آزادش را صرف نوشـتن بزرگتـرين اثـرش     1530تا  1507سال از  23در مدت . استخدام شد

  .فقط اندكي پيش از مرگش منتشر شد 1543اين كتاب در سال . مي كرد گردش اجرام آسماني

نظريه كوپرنيك، گرچه به عنوان كوششي ثمر بخش و سرشار از تخيل كه امكان پيشرفت هاي بعـدي  

همان طور كه اكنون مي دانيم سيارات بـه دور  . را فراهم آورد اهميت بسيار داشت، اما هنوز بسيار ناقص بود

ز نيست بلكه در يكـي  خورشيد در مدارهايي بيضي شكل مي گردند نه دايره اي، جايگاه خورشيد نيز در مرك

كوپرنيك معتقد بود كه مدار سياره ها دايره اي شكل است و بي نظمي هاي موجود را بـه  . از كانون ها است

وي از  هاين وضع سـبب شـد كـه نظريـ    . اين حساب گذاشت كه خورشيد در مركز هيچ يك از مدارها نيست

ودي محروم شـود و اگـر ايـن اشـتباه بـه      بطلميوس بود تا حد هنوعي سادگي كه بزرگترين برتريش بر نظري

به اين نظريـه داد هرگـز امكـان پـذير      7نيوتناصالح نمي شد گستردگي يا عموميتي كه بعدها  6كپلر هوسيل

مركزيت زمين كـه خـود او اعـالم كـرده بـود پـيش از او از سـوي         هكوپرنيك مي دانست كه نظري. نمي شد

پخش معلومـات كالسـيك در    هي را وي مديون آغاز دوبارگاهآاين . آريستاخوس آموزش داده مي شده است

ايتاليا بود و اگر آن روزگاران به دليل ستايش بي پايان از آثار باستانيان نبود شايد كوپرنيك هرگـز جسـارت   

وي مدت ها چاپ كتـابش را بـه تـأخير انـداخت زيـرا از واكـنش       . پخش نظريه هايش را به دست نمي آورد

كوپرنيك كه خود فردي روحاني بود كتابش را به پاپ تقديم كرد و ناشـرش  . اك بودروحانيان به شدت بيمن

                                                           

5. Eratosthenes. 

6. Keplerستاره شناس آلماني در قرن هاي شانزدهم و هفدهم ،.  
7. Newtonرياضيدان انگليسي در قرن هاي هفدهم و هجدهم ،.  
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ناشر نوشـته بـود كـه موضـوع     ). كه شايد هم متن آن مورد تأييد كوپرنيك نبود(بر كتاب پيشگفتاري افزود 

تـا مـدتي ايـن    . حركت زمين فرضيه اي بيش نيست و به هيچ روي عنوان يك حقيقت مطـرح نشـده اسـت   

  .كاربرد داشت اما اين سرپيچي گستاخانه تر گاليله بود كه بعدها سبب شد كوپرنيك تكفير شود تدبيرها

  .در آغاز پروتستان ها در مورد كوپرنيك خشمگين تر از كاتوليك ها بودند

مردم گوششان را بدهكار طالع بين تـازه بـه دوران رسـيده اي كـرده انـد كـه در مـورد        «: گفت  8لوتر

هر . مي زند و نمي گويد كه اين آسمان ها، افالك، خورشيد و ماه هستند كه مي چرخندچرخيدن زمين زور 

 هتازه اي مي سازد كه صد البته سرآمد هم هكس كه مي خواهد زيرك تر از ديگران جلوه كند دستگاه انديش

مي آموزد  اما كتاب مقدس به ما. و رو كند دستگاه هاست، اين احمق مي خواهد كل علم اختر شناسي را زير

نيز به مانند لـوتر همـين نكتـه را     9مالنچيتون» .فرمان داد تا خورشيد آرام بگيرد، نه زمين» يوشع نبي«كه 

جهـان همچنـان اسـتوار    «نيز پس از نقل قولي از متن كتاب مقدس مبني بر اينكه  10كالوين. تأكيد مي كرد

آن كيست كه مي تواند آن چنـان گسـتاخ   «: پيروزمندانه چنين نتيجه گرفت» است، آن را حركت نتوان داد

مدت ها بعد در قرن هجـدهم، در   11وسليحتي » باشد كه مرجعيت كوپرنيك را واالتر از روح مقدس بداند؟

حالي كه جسارت آنرا نداشت كه چون گذشتگان قاطعانه بگويد، اعالم كرد كه نظريـه هـاي تـازه در سـتاره     

  ».به سوي كفر گرايش دارند«شناسي 

اهميـت نـوع بشـر بخـش بنيـادي      . مورد فكر مي كنم وسلي در حالتي ويژه حق داشته اسـت  در اين

در واقع هدف خداوند از آفريدن جهان هستي بـه  . آموزش هر دو كتاب مقدس عهد قديم و عهد جديد است

بـا   آمرزش بزرگو ] مسيح[ انسان خداگونهاحكام مربوط به . نظر مي رسد بيشتر متوجه نوع انسان است

در نجـوم  . انجي گري اين انسان، اگر بشر اشرف مخلوقات شـمرده نمـي شـد نامحتمـل جلـوه مـي كـرد       مي

كوپرنيكي چيزي ديده نمي شود كه به اثبات برساند انسان كمتر از آن است كه به طـور طبيعـي خـود مـي     

زمين از تخت مركزيت جهان، نيروي تخيل را وا مي دارد چنين بپذيرد كه  هاما به زير كشيدن سيار. نديشيدا

در دوراني كـه تصـور مـي شـد خورشـيد، مـاه، سـياره هـا و         . ساكنان آن نيز از تخت مركزيت فرو افتاده اند

آنها بـراي نـوع    هستارگان ثابت هر روز يك بار به گرد زمين مي گردند تصور اين فرض نيز آسان بود كه هم

امـا كوپرنيـك و دانشـمندان پـس از او     . بـزرگ هسـتيم   هآفريننـد  هان پديد آمده اند و ما مورد توجه ويژانس

توانستند به مردم بفهمانند كه اين زمين ما است كه مي گردد و ستارگان نيز اعتنايي به اين موضوع ندارنـد؛  

                                                           

8 .Luther شانزدهم، رهبر مذهبي در آلمان قرن هاي پانزدهم و.  
9 .Melanchthonرهبر پروتستان ها در آلمان در قرن هاي پانزدهم و شانزدهم ،.  
10 .Calvinرهبر پروتستان هاي فرانسه در قرن شانزدهم ،.  
11. Wesleyروحاني انگليسي ،.  
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كوچكي اسـت، و اينكـه    هها سيار و افزون بر اين، زماني كه آشكار شد زمين ما در سنجش با برخي از سياره

سياره ها در برابر بزرگي خورشيد كوچكند، و در آن زمان كه محاسبات نجومي و دوربين آسماني پـي بـردن   

به عظمت دستگاه خورشيدي، كهكشان راه شيري و گستردگي كهكشان هاي بي شـمار را در عـالم هسـتي    

خرد و دورافتاده  هبود كه مردم بپذيرند چنين سيارامكان پذير ساخت، ديگر در چنين شرايطي بسيار دشوار 

كوچكي زمـين  . اي چنان اهميتي در جهان هستي داشته باشد كه االهيات رايج براي آن در نظر گرفته است

در برابر عالم هستي اين انديشه را پديد مي آورد كه شايد نوع انسان هدف كائنات نباشد؛ خودخواهي ديرپاي 

ن نجوا مي كرد كه پس از اگر من هدف كل هستي نيستم، شايد اصالً هدف يا غايتي انسان در گوش او چني

منظور اين نيست كه بگوييم كه چنان تصوراتي از نيروي منطقي مجاب كننده اي برخـوردار  . در ميان نباشد

ه اي نـو  منظور فقط اين است كه انديشـ . كوپرنيك ناگهان چنان انديشه هايي را دامن زد هبود يا اينكه نظري

بنـابراين    12.سبب برانگيختن مغزهايي شد كه چنين تصوراتي به گونـه اي نيرومنـد در آنـان وجـود داشـت     

دشمني مذاهب مسيحيت، هم پروتستان ها و هم كاتوليك ها، با علم نجوم تازه و اقدامات آنها بـراي يـافتن   

گـام بلنـد ديگـر در سـتاره     . ودداليلي كه به اين علم برچسب كفرآودي بزنند باعث تعجب چنداني نمـي شـ  

گرچه نظريه هاي وي شبيه انديشه هاي گاليله بود اما . برداشته شد) 1571 -1630(كپلر  هشناسي به وسيل

هرگز با دستگاه دين برخوردي پيدا نكرد، درست برعكس، كاتوليك ها بـا توجـه بـه اينكـه وي دانشـمندي      

زماني كه شهر محل تدريس كپلر از نظارت پروتسـتان   13.ندبلندپايه بود پروتستان بودنش را ناديده مي گرفت

استادان پروتستان مذهب از كار بركنار شدند اما وي با اينكـه   هها خارج شد و به دست كاتوليك ها افتاد هم

رودلـف  كپلر در دوران امپراتوري . دوباره كرسي استاديش را به دست آورد 14فرار كرده بود به لطف يسوعيان

در نتيجـه، تمـامي ابزراهـاي    . شـده بـود   15تيخو براههرا داشت و جانشين » ياضيدان امپراتورير«مقام  دوم

اگر قرار بود كپلر . نجومي، آثار و يادداشت هاي آن ستاره شناس كه ارزش بسيار داشت به او ارث رسيده بود

رايش در نظر گرفتـه  به اميد حقوق رسمي خود زندگي كند از گرسنگي مي مرد، زيرا با اينكه حقوق گزافي ب

شايد هم به راسـتي بـه    –اما وي عالوه بر ستاره شناس، طالع بين هم بود . بودند اما از پرداخت خبري نبود

و زماني كه به طالع بيني شخص امپراتور يا شخصيت هاي بزرگ مي پرداخت مي توانسـت   –آن معتقد بود 

زندگي را در  هطبيعت كه ابزارهاي ادام«: ي مي گويدكپلر با رك گويي گيرنده ا. دستمزد نقدي از آنها بگيرد

                                                           

 1600را مي توان به ياد آورد كه پس از گذرانيدن هفـت سـال در زنـدان تفتـيش عقايـد در       جوردانو برونوبراي مثال،  .12
  .ميالدي زنده در آتش سوزانيده شد

  .شايد هم به اين دليل كه امپراتور خدمات نجومي او را با ارزش مي دانست .13
14. Jesuits،  در . به رهبري ايگناتيوس لوبواليي تأسيس يافـت  1540جمعيت وابسته به كليساي كاتوليك رم كه به سال

اصل يك بنياد اصالح دين بشمار مي رفت و در اين راه به صورت يك ركن مبارز درآمد و امروزه بيشتر به گسترش دين مسيح 
  .از راه وسايل ارتباط جمعي نظر دارد

15. Tycho Brahe ،ستاره شناس دانماركي در قرن شانزدهم.  
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دستگاه طـالع  » .اختيار هر جانداري گذاشته طالع بيني را نيز دستيار و متحد ستاره شناسي مقرر كرده است

گرچه پيوسته از فقـر  . بيني تنها منبع درآمدش نبود زيرا زني كه ثروت بسيار به ارث برده بود همسرش بود

  .از مرگش آشكار شد كه كمترين شباهتي به فقيران نداشته استمي ناليد اما پس 

كوپرنيكي هواداري مي كرد، هـم   هدر آغاز از فرضي. شخصيت ذهني كپلر عجيب يا منحصر به فرد بود

در تالش هايي كه منجر به كشف سـه  . به دليل گرايش به خورشيدپرستي و هم به دليل انگيزه هاي منطقي

كره، مكعـب،  [افسانه گويي بود كه بر اساس آن مي بايد بين پنج حجم منظم  هيقانونش شد راهنمايش فرض

نوعي ارتباط وجود  –عطارد، زهره، مريخ، مشتري و زحل  –و پنج سياره ] مكعب مستطيل، استوانه و منشور

. اين مورد يكي از نمونه هاي عجيب و غريبي است كه در تاريخ علم چندان هم كميـاب نيسـت  . داشته باشد

خيال پردازي  هيعني آن نظريه هايي كه در پايان كار درست و پر اهميت از كار در مي آيند در آغاز به وسيل

واقعيـت ايـن   . هايي كه بسيار چرند و لگام گسيخته هستند به مغز كاشفان آن نظريه ها راه پيدا مـي كننـد  

مناسب دشوار است و تاكنون راهي براي آسان كردن اين بنيادي ترين گام الزم بـراي   هاست كه يافتن فرضي

در نتيجه، هر نوع برنامه ريزي انديشه اي كه بـه كمـك آن بتـوان    . پيشرفت علم به فكر كسي نرسيده است

داشته باشد كار وجود  هفرضيه هاي تازه اي پديد آورد بي گمان مفيد خواهد بود، و اگر ايمان قطعي به برنام

احتمال هاي تازه بپردازد، حتي احتمال  هعلم شكيبايي پيشه كند و به آزمايش هم هسبب مي شود تا جويند

پيروزي نهايي وي، به . در مورد كپلر وضع اين چنين بود. هايي كه در گذشته امكان ناپذير شناخته شده بود

شكيبايي او باورهاي  هبه دست آمد، اما سرچشمشكيبايي باور نكردني  هويژه در مورد قانون سومش، در نتيج

عارفانه اش بود مبني بر اينكه چيزي مربوط به پنج حجم منظم مي بايد برگه يا اشاره اي به دسـت بدهـد و   

. مي نوازند و اين آهنگ را فقط روح خورشيد مي شنود آهنگ مدارياينكه سياره ها در زمان گردش خود 

  .شيد جسمي است كه كم يا بيش روح خداوندي در آن دميده شده استكپلر عميقاً باور داشت كه خور

 هقانون اول از نظر بينش كلي ما دربـار . و قانون سوم ده سال بعد انتشار يافت 1609دو قانون كپلر در 

بر اساس آن سياره ها در مدار هايي بيضـي  . شكل دستگاه خورشيدي از دو قانون ديگر اهميت بيشتري دارد

يونانيان در آغاز چنين مي . خورشيد مي گردند و خورشيد در يكي از دو كانون اين بيضي است شكل به گرد

اجرام آسماني بايد در مدار دايره شكلي حركت داشته باشند، زيرا دايره نوعي منحني است  هپنداشتند كه هم

از اين نظـر هـواداري    زماني كه پي بردند اين فرضيه با دشواري روبرو مي شود. كه به حد كمال رسيده است

دارند حركت مي كنند، مدارهاي دايـره شـكلي كـه     دايره دايرهكردند كه سياره ها در مدار هايي كه شكل 

اگر زمين بر روي دايره برگرد خورشيد مي گرديد و مـاه نيـز بـر روي    . بزرگتري مي گردند هخود برگرد داير

با وجـود  . مي بود دايره دايرهيد در چنين حالتي دايره اي برگرد زمين دور مي زد حركت ماه برگرد خورش

اشكال بيضي مانند آگاهي هاي فراواني داشتند و با دقت بسيار ويژگـي هـاي رياضـي     هاينكه يوناني ها دربار
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آنها را بررسي كرده بودند هرگز به اين نكته پي نبردند امكان دارد كه مسير حركت اجرام آسماني اصالً دايره 

دليل اين بود كه احساس زيبايي پرسـتي در آنـان بـر نيـروي     . باتي از مدارهاي دايره نباشداي شكل يا تركي

هـواداران مكتـب   . استداللشان چيرگي داشت و جز قرينه ترين فرضـيه هـا نظـر ديگـري را نمـي پذيرفتنـد      

ورد بـا  كپلر نخستين فردي بود كه جسارت داشت در اين م. مدرسي، وارثان پيش داوري هاي يونانيان بودند

تصـوراتي   همفهوم ها و درك هاي قديم كه از حس زيبايي پرستي ريشه مي گيرد به انـداز . آنان درگير شود

آنها مسايل اخالقي  هتصوراتي كه سرچشم هآنها مسايل اخالقي و االهي ريشه مي گيرد به انداز هكه سرچشم

اول او  هر مي توان به عنوان نوآوري درجو االهي است گمراه كننده است و تنها به خاطر اين يك نكته از كپل

نيوتن  هاثبات قانون جاذب هاما سه قانون وي از پايگاه واالتري در تاريخ علم برخوردار است، زيرا زمين. ياد كرد

  .را فراهم آورد

در اين قانون ها علت عمومي حركات سياره ها . قوانين كپلر برخالف قانون جاذبه صرفاً توصيفي بودند

شده بود و فقط ساده ترين فرمول ها عرضه شده بودند و به ياري آنها نتـايج مشـاهدات مربـوط جمـع     بيان ن

سادگي بيان، تنها برتري فرضيه اي بود كه بر اساس آن سـياره هـا بـه گـرد خورشـيد مـي       . بندي شده بود

به دور خودش چرخش زمين  هگرديدند نه به دور زمين و گردش ظاهري ستارگان برگرد زمين در واقع نتيج

مي شد و از نظر آنان » احساس«از ديدگاه ستاره شناسان قرن هفدهم چيزي بيش از سادگي . پديد آمده بود

تمامي اين نظرهـا بـه يـاري    . زمين واقعاً به گرد خود مي چرخيد و سياره ها واقعاً دور خورشيد مي گرديدند

مام حركت ها نسبي هستند نمي توانيم بين فرضـيه  اما از آنجا كه در واقع ت. كارهاي نيوتن استوارتر مي شد

اي كه مي گويد زمين برگرد خورشيد مي گردد و فرضيه اي كه بنا بر آن خورشيد برگرد زمين مـي چرخـد   

گوناگون بيان يك واقعيتند، مثل اينكـه بگـوييم    ههر دو فرضيه در واقع فقط دو شيو. تفاوتي در نظر بگيريم

اما زماني كه به بررسي جزئيات موضوع مي پردازيم سادگي . »الف«با » ب«د يا ازدواج مي كن» ب«با » الف«

اهميت جلوه مي كند كه هيچ آدم عاقلي تاب تحمل پيچيدگي هاي اين نظر  نمايان بيان كوپرنيكي چنان پر

ه مي رود نه اينكـ » اهواز«در گفتگوي عادي مي گوييم قطار به . را ندارد كه مي گويد زمين بي حركت است

اشتباه ذهني نيست ولي به ناچار بايـد   هباال دربرگيرند هگفتن بخش دوم جمل. به سوي قطار مي آيد» اهواز«

شهرها و دشت هاي اطراف آنها و حتي هر آنچه برروي زمين وجود دارد بـه جـز    هچنين فرض كنيم كه هم

اما بي آنكه لزومـي داشـته   چنين نظري گرچه از نظر منطقي امكان پذير است . قطار به حركت درآمده است

ستارگان به دور زمين گرچه خالي از اشـتباه ذهنـي     هبطلميوس يا چرخيدن هم هيضفر. باشد پيچيده است

اما از ديدگاه كپلر، گاليله و مخافانشان، . است اما به مانند مثال باال در مورد قطار بي هدف و خودسرانه است

شتند موضوع مورد اخـتالف جريـان سـادگي يـا دلخـواهي بيـان       از آنجا كه از نسبي بودن حركت آگاهي ندا

به نظر مي رسد چنين اشتباهي در آن زمان خـود چـون   . واقعيات نبود بلكه پاي حقيقت عيني در ميان بود

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 انقالب كوپرنيكي  19

 

زيرا اگر ساده سازي يا روشـنگري  . محرك الزمي بود كه موجبات پيشرفت علم ستاره شناسي را فراهم آورد

به ارمغان آورد نبود هرگز قوانيني كه گردش اجرام آسماني براساس آنها صورت مي  كوپرنيك ههايي كه قضي

  .گيرد كشف نمي شد

گاليلــه از دو نظــر برجســته تــرين دانشــمند دوران خــود بــود، يكــي كشــف هــاي علمــي و ديگــري  

آينـده   پدرش رياضيدان فقيري بود و براي اينكه پسرش در. برخوردهايش با دستگاه تفتيش عقايد روحانيان

پدر بـا مهـارت توانسـت ترتيبـي     . پر درآمدي داشته باشد هر كاري كه از دستش ساخته بود انجام داد هحرف

بدهد كه حتي گاليله از اينكه چيزي به نام رياضيات وجود دارد بي خبر ماند تا اينكه در نوزده سالگي به طور 

اين  هبا شور و شوق به مطالع. هندسه بود به گوشش خورد هتصادفي دزدكي بخشي از يك سخنراني كه دربار

متأسفانه درسي كـه از ايـن واقعـه مـي     . ممنوع افسونش كرده باشد هعلم پرداخت درست به مانند اينكه ميو

  .توان گرفت از سوي معلمان ناديده گرفته مي شود

نيكي برخوردار بـود و مـي   شايستگي بزرگ گاليله در اين بود كه تركيبي از استعدادهاي تجربي و مكا

علم ديناميـك يـا بـه گفتـه اي ديگـر      . توانست نتايج به دست آمده را در فرمول هاي رياضي جلوه گر سازد

اجسام ساكن يا قوانين تعـادل   هيوناني ها دربار. بررسي قوانين حركات اجسام در واقع با گاليله آغاز مي شود

ه ويژه سرعت هاي با جهت متغير، به طور كامل از سوي آنها و اما قوانين حركت، ب. بررسي هايي كرده بودند

در آغاز چنين تصور مي شد كه اگر جسم در حال حركت بـه  . دانشمندان قرن شانزدهم بد فهميده شده بود

حال خود گذاشته شود از حركت باز مي ايستد در حالي كه گاليله ثابت كرد چنـين جسـمي اگـر نيروهـاي     

نداشته باشند در روي خطي مستقيم و با سرعتي ثابت به حركت خود ادامـه خواهـد   بيروني كاري به كارش 

به بيان ديگر، شرايط محيطي جسم در حال حركت بايد شناخته شود و به حساب بيايد، اين محاسبه نه . داد

تغيير حركت هـم در مـورد جهـت و سـرعت      هگيرندرتنها بايد در مورد جسم متحرك منظور شود بلكه در ب

به اين ترتيب بـراي  . تغيير سرعت يا جهت حركت را شتاب مي نامند. هر دوي آنها باشد هت و هم دربارحرك

توضيح تغييرات در حركت اجسام اين موضوع شتاب است كه نقش نيروهاي بيروني را نمايـان مـي كنـد نـه     

  .كشف اين اصل ضروري ترين گام الزم در علم ديناميك يا نيروشناسي بود. سرعت حركت

. اجسام در حال سقوط از اين اصل بهـره بـرداري كـرد    هگاليله براي توضيح نتايج آزمايش هايش دربار

به بيان ديگـر، اگـر جسـمي يـك     . ارسطو تصور مي كرد كه سرعت سقوط اجسام، متناسب با وزن آنها است

ر يكـي از شـهرهاي   گاليلـه د . كيلوگرم وزن دارد ده برابر ديرتر از جسم ده كيلوگرمي به زمين خواهد رسيد

در همـان   –و در ضمن نظر يا برداشت ساير استادان را به بازي نمي گرفت  –استاد بود » پيزا«ايتاليا به نام 

معروف شهر مي گذشتند تا خود را به كالس درس برسـانند   برج كجزمان كه استادان هوادار ارسطو از كنار 

وزنه هاي كوچك و بزرگ سربي هم زمان بـا  . يين مي كردپا هوزنه هاي كوچك و بزرگي را از باالي برج روان
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اين آزمايش به گاليله ثابت مي كرد كـه ارسـطو در اشـتباه بـوده اسـت امـا سـاير        . هم به زمين مي رسيدند

گاليله با انجام دادن آزمـايش هـاي شـيطنت آميـزي بـه      . استادان آنرا دليل بر گناهكار بودن او مي دانستند

رد تنفر پايان ناپذير كساني قرار گرفت كه باور داشتند حقيقت را بايد در كتاب ها جستجو باال مو همانند نمون

  .كرد نه در آزمايش هاي علمي

گاليله عالوه بر كشف مقاومت هوا به اين نكته پي برد كه در سقوط آزاد، اجسام بـا شـتاب يكنـواختي    

جسام چه اندازه اي دارند يا از چه مواردي صرف نظر از اينكه ا) خأل(حركت مي كنند و در محيط بدون هوا 

جسمي كه در خأل به طور آزاد در حال سقوط است نزديـك  . ساخته شده اند با شتاب برابر سقوط مي كنند

همچنين گاليله ثابت كرد كه اگر جسمي مثالً گلولـه اي  . به دوازده متر در ثانيه بر سرعتش افزوده مي شود

حركت آن منحني سهمي خواهد بود، در حالي كه تا آن زمـان تصـور مـي    به صورت افقي پرتاب شود مسير 

چنـين  . شد كه چنين جسمي تا مدتي در خط افقي حركت مي كند و سپس در خط عمودي پايين مي آيد

آگاهي هاي دقيق  هنتيجه گيري هايي امروز چندان هيجان انگيز جلوه نمي كند اما در واقع سرآغاز سرچشم

تا پيش از دوران گاليله فقط رياضيات خـالص وجـود داشـت كـه     . اجسام متحرك بود حركات هرياضي دربار

روش نتيجه گيري جزء از كل بود و به مشاهده ربطي نداشت، برخي از آزمايش هاي تجربي ويژه نيـز انجـام   

رسـي  اين در واقع گاليله بود كه آغازگر روش تجربي به منظور بر. مي شد كه بيشتر در زمينه كيمياگري بود

وي مي خواست اين توانايي را به رياضـيات بدهـد كـه در مـورد     . فرضيه و دست يافتن به قانوني رياضي بود

 هگاليلـه نكتـ  . يا معرفت پيشـين وجـود نداشـت كـاربرد داشـته باشـد       پيش آگاهيآنها  همطالبي كه دربار

ي مي توان حكمي صادر كرد كه درخشاني را به شيوه اي ترديدناپذير و كوبنده ثابت كرد و آن اينكه به آسان

نسل ها يكي پس از ديگري آنرا به عنوان حقيقت بپذيرند در حالي كه اگر آن حقيقت با انـدكي كوشـش بـا    

سالي كـه بـين ارسـطو و     2000در سراسر . محك آزمايش سنجيده شود بطالنش به راحتي ثابت خواهد شد

اين موضوع پي ببرد كه آيا قوانين سـقوط اجسـام در   گاليله گذشته بود هيچ كس به فكر اين نيفتاده بود به 

آزمايش آزمودن براي مـا عـادي جلـوه     هنظرها را در بوت. واقع همان هايي هستند كه ارسطو بيان كرده است

  .مي كند اما در دوران گاليله چنين كاري به نبوغ نياز داشت

ضل فروشان مـي شـد امـا نمـي     سقوط اجسام گرچه باعث ناراحتي ف هانجام دادن آزمايش هايي دربار

ايـن دوربـين آسـماني بـود كـه گاليلـه را در مسـيري        . توانست از سوي دستگاه تفتيش عقايد محكوم شـود 

زماني كه خبر شد مردي هلندي چنان ابزاري ساخته خود وي دوربين آسـماني  . خطرناك به حركت درآورد

شد كه از نظر خود او مهمترين آنها كشـف  ساخت و تقريباً بي درنگ موفق به كشف هايي در ستاره شناسي 

كوچكتري از دستگاه خورشـيدي   همشتري و ماه هايش به مانند نمون. مشتري بود هماه هايي در اطراف سيار

 هكوپرنيك اعالم شده بود داراي اهميت بود در حالي كه چنين منظومه اي براي انطباق با نظري هكه در نظري
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افزون بر اين، نظر بر اين بود كه با وجود داليل بسيار چرا فقط بايد هفت . بطلميوس با دشواري روبرو مي شد

وجود داشته باشد، زيرا عالوه بر وجود ستارگان ثابت كشف چهـار  ) خورشيد، ماه و پنج سياره(جرم آسماني 

 16مكاشـفات يوحنـا  عداد شمعدانهاي مگر ت. ماه تازه تشويش عميقي را در مورد عدد هفت پديد آورده بود

هفت نبود و مگر بيش از هفت دين در آسيا وجود دارد؟ استادان ارسطويي به كلي از نگاه كردن به دوربـين  

اما گاليله خردمندانـه   17.آسماني سرباز زدند و با سرسختي تمام گفتند ماه هاي مشتري خطاي بينايي است

ناميد و همين موضوع سبب شد كه » ستارگان مديسين«بزرگ ايتاليا  اين ماه ها را به نام يكي از قدرتمندان

اگر اين ماه ها سبب استوار شدن نظريه هاي كوپرنيكي نمي شدند آنهايي كه . حكومت آنها را واقعي بپندارد

  .منكر وجودشان شده بودند نظرشان مدت زيادتري نمي توانست دوام بياورد

تري حقايق ديگري را روشن كرد كه از ديدگاه روحانيان وحشت دوربين آسماني افزون بر ماه هاي مش

كوپرنيـك  . زهره نيز به مانند ماه به شكل هـاي گونـاگون درمـي آيـد     هدوربين نشان داد كه سيار. انگيز بود

دريافته بود كه فرضيه اش به چنين واقعيتي نياز دارد و دوربين گاليله سبب شد استداللي كه در پـيش بـر   

بر روي ماه كـوه هـايي ديـده شـد كـه بـه       . به كار مي رفت به استداللي به نفع او تبديل شودضد كوپرنيك 

ايـن  ! اينها، بر روي خورشيد لكه هـايي وجـود دارد   هوحشتناك تر از هم. داليلي تكان دهنده جلوه مي كرد

از لكـه هـاي    استادان دانشگاه هاي كاتوليك حق نداشتند نامي. جريان نقصي در كار خالق جلوه گر مي شد

كشيشي كه با بازي با كلمات در يكـي از  . خورشيد ببرند و در برخي از آنها اين ممنوعيت قرن ها ادامه يافت

موعظه هايش گاليله را دست انداخته بود و گفته بود هندسه علم شيطان است و رياضيدانان بايد بـه عنـوان   

كارشناسان در اشاره به اين نكته كه نظريه . زيده شدگويندگان تمامي كفرها تبعيد شوند به مقامي باالتر برگ

گذشـته از ايـن، از   . حلول روح خداوندي مي شود تـأخيري نكردنـد   ههاي تازه سبب دشواري پذيرفتن عقيد

آنجا كه هيچ اقدام االهي بدون حكمت نيست اگر سياره هاي ديگري وجود داشته باشند بايـد بپـذيريم كـه    

اين ساكنان از نسل نوح پيامبر هستند يا اينكه مسيح منجـي سـبب رستگاريشـان     ياآساكناني نيز دارند اما 

شده است؟ اينها فقط نمونه هايي از ترديدهاي وحشتناك بود كه از ديدگاه كاردينال ها و اسقف هـا ممكـن   

  .بود كنجكاوي هاي كفرآلود گاليله سبب پيدايش آنها در فكر مردم بشود

علـم نجـوم    هن بود كه دستگاه تفتيش عقايد بـه صـدور احكـامي دربـار    تمامي اين جريان ها اي هنتيج

  :پرداخت و با برداشت از پاره اي از مطالب كتاب مقدس دو حقيقت بزرگ را اعالم كرد

                                                           

16 . Apocalypseهفت الهام كتاب وحي ،.  
» .براي ديدن ماه هاي مشتري بشر بايد ابزاري بسازد كه آنها را خلـق كنـد  «: گفت كالوپوسبراي مثال كشيشي به نام  .17

  .وايت هكتاب جنگ علم و االهيات نوشت
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نخستين فرضي كه مي گويد خورشيد مركزيت دارد و برگرد زمين نمي گردد از ديدگاه علوم االهـي  «

دومين فرضـي كـه   ... يز هست زيرا آشكارا برخالف كتاب مقدس استاحمقانه، چرند و كذب است، كفرآلود ن

مي گويد زمين مركزيت ندارد و برگرد خورشيد مي گردد از ديدگاه فلسفه چرند و كذب است و از نظر علوم 

  ».االهي نيز دست كم برخالف ايمان واقعي است

دادگاه تفتيش عقايد حاضـر شـود و بـه    به اين ترتيب به فرمان پاپ به گاليله دستور داده شد در برابر 

سـر   1616فوريـه   26اهاتش توبه كند، گاليله در بحكم دادگاه از او خواسته شد به قيد سوگند در مورد اشت

وي رسماً قول داد كه از اين به بعد از عقايد كوپرنيك هواداري نخواهـد كـرد، نـه چيـزي     . تسليم فرود آورد

اين نكته را به ياد بياوريم كه از سوزانيدن دانشـمندي  . سشان خواهد كردآنها خواهد نوشت و نه تدري هدربار

كتاب هايي كـه در   هبه درخواست پاپ هم. با رأي همان دادگاه بيش از شانزده سال نگذشته بود برونوبه نام 

كتـاب هـاي    هآنها نوشته شده بود زمين حركت مي كند جز كتب ضاّله اعالم شد، و براي نخستين بـار همـ  

گاليله با رفتن به شهر فلورانس خود را از صحنه خارج كرد، به زنـدگي بـي   . پرنيك ممنوعه شناخته شدندكو

  .سرو صدايي پرداخت و تا مدتي كوشيد كه بهانه اي به دست دشمنان پيروزمندش ندهد

اما گاليله خلق و خويي خوشبينانه داشت و در او همواره اين گرايش وجود داشـت كـه تيـر دانـاييش     

اريـان  پاپ شد و نام خود را  كاردينال باربرينييكي از دوستانش به نام  1623در . ادانان را نشانه مي گرفتن

گاليلـه  . گاليله احساس امنيت كرد اما رويدادها نشان داد كه چنين احساسي بدفرجام بـود . گذشت سيزدهم

به پايان رسيد  1630شد كه در  دو نظام بزرگ عالم هگفتگوهايي درباردست به كار نوشتن كتابي به نام 

در اين كتاب تظاهر بي پايه اي به چشم مي خورد كه براساس آن نويسنده كوشيده . انتشار يافت 1632و در 

امـا در واقـع   . را براي بحث باز بگـذارد  بزرگترين نظام هاي بطلميوس و كوپرنيكبود كه هر دو نظريه يا 

كتاب درخشاني از كار درآمده بود و در سراسر اروپا با . كوپرنيك سراسر كتاب استدالل نيرومندي بود به نفع

  .شور و هيجان خوانده شد

در . اما در همان حالي كه جهان علم سرشار از ستايش بود دنياي روحانيت آكنده از خشم و غضب بود

ـ   ودي زده دوران سكونت اجباري گاليله دشمنانش با بهره برداري از فرصت دست به استدالل هاي تعصـب آل

 حضور االهيبا تأكيد بسيار مي گفتند كه آموزش هاي وي با حكم . بودند كه پاسخ به آنها خردمندانه نبود

اين نظر كه زمين حركت مي كند نفرت انگيزترين، مرگبارترين و «: يكي از روحانيان بزرگ گفت. مغاير است

وسيتي سه جانبه دارد، استدالل بر ضـد  رسوايي انگيزترين تمامي كفرهاي جهان است، ساكن بودن زمين قد

جاودانگي روح، مخالفت با وجود خداوند و نپذيرفتن حلول روح االهي را مي توان تحمل كرد امـا اسـتداللي   

آسـاي خـود خـون     واويـال كارشناسان االهيات با فريادهاي » .براي به كرسي نشاندن حركت زمين را هرگز
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حمله به پيرمردي بودند كه بيماري تاب و تواني برايش برجا  هآماديكديگر را به جوش آورده بودند و همگي 

  .كوري بود هنگذاشته و در آستان

بار ديگر گاليله براي حضور در دادگاه تفتيش عقايد به رم فراخوانده شد، دادگاه كه احساس مي كـرد  

آغـاز گاليلـه گفـت    در . موضع سخت گيرانه تري در پيش گرفته بود 1616به آن اهانت شده نسبت به سال 

پاپ تهديد كرد كـه پزشـك ويـژه اش را بـراي     . بيمارتر از آن است كه بتواند از رنج سفر جان سالم بدر ببرد

گناهكار مي فرستد  و اگر ثابت شود بيماري او شديد نبوده بايد در حالي كه به زنجير بسته شده سفر  همعاين

. دشمنانش شود راه سفر را در پـيش گرفـت   هنظر فرستاد تهديد كارش را كرد و گاليله بي آنكه منتظر. كند

زماني كه به رم رسـيد بـه   . افزون بر اين، پاپ كه زماني دوستش بود به دشمني سرسخت دگرگون شده بود

دادگـاه  . زندان تفتيش عقايد سپرده شد و تهديدش كردنـد اگـر توبـه نكنـد بايـد در انتظـار شـكنجه باشـد        

ترين نام پيام آورمان عيسي مسيح و پر جالل ترين مادرش مريم باكره، چنين با توسل به مقدس «روحانيان 

رأي داد كه از مجازات هايي كه براي كفرگويان در نظر گرفته مي شود در مورد گاليله چشم پوشي شود، به 

ار و شرط اينكه وي با قلبي پاك و ايماني اصيل در حضور ما اشتباه ها و كفرگويي هايش را مورد لعن، انزجـ 

اينها، با وجود توبه و پشيماني، به زندان رسمي اين دادگاه مقدس براي مـدتي كـه    هبا هم» .تحقير قرار دهد

به دلخواهمان باشد محكومت مي كنيم و با روش مجازاتي مفيد، فرمان مي دهيم تا در سه سال آينده، هفته 

  ».ديني را با صداي بلند بخواني هاي يك بار، سرودهاي هفت گان

گاليله مطابق دستور در حالي كه زانو بر زمين . ماليم بودن نسبي چنين مجازاتي، مشروط به توبه بود

زده بود در برابر همه متن بلندبااليي را كه دادگاه تهيه كرده بود به صداي بلند خواند و در جريان آن چنين 

و سـوگند  ... ار و تحقير قرار مي دهـم اشتباه ها و كفرهايي را كه از من سر زده است مورد لعن، انزج«: گفت

ياد مي كنم كه ديگر هرگز در آينده نه مطلبي بنويسم و نه چيزي بگويم كـه بـار ديگـر سـبب شـود مـورد       

در همين راستا وي قول داد اگر كفرگويي را پيدا كند كـه هنـوز معتقـد اسـت زمـين      » .بدگماني واقع گردم

گزارش بدهد و با گـذاردن دسـتش بـر روي كتـاب مقـدس      حركت مي كند وي را به دستگاه تفتيش عقايد 

دادگاه با خشنودي از اينكه بزرگترين مرد . سوگند خواهد خورد كه خود او اين نظر را انزجار آور دانسته است

عمرش را  هدوران را واداشته عليه خودش گواهي بدهد و از منافع دين نيز پاسداري شده به وي اجازه داد بقي

جريان ها زيـر نظـر قـرار     هدرست است كه وي را زنداني نكردند اما در هم. زنشستگي بگذرانددر آرامش و با

 –درگذشـت   1642نابينا شـد و در   1637گاليله در . ديدار با دوستان و افراد خانواده نيز ممنوع بود. داشت

سـازمان هـاي    هكليسا آموزش تمامي نظريـه هـاي كـوپرنيكي را در همـ    . همان سالي كه نيوتن به دنيا آمد

كتاب هايي كه در آنها از حركت زمين جانبداري شده بود تـا  . آموزشي كه زير نظارتش بود ممنوع اعالم كرد

كوپرنيك در ورشو پرده برداري شـد   هاز مجسم 1829وقتي در . جزء كتب ممنوعه به شمار مي رفت 1853
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به سـختي يـك كشـيش كاتوليـك در      جمعيت عظيمي براي بزرگداشت اين ستاره شناس گرد آمده بود، اما

در سراسر مدت دويست سال كليساي كاتوليـك بـا اكـراه شـاهد نـاتوان شـدن       . ميان جمعيت ديده مي شد

ستاره شناسان برجسته پذيرفته شده  همخالف با نظريه اي بود كه تقريباً در سراسر آن زمان دراز از سوي هم

  .بود

ر آغاز برخوردي دوستانه تر از كاتوليك ها با نظريـه هـاي   نبايد چنين پنداشت كه االهيان پروتستان د

در كشورهاي پروتستان مذهب، دستگاهي . اما به چند دليل مخالفت آنان كمتر نتيجه بخش بود. تازه داشتند

افزون بر اين، وجود فرقه هاي . براي پاسداري از احكام مذهبي پديد نيامده بود تفتيش عقايدبه نيرومندي 

جبهـه  «ن محاكمه هايي را با دشواري روبرو مي ساخت و نيز پيدايش جنگهاي مذهبي وجـود  گوناگون چني

رسيد دچار  18دكارتبه گوش  1616زماني كه خبر محكوميت گاليله در . را دلخواه تر جلوه مي داد» واحدي

اما حكومت از در آنجا گرچه روحانيان براي مجازاتش سرو صدا به راه انداختند . هراس شد و به هلند گريخت

دسـت و   اشتباه ناپذيريديني به معناي  هريظاينها، دعوي ن هباالتر از هم. اصل مداراي ديني هواداري كرد

گرچه متن كتاب مقدس به عنوان مطالب الهام يافته پذيرفته شده بـود امـا تفسـير آنهـا بـر      . پاگيرشان نبود

ودي راهي براي كنار زدن آيه هاي نامناسب پيدا داوري هاي فردي گذاشته شده بود و با اين روش به ز هعهد

جنبش پروتستان گرايي با شورشي عليه چيرگي روحانيت آغاز شد و در همه جا موجبات افزايش قدرت . شد

در اين مورد شكي وجود ندارد كه اگر روحانيـان توانـاييش را مـي    . حاكمان را در برابر روحانيان فراهم آورد

، 1873حتـي در  . ري از گسترش نظريه هاي كوپرنيك بهـره بـرداري مـي كردنـد    داشتند از آن براي جلوگي

زماني اين چنين نزديك به دوران ما، يكي از مديران سابق سازمان تربيت معلمان ديني در امريكا كتـابي در  

ستاره شناسي انتشار داد و در آن نوشت كه حقيقت را بايد در انجيل جستجو كرد نه در كتاب هـاي سـتاره   

ناسان و بر همين اساس آموزش هاي كوپرنيك، گاليله، نيوتن و دانشـمندان بعـدي بايـد مـردود شـناخته      ش

امروز همگان . اما چنين اعتراض هايي كه ديگر زمانشان گذشته بود در واقع حالتي بيمارگونه بيش نبود. شود

ت علمـي مرحلـه اي الزم و   رشد معرفـ  هنهايي نداشت در زمين هكوپرنيكي جنب هپذيرفته اند كه گرچه نظري

  .اهميت به شمار مي رود بسيار پر

فاجعه آميزشان بر گاليله به ايـن نكتـه پـي بردنـد كـه       پيروزيگرچه كارشناسان علوم االهي پس از 

باال دست بردارند اما تا آنجا كه جسارتشـان   هخردمندانه تر اين است اگر از صدور حكم قاطعي به مانند نمون

براي روشن شدن مطلب با ال مي تـوان  . نان به كهنه پرستي خود در برابر علم ادامه دادنداجازه مي داد همچ

به چگونگي برخوردشان با موضوع سياره هاي دنباله دار توجـه كـرد؛ گرچـه ديگـر از نظـر درس خوانـدگان       

از آنجا كه تنها اما االهيات قرون وسطايي . نزديكي ديده نمي شود هامروزي بين اين نوع سياره ها و دين رابط
                                                           

18. Descartesقرنهاي شانزده و هفده دان فرانسوي در، فيلسوف و رياضي.  
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آن نظريه اي نداشته  هنظام منطقي و تغيير ناپذير شناخته مي شد، هيچ چيزي در عالم هستي نبود كه دربار

علوم االهـي بـه دليـل باسـتاني     . باشد و به ناچار با گسترش مرزهاي علم چاره اي جز جنگيدن با آن نداشت

آمده كـه نادرسـتي هـايش را بـا چاشـني تقـدس        بودنش بيشتر محتوايش از ناداني هاي تنظيم يافته پديد

تا آنجا كه به داسـتان سـياره   . پوشانده اند و در واقع نمي توانست در دوران روشنگري به حياتش ادامه بدهد

از سويي در آن . آنها از دو سرچشمه تراويده بود ههاي دنباله دار مربوط مي شود انديشه هاي روحانيان دربار

ناخته نشده بود؛ از سوي ديگر عقيده بر اين بود نه اي كه ما اكنون درك مي كنيم شگو زمان فرمان قانون به

  .كه هر جسمي باالتر از هواي زمين است بايد زوال ناپذير باشد

در آن زمان ها چنـين مـي پنداشـتند كـه بعضـي رويـدادها در       . با موضوع فرمان قانون آغاز مي كنيم

در حـالي كـه رويـدادهاي    . نند طلوع خورشيد و آمد و رفت فصل هاطبيعت به طور منظم روي مي دهند، ما

ديگري هستند كه نشانه يا طاليه هايي به شمار مي روند كه خبر از حادثـه هـايي در آينـده مـي دهنـد يـا       

ليله تاكنون برداشت دانشمندان از قوانين طبيعي قوانين ااز دوران گ. عالمت فراخواندن گناهكاران به توبه اند

اين قوانين مي گويند اجسام در شرايط ويژه اي چگونه حركت خواهند كرد و به يـاري  . بوده است نيدگرگو

. رويدادها بپردازيم اما نمي گويند آنچه اتفاق افتاد در آينـده نيـز روي خواهـد داد    هآنها مي توانيم به محاسب

جزر و  هيل اثر نيروهاي فرسايندمي دانيم خورشيد براي مدت هاي طوالني طلوع خواهد كرد اما عاقبت به دل

مد امكان دارد اين جريان ديگر روي ندهد، زيرا همان قوانين طبيعي كه سبب پيدايش آن مي شوند ممكـن  

چنين درك يا برداشتي براي ذهنيت قرون وسطايي كـه فقـط توانـايي پـي     . ست به اين جريان پايان بدهند

هر چيزي كه . ويدادهايي پيوسته روي مي داد دشوار بودبردن به آن قوانين طبيعي را داشت كه به صورت ر

خداوندي نسبت داده مي شد و دليل آن را وجود قـوانين   هغيرعادي يا رويداد گاه گاهي بود مستقيماً به اراد

  .طبيعي نمي دانستند

ر گرفتن خورشيد و ماه گرفتگي نوعي استثنا به نظ. تقريباً همه چيز در آسمان ها منظم جلوه مي كرد

مي آمد و وحشت هاي خرافه آلودي پديد مي آورد اما بعدها از سوي كاهنان بابلي تا حد قـانون تنـزل داده   

سال همان كاري را مي كردند كه از آنان انتظار مي رفـت؛   خورشيد و ماه، سياره ها و ستارگان ثابت هر. شد

طبيعي است چنين پنداشته شود كه . جسم آسماني تازه اي پديدار نمي شد و قبلي ها هرگز پير نمي شدند

هر چيزي كه در باالتر از هواي زمين وجود دارد يك بار و براي ابد آفريده شده و آفريننده آنرا در حد كمال 

زمين ما است و بخشي از مجازات گناه نخستين پدر و مادر ما به شـمار   هخلق كرده است؛ رشد و تباهي ويژ

با اين استدالل، سنگ هاي آسماني و سياره هاي دنباله دار كه رهگذر يا ناپايدارنـد مـي بايـد درون    . مي رود

ين تا آنجا كه به سنگ هاي آسماني يا شهاب ها مربوط مي شود ا. باشند زيرماهيجو زمين و در زير ماه يا 

  .نظر درست است؛ اما در مورد سياره هاي دنباله دار درست نيست
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اين دو عقيده كه سياره هاي دنباله دار نشانه يا عالمتند و در داخل جـو زمـين حركـت مـي كننـد از      

سياره هاي دنبالـه دار در دوران باسـتان   . سوي كارشناسان علوم االهي با تأكيد خيره كننده اي بيان مي شد

در برخي از آثارش شوم بودن اين سـياره هـا بـديهي     شكسپير. فاجعه اي بودند كه در راه بود ههميشه طالي

از سوي ترك ) استانبول(پاپ بود و فتح قسطنطنيه  1458تا  1455كه از  كاليكس توس سوم. انگاشته است

بـه فرمـان او   . ت داددنباله دار بزرگي نسب هها وي را به شدت آشفته كرده بود اين فاجعه را به پيدايش سيار

اي كاش هر مصيبتي كه در راه است از مسيحيان روي برگرداند و «: چندين روز اين مناجات خوانده مي شد

: به اين دعا بخشي اضافه شده بود كه مـردم آنـرا چـون ورد تكـرار مـي كردنـد      » .به سوي تركان روانه شود

اسقف انگلستان به پادشاه  در نامه اي كه سر» !مان دارما را از شرّ تركان و ستارگان دراز در ا! خداي مهربان«

چـه چيزهـاي   «دنباله داري كه با چشم ديده مي شد چنين نوشـته شـده بـود     هستار هدربار 1532وقت در 

غريبي را اين قاصدان براي آينده آگاهي مي دهند فقط خدا عالم است؛ زيرا ظهورشان سرسري نيست بلكـه  

دنبالـه دار بزرگـي نمايـان شـد يكـي از روحانيـان        هكـه سـيار   1680در » .هنداز واقعه اي عظيم خبر مي د

تحسين انگيزي اعالم كرد سياره هاي دنباله دار، نشانه هاي بي شمار  هاسكاتلند با طنين ملي گرايان هبرجست

نگيختـه  مردم ما چنـين برا  هداوري بزرگ در مورد گناهان ما زمينيانند، زيرا تاكنون هرگز آفريننده به وسيل

بـت پرسـت   «: شايد با اين گفته وي ناآگاهانه از مرجعيت لوتر پيروي مي كرد كه اعالم كرده بود» .نشده بود

دراز از علل طبيعي ظاهر مي شود، اما خالق هر يك از آنها را براي اطالع قبلـي مـا از    هنوشته است كه ستار

  ».فاجعه اي حتمي و شوم آفريده است

سياره هاي  دنبالـه دار بـا    هند درباراختالف ديگري كه با يكديگر داشت ها هر كاتوليك ها و پروتستان

در دانشگاه هاي كاتوليك استادان ستاره شناسي بايد سوگند ياد مي كردند كه با بيـان  . هم كنار آمده بودند

 هرم دربارهاي ديني در  يس يكي از دانشكدهئر 1673در . دار هماهنگ نبود علمي چگونگي سياره هاي دنباله

ستارگان دراز اجسام آسماني نيستند بلكه در پـايين  : هواشناسي كتابي نوشته بود كه در آن چنين آمده بود

آسماني جاوداني و فناناپذير است، امـا ايـن سـتارگان     زماه در درون جو زمين به وجود مي آيند، زيرا هر چي

تيخـو  اين مطلب با هدف تكذيب » .پس ستارگان دراز نمي توانند اجرام آسماني باشند –آغاز و پاياني دارند 

دنباله داري  هنوشته بود، زيرا وي با پشتيباني كپلر داليل فراواني به دست داده بود مبني بر اينكه سيار براهه

نوشته بود كـه دليـل   در همان كتاب مرجع ديني . نمايان شد باالتر از ماه در حركت بوده است 1577كه در 

حركات نامنظم اين ستارگان دخالت فرشتگان آسماني است و چنين مأموريتي از سـوي خـدا بـه آنـان داده     

  .شده است

سازشگرانه اش از خالل خاطرات روزانه اش به چشم مي خورد  هيكي از پژوهشگران انگليسي كه روحي

و براي نخستين بار مـدار حـركتش محاسـبه شـد     نمايان گرديد  هاليكه ستاره دنباله دار مشهور  1682در 
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ما را براي هرگونه تغييري كه اين ستاره عالمت مي دهد آماده ساز، زيرا گرچه مـي  ! خداوندا«: چنين نوشت

اين سنگ هاي آسماني علل طبيعي است اما با اين وجود همواره نشانه هاي شوم فاجع هـاي   هدانم سرچشم

  ».طبيعي بوده اند

ين نكته كه سياره هاي دنباله دار از قوانيني پيـروي مـي كننـد و در داخـل جـو زمـين       اثبات نهايي ا

دنبالـه داري كـه در    هيسي ثابت كرد كه مدار حركـت سـيار  ئمردي سو. سه نفر عرضه شد هنيستند به وسيل

 1682دنبالـه داري كـه در    هبه اثبات رسانيد كـه سـيار    19هاليپديدار شد تقريباً سهمي بوده است؛  1680

نيـز در زمـان سـقوط     1066و در ) از آن سال به بعد ايـن سـياره بـه نـام او ناميـده مـي شـود       (نمايان شد 

قسطنطنيه وحشت فراواني به وجود آورد و در مداري كه شكل بيضي بسيار كشيده دارد حركت مـي كنـد و   

ان داد كـه قـانون   نيـز نشـ   1687اصول نيوتني در . هر هفتاد و شش سال يك بار از نزديكي زمين مي گذرد

حركات  هجاذبه هم در مورد حركات سياره هاي دنباله دار نتايج رضايت بخشي به دست مي دهد و هم دربار

االهياني كه در جستجوي نشانه هاي شوم آسماني بودند ناچار شدند براي بيان چنين منظـوري بـه   . سيارات

و پديده به ستاره شناسي تعلق نداشـت و از آنِ  اما اين د. كوه هاي آتش فشان و زمين لرزه ها رضايت بدهند

اين علم بعدها رشد كرد و در نبردهاي جداگانه اي به زد و خـورد بـا   . دانش ديگري به نام زمين شناسي بود

  .احكامي درگير شد كه يادگار دوران ناداني بودند

 

                                                           

19. Halleyستاره شناس انگليسي در قرن هاي هفدهم و هجدهم ،.  
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  فصل سوم

  تكامل

در آغاز، آنچه كه با خود انسان نزديكتـر  . علم برخالف آنچه كه مورد انتظار بوده تحول پيدا كرده است

بود؛ نخست آسمان ها مورد مطالعه قرار گرفتند، سپس زمين، بعد از آنها جانوران و گياهان، بعد از همه اينها 

ايـن وضـع   ). كه هنوز هم بسيار نـاقص اسـت  (آنها موضوع ذهن انسان  هساختمان بدن انسان و در پايان هم

آشنايي با جزييات در راه شناخت اشكال كلي دشواري هايي را پديد مي آورد، . حالتي پيچيده يا بغرنج ندارد

طرح كلي جاده هايي كه روميان باستان ساخته اند از هواپيما راحت تر تشـخيص داده مـي شـود تـا از روي     

وستان انسان بهتر از خود او مي توانند رفتارهايش را پيش بيني كنند؛ در جـاي مشخصـي از حـرف    زمين، د

 ههاي همان شخص دوستانش به راحتي حدس مي زنند كه اكنون نوبت تعريف يكي از داستان هاي بـي مـز  

قاعـده و   مورد عالقه اش رسيده در حالي كه از نظر خود او مطلبي ناگهاني به ذهنش رسيده كه تـابع هـيچ  

آشنايي هاي مشروحي كه از سروكار داشتن از نزديك با مطالب به دست مـي آيـد سـاده    . قانوني نبوده است

تنهـا كشـف   . ترين منبع براي دستيابي به آن نوع از معرفت كلي كه علم در جستجوي آن به شمار نمي رود

جي دنيـا بـه آن صـورت كـه مـي      ين طبيعي بلكه پي بردن به نظريه چگونگي تحوالت تـدري نساده ترين قوا

شناسيم با علم ستاره شناسي آغاز شد؛ اما تحوالت تدريجي جهان برخالف قـوانين طبيعـي برجسـته تـرين     

تكامل كه اكنـون بـه بررسـي آن مـي      هنظري. ما نشان داد هكاربردش را در رابطه با رشد حيات بر روي سيار

