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استیون ِفرای گفتار از  پیش   

 

ی خداناباور   ۀ مداران اخالق   و   فکرانه روشن   شجاعِت تکبر دین، فروتنی علم، و    

داوکینز ریچارد    

اتهامی است که اغلب به علم وارد می شود در حالیکه این   ،داشتن ادعای متکبرانه در خصوص دانستن همه چیز

 نیشتر بی اندازه ناحق است.

 

م ی کن   خبردار   را   مان گان ی همسا  

 دنیل ِدنت 

به دالیل   خاموشو یکپارچه و یا تناقضی مشترک  یطریقت متن گفتگوی ما به دنبال کشف  هرکسی که از دل 

 سیاسی باشد دست خالی باز خواهد گشت. 

 

 در کنار یاران 

 سم هریس 

وجود دارد؟ به دالیل بد و باور به چیزی  زی بین باور به چیزی به دالیل خوبآیا تمای  

 آن چهار سوار: یک گفتگو 

نت . سم هریس دِ  داوکینز. دنیلریچارد    

 کریستوفر هیچنز
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 پیشگفتارِ ویراستار
متنِ   و  شدۀ گفت سازیپیاده این کتاب  هریس،  دِنِت، سم  دنیل  داوکینز،  بینِ ریچارد  معروفِ  وگویِ 

در نسخۀ فارسیِ   ها داده شد. وگو لقبِ »چهار سوار« به آن کریستوفر هیچنز است که پس از این گفت 

  بازتاب و هوایِ مکالمه، با رجوعِ پیوسته به نسخۀ ویدئوییِ اصلی،    کتاب نیز سعی شده است که حال 

 شود.  داده

استفاده شده است. مراد این است که عبارتی که داخلِ این نشانه    ><جاهایی از متن، از عالمتِ  در  

است نرفته  به کار  اصلی  متنِ  مستقیماً در  قابلِ   .آمده  برایِ  روان اما  و  اصلی  فهم  متنِ  از  متن،  شدنِ  تر 

 استنباط و به ترجمه افزوده شده است. 

نیز حساسیت به خرج داده شده و معادلِ انگلیسیِ واژگانِ مهم در پاورقی نوشته در   گذاشتنِ پاورقی 

نِ اصلیِ کتاب نیز  در مت   کند.شده است. این امر تحقیقِ بیشتر را برایِ خوانندگانِ کنجکاو تسهیل می 

شده، واژۀ »ویراستار« نیز اضافه شده  هایِ اضافه پس از پاورقیاز این رو،  .  به کار رفته بودهایی  پاورقی

 هایِ متنِ اصلی قابلِ تشخیص باشند. شده از پاورقی هایِ افزوده است تا پاورقی

که   این  پایان  یکپارچگیدر  حفظِ  منظورِ  جست   به  تسهیلِ  آیاتِ  ،  وجو  و  خودمان  که  این  جایِ  به 

 اند. برداری شده کپی wordprojectرا به فارسی ترجمه کنیم، ترجمۀ آیات از سایتِ کتابِ مقدس 

 طهماسبی   ممحمدکری

  ۱۳۹۹بهمنِ  ۲7
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 شگفتار یپ
 

 1یفِرا ونیاست

 

 

 

 « ؟یبه خدا اعتقاد دار ایآ»

منظورت است؟ گانِش   کی» از    یکی  ای  ؟5ُهوَهیَ  ؟4تریژوپ   ؟۳سیری؟  اوس۲سوالِ کوچک: کدام خدا 

 « رند؟یگ یموردِ پرستش قرار م ایکه هر روز در سرتاسر دن 6ان یگرازنده  یِهاهزار خداده 

 « .ییخدا هر، ی اوریها را در بزرنگ   یادا یخواه یخوب. پس اگر م اریبس»

 «؟ییخدا هر»

  چی هم وجود داشته باشد. ه   یخالق  دیبا  نیوجود دارد، درست است؟ بنابرا  یکن، باالخره خلقت  نگاه»

 .« است داشته ی وجود م یزیچ دی . در آغاز بادیآی به وجود نم چیاز ه  زیچ

 
1 Stephen Fry 
2 Ganesh  
3 Osiris 
4 Jove 
5 Jehovah 
6 animist 
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که دارم، بحث   یاو به خاطرِ عالقه  رمیگی م دهیناد یاستفاده کرد مهابا یرا ب ن“ی”بنابرا ۀرا که واژ نیا»

 توانیم برسیم.« میبه کجا   مینیبب نکه یا ی. فقط برادهمی را با تو ادامه م

 .« خب پس یلیخ»

 « ؟یخب پس چ یلیخ»

 « .وجود دارد  یکه خالق یقبول کرد  پس»

که، با    یخالق  نی. امیرسیبه کجا م نمیتا بب   میبحث را ادامه ده   خواهمی م  یرا قبول نکردم، ول   نیا  من»

 « ست؟ی ک یرا به بحث باز کرد شیوجود داشته باشد، پا "دیبا"که  نیبر ا ه یتک

 .« ستیکه ک میی بگو می توانی نم خب،»

 است؟« دهیآفر یخالق را چه کس نیکه ا نیتر امهم  و»

 .« حرفت چرتِ محض است نی»ا

آغازگر    دی با  یز یکه چ  نیو ا  دیآی به وجود نم  چی از ه   ی زیچ  چی که ه   یاالن گفت  نی خودت هم  یول »

  ی زیتو چ  ییِاز خاستگاهِ خالقِ ادعا  توانمی بوده باشد. چطور است حاال که نوبتِ من شد نم  زیهمه چ

 «بپرسم؟

وجود   یگرید زِیکه چ یر یبپذ دی . باماندی در م ییبایعشق و ز  حِی که علم از توض رفتیپذ دیبا باالخره»

 ... «  دارد
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خود داشته    ییِدر دورانِ دانشجو  را هودهیب  تاًیو نها  یسطح   جان،یپر ه   یِوگوهانوع گفت   نیما از ا  ۀ هم

مجادالت   لفاظی  —  میا مسائل  یو  موردِ  در  جا  یپرحرارت  به  راه  کش  یی که  چالش  به  و    دنِ یندارند 

ما به   ۀ . همندوشی که به ضربِ شراب صبح م  ییهادر شب   ریناپذدر جهتِ اثباتِ امورِ اثبات   گری کدی

  یِعلم  اتِیموضعِ خود را، با چنگ زدن به تفکرات و کشف  کنندیم  یکه سع  میابر خورده   یباورمندان

 :اثبات کنند شده،ده یفهممه ینونصفه 

 .« می داشته باش نیقی یزیبه چ می توانی وقت نم چیثابت کرده است که ما ه  ۱کوآنتوم  کِیزیف اصالً»

 :کنندی را با استهزاء رد م اتینظر نیهم هم  بعد

شده است    ل یتشک  ییزهایاز چه چ  ۲هانیک   ۀکه عمد  نی ا  حِی در توض  ی . حتستیمعماها ن ۀ هم  دِی کل  علم »

 .« هستند ۳ه یصرفاً نظر <ی علم یِهاگزاره >ناتوان است!  به هرحال، 

خ  تا همچنان  امروز،  مغالط  های ل یبه  متوسل  4<کندی نم  یکار   نی چن>  یواقع  یِاسکاتلند   چی»ه   ۀ به   »

 :شوندیم

 
1 quantum physics 
2 universe 
3 theory 
4 No true Scotsman fallacy 

ا ِبرَدل  ی مغالطه از مثال  نینامِ  مطرح    ،ییکای، استادِ فلسفۀ آمر(Bradley Dowden)   داودِن   یگرفته شده است که 

 :کندیم

 .«زند یبه آشش شکر نم  یاسکاتلند  چ یآ: »ه فردِ

 «. زندیاست و به آشش شکر م یآگنس، اسکاتلند م،یب: »اما عمو  فردِ

 (No true Scotsman مدخل  ا،یپدیکیبرگرفته از و.« )زند یبه آشش شکر نم  یواقع یِ اسکاتلند چیآ: »اما ه فردِ

نبوده است« و »اسالم    یاست. مثالً »آن فرد مسلمان واقع جیرا اریمسلمان هم بس  گرانهیتوج انی نوع مغاله در م نیا

 راستار ی. وست«ی گونه ن  نیا یواقع
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فوا  یخوب  یلیخ  یِهاآموزه   ۱ییبودا  نِیآئ  ن، یبب» ثابت شده است که   ۲یِو شناخت  یروانشناخت  دِ یدارد. 

»اح  یار یبس بودا  اناًیدارد.«  راهبانِ  همان  برمه   یی منظورت  ارتشِ  به  که  مردمِ    ۳است  تا  کمک کردند 

 « قتلِ عام کند؟  یکشحدِ نسل  تا را 4ا ینگیروه 

 .« نبودند  یدرست و حساب ییِها بوداآن اما»

 

❖ 

 

شاهدِ چن  هر ا  میهست   ییوهایسنار  نی روز  است.  مهم  هم  اتفاقاً وجودشان  و جدل   نی و  بحث  ها گونه 

شوم    یاتکرار در حلقه   رِیاس  ،یاکننده به طرزِ کالفه   ا،یشوند و    زیآمآور و خشونت ممکن است مالل 

نبا اما  ا  دیگردند،  که  کرد  مهم  نیفراموش  موضوعِ  مذهب  یموضوعْ  خداباوران،  و  و یاست  ون، 

ادعاها چنان  م  یبزرگ  یِباورمندان  مطرح  قوط  کنند یرا  در  اشود ی نم  افتی  یعطار   چیه   یِکه   نی. 

 توماس اَ کتابِ   ا ی  دی داشته باش  ی مدرکِ دکتر  ستی . حتماً الزم نشوندی مطرح م  یانه یادعاها در هر زم

مورمون   ،5س یکمپ کتابِ  و  6قرآن،  گو  یحت  ای)و    7دارتا ی س  ماتِیتعل  ای،    یِمبادو    8هانه خاستگاهِ 

 
1 Buddhism 
2 cognitive 
3 Burma 

 میانمارِ کنونی 
4 the Rohingya 
5 Thomas à Kempis 
6 Book of Mormon 
7 Siddhartha 
8 On the Origin of Species 

 داروین   چارلز نوشتۀ 

avayebuf.com

https://translationsproject.org/
https://avayebuf.com/


  

11 

 در دسترس عموم قرار داد.  رایگانمنتشر شده و به صورت  .orgtranslationsprojectاین ترجمه در سایت 

 

بتوان  دی ( را خوانده باش۱ات یاضیر انصافاً   ی. ول دی شرکت کن  ییمشاجرات و بگو مگوها  نیدر چن  دی تا 

بتوان  ستین  زیانگجانیه  بافال   یکه  نفر  چهار  ا  یستیگوشِ  خوانده   نیکه  را  چنآثار    ی زیچ  نی اند؟ 

روحِ آدم  بخشِیگرم است،  م  یدل  قلقلک  س  دهد،ی را  تحر  ۲مانیهاناپس یو  اکندیم  کیرا  و    ن ی. 

چ  قاًیدق ا  ستیزیهمان  برا  ن یکه  م  مانی کتاب  مسازدی ممکن  نفر   یِهاصحبت   یِ پا  می توانی :  چهار 

اند و در  شده  دهی چرا که در انظارِ عموم به چالش کش  اند؛ده ی و سخت جنگ دهی شیکه سخت اند  می نیبنش

حال، نه لطافتِ طبع    نِ یو، در ع  راند ینظاند که در عصرِ حاضر کمبه مبارزه پرداخته   ی فکرانروشن   قامتِ

 . اندشده  ه یحاش رِیاند و نه اسخود را از دست داده  یِطبعو شوخ 

اند  نیا  خب، تفنگدارِ  ا  یچه کسان  شه یچهار  و  ما  از  م  ایدن  نیهستند؟  با  خواهند؟یچه    دیاصالً چرا 

 مهم باشند؟  مانیبرا

 .تفنگداران نیتک تکِ ا یِسراغِ معرف میبرو حال

 

عصب 4سی)آرام  ۳سیهر  سم اخالق5شناس(   نو 6گرا،  جوج  سنده،ی،  پرشورِ  مروّجِ   7یلی برز  یِتسویو 

بنده گفته   ، یهنرِ رزم  ی )نوع به    ۀو سبکِ مبارز   کینزد  8یِ زیگالو  ۀو یاند، به خاطرِ شکه آن طور که 

 
1 Principia Mathematica 

 نوشتۀ آلفرد نورس وایتهِد و برتراند راسِل 
2 synapse 
3 Sam Harris 
4 Aramis 

 (Alexandre Dumasا )الکساندر دوم سه تفنگدار، نوشتۀ هایِ رمانِ یکی از شخصیت
5 neuroscientist 
6 moralist 
7 Brazilian jiu-jitsu 
8 grappling 
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هم  یِنیزم به  او،  است(.  معروف  زم  نیخشنش  در  روش   ۀ نیاندازه،    ک ی  که  —   ۱مراقبه   یِهاانواعِ 

غ  یسی انگل را  آن  من  شد  درکقابلِ رِ یچون  م  یۀ ما  داًی و  و    دهدی   آموزش  —  داندیخجالت  است 

.  اورمیشدن به زبان ب  دیبدون سرخ و سف  توانمی« را هم نم   ۲یآگاه واژۀ »ذهن   یتخصص دارد. من حت

کتاب   س،یهر نوشتنِ  از  نام  رگذارشیتأث  یِهاپس  »نامه   «۳مانیا  انِی»پا  یِهابه  ملتِ   ک یبه    یاو 

  ن یتحتِ هم  ز،یرا ن   6ی مجموعه پادکست«  منتشر کرد و  5شدن   داری را به نامِ »ب  یگری ، کتابِ د  «4ی ح یمس

معنو   یاخالق  ییِبه شکوفا  یو  دِی شد  ۀ آن عالق  یعنوان، آغاز کرد که موضوعِ اصل به صورتِ    ،یو 

 .است ،ینید یِهامستقل از آموزه 

 

ف8)آتوس  7دِنِت   لیدن ق  لسوفِی ف  نیبهتر  دی است. شا  لسوفی(  پ  ن ی. همات یح  دِی در  مثلِ    شیچند سال 

بگو  نیا که  ق  ۹تِ االیس  کِینام ید  <دانشمندِ>  نیتر»معروف   میی بود    ن ی»مشهورتر  ایو    ات«یح  دِیدر 

دن  ۱۰ی شناسباالنقاب  د  ایکه  خود  ول   دهیبه  شاخه   نیا  یاست«،  و  فلسفه  آ  یهاروزها  به    ن مربوط 

 یِکارشناس ۀ آن را به عنوانِ رشت یشتر یکه، نسبت به گذشته، افرادِ ب دیآی پرطرفدار شده است. به نظر م

به   ،۱۱بِرکلی   ،کالیفرنیاآموختگانِ دانشگاهِ  مربوط به دانش   یِهااز مجله   یکی   ترِی. تکنندی خود انتخاب م 

اش آن  است: طرفدارانِ دوآتشه   شیفلسفه رو به افزا  تِی: »محبوبدهدمی موضوع را بازتاب   نیا  یروشن
 

1 meditation 
2 mindfulness 
3 The End of Faith 
4 Letter to A Christian Nation 
5 Waking Up 
6 podcast 
7 Daniel Dennett 
8 Athos 

 سه تفنگدارهایِ  یکی دیگر از شخصیت
9 fluid dynamics  
10 coleopterist 
11 UC Berkeley  
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”مس  یزیرا چ از  برا  یریفراتر  م  ر یفق  یِجالب  تصور  در حوزکنند« یشدن“  دِنِت  پروفسور  ، ۱ذهن   ۀ. 