زمـين شناسـي و زيسـت شناسـي از اهميـت علمـي        پردازيم گرچه با ستاره شناسي آغاز شد در دانش هاي

بيشتري برخوردار بود؛ نظريه اي كه به ناچار با تعصبات سرسختانه تر االهيـان در نبـرد بـود، تعصـباتي كـه      

  .ستاره شناسي پس از به كرسي نشستن نظريه هاي كوپرنيكي با آنها دست و پنجه نرم كرده بود

قاد به تحول و رشد تـدريجي دشـوار اسـت؛ در واقـع ايـن      براي ذهنيت امروزي درك ميزان تازگي اعت

براساس انديشه هاي سنتي، عالم هستي در مدت شـش  . درك كامالً پس از دوران نيوتن صورت گرفته است

انواع جانوران و گياهان، جـز انـواعي كـه در     هروز آفريده شده و از آغاز تا امروز تمامي ستارگان آسمان و هم

 سـرپيچي تمامي مسـيحيان، در زمـان    هبنابر عقيد. ود شدند، در عالم وجود داشته اندجريان توفان نوح ناب

از فرمان خدا مجموعه اي از مصيبت هاي وحشتناك ظاهر شد، چنين عقيـده اي بـا موضـوع تحـول و      آدم

صله دگرگوني به عنوان قانوني در جهان هستي، كه از سوي بيشتر االهيان پذيرفته شده، از زمين تا آسمان فا

در نتيجه، . درخت معيني را نخورند، آنها سرپيچي كردند و خوردند هخداوند به آدم و حوا گفته بود ميو. دارد

خدا فرمان داد تا آدم و حوا و تمامي آيندگان آنها فناپذير باشند و پس از مرگ حتي دورترين نوادگانشان نيز 
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بسـيار وجـود    هچگونگي آنها بحث و مشـاجر  هي كه درباربايد در جهنم تا ابد كيفر ببينند، البته با استثناهاي

جانوران به صيد يكديگر پرداختند، گياهان پر تيغ و خاردار روييدند، فصـل   گناه آدم هاز همان لحظ. داشت

هاي سال پديد آمد و زمين كه نفرين شده بود مواد غذايي در اختيار انسان نمي گذاشت مگر با انجـام دادن  

گناهكاري بشر به اندازه اي باال گرفت كه جز نوح پيامبر، سه پسرش و همسـران آنهـا   . دردكارهاي پر رنج و 

گرچه اخالق بشر بهتر نشد اما خداونـد قـول داده بـود كـه توفـان جهـاني       . بقيه در توفان بزرگ غرق شدند

گاهي فرو خواهد ديگري روانه نخواهد كرد و از آن به بعد خشم خود را با آتش فشاني يا زمين لرزه هاي گاه 

  .نشانيد

بايد به اين نكته توجه كرد كه تمامي اين نظريه به عنوان واقعيت هاي تاريخي شناخته مي شد كه در 

تـاريخ  . واقع يا از انجيل گرفته شده بود يا برداشت هايي جلوه مي كرد كه از روي آن بـه دسـت آمـده بـود    

بنابراين روايـت هـا   . پيدايش بيان شده اند استنباط كردآفرينش جهان را مي توان تبارنامه هايي كه در سفر 

در اين مورد به دليـل ابهـام   . مي توان به سن سردودمان هر خانداني در زمان تولد نخستين فرزندش پي برد

 هترجمـ  هقديمي ترين نسـخ [ هفتاد و دو تن هها و تفاوت هايي كه در متن تورات به روايت عبريان با نسخ

وجود داشت كم و زياد كردن جزيي تاريخ آفـرينش جهـان مجـاز بـود؛ امـا در پايـان كـار در        ] يوناني تورات

اين تـاريخ از سـوي   . پيش از ميالد پذيرفتند 4004كشورهاي پروتستان مذهب عموماً آغاز آفرينش را سال 

هسـتي را پذيرفتـه بـود    يكي از مديران دانشگاه كمبريج كه تـاريخ خلقـت عـالم    . اسقف وقت تعيين شد سر

 هبراسـاس نظريـ  . عقيده داشت با بررسي دقيق سفر پيدايش مي توان به تاريخ دقيق تر پيدايش نيز پي بـرد 

اين موضـوع در هـر حـال يكـي از     . اكتبر بوده است 23بامداد روز  9همين شخص آفرينش انسان در ساعت 

اكتبـر هـم در نظـر     30اكتبـر يـا    16و حـوا را  پايه هاي دين نيست، اگر بخواهيد مي توانيد روز خلقت آدم 

بگيريد بدون اين كه كفري هم گفته باشيد، تنها شرطش اين است كه داليل خود را از روي سفر پيدايش به 

البته روز خلقت آدم جمعه در نظر گرفته شـده بـود زيـرا خداونـد روز شـنبه اسـتراحت       . دست آورده باشيد

  .فرمود

 6000ت كه خود را در چنين قفس زنداني كند و كساني كـه مـي گفتنـد    از علم چنين انتظار مي رف

سال براي پديد آمدن آنچه در جهان هستي وجود دارد مدت بسيار كوتاهي است به حرف مفـت زدن مـتهم   

گرچه ديگر دوران سوزانيدن يا زنداني كردن آنان گذشـته بـود، امـا روحانيـان بـه هـر كـاري كـه از         . شدند

  .دست مي زدند تا زندگي را به كام آنان تلخ كنند و از پخش نظرهايشان جلوگيري شود دستشان ساخته بود

اثر چنداني بر انديشه هاي سنتي ديـن   –با وجود پذيرفتن نظريه هاي كوپرنيكي در آنها  –آثار نيوتن 

وتن دنيـاي نيـ  . خود نيوتن فردي به شدت مذهبي بود و معتقد بود كه انجيل الهـام آسـماني اسـت   . نداشت

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


دين با علمنبرد    30 

وي سـرعت  . جهاني متحول نبود و براساس آموزش هايش امكان دارد ناگهاني و يك پارچه پديد آمده باشـد 

خداوندي نسبت مي داد كه آنها را از آغاز بـه   هسياره ها و دليل پرتاب نشدن آنها را به سوي خورشيد به اراد

. دليل وجود قـانون جاذبـه بـوده اسـت    حركت درآورده است؛ اما از آن زمان به بعد هرچه پيش آمده بود به 

درست است كه نيوتن در نامه اي خصوصي كه به يكي از بزرگان انگلستان نوشته بـود بـه ايـن نكتـه اشـاره      

كرده بود كه امكان دارد دستگاه خورشيدي از توده هاي مواد اوليه يا آغازين يكنواخت به وجود آمده باشـد،  

ي به نظر مي رسد معتقد به پيدايش ناگهاني خورشيد و سياره ها بـوده  اما با توجه به آثار رسمي و عمومي و

  .و در نظرهايش اثري از تكامل عالم هستي نيست

با بهره برداري از آثار نيوتن، قرن هجدهم به نوع ويژه اي از ايمان مذهبي دست يافت كه در آن نقش 

آغاز جهان را آفريد و سپس قوانيني پديـد   خداوند اساساً به صورت قانون پرداز جلوه مي كند، خدايي كه در

ديـن سـنتي   . آورد كه بر رويدادهاي آينده نظارت كند بدون آن كه نيازي بـه دخالـت خـود او پـيش بيايـد     

اما از ديدگاه معتقدان به خدا كـه  . در ارتباط با دين معجزه هايي وجود دارد: استثناهايي را مجاز مي دانست

قـانون طبيعـي اداره    هتند هر پديده اي در جهان، بي هيچ استثنايي، به وسيلساير مطالب دين را قبول نداش

دنيـايي   –دينـي   ههواداري از هر دو نظريـ  بشر هنوشتاري دربارزير عنوان  1پوپحتي در اشعار . مي شود

دگرگوني هاي خورشـيد،   هنخستين كوشش جدي براي بنيادگذاري نظريه اي علمي دربار. بازتاب يافته است

تاريخ طبيعي عمومي و وي كتابي نوشت به نام . انجام شد 2كانت  هبه وسيل 1755سياره ها و ستارگان در 

. بررسي ساختار و اصل مكانيكي سازمان كل عالم هستي با توجه به اصول نيوتني يا ،كائنات هنظري

علم ستاره شناسي جديد را پيش بيني كـرده   اين كتاب اثري است بسيار برجسته كه از جهات معيني نتايج

ستارگاني كه با چشم ديده مي شوند به يك دستگاه يا به كهكشان  هكتاب چنين آغاز مي شود كه هم. است

تمامي اين ستارگان تا حدودي بخشي از يك مجموعه اند و از ديدگاه كانت از وحدتي . راه شيري تعلق دارند

وي با بينش تخيلي بي ماننـدي تـوده   . پارچگي دستگاه خورشيدي نيستبرخوردارند كه بي شباهت به يك 

نظريـه   –هاي ابر مانند كهكشاني را مجموعه اي از  ستارگاني مي داند كه با ما فاصله اي بسيار عظيم دارند 

كه بخشي از آن از لحـاظ رياضـي قابـل     –كانت  هبراساس نظري. اي كه هم اكنون عموماً مورد پذيرش است

كهكشـان هـاي ابـري، كهكشـان هـا،       –يست اما به طور كلي با بررسي هاي بعـدي هماهنـگ اسـت    دفاع ن

تراكم موادي كه در آغاز پراكنده بود در منطقه هايي كه  هستارگان، سياره ها و ماه هاي آنها همگي در نتيج

ي نـدارد و بـر   وي مي گفت جهـان مـادي پايـان   . از ساير مكان ها تراكم و فشردگي بيشتر داشت پديد آمدند

. عالم هستي باشد ههمين اساس بر اين باور بود كه تنها اين نظر مي تواند شايسته يا در خور عظمت آفرينند

                                                           

1. Popeشاعر انگليسي ،.  

2. Kantفيلسوف آلماني در قرن هفدهم ،.  
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اين سامان يـابي  . كانت مي انديشيد كه تحولي تدريجي از نابساماني به سوي سازمان يافتگي در جريان است

خـش بيرونـي و در جهـت دورتـرين نقـاط در حـال       از مركز ثقل عالم هستي آغاز شده و به آرامي به سوي ب

  .آن زماني پايان ناپذير خواهد بود هجرياني كه نياز به فضايي بي پايان دارد و الزم –گسترش است 

از سويي موضوع مفهوم كليت مادي عالم كه در ان كهكشان راه : برجستگي اين كتاب از دو جنبه است

دهنده اند و از سوي ديگر درك يـا برداشـت از مفهـوم تحـول     شيري و كهكشان ابر مانند واحدهاي تشكيل 

و . يه اي كه از زمان آغازين تقريباً به صورت يكساني در فضاي بي پايان پخش مي شوندلتدريجي در مواد او

اين نكته نيز . تكامل جانشين خلقت ناگهاني شود هاين نخستين كوشش جدي است براي اين هدف كه نظري

توجه است كه اين جهان بيني، نخست در نظريه هاي مربوط به عالم باال به دست آمد و نـه   هجالب و شايست

  .در فرضيه هاي مربوط به زندگي در روي زمين

زماني كه آنرا نوشت هنوز جوان . اينها، به داليل گوناگون كتاب كانت جلب توجه چنداني نكرد هبا هم

وي فيلسـوف بـود نـه يـك رياضـيدان حرفـه اي يـا        . داشـت چنداني ن هو هنوز آواز) سالگي 31در سن (بود 

فيزيكدان و ناتوانيش در علم نيروشناسي يا ديناميك از اين تصورش نمايان بود كه گمان مي كـرد منظومـه   

. هاي آزاد يا يكپارچه مي توانند به چرخش درآيند بي آنكه از آغاز چنين ويژگي در آنها وجود داشـته باشـد  

براي نمونه، كانت تصور مـي كـرد هـر     –يي از نظريه هاي وي خيالپردازي محض بود افزون براين، بخش ها

اين عقيده گرچه از ايـن نظـر كـه بـا بيـنش      . اندازه سياره اي از خورشيد دورتر باشد ساكنانش باهوش ترند

به . ي نداردفروتنانه اي به نوع انسان نگاه مي كند ستايش برانگيز است اما از نظر علمي هيچگونه پايه و اساس

داليلي مانند اينها به كتاب كانت تقريباً توجهي نشد تا اينكه نظريه اي مشابه آنكه بـه شـيوه اي اسـتادانه و    

  .بيان شد به وجود آمد 3الپالسحرفه اي از سوي 

در  توصيف جهـان براي نخستين بار در كتابش به نام  سحابي هفرضيمشهور الپالس به نام  هفرضي

ت و ظاهراً وي از اين موضوع كه نظرهايش به ميزان بسيار از سوي كانت پيش بينـي شـده   انتشار ياف 1796

بـا  «: وي در يادداشتي نوشـته بـود  . اين مطلب از نظر الپالس فرضيه اي بيش نبود. به طور كلي بي خبر بود

هـا  ديگري به جاي آن نشسته اسـت امـا از نظـر الپـالس مـدت يـك قـرن بـر انديشـه           هاينكه اكنون فرضي

ابر ماننـد پراكنـده    هبه نظر او منظومه اي كه اكنون خورشيد و سياره ها است در آغاز تود. فرمانروايي داشت

اي بوده است، اين توده به تدريج متراكم شد و در نتيجه بر سرعت چرخشي آن افزوده شـد، سـپس در اثـر    

تكـرار همـان    هرا پديد آوردند؛ و در نتيجنيروهاي گريز از مركز تكه پاره هايي از توده جدا شدند و سياره ها 

الپالس كه در دوران انقالب فرانسه مي زيست آزادانديشي بـه تمـام   . رويداد ماه هاي سياره ها پديدار شدند

                                                           

3. Laplaceرياضيدان و ستاره شناس فرانسوي در قرن هاي هجدهم و نوزدهم ،.  

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


دين با علمنبرد    32 

كه تصور مي كرد اعتقـاد بـه سـلطان آسـماني سـبب       ناپلئون. معنا بود و داستان خلقت را به كلي منكر بود

نـامي از   مكانيك فلكيشتر به سلطان زميني مي شود وقتي متوجه شد كه در اثر بزرگ الپـالس  احترام بي

من نيـازي بـه   ! عالي جناب«: ستاره شناس دوران چنين پاسخ داد. خدا برده نشده از او علت را جويا شد

تنفر از الپـالس  البته چنين نظرهايي براي دنياي االهيات دردآلود بود اما موضوع » .چنان فرضيه اي ندارم

از سـويي ديگـر   . وحشت خدانشناسي و گناهكاري عمومي دوران انقالب فرانسه ناپديد شده بود هدر زير ساي

  .درافتادن با ستاره شناسان بسيار ناخوشايند مي نمود

. پيدايش جهان بيني علمي در زمين شناسي از جنبه اي در خالف جهت ستاره شناسي صورت گرفـت 

تغييـر تـدريجي آنهـا     هعتقاد به اينكه اجرام آسماني تغيير ناپذيرند جاي خود را به نظريـ در ستاره شناسي ا

اما در زمين شناسي اعتقاد بر اينكه در دوران هاي پيشين دگرگوني هـا سـريع و در مقياسـي عظـيم     . سپرد

در . كند بوده اندبوده اند در نتيجه پيشرفت علم جايش را به اين نظر سپرد كه تغييرات هميشه سيار آرام يا 

آغاز چنين تصور مي شد كه سراسر تاريخ زمين را مي توان در آنچـه در مـدت شـش هـزار سـال روي داده      

  .خالصه كرد

با توجه به برگه ها يا نشانه هايي كه از سنگ هاي رسوبي، ته نشست هاي آتش فشاني و مانند آنها به 

ي هماهنگ جلوه كند الزم بود چنين تصور شود كـه  دست آمد براي اينكه چنين پديده هايي با مقياس زمان

ميزان عقب . هايي عظيم بسيار متداول بوده است ست ناگهاني در مقياادر دوران هاي گذشته پيدايش تغيير

سه با ستاره شناسي را با توجه به اوضاع و احوال اين علم در يافتادگي زمين شناسي از نظر رشد علمي در مقا

چگونگي پيدايش طبقـات رسـوبي را چنـين     1695يكي از زمين شناسان در . ريافتدوران نيوتن مي توان د

در جريان توفان نوح تمامي خشكي هاي زمين پس از قطعه قطعه شدن در اين سيل بزرگ حل «: بيان كرد

عظيم درهم و برهم به ماننـد رسـوبات هـر     هته نشين شدن اين تود هشدند و سپس طبقات رسوبي در نتيج

زمين كه سنگواره  هتمامي طبقات رسوبي در پوست«: وي چنين مي انديشيد كه » .پديد آمد –سيل ديگري 

چهارده سال پيش از ايـن جريـان در   » .ها در درون آنها ديده مي شود در طول چند ماه به وجود آمده است

زمـين؛   هرنظريه اي مقدس درباكتابي نوشت با عنوان   4توماس بارنتيك روحاني انگليسي به نام  1681

دگرگوني هايي كه در آن پديد آمده يا تا پايان كار  هشامل فرضيه اي در مورد پيدايش زمين و هم

به نظر وي خط استوا تا دوران پيش از توفان نوح در سطح مستوي خسوف و كسوف  .آن پديد خواهد آمد

بـين ديـدگاه هـاي     ميلتـون نظـر  . (فشار به شكل مورب كنوني درآمـده اسـت   هقرار داشته و سپس در نتيج

بارنت گمـان مـي   .) االهياتي از همه درست تر است كه مي گويد چنين تغييري در زمان گناه آدم پديد آمد

                                                           

4. Thomas Barnet. 

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 تكامل  33

 

زمين شكاف بردارد و سپس آبهايي كه در درياهاي زيرزمينـي بـود    هكرد حرارت خورشيد سبب شد تا پوست

اينها بايد  هبا هم. ري در اين هزاره پديد مي آيدآسماني ديگ هاز نظر او فاجع. سبب پيدايش سيلي بزرگ شد

وحشـتناك تـر از ايـن    . با قيد احتياط ارزيابي كنيم زيرا وي به كيفر ابدي بي عقيده بود را» بارنت«نظرهاي 

 هفرهنگ نامموضوع وي داستان گناه آدم را موضوعي استعاره اي يا تمثيلي شناخته بود و به طوري كـه از  

خطـاي   5ويسـتن روحاني ديگري به نام » .شاه ناچار شد از دبيري دربار بركنارش كند«: آيدبر مي  بريتانيكا

تشـار داد  نا 1696كتابي كه ايـن روحـاني در   . خط استوا و ساير اشتباه هايش را تكرار نكرد هميلتون را دربار

، توفـان  زمين، كه براساس آن آفرينش جهان در شش روز هنظريه اي تازه دربار: عنوانش چنين بود

نوح و آتش سوزي عظيم به شيوه اي كه در كتاب مقدس بيان شده و كـامالً بـا منطـق و فلسـفه     

نمايان شد تا حدودي الهام بخش مطالب ايـن كتـاب بـود     1680دنباله داري كه در  هسيار .هماهنگ است

ش توفان نـوح بـوده   زيرا سبب شد نويسنده چنين گمان كند كه امكان دارد سياره اي دنباله دار عامل پيداي

وي در جايي از كتاب از سنت ديني دور شده بود زيرا گمان كرده بود كه شش روزِ خلقت هر كـدام از  . است

  .روزهاي عادي طوالني تر بوده است

برعكس، همـين  . نبايد چنين تصور كنيم كه اين روحانيان كم مايه از زمين شناسان دوران خود بودند

مـورد سـتايش    6الكاز سـوي  » ويسـتن «زمين شناسان زمان بودند و دست كـم  روحانيان از جمله بهترين 

  .بسيار قرار گرفته بود

عامـل   7نپتونيسـت هـا  : در قرن هجدهم بحث پايان ناپذيري بين دو گروه از دانشمندان درگرفته بـود 

تمامي تغييرات را به پديـده هـاي آتـش     هسرچشم 8ولكانيست هاتمامي دگرگوني ها را آب مي دانستند اما 

اول به شيوه اي خستگي ناپذير سرگرم گردآوري شواهد مربوط به  هفرق. فشاني و زمين لرزه نسبت مي دادند

توفان نوح بودند و بر روي سنگواره هاي جانداران دريايي كه بر قله هاي كوه ها نقش بسته بود تأكيد بسـيار  

ر اين فرقه باالتر بود و به همين دليل مخالفان تعصـبات دينـي در ايـن راه    ميزان تعصب ديني د. مي كردند

در ايـن   9ولتربه ويژه . تالش مي كردند كه ثابت كنند سنگواره هاي پيدا شده بقاياي واقعي جانوران نيستند

هـا از  مورد مشكوك بود، و زماني كه به ناچار پذيرفت سنگواره ها منشأ جانوري يا گياهي دارند گفـت كـه آن  

اين مثال نشان مي دهد كه سخت كوشي در آزادانديشي مي تواند . دست كوهنوردان يا گذرندگان افتاده اند

  .حتي از ايمان مذهبي نيز علمي تر باشد

                                                           

5. Whiston 
6. Lockeفيلسوف انگليسي در قرن هفدهم ،.  

7. Neptunists. 
8. Volcanists. 

9. Voltaireفيلسوف ضد مسيحيت در قرن هجدهم ،.  
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منتشر شد چهارده نظر را  1749كه در  تاريخ طبيعيدر كتاب خود به نام  10بوفونطبيعيدان بزرگ 

اعالم و » توبيخ كردني و برخالف احكام دين«دانشگاه سوربن در فرانسه بيان كرد كه از سوي استادان االهي 

كوه هـا و دره هـاي   «: زمين شناسي بود چنين مي گفت هيكي از اين نظرها كه در زمين. مردود شناخته شد

علل ثانوي پديد آمده است و همان علل با گذشت زمان تمامي قاره ها، تپه هـا و دره   هكنوني زمين در نتيج

به معناي هر علتي است مگر  علل ثانويدر اينجا » .را نابود مي كند و از نو شبيه آنها را پديد خواهد آوردها 

از نظر دستگاه دين اين اعتقاد الزم بود كه زمـين بـا    1749به اين ترتيب در . حكم به آفرينش از سوي خدا

. امروزي بوده باشد هنيز به شكل و اندازتپه ها و دره هاي كنوني خلق شده باشد و تمامي خشكي ها و درياها 

  .الميت بود كه به دليل معجزه در آن دگرگوني پديد آمد تنها استثنا در مورد بحر

وي توبـه كـرد و ناچـار از انتشـار ايـن      . بوفون اوضاع را براي درگيري با دانشگاه سوربن مناسب نديـد 

 همقدس را ندارم، هرچه كه در آن كتاب دربـار  اعالم مي كنم قصدي بر مخالفت با متن كتاب«: اقرارنامه شد

آفرينش نوشته شده، هم از نظر زمان و آن هم از جهت واقعيت آن مورد اعتقاد راسخ من است؛ هـر آنچـه را   

پيدايش زمين و به طور كلي هر مطلبي را كه برخالف سـخنان موسـي باشـد محكـوم مـي       هدر كتابم دربار

دنياي ستاره شناسي، كارشناسان علوم االهي از درگيري هايشان با گاليله ناگفته پيداست كه بيرون از » .كنم

  .عبرتي نياموخته بودند

. نـام داشـت    11 هـاتن علمي تازه اي به وجـود آورد   هنخستين نويسنده اي كه در زمين شناسي نظري

 1795چاپ شد و سپس با توضيحات بيشتر در  1788نخست در  زمين هفرضيه اي درباركتاب وي به نام 

كار عامل هايي  هبراساس فرض او دگرگوني هايي كه در گذشته بر سطح زمين پديد آمده نتيج. انتشار يافت

است كه هم اكنون نيز به كار خود مشغولند و دليلي ندارد تصور كنيم كه در گذشته فعال تر يا كاري تـر از  

گرچه اين گفته به طور كلي مطلبي درست بود اما هاتن در برخي از موارد دچار تندروي شـد  . دامروز بوده ان

وي ناپديد شدن قاره ها را به فرسايش كامل آنها نسبت مي داد كـه  . و در برخي از موردهاي ديگر كوتاه آمد

خشكي هـا را بـه    هدوباراين پديده رسوبات آنها در كف درياها ته نشين مي شد؛ اما دليل پيدايش  هدر نتيج

وي آنچنان كه بايد به فرورفتن ناگهـاني خشـكي هـا يـا بـاال      . پيچ و تاب هاي نيرومند دروني نسبت مي داد

زمين شناسان از زمان او تاكنون روش كلـي وي كـه مبنـي بـر تفسـير       هاما هم. آمدن تدريجي آنها پي نبرد

نسـبت دادن علـت    هساير نظرهـاي او دربـار  . ته اندگذشته به كمك توجه به رويدادهاي آينده است را پذيرف

از  –هاي دگرگوني زمين كه در دوران هاي گذشته پديد آمد به همان علت هايي كه هـم اكنـون در كارنـد    

                                                           

10. Buffon. 
11. Hutton. 
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و كم شدن يا زياد شدن ارتفاع كوه ها و باال و پايين رفتن سطح درياها  –جمله دگرگوني ساحل هاي زمين 

  .نيز پذيرفته شده اند

اصلي اين موضوع كه چرا در تاريخي زودتر چنين انديشه هايي مورد پذيرش قـرار نگرفـت و بـه    دليل 

دانشـمندش كردنـد    دچه دليل معتقدان به سفر پيدايش حمله هاي سـخت خـود را متوجـه هـاتن و شـاگر     

در كتـاب   12اليـل زمين شناس انگليسي به نام . سرگذشت تاريخ زمين بود كه به موسي نسبت داده مي شد

احساسات فرقه اي كه عليه نظريه هاي هاتن برانگيخته شده بـود، و نيـز   «: مي نويسد ول زمين شناسياص

ايـن جريـان    هبي احترامي به صراحت و صداقت در جريان اين درگيري، به سختي مي توانـد از نظـر خوانـد   

سـتان در آن دوران دچـار   احترام آميز جلوه كند مگر اينكه خواننده به ياد بياورد كه افكار عمومي مردم انگل

گروهي از نويسندگان در فرانسه به منظور ريشه كني بنيادهاي دين مسـيحيت  . هيجان تب آلودي شده بود

پيـروزي نويسـندگان و   . ساليان دراز به تالشي سخت كوشانه دست زده بودند تا از قدرت روحانيـان بكاهنـد  

خته بود در حالي كه نيـروي تخيـل افـراد ضـعيف تـر      نتايج انقالب فرانسه مصمم ترين انديشمندان را برانگي

در » .پيوسته از نوآوري ها در هراس بود و از ديدگاه آنان به مانند شبح رويـايي وحشـتناك جلـوه مـي كـرد     

از ديدگاه هر انگليسي ثروتمند هر نظريه اي كه مخالف انجيل بود بسان تجاوزي به ثروت  1795حدود سال 

نظرهاي مردم انگلستان ساليان دراز به مراتب كمتر از دوران . خودنمايي مي كرد گيوتين هوي و برقي از تيغ

  .پيش از انقالب از انديشه هاي آزاديخواهانه برخوردار بود

پيشرفت بيشتر زمين شناسي با گسترش زيست شناسي گره خورده است، زيرا جانـداران بـي شـماري    

تا آنجا كه بـه كهـن   . انده اند در آن علم بررسي مي شوندكه نسلشان از بين رفته و به شكل سنگواره باقي م

 روزبودن جهان مربوط مي شود زمين شناسي و زيست شناسي مي توانستند توافق كنند كه داستان شـش  

معيني هواداري مـي   هاما علوم الهي در مورد زندگي جانوران از نظري. تفسير شود دورانبايد به عنوان شش 

بر اساس عقايد االهيان جانوران پس از گنـاه آدم  . نظريه هاي علمي سازش پذير نبودكرد كه به هيچ روي با 

جانوراني كه هم اكنون زندگي مي كنند از نسل همان هايي هستند كـه بـا    هبه شكار يكديگر پرداختند؛ هم

نوح غرق انواعي كه نسلشان از بين رفته، جز چند مورد محدود، در جريان توفان  13كشتي نوح نجات يافتند؛

ترديد در . هر نوعي از جانداران تغيير ناپذير است و هر يك نيز به شيوه اي جداگانه آفريده شده است. شدند

  .هر يك از اين نظريه ها سبب برانگيختن دشمني كارشناسان علوم االهي مي شد

                                                           

12. Lyell. 
كه دليل خدا از  يكي از بزرگترين رهبران مسيحيت براي بيان اين موضوع. اين عقيده خود با دشواري هايي روبرو بود .13

لوتر، كه گستاخ تر بود، گفت شيطان آنها را آفريده تا وقتي سرگرم . آفرينش پشه و مگس چه بوده به ناداني خود اعتراف كرد
  .نظر وي بيشتر درك كردني جلوه مي كند. نوشتن كتاب هاي خوبي است حواسش را پرت كنند
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 هفاصـل ] مربوط به داستان نـوح [قاره امريكا با كوه آرارات . دشواري ها نمايان شد جديد هقاربا كشف 

اين جانوران . اين دو خشكي ديده نمي شوند هعظيمي دارد اما در اين قاره جانوراني وجود دارند كه در فاصل

مانده است؟ برخي فاصله اي چنين عظيم را چگونه پيموده اند و چرا نمونه هايي از آنها در جاي قبلي باقي ن

جديد آورده اند اما چنين فرضيه اي خود با دردسر مربـوط بـه    هچنين پنداشتند كه دريانوردان آنها را به قار

دردسري كه يكي از رهبران يسوعي را كه در تالش مسيحي كردن سرخ پوستان در امريكا . خودش روبرو بود

ايـن رهبـر   . مان خودش هم در حال بر باد رفـتن بـود  بود با اين مشكل تازه دست به گريبان كرده بود كه اي

منتشـر شـد بـه شـيوه اي      1590كه در  تاريخ طبيعي و اخالقي سرخ پوستانيسوعي در كتابش به نام 

چه كسي مي تواند تصورش را بكند كه در چنان سفري دور و دراز آدم ها روبـاه  «: منطقي چنين مي نويسد

پرو بكشانند؟ مخصوصاً نوعي جانور را كه كثيف ترين روباهي است كه  ها را بر اسب سوار كنند و به سرزمين

چه كسي مي تواند ادعا كند كه آن مهاجران شير و پلنگ را هم با خودشـان آوردنـد؟ بـه    . در عمرم ديده ام

اين درست كه آن مردان برخالف اراده ! بله. راستي آدم وقتي به اين چيزها فكر مي كند خنده اش مي گيرد

لشان به سفري آنچنان دور و دراز و ناشناخته دست زدند تا جانشان را از مهلكه بدر ببرنـد امـا خـود را    و مي

گرفتار نگهداري از گرگ و روباه كردن و در روي درياها با آنها غذا رسانيدن چـه معنـايي مـي توانـد داشـته      

ف امريكـا و جـانوران پسـت    چنين دشواري هايي سبب شد تا االهيان معتقد شوند كـه روبـاه كثيـ    14».باشد

اما با نهايت . ديگري به مانند آن به دليل تابش نور خورشيد به لجنزارها ناگهان از درون آنها بيرون جسته اند

مثالً نوعي جـانور پسـتاندار كـه بـه دليـل      . تأسف در داستان كشتي نوح به اين موضوع اشاره اي نشده است

اگر در آغاز در كوه آرارات بوده چگونه توانسته خود را از آنجـا   ناميده مي شود تنبلكندي بسيار در حركت 

  به امريكاي جنوبي برساند؟

انـواعي از ايـن   . با پيشرفت جانورشناسي و كشف انواع بي شماري از جانداران مشكل تازه اي پيدا شـد 

ي دو جانـدار را بـه   جاندران كه تاكنون شناخته شده از ميليون ها گونه نيز زيادتر است و اگـر از هـر گونـه ا   

از . داخل كشتي نوح برده باشند به نظر مي رسد كه با اين همه سرنشين، كشتي بايد خيلي شلوغ شده باشد

آنها را نامگذاري كرده بوده و به نظر مي رسد كه وي در آغاز زنـدگاني خـود    هاينها گذشته، حضرت آدم هم

چـرا  . دشواري هاي تازه تري پيدا شـد  هستراليا سروكلبا كشف ا. كاري بسيار بزرگ را به پايان رسانيده است

كانگروها از كوه آرارات جهيدند و رفتند و حتي يك جفت هم در آنجا باقي نماند؟ در اين زمان به دليل  ههم

پيشرفت زيست شناسي ديگر تصور اينكه تابش آفتاب بر لجنزار ناگهان سبب بيرون جهيدن جفتـي كـانگرو   

  .ي نموده و در حالي كه چنين نظريه اي بيش از پيش مورد نياز بودمي شود بسيار دشوار م

  .وايتنوشته » م االهيونبرد علم با عل«برداشت از كتاب  .14
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به همـين  . در سراسر قرن نوزدهم مسايلي به مانند اينها فكر افراد مذهبي را به خود مشغول كرده بود

كتاب دوم كه  .لزوم وجود خداوند واالهيات زمين شناسان دليل روحانيان كتاب هايي نوشتند از جمله 

اصـل  به نـام   داروينانتشار يافت، همان سالي كه كتاب  1859ك روحاني اسكاتلندي بود در آن ي هنويسند

تـوهين  مي نويسد و آنان را بـه   فرض هاي هراس انگيز زمين شناسانهمان كتاب از . منتشر شد انواع

كتـاب بـه    هموضوع اساسي كه نويسند. متهم مي كند هاي بزرگي كه انديشيدن به آنها هراسناك است

در دوران «: برداشت شده كه چنين مي گويد 15ميلر هنوشت شهادت صخره هاكتابي به نام  توجه دارد از آن

هاي بسيار طوالني آدميان گناه كردند و رنج بردند، خلقت جانوران نيز دقيقاً جلوه اي است از حالت جنگـي  

وسـايل كشـتار و حتـي     در همان كتاب به شيوه اي روشن و يـا حـالتي وحشـت آور   » .كه اكنون وجود دارد

جانوراني كه پيش از پيدايش انسان  –وسايل شكنجه اي را كه انواع جانوران بر ضد يكديگر به كار مي بردند 

كتاب مردي به شدت مذهبي بود اين  هبا اينكه نويسند. مورد بحث قرار گرفته است –نسلشان نابود شده بود 

پرسش برايش پيش آمده بود كه چرا خداوند جانوراني كه توانايي گناه كردن را ندارند بـه آن چنـان عـذاب    

يكي روحانيان كنوني با گستاخي تمام از اين نظر سنتي هـواداري مـي كنـد كـه     . بزرگي محكوم كرده است

و مي ميرند كه انسان گناه كرده است و از متن كتاب مقدس حيوانات پست تر به اين دليل عذاب مي كشند 

 16.تا ثابت كند پيش از سيب خوردن آدم هيچ جـانوري  نمـرده بـود   » با آدم مرگ آمد،«: شاهد مي آورد كه

حالت جنگ بين جانوران نابود شده ادعا مي كنـد كـه چنـان     هميلر دربار هاين روحاني پس از يادآوري نظري

 هامـا بقيـ  . تا اينجا امكان دارد با وي موافـق باشـيم  . خداوندي مهربان آفريده نشده بودندهيوالهايي از سوي 

در آغاز به نظر مي رسد كه شواهد زمين شناسي را انكار مي كند اما در . استدالل ايشان عجيب و غريب است

وجود داشـته انـد    اينها شايد همچنان هيوالهايي هزيرا مي گويد با هم. پايان كار جسارتش فروكش مي كند

اين هيوالها در آغاز مخلوقات بي گناهي بودند كه شيطان . اما اين جانوران را خود خدا خلق نكرده بوده است

در واقع جسمشان حيوان بوده اما ارواح جن ها  خوك ام القيسسبب گمراهي آنها شد و شايد هم به مانند 

در انجيـل، كـه سـبب سـردرگمي      خوك ام القيسبه همين دليل است كه داسـتان  . در آن ساكن بوده اند

  .بسياري شده، بيان شده است

 هزيست شناسي صـورت گرفـت بـه وسـيل     هكوشش عجيب غريبي كه براي نجات دين سنتي در زمين

شـواهدي را كـه بـراي     هوي همـ . بود به انجام رسـيد  ادموند گاسطبيعيداني كه پدر شاعر انگليسي  17گاس

ي زمين شناسان بيان شده بود به طور دربسـت پـذيرفت امـا گفـت در زمـان      اثبات كهن بودن جهان از سو
                                                           

15. Miller. 
عنكبوت به بي آزاري مگس بود و در درون تارش «مي گويد پيش از گناه آدم  وسلياما . اين نظر تمامي فرقه ها بود. 16

  ».در انتظار خون ريزي نبود

17 .Gosseقرن نوزدهم ،.  
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. از تاريخ گذشته در آنان نيز وجود داشـته باشـد   جلوه ايجانداران به گونه اي آفريده شدند كه  هخلقت هم

د، االهيان گفته اند كه آدم و حوا داراي ناف بوده ان. براي رد چنين نظريه اي هيچ امكان منطقي وجود ندارد

به اين ترتيب تمـامي جانـداران ديگـري كـه خلـق       18.درست مثل اينكه به روش طبيعي به دنيا آمده باشند

صخره ها نيز مي توانستند پـر از سـنگواره   . شدند طوري آفريده شدند كه توانايي رشد كردن را داشته باشند

يان ته نشست رسوبات پديد آمده جر هها باشند و چه پيدايش آنها به دليل عمل آتش فشاني بوده يا در نتيج

اما در صورت پذيرفتن چنان احتماالتي ديگـر بـراي در نظـر    . باشند همان شكلي كه هستند ساخته شده اند

در چنين حالتي مي تـوان ادعـا   . گرفتن زمان ويژه اي براي آفرينش جهان دليل خاصي وجود نخواهد داشت

ر اينكه از پيش خاطره هاي كنوني را داشته ايم، جوراب ما پنج دقيقه پيش آفريده شديم مشروط ب هكرد هم

گرچـه ايـن موضـوع داراي    . هايمان سوراخ بوده و زمان اصالح سر و صورت هم پيشاپيش رسيده بوده اسـت 

گاس هم با تلخ كـامي متوجـه   . امكان منطقي جلوه مي كند اما نمي توان كسي را پيدا كرد كه آنرا باور كند

نگيزش براي سازش دادن واقعيت هاي علمي با علوم االهـي هـيچ گـوش شـنوايي     شد كه منطق ستايش برا

روحانيان نيز او را به دست فراموشي سپردند، دست از پاره اي از اعتقادهايشان برداشـتند و كوشـيدند   . ندارد

  .تا در درون آنچه كه باقي مانده سنگر بگيرند

تكامل تدريجي گياهان و جانوران از راه وراثت و تغييرپذيري را كه پيشتر از زمين شناسي وارد  هنظري

 هنخستين واقعيت، كه واقعيت اطمينان بخشـي دربـار  . زيست شناسي شد مي توان به سه بخش تقسيم كرد

و جـانوراني كـه    كهن ترين زمان ها نيز هست، اين است كه جانداران ابتدايي يا ساده تر بسـيار قـديم ترنـد   

. ساختمان بدنشان پيچيده تر است پس از گذشت زمان هايي طـوالني بـراي نخسـتين بـار ظـاهر شـده انـد       

دومين واقعيت اينكه نظريه اي وجود دارد كه بر اساس آن جانداران قبلي پس از پيدايش دگرگوني هايي در 

سـومين بخـش   . ناميـده مـي شـود    تكاملاين همان چيزي است كه در زيست شناسي . آنها به وجود آمدند

 هچگونگي يا اصـول پديـد   هكه به مطالع –و گرچه هنوز راه درازي در پيش دارد  –نوعي بررسي علمي است 

تكامل مي پردازد و مثالً مي خواهد بداند كه علت هاي تغيير يا دگرگوني كدامند و چرا پاره اي از جانـداران  

 هاكنـون نظريـ  . ر حالي كه گروهي ديگر نسلشان برچيـده مـي شـود    به زندگي نسلي خود ادامه مي دهند د

عمومي تكامل از سوي تمامي زيست شناسان پذيرفته شده است اما در مورد چگونگي تكامل و علت هاي آن 

اسـت   انتخاب طبيعي هبزرگترين دليل اهميت تاريخي داروين پيشنهاد فرضـي . هنوز ترديدهايي وجود دارد

علل اين پديده را بيان مي كند و سبب مي شود كه تكامل بيشتر امكـان پـذير جلـوه     كه چگونگي تكامل يا

كند؛ اما نظر وي گرچه هنوز با ارزش شناخته مي شود از نظـر زيسـت شناسـان كنـوني داراي آن اهميتـي      

  .نيست كه دانشمندان نزديك به دوران داروين براي آن در نظر مي گرفتند

  .ميداشايد هم به همين دليل گاس كتاب خود را ناف ن .18
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-1829(دانشمند فرانسـوي بـود    19الماركتكامل شد  هتبار نظرينخستين زيست شناسي كه سبب اع

تغييرناپـذيري   هزيـرا از سـويي تعصـبات دينـي از نظريـ     . فرضيه هاي وي مورد پذيرش قرار نگرفت). 1744

جانداران پشتيباني مي كرد و از سوي ديگر داليلي كه المارك براي چون و چرايـي تكامـل مـي آورد مـورد     

وي معتقد بود كه دليل پيدايش اندامي تازه در بدن جانوري خاص نيـازي كـه آن   . دپذيرش مردان علوم نبو

جانور به عضو تازه احساس مي كند؛ صفاتي كه حيوان در دوران عمرش به دست آورده نيز به نسل بعـديش  

دوم درست نباشد بخش اول آن نيز براي بيـان چگـونگي تكامـل بـي فايـده       هاگر اين فرضي. انتقال مي يابد

 هنياز جاندار را به عنوان عامل مؤثري در تغييرات گونه هاي تازه رد كرد اما فرضي هداروين فرضي. خواهد بود

ارثي شدن صفات اكتسابي را، كه در فرضيه هايش در مقايسه با نظرهاي المارك از اهميت كمتري برخوردار 

يسـت شـناس آلمـاني بـه نـام      به ارث رسيدن صـفات اكتسـابي از محـيط از سـوي ز     هفرضي. است، پذيرفت

گرچه اين بحث و جدل هنوز هم ادامـه دارد امـا شـواهد مجـاب     . به شدت مورد انكار قرار گرفت 20وايسمان

تنها صفات اكتسابي كه به ارث مـي رسـد    –جز در احتمال هايي كمياب  –فراواني به دست آمده كه  هكنند

داليلي . مي گذارد كه تعدادشان نيز بسيار كم است نطفه اثر هفقط آنهايي است كه بر روي ياخته هاي سازند

  .تكامل از سوي مكتب المارك بيان شده پذيرفتني نيست هچون و چرايي پديد هكه دربار

منتشر شد به دليل تأكيدي كه بـر   1830كه نخستين بار در  اصول زمين شناسيبه نام  اليلكتاب 

شواهد مربوط به كهن بودن زمين و زندگي بر روي آن مي كرد موجبات هياهوي فراوانـي را بـين روحانيـان    

تكامـل جانـداران بيـان     هاينها كتاب مزبور در نخستين چاپ هايش نظر موافقي بـا فرضـي   هبا هم. پديد آورد

ب وي نظريه هاي المارك به دقت مورد بررسي قرار گرفته بود و با داليل علمي محكمي رد در كتا. نكرده بود

، تدريجاً مطالبي 1859در چاپ هاي بعدي همان كتاب پس از انتشار كتاب داروين يا اصل انواع در . شده بود

  .تكامل نوشته شده است هبه سود نظري

جهان اقتصادي بي بند و  هجمعيت بود كه دربار هباردر 21مالتوسنظريات  هداروين در واقع دنبال هنظري

بر اساس اين فرضـيه، تمـامي جـانوران بـا چنـان      . بار يا بي حساب و كتاب گياهان و جانوران بيان شده بود

سرعتي توليد مثل مي كنند كه بخش بزرگي از نسلشان پيش از آن كه به دوران توانايي توليـد مثـل برسـد    

اين تخم ها زنده بمانند و هر  هاگر هم. هي روغني هر سال نه ميليون تخم مي گذاردنوعي ما. بايد نابود شود

يك از آنها تخم بگذارد پس از چند سال درياها و اقيانوس ها با اين نوع ماهي پر مي شود و در نتيجه سراسر 

فيـل از سـاير    حتي جمعيت نوع انسان، گرچه ميزان توليد نسل آن به استثناي. زمين را آب مي پوشاند هكر

                                                           

19. Lamarck. 
20. Weismann آلماني در قرن بيستم، زيست شناس.  

21 .Malthusاقتصاددان انگليسي در قرن هاي هجده و نوزده ،.  
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اگر ميزان افـزايش جمعيـت جهـان در دو قـرن     . جانوران كمتر است، هر بيست و پنج سال دو برابر مي شود

اما در واقع جمعيت گياهان و جانوران . آينده ثابت باقي بماند جمعيت جهان به پنچ بيليون نفر خواهد رسيد

. اين جريان شامل نوع انسان نيز مي شده است در عمل كم يا بيش ثابت باقي مي ماند و در بيشتر دوران ها

زندگي رقابتي هميشگي  هبنابراين، در درون هر نوعي از جانداران و در بين انواع جانداران گوناگون براي ادام

نتيجه اينكه اگر افراد يك گونه از جانداران با ديگران . وجود دارد، در چنين رقابتي شكست برابر نابودي است

زندگي بـراي آنـان بيشـتر از ديگـران      هباشند كه نوعي امتياز برايشان شمرده شود امكان ادام تفاوتي داشته

اگر چنين امتيازي از محيط گرفته شده باشد به نسل بعدي منتقل نمي شود ولي اگر امتيازي ذاتـي و  . است

مارك تصور مـي كـرد   ال. دروني باشد  اين احتمال وجود دارد كه در تعدادي از افراد نسل بعدي نمايان شود

كه گردن زرافه به اين دليل دراز شده كه براي رسانيدن دهانش به برگ شاخه هاي باالي درختان آنـرا مـي   

در نظرهـاي مكتـب   . چنان گردن كشيدني به ارث مـي رسـيده اسـت    هكشيده است و مي انديشيد كه نتيج

فه هايي كه از زمـان تولـد توانـايي دراز    داروين، دست كم آنها كه وايسمان تغييرشان داد، گفته مي شود زرا

شدن گردن در آنها وجود داشت احتمال اينكه از گرسنگي بميرند برايشان كمتر بود و در نتيجه بچـه هـاي   

زندگي بدهند و اين نسل هم احتمال اينكه داراي گردن درازتري از نسل قبلي  هبيشتري از آنها توانستند ادام

رتيب در نوع زرافه خصلت هاي ويژه اي تدريجاً پديد آمد و رشد كـرد تـا اينكـه    به اين ت. برايشان بيشتر بود

  .ديگر چنان ويژگي هايي كاربرد تازه اي نداشت

داروين بر بنياد پيدايش تغييرهاي تصادفي گذاشته شده بود و خود وي اعتراف مي كـرد كـه از    هنظري

ديد كه نوزادان مثالً نوعي حيـوان كـامالً شـبيه     اين واقعيت را به راحتي مي توان. علت آن سر در نمي آورد

: جانوران اهلي به دليل دخالت انسان يا انتخاب مصنوعي دچـار دگرگـوني هـايي شـده انـد     . يكديگر نيستند

انسان سبب شده است كه گاو شير بيشتري توليد كند، اسب هاي مسابقات تنـدتر مـي دونـد و گوسـفندان     

نان واقعيت هايي شواهد مستقيمي در اختيار داروين گذاشـت و وي بـه   چ. پشم بلندتري به وجود مي آورند

درست است كه پـرورش دهنـدگان   . اين نكته پي برد كه موضوع انتخاب مي تواند نقش نماياني داشته باشد

جانوران نمي توانند ماهي را به پستاندار كيسه دار و چنين پستانداري را به ميمون تبديل كنند، اما دگرگوني 

ي به اين عظمت امكان دارد در طول دوران هاي بسيار طوالني كه در زمين شناسي از آنهـا گفتگـو مـي    هاي

افزون براين، در بسياري از موردها شواهدي در دست است كه نشان مي دهد جانداران داراي . شود پديد آيد

ي كه هم اكنون وجود دارند سنگواره ها نشان داده است جانوران حد وسط بين انواع. اجداد مشتركي بوده اند

 بالدار هخزندمثالً . و بين آنها تفاوت ها بزرگي نيز ديده مي شود در گذشته هاي بسيار دور وجود داشته اند

جنين شناسان متوجه اين نكتـه شـدند كـه جـانوران در دوران رشـد      . نيمي خزنده و نيمي پرنده بوده است

مي گذارند؛ جنين پستاندران در درون رحم يـا زهـدان در   را پشت سر  جنيني شكل هاي انواع قديم تر خود
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خاصي از رشد خود داراي آثاري از برانشي هاي ماهي است كه هيچ كاربردي ندارد و جز اينكه بگويي  همرحل

استدالل هاي گوناگوني سبب شـد  . شته باشدايادآور دوران تكامل آن نسل است توضيح ديگري نمي تواند د

را به عنوان عامل  انتخاب طبيعيتكامل و نيز جريان  هن باور برسند كه واقعيت پديدتا زيست شناسان به اي

  .اصلي آن بشناسد

. هولناكي بر علوم االهي وارد كـرد  هنظريه هاي مكتب داروين نيز به مانند انديشه هاي كوپرنيكي ضرب

جانداران به شـيوه   هتغييرناپذيري جانداران كنار گذاشته شود و موضوع خلقت جداگان هنه تنها الزم بود نظري

اي كه در سفر پيدايش بيان شده بود نادرست اعالم شود؛ نه تنها الزم بود در طول مدت سپري شده از آغاز 

كرد، نه تنها  پيدايش جانداران تا كنون تجديد نظر شود و اين تغيير از نظر سنت دين تكان دهنده جلوه مي

كـه از سـازش پـذيري دلپـذير جـانوران بـا        –الزم بود بسياري از استدالل هاي مربوط بـه لطـف پروردگـار    

اما علم آنرا به جريان انتخاب طبيعي نسبت مي داد، برچيده شود، بلكه بـدتر   –محيطشان برداشت شده بود 

جرأت دادند و اعـالم كردنـد كـه نـوع انسـان از      تكامل به خود  هاز هر يك يا تمامي موارد باال هواداران نظري

ايـن نظريـه    هروحانيـان و مـردم ناآگـاه فقـط بـه آخـرين نكتـ       . تكامل جانوران پست تر به وجود آمده است

و جهـان را هيـاهويي وحشـت انگيـز     » !داروين مي گويد انسان از نسـل ميمـون اسـت   «: چسبيدند و گفتند

ين به چنين نتيجه اي رسيده اين است كه خودش شبيه ميمـون  مردم مي گفتند دليل اينكه دارو. فراگرفت

اگـر هـوادار دارويـن    «: زماني كه نوجوان بود معلم سرخانه با حالتي بسيار جدي گفـت ). كه البته نبود(است 

حتـي در  » .باشي دلم سخت برايت مي سوزد، زيرا شخص هرگز نمي تواند هم دارويني باشد و هم مسـيحي 

  .تكامل غيرقانوني است زيرا برخالف كالم خدا شناخته شده است هنسي تدريس نظريحال حاضر در ايالت ت

تكامل به عواقب درك آن پي  ههمان طور كه اغلب هم پيش مي آيد روحانيان زودتر از هواداران نظري

ن هوادران اين نظريه، گرچه به دليل شواهد مربوط مجاب شده بودند، آدم هايي مذهبي بودند و دلشا. بردند

پيشـرفت، بـه ويـژه در قـرن     . رندامي خواست تا آنجا كه امكان دارد اعتقادهاي ديني خود را محفوظ نگاه د

اين وضع سبب مي شـد تـا   . نوزدهم، به دليل فقدان منطق هوادران آن با سهولت بيشتري صورت مي گرفت

تـازه تـر بپذيرنـد داشـته      هواداران، فرصت عادت كردن به تغييري تازه را پيش از اينكه ناچار شوند تحـولي 

اگر تمامي عواقب نوآوري يا اختراعي به شيوه اي ناگهاني عرضه شود ضربه اي كه بر عادات افراد پديد . باشند

امـا  . مي آيد آن چنان تكان دهنده است كه در مردم گرايشي براي روي گرداني از كل موضوع پديد مي آيد

يا بيست سال فقط جنبه اي از آن نوآوري را بپذيرند چنـين  اگر از مردم خواسته شود پس از گذشت هر ده 

مردان بزرگ قرن نـوزدهم از  . پذيرش آرام و تدريجي در جريان پيشرفت يا ايستادگي كمتري روبرو مي شود

نظر روشنفكري يا سياسي افرادي انقالبي نبودند اما از اصالح يا تغييري كه نياز به آن بي اندازه آشـكار بـود   
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پيشـرفت در قـرن نـوزدهم     هخوي احتياط آميز نوآوران سبب شد تا سرعت خيره كنند. ي كردندهواداري م

  .يكي از ويژگي هاي نمايان آن باشد

اينـان اعـالم   . االهيان به مراتب بيش از مردم به عواقب كار مسايلي كه به ميان آمده بود توجه داشتند

ميمون ها فناپذيرند، مسيح به خاطر رستگاري انسان كردند نوع انسان داراي روح جاوداني است در حالي كه 

جان باخت نه به خاطر ميمون ها؛ در نوع انسان به دليل دميده شدن روح االهي حـس تشـخيص درسـت از    

اگـر انسـان بـه دليـل     . حيـواني انـد   هنادرست كار گذشته شده در حالي كه ميمون ها فقط زير فرمان غريـز 

يمون پديد آمده است در چه لحظه اي خصلت هاي بنيادي خداوندي خود را مراحلي ادراك ناپذير از تغيير م

يا يكسال پس از انتشار كتاب داروين اصل انواع يكي از اسقف  1860به شيوه اي ناگهاني به دست آورد؟ در  

 اصل انتخاب انواع«: هاي انگلستان كه در مناظره اي عليه نظريه هاي داروين سخنراني مي كرد چنين غرّيد

ش كاري از پيش نبرد، زيرا همه ا اما سخنان او با تمام شيوايي و گيرايي» .با كالم خدا مطلقاً ناهماهنك است

كه هوادار داروين بود اسقف را در اين منـاظره شكسـت    22هاكسليبر اين باور بودند كه زيست شناس دوران 

اع جـانوران و گياهـان از ديـدگاه    ديگر كسي از ناخشنودي دستگاه دين بيمي نداشت، تكامل انـو . داده است

اما رييس يكـي از دانشـگاه هـا در سـخنراني خـود      . پذيرفتني شناخته شده است هزيست شناسان تنها نظري

كساني كه تاريخ آفرينش نخستين پدر و مادر ما را، با توجه به پيام واقعي آن، انكار مي كننـد  «: چنين گفت

شيني آن بگذارند سبب فروپاشي كامل نظام رستگاري انسـان مـي   تكامل را به جان هو مي خواهند روياي تاز

كه اعتقاد به مداراي ديني داشت اما احكام دين را نمي پـذيرفت   23كاراليلتاريخ شناس اسكاتلندي » .شوند

  .ناميد رسول گندپرستداروين را 

نگلسـتان  تكامل را از روي نظـر نخسـت وزيـر وقـت ا     هطرز برخورد غيرعلمي مسيحيان عادي با نظري

گرچه زمانه در واقع دوران آزاديخواهي بود اما رهبر آزاديخواهي كامالً . مي توان به خوبي دريافت 24گلدستون

تالش براي مجازات دو روحاني كه به مكافات آن جهاني اعتقاد  1864وقتي در . برخالف جريان شنا مي كرد

شـد گلدسـتون بـه وحشـت     نداشتند به دليل تبرئه شدنشان در يكي از دادگاه هاي قضايي با شكست روبرو 

بـي تفـاوتي كـاملي بـين اعتقـاد بـه       «افتاد و گفت اگر از اصلي كه براساس آن حكم داده شده پيروي شود 

داروين منتشر شد نخست وزير  هوقتي براي نخستين بار نظري. بنيادگذاري خواهد شد» مسيحيت و انكار آن

بـر اسـاس   «: ا فرمانروايان چنـين بيـان كـرد   وقت كه عادت به فرمانروايي داشت احساس هم دردي خود را ب

چيزي كه نامش را تكامل گذاشته اند خداوند را از كار خلقت بركنار كرده انـد، بـه نـام قـوانين تغييرناپـذير      

                                                           

22. Julian Huxley، زيست شناس انگليسي در قرن بيستم.  

23. Carlyle. 
24. Gladstone. 
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اما در هر حال در وي احساسات خصوصي خصومت آميـز بـا   » .خداوند را از فرمانروايي بر جهان كنار زده اند

به ديدار وي  1877انديشه هاي داروين تغيير كرد و در  هت زمان نظر وي درباربا گذش. داروين وجود نداشت

سـتمگري هـاي    هدر تمامي مدت اين ديدار گلدستون بي آنكه لحظه اي به داروين فرصت بدهد دربـار . رفت

چه افتخاري كه چنان مـرد بزرگـي بـه    «: پس از رفتن وي داروين با سادگي بسيار گفت. بلغاري ها حرف زد

  .داروين زد يا نه تاريخ چيزي نمي گويد هدر اينباره كه گلدستون هم حرفي دربار» .نم آمدديد

دين در دوران ما نه تنها خود را با نظريه تكامل سازش داده حتي استدالل هـايي را هـم از آن بيـرون    

مـل روي  و تكا» در سراسر دوران ها يك هدف فزاينده در جريان اسـت «: چنين گفته شده كه. كشيده است

چنين به نظر مي رسد كـه در  . دادن تدريجي فكري است كه در سراسر آن دوران ها در ذهن خدا بوده است

آن دوران ها جانوران با شاخ هاي تيز و نيش هاي زهرآگين يكديگر را شـكنجه مـي دادنـد خـداي توانـا بـا       

ار شكنجه و ستمگري گسترده مانند آرامش در انتظار ظهور نهايي انسان بود تا جانوري كه از نظر ساختن ابز

روحانيان نوظهور به ما پاسخ نمي دهند كه چرا آفريدگار بايد به جاي اينكه مستقيم . ندارد دست به كار شود

دليـل   هبراي كاستن از ترديـد مـا دربـار   . خود را به هدف برساند از مراحل و جريان هاي بسيار گذاشته است

دشوار است اگر همان احساسي به انسان دست ندهد . چيزي نمي گويندشكوه و جالل زوال عالم هستي نيز 

در هر حال، اين . كه به كودكي مي دهد كه پس از ياد گرفتن الفبا گفت اصالً به اين همه دردسر نمي ارزيد

  .موضوعي است كه به ذوق فرد بستگي دارد

تكامـل مـي دانـد وارد     هظريـ اعتراض سخت ديگري نيز بر هر نوع دستگاه ديني كه خود را بر اساس ن

در دهه هاي شصت و هفتاد قرن نوزدهم در زماني كه رواج نظريه تازه آغاز شده بود موضوع پيشـرفت  . است

آيا در انگلستان هر سال ثروتمندتر از سال پيش نمي شديم و با وجود . به عنوان قانوني جهاني جلوه مي كرد

بازرگاني نداشتيم؟ آيا دستگاه ماشيني مـا   هوسته افزايش موازناينكه ميزان ماليات ها را كاهش مي داديم پي

از شگفتي هاي جهان به شمار نمي رفت و حكومت پارلماني ما نمونه اي براي تقليد از ديدگاه خارجيـان بـا   

فرهنگ نبود؟ آيا كسي در مورد پايان ناپذيري پيشرفت ترديدي به خود راه مـي داد؟ علـم و نـوآوري هـاي     

چنين موهبت هايي را به ارمغان آورده بود بي ترديد مي رفت تا در آينده ارمغان هاي درخشان  تكنولوژي كه

  .در چنان دنيايي در واقع موضوع تكامل جلوه اي عمومي از زندگي روزانه به نظر مي رسيد. تري ببار بياورد

همـان  . يي مـي كـرد  اما حتي در آن دوران از ديدگاه برخي از انديشمندان روي ديگر سكه نيز خودنما

زماني خواهد آمـد كـه خورشـيد    . تباهي نيز مي تواند باشد هپيشرفت است زايند هقانون هايي كه پديد آورند

سراسر دوراني كه گياهان و جانوران در آن زيسـته  . سرد خواهد شد و زندگي در روي زمين نابود خواهد شد

قانوني كه . وزان بوده و دوراني كه يخ زده خواهد بوداند در واقع ميان پرده اي بين دوراني كه زمين بسيار س

بتوان آنرا ناظر بر پيشرفت جهاني دانست وجود ندارد بلكه پيشرفت بر روي خطي عمودي باال و پـايين مـي   
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اين دسـت كـم   . رود و در مجموع گرايشي آرام به پايين آمدن دارد، زيرا انرژي در كل جهان پخش مي شود

ما نيز  هعلم امروز بيشترين احتمال را براي آن در نظر مي گيرد و براي نسل سرخوردهمان واقعيتي است كه 

 هتا آنجا كه معرفت كنوني ما نشان مي دهد از تكامل در پايـان كـار هـيچ فلسـف    . باور كردنش آسان تر است

  .خوشبينانه اي كه معتبر باشد نمي توان برداشت كرد
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  فصل چهارم

  جن شناسي و علم پزشكي

تا با كـوهي از   –و هنوز هم تا حدودي هست  –بررسيِ علميِ بدن انسان و بيماري هاي آن ناچار بود 

اين خرافات يادگار دوران پيش از مسيحيت بود و تا چندي پيش هـم از سـوي مراجـع    . خرافات درگير شود

بيماري ها گاهي به عنوان بالي آسماني كه به منظور تنبيه . روحاني با تمامي قدرت از آنها پشتيباني مي شد

راه درمـان ايـن   . آنها را جن ها نسـبت مـي دادنـد   اما بيشتر . گناهان انسان نازل شده در نظر گرفته مي شد

براي درمان بيماري، خواندن دعا يا به . بيماري ها مراجعه به مقدسان مذهبي يا آثار و بقاياي مقدس آنان بود

بيماري جن ها بود به روش جن گيري مي پرداختند يـا بـه نـوعي     هزيارت رفتن سفارش مي شد و اگر ريش

  .بسيار انزجار آور جلوه كند) گاهي خود بيمار(ز نظر جن ها معالجه دست مي زدند كه ا

فرضيه هاي درماني را پدران كليسا بـه وجـود    هچنين درمان هايي متن كتاب انجيل بود؛ بقي هپشتوان

تمامي بيمـاري  «: معتقد بود 1سنت آگوستين. آورده بودند يا به طور طبيعي از نظرهاي آنان ريشه گرفته بود

بايد » .جن ها مربوط مي شود، بله حتي از نوزاداني كه تازه به دنيا آمده اند نيز نمي گذرند هاي مسيحيان به

به موجودات آسماني كافري گفته مي شد كه  اجنهبه اين نكته توجه داشت كه در كتاب هاي پدران كليسا 

نخسـتين مسـيحيان هرگـز منكـر     . گمان مي رفت گسترش مسيحيت موجبات خشم آنان را فراهم مي آورد

شاعر  3 ميلتونهمان نظري كه . نمي شدند بلكه آنان را خدمتكاران شيطان مي پنداشتند 2خدايان كوه المپ

كي از آباي كليسا معتقد بود كه داروها بي اثرنـد امـا تبـرك    ي. بيان كرده است بهشت گمشدهانگليسي در 

  .بيمار با دست متبرك همواره شفا بخش خواهد بود؛ ساير پدران نيز نظري به مانند اين داشتند

عقيده به اثر بخشي يادگارها يا بازمانده هاي مقدس در سراسر قرون وسطي گسترش بيشتري يافت و 

لكيت يادگارهاي مقدس براي دسـتگاه كليسـا و شـهري كـه آن يادگارهـا يـا       ما. هنوز هم از بين نرفته است

بازمانده ها در آن واقع بود يكي از منابع درآمد شناخته مي شد و سبب پيدايش رويـدادهايي مـي شـد كـه     

صورت گرفت، اعتقاد به اثر بخشي آثـار مقـدس    4سنت پالاقتصادي داشت، از جمله شورشي كه عليه  هريش

                                                           

1. St. Augustine ايتاليا در قرن هاي چهارم و پنجم ميالدي، رهبر مذهبي در.  

ارتفـاع  (نام كوه هاي متعدد در يونان باستان كه مشهور ترين آنها رشته جبالي است در بين يونان و تسالي و مقدونيـه   .2

  .شديونانيان اين سلسله كوه ها را محل اقامت خدايان مي دانستند و مسابقات المپيك در دامنه آن انجام مي ). متر 2912

3. Milton. 
4. St. Paulرهبر مذهبي در ايتاليا ،.  
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مثالً استخوان هاي يكي از مقدسان مذهبي كه در . حتي پس از آشكار شدن تقلبي بودن آنها نيز ادامه يافت

براي چندين قرن در درمان بيماري ها مؤثر شناخته مي شـد، امـا وقتـي    شهري در ايتاليا نگهداري مي شود 

يكي از كارشناسان بي دين تشريح به بررسي آنها پرداخت متوجه شد كه آن استخوان ها به بز تعلق داشـته  

ه اكنون مي دانيم كه برخـي از بيماريهـا را از را  . اينها اثر درمان بخشي آنها همچنان ادامه يافت هبا هم. است

در كارهـاي   معجـزه هـايي  ايمان مي توان درمان كرد و برخي ديگر را نمي توان؛ بدون ترديد گـاه گـاهي   

درماني پديد مي آيد؛ اما در محيط غيرعلمي، افسانه پردازي ها سبب اغراق در حقيقت مي شود و مرز بـين  

بيماري هـايي كـه نيـاز بـر      بيماري هايي چون غش و بي هوشي ناگهاني كه از راه ايمان درمان پذير است با

گسترش داستان هـاي افسـانه اي در   . درمان براساس علم بيماري شناسي دارد مبهم و تاريك جلوه مي كند

از . محيطي سرشار از هيجان موضوعي است كه براي آن مي توان در جنگ جهاني اول نمونه هاي بسيار ديد

ل پـس از گذشـتن از انگلسـتان خودشـان را بـه      جمله اينكه تصور مي رفت روس ها در همان هفته هـاي او 

 هريشه هاي چنين باورهايي را، اگـر بتـوان آنهـا را رديـابي كـرد، در مـورد داوري دربـار       . فرانسه رسانيده اند

زشـي در اختيـار تـاريخ    ار ن شده است مي تواند كمك هـاي بـا  شهادت هاي تاريخي غيرقابل انكاري كه بيا

نخسـتين و   5يـر  سـنت فرانسـيس زاوي  روشن مي توانيم معجزه ايي را كه به به عنوان مثال . نويسان بگذارد

  6.برجسته ترين رهبر يسوعي كه به شرق سفر كرد نسبت داده اند در نظر بگيريم

وي و همراهانش نامه . درگذشت 1522سنت فرانسيس سال ها در هند، چين و ژاپن زندگي كرد و در 

اما در . در دسترس است و در آنها به شرح تالش هايشان پرداختند هاي بسيار طوالني فرستادند كه هنوز هم

نيروهاي اعجاز انگيز به چشم نمي  ههيچ يك از اين نامه ها، تا زماني كه خود وي زنده بود، هيچ ادعايي دربار

د همان رهبر يسوعي كه روباه هاي كشور پرو برايش معما شده بود و قبالً حرفش را زديم آشكارا تأييـ . خورد

امـا بـه   . كرد كه آن مأموران مسيحي در كوشش هايشان براي هدايت كافران از معجزه بهره مند نشده بودند

مي گفتند دعاهايي مي خوانده كه هيچ كس از . ير نسبت دادن معجزه هايي به او آغاز شد محض مرگ زاوي

زبان ژاپني و نمـودار كميـابي    معناي آنها سر در نمي آورده، در حالي كه نامه هايش سرشار از دشواري هاي

به وي نسبت دادند كه وقتي بر روي دريا همراهانش تشـنه بـود آب دريـا را بـه آب     . مترجم هاي وارد است

در روايت تـازه  . زماني كه نشان صليب وي به دريا افتاد خرچنگي آن را برايش برگردانيد. شيرين تبديل كرد

در جريـان   1622در . پرتاب كرد تا تندباد دريـايي آرام بگيـرد  تري گفته اند كه وي از روي كشتي صليب را 

. ير الزم بود به رهبران واتيكان ثابت شود كه معجزه هايي از او بروز كرده اسـت  آداب مربوط به تقديس زاوي

پـاپ رسـماً بـر موهبـت     . زيرا پيش از اثبات چنان موضوعي كسي به جايگاه قديس بودن باال برده نمي شـد 

                                                           

5. St. Francis Xavier. 
اپ شده و من خود را مديون نوشته وايت به شيوه اي ستايش انگيز چ» جنگ علم با علوم االهي«اين موضوع در كتاب  .6

  .آن مي دانم
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ير سبب شد تا چراغ به جاي سوختن بـا   ان وي گواهي داد به ويژه به دليل اين واقعيت كه زاويپيچيدگي بي

بود كه مي گفت حرف هاي گاليلـه بـاور    –اُريان سوم  –نفت با آب مقدس بسوزد مجاب شد اين همان پاپ 

يـر   زاوي هدربـار  همين افسانه همچنان در حال رشد بود تا زندگينامه اي كه يكي از روحانيان. كردني نيست

پس از گذشت صد و سي سال از مرگ او نوشت متوجه مي شويم كـه آن مـرد مقـدس در دوران زنـدگيش     

و هنوز هم نويسندگان كاتوليك نيروهاي معجزه مانندي را به او نسبت مـي   چهارده مرده را زنده كرده است

ردهاي توصيف ناپذير او را بـا تأكيـد   وي نوشت موضوع و هيكي از روحانيان در زندگينامه اي كه دربار. دهند

  .يادآوري كرده است

كارهاي اعجاب انگيزي كه در دوران پـيش از   هاين مثال نشان مي دهد تكيه بر داستان هايي كه دربار

  .آنها وجو دارد، تا چه اندازه بي اساس خواهد بود هر گفته شده، دوران هايي كه اسناد اندكي درباري زاويمورد 

در انگلستان تبرك يا لمس شاه . و كاتوليك ها هر دو به درمان معجزه آسا عقيده داشتند پروتستان ها

، همان شاه قـديس گونـه، بـه ايـن     چارلز دوم. مي ناميدند بيماري شاهسبب نوعي درمان مي شد كه آن را 

جراح دربار گزارشي انتشار داد كه بر اساس آن شصت نفـر بـه   . ترتيب صد هزار را از راه لمس كردن شفا داد

خودش چنـين مـي   (اين ترتيب درمان شده بودند و يكي ديگر از جراحان دربار مي گويد خود او شاهد بوده 

كتـاب  در . ان كرده بودند در نتيجه لمس شاهانه شـفا يافتنـد  صدها نفر كه ماهرترين جراحان جوابش) گويد

فصل مخصوصي وجود داشت كه براي خواندن موارد ويژه اي كه شاه شفا بخشي خـود را بـه    دعاهاي ويژه

و  ويليام سـوم ، جيمز دومچنين قدرتي بنابر سنت به پادشاهان بعدي چون . كار مي انداخت نوشته شده بود

. انتقـال يافـت ايـن قـدرت هـم ناپديـد شـد        هانووراما زماني كه سلطنت به دودمان ملكه آن به ارث رسيد 

بيماري خطرناك و واگيرداري چون طاعون كه در قرون وسطي رايج بود زماني به جن ها نسبت داده مي شد 

يكي از راه هاي جلوگيري از خشم خدا كه روحانيان بيشتر اين شـيوه را توصـيه مـي    . و گاهي به خشم خدا

وقتي كه طاعون در رم بيداد مي كرد اين بيماري بـه خشـم    1680در . ردند بخشيدن امالك به كليسا بودك

بـراي وي بنـاي يـادبودي سـاختند و     . يكي از قديسان كه مورد كم اعتنايي واقع شده بود نسـبت داده شـد  

شار يافته بـود روميـان   ، در اوج دوران نوزايي، زماني كه طاعون انت1522در . طاعون دست از كشتار برداشت

جن هايي از گـروه   –بيماري را به خشم اجنه نسبت دادند . در آغاز علت پيدايش آنرا اشتباه تشخيص دادند

وقتـي  . قرباني كردنـد ) ژوپيتر(در نتيجه در معبد بزرگ گاو نري را براي خداي آسمان ها  –خدايان باستاني 

از مريم مقدس و قديسان خواستند تا آنان شفاعت كنند، اين  مذهبي راه انداختند و هقرباني افاقه نكرد دست

  .اقدام بيشتر مؤثر واقع شد

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


دين با علمنبرد    48 

سبب پيـدايش خرافـات گونـاگوني در جاهـاي     ] نوعي طاعون[ مرگ سياهميالدي بيماري  1348در 

در باواريا دوازده . يكي از مردم پسندترين شيوه هاي فرونشانيدن خشم خدا كشتن يهوديان بود. مختلف شد

هزار نفر كشته شدند؛ در شهر ديگري سه هزار تن به قتل رسيدند و در استراسبورگ دو هـزار تـن را آتـش    

يكي از بزرگ ترين جلوه هاي مرگ سـياه در  . پاپ به تنهايي عليه اين كشتارهاي گروهي اعتراض كرد. زدند

سـاي اصـلي شـهر را در    تصميم بر ايـن گرفتـه شـد كـه كلي    . يكي از شهرهاي مركزي ايتاليا خودنمايي كرد

امـا سـاكنان شـهر كـه از     . مقياسي بزرگ گسترش دهند و بخش بزرگي از اين كار هم به انجام رسـيده بـود  

سرگذشت دردناك مردم ساير شهرها بي خبر مانده بودند وقتي بيماري طاعون در شـهر شـايع شـد چنـين     

مردم دست . يسايي با عظمت بوده استپنداشتند كه دليل پيدايش بيماري غرور بيجاي آنها براي ساختن كل

  .از كار كشيدند و تا امروز هم آن كليساي ناتمام به عنوان يادگاري از پشيماني آنان باقي مانده است

 هنه تنها روش هاي خرافي در مبارزه با بيماري ها از سوي عموم مردم مؤثر دانسته مي شد بلكه مطالع

پزشـكان عملـي يهوديـان بودنـد و آنـان نيـز       . ايي روبرو مي شدعلمي روش هاي درماني به شدت با بي اعتن

به اين يهوديان نسبت سحر و جادوگري داده مي شد و از آنجـا كـه   . معلوماتشان را از مسلمانان گرفته بودند

علـم تشـريح يـا كالبـد     . چنين بدگماني سبب مي شد درآمدشان باال برود آنها هم اعتراض چنداني نداشتند

انسـان دشـواري هـايي     هود دانسته مي شد زيرا از سويي سبب مي شد در راه رستاخيز دوبـار شناسي گناه آل

به دليـل برداشـت نادرسـت از    . پديد بياورد و از سوي ديگر دستگاه دين از ريزش خون به شدت تنفر داشت

وم قـرن  د هيكـي از پـاپ هـا در نيمـ    . فرمان رسمي يكي از پاپ ها عمل كالبد شكافي ممنوع اعالم شده بود

لزوم . شانزدهم فتواي قبلي را از نو زنده كرد و به پزشكان دستور داد در آغاز درمان با كشيش مشورت كنند

اگـر بيمـار   » .ناتواني جسمي اغلب در سرزدن گناه از شخص اسـت  هريش«: اين مشورت بر اين اساس بود كه

شايد به دليل عقب ماندگي علم . پردازدپس از سه روز به گناهانش اقرار نكرد پزشك حق ندارد به درمانش ب

  .پزشكي در آن زمان ها حق با پاپ بوده است

درمان بيماري هاي رواني، همان طور كه امكان دارد تصورش شده باشد، به ويژه بيشتر دچار خرافـات  

به  ديوانگي. زدگي بود و در سنجش با ساير رشته هاي پزشكي نيز مدت طوالني تري به اين حالت باقي ماند

گـاهي امكـان داشـت    . براي اين نظر استنادي در انجيل مي توان پيدا كرد –جن زدگي نسبت داده مي شد 

بيمار با روش جن گيري شفا يابد يا چيز مقدسي را لمس كند و يا به فرمان مـردي مقـدس، جـن از جسـم     

قتي جن وارد جسم انسان و«: مثالً. گاهي چاشني سحر و جادو را با دين مخلوط مي كردند. بيمار خارج شود

مي شود يا از درون بر اعمالش نظارت مي كند مخلوطي از لوبيا، بنگ دانه، سير و شبدر دانه را بكوبيد، جوي 

  ».آنرا به بيمار بخورانيد هخيسانده و آب مقدس را به آن اضافه كنيد و شير
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پيش آمد كه بهتـرين راه   در چنين روش درماني آسيب چنداني به بيمار نمي رسد اما كم كم اين فكر

بيرون راندن روح شيطاني از جسم بيمار شكنجه دادن آن روح است يا بايد ترتيبي داد تا غرورش جريحه دار 

بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف از مـواد       . شود، زيرا همين غرور بود كه موجبات سقوط شيطان را فراهم آورد

اد الزم براي جن زدايي زيادتر و زيادتر شد و مواد زننده تر مو. انزجارآور و بوهاي بسيار زننده استفاده مي شد

روح پليـد را از   12526تعـداد   1583با چنين شيوه هايي يسوعيان شهر ويـن در  . و بدبوتري به آنها افزودند

اما زماني كه اين روش هاي آرامش طلبانه با شكست روبـرو مـي شـد بيمـار را بـه      . جسم افراد بيرون كردند

. اگر هنوز هم جن از بيرون رفتن از تن بيمار خودداري مي كرد او را شـكنجه مـي دادنـد   . بستند تازيانه مي

حتـي در  . زندانبانان وحشي صفت دچار شـدند  هقرن ها تعداد بي شماري از بيماران رواني بي گناه به شكنج

سـنت رفتـار   . نبـود پيدايش رفتار وحشيانه بود مورد پـذيرش   هدوراني كه ديگر انديشه هاي خرافي كه ريش

جلوگيري از خوابيدن بيمار يكي از روش هاي رايج بـود،  . خشونت آميز با بيماران رواني همچنان ادامه يافت

پادشاه انگلستان ديوانه شد وي را به شالق بستند، در حالي  جرج سوموقتي . اخته كردن شيوه اي ديگر بود

  .روحي پليد در جلدش فرو رفته است كه هيچ كس تصور نمي كرد بيشتر از زمان عاقل بودنش

: انجيل مـي گويـد  . درمان ديوانگان داشت هاعتقاد به جادوگري در قرون وسطي ارتباط نزديكي با شيو

 7وسليبه دليل آيه هاي مانند اين يكي از بزرگان مذهب به نام » .زندگي جادوگر را تحمل كني همبادا ادام«

 8.فكر مي كنم حق با او بوده است» .كنار گذاشتن انجيل است چشم پوشي از جادوگري در واقع«: مي گفت

در حالي كه مردم هنوز بيشترين كوشش خود را بكار مي بردند تا از دستورهاي مربوط به جادوگران پيـروي  

ارزش اسـت آيـه هـاي آن     مسيحيان آزادانديش امروزي كه هنوز معتقدند انجيل از ديدگاه اخالقي بـا . كنند

ها نفر قرباني بي گناهي را كه با زجر و شكنجه مردند ناديده مي گيرند، فقط به ايـن دليـل    چناني و ميليون

  .كه در آن دوران ها مردم واقعاً انجيل را به عنوان راهنماي رفتارشان پذيرفته بودند

داستان جادوگري و موضوع كلي تري به نام سحر و جادو از سويي جالب و از سوي ديگر تيره و تاريك 

مردم شناسان حتي در ميان ابتدايي ترين قبيله ها بين جادو و دين تفاوت هايي ديده انـد؛ معيارهـاي   . است

علمي خودشان هماهنگ است، ولي اگر هدف ما بررسي ترديدآلود جريان غيب  هآنان گرچه بي ترديد با رشت

درمـان، جـادو و   ه نـام  يكي از مردم شناسان در كتاب جالبي ب. گويي باشد كارآيي چنداني نخواهد داشت

وقتـي واژه جـادو را بـه كـار مـي بـرم       «: مي نويسـد  1924ساكنان جزايري در اقيانوس آرام در  هدربار دين

                                                           

7. Wesley. 
ه شـده در  مترج» جادوگر«مگر اينكه پس از رويه تباهي رفتن جادوگري اين عقيده را بپذيريم كه كلمه اي كه در آيه  .8

مشـكل نمـي   رد اشاره بوده رفـع  ويه من موضوع هم از جادوگري كه در آن آحتي اي. بوده است» خورانندة زهر«واقع بر معناي 

  .كند
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جريان هايي است كه ضمن آنها شخص آدابي را به جا مي آورد كه اثر بخشي آنها به قدرت  همنظورم مجموع

ي از ابزارها و آدابي است كه در اين مراسم اجـرا  فردي خودش مربوط مي شود؛ يا توانايي هايي كه ذاتي برخ

جريـان هـايي اسـت كـه اثـر       هاما در مورد دين پرداختن به مجموع. مي شود سبب اثر بخشي آنها مي شود

آداب و  هقدرت برتري مربوط مي شود، قـدرتي كـه در درخواسـت لطـف از او بـه وسـيل       هبخشي آنها به اراد

چنين تعريفي براي چنـان مردمـاني   » .اره همراه است صورت مي گيردمراسمي كه با التماس، پيشكش و كف

مناسب است زيرا از يك طرف به نيروهاي عجيب برخي از اشياء بي جان به مانند سنگ هاي مقدس اعتقـاد  

 هكـدام از ايـن دو مـورد دربـار     چهي. دارند و از طرفي ديگر تمامي ارواح غيرانساني را برتر از انسان مي دانند

درست است كه نيروهاي شگفت انگيزي به آب . نمي آيد ان و مسلمانان قرون وسطي كامالً درست درمسيحي

حيات و كيمياي افسانه اي نسبت داده شده است اما اين موارد را مي توان جـزء مقولـه هـاي علمـي طبقـه      

توقـع داشـتند بـه     بندي كرد زيرا از راه تجربه در تالش دستيابي به آنها بودند و خاصيت هـايي كـه از آنهـا   

زحمت مي تواند از خاصيت هاي فلز راديوم شگفت انگيزتر باشد جادوگري نيز به معناي قرون وسـطايي آن  

سـاكنان برخـي از   . پيوسته دست نياز به سوي ارواح دراز مي كرد و به ويژه به ارواح شيطاني روي مـي آورد 

تـوجهي ندارنـد امـا ايـن موضـوع در نظريـه هـاي        جزاير اقيانوس آرام به اين موضوع كه ارواح خوبند يا بـد  

شيطان، به مانند خدا، توانايي اعجاز دارد؛ اما شـيطان ايـن قـدرت را بـه سـود      . مسيحيت نكته اساسي است

اين تفاوت به طوري كه . گناهكاران به كار مي برد در حالي كه خداوند آنرا در راه نيكوكاران به كار مي بندد

هوديان هم دوران مسيح آشكار بوده است، زيرا يهوديان مسيح را متهم كردند كه بـا  مي آيد بر ي از انجيل بر

اول اما نه  هسحر و جادوگري در قرون وسطي در درج. ياري پادشاه جن ها سبب فراري ارواح پليد شده است

ود كه سحر و دليل گناه آلودي آن نيز توجه به اين واقعيت ب. انحصاراً يكي از تخلفات ديني به شمار مي رفت

دليـل گنـاه   . اول اما نه انحصاراً يكي از تخلفات ديني به شمار مي رفـت  هجادوگري در قرون وسطي در درج

عجيب  هنكت. آلودي آن نيز توجه به اين واقعيت بود كه سحر و جادوگري از نيروهاي دوزخي ريشه مي گيرد

كرد كه اگر از سوي هر موجود ديگري بـه  اينجاست كه گاهي امكان داشت شيطان را به انجام كاري ترغيب 

سيسيل نمايش هاي عروسكي انجـام   هدر جزير. اعمال نيكوكارانه به شمار مي رفت هانجام مي رسيد از جمل

خـود نگهـداري    هكه از دوران قرون وسطي تاكنون به صورت اولي) يا تا چندي پيش انجام مي شد(مي شود 

در يكي از شهرهاي ايتاليا يكي از اين نمايش ها را ديدم  1908در . شده و تغييري در آنها پديد نيامده است

در ايـن نمـايش   . و عرب هاي مسلمان شمال افريقـا را نشـان مـي داد    شارلمانيكه جنگ هاي بين امپراتور 

عروسكي، پيش از جنگي بزرگ، پاپ موفق به جلب همكاري شيطان مي شود و در ميدان جنگ، شيطان در 

با وجود به دست آمدن يك پيـروزي درخشـان   . كه در حال ياري دادن به مسيحيان است هوا ديده مي شود

گرچـه از مزايـاي پيـروزي     –عمل پاپ گناه آلود شمرده شد و شارلماني از چنان مددگيري شگفت زده شد 

فر امروز برخي از جدي ترين پژوهندگان جادوگري معتقدند كه دوام آوردن فرقه هاي كـا . بهره مند شده بود
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. و پرستش خدايان كافران در اروپاي مسيحي به دليل شباهت آنها با ارواح پليد در جن شناسي مسيحي بود

در حالي كه شواهد بسياري وجود دارد مبني بر اينكه عنصرهايي از آيين كافران با برخي از آداب جـادوگري  

ساحري . بزرگي پديد مي آيد درهم آميخت براي نسبت دادن كامل جادوگري به اين سرچشمه دشواري هاي

ارواح دوازده گانهدر رم بر روي . مجازات شناخته مي شد هدر دوران كهن پيش از مسيحيت جرم شايست
9
  

تا كهن ترين زمان هايي چون يازده قرن پـيش از مـيالد برخـي از كاركنـان     . قانوني عليه آن نقش بسته بود

به خاطر ساختن طرح مومي از وي و دميدن وردهايي  فرعون مصر و برخي از همسرانش، رامسس سومدربار 

سـال   150يكي از نويسندگان به اتهـام سـاحري در   . بر آن به منظور مرگ فرعون، به دادگاه كشانيده شدند

آن . ثروتمندي با وجود مخالفت شديد پسر آن زن ازدواج كـرده بـود   هپيش از ميالد محاكمه شد، زيرا با بيو

جذابيت طبيعي  هشكسپير توانست به دادگاه بقبوالند فقط در ساي ه، قهرمان نمايشناملواتلنويسنده نيز مانند 

  .خودش موفق به ازدواج با آن زن شده است

افزايش نسبت دادن آن به . ساحري در آغاز كار جرمي كه بيشتر از زنان سر مي زد به شمار نمي رفت

زنان در قرن پانزدهم آغاز شد و از آن زمان به بعد، تا اواخر قرن هفدهم تعقيب و آزار زنان خشـونت آميـز و   

د و براي مجازات دو بازپرس يكي از پاپ ها فتوايي عليه جادوگري صادر كر 1484در . گسترش يافته تر شد

منتشـر كردنـد كـه زمـاني دراز مرجـع       چكش زنان تبه كاركتابي به نام  1849اين دو نفر در . تعيين كرد

براساس نظر آنان، جادوگري در طبيعت زن از مرد نيرومنـدتر اسـت زيـرا عواطـف     . معتبري شناخته مي شد

تهام به جادوگران اين بود كه اينان سبب پيدايش آب و رايج ترين ا. زنان به گناه آلودي گرايش بيشتري دارد

ويژه اي براي بـازجويي از متهمـان بـه جـادوگري تهيـه شـده بـود و         هپرسش نام. هواي نامناسب مي شوند

براسـاس برخـي   . متهمان تا زماني كه جواب دلخواه نمي دادند زير دستگاه شكنجه نگاه داشـته مـي شـدند   

بيش از صد هزار جـادوگر اعـدام شـدند، بيشـتر ايـن       1550تا  1450سال هاي برآوردها تنها در آلمان بين 

  .آتش زدن بود هاعدام ها به شيو

گروه اندكي از افراد منطقي دل به دريا زدند و در دوراني كه چنين آزارهايي در اوج خود بود موضـوع  

بت مي دادند مورد ترديـد قـرار   زنان نس هپيدايش رعد و برق، باران هاي سيل آسا و توفان ها را كه به توطئ

به هر ترتيب، در اواخر قرن شانزدهم رييس يكي از دانشگاه هـا  . به چنين افرادي هرگز رحم نمي شد. دادند

كه قاضي ارشد دادگاه مذهبي نيز بود پس از آن كه تعداد بي شماري از جادوگران را محكوم كرد پيش خود 

در نتيجه، . كنجه با دستگاه زجرآور به گناه خود اعتراف مي كنندفكر كرد نكند متهمان به دليل رهايي از ش

به همين دليل به تسليم شدن به شيطان محكوم شد . در مورد صدور رأي محكوميت بي ميلي نشان مي داد

                                                           

9 .The Twelve Tablesقانون هايي مربوط به قرن پنجم پيش از ميالد ،.  
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وي نيز به مانند متهمان قبلي خود به گناهانش اقرار . سرش آمد كه برسر ديگران آورده بود و همان باليي بر

  .نخست به دار آويخته شد و سپس جسدش را به آتش كشيدند 1589 كرد و در

در اين جريان شاه . كاتوليك ها به آزار و تعقيب جادوگران معتاد شده بودند هپروتستان ها نيز به انداز

وي كتابي در مورد جن شناسي نوشت و در نخستين . از همه غيرتي تر به نظر مي رسيد جيمز اولانگلستان 

مجلس عوام بود وي قانون  هنمايند  11 فرانسيس بيكنوزير دادگستري و  10ادوارد كوكيش كه سال پادشاه

در اين دوران محاكمه هاي بسياري صـورت مـي   . اجرا مي شد 1763خشن تري را از مجلس گذرانيد كه تا 

شـته ام و  همواره باور دا«: گرفت و در يكي از اين محاكمه ها يكي از پزشكان انگليسي در شهادت خود گفت

هنوز هم دارم كه جادوگران وجود دارند، آنان كه منكر اين ساحرانند تبه كارانند، نه آن كه از ناباورانند بلكه 

در واقع بي اعتقادي به ارواح و جادوگران يكي از برجسته ترين تجلي هاي شـكاكيت در  » .از خداناشناسانند

  .ط به آزادانديشاني مصمم محدود مي شداكيت در آغاز فقاين شك. قرن هفدهم به شمار مي رفت

در  جيمز اولدر اسكاتلند كه آزار جادوگران با خشونت بيشتري نسبت به انگلستان پي گيري مي شد 

. كشف دليل اينكه چرا در سفر دريا بيش از دانمارك با توفان درگير شده بود موفقيت بيشتري به دست آورد

ه علت پيدايش آن توفان ها در دريا وجود صدها جادوگر در داخل يكي از پزشكان زير شكنجه اعتراف كرد ك

جريـاني  «: نوشته شـده  تاريخ اسكاتلندبه طوري كه در كتاب . غربالي بر روي سواحل اسكاتلند بوده است

مشابه همين داستان در اسكانديناوي بر اعتبار اين واقعه افزود، زيرا گفته مي شد هر دو گروه دست اندر كار 

همان پزشك انگليسـي  » .دادن تجربه هاي بسيار مهمي در مورد قوانين مربوط به جهان اجنه بوده اندانجام 

كه قبالً اعتراف كرده بود بي درنگ اقرارش را پس گرفت و ميزان خشونت در عمليات شكنجه بيش از پـيش  

. ي خـود ادامـه داد  استخوان هاي پاهايش را چنديدن بار شكستند اما وي همچنان به سرسخت. افزايش يافت

به دسـتور وي  : كه خود ناظر اين شكنجه ها بود شخصاً به نوآوري در روش هاي شكنجه پرداخت جيمز اول

ما بنابر نوشته هاي اسناد . ناخن هاي زنداني را بيرون كشيدند و در جاي آنها سوزن هايي را از ته فرو كردند

ه كرده بود كه با قدرت تمام آنچه را كه قبالً به آن شيطان آن چنان عميق در اعماق قلبش رخن«: آن دوران

  12.در پايان كار، محكوم را آتش زدند» .اقرار كرده بود انكار مي كرد

همـان قـانون را    1763قانون عليه جادوگري در اسكاتلند با همان تصويب نامه اي كه در انگلستان در 

در يكـي از  . دهاي ضد جادوگري بسيار نيرومنـد بـود  اما در اسكاتلند هنوز اعتقا. برچيده بود باطل اعالم شد

چيزي بـر  «: منتشر شد چنين نوشته شده است 1730كتاب هاي حرفه اي و درسي مربوط به حقوق كه در 

                                                           

10. Edward Coke. 
11. Francis Bacon. 

  .114، جلد اول، صفحه Lecky لكينوشته » تاريخ منطق گرايي در اروپا« .12
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من آشكارتر از اين نيست كه در گذشته جادوگراني وجود داشته اند و اكنون نيز وجود دارند، و نيز اينكه هم 

براين با ياري خداوند قصد آن دارم كه در اثري بزرگ هـوادار انشـعاب از كليسـاي    بنا. اكنون به كار مشغولند

با انتشار بيانيه اي به افشاگري در مورد هرزگي ها يا بي بند و بـاري هـاي دوران    1736رسمي اسكاتلند در 

تـازگي هـا   در بيانيه نوشته شده بود نه تنها رقصيدن و تئاتر مورد تشـويق واقـع شـده بلكـه     . خود پرداختند

مبـادا  «: اين اقدام برخالف قانون آشكار خداست كه مي گويـد . قوانين كيفري عليه جادوگران لغو شده است

در هر حال، از اين تاريخ به بعد است كه اعتقاد به جادوگري از نظـر   13».ل كنيمزندگي جادوگر را تح هادام

  .درس خواندگان اسكاتلندي به سرعت از اعتبار مي افتد

برچيده شدن قانون كيفري عليه جادوگران، هم زماني چشم گيري در كشورهاي غربي جلـب   در مورد

 15 آنگلـي كـن هـا   در مقايسـه بـا     14 پيوري تن هـا در انگلستان اعتقاد به جادوگري در بين . توجه مي كند

داد آن مجموع تعداد جادوگراني كه در دوران حكومت مشترك المنافع اعدام شدند تقريباً با تع. استوار تر بود

ناميده مي  16دوران بازگشتدر طول سال هايي كه . اعدام هايي كه در حكومت بعدي انجام شد برابر است

بـوده   1682آخرين حكم اعدامي كـه اجـرا شـد قطعـاً در     . موضوع بسيار رايج شده بود هشود شكاكيت دربار

در همين سال . رد وجود داشته استنيز در اين مو 1712است، گرچه برخي معتقدند مجازات اعدام حتي تا 

قاضـي دادگـاه اعتقـادي بـه انجـام      . در يكي از نقاط انگلستان دادگاهي از سوي روحانيان محلي تشكيل شد

با وجود اين داوران متهم را محكوم شناختند امـا  . شدن جرم نداشت و نظر خود را به گروه داوران ابالغ كرد

در اسـكاتلند كـه   . ا شدت و هياهوي فراوان دست به اعتـراض زدنـد  نقص حكم دادگاه، روحانيان ب هدر نتيج

نسبت به انگلستان شكنجه و اعدام جادوگران به مراتب رايج تر بود در پايان قرن هفدهم اجراي اعدام بسـيار  

آخـرين مـورد   . فردي را به اتهام جادوگري سـوزانيدند  1730يا  1722آخرين بار در . انگشت شمار شده بود

در انگلستان نو تالش بسيار شـديدي كـه بـه منظـور تعقيـب      . بود 1718دي جادوگر در فرانسه در اعدام فر

عقيده به مجازات جادوگران . جادوگران انجام شد در پايان قرن هفدهم صورت گرفت و هرگز ديگر تكرار نشد

شتن يك جادوگر در آخرين مورد ك. همچنان ادامه يافت و هنوز در برخي از روستاهاي دورافتاده وجود دارد

در انگلستان اتفاق افتاد كه در جريان آن پيرمردي را همسايگانش به دليـل نـوعي جـادوگري بـدون      1863

در نظر گرفتن جادوگري به عنوان نوعي تخلف از ديدگاه قانون، در اسـپانيا و ايرلنـد مـدت    . محاكمه كشتند

در . باطل اعالم نشـده بـود   1821عليه جادوگري تا در ايرلند قانون . طوالني تري از ساير كشورها دوام آورد

  .سوزانيدند 1780اسپانيا شخصي را به اتهام ساحري در 

                                                           

  .410، صفحه 8جلد ) Burton(» بورتن«از همان كتاب،  .13

14. Puritans. 
15. Anglicans. 
16. Restoration 
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موضوع جادوگري را مفصـالً مـورد گفتگـو قـرار داده      لكيبه نام  تاريخ منطق گراييكتاب  هنويسند

راه بحـث و گفتگـو    وي اين واقعيت عجيب  جالب را يادآور مي شود كه عقيده به سحر و جادوگري از. است

مردم بر لزوم حكومت قانون بود كـه موجبـات شكسـت ايـن      هامكان آن كنار گذاشته نشد بلكه عقيد هدربار

كتاب تا آنجا پيش مي رود كه مي گويد در بحث هاي مربـوط بـه جـادوگري     هنويسند. عقيده را فراهم آورد

اگر به ياد بياوريم كه هواداران امكان . م مي شدبيشتر استدالل ها در پايان به نفع هواداران سحر و جادو تما

جادوگري براي اثبات نظرشان مرتب ا انجيل نقل قول مي كردند در حالي كه گروه ديگر هرگز جـرأت نمـي   

افـزون بـراين،   . نوشته هاي انجيل را نبايد باور كرد آن وقت ديگر دچار تعجب نخواهيم شـد  هكرد بگويد هم

كاري به كار خرافات مردم پسند نداشتند؛ زيـرا از سـويي كارهـاي اساسـي تـر      بهترين مغزهاي علمي زمان 

رويدادهاي بعدي . ديگري در دست انجام داشتند و از سوي ديگر از برانگيختن دشمني با خود بيمناك بودند

نظرهاي نيوتن سبب مي شد مي شد مردم چنين معتقد شوند كـه  . درستي نظرهاي آنان را به اثبات رسانيد

وند در آغاز عالم را آفريده و قوانين طبيعي را به شيوه اي وضع كرده تا بي آن كه نياز به دخالت تازه اي خدا

مورد استثنايي در لزوم دخالت فقـط در مـورد   . باشد همان نتيجه هايي را كه مورد نظرش بوده به بار بياورد

ها براين باورند كه روي دادن معجزه  پروتستان. موقعيت هاي بزرگ به مانند فرستادن دين مسيح بوده است

اگـر خـود خداونـد ديگـر بـا      . ها در قرن هاي اول و دوم دوران مسيحيت بوده و پس از آن قطع شده اسـت 

نماياندن معجزه هايي دخالتي از خود نشان نمي دهد به سختي مي توان باور كرد كه به شيطان چنين اجازه 

وضع هوا پديد آمده بود و ديگر اعتقاد به اينكه عجوزه هايي سوار  اميدهايي به پيش بيني علمي. اي را بدهد

تا مدتي چنين تصـور مـي شـد كـه     . بر جاروهاي دسته دار سبب پيدايش توفان مي شوند خريداري نداشت

نسبت دادن رعد و برق به قانون طبيعي نوعي سست اعتقادي است زيرا به ويژه اين پديده را كار خدايي مي 

ه اي از اين نظر را مي توان در مخالفتي كه با به كار بردن دستگاه هاي برقگير صـورت گرفـت   جلو. دانستند

دچار زمين لرزه شد يكي از روحانيان در بيانيـه اي كـه    1755زيرا وقتي ايالت ماساچوست در . مشاهده كرد

وي چنـين نوشـته   . نسـبت داد » خردمند اختراع كرده فرانكلينقطعه هاي آهني كه آقاي «انتشار داد آن را 

تعداد اين قطعه هاي آهني در شهر بوستون از ساير جاها بيشتر است و شدت زلزله در اين شهر از همه «: بود

بـرخالف ايـن هشـدار، مـردم     » .خالصي از دست تواناي خداوند امكان پذير نيست! هان. جا بيشتر بوده است

ادامه دادند و هرگز به تعداد زمين لرزه ها » نيقطعه هاي آه«شهر همچنان به نصب دستگاه هاي برقگير يا 

از دوران نيوتن به بعد به نظرهايي به مانند آنچه روحاني باال بيان كرده بـود بـيش از   . نيز چيزي افزوده نشد

هم زمان با برچيده شدن اعتقاد بـه دخالـت عوامـل معجـزه آسـا در      . پيش به چاشني خرافات آلوده مي شد

شواهد مربوط به . ه به امكان پذير بودن سحر و جادو نيز الزاماً روبه نابودي مي رفتجريان هاي طبيعي عقيد

  .جادوگري هرگز مورد انكار قرار نگرفت بلكه حتي ارزش بررسي نيز براي آنها در نظر گرفته نمي شد
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به طوري كه در پيش اشاره شد، در سراسر قرون وسطي پيش گيري از بيماري ها و روش درمان آنهـا  

بدون بهره برداري از كالبد شناسي و فيزيولوژي . ا با شيوه هاي خرافي انجام مي شد يا روشي خودسرانه بودي

بنياد اين دو علم نيز بر كالبد شكافي بود كه دستگاه دين با آن . به هيچ كار علمي ديگري نمي شد دست زد

افي را بـه علـم تبـديل كـرد     دانشمندي كه بـراي نخسـتين بـار تشـريح يـا كالبـد شـك       . سر مخالفت داشت

. بود كه توانست تا مدتي از سانسور يا ممنوعيت مقامات رسمي در جريان تشريح بدن فرار كنـد  17وساليوس

امپراتور نيز بيمناك اين موضوع بود كه اگر از مراقبت پزشك محبوبش . بود چارلز پنجمزيرا پزشك امپراتور 

در دوران فرمانروايي چارلز پنجم در جلسـه اي كـه   . يافتدمحروم شود امكان دارد سالمتي خودش به خطر ب

كارشناسان علوم االهي براي مشورت در مورد كارهاي وساليوس تشكيل شده بود به اين نتيجه رسـيدند كـه   

كه در مورد تندرستي خود كمتر دچـار انديشـه    فيليپ دوماما . كالبد شكافي برخالف مقدسات ديني نيست

ديگر جسدي بـراي  . شتيباني از كسي كه بدگماني را برانگيخته بود دليلي پيدا نكردهاي وسواسي بود براي پ

دستگاه كليسا براين باور بود كه در بدن انسان استخواني . كالبد شكافي در اختيار وساليوس گذاشته نمي شد

واني وقتي در اين مورد از وساليوس پرسش شد وي گفـت بـا چنـين اسـتخ    . وجود دارد كه هرگز نمي شكند

همـان كسـاني    - 18جالينوسهوادران . كافي بد نبود هاين جواب بدي بود اما هنوز به انداز. روبرو نشده است

بـا   –هواداران ارسطو كه مانع گسترش فيزيك شده بود اكنون سد راه پيشرفت پزشـكي بودنـد    هكه به انداز

به دام انداختن وساليوس بودند و در پايـان بهانـه اي بـراي كوبيـدنش بـه       هدشمني سرسختانه اي در انديش

زماني كه وي با رضايت بستگان يكي از بزرگان اسپانيا سرگرم بررسي جسد وي بود قلب مرده . دست آوردند

بـه وي اتهـام آدم كشـي    . شان دادآثاري از حيات در زير كارد دانشمند از خود ن –به ادعاي دشمنان وي  –

به دليل دخالت شاه به وي اجازه دادند كـه بـه عنـوان    . بستند و در اختيار دادگاه تفتيش عقايد گذاشته شد

برود، اما در راه بازگشت كشتي وي بـا توفـان دريـايي روبـرو شـد و گرچـه        سرزمين مقدستوبه به زيارت 

اما وساليوس نقش خـود را برجـا گذاشـته    . بسيار درگذشتخودش را به خشكي رسانيد اما به علت كوفتگي 

پزشـكي تـدريجاً ايـن نظـر را      هكارهاي درخشاني انجام داد و حرف 19فالوپيوسبود؛ يكي از شاگردانش به نام 

  .پذيرفت كه براي پي بردن به اينكه در درون بدن انسان چه مي گذرد بايد درون آن را ديد

به راه افتاد و به نظر مي رسد كه بـا كارهـاي كاشـف گـردش خـون      فيزيولوژي ديرتر از كالبدشناسي 

وي مانند وساليوس پزشك دربـار بـود، نخسـت در خـدمت     . به علم تبديل شد 1587متولد  20ويليام هاروي

اما برخالف وساليوس حتي زماني كه چارلز دوم هم سقوط كرد وي دچار سـر  . جيمز اول و سپس چارلز دوم

                                                           

17. Vesaliusكالبدشناس بلژيكي در قرن شانزدهم ،.  

18 .Galenپزشك يوناني در قرن دوم ،.  