شکستنِ   با عنوانِ  ،ی . کتابِ وزندی قلم م  گرید  یِهااز حوزه   یار یو بس  ،۳ار یاخت  ،۲ی تکامل  یِشناسست یز

گرد و    یاسیو س  ،یمذهب  ،یروشنفکر  ،یدر محافلِ دانشگاه   ،4ی عی طب  یاده ی طلسم: مذهب به عنوانِ پد

 6فرهنگِ لغاتِ فلسفه در نگارشِ    5ترسن یپ-چی استگل  ورنیاو با آسب  یِرا به پا کرد. همکار  یاد یخاکِ ز

تنها ابد   ییبه  پرفس  یِضامنِ شکوهِ  ن  وراوست.  کِنِد   ،اینشتین مانندِ    ز،ی دِنِت  عاشقِ    ،ینوح، و خانوادۀ 

 .است یرانی کشت

 

کرده   یمختلف معرف  یِهارا به نسل  ۹سم ینیو دارو  یتکامل  یِشناسست ی( ز8ان ی)دآرتان  7نزیداوک  چاردیر

عناو  ش،یهااست. کتاب  نابساعتو    ۱۰ژنِ خودخواه   نِیبا  چاپ    دِیکه همواره در حالِ تجد  ،۱۱نا یسازِ 

. دهندی آموزش م <لفرا به افرادِ مخت یمطالبِ علم>خوانندگان هستند و  یِشگفت یۀ ما شه ی هستند، هم

  یِدرکِ علم برا  ۀ نیدر زم  ۱۳از دانشگاهِ آکسفورد   ۱۲ی مونی س  یِپروفسور  یِصاحب کرس  نیکه اول   ،یو

طبعِ  سرافراز«، و افشاگرِ خوش   ۱4ی پرشور«، »خداناباور   یِگراشکاک، »عقل   ک یعموم است، به عنوانِ  

 
1 mind 
2 evolutionary biology 
3 free will 
4 Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon 
5 Asbjørn Steglich-Petersen 
6 The Philosophical Lexicon 
7 Richard Dawkins 
8 d’Artagnan 

 سه تفنگدارهایِ  یکی دیگر از شخصیت
9 Darwinism 
10 The Selfish Gene 
11 The Blind Watchmaker 
12 Simonyi Professorship 
13 Oxford University 
14 atheist 
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خود    یِدانشگاه   ۀ مدت، حرف  نیادارد. در تمامِ    یشهرتِ جهان  ۱علم نهفته در شبِه   یِادیو ش  یبازدغل 

را به زبانِ ما   «4م ی »م  ۀواژ  نزیبرده است. داوک  شیپ  شتاز،یپ  ۳ی شناسست یو ز  ۲را، به عنوانِ کردارشناس 

( به طور  5پ یدانشمند، با آثارش نه تنها درکِ ما را از زادمون )ژنوت  کیکرده است و، به عنوان  یمعرف

سازوکارها  یاگسترده  کلِ  از  را  ما  دانشِ  بلکه  است،  داده  ح  یفرگشت  یِوسعت  ممکن    اتیکه  را 

 
1 pseudo-science 
2 ethologist 
3 biologist 
4 meme 

  شود یمنتشر م  گر یبه فردِ د  یفرهنگ از فرد  قِ یاست که از طر ی روش  ایرفتار   ده، یا (mème) مِم   ا ی (meme) م یم

انتقالِ   هدفِ  با  بازنما  ییمعنا   ا یمشخص، موضوع    ۀد یپد  ک ی)اغلب  آن  توسطِ  عنوانِ    کی (.  شودیم  یی که  به  مم 

  گر یبه ذهنِ د   یکه قابلِ انتقال هستند از ذهن  ییهارسم  ای نمادها،    ،یفرهنگ  یِ هادهیانتقالِ ا  ی برا  کند یعمل م  یواحد

  ی ا»مم« نوواژه  ۀ. واژد یقابلِ تقل  یبا مضمون   ریدپذیتقل  یِها دهی پد  ریسا   ا یها، مناسک  ژست  ،ینوشتار، سخنران   قِیاز طر

ر توسطِ  که  شده    نز یداوک  چارد ی است  ا وضع  داوک  نیاست.  کتابِ  از  نامِ    نز یواژه  خودخواهبه    ۱۹76سال    رد  ژنِ 

کردن«    دی»تقل  یستای مایمابرگرفته از    دشده«ی»امرِ تقل  یِبه معن  مایم  یِونان ی  ۀواژ  ۀشدشکلِ کوتاه  میم  ۀاست. واژ  برآمده

  یِ هادهیو پد   دینشرِ عقا  ضاحِ ی ا  یتکامل را برا  یۀواژه را وضع کرد تا اصولِ نظر   نیا  نز یاست. داوک  موسیمبرگفته از  

گ  یفرهنگ نمورد یبکار  معرف  ییهامیم  نه .  خودخواه  ژنِ  کتابِ  در  تصنشده  یکه  شاملِ  و    ثیاحاد  ها،فیاند 

 »میم« ، مدخلِ ایپدیکیو  یِنترنتیا  ۀدانشنام هاست.  ساخت طاق یها، مد و تکنولوژالمثلضرب

در   و  »ویروسی«  به صورتِ  دارد که  اشاره  طنزی  پرطرفدار و عمدتاً  مضامینِ  به  میم  مجازی،  دنیایِ  فرهنگِ  اما در 

بدل میای کوتاهبازه و  مجازی رد  فضایِ  نمونهمدت در میانِ کاربرانِ  از  نگاشته  شود. یکی  اخیرِ آن )در زمانِ  های 

ریاستشدنِ سوگندِ  مراسمِ  در  حضور  هنگامِ  سندرز،  برنی  عکسِ  مونتاژِ  سطور(،  این  در    بایدن،   جو  جمهوریِ 

 ویراستار   —.  ها و فضاهای مختلف بودعکس 

 
5 genotype 
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بن  زین  ،۱پ ی فنوت  یعنیاند،  ساخته  در راه عقل و    نزیداوک  چاردیر  ادِیبن  یعنی  او،  ادِی گسترش داده است.  

 .در سراسرِ جهان است  یشیآزاداند دارِعه یطل ،۲علم 

 

روزنامه 4)پورتوس   ۳چنزیه   ستوفریکر مقاله (  باورها  س،ی نونگار،  مخالفِ  بحث،  اهلِ 5عامه   یِاهلِ   ،

  <در وصفِ او>که مجبورم  نای و  —بود   شمندی اند کیو   سنده،ی نو است،یس خِیمناظره، مسلط به تار

هم  استفاده کنم  م  شه یاز زمانِ گذشته  به درد  را  مرا    ۀگستر  کالمش،  ۀالعادخارق  یِ. روانآوردی قلبِ 

از تسلط   یکالمش باعث شده بود که به سطح   نانِیجذبه، و اطم  ،ییرایو گ  بش،یعج   ۀ دانشش، حافظ

فرزندِ    نیبوده است که ا  اری. بخت با ما  نداشت  رینظ  شیهادوره هم   انِیکه در م  ابدیدر مناظره دست  

 یِهاقد داد. نمونه  وبی وتیکار آمدنِ  یِرو  ۀکم عمرش تا دور شصت و هفتاد دستِ  ۀ ده  <ۀ افتیت یترب>

ب  ییهااز زمان  یشماریب ب  خردان،یب  یِنیکه  مال   سوادان،یبدسگاالن،  به خاک  را  است   دهیو خامان 

که نگاشته است به   یار یبس  یِهامقاالت و کتاب   یِهادر ورق   ن،ی و، همچن  یمجاز   یِهمچنان در فضا

 .جا مانده است

❖ 

 

  نی ا  یِوگورا که گفت  ییکتاب نوشته است، فضا  نیکه بر ا  یاتازه   <شگفتارِیپ>با    نز،یداوک  چاردیر

به خوب اما  کشدیم  ریبه تصو  یچهار سوار در آن صورت گرفته است،  ن  نیا  یِادآوری.  مهم   زینکته 
 

1 phenotype 
2 Richard Dawkins Foundation for Reason and Science 
3 Christopher Hitchens 
4 Porthos 

 سه تفنگدارهایِ  یکی دیگر از شخصیت
5 contrarian 
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گشودند،    ایسراسرِ دن  زبانانِی سیانگل  انِیرا در م  یاتازه   یِهاچهار سوار، به همراهِ هم، افق   نیاست که ا

  د یجد  ینسل  انِیرا در م  ۲سم یو سکوالر   ۱ییگراانسان   مِیبابِ مناظره را در همه جا باز کردند، و مفاه 

 یِهایشفابخش  معرکۀ  از  —  نید  یِهاجنبه   نیردتیظن وجود داشت که پل  نیا  شه ی کردند. هم  تیتقو

مجزا کرد.    ن ید  ۀذات و جوهر  از توانی نم  ار  —  ی انتحار  اتِیعمل  یِها طگرفته تا قتلِ انسان   یِمعنو 

برا  ییها فضاآن  آتش گمان  نیا  انِیب  یِرا  قبالً  زبانه کش  رِیز  یها، که  به  بود و اکنون رو    دن ی خاکستر 

  انِیپاکردند:  سریشدند م رگذاریتأث داًیکه شد ییهااهداف را با نشرِ کتاب  نیها اکردند. آن  ایاست، مه 

 نی. اچنزیاز ه   ۳ست یخدا بزرگ ناز دِنِت، و     شکستنِ طلسم  نز،یاوکاز د  توهمِ خدا  س،یاز هر  مانیا

ساله دارد، و هزاران  یامتحده، که پشتوانه   االتِیرشد در در ابه رو  4یِریتبش  تِیح یها در برابرِ مسکتاب 

 . اسالم قد علم کردند  در جهانِ نی خون 5ییِ جهادگرا

  یبود که کس  دهی بود که امپراتور خوش و خوشحال در حالِ جوالن دادن بود و وقتِ آن رس  هاقرن

همان طور که    ز،یها نمتذکر شود. واکنش   انیرا به جهان  شیاو جلب کند و برهنگ  یِها را به سوتوجه 

همه جا و   در که  ییرسانه بدل شدند، تا جا چهار نفر به ستارگانِ نیبود. ا دیممکن بود انتظار رود، شد

در برابرِ   زیمخالف ن  یانی. اما جرشد ی شرکت در مناظره دعوت م  ای  رِیتفس  ۀ ارائ  یِها براهر زمان از آن

  عمل   به   کاشف  که   چنان  که   —از اقشارِ و مذاهبِ مختلف    ون،یاز مذهب  یاآنان شکل گرفت. عده 

 :6برخاستند   دیجد یِداهاص نای با مخالفت به  —ها را هم نخوانده بودند  کتاب  نیا حتی آمد

 
1 humanism 
2 secularism 
3 God Is Not Great 
4 Evangelicalism 
5 jihadism 

  شِ ی پ  یِ هاو کتبِ مقدس در صفحه  ی نیمسائلِ د  ۀن یشان در زمبا چهار سوار که سطحِ معلومات  د یکن  سه ی را مقا  نیا 6

 .کندیم  ییرو خودنما
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 .« ندارد نیبا د یهم فرق ۱ن ی نو یِخداناباور »

 .« هستند ادگرایهم خودشان بن نیخداناباورانِ نو نیا»

قلب  یِ تسلّا  یۀ ما  شانی برا  نیکه د  یبه اعتقاداتِ افراد   یبه چه حق  هاآن » بزرگ است    ی خاطر و قوتِ 

 « کنند؟یخاطر مها را آزرده و آن  کنندی م نیتوه 

 « کارشان چه شد؟ ۀ ج ینت دی نیکردند. آن وقت بب  لیتحم 4ی را بر شورو یهم خداناباور ۳نیو استال  ۲نیلن»

 رانند.«می ما   انِیم افرادِ نیبدتربه چوبِ ما را  ۀ هم آنها»

هستند که با تنفر و به منظورِ   ییو صرفاً اظهارِ نظرها  شوندی نم  تلقی  استدالل  البته   که   —اتهامات    نیا

هستند بر تمامِ    یخطِ بطالن  ییکه گو  شوندیم  انیب  حرارتی  چنان  با  —  شوندی مطرح م  یینمامظلوم 

برترپندارن ینو  یِخداناباور  یِهاده یا سال  هزاران  از  پس  سانس   ،ی.  و  مذهب    ور،سرکوب،  پهلوانانِ 

متظاهران، و آزار و  یِقلدر  ،یکالم ۀسوءِاستفاد انِیخود را به عنوانِ قربان ییآساستند به طرزِ معجزه توان

 .گو صورت گرفتو گفت نیبود که ا  ییفضا نیفکران جا بزنند. در چنروشن  تِیاذ

  ن« ی»توه   مسئلۀ   نیهم  پردازندیبه آن م  چنزیو ه   س، یدِنِت، هر  نز،یکه داوک  یموضوع   نیواقع، اول   در