19. Falopius. 
20. William Harvey. 
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مطالب پزشـكي، بـه ويـژه در     هآنها فاصله انداخته بود باعث شده بود كه نظرها دربارقرني كه بين . درد نشد

در دانشگاه هاي اسپانيا هنوز در پايان قـرن  . آزاد منشانه تري داشته باشد هكشورهاي پروتستان مذهب، جنب

  .ي نبوددروس پزشك ههجدهم نيز موضوع گردش خود را نپذيرفته بودند و تشريح جسد نيز بخشي از برنام

تعصب هاي كهن متعلق به االهيات گرچه بسيار ضعيف شده بود اما ناگهان بـه دليـل نـوآوري خيـره     

. مايه كوبي بر ضد بيماري آبله سبب پيدايش توفـاني از اعتـراض روحانيـان شـد    . كننده اي از نو پديدار شد

يان در بيانيه اي كه منتشر كرد يكي از روحان. دانشگاه سوربن براساس علوم االهي با آن به مخالفت برخاست

در اثر مايه كوبي كه شيطان انجـام داد بـه وجـود آمـد و بسـياري از       كورك هاي ايوبنوشت بدون ترديد 

. صورت گرفته اسـت » تالشي است كه براي بطالن فرمان االهي«روحانيان اسكاتلندي نيز گفتند كه اين كار 

دچار شدن به آبله آنچنان چشم گيـر بـود    هميزان مرگ در نتيج اينها، اثر مايه كوبي در پايين آوردن هبا هم

 هملك 1768اينها، در  هباالتر از هم. كه ترس از احكام االهي در برابر وحشت از بيماري آبله دچار شكست شد

و پسرش مايه كوبي كردند و گرچه ملكه از نظر اخالقي نمونه شناخته نمي شد امـا از نظـر    21كاترينروسيه 

  .اي احتياط آميز در زندگي، عمل وي اقدامي بجا و درست شمرده مي شداقدام ه

بحث و مشاجره در حال فروكش كردن بود كه كشف نوع ويژه اي از مايه كوبي عمومي بـار ديگـر بـر    

سرپيچي از عـالم غيـب و حتـي    «اين نوع مايه كوبي را ) و دست اندركاران پزشكي(روحانيان . آتش دامن زد

، 1885تـا  . در دانشگاه كمبـريج سـخنراني مـذهبي عليـه آن برپـا شـد      . ناميدند» خداوندي هدنافرماني از ارا

تاريخي اين چنين نزديك به زمان ما، وقتي بيماري ابله در مونترال گسترش يافـت بخـش كاتوليـك نشـين     

ه اين علت ب«: كشيشي چنين گفت. شهر با پشتيباني روحانيان از اقدام به مايه كوبي نوع تازه خودداري كرد

ايـن جريـان   . دچار بيماري آبله شده ايم كه زمستان گذشته جشني به راه انداختيم و به هوسبازي پرداختيم

پدران روحاني كه كليسايشان در قلب منطقه اي بود «: در كتابي چنين مي خوانيم» .سبب ناراحتي خدا شد

مومنان ترغيب شده بودند كه فقط به . دندكه بيماري در آن گسترش داشت به مخالفت با مايه كوبي ادامه دا

با نظارت روحانيان حركت دسته هاي بزرگ مذهبي در خيابان . انواع گوناگون مراسم ديني اتكا داشته باشند

ترتيب داده شد كه در آن از مريم مقدس درخواست ياري شده بود و به ويژه ذكر گرفتن با تسبيح سـفارش  

  22».شده بود

فرصت ديگري كه براي دخالت روحانيان در جلوگيري از كاستن دردهاي انساني پيش آمد كشف مواد 

بهـره بـرداري از ايـن مـواد را بـه هنگـام        23سيمپسونفردي به نام  1847زماني كه در . بي حس كننده بود

                                                           

21. Catherine. 
  .60، صفحه 2، در همان كتاب، جلد »وايت« .22

23. Simpson. 
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بـا درد  «: گويـد زايمان توصيه كرد روحانيان بي درنگ اين آيه را يادآور شدند كه در آن خـدا بـه حـوا مـي     

اگر قرار بود حوا زير تأثير كلوفرم بزايد چگونه مـي توانسـت از درد بهـره منـد     » .كودكاني پديد خواهي آورد

ضرري ندارد زيرا زماني كـه   مردانشود؟ سيمپسون توانست ثابت كند كه كاربرد مواد بي حس كننده براي 

اما روحانيان . شد او را در خوابي سنگين فرو بردخدا مي خواست يكي از دنده هاي آدم را از بدنش بيرون بك

بد نيست به . در زايمان مربوط مي شود همچنان ناباور باقي ماندند زناننرينه تا آنجا كه به موضوع دردهاي 

اين نكته توجه شود كه در ژاپن، جايي كه سفر پيدايش به عنوان حقيقـت مـذهبي پذيرفتـه نشـد، از زنـان      

  .دردهاي مربوط به زايمان را تحمل كنند هتوجه به مواد مصنوعي ضد درد همانتظار مي رود كه بي 

خودداري از رسيدن به اين نتيجه دشوار است كه نتوانيم چنين استدالل كنيم كه بسياري از مردان از 

رنج بردن زنان لذت مي برند و در آنان گرايشي وجود دارد كه به هر نوع دستور ديني يـا اخالقـي كـه رنـج     

وظايف آنان شناخته بچسبند، حتي زماني كـه بـراي دوري از درد كشـيدن هـيچ دليـل       هن زنان از جملبرد

احساسات ظالمانـه اي بـوده   » خلق«آسيبي كه االهيات موجب شده نه تنها . منطقي هم وجود نداشته باشد

ايي وحشيانه تر و ناآگاهانه بلكه بر آنها به عنوان اخالق متعالي مهر تأييد زده و بر اعمالي كه يادگار دوران ه

  .تر از امروز است هاله اي از تقدس نيز تابانيده است

موضوع هـايي ماننـد    هعقيده دربار. دخالت االهيات در كارهاي پزشكي هنوز هم به پايان نرسيده است

و  قانوني بري سقط جنين در برخي از موردها هنوز هم زيـر نفـوذ مـتن انجيـل     همثل و اجاز نظارت بر توليد

زناشـويي   هدربـار  24پاپ پيـوس يـازدهم  براي نمونه بايد به بخشنامه اي كه از سوي . فتواهاي روحانيان است

عليه «: مثل باور دارند چنين مي نويسد كساني كه به نظارت بر توليد هبخشنامه دربار. پخش شد توجه كنيم

پـس چـه جـاي    . شرورانه اسـت  طبيعت مرتكب گناه مي شوند و دست به عملي مي زنند كه شرم آور و ذاتاً

شگفتي است اگر شرع مقدس گواهي دهد كه فرمانرواي آسماني اين جنايت هولناك را كريه ترين همه مـي  

سفر  هدر بار سنت اگوستينپاپ در ارائه موضوع به نقل قول از » .داند و گاهي آن را با مرگ كيفر داده است

در مورد داليل . مثل الزم به نظر نمي رسد نظارت بر توليدداليل زيادتري در محكوميت . پيدايش مي پردازد

ما عميقاً رنج هاي والديني را كه در نهايت تنگدستي با دشواري هـاي بسـيار   «: اقتصادي، بخشنامه مي گويد

هـيچ دشـواري نمـي توانـد     «: اما مي افزايد» در بزرگ كردن فرزندانشان روبرو مي شوند احساس مي كنيم،

گذاشتن آن قانون االهي باشد كه تمامي اعمالي را كه ذاتاً شـيطاني اسـت ممنـوع كـرده      كنار هتوجيه كنند

، مثالً زماني كه براي نجات زن آبستن آن را الزم »پزشكي يا درماني«در مورد قطع آبستني به دليل » .است

موجودي بي  چه دليلي براي كشتن» .مي دانند، پاپ در بخشنامه مي گويد كه چنين دليلي پذيرفتني نيست

گناه مي تواند قانع كننده باشد؟ اگر چنين عملي با مادر يا فرزندش صورت بگيرد بـرخالف احكـام االهـي و    

                                                           

24. Pius. 
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پاپ ادامه مي دهد كه اين متن مخالفتي با جنـگ  » .قتل مكن«: زيرا خداوند مي گويد» .قانون طبيعي است

ن واقعي و مـاهر بـراي نجـات جـان مـادر و      پزشكا«: يا مجازات اعدام ندارد و اين طور نتيجه گيري مي كند

شـريف   هفرزندش با شايستگي بسيار به بيشترين تالش خود دست مي زنند؛ برعكس كساني كه اليـق حرفـ  

پزشكي نيستند موجب مرگ يكي از آن دو انسان مي شوند و تظاهر به تابعيـت از پزشـكي يـا انگيـزه هـاي      

اين ترتيب نه تنها نظريه هاي مـذهب كاتوليـك از مـتن     به» .دلسوزي نابجا سبب كار خالف آنان شده است

دليـل  . كتاب گرفته شده بلكه متن آن شامل حال جنين انسان در نخستين دوره هاي رشد آن نيز مي شـود 

نظر دوم هم آشكارا از اين عقيده سرچشمه گرفته كه جنين صاحب چيزي است كـه در علـوم االهـي آن را    

روح
يي كه از چنان فرض هايي به دست مي آيد امكان دارد درست يا نادرسـت  نتيجه گيري ها. مي نامند 25

مرگ مادر كه پزشك احتمال آن . باشد، اما در هر حال چنين منطق يا استداللي از نظر علم پذيرفتني نيست

را نيز در نظر گرفته و پاپ به آن اشاره كرده است آدم كشي شمرده نمي شود، زيرا پزشك هرگز نمي توانـد  

  .امكان دارد مادر با معجزه اي نجات يابد. ئن باشد كه مرگ اتفاق خواهد افتادمطم

اينها، همچنان كه قبالً اشاره شد، االهيات هنوز هم مي كوشد تا در مواردي كه به نظر مي رسد  هبا هم

امـا در بيشـتر زمينـه هـا در چنـين      . مسائل اخالقي در ميان است در كارهـاي علـم پزشـكي دخالـت كنـد     

اين روزها كسي فكر نمي كند اقـدام  . وردهايي موضوع استقالل علمي پزشكي با پيروزي روبرو شده استبرخ

هاي پيشگيرانه براي دچار نشدن به طاعون و دوري از ساير بيماري هاي واگير از راه اصول بهداشـت نشـانه   

ند مي فرستد ديگر استداللشان اي از بي ايماني است، گرچه هنوز بسياري براين باورند كه بيماري ها را خداو

بهبود بهداشت عمومي پديد  هآثاري كه در نتيج. اين نيست كه دوري جستن از آنها دليل خدانشناسي است

آمده و افزايش طول متوسط عمر يكي از ستايش انگيزترين و برجسته ترين ويژگي هاي دوران ما بـه شـمار   

كار ديگري انجام نداده باشد فقط براي اين مورد، شايسته  حتي اگر علم در راه شادماني انسان هيچ. مي رود

آنهايي كه به كارآيي يا مفيد بودن احكام ديني اعتقاد دارنـد بـراي پيـدا كـردن نمونـه      . سپاسگزاري ما است

  .هايي به مانند ارمغان هايي كه علم براي بشريت ببار آورده دچار اشكال خواهند شد

 

                                                           

پسر در چهلمين روز پيدايش آن صاحب روح مي شود اما جنين در مولـد  در سابق االهيان مي گفتند كه جنين مولد . 25

روز در اين مورد براي هـر دو جـنس در    ناما امروز بهترين عقيده آنان چهلمي. دختر اين وضع در هشتادمين روز پيش مي آيد

  .58، صفحه Needman نيدمننوشته » جنين شناسي«. نظر گرفته است
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  فصل پنجم

  جسم و روح

. روان شناسي از همه كمتـر پيشـرفت كـرده اسـت     هدر بين تمام رشته هاي مهم شناخت علمي، رشت

گرچه براي االهيان  –روح  هباشد اما واژشناخت روح بايد به معناي  روان شناسيبنابر اجزاي نام اين علم 

هـيچ روان شناسـي نمـي    . ولي از ديدگاه آنان به سختي مي تواند مفهومي علمي شناخته شود –آشنا است 

گويد موضوع بررسي در علم او روح است اما وقتي از او مي پرسند پس موضوع بررسي چيست پاسخ به ايـن  

اما اگـر از   برخي مي گويند روان شناسي با پديده هاي رواني سرو كار دارد،. پرسش برايش آسان نخواهد بود

با پديده هايي كه در علـم فيزيـك بنيـاد واقعيـت هـا اسـت        روانيآنان پرسيده شود از چه نظر پديده هاي 

پرسش هاي بنيادي روان شناختي ما را به سرزمين هاي عدم قطعيت . تفاوت دارد دچار سردرگمي مي شوند

از طرح پرسش هاي بنيادي دشوارتر  فلسفي مي كشاند و در اينجا در سنجش با ساير رشته هاي علوم پرهيز

اينها، پيروزي هايي به دست آمده و بسياري  هبا هم. است، زيرا ميزان معرفت تجربي دقيق بسيار ناچيز است

كه برخي علت و پـاره   –بسياري از اين اشتباه ها . از نادرستي هاي دوران هاي كهن كنار گذاشته شده است

آنهـا   هاما اين ارتباط، تا آنجا كه به مطـالبي كـه تـاكنون دربـار    . مي شودبه االهيات مربوط  –اي معلول بود 

واقعيت ها نيست، ايـن ارتبـاط بيشـتر     هگفتگو كرده ايم، در مورد متن هاي ويژه يا اشتباه هاي انجيل دربار

 مربوط به نظريه هاي متافيزيكي يا ماوراءالطبيعه اي كه به داليل گونـاگون بخـش بنيـادي احكـام سـنتي و     

  .جزمي شناخته شده است

مذهبي داشت امـا خاسـتگاه    هكه نخست در انديشه هاي يوناني به ميان آمد گرچه سرچشم روح هواژ

به نظر مي رسد كه مفهوم روح، تا آنجا كه به يونان مربـوط مـي شـود، از آمـوزش هـاي      . آن مسيحيت نبود

هدف اينان رستگاري نهايي بود كه از راه  .فيثاغوريان كه به انتقال روح عقيده داشتند سرچشمه گرفته است

. رهايي از زنجير ماده به دست مي آمد، روح تا زماني كه در بند جسـم بـود محكـوم بـه رنـج كشـيدن بـود       

بـه ايـن ترتيـب    . افالطون زير نفوذ فيثاغوريان قرار گرفت و بنيادگذاران دين زير تأثير افالطون قرار گرفتنـد 

برخي ديگـر  . روح كه آن را چيزي جدا از جسم مي داند به بخشي از نظريه هاي مسيحيت تبديل شد هنظري

بر اين نظريه اثر گذاشتند كه مهم ترين آنان ارسطو و رواقيان بودند؛ اما افالطون گرايي، به ويـژه در اشـكال   

  .دبزرگان دين به شمار مي رو هنهايي آن، مهم ترين عنصر دوران كافري در فلسف
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مي آيد نظريه هايي كه شباهت بسـيار بـا آنچـه بعـدها در دوران مسـيحيت       از آثار افالطون چنين بر

يكي از شخصيت . آموزش داده مي شد داشت بيشتر بين مردم عادي معمول بود تا نظر فيلسوفان زمانه باشد

مي برد كه مرگ  مطمئن باش زماني كه شخص پي! اي سقراط«: اثر افالطون مي گويد جمهوريهاي كتاب 

تـا آن  . چيزهايي كه هرگز در گذشته اثري بر او نداشت هشدار مي يابد و نگران مي شـود  هدر راه است دربار

گاه به داستان هاي رفتگان مي خنديده، داستان هايي كه مي گويد آن كه در اين جهان كار بد كرده در آن 

ارد آن داستان ها درست بوده باشد فكرش به شكنجه جهان رنج خواهد برد؛ اما اكنون ترس از اينكه امكان د

و پسـرش از آن   1ميوزئوسموهبت هايي كه «: در جايي ديگر از كتاب متوجه مي شويم كه» .دچار مي شود

؛ ]مثالً از ثـروت هـاي ايـن جهـان    [» .خدايان مي دانند و به دادگري ارزاني شده است بسيار دلپسندتر است

خواهند برد و در آنجا افراد در مهماني نيكوكاران بر تخت هايي لميده اند و با  2دسهازيرا آنها را به جايگاه «

شاعر توانستند، نـه   3اورفئوسبه نظر مي رسد ميوزئوس و » «.تاجي از گل بر سر جاودانه در حال ميگساريند

ز مـرگ  تنها به برخي بلكه به تمامي مردم شهرها بقبوالننـد كـه شـخص در دوران زنـدگاني و حتـي پـس ا      

آمرزيده مي شود و گناهانش پاك خواهد شد اگر قرباني پيشكش كند يا سرگرمي هاي دلپذيري فراهم آورد 

رازواره ها سبب رهايي ما از زجرهاي آن جهان خواهد شد در حالي . مي ناميدند رازواره هاو اين اقدام ها را 

در جمهوري از قول سـقراط  » .ال خواهد آوردكه بي توجهي به آنها در پايان كار مكافاتي هراس انگيز به دنب

گفته مي شود دنياي ديگر را بايد، دلپسند جلوه داد تا سبب تشويق فداكاري در نبرد شود؛ اما سقراط در اين 

  .مورد كه گفته خود را حقيقت مي داند يا نه چيزي نمي گويد

ود از قرن يازدهم ميالدي به نظريه هاي فيلسوفان مسيحي كه در دوره هاي كهن تر بيشتر افالطوني ب

ميالدي كه رسماً برجسته ترين انديشمند قدوسـي   1225متولد  4توماس آكويناس. بعد بيشتر ارسطويي شد

. شناخته مي شود از ديدگاه مذهب كاتوليك هنوز هم بزرگترين مرجع سنت هاي فلسفي به شـمار مـي رود  

هستند مي توانند، به حساب بررسي هاي تاريخي،  موزشي كه زير نظارت واتيكانآسازمان هاي  همعلمان هم

بپردازند اما بايد براين نكته تكيه كننـد كـه تنهـا دسـتگاه      5هگلبه بيان فلسفه هاي دكارت، الك، كانت، يا 

متـرجم   هاز جملـه گفتـ   –براسـاس مجـازترين سـند    . است دانشمند فرشته ماننداز آن  راستينفلسفي 

آنچه برسر كسي كه پدر و مادرش آدم خوار بوده اند و خود نيز گوشت  هارنظر توماس اكويناس درب –آثارش 

آشكار اسـت كسـاني كـه او والـدينش     . آدم مي خوره در قيامت خواهد آمد  در واقع نوعي شوخي بوده است

                                                           

1 .Musaeusشاعري در يونان باستان ،.  

2. Hadesخداي زيرزمين ،.  

3. Orpheus. 
4. Thomas Aquinas. 

5 .Hegelفيلسوف آلماني در قرن نوزدهم ،.  
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بـه ايـن   . شـت پس گرفتن گوشت بدن فرزند آدم خوار حق تقـدم خواهنـد دا   هگوشتشان را خورده اند دربار

ترتيب وقتي افراد گوناگون به پس گرفتن طلب خود مي پردازند آن آدمخوار به فـردي تهـي دسـت تبـديل     

مرده باور دارند مشكلي واقعي پديد مـي   هاين جريان براي كساني كه به موضوع زنده شدن دوبار. خواهد شد

در دوران ما اين خود نشاني از . ده استآورد، مشكلي براي رستاخيزي كه احكام حواريون مسيح آنرا تأييد كر

كودني ذهني سنت مذهبي و دقيق مطالب ناهنجاري را كه با اين موضوع مربوط مي شود سرسري مي گيرد 

جزمي را نشان مي دهد اعتراضي اسـت كـه عليـه سـوزانيدن      هنكته اي كه ميزان واقعيت وجود چنين عقيد

مخالفت با سوزانيدن جسد از سوي بسياري از مردم . آيد آن همين عقيده است، به عمل مي هجسد، كه ريش

زمين هاي كاتوليك مـذهب حتـي در كشـور آزاد از    ركشورهاي پروتستان مذهب و تقريباً تمامي مردم در س

پس از سوزانيدن جسد برادرم در يكي از شهرهاي فرانسـه مسـئول   . قيد و بندي چون فرانسه، ابراز مي شود

آن زمان به سختي انجام چنين كاري را مي توانـد بـه يـاد بيـاورد زيـرا تعصـبات       كار به من گفت كه وي تا 

ظاهراً برخي چنين گمان برده اند كه اگر جسـد سـوزانيده شـود و بـه     . مذهبي از اين كار جلوگيري مي كند

او روبرو خواهد شـد؛ ولـي اگـر همـان جسـد در       هصورت گاز پراكنده گردد خدواند توانا با مشكل خلق دوبار

چنين تصوري بـه نظـر   . حيات كليسا به بدن كرم انتقال يابد يا به خاك تبديل شود كار آسان تر خواهد بود

من خود نوعي كفرگويي است؛ در هر حال، در واقع بين هواداران حقيقي سنت هـاي دينـي ايـن نظـر رواج     

  .كامل دارد

مفهومي است كه از » ذات«. اندمادهجسم و روح هر دو ) رم است هكه همان فلسف(مدرسي  هدر فلسف

خود كم يا بـيش از متافيزيـك ناهشـيار انسـان هـاي ابتـدايي كـه         هبيان ريشه گرفته و آن نيز به نوب هشيو

هر جمله اي به دو بخش مبتدا و خبر تجزيـه مـي   . سازندگان ساختمان زبان ما بودند سرچشمه گرفته است

مكان دارد مبتدا يا خبر باشند، كلمه هايي هـم هسـتند   شود، به نظر مي رسد در حالي كه برخي از واژه ها ا

كـه   –فقط به صورت مبتدا به كار مي روند؛ اين نوع واژه ها ) در موردهايي كه چندان هم آشكار نيست(كه 

رايـج  . ذات باشـند  هواژ هبه نظر مي رسد كه بايد مشخص كنند –بهترين مثال براي آنها اسامي خاص است 

مفهوم متافيزيكي ذات فقـط كوششـي در راه   . است شخصيا در مورد انسان  چيز ذات هترين جانشين كلم

  .روشن كردن اين موضوع است كه چيز يا شخص از ديدگاه عقل سالم چه معنايي مي تواند داشته باشد

سـقراط معلـم   «، »سقراط يوناني بود«، »سقراط دانا بود«: ممكن است بگويم: در اينجا مثالي مي زنيم

» سـقراط «واژه . و مانند آن؛ در تمامي اين جمله ها به سقراط صفات گوناگوني نسبت داده ايم» دافالطون بو

اين جمله ها دقيقاً فقط يك معني دارد، مردي به نام سقراط به اين ترتيب، چيزي غير از صـفات او   هدر هم

دهد كه چيزي را از معرفت طبيعي فقط به ما امكان مي . است؛ چيزي كه در واقع جزء ذات آن صفات است

همـين صـفت هـا بـود توانـايي تفـاوت        هاگر سقراط برادر دوقلويي داشت كه دارنـد . روي صفاتش بشناسيم
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اينها، ذات چيزي است كه با مجموع صفاتي كه براي آن در نظر گرفته  هگذاشتن بين آنها را نداشتيم، با هم

در جريـان  . جلـوه گـر مـي شـود      6ي ربانيعشا هاين موضوع به شيوه آشكاري در نظري. شده متفاوت است

در . دگرگـون مـي شـود    جسم عيسـي صفات نان همچنان باقي مي ماند اما ذات آن به » فراذات«پيدايش 

به شدت در تـالش  ) جز اسپينوزا(نوآوران فلسفه از دكارت تا اليب نيتس  هجديد، هم هدوران پيدايش فلسف

مراجـع دينـي بـراي مـدتي     . تبديل ذات به روح هماهنگ است هآنان به نظري هبودند تا ثابت كنند كه فلسف

  .مدرسي است هطوالني درنگ كردند اما در پايان به اين نتيجه رسيدند كه ايمن ترين نظريه همان نظري

به اين ترتيب چنين به نظر رسيد كه جز در مورد الهام آسماني، هرگز نمي توانيم با اطمينان بگـوييم  

شته وجود داشته همان چيز يا شخصي است كـه در زمـان ديگـري وجـود داشـته      چيز يا شخصي كه در گذ

پيـروان الك زيـر   . در واقع، در معرض خطر ارتكاب رشته اي از اشتباه هاي هميشگي و خنـده آوريـم  . است

. اينان كارآيي مفهوم ذات را به كلي انكار كردنـد . تأثير آو گامي برداشتند كه خود وي جسارت آن را نداشت

شخص سقراط مي دانيم از روي صفاتي كه به او نسبت داده اند به دست  هداران الك گفتند هرآنچه دربارهوا

وقتي گفته شود وي در كجا و در چه زماني مي زيست، چه شكلي داشـت، چـه كارهـايي كـرد و     . آورده ايم

نيازي به اين نيست كه هيچ . وي گفته شده است هچيزهاي ديگري به مانند اينها، هرآنچه گفتني بوده دربار

 هشناسايي ناپذيري نيز وجود دارد كه صفات سقراط به مانند سوزن هاي سـوزندان دارنـد   هتصور كنيم هست

چيزي كه به طور مطلق و بنيادي ناشناختني باشد حتي نمي تـوان تصـورش را كـرد كـه وجـود      . ذات است

  .وجود دارد داشته باشد و بي معني خواهد بود اگر بپنداريم كه چنين چيزي

صفاتي است ولي مي تواند مشخص از هر يك از آنها با تمـامي   همفهوم ذات، به عنوان چيزي كه دارند

گرچه الك هم چنين نظري داشت اما . صفات باشد، در فلسفه هاي دكارت، اسپينوزا و اليب نيتس باقي ماند

رد شد و به شـيوه اي تـدريجي در    7مهيواما چنين نظري از سوي . تأكيد وي براين موضوع بسيار اندك بود

اينكه چگونه چنين جرياني پيش آمـد بعـداً گفتگـو خـواهم      هدربار. روان شناسي و فيزيك كنار گذاشته شد

كرد؛ در اين بخش از گفتگو، آثار يا نتايج االهياتي اين نظريه و دشواري هايي كه پس از رد شـدن آن پديـد   

  .آمد جلب توجه بيشتري مي كند

 هتا زماني كه عقيده به مفهوم ذرات حفـظ شـود زنـده شـدن دوبـار     . موضوع جسم مي پردازيماول به 

امكان . جسد در دوران زندگي در روي زمين بازسازي شود هجسد به معناي اين است كه ذرات تشكيل دهند

كـه اي از  اگـر ت . دارد كه ذات دگرگوني هاي بسيار را از سر گذرانيده باشد اما ماهيتش را حفظ كـرده باشـد  

صفاتش نباشد زماني كه صفاتش دگرگون شود ماهيتش نيز از دست مي رود و  هماده چيزي باالتر از مجموع
                                                           

6. Eucharist. 
7 .Humeفيلسوف اسكاتلندي در قرن هجدهم ،.  
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است كه زماني جسم زميني بود سخن  چيزياگر بگوييم كه جسد آسماني، پس از پيدايش رستاخيز، همان 

ـ . بي معنايي گفته ايم اتـم و  . ر فيزيـك وجـود دارد  مشـابهي د  هعجيب اينجاست كه براي اين دشواري نمون

الكترون هايش در معرض دگرگوني هاي ناگهاني و الكترون هايي كه پس از دگرگوني ظاهر مي شوند شـبيه  

هر الكتروني وسيله اي است براي دسـته بنـدي كـردن پديـده     . الكترون هايي كه قبالً وجود داشتند نيستند

  .تش در جريان دگرگوني نيستالزم براي حفظ ماهي واقعيتهاي مشابه شده و داراي 

اما آثار اين . ذات در مورد روح بسيار وخيم تر از اثر آن بر مفهوم جسم بود هنتايج كنار گذاشتن انديش

. نتايج بسيار آرام و تدريجي نمايان شد زيرا اشكال بي رمق نظريه هاي كهنه هنوز قابل دفاع جلوه مـي كـرد  

 هسـپس واژ . تا از تـداعي هـاي االهيـاتي جلـوگيري شـده باشـد      شد  روح هجايگزين كلم ذهن هدر آغاز واژ

جانشين آن شد كه هنوز هم باقي مانده است، به ويژه در كاربردهايي كه مفهوم مخالفت يكديگر را  موضوع

اضـافه مـي    موضـوع مفهوم  هبنابراين چند كلمه اي دربار. عيني وذهني مي رساند، مانند واژه هايي چون 

  .كنيم

معنايي وجود دارد و اگر بخواهيم مثال  اندكدر اين مطلب كه من همان آدمي هستم كه ديروز بودم 

آن مـن كـه شخصـي را     هروشن تري زده باشيم اگر من مردي را ببينم كه در حال حرف زدن است در جمل

صور پيش آمد به اين ترتيب اين ت. ديده، همان من است كه صدايش را هم شنيده، اندك معنايي وجود دارد

ما كه چيـزي را درك كـرده   . كه وقتي چيزي را درك مي كنيم بين ما و آن چيز رابطه اي به وجود مي آيد

 همتأسفانه وضعي پيش آمد كه معلوم شد اطالعـاتي دربـار  . است شيئيو چيزي كه درك شده  موضوعايم 

رك كند اما توانايي درك خـودش  موضوع هميشه مي تواند ساير چيزها را د. موضوع نمي توان به دست آورد

اگر موضوع وجود نداشـته  . هيوم گستاخانه گفت چيزي به نام موضوع وجود ندارد؛ اما چنين نيست. را ندارد

آزاد است؟ آن چه چيزي است كه در  هباشد پس اين چيست كه جاوداني است؟ پس چه چيزي است كه اراد

 ههيـوم در انديشـ  . ن پرسش هايي پاسـخ ناپـذير بـود   زمين گناه مي كند و در جهنم مجازات مي شود؟ چني

  .يافتن پاسخي نبود اما ديگران گستاخي او را نداشتند

وي چنين انديشيد كه موفق به يافتن راه حل شده اسـت،  . كانت پاسخ گويي به هيوم را برعهده داشت

چيزها بر ما اثر مـي   وي با هيجان گفت. اين راه حل فقط به دليل پيچيدگي يا ابهامش جامع جلوه مي كرد

گذارند اما طبيعت ما را ناچار مي كند بجاي درك چيزها آن چنان كه واقعاً هستند مطلـب ديگـري را درك   

مهمترين جرياني كه . كنيم و علت اين جريان اين است كه ما خود موضوعات ذهني را به آن اضافه مي كنيم

كانت چيزها به خـودي خـود در زمـان يـا در مكـان      از ديدگاه . ما وارد مي كنيم موضوع زمان و مكان است

چيزي به  ه، به منزل)روحيا ( نفس. نيستند بلكه اين طبيعت ماست كه ما را ناچار از چنين پنداري مي كند
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خودي خود، نيز در زمان يا در مكان نيست؛ گرچه به عنوان پديده اي كه قابل ديدن است چنين به نظر مي 

 خود ظاهري هآنچه ما در جريان درك به آن پي ميبريم موضوع رابطـ . ها استرسد كه در داخل هر دوي آن

وجود دارد كه هيچ يـك   يك چيز قائم به ذاتو  خود باطنياست، اما در پس هر دو يك  چيز ظاهريبا 

پس چگونه فرض كنيم كه وجود دارند؟ زيرا از ديدگاه دين و اخـالق  . از آنها را هرگز نمي توان مشاهده كرد

را با وسايل علمي نداريم امـا مـي    خودباطني هگرچه توانايي گردآوري آگاهي دربار. وضعي الزم است چنين

جاوداني است و ) گرچه نه در زمان(آزاد است، كه مي تواند نيكوكار يا تبه كار باشد، كه  هدانيم كه داراي ارد

ايد با لذت هـاي آن جهـان پـاداش    اينكه بي عدالتي هايي كه سبب رنج نيكوكاران در اين جهان شده باشد ب

كانت كه مي گفت از راه خرد ناب نمي توان وجود خود را اثبات كرد براساس مطالب بـاال چنـين   . داده شود

الزاميِ چيزي است كه مـا در جهـان    هبراي چنين اثباتي امكان پذير است زيرا نتيج عمليانديشيد كه خرد 

  .مي بريم درك الهامي يا بصيرت به آن هاخالق به شيو

بخش هايي . براي فلسفه قابل پذيرش نبود كه مدت هاي طوالني در جاده اي پر از سنگالخ گام بردارد

از فلسفه كانت كه با شكاكيت همراه بود از نظر ارزش فكري از بخش هايي كه كوشيده بود سنت هاي ديني 

كه لزومي ندارد چنين فرض كنيم كـه  به زودي به اين نكته پي برده شد . را نجات بدهد، دوام بيشتري آورد

همـان موضـوع ذات قـديمي بـود و اكنـون بـر درك        هچيزها به خودي خود وجود دارند، كه در واقـع دنبالـ  

كانت آن پديده ها كه قابل مشاهده اند فقط صورت ظاهرند و باطني كه  هدر نظري. ناپذيريش تأكيد شده بود

. فروضات اخالقي نبود فقط به وجود محض آنها پي مي برديمم هدر پس آنها است چيزي است كه اگر در ساي

 –پس از اين كه خط فكري پيشنهادي او با هگل به اوج خـود رسـيد    –از ديدگاه انديشمندان پس از كانت 

همان واقعيتي را دارد كه قابل پي بردن است و نيازي نيست فرض كنـيم   پديده هااين نكته آشكار شد كه 

قعيت وجود دارد اما استدالل هايي كه مي كوشند ثابت كنند بايد وجود داشته باشـد بـي   ممتازي از وا هنمون

بنابراين، وجود چنان امكان فقط يكي از امكان هاي بي شمار در نظر گرفته مي شود كه بايـد از  . اعتبار است

در ميـدان  . تآن چشم پوشي كرد، زيرا از ميدان آنچه درك شده يا در آينده شناخته خواهد شد بيرون اسـ 

در حقـايق  . درك شدني ها نيز جايي براي مفهوم ذات يا تغيير نام آن به صورت موضوع و چيز وجـود نـدارد  

را بـه   اشخاصيا  چيزهااولي كه مشاهده پذيرند چنين دوگانگي وجود ندارد و دليلي وجود ندارد كه  هدرج

  .عنوان مفهومي غير از مجموعه اي از پديده ها در نظر بگيريم

نـو دشـواري پديـد     هبين روح و جسم فقط مفهوم ذات نبود كه در راه سازش با فلسف هدر بررسي رابط

  .مي آورد، موضوع عليت نيز مشكالتي را پديد آورد
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گناه جلوه اي از اراده بـه شـمار مـي رفـت و     . مفهوم علت بيشتر در رابطه با گناه وارد علوم االهي شد

علت هاي قبلي دانست، زيرا اگر چنين بود هـيچ   هه را هميشه نمي توان نتيجاما اراد. اراده نيز علت عمل بود

بنابراين براي پشتيباني از مفهوم گناه الزم مي شد تصور شود كـه اراده نيـاز بـه    . كس مسئول اعمالش نبود

به دنبال اين جريـان فـرض هـايي در مـورد     . و خود اراده علت فرض شود) دست كم فقط گاهي(علت ندارد 

بـا گذشـت زمـان تكيـه بـراين      . بين ذهن و جسم بنيادگذاري شد هيه و تحليل رويدادهاي ذهني و رابطتجز

  .فرض ها با دشواري بسيار روبرو شد

در طول قرن هفدهم آشـكار شـد قـوانيني كـه     . با كشف قوانين مكانيك نخستين دشواري نمايان شد

ضعي است كه مي تواند حركات مـاده را نيـز كـامالً    مشاهده و تجربه درستي از آنها را به اثبات رسانيده در و

دكـارت  . براي استثنا شمردن بدن جانوران و انسان از شمول اين قوانين هيچ دليلي ديده نمي شد. بيان كند

چنين مي انديشيد كه اراده مي  انسانماشين خودكارند اما هنوز در مورد  جانورانچنين استنباط كرد كه 

پيشرفت فيزيك به زودي نشان داد كه سازش با مصالحه اي كه بـه نظـر وي   . باشدتواند علت حركات بدني 

. رسيده امكان ناپذير است و پيروانش از اين نظريه كه ذهن مي تواند اثري بر ماده بگـذارد دسـت برداشـتند   

نـه را  اينان كوشيدند با اين فرض، كه در جهت عكس بود، بگويند ماده بر ذهن اثري نـدارد و در نتيجـه مواز  

يكي ذهني و : موازي يكديگر شوند هچنين فرضي سبب شد تا هواداران دكارت معتقد به دو رشت. حفظ كنند

حالتان چطور «وقتي شخصي را مي بينيم و مي گوييم . خودش هديگري جسمي و هر كدام با قانون هاي ويژ

 هو حنجره كه ظاهراً نتيجـ  رشته هاي ذهني چنين تصميمي را گرفته است؛ اما حركات لب ها، زبان» است؟

اينان ذهن و جسم را دو ساعت در نظر مي گرفتند كه هر . آنها است در واقع داراي علت هاي مكانيكي است

رسيدن ساعت معين هر دو زنگ مي زننـد، گرچـه هـيچ يـك بـر       هدر لحظ. دو وقت دقيق را نشان مي دهد

فقط از راه شنيدن صدا به وجود ساعت ديگر پـي   اگر فقط يكي از ساعت ها ديده شود و. ديگري اثري ندارد

صداي زنگ بوده  علتبرده شود اين پندار براي شخص به وجود مي آيد كه ساعتي كه در معرض ديد بوده 

  .است

چنين نظريه اي عالوه براين كه پذيرفتنش دشوار است اين عيب را هم دارد كه نمي تواند سبب نجات 

ر مي شد بين حالت هاي جسمي و حالـت هـاي ذهنـي پيونـد مسـتقيمي      چنين تصو. آزاد بشود هفرض اراد

وجود دارد و هرگاه به يكي از اين حالت ها پـي بـريم ديگـري را بـه صـورت نظـري مـي تـوانيم از روي آن         

كسي كه بتواند به قوانين چنين پيوندي دست يابد و هم چنين به قوانين فيزيك پي ببرد اگر . استنباط كنيم

. كافي باشد مي تواند رويدادهاي ذهني و نيز رويدادهاي جسمي را پيش بيني كند هبه انداز دانش و مهارتش

در هر حالتي، تصميم هاي ذهني در صورتي كه در حركات جسمي جلوه گر نشود نتيجه اي به دسـت نمـي   

نين از آنجا كه اين جريان كاري جسمي يا فيزيكـي اسـت قـوا   » حالتان چطور است،«وقتي مي گوييم . دهد
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در حالي كه از » خداحافظ«كرد و گفت  ارادهفيزيكي آن را پديد آورده است، و از اعتقاد به اين كه مي توان 

  .پيش مقدر بود، كه عكس آن بايد گفته مي شد نيز دردي درمان نمي شود

قرن هجدهم نظريه هاي دكارتي جايش را به مـاده گرايـي    هبنابراين جاي شگفتي نيست كه در فرانس

در ايـن  . ص مي سپارد؛ نظريه اي كه در آن انسان به شيوه اي دربست در اختيار قـوانين فيزيكـي اسـت   خال

روح وجـود خـارجي نـدارد و بـه ايـن ترتيـب       . فلسفه اراده ديگر جايي ندارد و مفهوم گناه ناپديد مـي شـود  

ستن موقتي آنها جسـم  اتم هايي كه زماني از پيو هجاودانگي وجود نخواهد داشت مگر در حالت وجود پراكند

اين فلسفه كه تصور مي شد سبب ايجاد تندروي هايي در انقالب فرانسه شده، پس از . انسان درست شده بود

كشورهايي بود كه با فرانسه در  هنخست سبب هراس هم. خود به عامل وحشت تبديل شد حكومت وحشت

. كـه هـوادار حكومـت بودنـد     سبب وحشت تمامي فرانسـوياني شـد   1814حل جنگ بودند و سپس پس از 

. آرمان گرايي جانشـينان كانـت را پـذيرفت    هانگلستان به سنت هاي مذهبي برگشت داده شد و آلمان فلسف

عواطف بود و براي شنيدن اينكه اعمال انسان را فرمـول   هسپس جنبش عاطفه گرايي پيدا شد كه دل سپرد

  .هاي رياضي اداره مي كند گوش شنوايي نداشت

نيـروي  مورد فيزيولوژي انسان آنان كه ماده گرايي را نمي پسنديدند يا به رمز و راز و يا بـه  ضمناً در 

برخي گفتند انسان هرگز توانايي شناخت بدن خود را ندارد و برخي ديگر معتقد بودند كه . پناه بردند حياتي

اكنـون  . ي تواند موفق شـود علم فقط از راه به كار بردن اصولي غير از آنچه در فيزيك و شيمي وجود دارد م

هيچ يك از اين دو نظر از ديدگاه زيست شناسان اعتبار چنداني ندارد، گرچه هنوز هم گروهي اندك هـوادار  

كارهايي كه در جنيني شناسي، زيست شناسي و ساختن تركيبات شـيميايي مصـنوعي بـه    . نظر دوم هستند

دهد كه ويژگـي هـاي موجـود جانـدار بـه زبـان        انجام رسيده است اين احتمال را بيش از پيش افزايش مي

تكامل اين موضوع را امكان ناپـذير سـاخته    هالبته نظري. فيزيك و شيمي به شيوه اي كامل بيان كردني است

  .است كه تصور كنيم آن اصولي كه شامل بدن جانوران مي شود شامل بدن نوع انسان نمي شود

اين موضوع هميشه آشكار بوده كه بسياري و شايد : ديممي گر اراده بر هبه موضوع روان شناسي و نظري

ـ   خـالف علـت   ه هم بيشتر رفتارهاي ارادي ما علت هايي دارند؛ اما از ديدگاه فيلسوفان سنتي اين علت هـا، ب

به نظر آنان هميشه ايـن امكـان وجـود    . معلول هاي آنها نمي شود الزامي شدنهاي دنياي فيزيكي، سبب 

خـود   هابر حتي نيرومندترين اميال ايستادگي كند مشروط بر اينكه به نيروي اراددارد كه شخص بتواند در بر

بنابراين چنين تصور مي شد كه در آن زمـان كـه هـوس راهنمـاي مـا اسـت اعمالمـان از آزادي        . تكيه كند

 منطقاما نوعي توانايي يا نيروي ذهني كه گـاهي  . برخوردار نيست زيرا علت هايي سبب بروز آنها شده است

ناميده مي شود در ما وجود دارد كه وقتي از راهنمايي آن پيروي مي كنيم آزادي واقعـي را   وجدانو زماني 
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، در قطب مخالف هوس محض، از نوع يا هماننـد اطاعـت از   واقعيبه اين ترتيب، آزادي . به دست مي آوريم

هواداران هگل گام ديگري نيز برداشتند و هويت يا اصل قانون اخالقي را هماننـد  . قانون اخالقي شناخته شد

حكومـت  . به معناي اطاعت از پليس تفسير شد واقعيقانون حكومت در نظر گرفتند و به اين ترتيب آزادي 

  .بسيار نشان دادند هالقها به اين نظريه ع

حتي نمي تـوان گفـت كـه    . دفاع از اين نظريه كه اراده گاهي بدون علت است بسيار دشوار خواهد بود

امكـان دارد هـدف فـرد خشـنودي خـدا، جلـب       . پرهيزكارانه ترين رفتارها بدون انگيزه صورت گرفته اسـت 

هر يك از اين اميـال امكـان دارد   . ج باشدتحسين همسايگان يا خودش، سايرين را شاد كردن يا كاستن از رن

كار نيكي بشود، اما تا زماني كه اميال نيكي در فرد وجود نداشته باشد دست به كاري كه قانون اخالقي  علت

علل بروز اميال آگاهي هاي بسيار بيشـتري   هامروز در سنجش با گذشته دربار. آنرا تأييد مي كند نخواهد زد

آمـوزش و پـرورش دوران كـودكي،     هكار غده هاي دروني بدن، زماني نتيجـ  هنتيجاميال گاهي  هريش. داريم

در . خاطره هاي از ياد رفته، زماني در ميل به پذيرفته شدن از سوي ديگران و مانند اينها اسـت  هگاهي نتيج

ت كـه  و اين نيز آشكار اس. بيشتر موارد تعدادي از خاستگاه ها يا ريشه ها سبب علت وجودي اميال مي شود

وقتي تصميمي مي گيريم اين عمل در اثر نقش اميالي صورت گرفته ست، در حالي كه امكان دارد هم زمان 

در چنـين مـواردي بـه    . با آن تصميم گيري برخي از اميال ما را به سوي جهت مخالف مـي كشـانيده اسـت   

اين ترتيب نظر مربـوط   به. در جريان سنجش انديشه ها است آخرين تمايلمي گويد اراده  8هابزطوري كه 

علم اخالق در فصـل   هاز نتايج چنين وضعي در زمين. به عمل ارادي كه كامالً بي علت باشد دفاع ناپذير است

  .هاي بعدي گفتگو خواهد شد

با بيشتر علمي شدن روان شناسي و فيزيك مفهوم هاي رايج در گذشته در ايـن علـوم بـيش از پـيش     

فيزيـك تـا همـين    . ري داد كه در آنها توانايي دقت بيشـتري وجـود داشـت   جايشان را به مفهوم هاي تازه ت

ماده نيز، به هر شكلي كه در لحظه هاي فلسفي مورد نظر . چندي پيش با بررسي ماده و حركت خشنود بود

اكنون ماده و حركت حتي از نظر . قرار مي گرفت، در مفهوم قرون وسطايي عمالً ذات در نظر گرفته مي شد

علم خـودش را   هفي شناخته شده است و روش كار فيزيكدانان نظري بيشتر با درخواست هاي فلسففني ناكا

و  ادراكروان شناسي با پيروي از اين موضوع الزم دانسته است از مفهوم هـايي چـون   . هماهنگ كرده است

بـراي  . نـدارد  دست بردارد زيرا به اين نكته پي برده شده كه اين مفاهيم دقت و صـراحت الزم را  هوشياري

  .ساده شدن موضوع، بيان مطالبي در مورد اين دو مفهوم الزم به نظر مي رسد

                                                           

8. Hobbesفيلسوف انگليسي در قرن هاي شانزدهم و هفدهم ،.  
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مـا خورشـيد و مـاه،    . در همان نخستين برخورد كامالً مستقيم يا بدون واسطه جلوه مي كنـد  ادراك

 همـز كلمه هايي را كه مي شنويم، سختي يا نرمي چيزهايي را كه لمس كرده ايم، بوي تخم مرغ گنديـده و  

وجود جريان هايي كه به توصيف آنها پرداخته ايم ترديدي نيست؛ اما آنچه  هدربار. مي كنيم دركخردل را 

در جريان درك ما از خورشيد جريان هاي عّلي و طـوالني در ميـان   . ترديد آميز است توصيف ما از آنها است

در ايـن جريـان دخالـت دارد، ديگـر     حدود صد و پنجاه ميليون كيلومتر  هاست؛ نخست اينكه فضايي با فاصل

رويداد ذهني نهايي كه آنرا ديدن خورشيد مي . اينكه چشم ها، اعصاب بينايي و مغز در اين جريان واسطه اند

در  چيزي در خـود خورشيد، به مانند مفهوم . ناميم نمي تواند شباهت چنداني با خود خورشيد داشته باشد

 ديـدن خورشـيد  تنها از راه استنباط دشوار، از تجربه اي كه آنرا  كانت، بيرون از شناخت ما است و هفلسف

ما، داراي هستي است زيرا مردم هم  هگمان مي كنيم كه خورشيد، بيرون از تجرب. مي ناميم آنرا شناخته ايم

زمان با هم آنرا مي بينيد و در مورد بسياري از چيزهاي ديگر از جمله نور ماه به سادگي چنين بيان مي شود 

جاهاي ديگري كه مشاهده كنندگاني وجود ندارد آثار خـودش را نمايـان مـي     كه گمان مي رود خورشيد بر

كرده ايم زيرا  دركمي كنيم  گماناما مطمئناً ما خورشيد را مستقيم و به همين سادگي كه خودمان . كند

يان پيش آمـده، مـي   جرياني برايمان پيش آمده كه آن چيز علت اصلي آن بوده است يا براساس طبيعت جر

وقتي حرف هاي كسي را مي شنويم تفاوت هايي در مورد آنچه . توانيم از آن چيز استنباطي به دست بدهيم

اثر عامل دخالـت كننـده تقريبـاً    . مي شنويم شبيه به تفاوت هايي است كه در گفته هاي شخص وجود دارد

رتيب وقتي نواري از نور قرمز و نواري از نور به همين ت. ثابت است و كم يا بيش مي توان از آن چشم پوشيد

آبي را در كنار يكديگر مي بينيم حق داريم فرض كنيم در منبع هر يك از رنگ هـا تفـاوتي وجـود دارد امـا     

با اين شيوه . ن تفاوت بين احساس نور آبي و احساس نور قرمز استينمي توان گفت كه اين تفاوت شبيه هم

درستي آن موفق  هكوششي به عمل بياوريم اما هرگز در افزايش درج ادراكوم شايد بتوانيم براي نجات مفه

جايي كه قرمـز بـه نظـر مـي     : اثر تحريف كننده است نوعيعامل دخالت كننده همواره داراي . نخواهيم شد

رسد امكان دارد به دليل دخالت گرد و غبار قرمز جلوه كند يا جاي آبي ممكن است به دليل نگاه كـردن بـه   

مي ناميم  ادراكبراي استنباط از چيزي به كمك نوعي تجربه كه طبعاً . با عينك رنگي آبي به نظر برسد آن

 هبايد از فيزيك و فيزيولوژي اندام هاي حسي آگاهي هايي داشته باشيم و نيز بايـد اطالعـات جـامعي دربـار    

ايـن   هپس از داشتن هم. آوريمعامل هاي دخالت كننده اي كه بين اشياء و ما فاصله انداخته است به دست 

اشـيا   هاطالعات و با فرض اين كه آنچه در جهان بيرون از ما وجود دارد داراي واقعيت است مي توانيم دربـار 

امـا تمـامي دل پسـندي و    . اطالعاتي كه آن هم به شدت مجرد يا انتزاعي است به دست آوريـم درك شده 

دارد در جريان استنباط از آن بـه كمـك فرمـول هـاي      به وضعي تلويحي وجود ادراك هضرورتي كه در واژ

بسيار دارد پي بـردن بـه    هدر مورد چيزهايي مانند خورشيد كه با ما فاصل. رياضي ناپديد خواهد شد هپيچيد
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اين موضوع به همان اندازه در مورد چيزهايي كه لمس مي كنيم، مي بـوييم يـا مـي    . اين نكته دشوار نيست

ما از آن چيزها از جريان هاي ظريفي ريشه مي گيرد كه پس از پيمودن  ادراكا چشيم نيز درست است زير

  .مسير رشته هاي عصبي وارد مغز مي شود

هسـتيم امـا چـوب و سـنگ      هشـيار مي گوييم ما . شايد از اين هم پيچيده تر باشد هشياريمسأله 

بي ترديد وقتـي چنـين مـي گـوييم     . هستيم اما در خواب نيستيم هشيارمي گوييم وقتي بيداريم . نيستند

اما بيان درستي دقيق اينكه چه چيزي راست است خـود  . را بيان كرده ام و چنين چيزي راست استچيزي 

  .آن دگرگوني زبان است هداستان دشواري است كه الزم

بـه روش خاصـي در برابـر     از يك طرف اينكـه : هستيم دو معنا را مي رسانيم هشياروقتي مي گوييم 

محيط از خود واكنش نشان مي دهيم، و از طرف ديگر وقتي به درون خود توجه مي كنيم به نظر مي رسـد  

  .در انديشه ها و احساس هايمان كيفيت هايي مي بينيم كه در چيزهاي بي جان آنها را نمي بينيم

هشياري از چيزي  هجريان دربرگيرند تا آنجا كه به موضوع واكنش در برابر محيط مربوط مي شود، اين

در چنين موردي وقتي خود شـما  . مردم توجه مي كنند اما سنگ ها خير» حال شما«اگر فرياد بزنيد . است

مادام كه بتـوان تصـور كـرد شـخص چيزهـايي را در      . توجه مي كنيد علتش اين است كه صدايي شنيده ايد

تا اينجا . است هشيارمي كند شخص پس از چنين دركي مي تواند بگويد نسبت به آنها  دركبيرون از خود 

فقط مي توانيم بگوييم كه انسان و سنگ در برابر محرك خارجي واكنش نشان مي دهند اما سنگ در برابـر  

فـرق  بيروني مي بود مي شود،  ادراكبنابراين تا آنجا كه به . محرك هاي معدودتري واكنش نشان مي دهد

  .ما با سنگ فقط به موضوع شدت يا ضعف مربوط مي شود

ما نه تنهـا  . كشف كرده ايم در ارتباط است درون نگريبا آنچه از راه  هشياريمهم تر مفهوم  هجنب

در برابر چيزهاي بيروني از خود واكنش نشان مي دهيم بلكه مي دانيم كه واكنش نشان داده ايم، به گمان ما 

در اينجا نيز، پس . است هشياريپي نمي برد اما اگر چنين آگاهي داشته باشد داراي سنگ به واكنش خود 

آگاهي از اينكه چيزي را مي . از تجزيه و تحليل، پي مي بريم كه تفاوت در همان موضوع شدت يا ضعف است

اگر . باشد هحافظبينيم ددر واقع بخشي از معرفت تازه اي كه برتر از ديدن باشد نيست، مگر اينكه به صورت 

كـه درون   –آن بپردازيم چنـين انديشـيدني    هنخست چيزي را ببينيم و سپس بي درنگ به انديشيدن دربار

اسـت، امـا    ذهنـي مي توان گفت حافظه چيزي مشخصـاً  . تازه ترين حافظه است –گرايانه به نظر مي رسد 

د و عـادت نيـز از خصـلت هـاي     حافظه نوعي عادت به شمار مي رو. همين موضوع را هم مي توان انكار كرد

مثالً اگر بسته كاغذ لولـه  . بافت هاي عصبي است، اما امكان دارد چيزها هم داراي نوعي از اين ويژگي باشند
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ادعا نمي كنيم آنچه در ايـن مـورد گفتـه شـد     . شده اي را باز كنيم دوباره به شكل لوله اي خود برمي گردد

مي ناميم بوده است؛ اين مسئله بسيار گسترده اي  هشياريمبهم  تجزيه و تحليل كاملي از آنچه ما به طور

منظورم فقط اين است كه بگويم آنچه در نخستين برخورد مفهوم روشني . است و نياز به كتاب جداگانه دارد

جلوه مي كند در واقع چندان هم روشن نيست و ديگر اينكه روان شناسـان متكـي بـر علـوم نيـاز بـه زبـان        

  .دارندمتفاوت ديگري 

اعتبـار پيشـين    مادهدر پايان گفته شود كه تمايز قديمي بين روح و جسم از ميان برداشته شده زيرا 

در گذشته همـه چنـين تصـور مـي     . نيز از جايگاه معنويت خود فروافتاده است ذهنخود را از دست داده و 

ان قابل درك اسـت پـس   كردند و هنوز هم برخي چنين تصور مي كنند، كه چون آگاهي فيزيكي براي همگ

واقعياتي عمومي است، در حالي كه دانسته هاي مربوط به روان شناسي چون از راه درون نگري به دست مي 

هرگز دو نفر نمـي  . آيد پس واقعياتي شخصي است؛ اين تفاوت نيز به موضوع شدت يا ضعف مربوط مي شود

ند، زيرا تفاوت بين نقطه نظرهايشان آنچه را توانند از چيز واحدي درك واحدي به صورت همزمان داشته باش

در صورتي كه دانسته هاي فيزيكي با دقت بيشـتري بررسـي   . كه مشاهده كرده اند متفاوت جلوه خواهد داد

حالت هاي شـبه  . شخصي كه در روان شناسي ديده مي شود در آنها نيز نمايان خواهد شد هشود همان جنب

  .دارد در روان شناسي كامالً هم امكان ناپذير نيستعمومي كه در واقعيات فيزيكي وجود 

رنـگ واحـدي كـه    . آغاز هر دو علم است، دست كم تا حدودي، شبيه يكديگرند هدانسته هايي كه نقط

فيزيك به مجموعه اي از استنباط هـا در  . مي بينيم هم در فيزيك و هم در روان شناسي واحد واقعيت است

پردازد و روان شناسي به گروهي ديگر از برداشت ها دو نوع خاصي از مـتن   نوع ويژه اي از متن يا محتوا مي

گرچه ممكن است اين گفته ناپخته جلوه كند اما مي توان گفت فيزيك بررسي . يا محتواي ديگر رو مي آورد

د در مور. روابط علت و معلول در درون مغز است هروابط علت و معلول در بيرون از مغز و روان شناسي مطالع

مغز پرداخته و از راه مشاهده بيروني كشف مـي شـود    هفيزيولوژيستي كه به مطالع هدوم روابطي كه به وسيل

دانسته ها در  فيزيك و روان شناسي هر دو رويدادهايي است كه در مغز پيش مي . بايد استثنا شناخته شود

ي مي شود و نيز زنجيره اي از آثـار  اين رويدادها رشته اي از علت هاي بيروني است كه در فيزيك بررس. آيد

اما دليلـي  . كه در روان شناسي مورد مطالعه قرار مي گيرد –خاطره ها، عادت ها و مانند آنها  –دروني است 

ما كمتر از آنچه . دنياي فيزيكي و روان شناسي نيست همبني بر وجود تفاوتي اساسي بين اجزاي تشكيل دهن

ن دو علم مي دانيم؛ اما آن اندازه مي دانيم كه با اطمينان نسبي بگـوييم  اي هدر گذشته گمان مي رفت دربار

  .جسمدر علم جديد مي تواند جايي براي خودش پيدا كند و نه  روحكه نه 
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موضوعي كه براي پژوهش باقي مي ماند بررسي اين مطلب است كه نظريه هاي جديد به دست آمـده  

اعتبار باورهاي سـنتي در اعتقـاد بـه فناناپـذيري پديـد آورده       از فيزيولوژي و روان شناسي چه اثري بر روي

  .است

موضوع باقي ماندن روح پس از مرگ جسم، همان طور كه در پيش اشاره شد، نظريه اي اسـت كـه از   

در . سوي مسيحيان، غيرمسيحيان، آدم هاي متمدن و نيز وحشيان به طور گسترده اي پذيرفته شـده اسـت  

و فرقه اي ديگر كه از سنت هاي كهن  9سيح، فرقه اي به جاودانگي روح معتقد بودبين يهوديان هم دوران م

در مسيحيت عقيده به جاودانگي زندگي هميشه از اهميـت   10.تري هواداري مي كرد چنين اعتقادي نداشت

 پـاك سـازي   هپس از گذرانيـدن دور  –بنابر باورهاي كاتوليك ها برخي از مردم . شاياني برخوردار بوده است

. بقيه تا ابد در دوزخ شكنجه خواهند شد. به خوشبختي جاودانه دست خواهند يافت –همراه با رنج در برزخ 

اين عقيده . در دوران تازه، مسيحيان آزادانديش گرايشي به اين عقيده نشان مي دهند كه جهنم ابدي نيست

اعـالم   1864زيرا شوراي مـذهبي در  از سوي بسياري از روحانيان وابسته به كليساي انگلستان پذيرفته شده 

اما تا اواسط قرن نوزدهم تعـداد انـدكي از مسـيحيان مـومن در مـورد      . كرد كه اين عمل خالف شرع نيست

و  –ژرف ترين تشويش ها بود  هترس از جهنم سرچشم. واقعيت مجازات ابدي ترديدي به خود راه مي دادند

. بسيار از آرامش مربوط به اعتقاد بـه جـاودانگي كاسـت   اين ترس به ميزان  –با شدت كمتر هنوز هم هست 

زيـرا  . نجات دادن ديگران از جهنم به دستاويزي براي موجه جلوه دادن آزار و اذيت ديني تبديل شـد  هانگيز

اگر فرد كافري با گمراه كردن ديگران سبب دچار شدن آنها به لعنت االهي شود، هيچ نوع زجر و شكنجه اي 

زيرا با چشم پوشـي از  . جلوگيري از عاقبتي چنان وحشتناك تندروي شمرده نخواهد شد در جهان به منظور

آنچه اكنون تصور مي شود در گذشته، جز گروهي اندك، همه براين باور بودنـد كـه كفرآلـودي و رسـتگاري     

  .سازش ناپذيرند

ت نگرفـت، نفـوذ   االهياتي صـور  هپيدايش استدالل هاي تاز هاز هم پاشيدگي اعتقاد به جهنم در نتيج

مستقيم علم هم تأثيري در آن نداشت؛ بلكه كاهش كليِ عمليات وحشيانه در قرن هاي هجـدهم و نـوزدهم   

اين جريان بخشي از جنبشي بود، كه اندكي پيش از انقـالب بـزرگ فرانسـه، سـبب برچيـدن      . عامل آن بود

از قرن نوزدهم سبب اصالح قوانين شكنجه هاي دادگاهي در بسياري از كشورها بود؛ و نيز جنبشي كه در آغ

در حال حاضر حتي بين كساني كه هنوز داستان جهنم . ننگ آن بود هكيفري انگلستان شد كه ماي هوحشيان

را باور مي كنند تعداد كساني كه محكوم به تحمل شكنجه هاي جهنمي خواهند شد، در مقايسه با گذشـته،  

                                                           

9. Pharisees. 
10. Sadduces. 
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اين روزها بيشتر رو به سوي جريان هاي سياسـي   هوحشيان گرايش هاي. بسيار كمتر در نظر گرفته مي شود

  .دارد تا االهياتي

اين نيز واقعيت عجيبي است كه با كاهش اعتقاد به جهنم عقيده به بهشت نيـز رنـگ و جاليـش را از    