و دانش   خ،یخرد، تار ۀ موشکافان نِیبذره  رِیز نیپاسدارانِ د یِکه هر وقت اعمال و ادعاها نای —است 

  ن یا  رامونِیرا پ  وار چهار س  <دگاهِید>که    ی. وقتشودی م  یاهانت تلق  دینداران  یِ از سو  رد،یگیقرار م

بخوان ا  م،یموضوع  پ  نیبه  گفت  میخواه   ینکته  هر  که  ا  ۀدربار  ییوگوبرد  باور    ای  یدئولوژ یهر 

 ،۱ییکفرگو  ،5ان یب   یِهمچون آزاد  یاست. بحث در موردِ مسائل  نید  ۀاز مناظره دربار   یارمجموعه یز

 
1 New Atheism 
2 Vladimir Lenin 
3 Joseph Stalin 
4 Union of Soviet Socialist Republics (USSR) 
5 free speech 
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ارتداد   ،۲ی شکنحرمت دن  ۳و  فرهنگ   رِیگدر  و   4نو   نه   و  است  قشنگِ  نه   که   —ما    یِا یدر  ها، جنگِ 

 « 5ی آلوده به تفکراتِ »سالِ صفر ییهااست و آکنده است از مگس  بونیو گرفتنِ تر ،ی زیبُهتان، آبرور

  ار بسی —زدن هستند   شیوزکنان مشغولِ ن  سر برآورده و وز  یاجتماع  یِهاشبکه  یِپاندورا  ۀ که از جعب

 .دارد تیموضوع

 شه یها همباشد، اما آن   رحمانه ی ب  باًیها گزنده و تقرمگس   نیچهار سوار با ا  نی ا  ۀ مقابل  ۀنحو   دی شا  ،ی آر

ا  ر  —  ی رِعلمیو چه غ  علمی   چه   —  ی فکرروشن  تِ ی. تمامِ قواعدِ فعال گذارندی احترام م   ی به قواعدِ باز

.  یبررسقابلِ  قِیو حقا  منطق  ۀ خالصه کرد: محکِ هر گونه ادعا در بوت  ییطال  ۀقاعد   کیدر    توانیم

 .داشته باشد یخوانو تجربه هم تیصادق است که با عقالن یاستدالل زمان کی

  ت یهستند. عقالن   احساسی، سرد و ب6اِسپاک   یِهمچون آقا  ن،ی که خداناباورانِ نو  ستی بدان معنا ن  نیا

. با  شناسدی م  تیاند، به رسمخالص در باورِ خود صادق   روانِیاز پ  یاریرا، که بس  قتیحق  نیو تجربه ا

تشک  نیا پا  کیکه  صدقِ  موردِ  د   یِهاه یدر  قابلِ   یامر  ینیباورِ  و  تمسخر  بجا  است،    ایاحترام 

کارِ  آن خدمت   ،۲ته یسی، فل ۱فلوبر   <داستانِ>«  7دلِ . »ساده ستین  یاده یکارِ پسند  دیّافرادِ مق  یِخُردشمار 

 
1 blasphemy 
2 sacrilege 
3 heresy 

 ( Aldous Huxleyنوشتۀ آلدوس هاکسلی ) (،Brave New Worldدنیایِ قشنگِ نو )اشاره به رمانِ  4
ا  سالِ   ۀد یا   5 هم   نیصفر  که  سنت  ۀاست  و  با  کی   یِها فرهنگ  نابود    د یجامعه  ر  ایکامالً  و    ختهیدور    ک ی شود 

  ی ب   یاد یز  صفر تا حدِ  مردم قبل از سالِ  ایملت    کی  خِیتار   آن شود. تمامِ  نِیگزیجا  دی از نو با  یانقالب   دِی جد  فرهنگِ

تلق ا  نیا  آل دهیا   رایز  شود،یم  یربط  که  خواهد    خ یتار  نیاست  پا  شد پاک  از  جا  نییو  باال  .  شودیم  ن یگزیبه 

 مدخلِ »سال صفر«(  ا،یپدیکیو  ۀ)برگرفته از دانشنام
6 Spock 

 پیشتازانِ فضا هایِ فیلمِ یکی از شخصیت 
7 Coeur simple 
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با احترام  د،یگوی زانو زده، ذکر م  دستبه ح یکه تسب  ریپ   یِ باال   یِ رنگ  ۀ شیبه ش  ،ی با شگفت  خته یآم  یو، 

شا  رهیمحراب خ است  ن  ۀ ستیشده  عقاستی مذمت  اما  وات  ۀ عصبانمت  دِی.  از  از سو  ۳کانیبرخاسته   یِکه 

م  4ییهانال یکارد فل   ی دعقای  آن  —  کنندیم   یکه در قصر زندگ  شودی صادر  به زانو در    ته یسیکه  را 

کاخ آن  و  چ  یآورده  شراب  آن  سقفِ  تا  است    ده ی که  وجودشان  که    جماعتی   آن  و  —شده  کلِ 

است. در   یو ضرور  ادالنه ع  یزیچ  نی... خب، مذمتِ چناست  از آخرت    انذارِ مردممهمل و    احکامِ

پرسش مدعاها  یگرامرِ  موردِ  عرص  ییدر  به  م  یعموم  ۀ که  پرورش،    کنندی رخنه  و  آموزش  بر  و 

  دارشده حه یبه احساساتِ جر  تیعنا  یِبرا  ی الزام  گذارند، یم  ریتأث  های خطِ مش  نِییو تع  ،یگذارقانون 

 .ستین

خود را در مناظرات از دست    گاهِیجا  گری د  یاول است، به زود  تِیوجودِ خدا اولو  تِیحاال حقان  اگر

 :رندیگیآن را م  یِدارند جا یثانو  یگاه یکه جا یو سؤاالت دهدیم

  یی با وجودِ بنا بودن بر مدعاها  یمرگ، حتازپس  یِو باور به خدا و زندگ  ینید  دِیممکن است عقا  ایآ

 بتواند ما را به سمتِ خوب بودن سوق دهند؟ مدرک،ول یدل یب

ا  ایآ است  قوان رهنمون   دیعقا  نیممکن  و  برا  یاخالق  ینیها  در    یِرا  که  باشند  آورده  ارمغان  به  ما 

ها بنا را بر آن   مانی که زندگ  یای از مبان  یلیشود؟ خ  لی مرج تبدوخشن و پرهرج   ییبه جا  اینبودشان دن

در    چارچوبی  عنوانِ  به   —  ن را، فارغ از صدقِ آ  ی نید  یتیدارد که روا  یل ی. چه دل اندی استعار  میانهاده 

 م؟ یرنپذی —مراتب، و معنا شده است  ساختار، سلسله  یِنابود  یِکه دچارِ بال گرای فرهنگِ نسب نیا

 
1 Gustave Flaubert 
2 Félicité 
3 Vatican 
4 cardinal 
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  دی توانی واقعاً م  ایچطور؟ آ  میکنی ما آن را احساس م  ۀ که هم  یای حاضرِ معنو جابرتر و همه   یِرو ین  آن

 ستند؟ یقادر به رسوخ به آن ن کروسکوپیکه خِرد، اعداد، و م دی را منکر شو یوجودِ عالم

ها اند. آن داشته   یثانو   یگاه یکه جا  روندی م  یموضوعات  نیبه سر وقتِ هم  راستک یدالور  چهار    نیا

انداز ا۱گولد   ی جِ  ونیاست  ۀ به  فرا    کند،ی را مطرح م  ۲پوشان همنا   یِهاحوزه بخشِ  نارضایت   ۀد ی، که  پا 

مناهم  یِهاحوزه   ۀ دی)ا  نهندی نم را  ا  توانی پوشان  قالبِ  ب  نیدر  »  انیگزاره  علم    یزیچکرد:  به  که  را 

چهار   نیاز ا  کیهر    د،ید  می(. اما، چنان که خواه ن«یامور را به د  یۀ به علم واگذار و بق  شودی مربوط م

است.   ۳ی امرِ معنو   ۀ کنندما ابرازکننده و تجربه   یِو درکِ انسان  هان، یسوار کامالً قبول دارد که جهان، ک

نبا  نیا که   یتلق  یازده یامت  ینوع  دیرا  چرا  بعض «numen» کرد؛  که  چه  آن  از    ی)خالفِ 

 اشاره دارد، به   یاله   ییرویواژگان ممکن است القاء کنند(، به همان اندازه که به وجودِ ن   یِهافرهنگ

«lumen»  ،سرطان،   ظلم،  همچون  —  دیآی مان خوش مکه کمتر به مذاق  یادهیبه هر پد  قتاًیحق  ای  

 .اشاره دارد زنی —خوار گوشت  یِهاباکتری  و

ا  ییآگردهم   نیا  عظمتِ مطلب  نیدر  هر  که  هر    ی است  ا  کیکه  د  نیاز  موردِ  در  نفر  و    نیچهار 

سازِ عصرِ حاضر  له ئموردِ موضوعاتِ مس  در  به همان اندازه،  کنند،ی علم و خرد مطرح م  ای  یخداناباور 

پاقابلِ   زین نشستن  است.  داوک   یِاطالق  ه   س،یهر  نز،یبحثِ  و  ما    نیا  چنزیدِنِت،  به  را    ی ادآورینکته 

  ی و ملموس  یواقع  جِی نتا  تیمحدودو تبادلِ افکارِ بدونِ   ،یشی آزادانه، آزاداند  یِگرکه پرسش  کندیم

م بار  به  م  ی. چه کسنشاندیرا  را  آ  کردیفکرش  زمانِ    ،یار آشک  یِهایگرروشن   نی چن  ۀندیکه  در 

تهد  اتِیح به >  یِچه از سو   رد؛یقرار بگ  د یخودمان، موردِ   یِ اسیهر دو جناحِ مخالفِ س  <افرادِ متعلق 

تحمل   ،ی میقد عدمِ  سببِ  سو  ،شانبه  از  چه  ما  یِو  و    ،خودِ  تعارفات  و  رخوت،  ترس،  سببِ  به 

 
1 Stephen Jay Gould 
2 Non- Overlapping Magisteria (NOMA) 
3 the numinous 
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دقمانینابجا  یِهااحترام واقع  نیهم  قاًی.  ا  یخطرِ  انتشارِ  که  ا  نیاست  در  را  ضرور  نیکتاب    ی زمان 

چهار سوار و   نینسبت به آن اقبال نشان داده شود. باشد که جذبه و عظمتِ ا  شودیو باعث م  کندیم

 .باشد  ندهیآ یِهابخشِ نسل آزادانه و محترمانه الهام  ۀ شی جسارت و ارزشِ تبادلِ اند

 ی! کی  یِهمه، همه برا یِبرا یکی
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  ۀ مدارانفکرانه و اخالقعلم، و شجاعتِ روشن یِفروتن ن،ی د تکبرِ

 ی خداناباور
 

 نز یداوک چارد یر

 

 

 

پ۲۰۰7و    ۲۰۰4  یِهاسال   نِیب نوکِ  عنوانِ  به  پرفروش  کتابِ  پنج  به   نی نو  یِجنبشِ خداناباور   کانِی، 

 انِیپاقرار بود:    نیکتب از ا  نیا  نِعناوی.  شدند  شهره  —  یمحافل، به بدنام  بعضی  در  و  —  ینامخوش 

هر(  ۲۰۰6)   یح یملتِ مس  کیبه    یانامه و  (  ۲۰۰4)  مانیا   ل یاز دن(  ۲۰۰6)  سم شکستنِ طل   س، یاز سم 

و    ۀ نوشت(  ۲۰۰6)   توهمِ خدادِنِت،   نخودم،  بزرگ  ه (  ۲۰۰7)  ستیخدا  براچنزیاز  به سم،    ،ی مدت  یِ. 

منتشر شد، به »چهار سوار«    ستوفریکر  یِکه اثرِ انتقاد  یو من لقبِ »سه تفنگدار« دادند. بعداً، وقت  ل،یدن

هم   یاما مخالفت  م،ی نداشت  یابداع کردند دخالت  برنگارانکه خ  یو القاب  نی . ما در عناومیافتیدرجه    عِیترف

کردن    یکی: از توطئه و دست به  م ینکرده بود  یبا هم هماهنگ   ن، ی. همچنمیها نشان ندادنسبت به آن 

نم  یخبر بدمان هم  اما  نو. اگر اسمدی ایب  گریکدیمان کنارِ  اسم  که   آمدی نبود،    سندگانِ یمان در کنارِ 

،  ۲شرمر کلیما ،۱ن یکو ی، جِر۳، الرنس کراوس ۲رِجاِستِن کتوریو ،۱یعل یهرس انیچون آ یاحترامقابلِ 

 . م یشدی خوشحال م آمدیم زیها ن، و مانندِ آن 4دَن بارکِر  ،۳نگ یلی. گِرِی. سیاِ

 
1 Ayaan Hirsi Ali 
2 Victor Stenger 
3 Lawrence Krauss 

avayebuf.com

https://translationsproject.org/
https://avayebuf.com/


  

23 

 در دسترس عموم قرار داد.  رایگانمنتشر شده و به صورت  .orgtranslationsprojectاین ترجمه در سایت 

 

گردهما۲۰۰7سپتامبرِ    در معن>  5نترنشنال یا  نسیِ اِال  ستیِتیاِ  ۀ ساالن  ییِ،    یِ المللن یب  یۀ اتحاد  یِبه 

واش  <انیخدایب زندگیس. ی د  نگتن یدر  محلِ  راب  چنز، یه   ستوفریکر  یِ .،  شد.   زابتیال   ن یبرگزار 

  ک یرا در    سوارحضورِ همزمانِ تمامِ چهار    ،در راه عقل و علم   نزی داوکریچارد    ادِیطرفِ بن، از  6کُرنوِل 

آن    زیساکنِ همان جا ن  یِبردارلم یداد تا گروهِ ف  بیها ترتآن  انِیرا م  ییوگومکان منغتنم شمرد و گفت 

  ۀ کنندشرکت  نی ، پنجمبه عنوانِ تنها سوارکارِ زن  ز،ین یعل  یهرس  انیبود که آ  ن یرا ضبط کند. برنامه ا

از جا  <وگوگفت   نیا> تا  تفنگدار    گاهِ یباشد  پ  رچها  ا یسه  درجه  ارتقاءِ  پنج ستونِ خِرد  به    دا یسوار 