گرچه وجود بهشت هنوز بخش معتبري از سنت مسيحيت به شمار مي رود اما در گفتگوها . دست داده است

شـواهدي دليـل بـر     هدر عوض، گفتگو بيشتر در زمين. ديد كمتر حرفي از آن به ميان مي آيدو بحث هاي ج

در گفتگوهايي كه به نفع دين صورت مي گيرد بيشتر به نقش آن . هدف خداوند در مورد تكامل دور مي زند

گاني در جهـان  در مورد فراهم آوردن زندگاني بهتر در اين جهان پرداخته مي شود تا به ارتباط دين بـا زنـد  

بـاوري كـه در    –اعتقاد براين كه هدف از اين جهان فقط آمادگي براي زنـدگاني در آن جهـان اسـت    . ديگر

امروز حتي بر روي كسـاني كـه آگاهانـه آنـرا رد نكـرده انـد اثـر         –گذشته بر رفتار و اخالق اثر مي گذاشت 

  .چنداني ندارد

در واقع استداللي به نفع باقي ماندن . فناناپذيري بگويد چندان قطعي نيست هآنچه علم مي تواند دربار

منظورم شـيوه اي از اسـتدالل    –پس از مرگ وجود دارد كه دست كم، در مورد قصد آن، كامالً علمي است 

نه شناخت كافي ندارم تا به من در اين زمي. است كه با بررسي پديده هايي در پژوهش هاي رواني پيوند دارد

شواهدي كه هم اكنون در دسترش است بپردازم اما آشكار است داليلي وجود دارد كه مي تواند  هداوري دربار

نخسـت   هدر مرحلـ . در هر حال در اين مورد شرط هاي ويژه اي بايد اضـافه شـود  . افراد منطقي را قانع كند

ه پس از مرگ باقي مي مانيم ولي اين باقي مانـدن جـاوداني   بهترين شاهد فقط اين نكته را ثابت مي كند ك

دوم آنجا كه پاي اميال نيرومندي در ميان است بسيار دشوار خواهد بود كه گواهي افراد را،  هدر مرحل. نيست

دوران هايي كه هيجان  هدر اين مورد از جنگ جهاني اول و هم. حتي كساني كه عادتاً دقيق هستند، بپذيريم

سوم اگر، با توجه به ساير زمينه ها، محتمـل بـه    هدر مرحل. د داشته شواهد بسيار در دست داريمبزرگ وجو

نظر نرسد كه شخصيت ما با مرگ بدنمان نمي ميرد بايد درخواست شواهد نيرومنـدتري بـراي چنـين بـاقي     

ود داشته قـوي  اين شواهد بايد از حالتي كه گمان مي كرديم چنين فرضيه اي در گذشته وج. ماندني بكنيم

حتي متعصب ترين معتقد به احضار ارواح نمي تواند تظاهر به داشتن شواهدي مبني بـر بقـاي روح   . تر باشد

بكند و تاريخ نويسان مي توانند شاهدهايي بياورند مبني بر اينكه ثابت كنند كه جادوگران به شيطان دسـت  

د كه شواهد مربـوط بـه چنـان رويـدادهايي را     بيعت دادند، در حالي كه به زحمت كسي را مي توان پيدا كر

  .بررسي بداند هحتي شايست

مشكلي كه براي علم پيش مي آيد اين واقعيت است كه به نظر نمي رسد موجـوديتي بـه نـام روح يـا     

همان طور كه پيش تر هم اشاره شد، ديگر اين امكان وجود ندارد كه روح و . نفس وجود خارجي داشته باشد

در نظر بگيريم و براساس نظر هواداران انديشه هاي ماوراءالطبيعـه اي كـه آنهـا را از     ذاتن جسم را به عنوا
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در روان شناسـي دليلـي   . ديد منطقي وابسته به ذات و پايدار در زمان مي دانند چنان تصوري داشته باشـيم 

چنـدي پـيش    تـا . در تماس است شيئيرا فرض كنيم كه براساس ادراك ما با  عاملوجود ندارد كه نوعي 

امروز اتم فقط . تصور مي شد كه ماده جاوداني است اما چنين تصوري ديگر در روش هاي فيزيك وجود ندارد

روش مناسبي براي دسته بندي رويدادهاي خاصي در نظر گرفته مي شود؛ تا حد معيني مناسـبت دارد كـه   

ترون هـا در زمـاني خـاص ديگـر همـان      اتم را هسته اي تصور كنيم كه الكترون هايي به همراه دارد، اما الك

مـادام كـه هنـوز    . نمي شمارد واقعيالكترون هاي زمان بعدي نيستند و هيچ فيزيكدان امروزي آنها را چيز 

چيزهاي مادي وجود داشت كه مي شد آنها را جاوداني ناميد استدالل با اينكه هيچ وقـت اسـتدالل چنـدان    

فيزيكدان ها با داليل كـافي اتـم را تـا حـد رشـته اي از      . ي خوردنيرومندي هم نبوده، امروز ديگر به درد نم

 چيـز روان شناسان نيز با داليل مناسبي پي برده اند كه ذهن موجوديتي به مانند . رويدادها پايين آورده اند

واحد و پايداري نيست، بلكه رشته اي از رويدادها است كه با روابط نزديك و خاصـي بـا يكـديگر پيوسـتگي     

به اين ترتيب موضوع جاودانگي يا فناناپذيري به اين موضوع تبديل شده كه در واقع اين روابط نزديك  .دارند

ببين رويدادهايي كه با موجود جاندار سرو كار دارد و ساير رويدادهايي كه پس از مرگ جسم پيش مي آيـد  

  .برقرار مي شود

ـ   ه ايـن نكتـه پـي ببـريم روابطـي كـه       پيش از آن كه بخواهيم به اين پرسش پاسخ بدهيم بايـد اول ب

رويدادهاي خاصي را به يكديگر به وضعي پيوند مي دهد كه آنها را به زندگي ذهني فرد تبديل مي كند چـه  

چيزهايي كه مي توانم آنهـا را بـه يـاد    . آشكار است كه مهم ترين آنها حافظه به شمار مي رود. روابطي است

ديگري  هانم رويداد ويژه اي را به ياد بياورم و آن رويداد مرا به ياد واقعاگر بتو. بياورم براي من پيش آمده اند

امكان دارد چنين اعتراض شود كه دو نفر مـي تواننـد   . ديگر هم براي من پيش آمده است هبياندازد آن واقع

بـا يكـديگر    از آنجا كه ديـدگاه دو نفـر  : واحدي را به ياد بياورند اما در اين موضوع اشتباهي وجود دارد هواقع

ايـن دو نفـر از نظـر حـواس مربـوط بـه       . چيز واحدي باشـند  همتفاوت است هرگز نمي توانند مشاهده كنند

من مي توانم همان چيزهايي را به خاطر بياورم . شنوايي، چشايي، بويايي و بساوايي نيز كامالً يكسان نيستند

ـ . ضـعف متفـاوت خواهنـد بـود     شدت يا هكه شخص ديگري به ياد مي آورد اما اينها از نظر درج هـر   هتجرب

ديگري نيز بشود مي گوييم هر دو  هشخص ويژه و خاص و خود اوست و هرگاه رويدادي شامل يادآوري واقع

  .واحدي است شخصمتعلق به 

روان شناختي دارد، و با توجه به بدن به دست آمـده، از شخصـيت وجـود     هتعريف ديگر كه كمتر جنب

هويـت موجـودي جانـدار اسـت موضـوع را       هيزي در زمان هاي گوناگون پديد آورندبيان اين كه چه چ. دارد

اين نكته را نيز بديهي مي انگاريم كه هر نـوع  . پيچيده خواهد كرد اما فعالً موضوع را بديهي فرض مي كنيم

في از اكنون مي توانيم تعري. كه تاكنون شناخته ايم با نوعي موجود جاندار بستگي داشته است ذهني هتجرب
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. به دست بدهيم و بگوييم شخص رشته اي از رويدادهاي ذهني است كه با جسم معيني پيونـد دارد  شخص

شخصي را بكشد و پس از مدتي پلـيس جسـم همـان كـس را      اگر جسم فالن كس. اين تعريف قانوني است

ي است كه آدم بازداشت كند به اين ترتيب موجودي كه در زمان بازداشت در آن جسم زندگي مي كرده فرد

  .كشته است

 دو شخصـيتي را تعريف مي كنيم در موردهايي كه از آنها به نـام   شخصدو روشي كه به كمك آنها 

در چنين موردهايي آنچه در مشاهده از بيرون، شخص واحـدي  . ياد مي شود با يكديگر برخورد پيدا مي كند

ايـن يكـي از آن ديگـري خبـري نـدارد،      جلوه مي كند از ديدگاه ذهني به دو بخش تقسيم مي شود، گاهي 

در موردهايي كه هيچ . زماني يكي از آنها از وجود ديگري آگاهي دارد اما هرگز هر دو به يكديگر پي نمي برند

يك خبري از ديگري ندارد اگر حافظه به عنوان تعريف به كار رفته باشد با دو نفر سرو كار داريـم، ولـي اگـر    

در مورد شدت يا ضعف شخصيت دوگانه درجه بندي مشخصـي  . ط با يك نفرجسم را تعريف كرده باشيم فق

همـين  . وجود ندارد كه با توجه به حواس پرتي، خواب مصنوعي و راه رفتن در خواب در نظر گرفته مي شود

اما به نظر مي رسد . موضوع در مورد به كار بردن حافظه براي تعريف كردن شخصيت دشواري پديد مي آورد

فاده از روش خواب مصنوعي يا در جريان روان كاوي مي توان خاطره هاي فرامـوش شـده را از نـو    كه با است

  .زنده كرد؛ بنابراين شايد اين دشواري غيرقابل حل نباشد

عالوه بر يادآوري خاطره ها ساير عامل هايي كه كم يا بيش شبيه حافظه اند در درون شخصيت وجود 

در مورد جانـداران بـه ايـن دليـل كـه      . تجربه هاي قبلي به وجود آمده اند همثالً عادت ها كه در نتيج. دارند

جانور . از رويداد محض متمايز مي شود تجربهرويدادها سبب پيدايش عادت ها مي شوند به همين دليل هم 

. دآنها نبوده ان هتجربه هايي به وجود آمده كه چيزهاي بي جان نتيج هو حتي خود انسان به شيوه اي از نتيج

خـاص سـبب پيـدايش عـادت مـي شـود        هاگر رويدادي از جهت علت دار بودن با رويداد ديگري كه به شيو

اين تعريـف از تعريفـي   . پيوستگي داشته باشد پس مي توان گفت كه هر دو رويداد به يك شخص تعلق دارد

كه همـان تعريـف    كه فقط با توجه به حافظه بيان مي شود گستردگي بيشتري دارد و شمول آن از تعاريفي

  .شتر استيدربر مي گيرد به مراتب ب

اگر قرار باشد به بقاي شخصيت پس از مرگ جسم باور داشته باشيم بايد تصـور كنـيم كـه پيوسـتگي     

زيرا در غير اين صورت دليلي در دسـت  . زماني خاطره ها يا دست كم عادت ها همچنان وجود خواهد داشت

اما در همين جا فيزيولوژي دشـواري  . تگي زماني برخوردار بوده استنداريم كه بگوييم همان شخص از پيوس

گذاشته مي شود  –به ويژه بر مغز  –آثاري كه بر جسم  هعادت و حافظه هر دو نتيج. هايي را پديد مي آورد

آثـاري كـه در   . چگونگي پيدايش عادت را مي توان به چگونگي تشكيل بستر رود تشبيه كرد. پديد مي آيند
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پيدايش عادت و تشكيل حافظه مي شد پس از مـرگ و تبـاهي زدوده و محـو مـي شـود و اگـر        جسم سبب

جسمي كه قرار است در دنيـاي ديگـر در    –معجزه نباشد دشوار خواهد بود كه به جسم تازه اي منتقل شود 

. فزايـد اگر قرار است روحي باشيم بدون جسم اين نظر فقط بر تعداد دشواري ها مي ا. درون آن زندگي كنيم

. ماده، روح بي جسم از نظر منطقي ترديدپذير اسـت  هدر واقع فكر مي كنم با توجه به ديدگاه هاي تازه دربار

ماده فقط روش معيني براي دسته بندي رويدادها است و به اين ترتيب جايي كه رويـدادها روي مـي دهنـد    

م او اگر به موضـوع تشـكيل عـادت    پيوستگي زماني وجود شخص در سراسر زندگي جس. ماده نيز وجود دارد

اگر انتقال بستر رودخانه اي به آسمان . وابسته باشد بايد به موضوع پيوستگي جسم نيز وابستگي داشته باشد

  .به شيوه اي امكان پذير باشد كه هويت خود را از دست ندهد انتقال فرد هم به همان جا آسان خواهد بود

 هرويـدادهاي ويـژه اي كـه بـه وسـيل     . ان مربوط مـي شـود  شخصيت اساساً موضوعي است كه به سازم

اين نوع ارتباط يا دسته بندي زير اثـر  . روابطي خاص به يكديگر مربوط شده اند شخص را به وجود مي آورند

قوانين علت دار قرار دارد، قانون هايي كه به تشكيل عادت مربوط مي شوند و حافظه را شـامل مـي شـود، و    

و براي آن كه تصور  –در صورتي كه اين موضوع درست باشد . به جسم مربوط مي شونداين قوانين نيز خود 

اگر توقع داشته باشيم كـه شخصـيت پـس از متالشـي      –كنيم درست است داليل محكم علمي وجود دارد 

كنان يك گروه  بازي هشدن مغز باقي مي ماند درست مثل اين است كه انتظار داشته باشيم پس از مرگ هم

  .، همان گروه بتواند باز هم وجود داشته باشدورزشي

روان  هعلـم و بـه ويـژه آينـد     هپيش بيني آيند. قصد آن را ندارم كه ادعا كنم اين استدالل قاطع است

شايد در آينده روابط علـت و معلـولي در   . شناسي كه تازه در راه علمي شدن گام برداشته امكان پذير نيست

اما در وضع كنـوني در  . هم اكنون جسم براي آن به وجود آورده رهايي يابد روان شناختي از قيد و بندي كه

روان شناسي و فيزيولوژي اعتقاد به فناناپذيري نمي تواند از پشتيباني علم برخوردار شود و اسـتدالل هـايي   

ه تمـامي  كه هم اكنون در اين مورد وجود دارد از اين انديشه كه جاوداني نيستيم دلگير شويم اما تصور اينك

امكـان  . مردم آزارها، يهودي آزارها و شيادان زندگي جاويد نخواهند داشت انسان احساس آرامـش مـي كنـد   

 .دارد بگويند كه اينان با گذشت زمان اصالح خواهند شد اما من باورم نمي شود
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  جبرگرايي يا قطعيت

در اثر پيشرفت معرفت، تاريخ مقدسي كه در انجيل بيان شده و االهيات متعلق به دوران كهن و قرون 

وسطايي دستگاه مسيحيت، از ديدگاه بسياري از زنان و مردان معتقد به مذهب در مقايسه با گذشـته داراي  

ده پذيرش اين موضـوع را  عالوه بر علم، انتقادهاي ديگري كه از انجيل به عمل آم. اهميت كمتري شده است

براي مثال امروز ديگـر همـه مـي    . كه آنچه در انجيل نوشته شده درست است با دشواري روبرو ساخته است

 هدو نويسـند  هآفرينش بـه وسـيل   هدو نظر متفاوت و مغاير يكديگر دربار 1سفر پيدايشدانند كه در داستان 

 هامـا سـه نظريـ   . مسايلي چنـدان بنيـادي نيسـت   امروز تصور براين است كه چنين . مختلف بيان شده است

و چنين به نظر مي رسد تا آنجا كه موضـوع بـه رويـدادهاي     –خدا، جاودانگي و آزادي  –اساسي وجود دارد 

اين نظريه ها بـه مقولـه   . تاريخي ربطي پيدا نمي كند اين سه مقوله داراي نهايت اهميت در مسيحيت است

از ديـدگاه تومـاس اكوينـاس و بسـياري از فيلسـوفان جديـد       . مي نامند دين طبيعياي تعلق دارد كه آنرا 

درستي آنها را با تكيه بر منطق انساني مي توان به اثبات رسانيد بي آنكه نيازي به كمك گرفتن از تكيـه بـر   

 هايـن سـه نظريـ    هاهميت است كه بدانيم علـم دربـار   هبنابراين، بررسي اين موضوع شايست. الهام االهي باشد

من براين باورم كه علم در حال حاضر نه مي تواند آنها را رد كند و نه توانايي اثباتشان . اسي چه مي گويداس

 هامـا معتقـدم دربـار   . را دارد و هيچ روش ديگري هم بيرون از علم براي رد يا اثبات هيچ چيزي وجود ندارد

مخـالف آن   هو فرضي 2اختيار هه درباراين موضوع به ويژ. احتمال وجود آنها استدالل هاي علمي موجود است

  .آنها مي پردازيم، درست است ه، كه در اين فصل به گفتگو دربار3يا جبرگرايي

اشاره شد كه جبرگرايـي نيرومنـدترين   . آزاد در پيش اشاره اي كرديم هدر مورد تاريخ جيرگرايي و اراد

د دارد كه بر تمامي حركات ماده نظارت متحد خود را در فيزيك پيدا كرد، علمي كه متوجه شد قوانيني وجو

عجيب اينجاست كه در حال حاضر نيرومندترين . مي كند و به طور نظري توانايي پيش بيني آنها را هم دارد

آن بپـردازيم   هاما پيش از آن كه به گفتگو دربار. استدالل عليه جبرگرايي را باز هم فيزيك عرضه كرده است

  .ارد خود موضوع را روشن كنيمبهتر است تا آنجا كه امكان د

                                                           

1. Genesis، داستان آفرينش از ديدگاه انجيل.  

2. Freedom. 
3. Determinism. 
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عملـي يـا پنـدي اسـت بـراي       هاز سـويي قاعـد  . داراي خصايصي دوگانه است] جبر هنظري[جبرگرايي 

حتـي اگـر   . طبيعت جهان هستي هراهنمايي پژوهشگران علمي و از سوي ديگر نظريه اي عمومي است دربار

اول با موضوع قاعده آغاز مي . ه مي كندعملي درست جلو هعمومي نادرست يا نامطمئن هم باشد قاعد هنظري

  .كنيم و سپس به نظريه مي پردازيم

ديگر قـوانيني كـه    هقاعده چنين راهنمايي مي كند كه در جستجوي قوانين علت دار يا عّلي يا به گفت

ر در زندگاني روزانه راهنماي رفتـا . رويدادهاي زماني خاص را با رويدادهاي زماني ديگر پيوند مي دهد باشيم

اگر كليـد  . ما قواعدي از اين نوع است، اما قواعدي كه از آنها پيروي مي كنيم دقت را فداي سادگي مي كند

برق را بزنيم چراغ روشن مي شود مگر اينكه فيوز سوخته باشد؛ اگر كبريت بكشيم چوب كبريت روشن مـي  

ي را بپرسيم آنـرا بـه دسـت مـي     اگر از مركز تلفن شماره ا. شود مگر اينكه نوك آن به جاي ديگر پرت شود

علم كه در جستجوي چيز غيرمتغيري است چنـين قواعـدي   . آوريم مگر اينكه شماره را عوضي گرفته باشيم

آنچه آرمان علم است با نجوم نيوتني به دست آمد، زيرا با دستيابي به قانون جاذبه مي . به دردش نمي خورد

جسـتجو بـراي   . ره ها براي زمـان هـايي بـي نهايـت بپـردازد     سيا هجايگاه گذشته و آيند هتوانست به محاسب

دستيابي به قوانيني كه بر پديده ها فرمان مي رانند در ساير موارد دشوارتر از دريافتن مدار حركت سياره ها 

زيرا در ساير موارد علت هاي گوناگوني وجود دارد كه پيچيدگي بيشتري دارند و رويدادهايي هـم  . بوده است

مغناطيس، زيست  –اينها، قوانين علت دار در شيمي، برق  هبا هم. شوند از نظم كمتري برخوردارندتكرار مي 

علم است و بنـابراين   هكشف قوانين علت و معلول جوهر يا عصار. شناسي و حتي در اقتصاد كشف شده است

ه باشد كه در آن اگر جايي وجود داشت. مي توان گفت كه جويندگان علم حق دارند در جستجوي آنها باشند

اما اين قاعده كه جويندگان . قوانين علت و معلول وجود نداشته باشد آن مكان براي علم دست نيافتني است

علم بايد در جستجوي قوانين علت دار باشند به اندازه اين قاعده كه جويندگان طال بايد در جسـتجوي طـال   

  .باشند آشكار به نظر مي رسد

اين قانون . آينده از روي گذشته نيست كاملخودي خود الزاماً به معناي يقين قوانين علت و معلول به 

علت و معلولي است اگر بگوييم كه فرزندان سفيدپوستان نيز سفيدپوست هستند اما اگر فقط اين مورد تنهـا  

. اشتيمقانون شناخته شده در وراثت بود توانايي پيش بيني هاي بيشتري در مورد فرزندان سفيدپوستان را ند

آينـده از روي گذشـته، از لحـاظ     كامـل جبرگرايي به عنوان نظريه اي عملي با قاطعيت مي گويد كه يقين 

گذشته و در مـورد قـوانين علـت و معلـول آگـاهي       هكافي دربار هنظري، امكان دارد مشروط بر اينكه به انداز

اخته بايد به شرايط قبلي و قـوانين  پديده اي پرد هبراساس اين اصل، پژوهشگري كه به مشاهد. داشته باشيم

علت و معلول كه با يكديگر سبب پيدايش آن پديده شده پي ببرد و پس از كشـف ايـن قـوانين زمـاني كـه      

  .مشابهي نمايان خواهد شد هشرايط مشابهي را مشاهده مي كنند بايد بتواند پيش بيني كند كه پديد
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وقتي به اين كار مي پـردازيم متوجـه   . دشوار استبيان روشن و دقيق اين نظريه اگر غيرممكن نباشد 

مي شويم كه پيوسته مي گوييم از جهت نظري چنين امكاني وجود دارد اما هيچ كس نمـي دانـد معنـاي از    

آينده است فايده اي ندارد مگر  هادعاي اين مطلب كه قوانيني وجود دار كه تعيين كنند. جهت نظري چيست

روشن است كه آينده همان خواهد بود كه خواهد بود و بـه همـين   . را پيدا كنيماينكه بگوييم اميدواريم آنها 

خداوند دانا، خدايي كه سنت گرايـان بـه آن بـاور دارنـد، از هـم اكنـون       : معنا از هم اكنون تعيين شده است

يار داريم بنابراين اگر خداي دانايي وجود دارد هم اكنون حقيقتي در اخت. تمامي رويدادهاي آينده را مي داند

البتـه ايـن موضـوع در    . و يا دستيابي بر آن حقيقت مي توان به آينده پي برد –مثالً پيش آگاهي خداوند  –

چيزي ادعايي بكند كه با تكيه بر شـواهد   هجبرگرايي دربار هاگر نظري. ميدان بررسي يا آزمايش علمي نيست

در غير اين صورت امكان دارد و همـان  . اني باشدمحتمل يا نامحتمل باشد آن ادعا بايد در مورد نيروهاي انس

  .آمد 4بهشت گمشدهباليي بر سرمان بيايد كه برسر جن ها در 

اگر نظريه اي در اختيار داريم كه مي توان آنرا با محك تجربه سنجيد اين كافي نيست كه بگوييم كـه  

مي توانـد درسـت باشـد امـا     اين موضوع . كل جريان طبيعت بايد از روي قوانين علت و معلول مشخص شود

براي مثال اگر چيزي كه دورتر از ما است از چيزي كه نزديك تر است اثر بيشـتري  . هنوز كشف نشده است

دورتـرين سـتارگان بـه دسـت      هبر روي ما مي داشت در اين صورت الزم بود آگاهي هاي مشروح تري دربار

 هاگر مي خواهيم توانايي آزمايش نظري. يش بيني بپردازيمآثار آنها بر روي زمين به پ هبياوريم تا بتوانيم دربار

خود را داشته باشيم بايد اين توانايي را داشته باشيم كه آن نظريه را در رابطه با بخـش محـدودي از جهـان    

كافي ساده باشد تا بتوانيم به كمك آنها به محاسبه هاي  هبيان كنيم و قوانين به دست آمده نيز بايد به انداز

ما نمي توانيم از كل جهان هستي سر در بياوريم و توانايي آزمودن قوانيني آن چنان پيچيـده  . بپردازيم الزم

توانايي هـاي مربـوط بـه    . اي را نداريم كه نياز به مهارت بيشتري به منظور پي بردن به نتايج آگاهي ها دارد

 هسـتيم فراتـر بـرود، امـا شـايد در آينـد      محاسبه هاي الزم امكان دارد از آنچه ما اكنون قادر به انجامشان ه

اين نكته اي نسبتاً آشكار است اما دشواري كار در موضوع چگـونگي  . نزديك بتوان بر اين دشواري پيروز شد

بيان اصل به شيوه اي است كه پس از آن كه دانسته هايمان را به بخش محـدودي از دنيـا محـدود كـرديم     

ناگهان با آشفتگي . ن امكان وجود دارد مسايلي كه با آنها سرو كار داريمهميشه اي. كاربرد الزم را داشته باشد

جديدي در آسمان ظاهر مي شود و چنـين   هگاهي ستار. روبرو شوند و آثاري پيش بيني نشده به بار بياورند

از آنجـا كـه   . پديده اي با دانسته هاي ما كه محدود به دستگاه خورشيدي بوده است قابل پيش بيني نيست

يچ سرعتي باالتر از سرعت نور وجود ندارد به هيچ ترتيب نمي توانستيم پيشاپيش از اين نكته آگاهي پيـدا  ه

  .جديدي در آسمان پيدا خواهد شد هكنيم كه ستار

                                                           

  .شاعر انگليسي در قرن هفدهم ميلتونداستاني از  .4
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فرض را بـراين مـي گـذاريم كـه از     . براي فرار از اين دشواري مي توانيم به ترتيب زير وارد عمل شويم

به خـاطر  . از سال آينده در داخل كره اي كه ما در مركز آن هستيم آگاهي داريمتمامي رويدادهايي كه از آغ

ايجاد دقت در اين مثال چنين فرض مي كنيم كه اندازه اين كره چنان است كه نور براي رسـيدن از محـيط   

د ندارد به اين ترتيب از آنجا كه سرعتي باالتر از سرعت نور وجو. كره به مركز آن يك سال در راه خواهد بود

پس هر آنچه در مركز كره در سال آينده روي بدهد در صورت درست بودن جبرگرايي بايـد فقـط آنچـه در    

بيشتري بوده اند  هداخل محيط كره در آغاز سال وجود داشت بر آن اثر بگذارد، زيرا ساير عواملي كه در فاصل

تا زماني كه يك سال تمام طول مـي  . بيش از يك سال طول مي كشد تا در مركز كره اثري به وجود بياورند

اما پس از گذشت يك سال تمام با توجه به آگاهي هـا و قـوانين   . كشد تا نور از محيط كره به مركز آن برسد

بـزرگ در آن سـال روي داده انـد مـورد      هزمين يا مركز كر هعلت و معلول تمامي رويدادهايي كه برروي كر

  .بررسي واقع شده اند

جبرگرايي به وجود بيـاوريم، گرچـه نگـران     هسيده ايم كه مي توانيم فرضيه اي درباراكنون به جايي ر

  :فرضيه چنين است. اين موضوع هستم كه چنين فرضيه اي پيچيده خواهد بود

قوانين علت و معلول كشف كردني وجود دارد كه در صورت وجود تونايي هاي كافي «

ه هـاي الزم، هـر شخصـي كـه از تمـامي      براي انجام محاسـب ) اما نه از نوع فوق انساني(

رويدادهاي درون كره اي خاص در زماني خاص آگاهي داشته باشد مي تواند رويـدادهايي  

را كه در مركز آن كره در طول مدتي كه نور در مسير حركت كره تـا مركـز آن بـوده روي    

  ».داده اند پيش بيني كند

فقط مي گـويم  . بودن چنين فرضيه اي را ندارم در اينجا بر اين نكته تأكيد مي كنم كه ادعاي درست

اين مفهومي است كه از جبرگرايي به دست مي آيد به شرط اينكه در جستجوي شواهدي مخالف يـا موافـق   

مـي  . چيزي نمي دانم و كس ديگري هم چيزي بيشتر از اين نمـي دانـد   اصلدرستي اين  هدربار. آن باشيم

فـرض  فت كه علم محفوظ داشته است و فقط در صورت تكيه بر نوعي توان آنرا به عنوان آرماني در نظر گر

شايد زماني كه به بررسي . مي توان آنرا كامالً درست يا تماماً نادرست در نظر گرفت) a priori( پيشاپيش

استدالل هاي موافق و مخالف جبرگرايي مي پردازيم به اين نكته پي مي بريم كه آنچه ديگران بيان كرده اند 

  .صراحت كمتري از اصلي كه در اينجا به آن اشاره شد داشته است
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جبرگرايي يا قطعيت براي نخستين بار از سوي جويندگان علم براساس روش علمي بـه مبـارزه    هنظري

 5مكانيـك كوانتـوم   هاين مبارزه جويي به دليل بررسي اتم از راه روش هـاي تـاز  . جويي فراخوانده شده است

از جملـه  (است و گرچه برخـي از بهتـرين فيزيكـدان هـا      6آرتور ادينگتونر اين مبارزه رهب. پديد آمده است

با نظرهاي او در اين مورد موافق نيستند از استدالل نيرومندي برخوردار است و در اينجا، تا جـايي  ) انيشتين

  .كه پرهيز از به كار بردن بيان فني امكان پذير باشد، به شرح نظر وي مي پردازيم

ر مكانيك كوانتوم به اين موضوع كه اتم در شرايط ويژه اي چه واكنشي از خود نشـان خواهـد داد   بناب

نمي توان پي برد؛ اتم براي واكنش خود راه هاي محدودي در اختيار دارد، گـاهي ايـن راه را در پـيش مـي     

اول، دوم يا سـوم را بـراي    از نسبت يا تعداد دفعاتي كه در هر مورد ويژه اتم راه. گيرد و زماني راهي ديگر را

اما از قانوني كه در هر مورد ويژه اتم براساس آن عمل مي كنـد  . واكنش در پيش خواهد گرفت آگاهي داريم

بليت قطار هستيم كه اگر بخواهد مي تواند دريابد كه چـه نسـبتي از    هما در وضع همان فروشند. بي خبريم

جهتـي كـه بـراي سـفر      هاما هرگز به دليل هر مسافر دربـار مسافران به شمال يا جنوب يا به غرب مي روند 

اما دليل انتخاب جهت سفر از سوي مسـافران كـامالً هـم بـي شـباهت بـه       . انتخاب كرده نمي تواند پي ببرد

 هحرفه اي وجود دارد كه مي تواند به نكته هايي دربـار  بليت لحظاتي غير هيكديگر نيست، زيرا براي فروشند

اما فيزيكدان از چنين امتيازي برخوردار نيست زيـرا وي  . ا آنان حرفي زده باشد، پي ببردمسافران، بي آنكه ب

حرفه اي زندگيش از امتياز ديدن اتم ها برخوردار نيست، وقتي بيرون از آزمايشگاه است فقط  در لحظات غير

در آزمايشـگاه  . دمي تواند واكنش هاي اجسام بزرگ را كه مجموعه اي از ميليون ها اتم هستند مشاهده كنـ 

اتم ها، بسيار كمتر از مسافراني كه در زمان خريد بليت براي رسيدن به قطار شتاب فراوان دارنـد، بـا كسـي    

بليـت بـه ايـن مـي مانـد كـه تصـور كنـيم          هكار فيزيكدان در سنجش با فروشند. رابطه اي برقرار مي كنند

  .بوده است آنرا در خواب هفروشنده جز ساعاتي كه بليت مي فروخته بقي

تا اينجا چنين به نظر مي رسد كه استدالل عليه جبرگرايي كه با توجه به واكنش اتم هـا بنيادگـذاري   

شده فقط به طور كامل به ناآگاهي كنوني ما تكيه دارد و امكان دارد همين فردا با كشف قانون تـازه اي بـي   

از اتم بسيار تازه است و به داليل بسـيار   آگاهي هاي بيشتر ما. اين موضوع تا حدي درست است. اعتبار شود

هيچ كس نمي تواند منكـر شـود كـه امكـان دارد قـوانيني      . مي توان اميدوار بود كه بر آن افزوده خواهد شد

كشف شود كه به كمك آنها معلوم شود چرا اتم ها در شرايطي گاهي واكنش ويـژه اي را از خـود بـروز مـي     

تفـاوت مناسـبي بـراي سـابقه يـا       هدر حال حاضر دربـار . ز آنها سر مي زددهند و زماني ديگر رفتاري ديگر ا

                                                           

  .مقدار انرژي در پرتوهاي اتمي .5

6. Arthur Eddingtonفيزيكدان انگليسي ،.  
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اگـر بـراي   . دو نوع متفاوت چيزي نمي دانيم اما امكان دارد به چنان تفاوتي به زودي پي ببـريم اين  هپيشين

  .اعتقاد به جبرگرايي دليل نيرومندي در دست داشتيم اين استدالل از اهميت شاياني برخوردار مي شد

. مربوط به هوس بازي هاي اتمي وجود دارد هتاز هز بد شانسي جبرگرايان، جريان ديگري هم در نظريا

مبنـي بـر اثبـات اينكـه      –يا گمان مي كرديم كه داريـم   –داريم  شواهد بسياري از فيزيك سنتي در اختيار

اكنون چنين به . ي كنداجسام همواره براساس قوانيني حركت مي كنند كه رفتار آنها را نيز كامالً مشخص م

اتـم هـا بـه نسـبت خاصـي از بـين       . اين قوانين آمارهايي بيش نبوده است هنظر مي رسد كه امكان دارد هم

احتمال هاي گوناگون يكي را انتخاب مي كنند و تعدادشان آنچنان بي شمار است كه نتيجـه، بـا توجـه بـه     

عادي آنها را مشاهده كرد، در ظـاهر داراي نظمـي   كافي بزرگند كه بتوان با روش هاي  هاجسامي كه به انداز

فرض كنيد شما غولي هستيد كه توانايي ديدن افراد را به صورت جـدا از هـم نداريـد و    . كامل جلوه مي كند

در چنـين  . افراد نزديك به يكديگر از يك ميليون كمتر باشد آنها را نمي توانيد ببينيد هاگر در جايي مجموع

كنيد كه در روز مقدار ماده اي كه مثالً در لندن وجود دارد بيشتر از ماده ي است كه وضعي مي توانيد درك 

اما هرگز در روز معيني توانايي پي بردن به اين موضوع را نداريد كه مثالً فالن كـس  . در شب ديده مي شود

ده بـه لنـدن در   به اين ترتيب معتقد مي شويد كـه ورود مـا  . بيمار شده و مثل هر روز سوار قطار نشده است

بـدون  . با نظم به انجام رسيده اسـت  –بيش از آنچه در واقعيت وجود دارد  –صبح ها و خروج آن در عصرها 

اين وضـع   هشما با مشاهد هترديد اين وضع را به وجود نيرويي عجيب در خورشيد نسبت خواهيد داد؛ فرضي

اگر بعدها توانـايي  . رد تأييد قرار خواهد گرفتكه در روزهاي مه آلود رفت و آمد اندكي به تأخير مي افتد مو

متوجه مي شويد كه ميزان نظم از آنچه در گذشـته تصـور   . ديدن افراد را در داخل جمعيت به دست بياوريد

يك روز فالن كس بيمار مي شود و روز ديگر بهمان كس در خانه مـي مانـد؛ ميـزان    . مي كرديد كمتر است

به اين ترتيب . كند و از ديدگاه مشاهدات بسيار كلي تفاوتي پديد نمي آيدمتوسط آماري تغيير چنداني نمي 

متوجه مي شويد تمامي نظم هايي كه قبالً مشاهده كرده بوديد به دليل قانون هاي آماري كه با اعداد بزرگ 

بح سرو كار دارند درست بوده اند بدون اينكه تصور كنيد فالن كس يا بهمان كس به دليل بي اهميتي در ص

. اين دقيقاً وضعي است كه در فيزيك در مورد اتم ها در نظر گرفته مي شـود . روز معين به لندن نرفته است

رفتار اتم ها باشد و قوانين آماري كه آنها را كشف كـرده   هفيزيك قوانيني نمي شناسد كه كامالً تعيين كنند

اما از آنجا كه جبرگرايي . نظر مي رسد براي توضيح نظم مشاهده شده در مورد حركات اجسام بزرگ كافي به

  .اين جريان بنا شده به نظر مي رسد كه پايه ها ترك برداشته است هبر پاي

امكان دارد بگويـد كـه در   . در پاسخ گويي به اين استدالل، هوادار جبرگرايي دو راه در پيش مي گيرد

بعدها معلوم شد كه از قواعدي پيروي مـي  گذشته رويدادهايي كه در آغاز به نظر مي آمد تابع قانون نيستند 

مـاده را مـي تـوان كـامالً      –كنند و در مواردي كه اين جريان هنوز مشخص نشده پيچيدگي بـزرگ جسـم   

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 82  نبرد دين با علم

همان طور كه بسياري از فيلسوفان معتقـد بودنـد بـراي اعتقـاد بـه حكومـت قـانون داليـل          اگر. توضيح داد

اما اگر چنان . خود مي تواند استدالل خوبي در نظر گرفته شودپيشاپيشي يا ازلي بايد وجود داشته باشد اين 

نظم در تكرار . داليلي وجود نداشته باشد آن استدالل در معرض درگيري با ضد استداللي مؤثر واقع مي شود

قانون احتماالت پديد مي آيد، بي آن كـه در مـورد واكـنش     هرويدادهايي كه داراي مقياسي بزرگند در نتيج

هر يك از اتـم   هآنچه نظريه كوانتوم دربار. از اتم ها نيازي به فرض منظم بودن آنها داشته باشم هاي هر يك

ها فرض مي كند نوعي قانون احتماالت است؛ از امكانات مربوط به انتخاب كه بر روي هر اتم بـاز اسـت مـي    

از ايـن قـانون   . نهـا نـام بـرد   دوم و احتمال هاي ديگري به مانند آ هاول، احتمال شمار هتوان از احتمال شمار

احتمال مي توان استنباط كرد كه اجسام بزرگ اكثراً همان واكنشي را از خود نشان خواهند داد كه مكانيك 

نظم مشاهده شده در اجسام بزرگ به اين ترتيب فقط احتمالي و تقريبي خواهد بـود و  . سنتي توقع آنرا دارد

كه از هر يك از اتم ها انتظار داشته باشيم واكنش هـاي كامـل و   استداللي استقرايي براي اين نتيجه گيري 

  .منظمي داشته باشد به دست نمي دهد

جبرگرايي امكان دارد بدهد پيچيده تر است و حال حاضر اعتبـار آنـرا    هدومين پاسخي كه هوادار نظري

اب هـاي گـروه بـي    اين را مي پذيرد كـه اگـر انتخـ   : وي ممكن است بگويد. به سختي مي توان ارزيابي كرد

شماري از اتم هاي مشابه را در شرايط ظاهراً مشابه مشاهده كنيـد در دگرگـوني حـاالت آنهـا و در متنـاوب      

اين مورد شبيه به دنيا آمدن نوزاد بـا جنسـيت پسـر يـا     . بودن آن حالت ها نوعي نظم مشاهده خواهيد كرد

.] اين دشواري امروز حل شده است. [ت يا دخترما از پيش نمي دانيم نوزاد در شكم مادر پسر اس: دختر است

بـه  . نوزاد دختر زاده مي شـود  20نوزاد پسر،  21ما اين را مي دانيم كه در بريتانياي كبير تقريباً در برابر هر 

اين ترتيب نوعي نظم از نظر نسبت نوزادان نر يا ماده در كل جمعيت ديده مي شود، گرچه چنين نظمـي در  

و اما در مورد نوزادان پسر يا دختر همه براين باورند كه عللي باعث تعيـين  . ي وجود نداردمعين همورد خانواد

را بـر   21ما چنين تصور مي كنيم كه قانون آماري كه نسبت . جنسيت نوزاد در هر يك از دو مورد مي شود

با توجه به همين . قوانيني باشد كه شامل هر كدام از موردهاي فردي مي شود هبه وجود آورده بايد نتيج 20

موضوع امكان دارد چنين استدالل شود كه اگر در مورد تعداد بي شماري اتم نظم آماري وجود دارد بايد بـه  

امكـان دارد هـوادار جبرگرايـي    . دليل وجود قوانيني باشد كه با پيروي از آنها رفتار هر اتم تعيين مـي شـود  

  .انين آماري نيز نبايد وجود داشته باشدبگويد اگر چنان قوانيني وجود نداشته باشد پس قو

پرسشي كه از اين استدالل سرچشمه مي گيرد به گونه اي است كه ارتباط ويژه اي با اتم نـدارد و در  

. بررسي آن مي توانيم تمامي پيچيدگي هاي مربوط به جريان مكانيك كوانتوم را از فكرمـان بيـرون بريـزيم   

حاال مـي  . ربوط به جريان مكانيك كوانتوم را از فكرمان بيرون بريزيمحاال مي توانيم تمامي پيچيدگي هاي م

ما با اطمينان بسيار براين باوريم كه چرخش سـكه  . توانيم به سراغ جريان آشناي شير يا خط انداختن برويم
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نيسـت كـه سـبب    تصـادف  از قوانين مكانيك پيروي مي كند و ديگر اينكه، به معناي دقيق آن، اين عامل 

اما محاسبه هاي مربوط از نظر ما بسيار پيچيـده اسـت و بنـابراين نمـي تـوانيم      . ير يا خط مي شودآمدن ش

شير يا خط آمدن را به دفعـات بسـيار    هتجرب ربرخي گفته اند اگ. بگوييم در هر مورد شير خواهد آمد يا خط

تـاكنون شـاهد   (خواهد بود تكرار كنيم تعداد دفعاتي كه شير مي آيد با نوبت هايي كه خط خواهد آمد برابر 

همچنين گفته شده است كه اين جريان حتمي نيست اما احتمال آن بي ). عملي نبوده ام هانجام چنين تجرب

اگـر ده سـكه را   . امكان دارد سكه اي را ده بار به هوا پرتاب كنيد و هر ده مرتبه شير بيايد. نهايت زياد است

اما وقتي با تعـداد  . سكه ها شير بيايند نبايد دچار تعجب بشويم هبار به هوا پرتاب كنيم و يك بار هم 1024

. زيادتري سكه سرو كار پيدا مي كنيم احتمال اين كه زماني همه آنها شير بيايند بي نهايت كم خواهـد شـد  

بار پشت سر هم شير بيايد بايد شما  100اگر يك سكه را صد هزار ترليون بار به هوا پرتاب كنيد و اگر فقط 

البته موضوع جرياني نظري است و عمر كوتاه تر از آن اسـت كـه كسـي سـراغ     . آدم خوش شانسي دانسترا 

  .آزمايش كردن آن برود

مدتها پيش از اينكه مكانيك كوانتوم به وجود بيايد قـوانين آمـاري نقـش مهمـي در فيزيـك برعهـده       

سرعت هاي متفاوت در تمامي جهات مثالً هر گازي شامل تعداد بي شماري از مولكول ها است كه با . داشت

وقتي سرعت متوسط زياد باشد گاز داغ است؛ وقتي كم باشد سـرد  . و بدون حساب و كتاب در حال حركتند

 هدر نتيجـ . حرارت گاز صفر مطلق است همولكول هاي گاز از حركت باز مي ايستد درج هزماني كه هم. است

متوسـط در حركتنـد    هي خورنـد آنهـا كـه تنـدتر از انـداز     م اين واقعيت كه مولكول ها پيوسته به يكديگر بر

به همين دليل اگر دو گاز . حركتشان كندتر و آنها كه حركتشان آهسته تر است بر سرعتشان افزوده مي شود

اين تماس گرم تر، و گاز  هحراراتشان با يكديگر برابر نيست به هم نزديك شوند گاز سردتر در نتيج هكه درج

ايـن  . اين مطالب فقط احتمالي است هاما هم. حرارت هر دو برابر شود هشود تا اينكه درج گرم تر سردتر مي

ذراتي كه سرعت بيشتري دارنـد در بخشـي از    هحرارت ثابت هم هاتاقي داراي درج وجود دارد كه در امكان

لتي بي آن كه در چنين حا. آن متراكم شوند و تمامي ذرات داراي سرعت كمتر به سوي ديگري از اتاق بروند

حتي امكان دارد كه . عاملي از بيرون اثر گذاشته باشد بخشي از اتاق سردتر و بخشي از آن گرم تر خواهد بود

چنين جريـاني بـي   . تمامي هواي اتاق به بخش ديگري برود و در بخش ديگر اتاق هوايي وجود نداشته باشد

تاب يك سكه است زيـرا تعـداد مولكـول هـا در     بار پشت سر هم در پر 100نهايت نامحتمل تر از آمدن شير 

  .اما اگر بخواهيم دقيق حرف زده باشيم غيرممكن نخواهد بود. اتاق بي نهايت زياد است

آنچه در فرضيه كوانتوم تازگي دارد موضوع روي دادن قوانين آماري نيست بلكه اين نظر كه آنها را به 

ايـن  . جاي اينكه مشتق شده از قوانيني بداند كه حاصل رويدادهاي فردي بوده است، نهايي تصور مـي كنـد  

انش بـه آن پـي بـرده    فكر مي كنم حتي مشكل تر از آن است كه هوادار –خود مفهوم بسيار دشواري است 
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اين نكته مورد مشاهده قرار گرفته شده است كه در بين كارهايي كه اتم امكان انجامشان را دارد هـر  . باشند

اما اگر يك اتم با بي قانوني عمل مي كند پس چرا . كاري به نسبتي معين و در موردي خاص انجام مي شود

ود؟ چنين به نظر مي رسد كه به دليل وجود عاملي، در در تعداد بي شماري از اتم ها نوعي نظم ديده مي ش

مثالي مي آوريم كـه بـه موضـوع    . وجود رشته اي از شرايط غيرعادي، رفتاري غيرعادي روي مي دهد هنتيج

در استخر شنا تخته شيرجه هايي با ارتفاع هاي گوناگون وجود دارد كه شخص مي تواند از هر . نزديك است

اگر تخته شيرجه تا ارتفاع بلندي باال برده شـود فقـط شـيرجه    . واهد شيرجه بروديك از آنها كه دلش مي خ

اگر اين جريان را در فصـلي  . زنندگاني كه استادي كم مانندي دارند آنرا براي شيرجه رفتن انتخاب مي كنند

 با فصل ديگر بسنجيد نوعي نظم متعادل در نسبت شيرجه زنندگاني كه هـر يـك از تختـه هـاي شـيرجه را     

انتخاب مي كنند مشاهده مي كنيد؛ و اگر بيليون ها نفر شيرجه زننده وجود داشته باشد مي توان تصور كرد 

اما پي بردن به اين دليل كه چنين نظمي چرا بايد وجود داشـته باشـد   . كه بر نسبت نظم افزوده خواهد شد

شيرجه مورد نظر  هنتخاب تختمشكل خواهد شد اگر چنين تصور كنيم كه هر يك از شيرجه زنندگان براي ا

خود دليلي نداشته است، چنين جلوه مي كند كه برخي از افراد مي بايد تخته شيرجه هاي بلندتر را به ايـن  

دليل انتخاب كرده باشند كه نسبت دلخواه حفظ شده باشد؛ پس چنان كاري ديگـر هـوس محـض شـمرده     

جهت رياضـي در وضـعي اسـت كـه بـه هـيچ روي       احتماالت هم از نظر منطقي و هم از  هفرضي. نخواهد شد

رضايت بخش نيست و فكر نمي كنم معجوني وجود داشته باشد كـه بـه كمـك آن نتـوان نظـم موجـود در       

اگر واقعاً سكه از روي هـوس گـاهي شـير    . تعدادي بي شمار را از هوس محض هر يك از افراد به وجود آورد

ا هيچ دليلي در دست داريم كه بگوييم هر كدام از آنها را به آمدن را انتخاب مي كند و زماني خط آمدن را آي

طور برابر انتخاب مي كند؟ آيا ممكن است كه هوس هميشه انتخاب واحدي را به بار آورد؟ اين اظهار نظري 

امـا اگـر ايـن نظـر     . آن بيـان كـرد   هبيش نيست زيرا موضوع گنگ تر از آن است كه بتوان نظر قاطعي دربار

اشته باشد نمي توانيم اين عقيده را بپذيريم كه نظم هاي نهايي موجود در جهان به موردهايي اعتباري هم د

كه تعداد افراد آن بسيار زياد است مربوط مي شود؛ در چنين وضعي ناچاريم تصور كنيم قوانين آماري رفتار 

  .اتم ها از قوانين رفتاري هر اتم كه تاكنون كشف نشده مشتق شده است

با فرض اينكـه موضـوع    –ستيابي بر نتايجي از آزادي اتم كه از نظر عاطفي پذيرفتني باشد به منظور د

ادينگتون ناچار از پيشنهاد نظري شد كه خودش اقرار مي كند در حال حاضر چيزي بيش از  –واقعيت دارد 

آزاد انسان است كه اگر اهميتي داشته باشد بايد داراي  هگرايش او متوجه پشتيباني از اراد. يك فرضيه نيست

اثـر قـوانين    نيرويي باشد كه سبب پيدايش حركات بدني در مقياس بزرگ شـود؛ حركـاتي غيـر از آنچـه در    

قوانين مكانيك در مقياس بزرگ، همان طور كـه پـيش تـر هـم     . مكانيك در مقياس بزرگ به وجود مي آيد

تنها تفاوت در اين است كـه اكنـون   . اشاره شد، با پيدايش نظريه هاي جديد در اتم تغييري پيدا نكرده است
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مي توانيم تصور كنيم كه . به بيان قطعيت ها اين قوانين به ميزان بسيار زياد به بيان احتماالت مي پردازد تا

آن، نيرويـي محـدود آثـاري     هاين احتماالت به دليل نوع عجيبي از ناپايداري بي اثر يا خنثي شود و در نتيج

. ادينگتون تصور مي كند كه چنين ناپايداري در مواد زنده و به ويژه در مغز وجـود دارد . نامحدود پديد آورد

ارادي اتم را به سوي انتخابي خاص بكشاند كه در آن انتخاب خاص، تعادل ظريفي بر هم امكان دارد اقدامي 

بخورد و نتيجه اي در مقياس بزرگ به وجود بيايد و از جمله به جاي بيان مطلبي خاص عكـس آن را بيـان   

اين . ا پذيرفتاما مطلبي است كه بيشتر مي توان آن ر. امكان انتزاعي اين وضع را نمي توان انكار كرد. كنيم

قـوانين تـازه اي كشـف بشـود و      –و به نظر من احتمالش هم بسيار زيـاد اسـت    –امكان نيز وجود دارد كه 

حتي اگر موضوع آزادي اتم را هم بديهي فرض كنيم، شواهد تجربـي  . موجب برچيدن تصور آزادي اتم بشود

گيري معاف است وجود نـدارد؛ عملـي   مبني بر اينكه حركات بدني انسان در مقياس بزرگ از عمل ميانگين 

آن كاربرد مكانيك سنتي را در مورد حركات ساير اجسامي كه تا حـدودي داراي همـان انـدازه     هكه در نتيج

بـا فيزيـك   ] اختيـار [آزاد انسان  هبنابراين، تالش ادينگتون در مورد سازش دادن اراد. هست درست مي داند

امالً رد كردني نيست؛ اما اين تالش به نظر من آن چنان موجه گرچه جالب به نظر مي رسد در حال حاضر ك

نيست كه درخواست تغييري در نظريه هايي را داشته باشيم كه پـيش از پيـدايش مكانيـك كوانتـوم وجـود      

  .داشتند

آزاد بستگي پيدا مي كند آنرا نامحتمل جلوه مي  هروان شناسي و فيزيولوژي تا آنجا كه به موضوع اراد

ه هايي كه بر روي مواد ترشح شده در درون بدن به انجام رسيده، وظـايف بخـش هـاي گونـاگون     تجرب. دهد

و بررسي آثار اميـال و  ] ترشح بزاق بدون ديدن غذا[و در مورد بازتاب هاي شرطي  7پاولفمغز، پژوهش هاي 

هاي روانـي   خاطرات سركوفته در بررسي هاي روان كاوي همگي به كشف قوانين علت و معلول كه بر پديده

آزاد را انكار نكـرده اسـت امـا بـا      هالبته هيچ يك از آنها احتمال وجود اراد. فرمانروايي دارد كمك كرده است

احتمال بسيار زياد خاطر نشان شده كه اگر حركات ارادي بدون علت، زمـاني هـم رخ بدهنـد چنـين پـيش      

  .آمدي بسيار نادر خواهد بود

آزاد تعلق دارد بيشتر به دليل نوعي سردرگمي در  همي رود به ارادبه نظر من اهميت عاطفي كه گمان 

مردم چنين مي پندارند كه اگر اراده از علت هايي سرچشمه مي گيرد امكان دارد خود . افكار پديد آمده است

هر علت . البته اين اشتباهي بيش نيست. را ناچار از انجام دادن كارهايي بدانند كه مايل به انجامشان نيستند

ما نمي توانيم دست بـه كارهـايي   . عمل خواست يا ميل است، حتي اگر خود خواست علت هايي داشته باشد

بزنيم كه دلمان نمي خواسته است، اما به نظر مي رسد كه شـكايت از چنـين محـدوديتي چنـدان منطقـي      

د امـا اينكـه اميـال    وقتي اميال ما با مانعي روبرو مي شوند احساس ناخوشايندي به ما دست مي دهـ . نباشد

                                                           

7. Pavlov .فيزيولوژيست روسي در قرن بيستم.  
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جبرگرايـي نيـز سـبب موجـه جلـوه      . داراي علت يا فاقد آن هستند بر پيش آمدن چنين جرياني اثري ندارد

قدرت به معناي توانايي پديد آوردن نتايجي است كه مورد نظر مـا هسـتند و   . كردن درماندگي ما نمي شود

  .ي نداردكشف علت هاي خواست هاي ما نيز در كم يا زياد شدن آنها اثر

آزاد كه از دستگاه فكري ديگري هستند نيز براين باورند كـه كارهـاي ارادي از علـت     همعتقدان به اراد

مثالً اين افراد عقيده دارند كه درستكاري را از راه پرورش درست مي توان پرورش . هايي سرچشمه مي گيرد

براساس انديشه هـاي  . ند بسيار مفيد باشدايجاد اخالق، آموزش و پرورش ديني مي توا هداد و اينكه در زمين

اكنون آشكار است كه اگر اعمال . آنان پند و موعظه مفيد است و ترغيب اخالقي نتايج نيكويي به بار مي آورد

تـا زمـاني كـه    . ارادي پرهيزكارانه بدون علت باشد براي گسترش آنها كاري از دست ما ساخته نخواهـد بـود  

او يا ديگري توانايي پديد آوردن رفتار دل پسند در ديگران را دارد وي معتقد  فردي براين باور است كه خود

در عمل تمامي روابط ما با يكديگر بر روي . آزاد هبه وجود علت هاي روان شناختي خواهد بود نه موضوع اراد

ين كيفـري  تبليغات سياسي، قوان. اوضاع و احوال قبلي است هاين فرض استوار شده است كه اعمال فرد نتيج

و نوشتن كتاب هايي كه به منظور دعوت افراد به پيروي از اعمال ويژه اي صورت مي گيرد اگر اثري بر روي 

آزاد از  هاراد همفـاهيم ضـمني نظريـ   . رفتار اشخاص نداشته باشد دليل موجوديت خود را از دست مـي دهـد  

و توقـع  » چرا اين كار را كـردي؟ « :ما از كسي مي پرسيم. سوي كساني كه به آن معتقدند درك نشده است

وقتي خود شخص نمي دانـد  . باورها و اميالي باشد كه علت آن عمل بوده است هداريم پاسخ وي روشن كنند

به چه دليلي به كاري دست زده امكان دارد به سراغ بخش ناهشيار ذهنش برويم تا شايد به دليـل آن عمـل   

  .رسد كه امكان دارد اصالً پاي علت در ميان نباشد پي ببريم؛ اما هرگز اين فكر به مغزمان نمي

تـا  . پـي ببـريم  ] اختيـار [آزاد  هسبب مي شود كه بي درنگ به وجود اراد درون نگريبرخي گفته اند 

آنچـه مـي   . آنجا كه اين موضوع را به معناي كنار گذاشتن عليت گذاشته ايم نوعي اشتباه محض خواهد بـود 

ر انتخاب دست مي زنيم اگر مايل مي بوديم و مي توانسـتيم چيـز ديگـري را    دانيم اين است كه وقتي به كا

محض نمي توان به اين نكته پي برد كه علت خاصي بـراي آن انتخـابي    درون نگرياما از راه . انتخاب كنيم

در مورد كارهايي كه بسيار منطقي به نظر مي رسند مـي  . كه در پايان كار در نظر گرفتيم وجود داشته است

وقتي توصيه اي قانوني، پزشكي يا مالي را مي پذيريم و براساس آن عمـل مـي   . وانيم به علت آنها پي ببريمت

اما به طور كلي علت هاي اعمالمان را نمـي تـوانيم از   . كنيم مي دانيم كه علت عمل ما آن توصيه بوده است

ها، با شناسايي سابقه هاي قبلـي و كشـف   آنها را بايد، به مانند ساير رويداد. راه درون نگري به دست بياوريم

  .نوعي قانون مربوط به ترتيب رويدادشان كشف كنيم
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. بسيار مهم است و شايد در آينده از فرهنگ روان شناسي علمي زدوده شود ارادهافزون براين، مفهوم 

اگر بدون تصميم  .بيشتر اعمال ما پيشاپيش چيزي از خود بروز نمي دهند كه بتوانيم آن را نقش اراده بناميم

مثالً ممكن . انجام دادن اعمالي ساده برآييم نوعي بيماري رواني جلوه خواهد كرد هگيري قبلي نتوانيم از عهد

مي داريم و گام بعدي  است تصميم بگيريم كه به جاي معيني برويم و اگر با مسير آشنا باشيم گام اول را بر

سـروكار   ارادهرسد كه همان تصميم اوليه است كه با موضـوع  به نظر مي . را پس از آن تا به آنجا مي رسيم

وقتي پس از انديشيدن تصميم را گرفتيم دو يا چند امكان را در نظر داشته ايم كه هر يك بـه  . پيدا مي كند

در پايان كار، يكي از اين امكان . دليلي جالب بوده است و شايد هم هر يك كم يا بيش ناخوشايند بوده است

بـه   درون نگـري وقتي كسي مي خواهد از راه . رين همه به نظر آمده و ديگران را كنار زده استها جالب ت

اين كار را خواهم «: موضوع اراده پي ببرد فشاري عضالني بر خود احساس مي كند و گاهي با تأكيد مي گويد

بـرده باشـم كـه بتـوانم      اما من يكي تاكنون نتوانسته ام به نوع ويژه اي از رويداد ذهني در خودم پـي » .كرد

  .بگذارم ارادهنامش را 

ضـربان قلـب كـامالً    . را انكـار كنـيم   غيـرارادي و  اراديالبته بي معني است اگر تمايز بـين اعمـال   

. غيرارادي است؛ كارهايي چون نفس كشيدن، خميازه كشيدن، عطسه كردن و مانند آنها نيز غيرارادي اسـت 

مك اعمال ارادي بر آنها اثر گذاشت، برخي از حركات بـدني ماننـد راه   به ك) با محدوديت هايي(اما مي توان 

ماهيچه هايي كه سبب حركات اراده مي شوند نوعشان با ماهيچه هايي . رفتن و حرف زدن كامالً ارادي است

كارهاي ارادي به علـت زمينـه   . پديد مي آورند تفاوت دارد كه حركات غيرارادي بدن و از جمله تپش قلب را

ايـن   –دست كم به نظر من چنين مي رسد  –هيچ دليلي وجود ندارد كه . بلي ذهني انجام مي شوندهاي ق

  .زمينه هاي قبلي ذهني را بايد از همان نوع رويدادهاي ويژه اي تصور كنيم كه سبب كارهاي ارادي مي شود

ين ارتبـاط دو جنبـه   ا. آزاد از جهت ارتباط آن با اخالق با اهميت در نظر گرفته شده است هاراد هنظري

اين جنبـه از  . و ديگري موجه جلوه دادن مجازات و به ويژه كيفر االهي گناهدارد، يكي كاربرد آن در تعريف 

اثر علم بر امور اخالقي مي پردازيم مورد توجـه قـرار خواهـد     همطلب در فصل هاي بعدي كه به گفتگو دربار

  .گرفت

ر لغزش تناقض گـويي شـده ام، يعنـي در آغـاز عليـه      چنين به نظر مي رسد كه من در اين فصل دچا

اما در حقيقت هر دو مقوله . آزاد به قلم فرسايي پرداخته ام هجبرگرايي استدالل كرده ام و سپس بر ضد اراد

پيش تر . از جمله نظريه هايي مطلقاً ماوراءالطبيعي هستند و فراتر از آنند كه از سوي علم تأييد شدني باشند

علم است و به اين ترتيب جوينـدگان علـم،    هو معلول شيره يا عصاركه جستجوي قوانين علت هم اشاره شد 

 هاما در جويند. قابل استفاده در نظر بگيرند هكامالً به معناي علمي آن، بايد هميشه جبرگرايي را نوعي فرضي
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لول را پيدا كرده اين قانون علم چنين گرايشي وجود ندارد كه بگويد فقط در جاهايي كه او قوانين علت و مع

علم با اطمينان بگويد حـالتي وجـود دارد    هاگر جويند. دانايي نيست هناها وجود دارد، بيان چنين چيزي نش

كه در آن قانون هاي علت و معلول اثر ندارد مطلبي را كه با شدت زيادتري نشـاني از دانـايي در آن نيسـت    

نظـري   هضعف جنب. نيز از جهت عملي با ناآگاهي آميخته است چنين بياني از نظر فرضي و. بيان كرده است

آن در اين است كه ميزان معرفت ما آنچنان كامل نيست كه چنين بياني را موجه جلوه دهد و از نظر عملـي  

نيز اعتقاد به اين كه حالتي وجود دارد كه در آن قوانين علت و معلول وجود نـدارد سـبب دلسـردي دركـار     

به نظر من اين ناداني دو جنبه يـا دو سـويه   . امكان دارد مانع كشف چنين قوانيني بشودپژوهش مي شود و 

هم از سوي كساني است كه مي گويند دگرگوني هاي اتم كامالً جبرگرايانه نيست و هم از سوي افرادي كـه  

رو است بايد در علم كه با دو گروه جزم انديش و متضاد روب. آزاد معتقدند هبه شيوه اي جزمي به موضوع اراد

حال تالشي كامالً تجربي باقي بماند و تا زماني كه شواهد تجربي آنرا مجاز ندانسته نه موضوعي را بپـذيرد و  

  .نه آنرا كنار بگذارد

از برخورد بـين  ] جبر و اختيار[آزاد جريان دارد  هبحث هاي كهني به مانند آنچه بين جبرگرايي و اراد

جبرگرايي ايـن برتـري را دارد   . گاه منطقي سازش ناپذيرند سرچشمه مي گيرددو اشتياق نيرومند كه از ديد

قدرت است؛ علم با وجود درگيريش با تعصبات علوم االهـي بـه دليـل     هكه كشف قوانين علت و معلول زايند

اعتقاد به اينكه در جريان طبيعت نظم وجود دارد نيز نوعي احساس آرامش . توليد قدرت پذيرفته شده است

لوگيري از پيش آمدن رويدادهاي ناگوار توانا مي حدودي به پيش بيني از آينده و ج د مي آورد؛ و ما را تاپدي

در آن زمان ها كه بيماري ها و توفان ها به نيروهاي هوسباز دوزخي نسبت داده مي شـد از آنچـه كـه    . كند

سبب شد تـا مـردم بـه جبرگرايـي      تمامي اين عوامل. امروز هستند به مراتب هراس انگيزتر جلوه مي كردند

اما در حالي كه انسان دلش مي خواهد بر طبيعت چيرگي داشته باشد مايل هم . بيشتري نشان بدهند هعالق

اگر مردم ناچار شوند اين عقيده را بپذيرنـد كـه پـيش از پيـدايش نـوع      . نيست طبيعت بر او فرمانروايي كند

ي ضرورت كور و كر نه تنها عموم مردان و زنان را پديد آورد بلكه انسان قوانيني در كار بوده كه به دليل نوع

ويژگي هاي عجيب و غريبش نيز شد؛ مانند فردي كه در همين لحظه به كاري  هسبب پيدايش هر فرد با هم

مشغول است يا حرف هايي مي زند؛ در چنين اوضاعي مردم احساس مي كنند كه شخصيت آنان به چپـاول  

هميت و پوچ احساس مي كنند، بردگان اوضـاع و احوالنـد و از پديـد آوردن جزيـي تـرين      رفته، خود را بي ا

برخي براي فرار از اين برزخ مي . تغيير در سرنوشتي كه طبيعت از همان آغاز برايشان در نظر گرفته عاجزند

زها؟ برخي آزاد در مورد انسان درست است و جبرگرايي در مورد ساير چي هكوشند چنين فرض كنند كه اراد

. نوآورانه و ماهرانه اي بين موضوع جبر و اختيار سازشي منطقي پديد آورند هديگر در اين تالشند كه به شيو

هـر چـه كـه     –در واقع براي پذيرش هيچ يك از آنها دليلي هم در اختيارمان نيست كه تصور كنيم حقيقت 
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دار خواهد شـد يـا اينكـه حقيقـت از راه     از تركيب بخش هاي دل پسند هر دو نظريه پدي –مي خواهد باشد 

  .ارتباط آن با خواست هاي ما معين خواهد شد
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  فصل هفتم

  عرفان گرايي

جـز اواخـر قـرن     –زمان ها و مكان هـا   هدر هم. ستيز بين علم و االهيات ويژگي عجيبي داشته است

برخـي از  . اكثريت دانشمندان، هوادار سنت هاي مـذهبي دوران خـود بودنـد    –هجدهم در فرانسه و روسيه 

نيوتن اگر چه آريايي بود اما از جهت ساير جنبه . برجسته ترين دانشمندان به اين گروه اكثريت تعلق داشتند

. نمونه اي از حقانيت مـذهب كاتوليـك بـه شـمار مـي رفـت       1كوويه. هاي ديگر پشتيبان دين مسيحيت بود

به يكي از فرقه هاي بي اهميت مسيحي تعلق داشت اما اشتباه هاي عقيدتي آن فرقه حتي در نظر او  2دهفارا

علم با دين به گونـه اي بـود كـه     هرابط هبا استدالل علمي، انكار كردني جلوه گر نمي شد؛ نظرهاي وي دربار

نه با مردان علم، حتي زماني كه  بود علمحالت ستيز، بين االهيات و . ستايش مردان كليسا را بر مي انگيخت

مردان علم اظهار نظري مي كردند كه محكوم مي شد بيشترين كوشش خود را به كـار مـي انداختنـد تـا از     

پيش تر هم گفتيم كه كوپرنيك كتابش را به پاپ تقديم كرد، گاليله نظريه هـايش  . درگيري جلوگيري شود

لند عاقالنه تر است، با زبردستي بسيار كوشيد تا روابطش را پس گرفت؛ دكارت گرچه پي برد كه زندگي در ه

با روحانيان خوب باشد و با سكوت حساب شده اي نگذاشت شباهت نظريه هايش با گاليله دردسرهاي رايـج  

در قرن نوزدهم بيشتر مردان علم در انگلستان هنوز چنين مي انديشيدند كه بـين  . را برايش به وجود بياورد

هايي از مسيحيت كه مسيحيان آزادانديش هنوز آنهـا را بنيـادي مـي دانسـتند برخـوردي      علم آنان و بخش 

در اين دوران اين امكان پديد آمده بود كه بتوان از درستي كامل توفان نـوح و حتـي از   . اساسي وجود ندارد

  .واقعيت داستان آدم و حوا چشم پوشي كرد

كشف هاي پياپي علمـي  . تغيير نماياني نكرده است از دوران پيروزي كوپرنيك گرايي تا به امروز، وضع

سبب شد تا مسيحيان باورهايي را كه د قرون وسطي بخش جدايي ناپذير ديـن مـي دانسـتند يكـي پـس از      

اين عقب نشيني هاي پياپي سبب شده است تا مردان علم بتواننـد همچنـان مسـيحي    . ديگري كنار بگذارند

مسايل مورد اختالفي باشد كه حالت ستيزه جويي را در  هر آنان در زمينباقي بمانند، مگر در موردهايي كه كا

اكنون به مانند بيشتر دوران هاي سه قرن گذشته چنين اعـالم شـده كـه علـم و     . دوران ما پديد آورده است

دانشمندان با فروتني پذيرفته اند كه سرزمين هايي وجود دارد كه بيـرون از  . دين با يكديگر سازش كرده اند

دسترس علم به شمار مي رود و االهيان آزادانديش نيز اقرار كرده اند چيزي را انكار نخواهند كـرد كـه علـم    

                                                           

1. Cuvierطبيعيدان فرانسوي در قرن نوزدهم ،.  

2. Faradayفيزيكدان انگليسي در قرن نوزدهم ،.  
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اين موضوع واقعيت دارد كه هنوز هم كساني هستند كه مي خواهند آرامش را . توانايي اثبات آنرا داشته باشد

هستند و در طـرف ديگـر پژوهشـگران     بر هم بزنند؛ در يك طرف بنيادگرايان و روحانيان كله شق كاتوليكي

تندروي رشته هايي مانند زيست شيمي و روان شناسي جانوري كه حتي به درخواسـت هـاي نسـبتاً جزيـي     

اما به طور كلي درگيري هـا، در سـنجش بـا    . مردان كليسا كه بهره هايي از روشنگري دارند توجه نمي كنند

كمونيسـم و فاشيسـم وارثـان تعصـبات االهيـاتي       هي تـاز كيش هـا . گذشته، ديگر از تاب و توان افتاده است

هستند؛ و شايد اسقف ها و استادان دانشگاه در ژرفاي ضمير ناهشيارشان هر دو عالقه مند به نگهداري وضع 

  .موجود باشند

از روي مطالـب كتـاب    –آن طور كه حكومت مي خواهد به نظر برسد  –كنوني بين علم و دين  هرابط

از  1930مشتمل بر دوازده سـخنراني كـه در    سخنراني ها همجموع: علم و ديني به نام بسيار آموزنده ا

براي اين سخنراني هـا از مخالفـان رك گـوي ديـن     . پخش شد نمايان مي شود 3بنگاه سخن پراكني بريتانيا

ت را ممكن بود احساسات شنوندگان معتقد به سـن ) به ساير داليل آن اشاره نمي شود(دعوت نشده بود زيرا 

درست است كه استاد جوليان هاكسلي در پيشگفتار عالي خود بر سـخنراني هـا كمتـرين    . جريحه دار كنند

حمايتي حتي از بي رمق ترين مسايل سنتي نكرد اما مطالب آن چناني نيز كه از ديدگاه كليسايي آزادانديش 

د به بيان عقايد صريحي بپردازنـد و  سخنراناني كه به خود اجازه دادن. قابل اعتراض باشد در آن وجود نداشت

يكـي از اسـتادان   . مسير گفتگوها را به نفع خود به جلو برانند نقطـه نظرهـاي گونـاگوني را انتخـاب كردنـد     

اعتقاد به خدا و فناناپذيري سـخن گفـت و    هدانشگاه با حالتي بيمارگونه و با بياني محكم از اشتياق واپس زد

انه مدعي شد كه حقايق وحي شده محكم تر از مطالب علمي است و هـر  يكي از كارشناسان االهيات گستاخ

امـا گرچـه ايـن سـخنراني هـا در جزييتاتشـان       . جا كه برخوردي پيش مي آيد بايد آن حقايق پذيرفته شود

بـه ايـن ترتيـب يكـي از     . متفاوت بودند نقشي كه برجا گذاشتند اين بود كه از پيش مي توان توقـع داشـت  

شايان توجه در اين سخنراني ها اين است كه مسير حركت عمومي آنها  هنكت«: چنين گفتآخرين سخنرانان 

عقيده اي كه مرتب تكرار مي شد اين بود كه علـم بـه تنهـايي    ... فقط در يك جهت يا در يك سو بوده است

ي كـه  علم و دين حقيقت دارد، توافقي است بين مقامات هاين مطلب كه چنين هماهنگي دربار» .كافي نيست

دستگاه خبر پراكني بريتانيا اداره مي كنند موضوعي قابل ترديد است؛ اما بايد پذيرفت، بـا وجـود اختالفـات    

. بسيار، نويسندگان آن سخنراني ها نشانه هايي از خود بروز دادند مبني براين كه نظر باال درست بوده اسـت 

چرا؟ به بيان ديگر، علم هرگـز در جسـتجوي   علم به عنوان علم هرگز نمي پرسد «: مي گويد 4آرتور تامسون

به «: وي چنين ادامه مي دهد» .مفهوم، معنا يا هدف هاي چند جانبي چون هستي، شدن و بودني ها نيست

                                                           

3. British Broadcasting Corporation. (BBC) 
4. Arthur Thomsonدانشمند اسكاتلندي ،.  
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روش هاي علمي در مورد جنبه . اين ترتيب علم تظاهر به اين نمي كند كه خاستگاه پر صالبت حقيقت است

اين فقـط در درون مـا و در آرمـان    «: استاد ديگري براين باور است كه» .هاي معنوي و عرفاني كاربرد ندارند

هاي واقعي ما در مورد حقيقت، راستي نيكوكاري، زيبايي و دوستي هاي ما با ديگران است كـه مـي تـوانيم    

الهام ديني تجربه اي اسـت  «: يكي ديگر از استادان دانشگاه مي افزايد» .جلوه اي از وحي خداوندي را ببينيم

در اينجا از گفته هاي سخنرانان معتقد به » .، به عنوان اصلي اساسي، جايگاهي بيرون از سرزمين علم داردكه

علوم االهي نقل قولي نمي كنم زيرا مي توان توقع داشت كه حرفهايشـان بـا عقايـد بـاال همـاهنگي خواهـد       

  .داشت

لبي گفته شد و آيـا آن گفتـه   پيش از آن كه به مسايل ديگري بپردازيم بد نيست روشن كنيم چه مطا

در معنايي بـديهي گـويي   » .علم كافي نيست«: وقتي يكي از سخنرانان مي گويد. ها درست است يا نادرست

» علـم كـافي نيسـت   « هدر جملـ . علم شامل هنر، دوستي يا ساير عناصر ارزشمند زندگي نمي شود. مي كند

ارزش ها حرفـي بـراي گفـتن     هعلم دربار: ست استمعناي مهم تري نيز وجود دارد كه به نظر من باز هم در

مهربـاني  «يا » دوستي بهتر از دشمني است«ندارد و نمي تواند به اثبات گفته هايي بپردازد كه براساس آنها 

شناخت اميال حرف هاي زيادي براي گفتن دارد امـا نمـي توانـد     روش هاي هعلم دربار. »بهتر از ظلم است

اين موضوع مفصلي است كه در فصل هـاي بعـدي بـه آن خـواهيم     . ي بهتر استبگويد اين ميل از آن ديگر

  .پرداخت

اما نويسندگاني كه از آنها نقل قول كردم بدون ترديد چيزهاي ديگري را هم مي خواهند بگوينـد كـه   

با اشاره مـي  » .علم تظاهر به اين نمي كند كه خاستگاه پر صالبت حقيقت است«. من معتقدم نادرست است

الهـام  «. علمي ديگري براي دستيابي به حقيقت وجود دارد هد وانمود كند كه راهي جداگانه با روش غيرخوا

اين . علمي چيست به ما مي گويد كه مقصود از اين روش غير» جايگاهي بيرون از سرزمين علم دارد... ديني

» .عملـي اسـت   هديني تجرببنابراين اثبات «: يكي از االهيان آشكارتر مي گويد. روش همان وحي ديني است

خداست از راه سـه ويژگـي او    هاين معرفت پيشرونده اي دربار» .)گواهي عارفان بحث مي كرده است هدربار(

كه با تجلي آنها خود را بر نوع انسان آشكار ساخته است، همان جلوه هايي كه گاهي ارزش هاي جاوداني يـا  

اگر داستان همين جا به پايان برسـد خواهيـد   . زيباييو  راستي، عشقيا  خوبي –مطلق ناميده مي شود 

يكي بـا  . گفت به هيچ روي نبايد اصالً دليلي وجود داشته باشد كه دين با علم طبيعي برخوردي داشته باشد

اگر واقعي بودن هر دو را بپـذيريم بـه دو سـرزمين جداگانـه     . واقعيات سروكار دارد و آن ديگري با ارزش ها

ديده ايم كه علم به اخالق، شعر و چيزهاي ديگري نيز دست اندازي . اين كامالً درست نيستاما . تعلق دارند

 هاين گفته به اين معناست كه دين هم دربـار . دين هم نمي تواند خود را از دست اندازي باز دارد. كرده است
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ي يكي از االهيان بـه  اين گفته كه از سو. آنچه كه بايد باشد هآنچه كه هست حكم صادر مي كند و هم دربار

  :شيوه اي آشكار بيان شده از سوي ديگران نيز به طور ضمني خاطرنشان شده است

آيا بايد در پشتيباني از دين بپذيريم كه سرچشمه اي از معرفت در خارج از ميدان علـم وجـود دارد و   

است زيرا كسـاني كـه   توصيف كنيم؟ اين موضوع براي بياني استداللي موضوعي دشوار  وحيمي توانيم آنرا 

باور دارند حقيقت به آنها الهام شده با همان اطميناني به اين موضوع اعتقاد دارند كه ما معتقد بـه قاطعيـت   

. ما حرف هاي كسي را كه با دوربين آسماني چيزهايي را ديـده بـاور مـي كنـيم    . حواس بيروني خود هستيم

تيب از ما مي پرسند پس چرا وقتي ما راجع بـه چيزهـايي   به اين تر. بدون اينكه خودمان آنها را ديده باشيم

  حرف مي زنيم كه از نظر ما ترديد ناپذيرند باورتان نمي شود؟

اما . شايد كوشش براي استداللي قانع كننده با كسي كه روشنگري عرفاني بهره مند شده بيهوده باشد

اول اين موضوع را  هدر درج. ان حرفي زداين موضوع كه آيا مي توان چنين شهادتي را پذيرفت مي تو هدربار

. آزمايش خود مي گذارد هوقتي پژوهشگري ما را در جريان نتيج. با روش هاي عادي نمي توان آزمايش كرد

چگونگي انجام آزمايش هم حرف مي زند؛ ديگران هم مي توانند همان آزمايش را تكـرار كننـد و اگـر     هدربار

اما خيلي ها خودشان را در همان اوضـاع و احـوالي   . پذيرفته نخواهد شدنتيجه تأييد نشود به عنوان حقيقت 

در جواب ايـن  . مي گذارند كه عارف در آن حال به بينشي دست يافته است بي آن كه به اينان الهامي برسد

جريان ممكن است گفته شود كه فرد بايد حس مناسب را به كار بياندازد؛ اگر كسـي چشـمانش را ببنـدد از    

معتبر بودن شهادت فرد عارف را مي توان تا بي نهايـت   هاستدالل دربار. آسماني كاري برنخواهد آمد دوربين

علم بايد بي طرف باشد، زيرا استدالل از نوع علمي است و دقيقاً به همان شـيوه اي كـه در   . به درازا كشانيد

و استنباط متكـي اسـت؛ دليـل    علم به ادراك . مورد تجربه هاي شناخته نشده به كار مي رود عمل مي شود

اعتبارش اين واقعيت است كه ادراك ها در وضعي هستند كه هر مشاهده كننده اي مي تواند به آزمايش آنها 

و نيازي بـه آزمـايش هـاي     مي داندامكان دارد عارف خودش به اين نكته اطمينان داشته باشد كه . بپردازد

او را مـورد بررسـي    همي شود شهادت عارف را بپذيرنـد گفتـ   اما كساني كه از آنان خواسته. علمي نمي بيند

علم . همان نوع آزمايش هاي علمي قرار مي دهند كه مثالً كساني ادعا كنند كه به قطب شمال سفر كرده اند

  .كار، چه به صورت مثبت و چه به صورت منفي، انتظار قبلي ندارد هدر چنين وضعي در مورد نتيج

يكـي از  . به سود عارفان تمام مي شـود توافـق خودشـان بـا يكـديگر اسـت       اساسي ترين استداللي كه

چيزي درخشان تر از هم رأيي عارفان نمـي شناسـيم؛ عارفـان باسـتاني، قـرون      «: استادان االهيات مي گويد

وسطايي و جديد، چه پروتستاني، چه كاتوليك و حتي بودايي و مسلمان هم آوازند؛ گرچه عارفان مسيحي از 

نمي خواهم قدرت چنين استداللي را دست كم بگيرم، زيرا مدت هـا پـيش در   » .ر قابل اطمينانندهمه بيشت
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توانايي عارفان در بيان حاالتشان بسيار گونـاگون اسـت امـا مـي     . به آن اقرار كرده ام عرفان و منطقكتابم 

  :موفق مي شوند نظرهايشان چنين است نتوان گفت آنان كه در بيان حاالتشا

  .دايي ها و پراكندگي ها غيرواقعي است؛ جهان هستي واحدي يگانه و جدايي ناپذير استج ههم -1

مي تواند ] از هستي[بدي يا زشتي غيرواقعي است و چنين پنداري به غلط از اين تصور كه بخشي  -2

  .خودكفا باشد پديد آمده است

ميشه وجود خواهد داشت بلكه زمان غيرواقعي است و واقعيت جاودانگي است، نه به معناي اينكه ه -3

  .به اين معنا كه كامالً در بيرون از زمان است

نمي خواهم وانمود كنم كه سه مورد باال تمامي مطالبي را كه عارفان در مورد آنها هم رأيند در بر مي 

ر كنـيم  حاال بياييد خودمان را گروه داوراني تصـو . نظرهاي كلي باشد هگيرد اما اين سه نظر مي تواند نمايند

سه موضوع تقريباً عجيب باال شـهادت داده   هكه در دادگاه مي خواهد در مورد اعتبار گواهي كساني كه دربار

  .اند داوري كند

اول به اين نكته پي مي بريم كه با وجود توافق نسبي شهادت دهندگان در موردي ويژه، پس  هدر درج

مي شود؛ گرچه در هر دو حال از هر جهت مطمـئن بـه   همان مورد نظرهايشان كامالً مخالف  هاز مدتي دربار

در دنياي بصيرت عارفان كاتوليكي، اما نه پروتستاني، مريم باكره متجلي مي شود؛ بر عارفـان  . نظر مي رسند

جبرئيل فرشته آشكار مـي شـود، عارفـان چينـي      همسيحي و مسلمان، اما نه بودايي، حقايقي بزرگ به وسيل

مستقيم اصول نظريه هايشان، معتقدند كه تمامي حكومت ها بدند در حالي كه عارفان ، به دليل 5تائوهوادار 

مواردي كـه بـا    هدربار. اروپايي و مسلمان با همان اطمينان تسليم به قدرت استوار شده را سفارش مي كنند

به اين . داند اعتماد نمي هيكديگر توافق ندارند مي توان گفت هر گروهي از عارفان گروه هاي ديگر را شايست

ترتيب اگر كسي هستيم كه از برنده شدن محض استداللي خشنود مي شود بايد بگوييم بيشتر عارفان چنين 

اما چنين پيروزي امكان دارد نيمـه تمـام   . مي انديشند كه بيشتر عارفان ديگر در بيشتر موردها در اشتباهند

مي كننـد و نيروهايشـان را بـراي دفـاع از سـه اصـل       باقي بماند زيرا عارفان اختالف نظرهايشان را ماليم تر 

وحدت جهان هستي پنداري بودن طبيعت زشتي يا بـدي؛ و غيرواقعـي بـودن    : بزرگشان گردآوري مي كنند

  شهادت هماهنگ آنان داوري كنيم؟ هبه عنوان ناظراني بي طرف با چه آزمايشي مي توانيم دربار. زمان

مي بهره مندند طبيعي است كه امكان دارد از خودمان بپرسـيم  به عنوان افرادي كه از خلق و خوي عل

آيا براي ما هم راهي وجود دارد كه بتوانيم همان حاالتي را كه عارفان حرفش را مي زنند بـه صـورت دسـت    

امكـان دارد بـه مـا بگوينـد     . در مورد اين موضوع جواب هاي گوناگوني به ما داده مي شود. اول تجربه كنيم

شما آمادگي الزم براي پذيرش ذهني را نداريد؛ يا از شـرط فروتنـي بـي بهـره ايـد؛ بـا روزه        آشكار است كه
                                                           

5. Taoديني در چين باستان ،.  
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پـيش  ) اگر گواهي دهنده هندي يا چيني است(گرفتن و سر در انديشه هاي مذهبي فرو بردن الزم است، يا 

سـند   هفكر مي كنم متوجه خواهيم شد كه كف. شرط اساسي، گذرانيدن دوره اي براي آموزش نفس كشيدن

حقيقت اين است . تجربي به نفع آخرين نكته مي چربد گرچه روزه گرفتن نيز اغلب مؤثر شناخته شده است

اطمينان برسـد بـه    همي نامند و براي اينكه عارف به مرحل يوگاكه نوعي انضباط جسمي وجود دارد كه آنرا 

تمرين نفس  6.نجام آنرا سفارش مي كنندآن مي پردازد و كساني كه آن را امتحان كرده اند با اعتماد بسيار ا

كشيدن يكي از اساسي ترين بخش هاي آن است و ما براي رسيدن به هدف هايمان از بقيه چشم پوشي مي 

  .كنيم

براي پي بردن به اين موضوع كه چگونه مي توان به آزمايش اين نكته پرداخت كه يوگـا بيـنش پديـد    

بياييد چنين تصور كنيم كه عده اي به ما اطمينان مي دهند . ر كنيممي آورد اجازه بدهيد اين ادعا را ساده ت

اجازه . به روش ويژه اي نفس بكشيم مجاب خواهيم شد كه زمان غيرواقعي است» براي مدتي معين«كه اگر 

بدهيد جلوتر برويم و تصور كنيم كه پس از عمل كردن به دستورهاي آنان به حالتي ذهني دست يافته ايـم  

اما پس از بازگشت به حالت طبيعي نفس كشـيدن خودمـان،   . همان چيزي است كه آنان گفته اندكه مانند 

اين موضوع را به چه روشي مي توان مورد بررسي . ديگر باور چنداني به بينشي كه به آن رسيده بوديم نداريم

  قرار داد؟

تواند باشد؟ اگر واقعاً به پيش از هر چيز وقتي مي گوييم زمان غيرواقعي است معناي اين گفته چه مي 

نوعي سر و صداي بـي معنـي اسـت    » اين قبل از آن است« هآنچه مي گوييم معتقديم پس بايد بگوييم جمل

اگر چيزي كمتر از اين را تصور كنيم، مثالً اينكه بـين رويـدادها   . چپل شپونادرست مثل اينكه گفته باشيم 

و برخي ديرتر اما آنرا بـه رابطـه اي دگرگونـه تبـديل كنـيم      رابطه اي است كه برخي زودتر اتفاق افتاده اند 

درست مثل اين اسـت كـه تصـور كنـيم     . چيزي نگفته ايم كه بتواند تغييري واقعي در بينش ما پديد بياورد

ناچاريم چنين تصـور  . ننوشته بلكه شخص ديگري كه هم نام وي بوده آنرا نوشته است 8هومررا  7ايليادكتاب 

 هاصالً وجود ندارد؛ فقط مي بايد عالمي بي پايـان باشـد كـه دربرگيرنـد     رويدادهاييكلي كنيم كه به طور 

. تمامي چيزهايي است كه واقعي هستند و آنچه در اين جهان از برابر مي گذرد ظاهر فريبنده اي بيش نيست

دادهاي بعـدي  چيزي نبايد در واقعيت وجود داشته باشد كه مشابه تمايز آشكار بين رويدادهاي قبلـي و رويـ  

اين بيان كه به دنيا مي آييم، رشد مي كنيم و مي ميريم به همان اندازه دروغ است كه بگوييم اول مي . باشد

واقعيتي كه در زندگي يك فرد جلوه گر مي شود نوعي . ميريم بعد رشد مي كنيم و در پايان به دنيا مي آييم

                                                           

  .مراجعه كنيد Waley والي هنوشت» راه و نيروهايش«براي آگاهي از يوگا در چين به كتاب . 6
7. Iliad. 
8. Homer. 
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تمـايزي بـين   . نه پاياني دارد و نه تجزيه پذير است دورافتادگيِ خيالِ محضِ عنصري از عالم هستي است كه

. پيشرفت و تباهي نيست، اندوهي كه به شادماني مي انجامد با شادماني كه با اندوه مي گرايد تفـاوتي نـدارد  

اگر جسدي مي بينيد كه خنجري برآن فرو رفته برايتان فرقي نمي كند كه شخص به دليـل زخمـي كـه از    

  .نرا پس از مرگ در جسدش فرو كرده اندخنجر برداشته مرده يا آ

چنين نظرهايي اگر درست باشد نه تنها به كار علم پايان مي دهد بلكه خردمندي، اميد و كوشش نيـز  

چنين انديشه هايي با دانايي اين جهاني سازش ناپذير است و آنچـه از ديـدگاه ديـن اهميـت     . نابود مي شود

  .در برخورد است بيشتري دارد اينكه با مسايل اخالقي نيز

اين نتيجه گيري ها را به طور دربست قبول ندارند اما به بيان نظريه هاي مي  هالبته بيشتر عارفان هم

به اين ترتيب يكي از االهيان، آن دينـي را كـه بـه    . پردازند كه نتيجه گيري هاي باال را گريز ناپذير مي كند

ي بر روي جريان هاي اين جهاني بيش از انـدازه تأكيـد   تكامل رو مي آورد رد مي كند زيرا چنان دين هنظري

قانون پيشـرفت  . قانون پيشرفت وجود ندارد و پيشرفت جهاني وجود ندارد«: وي چنين مي گويد. كرده است

فلسفي اسـت   هبه ناچار زير تأثير تنها نظري 9ويكتورياييخود به خودي و جهاني يا دين مردم عامي دوران 

آن مـوافقم و در   هاين موضوع بعداً گفتگو خواهيم كـرد، بـا گوينـد    هدربار» .انه رد كردكه مي توان آنرا قاطع

اما وي طبعاً از فرض هايش به آن استنباط هايي نمـي رسـد   . بسياري از موارد با احترام بسيار به او مي نگرم

  .كه به نظر من موجه جلوه مي كند

ن گرايي به دست نداده باشيم زيرا به نظـر مـن   اين موضوع اهميت دارد كه تصوير خنده آوري از عرفا

حاال ببينيم عرفان چگونه مي كوشد از نتايج تند و تيزي كه انكار زمان . در آن هسته اي از دانايي وجود دارد

فلسفه اي كه براساس عرفان گرايـي بنـا شـده از سـنت بـا شـكوهي از دوران       . پديد مي آورد جلوگيري كند

هر آنچه كه هست آفريده نشده و تبـاهي ناپـذير   «: پارمنيدس مي گويد. ار استتا هگل برخورد 10پارمنيدس

، در هسـت است؛ زيرا كامل، حركت ناپذير و بي پايان است؛ هرگز نبوده و هرگز نخواهد بـود؛ زيـرا اكنـون    

وي تمايز بين باطن و ظاهر را در ماوراءالطبيعه باب كرد يا به طوري كه  11».تماميت خود و در مداومت خود

كسي كه واقعيت زمان را انكار مـي كنـد بايـد هـم آن     . نظر را هحقيقت و شيو هخودش آنها را مي نامد شيو

ايـن موضـوع نيـز    . چنان تمايزي را باب كند زيرا آشكارا مي توان پي برد كه جهان در زمان نمايان مي شود

واضح است كه اگر تجربه هاي روزانه كامالً پنداري نباشد بايد رابطه اي بين ظاهر و واقعيتي كه در پـس آن  

 هاگـر رابطـ  . در هر حال در همين جاست كه بزرگترين دشواري ها نمايان مي شـود . است وجود داشته باشد

                                                           

9. Victoriansآداب، رسوم و افكار دوران ويكتوريا ملكه انگلستان در قرن نوزدهم ،.  
10. Parmenides ،فيلسوف يوناني در قرن پنجم پيش از ميالد.  
  .Burnet بارنت هنوشت» نخستين يونانيان هفلسف«نقل از كتاب  .11
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ايند ظاهر داراي تمـامي جلـوه   بين ظاهر و واقعيت بسيار نزديك در نظر گرفته شود تمامي جلوه هاي ناخوش

هاي ناخوشايند مشابه خود در واقعيت خواهد بود، در حالي كه اگر اين رابطه بسيار بعيد در نظر گرفته شود 

در چنـين وضـعي   . از نتيجه گيري از خصلت ظاهر و پي بردن از روي آن بـه واقعيـت نـاتوان خـواهيم بـود     

از . اسرار آلـود تبـديل خواهـد شـد     ناشناختنيبه نوعي مي گويد  12هربرت اسپنسرواقعيت، همان طور كه 

 ظـاهر اگر جهان فقط . به وجود مي آيد وحدت گرايي هديدگاه مسيحيان، مشكل مربوط به دوري از نظري

است پس خداوند چيزي نيافريده باطني كه جلوه اي از جهان است بخشي از خود خداست؛ اما اگر جهان به 

كامليت هر چيزي را كنار گذاشـته ايـم كـه خـود بخـش       هايز از خداست نظريهر اندازه اي كه واقعي و متم

پس ناگزيريم چنين تصور كنيم تا آنجـا كـه جهـان واقعـي اسـت      . اساسي عرفان گرايي را به وجود مي آورد

چنين دشواري هايي سبب مي شود تا عرفان گرايي تمام عيار بـراي  . زشتي و بدي درون آن نيز واقعي است

تمام انـواع نظريـه هـاي    «: همان طور كه يكي از اسقف هاي انگلستان مي گويد. ي دشوار باشدمسيحي سنت

آن طور كه به نظر مي رسد بايد مورد انكار قرار گيرد زيرا اگر در واقع انسان بخشي از خداسـت  ... خداگرايي

  ».پس زشتي هايي كه در انسانند نيز بخشي از خدا خواهد بود

رض من اين بوده است كه ما در دادگاهي گروه داورانـيم و داريـم بـه شـهادت     اين گفتگوها ف هدر هم

زماني كه عارفـان  . عارفان گوش مي كنيم و مي كوشيم تصميم بگيريم كه گواهي آنان را بپذيريم يا نپذيريم

نون همان معناي رايج در دادگاه قا واقعيتواقعيت جهانِ حس را انكار مي كنند اگر فكر كنيم منظورشان از 

 هاست در رد كردن آنچه مي گويند درنگ نخواهيم كرد؛ زيرا متوجه مي شويم كه اين موضـوع مخـالف همـ   

بنـابراين  . شهادت هايي است كه تاكنون داده اند و حتي سازشي با لحظه هاي زندگي اين جهاني آنان نـدارد 

 ظـاهر را در برابـر   واقعيترفان به نظر من وقتي عا. ديگري نگاه كنيم هفكر مي كنم به موضوع بايد از زاوي

به اين معنا كه چيزي داراي اهميت . عاطفي است نه منطقي هواقعيت از ديد آنان داراي جلو همي گذارند واژ

است چيزي كه به جاي آن بايد گفته شود اين است كه جهان را  غيرواقعياست؛ وقتي گفته مي شود زمان 

پديـد آوردن آن،   هو اگر وجود داشته باشد در تصميم گيري درباريك پارچه تصور كنيم، به مانند آفريننده، 

اگر جهان اين چنين پديد آمده باشد تمامي جريان در دوران كليتي كامـل شـده   . جهان را پديد آورده است

است؛ گذشته، حال، آينده همگي با هم حضور دارند و زمان حال آن چنان واقعيت برجسته اي را ندارد كه ما 

اگر چنين تفسيري پذيرفته شود عرفان گرايي . ك معمولي خود از جهان براي آن در نظر مي گيريماز راه در

چيزي حكم نمي دهد و به اين ترتيـب علـم نـه مـي توانـد آنـرا        هعاطفه را بيان مي كند نه واقعيت را؛ دربار

ما دليل آن اين است كه درست است كه عارفان حكم هايي نيز بيان مي كنند ا. بپذيرد و نه مي تواند نپذيرد

البته نبايد توقع داشـت كـه آنـان ايـن نظرهـا را      . توانايي جدا كردن اهميت عاطفي را از اعتبار علمي ندارند

                                                           

12. Herbert Spencerفيلسوف انگليسي در قرن نوزدهم ،.  
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بپذيرند اما به نظر من تنها عقيده اي است كه هم بخشي از ادعاهاي عارفان را مي پـذيرد و هـم بـا آگـاهي     

  .علمي ناسازگار نيست

جريـان   هأيي نسبي آنان نمي تواند دليلي قاطع براي پذيرش گواهي آنان درباراطمينان عارفان و هم ر

علم مي خواهد چيزي را كه خودش ديده به ديگران نشان بدهد ذره بين يـا   هوقتي جويند. هاي واقعي باشد

توقـع  به بيان ديگر تغييرهايي در جهان بيروني پديد مي آورد، امـا از بيننـده فقـط    . دوربين را جلو مي آورد

عارف برعكس، خواهان دگرگوني هايي در خود بيننده اسـت؛ دگرگـوني هـايي كـه از راه     . بينايي عادي دارد

برخي به اين گونـه انضـباط   . (بيروني پديد مي آيد هروزه داري، تمرين هاي تنفسي و پرهيز دقيق از مشاهد

انـه نمـي تـوان دسـت يافـت؛ از      اعتراض دارند و مي گويند كه از راه هاي ساختگي به درخشان فكـري عارف 

ديدگاه علمي اين جريان سبب ايجاد دشواري در مورد آزمايش بر روي كساني مي شود كـه بـه يوگـا تكيـه     

همـه مـي دانـيم كـه     ). اما تقريباً همگي براين عقيده اند كه روزه گيري و زندگي مرتاضانه مفيد است. دارند

ننده مي گذارد اما از آنجا كه اين آثار را ستايش انگيز نمي ترياك، حشيش و الكل آثار ويژه اي بر مشاهده ك

حتي گاهي امكان دارد كـه آن مـواد   . جهان آنها را دخالت نمي دهيم هدانيم در پديد آوردن نظريه اي دربار

. دانايي عمومي نمـي دانـيم   هتكه پاره هايي از حقيقت را بر ما آشكار كند اما چنين آگاهي هايي را سرچشم

ي كه مارهايي در نظرش جلوه گر مي شوند پس از مدتي چنين تصوري ندارد كه واقعيتي كه از شخص مست

شايد هم تصوري اين چنين مي توانـد سـرآغاز انديشـه پرسـتش     . ديگران پنهان بوده بر او نمايان شده است

تند كه مي خاطرنشان كرده كساني هس 13ويليام جيمزدر دوران ما همان طور كه . خداي شراب به شمار آيد

گويند مسموميتي كه گاز خنده آور پديد مي آورد حقايقي را بر انسان آشكار مي كند كه در حالت طبيعي از 

از ديدگاه علمي نمي توان براي اين جريان تمايزي در نظر گرفت كه يكي كم غذا مـي خـورد و    14.او پنهانند

مي كند و مارهايي در نظرش جلوه گر بهشت در نظرش جلوه گر مي شود و ديگري در مي گساري تندروي 

هر يك از اين دو نفر در حالت جسمي غيرعادي است و بنابراين داراي ادراك غيرعادي نيز خواهد . مي شوند

ادراك هاي عادي از آنجا كه در نبرد زندگي به درد مي خورند بايد به حقيقت سازش پذير باشند؛ اما در . شد

نين سازشي وجود ندارد و كساني كه در چنين حالتي اظهار نظـري مـي   ادراك هاي غيرعادي دليلي براي چ

  .كنند نظرشان نمي تواند برتر از ادراك عادي شمرده شود

عرفاني اگر از بند باورهاي ناموجه آزاد شود و اگر آن چنان تند و نيرومند نباشد كـه   هاحساس با عاطف

همان چيزي كه بـه   –شخص را به كلي از زندگي عادي جدا كند امكان دارد چيز بسيار با ارزشي پديد آورد 

گسـتردگي، آرامـش و ژرفـا    . آوردهنگام فرو رفتن در انديشيدني ژرف، حالتي واالتر دارد در انسان پديد مي 

                                                           

13. William Jamesروان شناس امريكايي ،.  
  .جيمز رجوع كنيد هنوشت» ديني هگوناگوني تجرب«به كتاب  .14
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همگي امكان دارد از اين احساس و عاطفه سرچشمه گرفته باشند، احساسي كه در آن لحظه، تمامي هـوس  

كساني . هاي خودخواهانه ناپديد مي شوند و ذهن به آينه اي براي بازتابي از بي كراني جهان تبديل مي شود

 هرند كه اين احساس با نظرهاي قطعي كه در آن حالـت دربـار  كه به چنين حالتي دست يافته اند و براين باو

مـن  . طبيعت جهان بيان شده پيوندي ناگسستني دارند طبيعي است كـه ايـن نظرهـا را سـخت بـاور دارنـد      

نمي . معتقدم كه اين اظهار نظرها اهميتي ندارند و براي پذيرش آنها به عنوان حقيقت دليلي در دست نيست

راي دستيابي به حقيقت جز راه علم در نظر بگيرم امـا در قلمـرو عواطـف ارزش جريـان     توانم راه ديگري را ب

آن جريان ها به سبب پيونـد خـوردن بـا باورهـاي     . هايي را كه سبب پيدايش دين شده است انكار نمي كنم

تـوان  نادرست، موجبات بروز پليدي بسيار و نيز نيكي هايي شده اند؛ اگر چنين پيوندهايي بريده شـوند مـي   

 .اميدوار بود كه فقط نيكي ها پايدار بمانند
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  فصل هشتم

  هدف كيهاني

آن بـي تفـاوت    هجويندگان جديد علم اگر احساسات خصمانه در مورد ديـن نداشـته باشـند يـا دربـار     

نباشند عقيده اي را پذيرفته اند كه فكر مي كنند در دوران فروپاشي باورهاي جزمـي سـابق همچنـان بـاقي     

االهيان آزادمنش نيز اين باور را به عنـوان اصـل   . است 1هدف كيهانياين عقيده همان باور به . خواهد ماند

مشترك آنها اين است كـه   هاين نظريه داراي اشكال گوناگوني است، اما جنب. مركزي كيش خود پذيرفته اند

را در مسير پيشروي به سوي چيزي كه از نظر اخالقي ارزشمند است مي دانند كه در معنايي دليـل   تكامل

مي گويد علم كامـل نيسـت زيـرا     آرتور تامسونپيش تر هم اشاره شد كه . ريان استيا منطق تمامي اين ج

چـرا سـتارگان پديـد    . از ديدگاه وي در دين چنين توانايي وجـود دارد . توانايي پاسخ گويي به چراها را ندارد

ا پديـد  پيدايش سياره ها شد؟ چرا زمين خنك شد و در پايان كار جانداران ر هآمدند؟ چرا خورشيد سرچشم

آورد؟ زيرا در پايان كار چيزي ستايش انگيز مي رفت تا سر برآورد، كامالً اطمينان ندارم چه چيزي امـا فكـر   

  .مي كنم هدف به وجود آمدن االهيان علمي و دانشمندان دين گرا بود

و نـوع ديگـري كـه مـي تـوان آنـرا        خداگرايي، وحـدت گرايـي  : اين نظريه داراي سه شاخه اسـت 

نخستين نظريه كه ساده ترين و سنتي ترين آنهاست مي گويد خداوند جهان را آفريد و . ناميد يپديدارگراي

در . به فرمان او قانون هاي طبيعت پديد آمد زيرا خدا دريافت كه به موقع خود چيزي نيكو پديد خواهد آمد

كـه جايگـاهش در   برجاسـت، آفريننـده اي    چنين ديدگاهي هدف به شيوه اي آگاهانه در ذهن آفريننده پـا 

  .بيرون از آفريده هايش خواهد بود

، . در باورهاي وحدت گرايي، خدا در بيرون از عالم هستي نيست بلكه همان تماميت كل هستي اسـت 

جهان هستي هست كه  درونبنابراين، علمي به نام آفرينش وجود ندارد، در عوض نوعي نيروي آفريننده در 

ي كه همان آفريننده در تمامي جريان ها در ذهنش داشته اسـت مـي   سبب نوپيدايي جهان براساس نقشه ا

  .شود

چيـزي در جهـان    هدر نخسـتين مرحلـ  . هدف با ابهام بيشتري همراه است پديدارگراييدر اعتقاد به 

ناگهاني و بي هدف سـبب پيـدايش دگرگـوني     هبعدي را پيش بيني نمي كند بلكه نوعي انگيز ههستي مرحل

                                                           

1. Cosmic Purpose. 

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


يناهيك فده  101  

به اين ترتيب در معنايي مبهم پايـان كـار   . آنها اشكال كامل تري پديد مي آيند هتيجهايي مي شود كه در ن

  .معناي ضمني آغاز كار بوده است

سخنراني هايي كه پيش تر هم بـه آنهـا    ههدف كيهاني در كتاب مجموع هبحث اين سه شاخه از نظري

  .ده استبنگاه سخن پراكني بريتانيا به صورت كتاب منتشر ش هاشاره شد به وسيل

برخي از سخنرانان معتقد به خداگرايي بودند، برخي ديگر اعتقاد به وحدت گرايي داشـتند و تعـدادي   

آن سـخنراني   هاگر اين نظريه ها را از قول كساني كه دربـار . هواداري مي كردندپديدارگرايي  هنيز از انديش

  .كردند بيان كنيم شايد درك آنها آسان تر شود

نوعي منطق گرايي در جهـان وجـود دارد كـه هماننـد ذهـن      «: براين باور بود كهاسقف شهر بيرمنگام 

منطقي انسان است و اين سبب مي شود كه از خود بپرسيم آيا رونـد كيهـاني را نـوعي ذهـن رهبـري نمـي       

آشكار است كه در اين چشم انداز «: بي درنگ پي مي بريم كه. چنين پرسشي دوام چنداني نمي آورد» كند؟

آيا چنين پيشرفتي . اوج آن آفرينش انسان متمدن بودن است هنوعي پيشرفت وجود داشته كه نقط بي كران

را مي توان به نيروهاي كور نسبت داد؟ اگر به اين پرسش پاسخ آري داده شود از ديدگاه من عجيب و غريب 

نشان مي دهد عـالم   در واقع نتيجه گيري طبيعي از معرفت نو كه با روش علمي به دست آمده... خواهد بود

انديشه اي كه اراده راهنماي آن است و بـه سـوي غايـت هـاي معينـي       –هستي زير اثر فرمان انديشه است 

احتمـال ناپـذير و غيرقابـل درك ويژگـي هـاي       هبه اين ترتيب آفرينش انسان كـامالً نتيجـ  . حركت مي كند

 –بر هم خوردن تداوم ها در زمان  هنيد، نتيجالكترون ها و پروتون ها نيست، و اگر اين عبارت را بهتر مي دا

به دنبال  هدفو مقصودهاي ديگري را كه آن . بوده است هدف كيهانينوعي  هبلكه نتيج –فضا نبوده است 

در واقع توانايي هاي معنـوي و  . آنها بود مي توان از روي خصلت هاي متمايز و توانايي هاي انسان درك كرد

  ».هستي او است هرا آشكار مي سازد كه خود سرچشم هدف كيهاني، ماهيت اخالقي انسان، در اوج آنها

همان طور كه متوجه شده ايم اسقف وحدت گرايي را قبول ندارد زيرا اگر جهـان در خداسـت پليـدي    

بايد معتقد باشيم كه خدا به مانند جهـانش در حـال   «: هاي جهان نيز در خدا خواهند بود، دليل ديگر اينكه

مـا از اينكـه ايـن    «: وي آشكارا زشتي هاي جهان را مي پذيرد و چنين مي افزايد» .نيست] دگرگوني[شدن 

همه بدي وجود داشته باشد دچار حيرت مي شـويم و ايـن شـگفت زدگـي برجسـته تـرين اسـتدالل عليـه         

 با شرافتي ستايش برانگيز براي اينكـه نشـان دهـد حيـرت مـا غيرمنطقـي اسـت       » .خداگرايي مسيحي است

  .كوششي به عمل نمي آورد
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آنها كه بـه طـور كلـي بـه     : يك از سخنرانان مذهبي دو نوع مسئله را پديد مي آورد هبيانات روشنگران

اول  همسـئل  هدربار. خداگرايي اين نظريه است ههدف كيهاني مربوط مي شود و آنها كه به ويژه در مورد جنب

  .مين جا بايد مطالبي بيان شودبعداً گفتگو خواهيم كرد اما در مورد مسئله دوم ه

اگر شخص نياز به خانه داشته باشـد  . مفهوم هدف را در مورد انسانِ ابزارساز به كار بردن طبيعي است

مگر در داستان هـاي هـزار و    –تنها با بيان آرزوي داشتن خانه، ناگهان خانه اي در برابرش نمايان نمي شود 

اما چنين محـدوديتي  . بايد به كار بپردازد و وقت مصرف كند پيش از اينكه شخص به آرزويش برسد. يكشب

كـه بـه نظـرم فرضـيه اي      –اگر به راستي خداوند نـوع انسـان را مـي پسـندد     . شامل خداي توانا نمي شود

با توجه به سفر پيدايش چرا پيش از همه چيز اول انسان را نيافريـد؟ هـدف از آفـرينش     –پذيرفتني نيست 

عجيب و غريب و ساير جانوران هيوال مانند چه بود؟ همان سخنران مذهبي در جـايي  خزندگان غول پيكر و 

بيماري هـايي چـون هـاري و آب هراسـي     . اقرار مي كند كه هدف از آفريده شدن كرم كدو اسرار آميز است

براي رسيدن به چه مقصودي پديد آمده است؟ اينكه جواب نيست اگر گفته شود قوانين طبيعت به ناچار هم 

زشـتي هـايي را كـه از گنـاه سرچشـمه      . خوب را پديد آورد و هم بد را زيرا خدا قوانين طبيعت را وضع كرد

آزاد يا اختيار دانست اما مشكل وجود زشتي هـا، پـيش از پيـدايش انسـان      هاراد هگرفته است مي توان نتيج

حلي را كه يكي از استادان برايم مشكل است تصور كنم كه اين سخنران مذهبي راه . همچنان باقي مي ماند