مجلس است، برگردد.    ۀندیبه هلند، که در آنجا نما  عاًیمجبور شد سر  انینود، آ  ۀ قی. متأسفانه، دقمیکن

 یِبه معن>  7کانوِنشِن   ستیِتی، که گلوبال ا۲۰۱۲ِکه، در سالِ    میبود و خرسند  یخال   مانانیدر م  شیجا

برا  یملبورن فرصت  در  <خداناباوران  یِمجمعِ جهان اخت  یِرا  به سه    ارمانیجبران در  توانست  قرار داد، 

ق  یسوار بپ  اتیح  دِیکه همچنان در  م.  8د وندی بودند  انتظار  او، چنان چه  به    رفت،یحضورِ  باعث شد 

 .میمان، بپردازاز موضوعاتِ بحث  یکی به عنوانِ  ز،یاسالم ن

دورِ    یسپتامبر، چهار نفر  ۳۰رخ داد. در شامگاهِ    ۲۰۰7که در سالِ    ه یاول   دارِی به د  میگردی باز م  حال

شده بود. در کنارِ    دهیکه دور تا دورِ آن کتاب چ  م یتسو کارول نش   ستوفریآپارتمانِ دلبازِ کر  در   یزیم

  یِ وگو بر روگفت   نی ا  لمِی . فیادماندنیبه   یو بعد از آن شام  م یدوساعته داشت  ییوگوشربِ مدام، گفت 

 
1 Jerry Coyne 
2 Michael Shermer 
3 A. C. Grayling 
4 Dan Barker 
5 Atheist Alliance International 
6 Robin Elisabeth Cornwell 
7 Global Atheist Convention 
8 https://www.youtube.com/watch?v=sOMjEJ3JO5Q 
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منتشر کرد و   زین  یدی ویدآن را در قالبِ دو    ادی. بن۱قرار گرفت  نزیداوک  چاردیر  ادِیبن  وبِی وتیکانالِ  

 .ماست یِوگو گفت ۀدشی سازاده یکتاب هم متنِ پ نیدر ا روشِ یمتنِ پ

به گرداننده ندارد و    از یوگو حتماً نگفت  کیباورم که    نی بود بر ا  ید ییمهرِ تأ  دادیرو  نیمن، ا  یِبرا

در بر   یامند شود و ثمره در کار باشد تا مخاطب به آن عالقه   یامناظره   اینظر  که اختالفِ   ستیالزم ن

ما حت باشد.  نداشت  شدهن ییتع  ش یپ  از  یطرحِ بحث  یداشته  را در    یِعی طب  رِیسوگو  . گفت می هم  خودش 

ا  شیپ با وجودِ  متکلمِ وحده شود و توانست  یکس سع   چ یه   ن،یگرفت.  نرم  م ینکرد  از    یبه  و ظرافت 

. آن دو  م یرا موردِ بحث قرار ده   یو موضوعاتِ فراوان  می گذار داشته باش  گری به موضوعِ د  یموضوع

  یِ وگوگفت   ن یممکن است ا  ا یکاسته نشد. آ  <به بحث>مان  از عالقه   یاساعت مثلِ باد گذشت و ذره 

برا گرداننده  جذاب  گرانید  یِبدونِ  ا  تیهم  در  قضاوت  باشد؟  عهد   نیداشته  بر    ن یا  ۀخوانند  ۀمورد 

 .کتاب است

  شد، ی داده م  بیترت  گذرد،ی وگو مگفت   نیدهه از زمانِ اول   کیوگو امروز، که حدودِ  گفت   نیا  اگر

 ستوفریکر  ابِ یگذشت: غ   توانی تفاوتِ آن نم  نی ممکن بود داشته باشد؟ از آشکارتر  ییهاچه تفاوت 

مقتدر و    تونِیبار  یِدا آن ص  یِ. چقدر دلمان برایادماندن ینوازِ ما در آن شامگاهِ به مهمان  زبانِیم  چنز،یه 

  نِ یگزنده و در ع   یِ اش، حاضرجوابفاضالنه   یِخ یو تار   یادب  یِهاقول نوازش، سطحِ معلوماتش، نقلِ دل 

کننده پس  جلب   یسکوت   ر بردنِکا  به  با  را  آن  که  —کالمش    ۀ حانیو فراز و فرودِ فص  اش،بانه یحال نج 

 خواهمی داده بود، تنگ خواهد شد. نم  ع یاز آن، ترف  شیو نه پ  د،یجد  یاجمله   ۀ کلم  ن ینخست  یِاز ادا

گفت  می بگو بچهارنفره  یِوگوکه  اما  بود،  آورده  در  خود  تصرفِ  به  را   رِیتأث  گمانیمان 

 .آن داشت رِیبر س ییوچراچون یب

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=n7IHU28aR2E 
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درون   یِجا  به  ا  ، یقبل  <یِوگوگفت>  یِهاه یماتکرارِ  در  است  بهتر  که  ب  نیفکر کردم  به   انِیجُستار 

 .کردمی م انیب  شد،ی برگزار م یبحث  نیبپردازم که، اگر امروز چن ینکات

❖ 

 

در سالِ    یموضوع  نیاز چند  یکی بحث گذاشت  ۲۰۰7که  و   نید  ۀ سیمقا  می به  تکبر  لحاظِ  از  علم  و 

ا  یفروتن در  د  نیبود.  اعتماد   نی رابطه،  به  است  انگشت به متهم  و  کاذب  عدمِ نفسِ  و  تواضعِ  نما 

ک انکاررِقابلِ یغ قوان   حالِ  در  هانِی.    ، یمی ش  نِیقوان  ق، یدق  ۱یِ کیزیف  یِهاثابت   ک،یزیف   نِیگسترش، 

از فرگشت  یِج یتدر  راتِییتغ از گذشتِ  افتاده  انیبه جر  یبه شکل  ،ی، همگ۲حاصل    ۱4اند که، پس 

که  می بدبخت هست یکه ما بزهکاران <باور> نیتکرارِ مکررِ ا ی. حتم ییایسالِ تمام، ما به وجود ب اردیلیم

تا چه اندازه که    ینی خودباما از جهتِ عکس، است:    ،ینیبخودبزرگ   ینوع  میاآمده   ایگناهکار به دن

  ک یتر از شمردنِ اعمالِ نمهم   یدارد و انگار که خالقِ کائنات کار   ی هانیک  یریکردارِ ما تأث  می فکر کن

به من است. آ ندارد. کلِ کائنات چشمش  ما  بدِ  تمام  یاینیبخودبزرگ   نیا  ا یو  از  «ها ۳عقل   یِ»فوق 

 ست؟ ین

ها  که آن   دیگوی و م  آوردیم  ماناکان ین  یِرا برا ی، عذر 4رنگ« کم   یِآب  ۀ در کتابِ »نقط  گِن،یسِ  کارل

  یِ سرِ خود و به دور از نورها  یِباال  یاند. بدونِ سقفنداشته   یهانیک  یِ فتگیخودش  نیاز چن  یزیگر  باًیتقر

چرخش    نیمرکزِ ا  یزیچ  چه . و  اندکرده یشبانه چرخشِ ستارگان را بر فرازِ خود رصد م  ،یمصنوع 

 
1 physical constants 
2 evolution 

خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهنهای شما را در   و سالمتیِگوید: » که می 7آیۀ  4اشاره به کتابِ فیلیپیان  ۳

 WordProjectیادداشتِ ویراستار، ترجمه از  —ت. مسیح عیسی نگاه خواهد داش 
4 Carl Sagan, Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space (New York: Random House, 1994). 
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ما رصدکننده.  فردِ  همان  مکانِ  شک،  بدونِ  است؟  پ  ستی ن  یشگفت  یۀ بوده  فکر    شِیکه  خود 

»حولِ محورِ    ایکه دن  اندکردهی فکر م  قتاًیمن« در گردش است. حق  یِکه کلِ کائنات »برا  اندکرده یم

م اچرخدی من«  اما  است.  بوده  کائنات  مرکزِ کلِ  »من«  به حساب    بته ال   —عذر    نی.  عذر  را  آن  اگر 

 .رنگ باخت ۲له یو گال  ۱ک کوپرنی ظهورِ با —  میاوریب

، که در قرنِ  4آشِر مزیج ۳اسقفِ اعظم  یِبه پا ی. قطعاً کمتر کسینید انِیشوایبه سر وقتِ پ میرسی م بعد

م ترت  رسدی م  ست،یزی هفدهم  به  قدر  آن  انج   یِخ یتار  بِی که  در  تار  لیذکرشده  که  بود    خِ یمطمئن 

. آن  الدیاز م  شیپ  لسا  4۰۰4اکتبرِ    ۲۲محاسبه کرده بود:    <بر اساسِ آن>  زیرا ن  هانیک  شِیدایپ  قِیدق

نوامبر، بلکه، با اتکاء به اقتدارِ   ایاکتبر. آن هم نه سپتامبر    ۲۲شامگاهِ    قاًیاکتبر، بلکه دق  ۲۳  ای  ۲۱هم نه  

 ا یچهارم  ۀهزار نِی ب یزینگفته بود »چ یهم نه؛ حت  الدی از م شیسال پ 4۰۰5 ای 4۰۰۳اکتبر.  قاًیدق سا،یکل

پ م  شیپنجمِ  ب  الد«،ی از  پ  4۰۰4  برگرد  بروی بلکه  م  شیسالِ  دالد ی از  همان گونه که گفتم،  با    گرانی . 

نم  ۀدربار  یتیقطع  نیچن حرف  چن  زنند،ی آن  م  یکار  نیاما  مهمل  ون،ی مذهب  انِیدر  اهلِ    اند،ی بافکه 

ه  بدونِ  بند  دی ق  چیرواج دارد.  م  یو  را  بافندی مهمل  به    یو حصر و گاه حت  حدیب  یاقتدار  با و آن 

د به  مرگ  زورِ  و  شکنجه  زمان)دستِ   کنندیم  لیتحم  گرانیضربِ  در  چن  یِهاکم  بوده    نیگذشته 

 (. چرخدی پاشنه م نیدر به هم زیتا به امروز ن  یاسالم یِنید یِهااست و در حکومت 

  یی خودنما  زین  کنندی م  ل یخود تحم  روانِیبر پ  ینی د  انِ یشوایکه پ  یاآمرانه   نِ یمطلق در قوان  تِ یقاطع  نیا

ندارد.    ییسر و گردن از همه باالتر است و همتا  ک ی، اسالم  <افراد>  یِکنترلِ افراط  ۀ نی. در زمکندیم

برا را،  حکم  آ  یِچند  االحکامِ  مختصر  کتابِ  از  موسو   دی س  یالعظم  اهللت یمثال،    یِمحمدرضا 

 
1 Copernicus 
2 Galileo 
3 archbishop 
4 James Ussher 
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دادنِ    ریام. در موردِ شآورده   نجایاست، انتخاب کرده و در ا  یرانی»مرجعِ« معتبرِ ا  کیکه    ،ی گانیگلپا

 که   است  شده  ذکر  —  ندیگومی  »مسئله«  هاآن  به   که   —قانون    وسه ست یب  ،ییبه کودک، به تنها  ه یدا

، در ادامه آمده است.  «547  ۀ موردِ آن، تحتِ عنوانِ »مسئل  نیهستند. اول   رانه یگو سخت   یوسواس  اربسی

 :از هر گونه منطق هستند  یآمرانه، و عار رانه،یگاندازه سخت نیها هم به همآن یۀ بق

شرا  یابچه   یزن  اگر با  مسئل  یطیرا،  م  56۰  ۀ که در  نم  شود،یگفته  بچه  پدرِ آن  دهد،  با    تواندی شیر 

را که شیر مالِ او    یدخترانِ شوهر  تواندی که از آن زن به دنیا آمدهاند ازدواج کند و نیز نم  یدختران

آن    یِجایز است با دخترانِ رضاع  یخود عقد نماید، ول   یِاو باشند، برا  یِاست، اگر چه دخترانِ رضاع

 ۱[.حکم همچنان دنباله دارد نیزن ازدواج کند . . . ]و ا

 : 55۳ ۀ دادن، مسئل ریحکامِ ش از ا گرید یهم مثال  باز

دهد، آن دختر به شوهرِ خود حرام    ریآن پدر ش  رِیشوهرِ آن دختر را از ش   ۀ بچ   ،ی زنِ پدرِ دختر  اگر

 ۲  .شودیم

آن    رِی»ش  د،یآی شوهرش به حساب م  ملکِیکه زن جزءِ ما  یاحتماالً در فرهنگ  ؟یآن پدر«؟ چ  رِیش»

 .ستین ب یعج  د،ینمای م بیما عج  یِکه برا یاپدر«، به اندازه 

ن  555  ۀ مسئل هم  ز،یهم  مبهوت   نیبه  اشکل،  اما  است،  »ش  نیکننده  از  صحبت  م  رِیبار  در   انیبرادر« 

 :است

 
1 https://tinyurl.com/525seumg 

فتوا:  ۲474مسئلۀ   ادامۀ  احتیاطِ»،  آنان    اگرچه  به  هم  محرمانه  نگاه  و  نکند.  ازدواج  آنان  با  که  است  آن  مستحب 

 .«ننماید
 ۲48۲همان، مسئلۀ  2
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ازدواج    شودی ، نم<است>کامل داده    رِیبرادر، او را ش  رِیزنِ برادرِ انسان، از ش  ایکه خواهر    یدختر  با

 .۱دکر

 :در کتابِ مقدس دارد  یاه یاما حتماً پا دانم،ی دادن را نم ریمفرط به ش ۀ عالق نیا خاستگاهِ

  ن یده بار بود، اما بعداً ا  کردی کودک را محرم م  کیکه    یرده یاوانِ نزولِ قرآن، تعداد دفعاتِ ش  در

 ۲. آن را گرفت یِمعروف جا یِرده یپنج بار ش  نیمنسوخ شد و هم  <حکم>

آمده است که   یاز »مراجع« است که در جوابِ استفتاءِ زن  گرید  یکی از پاسخِ    یبخش  <قولنقلِ >  نیا

 ینترنتیانجمنِ ا کیموضوع سردرگم شده بود )که البته حق هم دارد( و استفتاءِ خود را در  نیا ۀدربار