راه حل اين است كه در جسم جانوران وحشي گوشتخوار قبالً جن . االهيات پيشنهاد كرده قبول داشته باشد

اما هنوز هـم  . ها زندگي مي كرده اند و نخستين گناهان اجنه، پيش از خلقت جانوران وحشي از آنان سر زد

اين مشكلي باستاني اسـت امـا در هـر    . شي در راه باشدمشكل بتوان تصور كرد كه جواب منطقي رضايت بخ

اش شامل بدي هايي بود كه دليل وجودي آنهـا   آن هستي توانايي كه جهان آفريده. حال داراي واقعيت است

  2.گناه نبود مي بايد خودش دست كم تا حدودي بد باشد

كمتـر در معـرض ايـن    است  هدف كيهاني هوحدت گرايي و پديدارگرايي كه متعلق به نظري هدو جنب

  .انتقاد قرار مي گيرد

وحدت گرايي هاي گوناگون مربـوط   هوحدت گرايي انواعي دارد كه به نوع ويژ هتكامل از ديدگاه انديش

مثالً نظرهاي يكي از استادان علوم االهي كه در اينجا بررسي مي شود با انديشه هاي هگل ارتبـاط  . مي شود

اما اين . از آن فيلسوف ريشه گرفته فهميدنش به اين آساني ها هم نيست دارد و به مانند هر چيز ديگري كه

ديدگاه در تمامي مدت بيش از صد سال گذشته از اهميت شاياني برخوردار بـوده و الزم اسـت در اينجـا بـه     

فريننده آرا بر  بدي را زياد بزرگ كنيم و آن هبه دليل اخالق گرايي محدود خود مسئل«: يكي از استادان االهيات مي گويد. 2
ثارش مي بينيم آبراي اين نظريه كه خدا نوعي هستي اخالقي محض است مدركي نداريم و آنچه از قوانين و . تحميل مي كنيم

  .جلد دوم» مقاله هاي پر سر و صدا«از كتاب . با قدرت نمودار اين است كه چنين نظريه اي درست نيست

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


يناهيك فده  103  

وي سخن مي گوييم به خاطر كارهايش در رشـته هـاي    هافزون براين، استادي كه دربار. بررسي آن بپردازيم

عمـومي وي برخـورداري از پـژوهش پـر دامنـه       هگون متمايز شناخته شده و يكي از ويژگي هاي فلسـف گونا

جانداران نياز به قـوانيني دارد كـه از قـوانين     هاز ديدگاه وي علم بررسي كنند. مخصوصاً در فيزيولوژي است

  .اين واقعيت بر ارزش جهان بيني عمومي وي مي افزايد. فيزيك و شيمي فراتر مي رود

جانداري نمي  هوجود ندارد و همچنين ماد بي جان هبنابراين فلسفه، در بياني جدي، چيزي به نام ماد

  .توان يافت كه چيزي با ماهيت آگاهي در آن وجود نداشته باشد

تمايز . و با گامي جلوتر رفتن، آن نوع آگاهي كه تا حدودي نشاني االهي در آن ديده نشود وجود ندارد

قعيت كه در فصل پيش به اختصار به آن اشاره شد نيـز وجـود دارد، گرچـه در آن شـرح داده     بين ظاهر و وا

ميـزان واقعيـت   . نشد، اما از نظر هگل اين تمايز به جاي تفاوت در نوع تمايز در حد يا ميزان تبديل مي شود

ي باز هم افزوده مـي  در بي جان ها كم است، در جانداران اندكي افزايش مي يابد، براين ميزان در مورد آگاه

هگل مي گويد بـراي ايـن نظريـه هـا     . شود اما تنها واقعيت كامل خداست يعني جهاني كه االهي تصور شود

اما در . اثبات منطقي به دست آورده اما از آنجا كه اين مطلب نياز به نوشتن يك كتاب دارد از آن مي گذريم

پردازيم كه در كتاب منتشر شده از سوي بنگـاه خبـر   هر حال به شرح نظرهاي يكي از استادان االهيات مي 

  .پراكني بريتانيا چاپ شده است

زندگي خود بدانيم مي بايد  هاگر بكوشيم كه تفسيرهاي مكانيكي را تنها اساس فلسف«: وي مي نويسد

وي  اما خوشـبختانه » .تمامي باورهاي سنتي ديني و شايد هم بسياري از عقايد معمولي خود را كنار بگذاريم

گمان مي كند براي تفسير همه چيز لزومي ندارد به روش مكانيكي بپردازيم و مثالً قواعد شيمي و فيزيك را 

نيـاز دارد چنـين روشـي در واقـع امكـان پـذير        3جانداراز آنجا كه زيست شناسي به مفهوم . در نظر بگيريم

. م تر از معجزه اي هميشگي نيستاز ديدگاه فيزيكي، زندگي چيزي ك«: همان استاد چنين مي گويد. نيست

انتقال صفات ارثي اشاره اي است بر ويژگي متمايز جاندار بر هماهنگي تماميت او كه مي كوشد باقي بماند و 

اگر فرض كنيم كه زندگي بخش ذاتي طبيعت نيست و مـي بايـد پـيش از پيـدايش حيـات      . توليد مثل كند

ود زيرا پديدار شدن حيات را كامالً درك ناپذير جلـوه مـي   زماني وجود داشته، چنين فرضي ناموجه خواهد ب

اين حقيقت كه زيست شناسي قاطعانه دروازه را بر روي تفسير نهايي رياضي يا مكانيكي تجربه ما مـي  . دهد

روابط رفتار آگاهانه بـا حيـات   . دين داراي اهميت بسيار است هبندد دست كم در مورد ارتباط عقايد ما دربار

گذرنده  هاز نظر تفسير روان شناختي، زمان حال فقط لحظ. بطه هاي حيات با مكانيك گرايي استشبيه به را

  ».اي نيست، در درون آن هم گذشته وجود دارد و هم آينده

                                                           

3. Organism. 
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روان شناسـي نيـز   ) بـه نظـر همـان اسـتاد    (نيـاز دارد   جاندارهمان طور كه زيست شناسي به مفهوم 

يم كه شخص از روح به اضافه جسم درست شده اشتباه كرده ايم اگر فكر كن. است شخصيتنيازمند مفهوم 

مـا   بيـرون و يا تصور كنيم فقط احساس ها را مي شناسيم و نه دنياي بيرون را، زيرا در حقيقت محـيط در  

فضا و زمان سبب انزواي شخصيت نمي شود؛ بلكه از نظمي در درون آن خبر «: همان استاد مي افزايد. نيست

كه كانت مي گويد شخصيت ها  ن ترتيب بي كراني فضا و زمان در درون آن است؛ همان طورمي دهد و به اي

اين به سادگي يك آگاهي بنيادي در تجربـه مـا اسـت كـه نـوعي آرمـان فعـال        . يكديگر را كنار نمي گذارند

محـض   هما است امـا فقـط عالقـ    هحقيقت، عدالت، نيكوكاري و زيبايي همواره در ما وجود دارد و مورد عالق

  ».افزون براين، چنين آرماني در واقع آرماني واحد است، گرچه جنبه هاي گوناگوني دارد. فردي ما نيست

استاد . برداشتن گام بعدي مي شويم، از شخصيت هاي مجزا به سوي خدا هاز اينجاي بحث به بعد آماد

نه فقط  –ا درك مي كنيم با همين آگاهي است كه حضور خداوند ر. شخصيت تنها فردي نيست«: مي افزايد

اين فقط در درون مـا  . از شخصيت ها شخصيتيحضور محض در بيرون، بلكه در درون و پيرامون، به مانند 

است در آرمان هاي فعال راستي، نيكوكاري و زيبايي و در نتيجه در دوستي هاي ما با ديگـران كـه بـا خـود     

ادي و جاودانگي از آنِ خداوندند نه از آنِ افراد انسـاني،  استاد به ما مي گويد آز» .نمايي خدا روبرو مي شويم

اگر تمامي نوع انسان نابود شود هنـوز خداونـد   «: وي مي افزايد. ندارند واقعيتكساني كه در هر حال كامالً 

  ».تنها واقعيت موجود خواهد بود و آنچه در ما واقعي است در هستي او همچنان وجود خواهد داشت

براساس تك واقعيت وجود خدا پس فقيران نبايد از فقرشان دلگير باشند، : ي بخشتسل هآخرين انديش

گذرنـده چيزهـايي چـون     هسايه هاي غيرواقعي لحظـ «: احمقانه است كه به قول استاد االهيات، بچسبيم به

  ».معيارهاي فقيران شايد از معيارهاي ثروتمندان به مراتب رضايت بخش تر باشد... تجمالت بي مصرف

ديدگاه كساني كه از گرسنگي در رنجند تسلي بخش خواهـد بـود بـه يـاد بياورنـد      نظر مي رسد از به 

  ».تنها واقعيت نهايي واقعيت معنوي يا شخصي است كه آنرا از راه وجود خدا بيان مي كنيم«

در : با مشخص ترين آنها آغـاز مـي كنـيم   . چنين نظريه اي سبب پيدايش پرسش هاي بسيار مي شود

التي زيست شناسي را نمي توان تا حد شيمي و فيزيك پايين آورد يا روان شناسـي را تـا حـد زيسـت     چه ح

  شناسي؟

تا آنجا كه به بستگي زيست شناسي به شيمي و فيزيك مربوط مي شود نظر آن استاد االهيات، نظري 

 4ژاك لوب هنوشت تمفهوم مكانيكي حمايدو كتاب . نيست كه امروز بيشتر كارشناسان به آن اعتقاد دارند

                                                           

4. Jacques Loebي آلماني تبار، زيست شناس امريكاي.  
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در مخالفـت بـا نظـر     –كه البته چندان تازه نيسـت   –انتشار يافت نظريه هاي تحسين آميزي  1912كه در 

 هبرخي از جالب ترين فصل هاي همان كتاب شرح نتايج آزمايش هايي است كه دربـار . ايشان ديده مي شود

اصول مكانيكي توضيح ناپـذير   ههمان نتايجي كه استادان االهيات آنها را در ساي. توليد مثل انجام شده است

زيـر  در  بريتانيكا هفرهنگ ناميرفته شده اند كه در اين نظريه هاي مكانيكي آنچنان پذ. به شمار مي آورند

  :چنين نوشته شده است تكاملعنوان 

شيميايي است -علمي مجموعه اي از دستگاه فيزيكو هبنابراين موجود جاندار از ديدگاه مشاهده كنند«

 هوعمي ناميم مجم حياتآنچه با توجه به چنين ديدگاهي . كه خود تنظيم كننده و خود تعمير كننده است

رويدادهاي پياپي، مستقل و بي وقفه اي را پديد مي آورد بي  هشيميايي است كه مجموع-جريان هاي فيزيكو

  ».آن كه نيروي اسرار آميز بيروني در آن دخالتي داشته باشد

جاندار جريان هـايي وجـود    هاگر در آن مقاله در جستجوي اشاره اي به اين موضوع هستيد كه در ماد

مقالـه مـي    هنويسند. ا تا حد شيمي و فيزيك نمي توان پايين آورد وقت خود را تلف كرده ايددارد كه آنها ر

جاندار مرز مشخصي وجود ندارد، عنصر حيـاتي ويـژه اي كـه بـا مـواد مـرده        هبي جان و ماد هگويد بين ماد

هر گامي در . تفاوتي داشته باشد نيست و هيچ نيروي حياتي ويژه اي كه مشغول به كار است ديده نمي شود

» .عاملي كه پيش از آن بوده معين شده و جريان بعدي با همان عامل تعيين مي شـود  هاين جريان، به وسيل

بايد تصور كرد كه مدتها پيش، زماني كه شرايط دلخواه پديد آمـد  «: پيدايش حيات چنين مي نويسد هدربار

ن تركيبات كامالً ناپايدار بودند و به محـظ پديـد   تركيبات نسبتاً پيچيده و گوناگوني پديد آمده بسياري از اي

گروهـي ديگـر بـا همـان     . آمدن تجزيه شدند؛ برخي كه امكان پايدار بودن را داشتند توانستند بـاقي بماننـد  

وقتـي مـواد در چنـين مسـيري افتادنـد      . سرعتي كه تجزيه مي شدند به يكديگر پيوستند يا دگرگون شدند

شد بود ناگزير مي رفت تا به بقاي خود ادامـه دهـد، امكـان داشـت بـا مـواد       مخلوط يا تركيبي كه در حال ر

چنين نظرهـايي بـه جـاي    » .ديگري تركيب شود و يا مواد ديگري را كه ساده تر از خودش بودند جذب كند

از ديدگاه دانشمندان مرز روشني بين بي . نظرهاي استادان االهيات هم اكنون بين زيست شناسان رواج دارد

ن و جانداران وجود ندارد، در حالي كه االهيان مي گويند آنچه ما بي جان مي ناميم در واقع جاندار است جانا

  .شيميايي است-جاندار در واقع دستگاهي فيزيكو هاكثريت زيست شناسان معتقدند كه ماد

آيا رفتارهاي : دو موضوع متمايز وجود دارد. بين فيزيولوژي و روان شناسي دشوارتر است هموضوع رابط

رواني با كارهاي بدني هـم زمـان    هبين پديد هجسمي ما فقط مربوط به علت هاي فيزيولوژيكي است؟ و رابط

گران مي توانند افكار ما را با چيست؟ اين فقط رفتارهاي جسمي است كه در برابر چشم سايرين قرار دارد، دي

دست كم اين مطلبـي اسـت كـه بـه     . بخوانند ولي اين فقط خود ما هستيم كه مي توانيم آنها را درك كنيم
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از لحاظ دقت نظـري نمـي تـوانيم نـاظر رفتارهـاي بـدني       . كمك شعور يا عقل سالم مي توان به آن پي برد

خودمان باشيم، آنچه ديگران به صـورت هـم زمـان مـي      خودمان باشيم اما مي توانيم ناظر آثار خاص آنها بر

به همـين دليـل شـكاف بـين     . بينند يكسان است اما هميشه، كم يا بيش، با آنچه ما ديده ايم متفاوت است

فيزيك را مي توان جرياني دانسـت كـه   . فيزيك و روان شناسي آن اندازه نيست كه در گذشته تصور مي شد

رايط خاصي خواهيم ديد پيش بيني كند و در چنين معنايي رشـته اي از روان  مي تواند آنچه را كه ما در ش

چنين نظري در فيزيك نو به دليل تمايل به اين . است ذهنيشناسي خواهد بود؛ زيرا ديدن ما نوعي رويداد 

ه بـه  وضع پيش آمده كه اظهار نظرهايي كه قاطعانه بيان مي شود بايد از راه تجربه تأييد شدني باشد، با توج

اينكه تأييد كننده هميشه يك انسان است و به اين ترتيب شـامل واقعـه اي اسـت كـه روان شناسـي بـا آن       

نزديـك   هعمل در آنها با وجود رابط هدو علم تعلق دارد نه به شيو هاين مطالب به فلسف هاما هم. سروكار دارد

  .بين موضوع اين دو علم، روش هاي آنها از يكديگر متمايز است

همان طـور كـه در فصـل هـاي پـيش      : به دو موضوعي كه در باال به آنها اشاره شد بر مي گرديم حاال

گفتيم اگر همه حركات بدني ما داراي علت هاي فيزيولوژيكي باشند ذهن ما از نظر علت بودن اهميتش را از 

يا اثري بر روي جهان فقط از راه كارهاي بدني است كه مي توانيم با ديگران در ارتباط باشيم . دست مي دهد

اما از آنجا كه . زماني افكار ما اثري خواهد داشت كه بر رفتارهاي جسمي ما اثري داشته باشد. بيروني بگذاريم

تمايز بين آنچه كه ذهني است با آنچه كه جسمي است را فقط از نظر بـي دردسـر بـودن آن پذيرفتـه ايـم،      

عمل فيزيك باشند ولـي هنـوز هـم رويـدادهاي ذهنـي از       هوزامكان دارد علل رفتارهاي بدني ما كامالً در ح

جمله علت هاي بروز آنها باشند موضوعي كه در عمل مورد بحث است نبايد در معناي ذهن يـا جسـم بيـان    

رفتارهاي بدني مـا   هشيميايي تعيين كنند-آيا قوانين فيزيكو: شايد بتوانيم آنرا به اين ترتيب بيان كنيم. شود

ن است، آيا علم مستقلي به نام روان شناسي وجود ندارد كه مستقيماً به بررسي رويدادهاي است؟ و اگر چني

ذهني مي پردازد بدون اينكه مفهوم ساختگي ماده در آن دخالتي داشته باشد؟ به هيچ يك از اين دو پرسش 

ايـن شـواهد   . با اطمينان نمي توان پاسخ داد، گرچه شواهدي براي جواب مثبت بـه پرسـش اول وجـود دارد   

مشتري مي پردازيم نمي تـوانيم حركـات    هحركات سيار همستقيم نيست، زيرا به همان روشي كه به محاسب

. اما مرز بي چون و چرايي بين بدن انسان و جسم ساده ترين جانداران وجـود نـدارد  . انسان را محاسبه كنيم

ر در اينجا فيزيك و شيمي كارآيي خود را ديگ: هرگز چنين شكاف يا فاصله اي وجود ندارد كه بتوانيم بگوييم

بنابراين . پيش تر هم يادآور شديم كه مرز روشني بين ماده بي جان و ماده جاندار نيست. از دست مي دهند

  .مي توان چنين احتمال داد كه فيزيك و شيمي در همه جا فرمانروايي مي كنند

روان . ن شناسي كمتر مي توان سخن گفتدر حال حاضر در مورد امكان وجود علم مستقلي به نام روا

كاوي تا حدي كوشيده است چنين علمي را به وجود بياورد اما موفقيت در چنـين كوششـي تـا زمـاني كـه      
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من بـا انـدكي ترديـد بـه ايـن      . جريان هاي فيزيولوژيكي را علت نمي داند هنوز ترديد آميز به نظر مي رسد

فيزيك و روان شناسي  هر، علمي پديد خواهد آمد كه در برگيرندنظريه گرايش دارم كه مي گويد در پايان كا

روش هاي فيزيك زير تأثير اين عقيده بـه وجـود   . هر دو خواهد بود اما از هر دو آنها نيز تمايز خواهد داشت

مكانيـك كوانتـوم جديـد    . اين نظر امروز ديگر پذيرفته نيسـت . واقعيتي ماوراءالطبيعه اي دارد مادهآمده كه 

روش روان شناسي تا حدودي زيـر  . دروغين رهانيده است هويژه اي دارد كه خود را از بند ماوراءالطبيعروش 

امكان دارد زماني كه فيزيـك و روان  . واقعيت ماوراءالطبيعه اي دارد ذهنتأثير اين عقيده به وجود آمده كه 

بـه علـم واحـد تبـديل شـوند كـه       شناسي هر دو كامالً از بند اشتباه هايي كه دامنگيرشان شده رهـا شـوند   

 ذهنيسروكارش نه با ذهن خواهد بود و نه با ماده، بلكه به بررسي رويدادهايي خواهد پرداخت كه برچسب 

  .نخواهند داشت تا آن زمان، موضوع علمي بودن روان شناسي هم چنان مطرح خواهد بود جسمييا 

رح شدن مسايل جزيي تر مـي شـود كـه    روان شناسي سبب مط هنظر يكي از سخنرانان راديويي دربار

در روان شناسـي مفهـومي    شخصـيت وي مـي گويـد   . آنها با قاطعيت بيشتري مي توان سخن گفت هدربار

اين واژه را تعريف نمي كند اما مي توانيم شخصيت را نوعي عامل متحد كننده كه اجزاي ذهن . متمايز است

چنين نظـري مـبهم   . گر را تغيير بدهند در نظر بگيريمرا به يكديگر پيوند مي دهد و سبب مي شود تا يكدي

تفـاوت آن بـا روح در   . تا جايي كه هنوز اين واژه قابل دفاع باشد –روح باشد  هاست؛ اين نظر مي تواند دربار

كساني كه به . اين است كه موجوديتي محض در نظر گرفته نمي شود بلكه آنرا نوعي كيفيت كامل مي دانند

مي گويند هر آنچه در ذهن فالن كس وجود دارد داراي كيفيتي فالن كسي است كه سبب  اين نظر معتقدند

اگر در اين تالش هستيد . مي شود تا وجود چيزي كامالً شبيه به آن در ذهن كس ديگري امكان ناپذير شود

رد همـه  كه تعريفي از ذهن فالن كس به دست بدهيد نبايد به قواعد عمومي قناعت كنيد، قواعدي كه در مو

نوع ماده و بدون تمايز گذاري بين آنها به كار مي رود؛ بايد همواره به ياد داشته باشيد كه رويـدادهاي مـورد   

نظر فقط براي آن شخص بخصوص روي داده است و به دليل سرگذشت و خصـلت هـاي ويـژه فـالن كـس      

  .ماهيت رويدادها همان است كه هست

. ، اما به نظر من اين وضع دليـل درسـت بـودن آن نيسـت    در چنين نظريه اي كششي ويژه وجود دارد

البته اين درست است كه دو نفر در وضعيتي يكسان امكان دارد واكـنش هـاي متفـاوت نشـان بدهنـد زيـرا       

آهن كه يكي از آنها داراي خاصيت  هدو قطع هآنان با يكديگر متفاوت بوده است، اما اين موضوع دربار هگذشت

چنين تصور مي شود كه خاطره ها بـر  . چنين ويژگي را ندارد نيز درست خواهد بودآهنربايي است و ديگري 

چنـين مالحظـاتي   . روي مغز نقش بسته اند و از راه تفاوت در ساختمان جسمي بر روي رفتار اثر مي گذارند
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بـي  (و شـخص ديگـري بلغمـي مـزاج     ) عصبي(اگر شخصي صفرايي مزاج . نيز درست است 5در مورد خصلت

ت علت چنين تفاوتي را در طرز كار غده ها مي تـوان رديـابي كـرد و در بيشـتر مـوارد بـا مصـرف        اس) حال

اين عقيده كه شخصيت اسرار آميز و تجربه ناپذير است . داروهاي مناسب اين حالت ها را مي توان از بين برد

ز سوي افراد پذيرفتـه  خود ارجمندي ا هتوجيه علمي ندارد و بيشتر به دليل خوشايندي آن نظر افزون بر كف

از نظر تفسـير روان  «: بار ديگر دو نظري را كه قبالً به آنها اشاره كرديم مورد توجه قرار مي دهيم. شده است

و » .گذرنده اي نيست؛ در درون آن، هـم گذشـته وجـود دارد و هـم آينـده      هشناختي، زمان حال فقط لحظ

فكر مي » .لكه از نظمي در درون آن خبر مي دهدفضا و زمان سبب انزواي شخصيت نمي شود؛ ب«: همچنين

گذشته و آينده منظورش موضوع حالت كسي كه برق زدن ابر را ديـده و در   هكنم همان استاد االهيات دربار

مي توان گفت كه برق زدن كه در گذشته روي داده و صداي رعد كه در آينده روي . انتظار شنيدن رعد است

اما جريان استعاره با مثال زدن سبب گمراهي ما مـي  . كنوني ذهن ما مي شوندخواهد داد هر دو وارد حالت 

مـن نمـي   . يادآوري ما از برق زدن خود برق نيست و در انتظار صداي رعد بودن نيز خود رعـد نيسـت  . شود

 ديـدن : ذهني فكر مي كـنم  هگويم يادآوردن و در انتظار بودن اثر فيزيكي ندارد؛ بلكه به كيفيت واقعي تجرب

. چيزي ديگر و ياد آوردن چيزي ديگري است؛ شنيدن، چيزي ديگر و در انتظـار بـودن چيـز ديگـري اسـت     

روابط بين گذشته با حال و آينده در روان شناسي و ساير رشته ها روابـط علـت و معلـولي اسـت نـه روابـط       

ـ   البته منظورم اين نيست كه در انتظار بودن من براي رعد سبب پيدايش رعـد  . (تفسيري  هشـده بلكـه تجرب

قبلي من از ديدن برق با شنيدن رعد همراه بوده و نيز برق زدني كه تازه ديده ام علت در انتظار بودن بـراي  

خاطره سبب طوالني شدن گذشته نمي شود؛ فقط شيوه اي است كه گذشته .) شنيدن صداي رعد شده است

  .آثار خودش را با آن حفظ مي كند

دو نوع فضا وجود دارد يكي فضـايي كـه   . ست اما پيچيدگي بيشتري دارددر مورد فضا، موضوع همان ا

جسـم ديگـران، ميزهـا و     هتجارب شخصي فرد در آن جا دارد و ديگري فضاي فيزيكي است كه در بر گيرند

صندلي ها، خورشيد، ماه و ستارگان است كه تنها چيزهايي نيستند كه فقط در حواس شخصـي مـا بازتـاب    

فضاي نوع دوم فرضي است و با منطق . مچنان كه ما تصور مي كنيم به خودي خود موجودنديافته اند بلكه ه

محكم مي تواند از سوي كسي كه دلش مي خواهد تصور كند كه در جهان چيزي نيست مگر تجربه هاي او، 

را كـه در   استاد االهيات مايل به گفتن چنين چيزي نيست و به اين ترتيب بايد فضايي. مورد انكار قرار گيرد

نوع ذهني فضا مي توان گفت  هاما دربار. چيزهايي است كه در بيرون از تجربه هاي او است بپذيرد هبر گيرند

تمامي جريان هاي قابل ديدن فرد است؛ فضاي لمس كردني وجود  هفضاي ديدني وجود دارد كه در بر گيرند

اگر من به مانند چيزي در ميان . ده درد استويليام جيمز به عظمت مع هدارد و فضايي وجود دارد كه به گفت

                                                           

5. Character. 
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آسمان پـر سـتاره اي را كـه    . چيزهاي جهان در نظر گرفته شوم هر نوعي از فضاي ذهني در درون من است

ي از ستارگان بر من است؛ چيـزي كـه   شمي بينم آسمان پر ستاره و دوردست ستاره شناسي نيست، بلكه نق

ستارگان ستاره شناسـي در درون فضـاي فيزيكـي انـد كـه در      . منمي بينم در درون من است نه در بيرون 

بيرون من است و من به چنين نتيجه اي فقط از راه استنباط مي رسم نه از راه تجزيه و تحليل تجربه هـاي  

فضـاي   هاستاد االهيات مبني براين كه فضا در واقع بيان نظمي در درون شخصيت اسـت دربـار   هگفت. خودم

گفته ديگرش مبني براين كه فضا سـبب انـزواي شخصـيت    . در مورد فضاي فيزيكي شخصي درست است نه

به محض اينكه اين ابهام . نمي شود فقط زماني درست خواهد بود كه فضاي فيزيكي نيز در درون انسان باشد

  .از ميان برود نظر استاد االهيات ديگر پذيرفتني نخواهد بود

كه از هگل پيروي مي كنند اشتياق دارد ثابت كنـد كـه هـيچ     كساني هاين استاد االهيات به مانند هم

كـه   –اگـر بتـوان اسـتداللش را پـذيرفت      –وي گفته است . چيز در واقع جدايي پذير از چيز ديگري نيست

ما در آن زندگي مي كنـيم   ههر فرد در حال همزيستي با زمان حال او است و فضايي كه هم هگذشته و آيند

شخصيت ها يكديگر را كنار نمي گذارنـد، بايـد   «اما ايشان براي اثبات اينكه . ما است نيز در درون هر يك از

چنين وانمود مي شود كه شخصيت فرد از آرمان هايش تشكيل شده و اينكـه آرمـان   . گام ديگري هم بردارد

از راستي،  يك آرمان فعال«: بار ديگر از اين استاد االهيات نقل قول مي كنم. هاي ما همگي شبيه يكديگرند

افزون براين، چنين آرماني، گرچه جلوه هاي گوناگون ... عدالت، نيكوكاري و زيبايي هميشه در ما وجود دارد

  ».از همين آرمان هاي مشترك و پيوندي كه پديد مي آورند حضور خداوند درك مي شود. دارد، واحد است

وقتـي ايـن   . مي دانم از كجـا شـروع كـنم   بايد اقرار كنم چنين گفته هايي نفسم را مي گيرند و اصالً ن

وجـود   در خود اوهميشه » يك آرمان فعال از راستي، عدالت، نيكوكاري و زيبايي«استاد االهيات مي گويد 

امـا وقتـي پـاي    . دارد ترديدي به خود راه نمي دهيم؛ يقين دارم كه چنين است زيرا قاطعانه چنان مي گويد

نوع بشر به طور كلي به ميان مي آيد، احساس مي كنم من هم بـه   نسبت دادن اين فضيلت شگفت انگيز به

من به سهم خودم متوجه مي شوم كه از ناراسـتي، بـي   . او حق دارم عقيده اي براي خودم داشته باشم هانداز

آيا بـه راسـتي اسـتاد    . عدالتي، تبه كاري و زشتي پيروي مي شود، نه تنها در عمل بلكه به صورت آرمان هم

به نظـرم مـي   » آرمان واحدي داشتند كه جلوه هايشان گوناگون بود؟«هر دو انشتين و  هيتلركند گمان مي 

رسد كه هر يك از آنها به خاطر تهمتي كه در اين گفته به آنان زده شده مي تواند بـه اقـدام قـانوني دسـت     

قلباً به بزند، البته امكان دارد گفته شود كه يكي از اين دو نفر، آدم شروري است و در واقع از آرمان هايي كه 

 هسرچشـم . اما به نظر من اين راه حل بيش از انـدازه سـهل انگارانـه اسـت    . آنها اعتقاد دارد پيروي نمي كند

است و شواهد بسياري وجود دارد كه وي كامالً پـاك نيـت بـوده     6نيچهاصلي آرمان هاي هيتلر انديشه هاي 

                                                           

6. Nitetzcheفيلسوف آلماني در قرن نوزدهم ،.  
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نمي توانم بگـويم   –غير از ديالكتيك هگلي  البته به روشي –تا پيش از پايان نبرد بر روي اين موضوع . است

خـداي يهوديـان و   آرماني در او حلول كـرده   روحچگونه به اين مطلب پي خواهيم برد آن خداوندي كه 

  .8باستاني آلماني ها هخداوار است يا 7مسيحيان

ان گـردد  آرامش فقيـر  هخدا مربوط مي شود كه بايد ماي هتا آنجا كه به عقيده در مورد مهرباني جاودان

شايد در دوران ما اصـالً  . ثروتمندان بوده اما فقيران دارند از آن خسته مي شوند هدچنين نظري هميشه عقي

هدف وحدت گرايي در  هنظري. خردمندانه نباشد كه نام خدا را با دفاع از نابرابري هاي اقتصادي همراه كنيم

در مورد لزوم تكامل ايـن جهـاني يـا دنيـوي      يكتاپرستي از مشكل مربوط به توضيح هبه مانند نظري كيهاني

اگر زمان در پايان كار واقعي نيست . گرچه آسيب ديدگي در هر دو نظريه گوناگون است –آسيب ديده است 

پس چرا در تاريخ جهان هميشه بهتـرين هـا آخـر از همـه      –وحدت گرايان چنين معتقدند  هدر واقع هم –

ند؟ آيا اگر جريان برعكس روي مي داد چنان نمي شد كه هست؟ اگر پديد مي آيند به جاي اينكه اولين باش

اين عقيده كه رويدادهاي داراي تاريخ، خيالي بيش نيست و خدا از چنين عقيـده اي بـري اسـت پـس چـرا      

رويدادهاي خوشايند را براي آخر مي گذارد و رويدادهاي ناخوشايند را در آغاز پديد مي آورد؟ من با االهياني 

  .ويند چنين پرسشي پاسخ پذير نيست موافقمكه مي گ

كه در اينجا به آن مي پردازيم از اين دشواري دوري مي كند و با تأكيد بسيار بر  پديدارگرايي هنظري

اما به طوري كه پي خواهيم برد دشواري هاي ديگر را پديد مي آورد كه دست كم به . واقعيت زمان باور دارد

  .يگر بزرگ استد هاندازه مشكالت آن دو نظري

و  –در كتابي كه از سوي بنگاه سخن پراكني بريتانيا منتشـر شـده    پديدارگرايي هنظري هتنها نمايند

اين استاد گفتگو را چنين آغاز مي كند كه مواد بـي  . است 9الكساندراستاد  –مرتب از آن نقل قول مي كنم 

  :چنين مي افزايد جان، مواد جاندار و ذهني هر يك به ترتيب ديگري پديد آمده و

حيات از ماده پديد مـي آيـد و ذهـن از    . ناميده شده است پديدارگرايياكنون چنين تحولي به نام «

حيات موجود جاندار موجودي مادي نيز هست اما به شيوه اي ساخته شده كه كيفيتي به نام زندگي از خود 

موجـودي  . ز حيات به ذهن نيز بازگو كـرد و نيز مي توان چنين چيزي را در مورد تحول ا... نمايان مي سازد

موجودي زنده نيز هست، امـا موجـودي بـا آنچنـان پيچيـدگي در رشـد و بـا آنچنـان ظرافـت در           ذهن دار

                                                           

7. Jehovah. 
8. Wotan. 
9. Alexander. 
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امـا   –ذهـن باشـد    هساختمان برخي از اندام هايش و به ويژه در ساختمان دستگاه عصبي كه مي تواند دارند

  ».ي هشياري استاگر از اين واژه بيشتر خوشتان مي آيد دارا

وي چنين ادامه مي دهد كه دليلي ندارد تصور كنيم اين جريان با پيدايش ذهن بايد به پايان رسـيده  

اين وضع نمودار پيشرفت كيفيت هستي و فراتر رفتن از ذهن است كه با خود ذهـن پيونـد   «برعكس، . باشد

و چنان هسـتي   10ونگيخداگچنين كيفيتي را . دارد، همچنان كه ذهن با حيات يا حيات با ماده پيوند دارد

چيزها به سوي پديدار شدن چنين كيفيتـي اشـاره    هبه اين ترتيب به گمان من هم. آنرا خدا مي نامم هدارند

مي كند و به همين دليل كه مي گويم خود علم وقتي با ديدگاهي گسترده تر مي نگرد نيـاز بـه خـداگونگي    

اما، خداگونگي با طبيعت » .به سوي خداگونگي استاز نظر همان استاد جهان، در تالش يا در گرايش » .دارد

آفريننده «وي مي افزايد از ديدگاه او خدا » .متمايزش در اين مرحله از هستي جهان هنوز پديدار نشده است

  ».اي به روايت ديدن هاي تاريخي نيست بلكه آفريده است

پيونـدي نزديـك    يننـدگي تكامـل آفر  هدربار 11برگسونبين نظرهاي استاد الكساندر و انديشه هاي 

برگسون مي گويد جبرگرايي بر خطا است زيرا در جريان تكامل چيزهاي نوظهور و اصيلي پديدار . وجود دارد

نيرويي اسـرار آميـز   . مي شوند كه هرگز پيشاپيش قابل پيش بيني نبودند و حتي تصورشان امكان ناپذير بود

رمزآلود بينايي  هي كه توانايي بينايي ندارد داراي نوعي طاليمثالً جانور. چيزها را ناگزير از دگرگوني مي كند

در هر لحظه چيزي نو پديد مي آيـد امـا   . است و به شيوه اي عمل مي كند كه به پيدايش چشم مي انجامد

بـه  . زيرا فراموش كردن فقط جرياني ظاهري است –گذشته هرگز نمي ميرد و در حافظه نگهداري مي شود 

وسته از نظر محتوا غني تر مي شود و به موقع خود به جايگاهي خوشايند تبديل خواهـد  اين ترتيب جهان پي

چيزي اساسي كه بايد از آن دوري كنيم نيرويي ذهني است كه به گذشته مي نگرد و ايستا است، آنچه . شد

ي را جـا داده  بايد به كار بياندازيم بينش گرايي يا الهام است كه در درون خود شور به نـوآوري در آفريننـدگ  

  .است

نبايد چنين تصور شود كه براي اعتقاد به اين حرف ها داليلي آورده شده جز اينكه گاهي اشاره اي بـه  

برگسون را بيشتر به بايد به عنوان شـاعر  . نوعي زيست شناسي كم مايه كه يادگار المارك است به عمل آمد

ارد براي نيروي ذهنـي محـض جـاذب باشـد     شناخت، وي در بحث از اصول خودش از هر چيزي كه امكان د

  .دوري مي كند

                                                           

10. Deity. 
11. Bergsonفيلسوف فرانسوي در قرن بيستم ،.  
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برگسون را دربست پذيرفته است بلكه شباهت هايي بـين نظريـه    همن نمي گويم استاد الكساندر فلسف

در هر حال، بر موضوع زمان در نظريه هـاي  . هايشان كه هر يك جدا از يكديگر آن را پديد آورده وجود دارد

  .ين باورند كه در جريان تكامل، نوظهورهاي پيش بيني ناپذيري پديدار مي شوندآنان تأكيد شده و هر دو برا

شايد يكي از مهـم  . تكامل پديداري رضايت بخش نباشد هبرخي از دشواري ها سبب مي شود كه فلسف

ترين آنها اين است كه به منظور فرار از جبرگرايي، پيش بيني امكان ناپذير در نظر گرفته شده اسـت امـا بـا    

اينهـا دقيقـاً در وضـعيت جـانور     . جود اين هواداراي اين نظريه وجود خدا را در آينده پيش بيني مي كننـد و

استاد الكساندر مي گويد مـا در  . صدفدار برگسون هستند كه مايل به ديدن است اما نمي داند ديدن چيست

. مـي نامـد   12»راشـناخت ف«داريـم كـه وي آن را    خـداواره برخي از تجربه هايمان آگاهي مبهمي از نـوعي  

نوعي احساس اسرار آميز چيزي اسـت  «احساسي كه خصلت هاي چنان تجربه هايي را بيان ميكند از نظر او 

اما در هر حال چيزي است غيـر از  . كه مي تواند ما را به هراس افكند يا در زمان درماندگي پشتيبانمان باشد

ن استاد در مورد اهميتي كه براي چنين احساسي در نظر اي» .آنچه تاكنون از راه حواس يا تفكر شناخته ايم

مي گيرد دليلي نمي آورد و نيز براي چنين تصوري كه با پيشرفت ذهني اين احساس به عنصر بزرگترين در 

در اين مورد از مردم شناسان برداشت كامالً متضادي به . زندگي تبديل خواهد شد دليلي به دست نمي دهد

سرار آميز بودن از نيرويـي غيرانسـاني كـه دوسـتانه يـا دشـمنانه باشـد در زنـدگي         احساس ا. دست مي آيد

در واقع اگر بخـواهيم بـه هويـت ديـن از راه ايـن      . وحشيان نقش بسيار بزرگتري دارد تا در زندگي متمدنان

چنـين  . شناخته شده اي از سرگذشت انسان با فروكشي دين همراه بوده اسـت  هاحساس پي ببريم هر مرحل

  .پديدار شونده هماهنگ است هخداوارعي به سختي با استدالل هاي تكاملي براي اثبات وض

با تأكيد گفته شده است كه در تكامل سه مرحلـه  . در هر حال، چنين استداللي بي اندازه سست است

است دليلي در دست نيست بر اينكه گمان كنيم تكامل در جهان پايان يافته . ماده، حيات و ذهن: وجود دارد

پنجم يـا   هو مي توان تصور كرد مرحل –چهارمي پديد آيد  هو شايد در آينده اين احتمال پيدا شود كه مرحل

ماده توانـايي پـيش بينـي زنـدگي را     . تكامل پايان خواهد يافت هاما نه، با چهارمين مرحل. ششم و مانند آنها

بعدي را  هدر نيمه تاريكي، مي تواند مرحلنداشت و زندگي نيز نمي توانست ذهن را پيش بيني كند اما ذهن، 

 هآشكار است كـه همـ  . باشد 14يا سياهان گينه نو 13اندام افريقاي جنوبي ببيند به ويژه اگر ذهن سياهان ريز

تصادفاً مي تواند درست هم باشد اما براي چنـين تصـوري   . اين حرف ها خالص ترين نوع فرض و گمان است

پديدارگريي كامالً حق دارد بگويد آينده پيش بيني ناپذير است اما  هففلس. زمينه اي منطقي در دست نيست

                                                           

12. Numinous. 
13. Bushman. 
14. Papuan. 

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


يناهيك فده  113  

خدا دسـت بردارنـد    همردم از اينكه از واژ. پس از گفتن اين موضوع بي درنگ به پيش بيني آينده مي پردازد

هـواداران تكامـل از راه   . آن بـوده اسـت   هبيشتر اكراه دارنـد تـا از عقيـده اي كـه تـاكنون ايـن واژه نماينـد       

پديدارگرايي پس از مجاب شدن در اين مورد كه خدا دنيا را نيافريده به گفتن اينكه دنيا خدا را آفريده خود 

اما بجز نام خدا، چنان خدايي يا خدايي كه در ايمان هاي سنتي پرستش مي شـود تقريبـاً   . را قانع مي كنند

  .هيچ صفت مشتركي ندارد

آن، دو انتقاد را مي توان مطرح  هك از شكل هاي سه گانبه طور كلي، در هر ي هدف كيهانيدر مورد 

را باور دارند همواره مـي انديشـند كـه جهـان در همـان       هدف كيهانيدر نخستين مرحله، كساني كه . كرد

جهتي كه داشته به تكامل خود ادامه خواهد داد، در دومين مرحله، گمان مي كنند آنچه تـاكنون روي داده  

  .هر دو فرض ترديد پذيرند. جهان هستي بوده استخود دليل بر خوبي نيت 

در مورد جهت تكامل اين استدالل اساساً از آنچه از آغاز پيدايش حيات بر روي زمين روي داده نتيجه 

زمين يكي از اجزاي بسيار ريز جهان هستي است و داليلي هـم   هاكنون مي دانيم كه سيار. گيري شده است

برخي مي گويند در زمان حاضر امكان وجـود حيـات در   . عالم بدانيم هبقي هموندر دست داريم كه نبايد آنرا ن

پيش از انقالب كوپرنيكي اين تصور طبيعي بود كه هدف هـاي خـدا بـه ويـژه     . جاي ديگر بسيار اندك است

تكامـل ذهـن    هدف كيهاناگـر  . مربوط به زمين بوده اما اين تصور ديگر فرضيه اي ناپذيرفتني بيش نيست

ست مي توان به دليل انجام دادن كاري چنين اندك در زماني چنان دراز، آنـرا تـا حـدي بـي كفايـت      بوده ا

البته اين امكان وجود دارد كه در آينده و در جايي ديگر ذهن بيشتري پديد آيد اما در اين مورد ذره . بدانيم

ده خود از عجايب اسـت،  اين موضوع كه حيات به شيوه اي تصادفي پديد آم. اي دليل علمي در دست نيست

  .اما در جهاني با اين همه گستردگي، تصادف ها روي مي دهند

كوچك ما نظر لطف  هبه ويژه به سيار هدف كيهانيو اگر حتي اين نظر عجيب و غريب را بپذيريم كه 

ن دارد هنوز هم به داليلي بر مي خوريم كه ترديد داشته باشيم منظورهاي آن همان است كه االهيـان بـه آ  

شـايد بـراي   ) كافي براي نابودي زندگي مصرف نكنـيم  هاگر گاز سمي به انداز(زمين  هسيار. نسبت مي دهند

شايد جو زمين تدريجاً به درون فضا پرواز كند؛ امكان . زماني دراز سكونت پذير باشد، اما براي ابد نخواهد بود

شيد داشته باشد، در چنين حالتي يـك  زمين هميشه رو به خور هدارد جزر و مد سبب شود فقط نيمي از كر

اگر هيچ يك . شايد ماه بر روي زمين بيافتد. ديگر بي نهايت سرد خواهد شد هنيم كره بسيار سوزان و نيم كر

زيرا خورشيد پـس از انفجـار بـه نـوعي     . ما نابود خواهيم شد هاز اين رويدادها هم پيش نيايد در هر حال هم
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گفته مي شود چنين پيش آمدي حدود يك ميليون . تبديل خواهد شد 15هاكوتوله سفيد سرد از نوع  هستار

  .ي نمي توان در نظر گرفتدميليون سال ديگر پيش خواهد آمد، گرچه تاريخ دقيقي براي چنين رويدا

يك ميلون ميليون سال فرصتي است براي ما كه براي پايان كـار آمـاده شـويم و بايـد در ايـن فاصـله       

سـتاره  . شناسي و توپ و تفنگ سازي به پيشرفت هاي چشم گيري دست يافته باشـند اميدوار باشيم ستاره 

شناسان، خورشيد ديگري كه سياره هاي سكونت پذيري هم دارد كشـف كـرده باشـند و شـليك كننـدگان      

در . دلخـواه شـليك كننـد    هاسلحه هم توانايي را به دست آورده باشند كه ما را با سرعت نور به سـوي سـيار  

مسافران از همان آغاز همگي جوان باشند شايد پـيش از اينكـه در اثـر سـالخوردگي      هدي اگر همچنين مور

شايد اين اميد سست پايه باشد اما بياييـد بـه بهتـرين شـيوه اي از آن     . چشم از جهان ببندند به آنجا برسند

  .بهره برداري كنيم

توانايي علمـي نيـز بـه انجـام برسـد      اينها، سير و سفر در جهان هستي اگر حتي با كامل ترين  هبا هم

انرژي ] تبديل نيروي حرارتي به نيروي كار[براساس قانون دوم ترموديناميك . زندگي را جاوداني نخواهد كرد

هميشه از شكل پر تراكم خود به شكل كم تراكم تري دگرگون مي شود و در پايان شكلي بـه خـود خواهـد    

حيـات نيـز    هزماني كه چنين پيش آمدي روي دهـد رشـت  . د بودگرفت كه ديگر تغيير آن امكان پذير نخواه

چه در عالم هستي و چه در مـورد جانـدران   «: مي گويد 16جينزيكي از جويندگان علم به نام . قطع مي شود

اين جريان وي را به انديشه هايي رهنمون مي » .فناپذير، تنها حيات امكان پذير پيشروي به سوي گور است

  :شود كه با داستان ما مناسبت دارد

ته شـد  كه به خاطر اعتقاد به يگـانگي جهـان مـا كشـ     17جوردانو برونودر طول سه قرني كه از زمان «

اما در اين مدت . تاكنون سپري شده، درك ما از جهان هستي به ميزان توصيف ناپذيري دگرگون شده است

حيات كه با توجه به ظواهر امر بسيار نادر هم جلوه مي كند فقط توانسـته ايـم حـدس     هما به شناسايي رابط

حركت است، نهـايتي كـه بـرايش    فرينش به سويش در آاوج نهايي است كه كل  هآيا حيات نقط. هايي بزنيم

به همراه بـوده و پرتـو    18كهكشان هاي ابريميليون ها ميليون سال دگرگوني در ستارگان نامسكون و در 

افشاني نوري كه در صحراي فضا به هدر رفته فقط به عنوان آمادگي مقدماتي براي آن به شيوه اي گـزاف و  

ض است و شايد هم محصول فرعي و كامالً بـي اهميـت   باورنكردني بوده است؟ يا آيا حيات فقط تصادف مح

يـا آيـا،   . جريان هاي طبيعي است، جريان هايي كه هدفشان دستيابي به غايت هاي بهت انگيز ديگري اسـت 

                                                           

15. Dwais. 
16. Jeans. 

17. Giordano Bruno قرن شانزدهم، فيلسوف ايتاليايي در.  

18. Nebula. 
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اگر با ديد فروتنانه تري از انديشه به آن بنگريم، بايد حيات را چيزي تصور كنيم كه ماهيت آن مانند نـوعي  

ن كهن سالي ماده بر آن عارض شده؛ دوراني كـه حـرارت فـراوان و توانـايي توليـد      بيماري است كه در دورا

پرتوهاي نيرومندش را از دست داده است، همان ويژگي هايي كه با آنها ماده جوان تر و پر توان تر حيـات را  

چنـين تصـور    به شيوه اي ناگهاني نابود خواهد كرد؟ يا اگر فروتني را كنار بگذاريم آيا مي تـوانيم جسـورانه  

توده هاي عظيم ستارگان و كهكشان هاي ابري و چشم انداز  هكنيم كه حيات تنها واقعيتي است كه آفرينند

  ».اين عوامل آفريده شده است هبي پايان زمان نجومي باور نكردني است، نه واقعيتي كه به وسيل

مان بدلي كه علم بدون تعصب به گمان من اين نظر بدل هايي براي ساير نظريه ها را بيان مي كند، ه

آخرين امكان مبني براين كه ذهن تنها واقعيت است و اين كـه زمـان هـا و فضـاهاي نجـوم      . ارائه داده است

اما كساني كه از ايـن نظـر بـه    . آن مي توان سخن گفت هآنند مطلبي است كه از لحاظ منطقي دربار هآفريد

هر چيزي . داستان پي نمي برند هواداري مي كنند به دنبالآن ه هاميد فرار از نتيجه گيري هاي دلسرد كنند

وجود چيزهاي ديگر دارم بـه هـيچ    همن است و برداشت هايي كه دربار ذهنكه مي دانم مستقيماً بحثي از 

در چنين حالتي زماني كه . بنابراين امكان دارد كه چيزي جز ذهن من وجود نداشته باشد. روي قطعي نيست

اما اگر ذهن هاي ديگري جز ذهن خود را بپذيرم مي بايد تمامي جهـان  . به پايان مي رسدمي ميرم دنيا نيز 

به اين ترتيـب آخـرين بـدلي كـه     . نجومي را نيز بپذيرم، زيرا براي وجود هر دو دليل مساوي در دست است

آنان وجود جينز از آن نام مي برد اين فرض آسان گيرانه نيست كه گرچه جسم ديگران وجود ندارد اما ذهن 

دارد، فرضيه اي است كه براساس آن من در جهاني خالي وجود دارم و نسل انسان، دوران هاي زمين شناسي 

تا آنجا كه مي دانم عليه . سياره، خورشيد و ماه و كهكشان هاي ابري را با نيروي خالق تصور خودم آفريده ام

هر نوع ديگري از ايـن نظريـه كـه ذهـن را تنهـا       اما عليه. اين فرضيه استدالل منطقي با ارزشي وجود ندارد

واقعيت موجود مي داند اين حقيقت وجود دارد كه دليل ما براي وجود داشتن ذهن ديگران از برداشت ما در 

به اين ترتيب اگر ديگران ذهن داشته باشند بايد جسم هـم داشـته   . مورد جسم آنان نتيجه گيري شده است

  .ي جسمي باشد، اما به شرط اينكه فقط خود تنها وجود داشته باشدباشند، خود تنها شايد ذهن ب

بـه ايـن پرسـش كـه آيـا آنچـه       . رسيده ام هدف كيهاني هاكنون به آخرين پرسش گفتگويمان دربار

تاكنون روي داده دليل بر نيت هاي خوب جهان هستي بوده است؟ به طوري كه پـيش تـر هـم اشـاره شـد      

ايـن را نمـي تـوانم انكـار     . ري بيان شده اين است كه جهان، ما را آفريده استپشتوانه اي كه براي چنين باو

اما آيا ما آنچنان شكوه منديم كه چنان پيش پرده هاي طوالني را موجـه جلـوه بدهـد؟ فيلسـوفان بـر      . كنم

از چيزهايي كه اينك هستند مـي انديشـيم و    هاينان مي گويند ما دربار: موضوع ارزش ها تأكيد بسيار دارند

اما ايـن بيـاني اسـتداللي    . آنجا كه اين چيزها نيكند پس ما بايد بسيار نيك باشيم كه آنها را چنان مي دانيم

موجودي داراي ارزش هـاي ديگـر امكـان دارد ارزش هـاي مـا را چنـان       . است كه به دور خودش مي چرخد
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صوير آينه اي كـه انسـان هـا در برابـر     آيا ت. شرورانه بداند كه تصور كند آنها را شيطان به ما الهام كرده است

خود نگاه داشته اند چيزي كه اندكي بي معني جلوه مي كند ديده نمي شود، انسان هايي كه فكر مي كننـد  

زمـان هـايي دراز در    هـدف كيهـاني  تصويري كه مي بينند آن چنان پر شكوه است كـه ثابـت مـي كنـد     

ه و جالل دادن به انسان چيست؟ تكليف شير و ببر جستجوي آن بوده است؟ در هر حال دليل اين همه شكو

 هدربـار . چه مي شود؟ اين جانوران كمتر از ما آدم كشي و جانوركشي مي كنند و از ما هـم بسـيار زيباترنـد   

آيـا دنيـاي   . موران چه مي گوييم؟ اينها كشورهاي متحدشان را مراتب بهتر از فاشيست هـا اداره مـي كننـد   

هـدف  بهتر از دنياي سـتمگران، بيـدادگران و جنگجويـان نيسـت؟ معتقـدان بـه        بلبالن، چكاوكان و آهوان

اگـر  . ، هوش خيالي ما را خيلي بزرگ مي كنند اما نوشته هايشان اولين ترديد را به وجود مـي آورد كيهاني

ن من توانايي مطلق داشتم و ميليون ها سال فرصت تجربه و آزمايش در اختيارم بود و به نوع انسان به عنـوا 

  .پايان كار تمامي تالش هايم افتخار چنداني نمي كردم

آميـزه اي از  : نوع انسان به عنوان پيش آمدي عجيب و غريب در مكاني پـرت و قابـل فهميـدن اسـت    

بزرگي ها و پستي هايش به گونه اي است كه مي توان توقع داشت از چشمه اي پر صالبت و شكيبا تراويـده  

دانـاي  آن دليـل  اما فقط با از خود راضي بودن بي پايان مي توان در نوع انسان چيزي يافـت كـه بـه    . است

انقالب كوپرنيكي تا زماني به پايان نمي رسد كـه بشـر    هوظيف. خالق دانسته است هآن را در خور انگيز 19كل

فروتني بيشتري از آنچه در كساني ديده مي شود كه گمان مي كنند نوع انسـان  . فروتني بيشتري را بياموزد

 .كافي است هدف كيهانيبراي اثبات وجود 

                                                           

19. Omniscience. 
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  فصل نهم

  علم و اخالق شناسي

همان طور كه در دو فصل گذشته ديديم كساني كه معتقد به ناكافي بودن علم هستند به اين موضوع 

اين را مي پذيرم؛ اما زماني كه از اين گفته . حرفي براي گفتن ندارد ها ارزش هاستناد مي كنند كه علم دربار

حقيقت هايي است كه علم نـه توانـايي    هدر برگيرند] اخالق شناسي[چنين برداشت مي شود كه علم اخالق 

موضوع گفتگو به گونـه اي اسـت كـه روي    . اثباتشان را دارد و نه توانايي انكارشان را، ديگر اين را نمي پذيرم

هم رفته روشن انديشيدن به آن چندان آسان نيست، نظرهاي من در اين باره نيز با آنچـه سـي سـال پـيش     

اين موضوع الزم است زيرا هدف مـا ارزشـيابي آن    هاما روشن گويي دربار. داشتم دگرگوني بسيار يافته است

از آنجا كـه هـم رأيـي در    . هدف كيهاني بيان شده است هچنان استدالل هايي است كه در پشتيباني از نظري

نظريه هاي مربوط به علم اخالق وجود ندارد الزم است به اين نكته توجـه شـود كـه آنچـه بيـان مـي شـود        

  .علم هنظرهاي شخصي من است نه نظري

قواعـد اخالقـي و ديگـري     هدو بخش است يكـي دربـار   هسنتي در برگيرند هبررسي علم اخالق به شيو

قواعد رفتاري كه بسـياري از آنهـا در آداب و رسـوم ريشـه دارد     . وب استاينكه چه چيزي به خودي خود خ