 :مطرح کرده بود

داده    ریپسرِ مرا ش  زیام و زنِ برادرشوهرم نداده   ریماه، به پسرِ برادرشوهرم ش  کیبه مدتِ    من،

پسر  است. و  دختر  رضاع  یمن  فرزندِ  که  فرزندم،  آن  از  که  است،    یِدارم  برادرشوهرم  زنِ 

 ت. بدهم، دو فرزند داش ر یاش را شکه من بچه  نیقبل از ا ز،یتراند و او نبزرگ 

ش  د یده   ح یتوض  دییبفرما  لطف زمان  به    ریکه چه  محرم  کیدادن  موجبِ  و    شودی م  تیبچه 

 .ممنون  یلی. خدییشرح بفرما زیخواهر و برادرانش را ن گریمربوط به د <تِیمحرم>احکامِ 

  نی است. ا  ن یدر د  ج یرا  یِ کنترلِ افراط  یِهااز شاخصه   ی کیدادن«    ر یدر گفتنِ »پنج بار ش  تیقطع   نیا

استادِ دانشگاهِ االزهر، صادر شد،    ،۳ه یدکتر عزت عط  یِکه از سو   یی، در فتوا۲۰۰7موضوع، در سالِ  

دغدغه شده بود،    شیکرد. او، که حرمتِ تنها ماندنِ همکارانِ زن و مرد با هم برا  دایدوباره ظهور پ  زین

 
 ۲48۰همان، مسئلۀ  ۱

2 https://islamqa.info/en/answers/27280/each-of-them-breastfed-the-child-of-the-other-do-any-rulings-result-
from-that 
3 Izzat Atiyya 
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برا  یحلراهِ را  پ  نیا  یِهوشمندانه  بغرنج  با  دایمشکلِ  زن  همکارِ  خود«،    ماًی»مستق  دیکرد.  پستانِ  از 

سرِ   توانندی و م  شوندی م  لیفام   گریدکیها با  گونه آن   نیدهد. ا  ریحداقل پنج بار، به همکارِ مردش ش

  دنِ ینگفته بود، اما با د یرا به شوخ  نی. استین یبار کاف جکه پن دیکار با هم تنها باشند. توجه داشته باش

  شان ی که زندگ  تابندیبر م  های آن را پس گرفت. چطور بعض ش،ینسبت به فتوا  یعموم دِیواکنشِ شد

ع  اندرانه یگسخت   زیآمجنون   طرزی  به   که   —  ین یقوان  نیرا چن   محدود  —پوچ    اناً یحال، ع  نِی و، در 

 کند؟ 

م  حال علم  وقتِ  سر  ا   زین  ییتسال  دی شا  م،یروی به  ا  نیدر  معموالً  باشد.  وارد    نیکار  علم  به  اتهام 

چ  شودیم همه  که  دارد  ادعا  متکبرانه  م  زیکه  ا  داند،یرا  حرف  نیاما  ما    ستیحرف  ناصواب.  بس 

هست معما  عاشقِ  بال  م؛ی دانشمندان  و  دست  که  مچرا  گرم  را  چ  کندی مان  آن    یزیو  به  که  هست 

  یِبلند نادان ییانجامش الزم است، با صدا <برایِ کشفِ بیشتر>. ما، مسرور از اعالمِ آنچه که میشی اندیب

 .میکنی م ادیفر زیرا ن شیخو

نم  اتیح شد؟  آغاز  نم   چیه   دانم؛ی چگونه  م  داند؛یکس  ا  م؛ی دانستی کاش  مشتاقانه   نیو  گونه 

با  آن   یِبررس  ۀنحو   یِبرا  ییشنهادهایخود را، به همراهِ پ  یِهاه یفرض .  میگذاری م  انیدر م  گریدکیها، 

(، چه بود؟ علتش را  شیسالِ پ  اردیلی)ربع م  ۲ن یَپِرم  ۀدور  انِیدر پا  «،ی»آخرالزمان  ۱عاملِ انقراضِ بزرگِ 

فرض  م،یدانی نم کرده  یجالب  اتِیاما  طرح  آن  موردِ  در  م  میارا  آن   می توانیکه  ببه  نمی شیاندیها    یِا ی. 

انسان و شامپ نم   یچه شکل  انزهمشترکِ  مرا درباره   یکم  یِزهایاما چ  م،یدانیبوده است؟  .  م یدانیاش 

قاره   میدانیم چه  دارو  سته یزی م  یادر  که  گونه  )همان  آفر  ۳نیاست  در  بود،  زده  حدس   قایهم 

مولکول   سته یزیم شواهدِ  و  تقر  زین  یاست(  م  ستِیز  یِبیزمانِ  نشان  ما  به  را    6  نِی ب  یزی)چ  دهدی آن 

 
1 mass extinction 
2 Permian period 
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پ  ونی لیم  8و    ونیلیم ماد شی سالِ  نم  ست؟یچ  ۱ک یتار  ۀ(.  که  قابلِ   م،یدانی ما  کسرِ  از   یتوجه اما 

 .اندمشتاق به کشفِ آن  دانانکیزیف

خارش   کی  یِبرا حسِ  همچون  ندانستن  واسط  یدانشمند،  به  شدن  برطرف  که    ی خاراندن  ۀ است 

با سرِ هم    شرمانه،ی است که آن را ب  ن یبه ندانستن ا  ینی عالمِ د  کی  کردِی . اما روطلبد ی بخش را ملذت 

 ار یکردیرو نیچون پاپ ممکن است چن  یمشت خزعبل، از سرِ خود باز کند. فردِ بانفوذ  کیکردنِ  

به ذهنش خطور    ی: در خلوتِ خود به تفکر بپردازد و منتظر بماند که فکررد یگ  شیکار در پ  نیا  یِبرا

 ۳ه عصرِ برنزمتعلق ب  یمتن  رِ«یممکن است با »تفس  ایکند.    ادی«  ۲کند و بعداً هم از آن به عنوانِ »مکاشفه 

 .را بکند  ه یقض الِکند ق سعی —بوده است  تربهرهی از خودش هم از دانش ب  اشسنده نوی که  —

شرط    نیارتقاء دهد، البته تنها به ا  «4ینی»اصلِ د  کیخود را به مقامِ    یِفرد  یِهاده ی ا  تواندیپاپ م  کی

ا آن  حما  دهیکه  قابلِ   تِیاز  تار  ک،یکاتول   <مطرحِ  یِهاتیشخص>از    یتوجه تعدادِ  طولِ    خ، ی در 

درک  قابلِ   محوردانش   یذهن  یِکه برا  اصولی  مطابقِ  —گزاره    کیباور به    ۀ نیریمند باشد: سنتِ دبهره

درست  مدرکی   عنوانِ  به   —  ست ین بر  تلق  یِدالِ  گزاره  سالِ  شودی م   یآن  در  پ۱۹5۰.  پاپ    وسِ ی، 

باور پرداخت که    نیا  ۀ اند( به اشاعداده   تلر«ی»پاپِ ه   لقبِ  به او  ،یلطفکم   یِ )که، البته از رو  5دوازدهم 

  آسمان   به   —  ینه صرفاً به طورِ معنو   یعنی  —  یدر زمانِ مرگ به صورتِ جسمان   ،ی سیمادرِ ع  م،یمر

بررس  نیا  ی عنی  «ی »جسمان  مییگوی م  وقتی.  بود   کرده  عروج  را  قبرش  داخلِ  اگر  را    م،یکن  یکه  آن 

ه   یِدالل است  ۀویش.  افتی  میخواه   یخال  او    یابهره  چیپاپ  نداشت.  مدرک  و  شاهد  اثباتِ    یِبرا>از 

که مکتوب است به   یکالم  نی: »آنگاه اد یگویارجاع کرد که م  ۱5:4  انیاول به قُرنت  ۀ به نام  <حرفش

 
1 dark matter 
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بلع   دیانجام خواهد رس نشده    میبه مر  یااشاره   چیقول ه نقلِ   نیشده است«. در ا  دهیکه مرگ در ظفر 

  نجا یبوده است. در ا  مینامه منظورش مر  ۀنگارند  م یوجود ندارد که فکر کن  یلیدل   نیتروچکاست. ک

حق  زین همان  ط  می هست  جیرا  یِمذهب  ۀ شاهدِ  متن  یِکه  برم  یآن  نحو   دارندیرا  به  را  آن    ر« ی»تفس  یو 

  ایگو  ن،یداشته باشد. همچن  یگرید  زِیبه چ  یچشمو گوشه   ن،یگنگ، نماد  یاکه صرفاً اشاره  کنندیم

کم  دوازدهم دستِ   وسِ پی  حکمِ  —هم صادق است    یمذهب یِاز باورها  یاریچه در موردِ بس  چنان  —

اندازه  از کس  یزیبا آن چ  یاتا  مر  یکه  قداستِ  م   میبه  گفت  یسازگار  رودی انتظار  به  بنا  اما،   ۀ دارد. 

 ،۳ی نویلیا  هِدر دانشگا  ۲ومن ین  یجان هنر  نالیکارد  ۀ مؤسس  کِیکاتول   ۀ شیاند  رِی، مد۱دکتر کِنِت هاوِل

. در  بوده استاز طرحِ این فتوا چیزی به جز سازگار بودنِ این امر با قداستِ مریم  پاپ    یِاصل  ۀزیانگ

دن۱۹5۰سالِ   و  ای،  جبرانِ  حالِ  جهان  یِهایرانیدر  جنگِ  از  تشن  یِحاصل  و    یغامیپ  دنِی شن  ۀ دوم 

 : دهدی ارائه م نین چن یخود را ا رِیپاپ، تفس یِهاقولِ حرف بود. هاوِل، پس از نقلِ  بخشامیالت

مؤمنان را    میعروجِ حضرتِ مر  ۀکه تفکر دربار  کندی خود را ابراز م  دِ یام  ن یدوازدهم ا  وسِیپ

ها را انسان   تواندیم  زی. . . چه چ  دهدیسوق م  تیو مشترکِ بشر  عِیبهتر از ارزشِ رف  یِبه آگاه 

  ند؟ را طلب کن  شینوعانِ خوهم   یِخود چشم دوزند و رستگار  یِکند که به بُعدِ ماورائ  بیترغ

مر حضرتِ  انسان  ادآورِی  4م یعروجِ  محرک  تی حرمتِ  سو  یو  پد  یِبه  که  چرا  است؛   ۀدیآن 

 .منفک دانست یخاک ۀکر نی ا یِبر رو اشی از زندگ توانی عروجِ او را به عرش نم

در واقع،    ا،ی  —  یعالقگی مخصوصاً ب  ماند؛یدهان وا م  به   انگشت   ونی فکرِ مذهبت  ۀاز نحو  یآدم  واقعاً

به عرش    میمر  یِعروجِ جسمان  یِبرا  یکه شواهد   نیا  الِیخی . اصالً بواقعی   شواهدِ   به   هاآن   —اهانتِ  

 
1 Kenneth Howell 
2 John Henry Cardinal Newman Institute of Catholic Thought 
3 University of Illinois 
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مردم خوب   یِبرا یاقاتف نیباور به رخ دادنِ چن <است که نیکه مهم است ا یزیچ>نه؛  ایوجود دارد 

پ  ستی ن  نیاست. چن ب  یقیرِحقیغ  ییهااز عمد حرف   ینید  انِیشوایکه  زبان  بر  اصالً    یی. گواورندیرا 

ن  قتیحق  یِبرا  یارزش حق  یاعالقه   ستند؛ی قائل  نم  قتیبه  اصالً  و   یعنی  قتیحق  دانندی ندارند؛  چه؛ 

به جا  قتیحق  گاهِیجا هم قابلِ   یگاه یرا  و  مفاه اغماض  با  اهم  یمیرده   یااسطوره   ای  نی نماد  تِیچون 

  قِ« ی»حقا  نای  به  —و برگرد    بروبی  هم  آن  —اند که  ملزم  هاک یکاتول   ن،ی. و، با وجودِ ادهندیتنزل م

  ی را به عنوانِ اصل  میدوازدهم عروجِ مر  وسِیکه پ  نیاز ا  شیپ  یداشته باشند. حت  مان یا  یدرآورد من 

اعالم کرده بود که عروجِ    ست،یزی ، که در قرنِ هجدهم م۱چهاردهم   کتِیاعالم کند، پاپ بند  ینید

تلق  یاده ی»ا  میمر کفر  آن  انکارِ  و  است  وقتشود«یم   ی محتمل  »ا  ی.  تلق  یاده یانکارِ  کفر    یمحتمل« 

 ! دیگر جایِ خود داردکه مسلّم  یای نیشود، انکارِ اصلِ د

  ی که حت  آورندی م  انیبه م  «یقیسخن از »حقا  ینفسبه با چه اعتماد   ینید انِیشوای که پ  دی نیبب  ز، ین  نجایا  در

 .ها وجود ندارداز آن  یبانیپشت یِبرا یخ یتار یخودشان هم اقرار دارند که شواهد 

  ینوع  ۳کاذب. برزخ   نانِیتوأم با اطم  یِهایبافگونه سفسفطه   نیاست از ا  یانه یگنج   ۲ک یکاتول   ۀ دانشنام

ملکوت انتظارِ  پ  یاتاقِ  آن،  در  مردگان  که  جزا  شیاست  بهشت،  به  ورود  خو  یِاز  را    شیگناهانِ 

اشوند«ی م  ری)»تطه   دهندیم »برزخِ«  مدخلِ  در  طو  ن ی(.  بخشِ  عنوا  یلیدانشنامه،  « 4ها»خبط   نِتحتِ 

د آن  در  که  است  آلب  یگذارانبدعت   یِهادگاه ی آمده  و    ،7ها یهوس  ،6ان یوالدوس  ،5هاگان یچون 

مارت  یِارائه شده است. جا  8هاک یآپوستول  ندارد که  هم  ۲نیو جان کالو  ۱لوتر  نیتعجب   ن یهم جزءِ 

 
1 Pope Benedict XIV 
2 Catholic Encyclopedia 
3 Purgatory 
4 Errors 
5 Albigenses 
6 Waldenses 
7 Hussites 
8 Apostolici 
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و، باز   اندقانه«که شواهدِ وجودِ برزخ در کتبِ مقدس »خال مییاست بگو سته یشا .۳اند گروه قلمداد شده 

آن  در  حقهم،  همان  از  گوشه   یِهااسیق  جِیرا  یِمذهب  ۀ ها  و  برا  یچشمگنگ  است.  شده    یِ استفاده 

  ه،یاما، به عنوانِ تنب   دیرا بخش   5و هارون   4ی دانشنامه گفته شده است که »خدا شکِ موس  نینمونه، در ا

از  آن  را  ا  "6موعود   نِیسرزم"ها  کرد«.  تلق  حی مل  یِاستعار   ۀاشار   ینوع  دیتبع  نیاخراج  برزخ   یبه 

تا بتواند    رساندیرا به قتل م  8یحِت  یِایاور  <با واسطه >  7که داوود   یتر، زمانوحشتناک   نی. از اشودیم

بگذارد:    جوابیکارش را ب  نیکه ا   نی. اما نه ابخشدیازدواج کند، خداوند او را م  ۹ایاور  یِبایبا زنِ ز

م را  ازدواج  آن  از  حاصل  فرزندِ  سموئی خداوند  )دومِ  کن(.  ۱4-۱۲:۱۳  لیکشد  فکر  است    دی ممکن 

از گناهان، که همان برزخ باشد، به   ی بخش  ِهیروشن از تنب  یااستعاره   ایآن طفلِ معصوم! اما گو  چارهیب

 . اندحساب آمده است و گرآورندگانِ دانشنامه از آن غافل نمانده 

جالب است؛ چون که مثالً قرار است از   یلیبه نامِ »شواهد« آمده است که خ یمدخلِ »برزخ«، بخش در 

بو استدالل   ییمنطق  باشد.  آورده   یبرده  اکه  به  مردگان    نیاند  اگر  است.  بهشت   راستک یشکل  به 

مگر   م،یکنی دعا م اه روحِ آن  یِ. ما هم که براداشتی نم یاده یروحِ رفتگان فا یِما برا یِدعا  رفتند،یم

وجود داشته    دیعالمِ برزخ با  نی. بنابراشوندی بهشت نم  یِراه   میها مستقکه آن   میریگی م  جه ینه؟ پس نت

 رند؟ یگی جور کارها پول م نیا یِبرا اتیاله  دِیاسات ایباشد. بحث تمام است. آ

 
1 Martin Luther 
2 John Calvin 
3 http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=9745 
4 Moses 
5 Aaron 
6 land of promise 
7 David 
8 Uriah the Hittite 
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نادانسته   میبرگرد  . ستیکاف از  دانشمندان  علم.  بحثِ  وقت  یِهابه  اما  آگاهند.  را    یزیهم که چ  یخود 

ب  یلیدل   دانند،یم دهند.  نشان  تواضع  آن  ابرازِ  در  زماشناخته   قِیحقا  انِیندارد  شواهدِ    ینشده،  که 

  ک یکه    ندیگوی م لمع   لسوفانِ یف  ، یآر   ، ی. آرستین   تکبر  ۀ وجود دارد، نشان  شانی درست  یِبرا یمحکم

روز ممکن است نقض شود اما تا کنون از   کیکه  نیست ه یفرض کیفراتر از  یز یچ <یعلم> قتِیحق

برا  ییهاتالش  ب  یِکه  به در برده است.  ا  میوانمود کن  دییاینقضِ آن شده جان  قبول    نیکه  را  حرف 

معقولِ    یِهاحرف،    eppur si muove »۱»  لب گفت  رِ یکه ز  له یگال   ادِیاما، در همان حال، به    میدار

 :می گولد را با خود نجوا کن یجِ ونیاست

است    یزیچ  قتیاست که »حق  نیبرداشت نمود ا  توانی م  قت« یکه از »حق  یی علم، تنها معنا  در

حد تا چنان  تأ  یِدرست  یکه  پذ  دییآن  از  امتناع  که  است  آن خ  رشِیشده  به   یسرره یموقتِ 

احتمال    نیشروع کند خالفِ جاذبه صعود کند، اما ا  ب ی. اصالً فرض که از فردا سد«ی شمار آ

 ۲ت. س ین کیزیف یِهادر کالس  ابروقتِ براختصاصِ  قِیال

  ک ی  چی که شرحِ آن رفت، هستند و ه   یمعن  نیبه ا  قت،یاز حق  ییهانمونه   ندیآی که در ادامه م  یموارد 

ن  ینید  هاتِیکه وقفِ توج  یساعت  هاون ی لیم  ونِیهم مد  یامثقال الذره  یها حتاز آن .  ند ستیشده است 

آن، از جمله   دورِ  اراتِیو س  دیبوده است. خورش   شیسالِ پ  اردیل یم  ۱4تا    ۱۳  نِیب  یزیچ  هانیآغازِ ک

گردان از گاز، گرد و   یاصفحه   یِاز متراکم شدنِ اجزا  ش،یسالِ پ  اردیلیم  4/ 5خودِ ما، حدودِ    ۀاریس

 د. به وجود آم رانه یغبار، و و

 
شود که گالیله، در  ها، آن ]زمین[ در حرکت است«. گفته میبا وجودِ همۀ این ایتالیایی، به معنیِ » ۱

 دادگاهِ تفتیشِ عقاید، این عبارت را به زبان آورده است. مواجهه با فشارهایِ 
2 Hen’s Teeth and Horse’s Toes (New York:W. W. Norton, 1994) 

 اسب  یِمرغ و شستِ پا  یِهادنداناز کتابِ  ه« یو نظر قتیگولد، »فرگشت به عنوانِ حق یجِ ونیستا
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ها را، در هر  ها و محلِ آنقاره  یِبی. ما شکلِ تقرکندی م رییسال تغ ونیلیها مده هر جهان با گذشتِ  ۀ نقش

تار  شدهی گذارنام   ۀدور ممیدانی م  ،یشناختن یزم   خِیدر  و  داده   م،یتوانی .  به  توجه    ، یکنون  یِهابا 

آ  ۀ نقش  راتِییتغ پ  ندهیجهان در  در زمانِ   ۱ی آسمان  یِکرهایپ  نشِیچ  ۀنحو   از.  میو رسم کن  ینیبش یرا 

 .دیها را به چه شکل خواهند دمان آن که نوادگان  میدانی م نیو همچن میآگاه  ماناکانین

آسمان  عِ یتوز اجرامِ  در  تصادف  یِماده  بسستین  یمختلف  آن   ی اری.  حالِ    دورِها  از  در  خود  محورِ 

بسگردش  و  آن   یاریاند  مدارهااز  در  م  شکل،ی ضویب  ییها،  اجرام  آن  همچرخندی دورِ  بر    هانیا  ۀ . 

قوان ا  یاضیر  نِیاساسِ  به  و،  م  نیاست  رو  می توانی خاطر،  دادنِ  رخ    همچون   —مهم    یِدادهای زمانِ 

اجرامِ    نی. ام یمحاسبه کن  ،یاه یثان  دقتی  با  را،  —  یااره یس  یِو گذرها  یگرفتگو ماه   یدگرفتگخورشی 

  اردهایلمی   قالبِ  در  —  رهیبدقواره، و غ  یِهاتکه سنگ  ،۲اراتیسخرده   ارات،سی  ستارگان،  —  یآسمان

فاصله است؛   4یبزرگ  ۀ رتبم  نیها چندکهکشان   ن یا  نِی اند. بمختلف در کنارِ هم جمع شده   ۳کهکشانِ 

هم در    گریدکیها از  آن   ۀ کهکشان، که تازه فاصل  کیدرونِ    یِهاستاره  ۀ تر از فاصلبزرگ   یافاصله 

 .کهکشان وجود دارد  کیها درونِ تا از آن  اردهایل یو م گنجدی وصف نم

از   کیهر    جرمِ.  (7است )همان صد و چند عنصر   یها متناه شده است و تعدادِ آن   لیتشک  6از اتم  5ماده 

م  یعنصر   یِهااتم   نیا م  می دانی را  هر    میدانی و  چرا  ا  کیکه  م  نیاز    کیاز    شی ب  توانندی عناصر 

و    ییچرا  ۀدربار  هادانی می با جرمِ آن اتم تفاوت دارد. ش  ی اندک  ۹داشته باشند که جرمشان   8زوتوپ یا

 
1 constellations 
2 planetesimal 
3 galaxy 
4 order of magnitude 
5 matter 
6 atom 
7 element 
8 isotope 
9 mass 
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مولکول اتم   بِیترک  یِچگونگ قالبِ  در  بس  ۱ها  مولکول   یعیوس  اریاطالعات    ۀسازند  یِهادارند. 

 ۲ییِ هزاران اتم، که نسبتِ فضا  وستنِیها از به هم پبزرگ باشند. آن   ی لیزنده ممکن است خ  یِهاسلول 

 ن یها ساختارِ اکه به کمکِ آن ییهااند. روش شده  لی شده است، تشکو کامالً شناخته  قیها به هم دقآن 

اعجاب   ۳هامولکول -کالن طرزِ  به  است  شده  آن   اندمندانه هوش  یآورکشف  در  اندازهو  از   یِریگها 

-از کالن  یکیده شده است.  استفا  5بلورها   نیا  یِ شده بر رو تابانده   4کسِ یا  یِپرتوها  یِپراکندگ  قِیدق

از اکشف   یِهامولکول  ژنتی.ان.اِید   قیطر  نی شده  م >که در    ی کی. است؛ همان مولکولِ    ۀ هم  انِیدر 

د  کسانی   <موجودات منحصراً  کُدِ  د  یایتال یج یاست.  طری.ان.اِ یکه  از  ماه   قِی.  و  شکل    تِ یآن 

.  میآن آگاه   یِهای کارزه یکشف شده است و از تمامِ ر  ق،یبه طورِ دق  کند،ی را مشخص م   6ها ن یپروتئ

ابزارهامولکول -از کالن  یگری د  ۀ هم خانواد  هان ی)پروتئ به طرزِ    اندات یح  یِنیماش  یِها هستند که  که 

دق  یِبرا  ییبایز »ص  ترِق یانجامِ  خود  شده   قل«یکارِ  پروتئداده  رفتارِ    ،ییندهایفرآ  یِط  ن،ی اند(.  بر 

تأث  7انِ یرو  یِهاسلول  رشد  ا  گذاری م  ریدر حالِ  از  موجوداتِ    ق،یطر  نیو،  تمامِ  و کارکردِ  بر شکل 

تأث پ  ندهایفرآ  نی . شناختِ اگذاردی م  ریزنده  انجام نرس  یشروی همچنان در حالِ  به  است؛    دهیاست و 

درباره   یادیزمطالبِ   مرا  پ   م،یدانی شان  مطالبِ  درک   یاده یچ یاما  از  همچنان  که  هستند  ن شاهم 

 .میابازمانده 

 میرا که بخواه   یوانیمطلوب از هر ح  8. درونِ هر ژنِ یِ.ان.اِیحروفِ کُدِ د  قِیدق  یِکه توال   میقادر  ما

را    وانیمتفاوت در دو ح  یِهاحرفبا کمالِ دقت، تعدادِ تک   م،یتوانیبدان معناست که م  نی. امی سیبنو

 
1 molecule 
2 spatial relation 
3 macromolecule 
4 X-ray 
5 crystal 
6 protein 
7 embryo 
8 gene 
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  یِاین  <نیآخر>  دهدیم  نشانکه    دهدیما قرار م  ارِیدردبخور را در اختبه   یاسیکار مق  نی. امی بشمار

 ت. اس سته یزی م شیچقدر وقتِ پ ۱شان مشترک 

  ن یکرد. ا  سه مقای  هم  با  را  —  اوباما  باراک  و  شما  مثالً  —گونه    کیدو فرد از    توانی م  ق،یطر  نیا  از

استفاده است. در قابلِ   زنی  —۲  خوارانه یشما و مور  نِبی   مثالً  —مختلف    یِهاگونه   ۀ سیمقا  یِبرا  وهیش

  <نیآخر>است. هر چه    مکنم   <دو فرد  انِیم>  یِهارت یمغا  قِ یشمارشِ دق قِیکار از طر نیا  ز،ین  نجایا

مقا>مشترکِ    یِاین فردِ موردِ  ا  سته یز  یدورتر   یِهادر گذشته   <سه یدو  تعدادِ    ز ین  هارت یمغا  نیباشد، 

خودمان، به   ۀ به گون  دنیبال   یِ است برا  یلیو دل   دهدی م  ه یدقتِ عمل به ما روح  نیخواهد بود. ا  شتریب

امر    نینبوده است و ا حسابیب  4نه یخاصِ ل   یِگذارام ن  مینیبی است که م  نجایمان. ابودن   ۳نس یِهومو ساپ

 .ست یتکبر ن ۀ نشان

احساس.    نیا  یِاست برا  یبزرگ  لِیداشته باشد و علم دل   لیدل   تواندی است. غرور م  لیدل ی غرورِ ب  تکبر

 کرِ یپغول   یِهاکه تلسکوپ   یمهندسان  نی. همچن5رِن   ستوفریو کر  آنژ،کل یم  ر،یبتهوون، شکسپ  نیهمچن

تلسکوپ را ساخته   ی قنار  رِیو جزا  ییهاوا که   7بزرگ   اریبس   یِهاه یو آرا  کریپغول   6ییِ ویراد  یِهااند، 

هابل   ای  کنند؛ی آسمانِ جنوب را رصد م  یِدای ناپ  یِژرفا که آن را   ۹یی مایو فضاپ  8تلسکوپِ مدارگَردِ 

 
1 common ancestor 
2 aardvark 
3 Homo sapiens 
4 Carl Linnaeus / Carl von Linné 

  یِ امروز  نظامِ   گذارِهیو پا  ی سوئد  و پزشکِ   شناس اهی( گ۱778  ژانویۀ  ۱۰  درگذشتۀ   –  ۱7۰7  مهِ   ۲۳  ۀ)زاد  کارل لینه 

و  اهانیگ  یِبندطبقه بود.  جانوران  ن   یو  و  دو  حدود  پ  می در  مطالع  ش ی سده  به    —  کرد.  اهانیگ  علمیِ  ۀشروع 

 پدیای فارسی، مدخلِ »کارل لینه« ویکی
5 Christopher Wren 
6 radio telescope 
7 very large array 
8 Hubble orbiting telescope 
9 spacecraft 
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، حاصل ۱در سِرن  ن،ی زم  رِیکه در ز  یحاصلِ جسارت و مهارت  یِمهندس  یِدر مدار قرار داد. دستاوردها