خوردن از ظرف غذاي رهبر ممنوع است و . نقش بزرگي در زندگي وحشيان و مردمان ابتدايي بازي مي كند

ويژه اي از تاريخ بشر  هقرباني به خدايان سفارش شده و در دور ههدي. نبايد بچه را با شير مادرش خيس كرد

سـاير دسـتورهاي اخالقـي ماننـد     . ن تصور مي شد كه اگر قرباني انسان باشد پذيرفتني تر خواهـد بـود  چني

آشكارتري بهره دهي اجتماعي را نشان مي دهد و پـس از نـابودي دسـتگاه     هممنوعيت قتل و دزدي به شيو

سان انديشمندتر مـي شـد   اما هر چه ان. هاي كهن االهياتي كه از آغاز با آنها، پيوند داشت همچنان باقي ماند

ايـن  . گرايشي پديد مي آمد كه بر روي دستورها كمتر تأكيد كند و بيشتر به حالت ذهني توجه داشته باشد

ما به گفته هايي از پيـام آوران كتـاب مقـدس     ههم. فلسفه و دين عارفانه –جريان داراي دو سرچشمه است 

ل  شناخته شده اسـت، سـتايش مشـهور     قانونآشناييم كه در آن پاكي دل برتر از رعايت دقيق  از  سـنت پـ

 عارفـان بـزرگ چـه مسـيحي و چـه غيـر       ههمان چيز در هم. نيكوكاري با محبت، آموزش همان اصل است

آنچه از ديدگاه آنان ارزشمند به شمار مي رود حالت ذهني است و به نظر آنان رفتار . مسيحي ديده مي شود

نظر آنان قواعد، بيروني است و سازش پذيريشان با اوضاع و احوال ناكافي به . درست را به دنبال خواهد داشت

  .است
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يكي از شيوه هايي كه در آن از نياز به رو آوردن به دستورهاي خارجي براي رفتار دوري شده اعتقاد به 

چنـين تصـور مـي رود كـه خـدا      . وجدان بوده كه به ويژه در اصول اخالقي پروتستان ها داراي اهميت است

درستي و نادرستي را بر قلب هر فرد آشكار مي كند و به اين ترتيب براي دوري از گناه فقـط بايـد بـه ايـن     

نداي دروني وجدان به افراد مختلف چيزهاي متفاوتي مي گويد؛ دوم اينكه بررسي ضمير نـاخود آگـاه مـا را    

  .متوجه علت هاي دنيايي احساسات وجداني كرده است

به او يادآور شد كـه نبايـد فرمـان     1جرج سومگوناگون وجدان بايد گفت وجدان اما در مورد پيام هاي 

اما شاهان . آزادي كاتوليك ها را صادر كند و اگر چنان كند سوگند وفاداري تاج گذاري خود را شكسته است

از وجدان سبب مي شود تا برخي چپاول دارايي هـاي ثروتمنـدان را   . بعدي پيرو چنين معيار اخالقي نبودند

سوي فقيران محكوم كنند، كاري كه كمونيست ها از آن هواداري مي كننـد و برخـي ديگـر بهـره كشـي از      

وجدان به شـخص  . فقيران را از سوي ثروتمندان محكوم كنند، كاري كه سرمايه داران به آن دست مي زنند

ري مـي گويـد هرگونـه    مي گويد اگر به كشورش حمله كند بايد به دفاع از آن برخيزد در حالي كه بـه ديگـ  

مقامـات دولتـي كـه تعـداد     ] جهـاني اول [در دوران جنگ . دخالتي در كارهاي جنگي گناه شمرده مي شود

اصول اخالقي پرداخته بودند موضوع وجدان برايشان به معمايي تبديل شده  هانگشت شماري از آنها به مطالع

گفتند كسي كه با شـركت خـودش در جنـگ    اين سردرگمي عجيب و غريبي گرفتند؛ اينان  هبود و در نتيج

مخالف است از معيارهاي وجداني پيروي كرده است اما اگر همين شخص براي سربازگيري به روستاها بـرود  

همان مقامات اعتقاد داشتند در حالي كه وجدان مي تواند مخـالف  . كاري برخالف وجدانش انجام نداده است

نظر تندروانه، ديگر نمي تواند مخالف جنگي هم باشـد كـه هـم     هر نوعي جنگ هم باشد با كنار گذاشتن آن

كساني را كه به هر دليل معتقد بودند جنگ كار بدي است وادار مي كردند نظرشـان  . اكنون در جريان است

  .بيان كنند وجدانرا در چارچوب مفهومي غير علمي و ابتدايي به نام 

در . آن شناخته شده باشد هبيني كرد كه سرچشم گوناگوني پيام هاي وجداني را زماني مي توان پيش

خاصي از رفتارها با موافقت و گروهي ديگر با مخالفـت روبـرو مـي شـود؛ و از راه طبيعـي       هآغاز جواني دست

پيوستگي رفتارها با هم، خوشي ها و ناراحتي ها تدريجاً با رفتارها گره مي خورند و ارتباطشان ديگر فقط بـا  

با گذشت زمان، امكان دارد تمامي آمـوزش  . لفتي نيست كه به دنبال آنها پيش مي آيدجريان موافقت يا مخا

زيـرا  . هاي اخالقي قبلي را از ياد ببريم اما هنوز هم برخي از اعمالمان احساس ها اسرار آميز جلوه مـي كنـد  

رتيب طبيعي اسـت  ديگر اوضاع و احوالي كه در آغاز سبب پيدايش آنها شده از يادمان رفته است؛ و به اين ت

اما در حقيقت، وجـدان ارمغـان آمـوزش و    . كه آنها را به نداي خداوندي در درون قلبمان نسبت خواهيم داد

پرورش است و آنچنان كه دلخواه كارشناسان آموزش و پرورش باشـد وجـدان را مـي تـوان بـه گونـه اي در       

                                                           

1. George IIIشاه انگلستان در قرن هاي هجدهم و نوزدهم ،.  
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بنابراين در حالي . مال ديگري مخالف باشداكثريت نسل بشر پرورش داد كه با رفتارهاي خاصي موافق و با اع

بـه   وجـدان كه آزادي اصول اخالق از بند قواعد بيروني اخالق خواستي درست است از راه مفهومي بـه نـام   

  .سختي مي توان به شيوه اي رضايت بخش به چنين هدفي دست يافت

عد اخالق تابع عامل ديگري ديگري رسيده اند اما در اين نظر هم قوا هفيلسوفان از راهي ديگر به نتيج

هر آن چيزي است كـه بـه   ) در بياني تقريبي(را پديد آورده اند و منظورشان  خوباينان مفهوم . شده است

خودي خود و با چشم پوشي از نتيجه هايي كه به بار مي آورد بايد آرزوي وجود داشتن آنرا داشته باشـيم؛ و  

بيشتر مردم موافق ايـن نظرنـد   . دا را خشنود مي كندچيزي است كه خ خوباگر فيلسوف خداشناس باشد 

براساس اين نظر اگر قواعد اخالق سبب . كه شادي بهتر از اندوه و دوستي بهتر از دشمني است و مانند اينها

. گسترش هر آنچه كه با اين تعريف از خوب هماهنـگ باشـد بشـود در آن صـورت پـذيرفتني خواهنـد بـود       

بزرگي از موردها به دليل آثاري كه به بار مي آورد مي توان موجه به حساب  ممنوعيت آدم كشي در اكثريت

. آورد اما ممنوعيت آتش زدن بيوه اي كه جسد شوهرش در حال سوختن است را نمي توان موجه جلـوه داد 

 امـا حتـي  . به اين ترتيب ممنوعيت مثال اول را بايد نگاه داشت اما ممنوعيت مثال دوم را بايد گنار گذاشـت 

نتايج بـدي بـه    هميشهاستثناها خواهد بود زيرا هيچ دسته اي از رفتارها  برخيبهترين قواعد اخالق داراي 

به اين ترتيب براي اينكه آيا عمل يا رفتاري از ديدگاه اخالقي ستودني است يا نه سه معيار . بار نخواهد آورد

  :در دست داريم

  .تبا دستورهاي اخالقي فرستاده شده هماهنگ اس -1

  .آن به بار آوردن نتايج خوب بوده است ههدف صميمان -2

  .امكان دارد در واقع آثار خوبي داشته باشد -3

بنـابر باورهـاي االهيـات    . معيار سوم عموماً از نظر اصول و اخالق ناپذيرفتني در نظر گرفته شده اسـت 

يـا   آمـرزش بـزرگ  سنتي، خيانت يكي از حواريون مسيح نتايج خوبي به ارمغان آورد، زيرا عمل وي براي 

  .الزم بود؛ اما به اين دليل از آن عمل ستايش نمي شود 2شفاعت مسيح

برخي مي گويند كه اين . در نظر گرفته اند خوب هناگون مفهوم هاي متفاوتي را براي واژفيلسوفان گو

مفهوم در شناخت خدا و عشق به او است؛ گروهي آن را در عشق كلي مي بينند؛ دسته اي در لذت بـردن از  

ز روشن اصول اخالقي ني هروشن شد تكليف بقي خوبپس از آن كه تعريف . زيبايي؛ و گروهي ديگر در لذت

بايد به راهي برويم تا آنجا كه امكان پذير است خوبي به ارمغان بياورد و تا آنجا كـه امكـان دارد از   : مي شود

نهـايي شـناخته شـده،     خـوب تنظيم قواعد اخالق، تـا آنجـا كـه    . ضد آن كه بدي است نشاني در آن نباشد

                                                           

2. Atonement. 
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يد اجرا بشود يا فقـط در مـورد آدم كشـي    مثالً آيا مجازات اعدام در مورد دزدي با. موضوعي براي علم است

  باشد، يا اينكه نبايد چنين مجازاتي وجود داشته باشد؟

كه لذت را خوب مي دانست خود را وقف تنظيم نوعي از قوانين كيفري كـرد كـه سـبب     3جرمي بنتام

ر كاسـته  گسترش لذت بشود و در پايان به اين نتيجه رسيد كه بايد از خشونت اين قـوانين بـه ميـزان بسـيا    

  .است، به قلمرو علم تعلق دارد خوباين موردها، جز اين نظر كه لذت  ههم. شود

اسـت منظورمـان    خـوب اما زماني كه مي كوشيم دقيقاً روشن كنيم كه وقتي مي گوييم ايـن يـا آن   

مي دانسـت   خوببنتام كه لذت را  هنظري. چيست خود را با دشواري هاي بزرگي دست به گريبان مي بينيم

نـه فيلسـوف توانـايي پـيش بـردن هـيچ گونـه        . ناميدنـد  خوك هفلسفالفت تندي را برانگيخت و آن را مخ

در مورد مسئله اي علمي هر گروهي نظرش را بيان مي كنـد و در پايـان   . استداللي را داشت و نه مخالفانش

ايـد مسـئله   چنين نتيجه گرفته مي شود كه يك گروه در وضع بهتري است و اگر چنين وضعي هم پـيش ني 

نهايي است براي اثبات هـيچ   خوباين موضوع كه آيا اين يا آن  هاما دربار. همچنان حل نشده باقي مي ماند

هر يك از مناظره كنندگان فقط مي تواند به عواطف خود تكيه كند و بـه شـيوه   . يك دليلي در دست نداريم

  .ا در ديگران برانگيزاندهايي در بحث و جدل روي بياورد كه امكان دارد عواطف مشابهي ر

بنتـام مـي   . براي مثال موضوعي را بيان مي كنيم كه در سياست علمي پر اهميت شناخته شده اسـت 

 هگفت لذت يك فرد داراي همان اهميت اخالقي است كه بايد شامل فرد ديگري بشود، به شرط اينكه انـداز 

برعكس، نيچـه مـي   . ري از دموكراسي پرداختبرابري داشته باشد و بر روي چنين زمينه اي بود كه به هوادا

گويد فقط اَبرمرد را به خاطر خودش مي توان پر اهميت به شمار آورد و عقده دارد بخش عظيمـي از مـردم   

از ديدگاه او مردم عـادي همـان جايگـاهي را    . جهان بايد فقط وسيله اي براي آسايش او در نظر گرفته شوند

در نظر مي گيرند؛ نيچه بهره برداري از مردم را نه به خاطر خودشان بلكه در  دارند كه بسياري براي جانوران

راه ابرمرد پذيرفتني مي دانست؛ و چنين انديشه اي از آن زمان براي موجه جلوه دادن برچيدن دموكراسـي  

يان در اينجا با دو نظر به شدت مخالف يكديگر روبرو هستيم كه داراي اهميت عملي شـا . پذيرفته شده است

توجهي است اما مطلقاً به هيچ روي وسيله اي علمي يا فكري در اختيار نداريم كه به يكـي از ايـن دو گـروه    

البته اين درست است كه شيوه هايي وجود دارد كه به ياري آنها مي تـوان  . بقبوالنيم كه حق با ديگري است

  .استداللي هعاطفي دارند نه جنب هآنها جنب هموضوع هايي تغيير داد اما هم هافكار ديگران را دربار

                                                           

3 .Geremy Benthamفيلسوف و قاضي انگليسي در قرن هاي هجدهم و نوزدهم ،.  
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به بيـان ديگـر، اينكـه چيـزي بـه خـودي خـود و بـدون توجـه بـه ره             – ارزش هامسايلي به مانند 

از قلمرو علم بيرون است؛ مدافعان دين نيز پيوسته با تأكيد بسيار اين نكته را  –آوردهايش خوب يا بد است 

. مي دهم اما به چنين نتيجه گيري گسترش بيشتري مي دهمدر اين مورد حق را به آنان . يادآوري مي كنند

به . در بيرون از قلمرو شناخت است ارزش هاكاري كه آنان نمي كنند، و آن اين است كه مسايل مربوط به 

است به بيان عواطف خودمان پرداخته ايم، نه بيان  ارزشبيان ديگر، وقتي محكم مي گوييم اين يا آن داراي 

براي روشن شدن اين موضوع بايـد  . احساسات شخصي متفاوتي داشتيم هنوز هم درست بودحقيقتي كه اگر 

  .را بشكافيم خوببكوشيم تا مفهوم 

اين است  4»حقيقت آغازين«. بستگي دارد ميلدر آغاز بايد گفت كه كل موضوع خوب و بد با موضوع 

 همـا دربـار   هاگر همـ . است بدزيم و آنچه كه از آن بيزا خوبما است  ميلكه تمامي چيزهايي كه در جهت 

. اميال خود هم رأيي داشتيم مشكل همين جا حل مي شد اما بدبختانه ميل هاي ما با يكديگر برخورد دارند

علـم  » .مـي خـواهم   مـن خير، آنچه «: همسايه مي گويد» چيزي كه من مي خواهم خوب است«: اگر بگويم

. گرچه به گمان من تالشي همراه با پيروزي نيسـت  –ري اخالق تالشي است براي فرار از اين ذهنيت در داو

طبيعي است كه من در اختالفم با همسـايه كوشـش مـي كـنم بـه او بقبـوالنم كـه اميـال مـن از كيفيتـي           

اگر بخواهم در مورد گرفتن حق عبـور اختصاصـي از   . رندابرخوردارند كه بيش از ميل هاي او ارزش احترام د

مالك محله اي كه در آن زندگي مي كنم در ميـان خـواهم    را با ساكنان غيرمسيري اجازه بگيرم درخواستم 

 هفايـد «: من مي گويم. مجاور، از مالكان خانه ها چنين درخواستي خواهد كرد هگذاشت؛ اما همسايه در محل

اگـر  «: وي پاسـخ خواهـد داد  » زيبايي ييالق نزديك محله به چه درد مي خورد اگر كسي نتواند آنرا ببينـد؟ 

هر » زديدكنندگان زيبايي ييالق مجاز باشند كه آنرا ويران كنند از زيبايي آن چه چيزي باقي خواهد ماند؟با

يك از ما در تالش اين خواهد بود به ديگران ثابت كند خواسته هايش با ساير مردم هماهنگي بيشـتري دارد  

كردن راه حل امكان پذير نيست بـه   زماني كه آشكار مي شود پيدا. و افراد بيشتري را به دور خود جمع كند

عمومي شـخص را محكـوم مـي شناسـد و از نظـر وضـع        همانند وضع شخصي كه مرتكب دزدي شده، عقيد

  .اخالقي گناه كار شناخته مي شود

تالشي است براي اينكه اميال گروهـي  : به اين ترتيب اخالق شناسي پيوستگي نزديكي با سياست دارد

رد تحميل كند؛ يا برعكس، تالشي است از سـوي يـك فـرد بـراي تحميـل اميـال       متعلق به دسته اي را بر ف

البته مورد دوم فقط زماني امكان پذير خواهد شد كه اميال فردي شخص آشكارا با . شخصي خودش بر گروه

احتمال اينكه دزد بكوشد كه به ديگران بقبوالند عملش بـه نفـع   . خواست هاي عمومي برخورد نداشته باشد

                                                           

4. Prima facie. 
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. وده بسيار كم است اما اشراف گرايان به چنين كوششي دست مي زنند و اغلب هـم موفـق مـي شـوند    آنان ب

زماني كه ميل هاي ما در مورد چيزهايي است كه در جهت خواست عمومي است غيرمنطقي بـه نظـر نمـي    

رزشمند مـي  را ا اييزيبو  خوبي، راستيرسد كه به هم رأيي ديگران اميدوار باشيم؛ بنابراين فيلسوفي كه 

داند از ديدگاه خودش نه تنها به بيان اميال خودش پرداخته بلكه راه خوشبختي نوع انسان را نيز نشان داده 

فردي او، متوجـه چيزهـايي اسـت كـه      هوي برخالف دزد مي تواند باور كند كه اميالش، بيرون از جنب. است

  .ارزش دارند

علم اخالق كوششي است براي اينكه ميل هاي خاصي در ما از اهميت عمومي برخوردار شود نه اينكه 

زيرا با توجه به برخـي از ميـل هـاي مـا ايـن       خاصيمي گويم ميل هاي . فقط اهميت شخصي داشته باشد

كسـي كـه در    .جريان آشكارا امكان ناپذير خواهد بود؛ همان طور كه در جريان مربوط به دزد يـادآوري شـد  

بورس معامالت از راه اطالعات پنهاني كه به دست آورده ثروت به دست مي آورد دلش نمي خواهد ديگـران  

از ديـدگاه او  ) تـا جـايي كـه چنـين آدمـي بـه آن اعتقـاد دارد       ( راستي: هم همان اطالعات را داشته باشند

درست است كـه امكـان   . وف استمالكيتي خصوصي است، نه به معناي بهبودي وضع مردم كه ديدگاه فيلس

دارد فيلسوف تا حد آدمي سفته باز سقوط كند، مثالً زماني كه ادعا مي كند پيش از ديگـران كشـفي كـرده    

 راسـتي اما اين لغزشي بيش نيست؛ وي در نقش فلسفي ناب خود فقط مي خواهد از انديشـيدن بـه   . است

اني كه مي خواهند سرگرم همان كار باشند پديـد  بهره مند شود، كاري كه به هيچ روي مزاحمتي براي ديگر

  .نمي آورد

امكـان دارد از دو   –علـم اخـالق اسـت     هكه وظيف –براي اهميت همگاني دادن به ميل هاي خودمان 

  .قانون گذاري مي پردازيم هاول به مقول. يكي قانون گذاري و ديگري موعظه كنندگان. ديدگاه اقدام شود

بـه بيـان   . مجلس شخصاً بي طرف است هپيش برود فرض مي كنيم نمايند براي اينكه گفتگو راحت تر

ديگر، زماني كه پي مي برد يكي از ميل هايش فقط در جهت منافع فردي خـود او اسـت اجـازه نمـي دهـد      

اخالقـي او منظـور نشـده     هتأثيري در رأي وي داشته باشد يا مثالً افزايش ثروت شخصي در طرح نظـام نامـ  

امكان دارد وي بر سلسـله  . شخصي مي رسند هاي ديگري نيز دارد كه به نظر خودش غير اما وي ميل. است

امكان دارد وي به زيردستي . مراتب از شاه تا دهقان يا از مالك معدن تا كارگر سياه مزدور اعتقاد داشته باشد

ن طبقـات پـايين   شايد اعتقاد به اين داشته باشد كه گسـترش معرفـت بـي   . زنان در برابر مردان معتقد باشد

جامعه امري خطرناك است و مطالب ديگري از اين قبيل، به اين ترتيب اگر بتواند، آن چنـان نظـام اخالقـي    

تنظيم خواهد كرد كه وي را به هدف هايي كه ارزش هايش تعيين كرده اند برساند و تا آنجا كه امكان پـذير  

نظامي از آموزش هاي اخالقي ترتيب خواهد چنين شخصي . است اين جريان به سود منافع فردي تمام شود

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 علم و اخالق شناسي  123

داد كه در صورت موفقيت آن هر كسي كه به دنبال هدف هايي رفته كه با هدف هاي وي سـازگار نبـوده در   

در واقع، اگر نه در برآورد ذهني آن، تا آنجا كه خود وي  درستكاريبه اين ترتيب  5.خود احساس گناه كند

  .مجلس خواهد بود هكردن مي داند در خدمت اميال نمايند عموميت پيدا هاين اميال را شايست

پايگاه و روش كار واعظ روحاني لزوماً تا حدودي متفاوت خواهد بود، زيرا دستگاه حكومت را در اختيار 

تنها راهي كه مي . ندارد و بنابراين نمي تواند نوعي هماهنگي ساختگي بين اميال خود و ديگران پديد بياورد

زند كه در خودش وجود دارد و براي تواند در پيش بگيرد اين است كه در ديگران همان ميل هايي را دامن ب

سبب شد تا مردم به معمـاري بـه    6راسكينبه اين ترتيب . رسيدن به چنين هدفي بايد به سراغ عواطف برود

اثر هيجان آور نثـر آهنگـين    هاين عالقه را نه از راه استدالل بلكه در نتيج. عالقه مند شوند» گوتيك«سبك 

سبب شد مردم برده داري را عملـي پليـد بداننـد    ] هاي بردگان امريكا رنج[ كلبه عمو تامكتاب . پديد آورد

هر تالشي براي مجاب كردن مردم به اينكـه چيـزي بـه    . زيرا باعث شد مردم بتوانند خود را برده تصور كنند

است و نه فقط به دليل آثاري كه پديـد مـي آورد بـه هنـر بـرانگيختن احساسـات       ) يا بد(خودي خود خوب 

در هر حالتي، استادي واعظ شامل پديد آوردن عواطفي شبه به . ود، نه به دليل و برهان آوردنمربوط مي ش

مـن اينهـا را بـه عنـوان     . و اگر ريا كار باشد عواطفي متضاد با احساسات خـودش  –خودش در ديگران است 

  .تحليل است از ماهيت اساسي كوشش هاي وي انتقاد از واعظ روحاني نمي گويم بلكه تجزيه و

: چنين به نظر مي رسد كه مـثالً مـي گويـد   » اين به خودي خود خوب است«: وقتي شخص مي گويد

به نظـر مـن   . فكر مي كنم در اين جريان اشتباهي وجود دارد» اين شيرين است«يا » اين مربع شكل است«

همه اين مي شود كه «يا » .دلم مي خواهد همه اين را بخواهند«: آن شخص در واقع منظورش اين است كه

اگر آنچه را كه وي مي گويد اعالم نظر او تفسير كنيم فقـط تأكيـدي بـر خواسـت شخصـي او      » .را بخواهند

خواهد بود، اما اگر در جهتي ديگر به شيوه اي عمومي تفسير شود چيزي را بيان نمي كند مگر درخواست يا 

چيـزي را كـه بـه آن تمايـل دارد      ميل، به عنوان چيزي كه روي داده، شخصي است امـا . تمايل به چيزي را

فكر مي كنم همين گره خوردن عجيب و غريب ميل هاي شخصي و عمومي است كه موجبات . عمومي است

  .درگيجي در اخالق شناسي را پديد آورده است پيدايش كالف سر

                                                           

ه حاكم نبايد به حرف كساني گوش كند ك«: مقايسه كنيد) چيني است نه يوناني(با نصيحت يكي از معاصران ارسطو  .5

چنين آموزش هايي سبب مي شود كه انسان به . معتقدند مردم از خودشان عقادي دارند و اينكه فرد داراي اهميت است

از آنجا به حكومت وقت ناسزا بگويد، كساني كه بر قدرت تكيه دارند . جاهاي ساكت پناه ببرد و در كوه ها يا غارها پنهان شد

طريقت و «از كتاب . مسخره كند و تمامي كساني را كه مقام رسمي دارند تحقير كند دست بياندازد، اهميت مقام و درآمد آنرا

  .Waley والي هنوشت» قدرتش

6 .Ruskinنويسنده انگليسي در قرن نوزدهم ،.  
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اگر . شايد اگر جمله اي اخالقي را با جمله اي اظهار نظري بسنجيم موضوع بحث روشن تر خواهد شد

. در صورت وجود يك چيني مسيحي يا مسلمان حرف من رد خـواد شـد  » چيني ها بودايي اند ههم«بگويم 

اين گفته را با شاهد و مدرك آوردن از چين نمي تـوان  » چيني ها بودايي اند همن هم هبه عقيد«اگر بگويم 

انكار كرد بلكه فقط با دليلي كه نشان دهد به آنچه مي گويم اعتقاد ندارم، زيـرا آنچـه بيـان كـرده ام فقـط      

فتـه  امكان دارد گ» زيبايي خوب است«حاال اگر فيلسوفي بگويد . حالت ذهني خودم بوده است هچيزي دربار

همه چينـي  «كه مشابه (» مي شود كه همه زيبايي را دوست داشته باشند«او را يا اين طور تفسير كنيم كه 

 هبه عقيد«كه مشابه (» دلم مي خواهد همه، چيز زيبا را دوست داشته باشند«يا ) خواهد بود» ها بودايي اند

ز اين اعـالم نظرهـا حكـم قـاطعي بيـان      هر يك ا هدر اولين جمل). خواهد بود» چيني ها بودايي اند همن هم

منطقاً امكان ندارد دليلي موافق » نشده بلكه خواستي در ميان گذاشته است؛ از آنجا كه چيزي را ثابت نكرده

دوم به جاي اينكه تمناي محض  هجمل. حقيقت يا كذب باشد هيا مخالف آن وجود داشته باشد يا در برگيرند

حالت ذهني فيلسوف است و فقط زماني مي توان آنرا تكـذيب   هفقط دربار باشد عقيده اي را بيان مي كند و

اخالق شناسي  هجمله دوم در مقول. خود تمايلي ندارد هكرد كه دليلي به دست آيد كه وي به ميل اظهار شد

اولين جمله كه به اخالق شناسـي تعلـق دارد   . روان شناسي  يا سرگذشت نويسي است هنيست بلكه در حوز

  .مايل به چيزي است اما حكمي صادر نمي كنداظهار ت

اگر تجزيه و تحليل باال درست باشد، در علم اخالق نظرهايي كه درست يا نادرست باشد وجـود نـدارد   

بلكه شامل ميل هايي خاص از نوع كلي خواهد بود، از جمله آنهايي كه با ميل هاي عمومي نوع انسان مربوط 

گان، فرشتگان، جن ها، در صورت وجود چنين چيزهايي علم مي تواند و نيز خواست هاي خداوار –مي شود 

ريشه هاي اميال يا چگونگي برآوردنشان بپردازد اما ناتوان از اظهار نظرهاي اصـيل اخالقـي    هبه گفتگو دربار

  .است، زيرا كار علم شناسايي حقيقت و كذب است

براسـاس  . ارزش ها نام دارد ذهنيتكه  نظريه اي كه از آن هواداري كرده ام شكلي از فرضيه اي است

ارزش ها نظر متفاوتي داشته باشند اين وضع به معناي اخـتالف نظـر در مـورد     هاين نظريه، اگر دو نفر دربار

و » صدف خوراكي خوب است«اگر كسي بگويد . هيچ نوعي از حقيقت نيست بلكه نوعي اختالف سليقه است

متوجه اين نكته مي شويم كـه جـاي چنـداني بـراي بحـث و       »فكر مي كنم بد باشد«شخص ديگري بگويد 

ارزش هـا وجـود    هنظريه اي كه از آن نام برده شد مي گويد تمامي اختالف هايي كـه دربـار  . استدالل نيست

دارد از نوع مثال باال است گرچه خودمان طبعاً وقتي از موضوع هايي حرف مي زنيم كه به نظرمان بسيار پـر  

دليل اساسي براي پذيرفتن اين نظريه كه پيدا كـردن  . وراكي است چنين نظري نداريماهميت تر از صدف خ

اگر همه بـا  . دليلي براي اثبات اينكه اين چيز يا آن چيز به طور ذاتي ارزش دارد كه كامالً امكان ناپذير است

بـه  . زش ها پي بـرده ايـم  يكديگر توافق داشته باشيم مي توانيم بگوييم كه ما از راه نوعي الهام يا بينش به ار
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امـا بـه راه هـاي    . شخصي كه كور رنگ است نمي توانيم ثابت كنيم كه علف به رنـگ سـبز اسـت نـه قرمـز     

 هگوناگوني مي توانيم به او بفهمانيم كه وي توانايي ويژه اي را كه ديگران دارند نـدارد؛ در حـالي كـه دربـار    

از آنجـا  . مراتب از مورد اختالف رنگ ها زيادتر اسـت  ارزش ها چنين راهي وجود ندارد و نبودن هماهنگي به

كه حتي تصور راهي كه با آن بتوان تمايز بين ارزش ها را مشخص كرد امكان پـذير نيسـت ناچـاريم چنـين     

  .نتيجه گيري كنيم كه تفاوت ارزش ها به اختالف سليقه ها مربوط مي شود و ربطي به حقيقت عيني ندارد

بـه   گنـاه اول چيزي به نـام   هدر درج. بار مي آورد داراي اهميت بسيار استنتايجي كه اين نظريه به 

مي نامد شخص ديگري امكـان دارد   گناهچيزي كه فردي . هيچ معناي مطلقي نمي تواند وجود داشته باشد

به حساب بياورد و گرچه اين دو نفر به دليل اين اختالف از يكديگر خوششان نمي آيد اما هيچ كـدام   ثواب

مجازات را براين اساس نمي توان موجـه جلـوه داد   . تواند ديگري را به خاطر لغزش فكري سرزنش كندنمي 

به . است بلكه براين زمينه كه وي به راهي رفته است كه ديگران مايل به منع آن هستند گناهكاركه مجرم 

  .رسد اين ترتيب جهنم به عنوان جايگاه مجازات گناهكاران كامالً غيرمنطقي به نظر مي

رايـج   هدف كيهـاني ارزش ها كه بين معتقدان بـه   هدر دومين مرحله، هواداري از روش گفتگو دربار

است و به ايـن   خوببيان استداللي آنان چنين است كه چيزهاي خاص پديد آمده . است امكان پذير نيست

در زبـان ارزش هـاي   . ترتيب جهان مي بايد هدفي داشته باشد كه از نظر اخالقي ستايش انگيـز بـوده اسـت   

چيزهايي در دنيا هست كه دلخواه ما است، پس مي بايـد  «: ذهني، اين استدالل به اين ترتيب بيان مي شود

آفريننده اي وجود داشته باشد كه با ما هم سليقه است و بنابراين كسي اسـت كـه دوسـتش داريـم، نتيجـه      

ر قرار باشد مخلوقاتي وجود داشته باشند كه اكنون تا حدودي روشن مي شود اگ» .اينكه آفريننده خوب است

چيزها را در محيطشان دوست داشته باشند  برخيداراي عالقه ها و بيزاري هايي باشند بدون شك مي بايد 

ارزش هاي ما همراه با سـاير اجـزاي   . زيرا در غير اين صورت زندگي در نظرشان تحمل ناپذير جلوه مي كرد

ما دگرگون شده اند و از روي اين واقعيت كه اين ارزش ها همان هايي هستند كه هـم اكنـون    هتشكيل دهن

  .هدف اوليه استنباط كرد ههستند نمي توان چيزي دربار

هستند اغلب مدعي مي شوند نظـري كـه مـن از آن هـواداري      عينيكساني كه معتقد به ارزش هاي 

نظر من چنين انديشه اي در اثر استدالل نادرست به وجـود   به. كرده ام نتيجه اي غيراخالقي پديد مي آورد

ج اخالقي خاصي وجـود دارد  ايارزش هاي ذهني نت هبه طوري كه پيش تر هم اشاره شد در نظري. آمده است

اما نتـايج عمـومي تـري كـه     . كه يكي از مهم ترين آنها تكذيب مجازات انتقام جويانه و رد مفهوم گناه است

از جمله از هم پاشيدن احساس هاي مربوط به وظايف اخالقـي نمـي بايسـتي منطقـاً      سبب بيمناكي شده و

نوعي عقيده باشد  هاخالقي بر رفتار اثر بگذارد نبايد فقط در برگيرند هاگر قرار باشد وظيف. نتيجه گيري شود
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 خـوب ه در پاسخ من امكان دارد گفته شود مقصود از ميل آن ميلي اسـت كـ  . بلكه ميلي را هم شامل شود

بودن را تجزيه و تحليل مي كنيم به طور  خوباما وقتي ميل به . باشد، من ديگر چنين نظري را نمي پذيرم

كلي به ميل مورد پذيرش واقع شدن تبديل مي شود يا گاهي نيز به اين صورت در مي آيد كه رفتاري داشته 

ما خواست هايي داريم كه به طور خالص . باشيم تا نتيجه هاي خاصي را به بار بياورد كه مورد تمايل ما است

شخصي نيستند و اگر وجود نداشتند هر اندازه هم كه آموزش اخالقي به ما داده مي شد بر رفتار ما اثر نمـي  

گذاشتند مگر در اثر ترس از پذيرفته يا تأييد نشدن نوعي از زندگي كه بيشتر ما آنرا ستايش مي كنيم نوعي 

حاال چنين اميالي را بدون ترديد مي توان از راه آوردن . بزرگ غير شخصي استاست كه راهنماي آن اميال 

سرمشق يا نمونه، آموزش و پرورش داد اما به سختي مي توان آنها را به روش اعتقاد محض به اينكـه خـوب   

  .دمانع از به وجود آمدن آنها ش خوبهستند به وجود آورد و نيز نمي توان از راه تجزيه و تحليل معناي 

نوع انسان به انديشه فرو مي رويم دلمان مي خواهد كه بشر خوشبخت يا تندرست يا  هزماني كه دربار

خود  هاخالق ويژ ههر يك از اين ميل ها اگر نيرومند باشد پديد آورند. هوشمند يا جنگجو يا مانند اينها باشد

رمان صرف نظر از باورهاي اخالقي فقط اما اگر چنين اميال عمومي در ما وجود نداشته باشد رفتا. خواهد شد

 هاين وظي. در خدمت هدف هاي اجتماعي خواهد بود تا جايي كه منافع فردي با منافع جامعه هماهنگ باشد

كار، صرف نظر  هسازمان هاي هشيار است كه تا حد امكان چنين هماهنگي را به وجود بياورد و در مورد بقي

وقتي شخصـي را مـي   . ود اميال غير شخصي خودمان تكيه داشته باشيمار تعريف نظري، از ارزش بايد بر وج

آدم ها با او هـم   هبينيد كه با او در مورد مسايل اخالقي بنيادي اختالف نظر داريد و مثالً شما مي گوييد هم

ارزش هـاي عينـي باشـيد و     هبرابرند و او مي گويد فقط طبقه اي خاص بايد به حساب بيايد چه هوادار نظري

در هر يك از دو مورد فقط از . مخالف آن در چگونگي كنار آمدن با آن شخص كمكي به شما نخواهد شد چه

اگر در ايـن جريـان موفـق شـويد اخـالق وي      . راه اثر گذاشتن بر اميالش مي توانيد اثري بر رفتارش بگذاريد

  .دگرگون خواهد شد، در غير اين صورت همان خواهد ماند كه بود

نين احساس مي كنند كه اگر يك ميل عمومي، مثالً خوشـبختي نـوع انسـان، مـورد     برخي از مردم چ

اعتقـاد بـه ارزش هـاي     هدليل اين موضوع اثر بازماند. تصويب خوبي مطلق نباشد به ترتيبي غيرمنطقي است

امكان دارد با مخالفت ديگـران روبـرو   . ميل به خودي خود نمي تواند منطقي يا غيرمنطقي باشد. عيني است

اما ميل را تنها به اين سبب كه دليلـي بـراي احسـاس آن در    . شود و در نتيجه نتواند خشنودي به بار بياورد

تمايل نشان دهيم زيرا وسـيله اي   الفامكان دارد ما به موضوع . دانست غيرمنطقيدست نيست نمي توان 

ا وسيله هاي محـض بـه پايـان    كارمان ب و خواهد بود، اما در پايان كار وقتي سر ببراي دستيابي به موضوع 

 غيرمنطقـي رسيد امكان دارد به چيزي برسيم كه بدون هيچ نوع دليلي به آن ميل داريم اما اين به معناي 

تمامي دستگاه هاي اخالقي تجسمي از اميال كساني است كه هوادار آنهـا هسـتند امـا ايـن     . بودن آن نيست
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عمومي و كمتر  هدر واقع ميل هاي ما بيشتر از آن جنب. دحقيقت در زير گرد و غباري از واژه ها دفن مي شو

اگر چنـين نبـود   . محض دارند كه بسياري از كارشناسان علم اخالق تصور مي كنند هپرستاناز آن حالت خود

 هدر واقـع نـه از راه نظريـ   . هيچ نظريه اي در اخالق شناسي نمي توانست پيشرفت اخالق را امكان پذير كند

راه پرورش اميال بزرگ و خيرخواهي با روي آوردن بـه هوشـمندي، خوشـبختي و رهـايي از     اخالقي بلكه از 

ترس است كه مي توان مردم را واداشت تا بيش از گذشته به رفتارهايي دست بزنند كه با خوشبختي عمومي 

هر چـه   ذهني و عيني هدر نظر بگيريم و نظرمان دربار خوبهر تعريفي را كه براي . نوع بشر هماهنگ باشد

كه مي خواهد باشد آنان كه تمايلي به خوشبختي نوع انسان ندارند در راه گسترش آن تالشي نخواهند كرد؛ 

در عوض كساني كه به راستي چنين تمايلي دارند هر كاري كه از دستشان برآيد در ايـن راه انجـام خواهنـد    

  .داد

مسـايل   هه علم نمـي توانـد دربـار   در اينجا چنين نتيجه گيري مي كنم كه اين موضوع درست است ك

ارزش ها از راه نيروي فكري نمـي تـوان اظهـار نظـر كـرد و ايـن        همربوط به ارزش ها نظري بدهد زيرا دربار

هر معرفت يا شناختي كه دست يـافتني باشـد بـا ارزش    . جريان در بيرون از قلمرو حقيقت و كذب قرار دارد

ه علم از كشف آن ناتوان باشد نوع انسان به آن پـي نخواهـد   هاي علمي مي توان به آن دست يافت و هر آنچ

  .برد
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  فصل  دهم

  نتيجه گيري

در صفحات پيش به شيوه اي مختصر به رديابي برخي از برخوردهاي مهم بين كارشناسان علوم االهي  

و جويندگان علم در طول چهار قرن گذشته پرداختيم و كوشيديم برآوردي از اثر علم امروزي بر علوم االهي 

هيات برخورد نظري داشته ديديم كه از دوران كوپرنيك تاكنون هر زمان كه علم و اال. كنوني به دست بدهيم

همچنين ديديم در زماني كه كارهاي عملي به مانند جادوگري و پزشكي مطرح . اند پيروزي با علم بوده است

مي شد علم در راه كاهش درد و رنج بر مي خاست در حالي كه دين به تشويق وحشيگري هاي طبيعي بشر 

ان نگـري دينـي، بـه شـيوه اي انكـار ناپـذير       گسترش جهان بيني علمي، در جهت مخالف جهـ . مي پرداخت

  .تاكنون براي هدف خوشبختي بوده است

نخست اينكـه روش علمـي در   : اما اكنون اين موضوع به دو دليل به دوراني كامالً نو گام گذاشته است

دوم اينكه دين هاي تازه جاي . آثاري كه پديد مي آورد داراي اهميت بيشتري از حالت علمي ذهن مي شود

  .سيحيت را مي گيرند و دچار همان لغزش هايي مي شوند كه مسيحيت از آنها توبه كردم

تصور نمي كند كه به حقيقت كامل پي بـرده  . حالت علمي ذهن دورانديش، آزمايشي و تكه پاره است

مي داند كه هر نظريه اي ديـر يـا   . است و حتي گمان نمي برد كه بهترين دانسته هايش حقيقت كامل است

نياز به اصالح خواهد داشت و مي داند كه اصطالحات الزم نيازمند به آزادي در پژوهش و آزادي در بحث  زود

هـيچ يـك از حالـت     هاما از علم نظري روش علمي پديد آمده و روش علمي در بر گيرند. و جدل خواهد بود

كوانتوم زيـر و   هو نظري نسبيت هدر طول قرن حاضر، فيزيك با نظري. هاي آزمايشي يا نامطمئن نظري نيست

فيزيك قديم صورت گرفته هنوز هم رضـايت بخـش شـمرده مـي      هرو شده اما تمامي اختراع هايي كه بر پاي

  .شود

از جمله مواردي چون نيروگاه هـا، فرسـتنده هـاي خبـري و      –كاربرد برق و صنعت در زندگي روزانه 

تشر شد استوار است؛ با اينكه بسياري از كه شصت سال پيش من 1كلرك ماكسولبراساس كتاب  –المپ برق 

بـه ايـن   . نظرهاي اين دانشمند كامل نبود اما اين جريان باعث نشد كه اين اختراع ها با ناكامي روبـرو شـود  

منشي سرشار از احساس نيرويي پايان ناپذير، : ترتيب خبرگان امور عملي كه روش علمي به دست مي آورند

اين احساس كـامالً  . ساس لذت از چيرگي بر همه چيز حتي بر موجود انسانياعتماد به نفس غرور آميز و اح

                                                           

1. Clerk Maxwell قرن نوزدهم، فيزيكدان اسكاتلندي در.  
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در جهت عكس منش علمي است اما نمي توان انكار كرد كه خود علم سبب گسـترش چنـين حـالتي شـده     

  .است

اين نتايج از سـويي بـر نيـروي    . نتايج مستقيم روش علمي نيز به هيچ روي كامالً سودمند نبوده است

ـ     ويرانگري سالح  ههاي جنگي افزوده است و نيز نسبت افرادي را كه به جاي كار در صـنايع صـلح آميـز روان

از سوي ديگر با باال رفتن ميزان توليد كـار، ايـن   . كارخانه هاي اسلحه سازي يا جنگ شده اند باال برده است

. ري روبرو ساخته اسـت نتايج، كار نظام هاي قديمي اقتصادي را كه براساس كمبود كاال اداره مي شد با دشوا

در نتيجه، در اثر برخورد خشونت آميز افكار نو با وضع كهنه تمدن هاي باستاني تعادلشـان را از دسـت داده   

غرب رانده شده، روسيه مي  هاند؛ چين دچار آشفتگي شده، ژاپن به سوي كشورگشايي ستمگرانه از نوع نمون

جديدي را بنيادگذاري كند و آلمان هم مي كوشد تا بـا   رود تا با تالشي سراسر خشونت آميز نظام اقتصادي

اين پليدي هاي دوران ما همگي تـا انـدازه اي ره آورد   . خود را استوار نگاه دارد هتالشي سرسختانه نظام كهن

  .روش علمي و به اين ترتيب در پايان كار، ارمغان علم است

ه اي از برخوردهـاي كوچـك و   حالت جنگ بين علم و خداشناسي مسـيحي، بـا چشـم پوشـي از پـار     

پراكنده، تقريباً به پايان رسيده و گمان مي كنم بيشتر مسيحيان اين نكته را پذيرفته اند كه چنين وضعي به 

اساسي كه يادگار دوران وحشيگري بوده پاكسازي شـده   مسيحيت از باورهاي غير. سود دين آنان خواهد بود

ترند باقي مانده نظريه اي  آنچه بين مسيحياني كه آزادانديش. افته استو تقريباً از تمايل به آزار و اذيت شفا ي

پذيرش آموزش هاي مسيح كه مي بايد همسايه را دوست داشته . اخالقي است كه ارزشمند به شمار مي رود

احترام است، گرچه ديگر آنرا به نـام روح   هباشيم و اعتقاد به اينكه در هر فردي چيزي وجود دارد كه شايست

افزون براين، در مكتب هاي كليسايي اعتقادي در حال رشد كردن اسـت و آن اينكـه مسـيحيان    . مي نامندن

  .بايد با جنگ مخالفت كنند

اما اگر چه دين كهنه تر به اين ترتيب پاك شده است و از بسياري جهت ها سودمند نيز هست، ديـن  

وجواني و با قصد آزار رساني، و با آمادگي كاملي هاي تازه اي شكوفان شده اند با همان شور و هيجان دوران ن

اگـر در آلمـان بگوييـد    . افتادن با علم با همان ويژگي هاي دستگاه تفتيش عقايـد در دوران گاليلـه   براي در

مسيح يهودي بود يا در روسيه بگوييد كه اتم جسم بودن يا ذاتش را از دست داده و به رشته اي از رويدادها 

شايد بيشتر مجازات مالي تا قانوني كه در هر حال  –ايد  دردسر بسيار بزرگي دچار كرده بدل شده خود را به

آزار و اذيت روشنفكران در آلمان و روسيه از آنچه در دويست و پنجـاه سـال گذشـته بـه     . اصالً ماليم نيست

ه ايـن روزهـا   علمـي كـ  . دستگاه هاي ديني انجام شد از نظر خشونت عملي به مراتب فراتر رفته است هوسيل

مانند هميشه جامعـه اي اسـتثنايي در    –در انگلستان . مستقيم آزار قرار گرفته اقتصاد است هبيشتر زير ضرب

كسي كه افكارش در مورد اقتصاد براي دستگاه زيان بخش باشد اگر آنها را براي خودش  –تحميل انديشه ها 
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امـا حتـي در انگلسـتان    . از مجازات در امان باشـد  نگاه دارد يا در كتابي با صفحات محدود بنويسد مي تواند

در سخنراني ها يا دفترچه هاي ارزان قيمـت وي را بـا خطـر از دسـت دادن شـغل و       كمونيستيبيان افكار 

كه تـاكنون آنچنـان كـه     –تازه اي  هبراساس تصويب نام. گاهي هم سر از زندان در آوردن روبرو خواهد كرد

نوشته هايي كه از ديدگاه  حكومت اغوا كننده شمرده مي شود بلكه هر  هنويسند نه تنها –بايد به كار نرفته 

كس كه اين نوشته ها را داشته باشد مشمول مجازات خواهد بود؛ اتهام وي اين خواهد بود كه درصدد سست 

  .كردن وفاداري افراد نيروهاي مسلح پادشاهي بوده است

مل گسترده تري دارد و مجازات هاي مخالفت با چنـان  در آلمان و روسيه انديشه هاي قالبي ميدان ع

در هر يك از اين كشورها مجموعه اي از عقايد جزمـي يـا قـالبي    . انديشه هايي به مراتب خشونت بارتر است

وجود دارد كه از سوي حكومت رايج شده است و كساني كه آشكارا به مخالفت بر مي خيزنـد اگـر از مهلكـه    

ايـن موضـوع حقيقـت دارد كـه     . مول مجازات در اردوگاه كار اجباري خواهند شدجان سالم به در ببرند مش

آنچه در يكي از اين كشورها كفرآلود به شمار مي رود در كشور ديگر از جمله افكار رايج در نظر گرفتـه مـي   

به شود و كسي كه در هر دو كشور تحت تعقيب است اگر بتواند به سرزمين ديگري بگريزد به عنوان قهرمان 

تفتيش عقايد به مانند يكديگرند، به ايـن   هاما هر دو كشور در پيروي از نظري. او خوش آمد گفته خواهد شد

معنا كه راه گسترش حقيقت اين است كه يك بار، و براي هميشه، حقيقت اعالم مي شود و سـپس كسـاني   

مـذهبي، كـاذب بـودن چنـين     تاريخ برخورد علم و دستگاه هـاي  . كه با آن موافق نيستند مجازات مي شوند

اكنون مي دانيم كه آزار دهندگان گاليله از تمامي حقيقت آگاهي نداشـتند امـا   . نظريه اي را آشكار مي كند

  .به اين اندازه اطمينان نداريم استالينهيتلر و  هبرخي از ما دربار

كديگر پديد آمده مخالف ي هباعث تأسف است كه فرصت پرو بال دادن به نابردباري عقيدتي درد و جبه

اگر به فرض كشوري وجود داشت كه جويندگان علم مي توانستند بـه آزار مسـيحيان بپردازنـد شـايد     . است

نابردباري عقيدتي اعتراض نمي كردند بلكه فقط به همان گروه مخالف معترض مي  هدوستان گاليله عليه هم

جزمي باال مي بردند و انشتين كه نشـان داد  او را تا حد اصول  هدر چنين وضعي دوستان گاليله نظري. شدند

كه هم گاليله در اشتباه بوده و هم دستگاه تفتيش عقايد، از سوي هر دو گروه تبعيد مي شد و نمي توانست 

  .در هيچ جايي پناهگاهي براي خودش پيدا كند

سياسـي يـا    هامكان دارد قاطعانه گفته شود كه آزار يا اذيت ديگران در دوران ما برخالف گذشته جنبـ 

در مـذهب  [توبـه پـذيري    هلوتر بـه نظريـ   هحمل. تاريخي است اما چنين بياني غير. اقتصادي دارد تا مذهبي

عليـه پـاپ وي را از    2هانري هشـتم سبب شد تا پاپ با زيان هاي بزرگ مالي روبرو شود و شورش ] كاتوليك

                                                           

2. Henry VIIIشاه انگلستان در قرن شانزدهم ،.  
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به آزار و تعقيـب   4اليزابت. از آن بهره مند مي شد محروم كرد 3هانري سومدرآمدهاي سرشاري كه از دوران 

علم سـبب  . را جانشين وي كنند 6فيليپ دوميا  5ملكه ماريكاتوليك هاي رومي پرداخت زيرا مي خواستند 

سست شدن پايگاه دستگاه دين در ذهن مردم شد و در پايـان بسـياري از امـالك روحانيـان در بسـياري از      

انگيزه هاي اقتصادي و سياسي هميشه بخشي از علت آزارهاي مذهبي بوده و شايد هم . كشورها مصادره شد

  .علت اصلي آن بوده است

ـ    مربـوط بـه چنـين آزاري     هدر هر حال، استدالل عليه ايجاد مزاحمت به خاطر عقيده هميشـه بـا بهان

و ديگـر اينكـه كشـف     استدالل براين اساس است كه هيچ كس از تمامي حقايق آگاه نيست. پيوستگي ندارد

آنرا به شدت دشوار مي كند و باز هم ديگر اينكه در  هحقايق تازه نيازمند گفتگوي آزاد است و سركوبي عرض

پايان كار، كشف حقيقت سبب بهبودي وضع انسان مي شود اما اگر براساس اشـتباه عمـل شـود در ايـن راه     

رجاي برخي دردسر پديد مي آورد؛ نظر پروتستان ها ب حقايق تازه اغلب براي منافع پا. مانع به وجود مي آيد

مبني بر اينكه روزه گرفتن در جمعه ها ضروري نيست سبب شد كه ماهي گيران دوران اليزابت به شدت هر 

اما به طور كلي به سود جامعه است كه حقايق تازه آزادانه گسـترش  . چه تمام تر در برابر آن ايستادگي كنند

  .يابد

تازه اي درست است يا نه آزادي براي حقيقت  هر آغاز كار نمي توان پي برد كه آيا نظريو از آنجا كه د

اين نظريه ها كه ديگر توضيح واضـحات  . تازه با آزادي برابر در مورد امكان اشتباه بودن آن همراه خواهد بود

اي ديگـري نيـز بـه    در نظر گرفته مي شوند اكنون در آلمان و شوروي مورد لعنت قرار مي گيرند و در جاهـ 

امروز آزادي فكري ايـن چنـين در    هتاكنون در هيچ زماني به انداز 1660از سال . كافي جا نيافتاده اند هانداز

ايـن تهديـدها  از سـوي دولـت     . آن ديگر كليساهاي مسيحي نيست همعرض تهديد نبوده است؛ اما سرچشم

رج گرايي و آشفتگي توانسـته انـد جانشـين    هرج و م هپيدايش خطر تاز ههايي صورت مي گيرد كه در نتيج

آشـكار جوينـدگان علـم و     هاين وظيفـ . پايگاه مقدسي شوند كه در گذشته به مقام هاي روحاني تعلق داشت

آزار و تعقيب اعتراض كننـد نـه    هكساني است كه به معرفت علمي ارج مي گذارند كه بر ضد اشكال تاز ههم

هر نوع عالقه . نه با خشنودي بي پايه اي به خودشان تبريك بگوينداينكه به خاطر فروپاشي دستگاه هاي كه

هـيچ  . اي به آن نظريه كه براي هواداري از آن آزار يا تعقيب صورت گرفته نبايد از اهميت اين وظيفه بكاهد

بريم نوعي از عالقه به كمونيسم نبايد ما را از درك آنچه در روسيه نادرست است باز دارد يا به اين نكته پي ن

                                                           

3. Henry IIIشاه انگلستان در قرن سيزدهم ،.  

4. Elizabethانگلستان در قرن شانزدهم ه، ملك.  

5. Mary Queenبعدي انگلستان ه، ملك.  

6. Philip IIشاه بعدي انگلستان ،.  
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حكومتي كه هيچ نوع انتقادي را از اصول جزمي اجازه نمي دهد بي چون و چـرا در پايـان بـه سـدي در راه     

در جهت عكس، هيچ نوع ناخشنودي از كمونيسم يا سوسياليسم نبايـد  . كشف معرفت تازه تبديل خواهد شد

. شم هاي خود را ببنـديم سبب شود تا بر وحشي گري هايي كه در آلمان براي سركوبي آنها صورت گرفته چ

در كشورهايي كه جويندگان علم در آنها از آزادي فكري تا آنجا كه خواسته اند بهره منـد بـوده انـد بايـد بـا      

حكمي بي طرفانه نشان دهند كه از محدوديت آزادي در ساير كشورها ناخشنودند و به نوع نظريه اي كه بـه  

  .خاطر آن آزادي سركوب شده توجهي ندارند

خود در اقليت باشـند امـا    هي كه از ديدگاه آنان آزادي فكري اهميت شخصي دارد شايد در جامعكسان

به اهميـت كوپرنيـك، گاليلـه و دارويـن در     . در ميان آنان مرداني هستند كه براي آينده اهميت بسيار دارند

. را به وجـود نخواهـد آورد   تاريخ انسان پي برده ايم و نبايد چنين تصور كنيم كه آينده مرداني به مانند آنان

اگر چنان مرداني از كارشان جلوگيري شود و نگذارند نقش خود را بر جاي بگذارند نوع انسان در جا خواهـد  

پيشـين بـه دنبـال عصـر      عصر تـاريكي ديگري را به همراه خواهد آورد؛ همچنان كـه   عصر تاريكيزد و 

اينهـا در   هبا هم. نده است، به ويژه براي قدرتمندانحقيقت تازه اغلب ناراحت كن. درخشان باستان پديد آمد

ميان اين همه ستمگري و تعصب ورزي طوالني، حقيقت جويي مهم ترين دستاورد نوع هوشمند اما سركش 

  .ما است

  

  

  

  

  

 

  .ا.ف : )
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