 یِکه برا  ی. )وقتقیموشکافانه و دق  یِهای ریگهآسا و اندازغول   یِهاهستند از اندازه   یازه یاند و آم شده 

مهندس  دیبازد زد.(  حلقه  چشمانم  در  اشک  آن  عظمتِ  از  واقعاً  بودم،  رفته  آنجا  و    ات،یاضیر  ،یبه 

  ز، یر  اریبس  یهدف  یِخودکار را رو  ینیکه فرودِ آرامِ ماش  ۲رُزِتا   تِیشده در مأمور  به کار گرفته   کِیزیف

رو ن  نییتع  ۳دارِدنباله   کی  یِکه  کرد  فراهم  بود،  ببالم.    زیشده  خود  بودنِ  انسان  به  که  شد  باعث 

هم  افته یرییتغ  ییهانسخه  ا  مانارهیس  یروز   دیشا  یفناور  نیاز  از  دهد.  نجات  ما    قیطر  نیرا  به  که 

شد    ناسورهایعامِ داکه باعثِ قتلِ   داریدنباله   همان  همانند  —خطرناک را    یدارکمک کند که دنباله 

 . میمنحرف کن  <نی زم بابرخورد  رِمسی> از —

همزمان با هم،   <کارِ  قِیاز طر>  نگتن،یو واش  انایزیلوئ  االتِیدر ا  4گو یال  زاتِیکه تجه   میشنوی م  یوقت

به انسان    شودی دهند، مگر م  ص یتشخ   ست،یدر برابرشان غول   6را، که پروتون   5ی توانستند امواجِ گرانش

نبال   بودنِ زم  نیا  م؟یخود  در  بزرگ  اهم  ،یریگاندازه   ۀ نیدستاوردِ  برا  یریچشمگ  تِیبا   یِکه 

، با  8قنطورس  مایپروکس  ۀو ستار   نیزم  انِیم  ۀ فاصل  یِریگاست با اندازه   سه یدارد، قابل مقا  7یشناسهانیک

 .انسان یِتارِ مو  کی یِریگدقتِ اندازه 

برا  ،ییهاش یآزما  در ن  یۀ نظر  یِدرست  یِ بررس  یِکه  است،  شده  انجام  دقت  زیکوآنتوم   سهیمقاقابلِ   یبه 

امیاافته یدست   در  و  تناظر   نجا،ی.  م  یعدمِ  دارد  وجود  اثباتِ    یِانسان  ییِتوانا  انِیآشکارکننده  در  ما 

طر  ه ینظر  کی  یِهای نیبشیپ توانا  شیآزما  قِیاز  خودِ    ییِو  تصورِ  در  شکل ه ینظر  آنما  به  ما  مغزِ    ی. 

 
1 CERN 
2 Rosetta mission 
3 comet 
4 LIGO instruments 
5 gravitation waves 
6 proton 
7 cosmology 
8 Proxima Centauri 
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  ر، یبوفالو هستند و به سرعتِ ش  ۀرا که، در حد و انداز  ییزهایاست که بتواند جنبشِ چ  افته یفرگشت  

دهد. فرگشت ما را به   صی تشخ   کنند یحرکت م  ،۱قایدشتِ آفرنسبتاً بزرگ، مانندِ گرم   ییهاط یدر مح 

بتوان  تیقابل  نیا و   بیعج   یاذره   یِکه برا  میتصور کن  ،یدبه صورتِ شهو  م،یمجهز نکرده است که 

ی  ن ینشتیا  ی و با سرعت  ست، ی »شئ« خوانده شدن ن  ۀ ست ی شا  گردی   که   است  کوچک  قدر  آن   که   —  بیغر

قدرتِ مغزِ ما، که حاصلِ   ن،ی. با وجودِ اافتدیم  اتفاقی  چه   —  کندیحرکت می  نینشتیا  ییدر فضاها

 میرا توسعه ده  اتیاضیگرِ رو روشن  دهیچ ینظامِ پ ه امکان را داده است ک نیفرگشت بوده است، به ما ا

طر از  بتوان  قِیو  از درک   ییزهایرفتارِ چ  می آن،  شهودمان  مرا که  در  دقت  ماند،ی شان    ، یزدنمثال   یبا 

ببالم، با وجودِ ا  شود ی باعث م  زین  نی. امیکن   ینیبشیپ به انسان بودنِ خود  که جزءِ آن دسته از    نی که 

استعدادِ    ه ک  ستمین  ییهاانسان  چ  یی باال  یِ اضیراز  زندگ  یزیبرخوردارند.  در    به یغر  مانی عاد  یِ که 

است که هر روزه با    ی شرفتیو مدام در حالِ پ  شرفته یپ  یِغرورافزا است، فناور   ن،یاما با وجودِ ا  ست، ین

 . میآن سر و کار دار

لپ   یِ گوش سامانهوشمند،  ماهواره   یِخودرو  ۲یِاماهواره   یِناوبر   ۀ تاپ،  و  در    ۳ییهاشما،  آن  با  که 

هواپتماس  م  ییآساغول   یِمسافربر  یِمایاند،  بار   تواند،یکه  و  مسافران  و  خود  وزنِ  بر  که    یعالوه 

به    زدهیس  یِخود، ط  یِلومتریک  ازدهیاز    شی ب  رِمسی  طولِ  در   که   —تُن سوخت را    ۱۲۰دارد،   ساعت، 

 .کند بلند جا از خود با — کندی مصرف م  یآرام

انداز  یزیچ به  پ  ۀکه  ن   نیشی مواردِ  ب  ست،یآشنا  قطعاً  زبان  شتریاما  افتاد، چاپِ سه سر   4ی بُعدها خواهد 

ا در  را  نیاست.  چاپ،  مهر  یجسم  انه ینوع  مثالً  طر  لِیف  ۀجامد،  از  را  انباشتنِ    یِرو   قِیشطرنج،  هم 

 
1 African savanna 
2 satnav 
3 satellite 
4 3D printing 
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 ۱یولوژ یکه امبر «،یعد بُ»چاپِ سه  یِشناختست یز ۀ که با نسخ  یندفرآی — کندی »چاپ« م ه یال نیچند

است که در  یاشئ   یِقادر به کپ یبُعدچاپگرِ سه  ک یتوجه دارد. و جالبِ  نیادیبن ییهانام دارد، تفاوت 

مختلف، از   یِ ایعکس را که، از زوا  یااست که مجموعه   نیها ااز روش   یکی حالِ حاضر وجود دارد.  

محاسباتِ وحشتناک    انه ی. رامیبده   انه یبه را  ،گرفته شده است  میآن را چاپ کن  میخواه یکه م  یجسم

با کنارِ هم قرار دادنِ عکس   اتِیخصوص   نِییتع  یِبرارا  الزم    یِاضیر  ۀدیچ یپ که از   ییهاشکلِ جامد، 

وجود داشته باشند که   هانیدر ک  یاموجوداتِ زنده   دی . شادهدی اند، انجام م جهاتِ مختلف گرفته شده 

تول   قِیاز طر  وه، ی ش  نیبد بدنِ خود،  اما ش  دِیاسکنِ  به گونه   دِیتول   ۀوی مثل کنند،  ما،  نفعِ    یامثل  به  که 

کامالً در    یشناسست ی ز  یِدرس  یِهاتمامِ کتاب   باًیخاطر است که تقر  ن یماست، فرق دارد. اتفاقاً به هم

ماشتباه  »نی.ان.اِ ید  ندیگوی اند؛ چون که  شا  اتی« ح۲ساختِ  ۀ قش.  نقشی.ان.اِید   دی است.    یساخت  ۀ . 

دستورِ پخت  کیبه  شتریساختِ نوزاد باشد. در واقع، ب ۀ که نقش ستیطور ن نیباشد، اما ا نیوتئپر یِبرا

 .ماننده است یسی نوکُدِ برنامه  ای

ام یستی ن  نیبخودبزرگ   ما طر  نی.  از  را که  آن چه  م  قیکه  م  میدانی علم  م  مینه ی ارج  به آن   میبال ی و 

 . می آوریرا به زبان م ری انکارناپذ یقتی. ما صرفاً صادقانه حقست یتکبر ن ۀ نشان

انجام   دیاست که با  یادیز  یِهنوز کارها  م؛یدانیرا نم  زهایچ  یلیکه خ  میکنیاقرار م  پردهی ب  ن،یهمچن

  می عظ  یاست از داشتنِ نقش  یازه یمتکبرانه است. علم آم  یِنیبمقابلِ خودبزرگ درست نقطه   نی. امیده 

دانسته  اخصِ  و  اعم  همچن  یِهادر  و  ندانسته   نیما  به  دمانیهااقرارِ خاضعانه  شرم   ن،ی.  طورِ    ، یآوربه 

با تکبر به در عینِ حال،  ،صفر است اما ،ی واقع یِما، در معنا  یِهابرعکسِ علم است: سهمِ آن در دانسته 

 .کرده است اعتقادِ راسخ دارد یبندسرِهم قتیکه به عنوانِ حق ییزهایچ

 
1 embryology 
2 blueprint 
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نکت  خواهمیم  حال م  یگرید  ۀ به  تفاوتِ  موردِ  در  کن  یو خداناباور  نید  انِیهم  ا  میاشاره  به   نیکه 

مستین  یواضح  جهان  می بگو  خواهمی .  فض  یِنیبکه  از  شجاعتِ    ۀشدگرفته ده یناد  لتِیخداناباورانه 

به نظر    ثکه ممکن است انحراف از بح   کنمیشروع م  یفکرانه برخوردار است. بحث را با مطلب روشن 

 .دیآ

نوشت۱اهیس  ابرِ ُهو  ۀ ،  شخص  ل،یفِرِد  قهرمانش که  از  نظر  بود،  همبه حال   یتیصرفِ  بهتر  ی کیزن    ن یاز 

-یاثرِ علم  کیکه از    کندی را م  یداستان همان کار  نیام. ااست که خوانده   ۲ی لیتخ -یعلم  یِهارمان

م  یلیتخ  ع رودی انتظار  در  سرگرم  یحال   نِی:  را  که  خواننده  اطالعاتِ  است،  در    نسبتکننده  علم  به 

برخوردار است و   یانسان-فرا  ی است که از هوش  گانه ی ب  یموجود   اه ی. ابرِ سدهدی م  شیافزا  ی واقع  یِ ایدن

مدار در  را  خور  یخود  دورِ  م  دیش به  انرژ  دهدی قرار  از  دانشمندان    ه یتغذ  ید یخورش   یِتا  کند. 

  ۀ . در نقطدهدی آن رخ م   یِدر پ یاریبس  یِبا آن ارتباط برقرار کنند و ماجراها شوندی آخراالمر موفق م

ها منتقل کند؛ چرا که دانشِ ابر به  که دانشِ خود را به آن  خواهندیاوجِ داستان، دانشمندان از ابر م

ف  یااندازه  آن  دانشِ  ف   شتر یب  دانانک یزیاز  آن  دانشِ  که  مثال،    دانانکیزیاست  عنوانِ  به  دانشِ،  از 

 قِیرا که دانشِ خود را از طر  یمانندکه بهتر است کُدِ بارقه   دیگوی اما م  کند،ی موافقت م  ابرو.  ارسط

  و یجوان و باهوش، به نامِ دِ  دانِکیزیف  کیانسان بتاباند.    کیدر هر لحظه، فقط به    کند،ی مآن منتقل  

ا  یِبرا  ،۳چارت یوا آمادگ  ریخط   تِیمسئول   نیتقبلِ  پکندی م  یاعالمِ  در  خلسه   کار،  نی ا  یِ.    یاواردِ 

ه   شودیم نم  چیکه  خارج  آن  از  م  شودی گاه  مغزش  کردنِ  داغ  خاطرِ  به  سرانجام،  همردیمی و    نی . 

  یی پس از تکاپو  زیاست، ن  5دانکیزیاخترف  کیقهرمانِ داستان که    ،4ی نگزل ی ک  ستوفریکر  یِاتفاق، برا

 
1 Fred Hoyle, The Black Cloud (London: Heinemann, 1957) 
2 science-fiction 
3 Dave Weichart 
4 Christopher Kingsley 
5 astrophysicist 
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  ی انسان-تحمل آن دانشِ فرا  یِارا یا،  یدن  ۀ برجست  دانانِک یزیمغزِ ف  ی. مغزِ انسان، حتدهدی رخ م  یطوالن

 .را ندارد

مأمور  ابر م  گری د  ییدر جا  ی فور  ی تیرهسپارِ  با وجودِ    دهدی م  حی . آنگاه توضشودی از کهکشان  که، 

خارج مسائل -از-دانشِ  هنوز  عم  ،یوصفش،  »مسائلِ  عنوانِ  حت  «،۱ق یتحتِ  که  از   یهستند  هم  او 

به    اهم تواضعِ آن ر  یِانسان-فرا  اهِیبرِ سآن ا  ،یشان عاجز است. مانندِ هر دانشمندِ خوب فهم داشت که 

که   ه، یهمسا  اهِ یس  یِاز ابرها  یکی بود که    نیا  اهیابرِ س  یِ رهسپار  لِیواقف باشد. دل   ش یخو  یِهانادانسته 

است )حتماً   افته یرا  ق«یاز »مسائلِ عم یکیبا آن فاصله داشت، گفته بود که پاسخِ  یفقط چند سالِ نور

معما  یزیچ جز  د(.  4۲۲  یِ به  اعالن،  آن  زمانِ  مانندِ    شودی نم  افت یدر  یامیپ  چیه   گریاز  ما،  ابرِ  و 

کاشفِ معما زنده    ایکند که آ  یدارد برود و بررس  فه یکه وظ  کندی حس م  اش،ه یهمسا  نیترکینزد

منتقل   گرانی اند، به دسال به دنبالِ آن بوده   یِهارا، که سال  ق«یمرده تا بتواند پاسخِ »مسائلِ عم  ایاست  

  ی دتری نوعِ شد یِ در پ ز،ین ه یابرِ همسا کندکه گمان  کندیم تیهدا ریسم نیکند. کتاب خواننده را به ا

 .را کشت، مرده است ینگزل یو ک  چارتیکه وا یاز همان مغز داغ کردن

چ  <ما  یِایدن>  قِیعم  مسائلِ پرسش  ییزهایچه  چه  از    یی هاهستند؟  ابد  تا  است  ممکن  که  هستند 

بمانفهم ناتوان  اول   لِیاوا  م؟ی شان  نوزدهم،  م  <یقیعم  ۀ مسئل>  نیقرنِ  ذهن  به  که    نیا  دیرسیکه  بود 

 
1 Deep Problems 

 The Hitchhiker's Guide to)سواران  راهنمایِ کهکشان برایِ رایگانتخیلیِ  -« به داستانِ علمی4۲»معمایِ   2

the Galaxy( نوشتۀ داگالس آدامز )Douglas Adamsنویسد »پاسخِ پرسِش  ( اشاره دارد. آدامز در کتابش می

روند و سعی  میاست«. طرفدارانِ اثر در به در به دنبالِ معنایِ نهفته در این جمله   4۲غاییِ زندگی، کیهان، و همه چیز 

اش را با یک عدد پر  خواسته است جملهگوید که میکنند پاسخ و توجیهی را برایِ آن بیابند، اما بعدها آدامز میمی

 توضیحِ ویراستار، با استنادِ به  —. کند و این عدد را کامالً تصادفی انتخابی کرده است

https://www.independent.co.uk/life-style/history/42-the-answer-to-life-the-universe-and-everything-
2205734.html 
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  ی و کسان  نیچه بوده است، اما دارو  یاتیچگونه به وجود آمد و عاملِ تنوعِ ح  یدگی چ یبا آن پ  اتیح

پاسخ  آمدند  او  از  پس  ا  یعقط  یکه  عم  نیبه  مسائلِ  نظرم،  به  دادند.  ب  یقیمسائل  هنوز   پاسخیکه 

امانده  از  »فاندل یقب   نیاند  م  یذهن  یِمغز چگونه آگاه   یِولوژ یزی:  به وجود  قوان  آورد؟«،ی را    نِی »منشاءِ 

که به    رسدیو چرا به نظر م  کنندی م  نییرا تع  یاد یبن  یِکیزیف  یِهاثابت  یزی»چه چ  ست؟«،یچ  کیزیف

که   ستین  نی وجود دارد و چن  <کائنات>ما شوند؟«، و »چرا    شِی دایاند که باعثِ پشده   می تنظ  یاگونه 

ه  ا  یزیچ  چیمطلقاً  باشد؟«.  نداشته  نتوانسته است پاسخ   قتیحق  نیوجود  علم )هنوز(   نیا  یِبرا  یکه 

گرفت که علم    جه ینت  توانی که از آن نم  داستیبر خضوعِ علم است. ناگفته پ   یشاهد   ابدیها بپرسش

کند، ممکن    دایرا پ  قیمسائلِ عم  نیممکن است پاسخِ ا  نده،یمسائل را دارد. علم، در قرنِ آ  نیپاسخِ ا

  به  موفق — یانسان-فرا گانگانِبی علمِ جمله  از —. و اگر علم ابدیها بآن یِبرا یهم هست نتواند پاسخ 

ه   ائلمس  نیا  یِبرا  یپاسخ   افتنِی بآن  یِبرا  یپاسخ   تواندی نم  یگرید  زِیچ  چینشود،  که    نید  ؛ابدیها 

 دیگر جایِ خود را دارد. 

است    نیبر ا  امی خداناباورانه را ثابت کنم و سع   یِنیبجهان  ۀ فکرانقول داده بودم که شجاعتِ روشن   اما

بپردازم. چرا    نی به اثباتِ ا  قیکه در بافتِ مسائلِ عم که    ستی ن  ن یوجود دارد و چن  <کائنات>مطلب 

ه  ف  یزیچ  چیمطلقاً  باشد؟ همکارمان، الرنس کراوس، که  نداشته  در کتابش،    است  دانکیزیوجود 

  چی ه،  ۲کوآنتوم   کِیزیاصولِ ف  یِکه، بر مبنا   کندی را مطرح م  زیبرانگبحث   ۀدیا  نیا  ،۱چ یاز ه   یجهان

 .است دارناپای — امنوشته  درشت را آن عمد از —

 
1 Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There is Something rather than Nothing (New York: Free 
Press, 2012) 
2 quantum 
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برعکسِ آن    آورند،ی را به وجود م  چیهو    کنندیرا نابود م  گریدکی  ۱همان طور که ماده و پادماده 

ب  تواندی م  یتصادف  یِنوسانِ کوآنتوم  کیممکن است.    زین به  از دلِ    رونیمنجر  پادماده  و  ماده  آمدنِ 

منتقدانِ کراوس عموماً رو   چیه م  چی ه  فِیتعر  یِشود.  تعرکنندیتمرکز  از    یفی.  او  ارائه   چیهکه 

نباشد، اما حداقل کامالً    میداشته باش  چیاز ما ممکن است از ه   کیکه هر    یهمان برداشت  دی شا  دهدیم

را داشته باشد باید    لی»جرثق  یۀ شدن به عنوانِ پا  رفته یپذ  طِیاشر  است  قرار  اگر  که   چرا  —ساده است  

مثلِ   باشد؛  دِنِت گرفته شده است  ل«یفرگشت. )عبارتِ »جرثق  ای  ۲ی هانیتورمِ کهم ساده  به ۳از دن   ).

 نیشده، از آن به وجود آمده است ساده است. اعمدتاً شناخته   ییندهایفرآ  یۀکه، بر پا  ینسبتِ جهان

  لِیها، تشک کهکشان   لِی ، تشک<هانیک>، تورمِ  4بانگقراراند: مه   نی شده از اعموماً شناخته   یِندهایفرآ

عناصر را به همراهِ خود    نیکه ا  5ی ابرنواختر  یِدر داخلِ ستارگان، انفجارها  عناصرِ  لِی ستارگان، تشک

ابرها تراکمِ  منتشر کردند،  فضا  تبد  یِغبار  و  گرد  یِدر  و  از عنصر  به سآن   لِیمملو    ی سخت  اراتِیها 

زم اساس  ییایمیش   نِیقوان   ،ن یچون  بر  روکه  بر  حداقل  خود  نینخست  اره،یس  نی ا  یِشان،  -مولکولِ 

طر  6رگر یکثت از  فرگشت  آن،  از  پس  و  آمد،  وجود  طب  قِیبه  فرآ  ،یعیانتخابِ  تمامِ    یِ ندهایو 

 .میاآن را درک کرده  یِهاه یکم پاکه امروزه دستِ  یشناختست یز

خاطر که ذهنِ انسان، از جمله ذهنِ خودِ    نیبه ا  آورم؟ یم  انیفکرانه سخن به ماز شجاعتِ روشن   چرا

احساس لحاظِ  از  چ  دهیا  نیا  ِهیعل  ،یمن،  پ  یزیکه  د  اتیح  یدگیچ یبه  ک  گریو    حالِ   در  هانِیاجزاءِ 

 
1 antimatter 
2 cosmic inflation 

 ویراستار:  —توانند برایِ درکِ بیشترِ این تعریف به پیوندِ زیر مراجعه نمایند مندان میعالقه ۳
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1068/p241101 
4 big bang 
5 supernova explosion 
6 self-replicating molecule 
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که خود را    طلبدی فکرانه مروشن  ی. شجاعتکندیم   انیبه وجود آمده است« طغ  یطور  نیگسترش »هم 

 .وجود ندارد  یگرید یِمنطق ۀ نیکه گز میو به خود بقبوالن میخالص کن  یاحساس یِناباور  نیاز ا

اکوچک   یاسیمق  در تردست  ی واکنش  ادآورِ یواکنش    نیتر،  به  که  دارم،  شعبده   ک ی  یِاست  ماهر  بازِ 

کار    نی: »ادهدیسر م  ادی. احساس فر۳پِن و تِلِر  ای،  ۲دِرِن براون   ،۱س یسوئ   نیِآ یمیچون جِ  یبازانشعبده 

با  4معجزه خرد را، که هنوز چنان بلند نشده    یِ است که صدا  کیباشد« و نزد  یعی فراطب  د یاست! حتماً 

»نه، چد یگوی است، خفه کند که م د  یز ی:  بود. حتماً توض  ی دی که  آن    یِبرا  یای منطق  حِ یصرفاً حقه 

ا د  یِندا   نیوجود دارد«.  م  5وم ی ه   دی ویآرام آهنگِ کالمِ  به خود  لهج   ردیگی را  با  و    یاسکاتلند  ۀ که 

است  رِممکنیکه آن چه غ نیتر است: امحتمل  کی : »کدام دیگوی )به تصورِ من( صبورِ خود م یِصدا

آن حقه چطور   دی که بدان  ستی داده باشد؟«. حتماً الزم ن  بتیباز فرکه شعبده   نیا  ایواقعاً رخ داده باشد  

: »ممکن است هضمش سخت  دیی و بگو دی خرد تن ده   یِاز رو   ۀ پرشِ شجاعان  ن یانجام شده است تا به ا

 «. اندبه هم نخورده  کیزیف  نِی. قوانست ین  شیب یاحقه  دمیکه د یزیچ دانمی باشد، اما م

حق  حال از  پا  یبازشعبده   ۀ سخن  به  ک  م یرسانی م  انیرا  وقتِ  سر  به  امیروی م  هانیو  در  ن  نی.    ز،یجا 

از    هان،یکه کلِ ک  ییگوی م  یعنیسخت است!    میبرا  یلی حرف خ  نی: »نه، باورِ اکشد یم  ادیاحساس فر

مرجان بزرگِ  سدِ  و  درختان  و  من  آندرومدا   6ی جمله  کهکشانِ  آب  7و  خرسِ  انگشتِ    ، یگهم  ،8یو 

 
1 Jamy Ian Swiss 
2 Derren Brown 
3 Penn and Teller 
4 miracle 
5 David Hume 
6 Great Barrier Reef 
7 Andromeda Galaxy 
8 tardigrade 

 ویراستار  — ها و در فضا هم تواناییِ زنده ماندن دارد!فشانسخت که حتی بر فرازِ آتش حیوانی شدیداً جان
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برخوردها هش  ۱اتمیِ   یِحاصلِ  ه   م؟یابوده   یاریفاقدِ  ه   ؟یناظر  چیبدونِ  حتماً    ؟یمعمار  چیبدونِ 

نوسانِ   کیبه وجود آمده و حاصلِ    چیو عظمت از ه   یدگیچ یپ  نیا  ۀهم  ایگرفته است. آ  اتی شوخ

د  یکوآنتوم  یِتصادف و  بردار«.  سرمان  از  صدا  گریاست؟ دست  با  خِرد  هش  ییبار،  و  پاسخ    اریآرام 

در   م،یاوریاند سر در ب شده   ی ط  <شیدای پ>  رِیمس  یِ که ط  ییهاگام   شترِی از ب  میاتوانسته .  ی: »آرد یگویم

هم  یحال  تا  آن   یدرک  ریاخ  نیکه  نداشتاز  فرآمیها  سالِ    یشناختست ی ز  یِندهای.  شناخته    ۱85۹از 

در    یرییتغ  م،ی را درک کن  ندهایفرآ  نیا  ۀ هم  میاگر هم نتوان  یاست که حت  نیتر امهم  ۀ اند. اما نکتشده 

هر چقدر هم نامحتمل باشد، فرضِ وجودِ    د،یدار  نشییدر تب  یکه سع  یزی: چکندینم  جادیاصل ا  نیا

ا  یگره   نندهیآفر  ییخدا خاطرِ  به  کرد.  نخواهد  باز  ن  نیرا  خدا  آن  چن  قاًیدق  زیکه    ینیی تب  نی مهتاجِ 

 «. خواهد بود

تر است. و اصوالً، نامحتمل   ،یدگیچ یپ  یِناگهان  شِیدای هر چقدر هم دشوار باشد، پ  یمنشاءِ سادگ  نِییتب

نامحتمل است و،    داً یکند شد  یِعالم را طراح  کی خالق باشد و بتواند    یخرد  <که صاحبِ  یوجود >

ا سببِ  شد  ،یژگیو  نیبه  تب  داًی خود  پاس  نییمحتاجِ  هم  چقدر  هر  معما  انه یگراعت یطب  خِاست.   یِبه 

جان  یهست باشد،  نامحتمل   ۀ خداباوران  نِیگزیامحتمل  هم  آن  از  پذآن  اما  است.   جه ینت  نیا  رشِیتر 

 .خِرد است یِشجاعانه از رو  یمستلزمِ پرش

م  نیا  به  که  است  شجاعت  یِنیبجهان  میگویخاطر  مستلزمِ  مستلزمِ  روشن   یخداناباورانه  است.  فکرانه 

ناخالق   یشجاعت عنوانِ    زیمدارانه  به  شما،  خ  کیهست.  دوستِ  بدرود    یِال یخداناباور،  را  خود 

 چنگِ پدر، شما را از    کیهمچون    ،ی آسمان  یکه موجود  دیکنی دل خوش نم  نیبه ا  گری. دد ییگویم

م  ایبال روز   دیدانی برهاند.  ه   دیخواه   یکه  و  عز  چیمرد  نخواه   تانزانیوقت  ه دید  دیرا  کتابِ    چی. 

بگو  یمقدس به شما  ندارد که  با  دیوجود  بد. شما    یخوب است و چه کار  یو چه کار  دی بکن   دیچه 
 

1 atomic collision 
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هست   یفرد خردمند  و  بادیبالغ  کن  یزندگ  <یِهای سخت>با    د ی.  برا  دی مقابله  خودتان   یِهاپرسش   یِو 

ب  یاخالق شکوه دیابیپاسخ  اما  ا  ستی.  ب  نیدر  انسانِ  شما  بالغانه.    یِارایو    دیهست  ییپروای شجاعتِ 

واقع  ییارویرو تندبادِ  دار  تیبا  ندیرا  تنها  دستِ  انسان د یستی .  به  شما  پشتِ  م  ییها:  و   یراثیمهربان 

تنها دانشِ علم جابه  نه  از فرهنگ گرم است.  نت  یای ماد   شِیشده و آساانباشته   یِ مانده  به کار    ۀ ج یکه 

قانون، و گفتمانِ متمدنانه در بابِ اخالق هم از    تِی حاکم  ،یقیهنر، موس  نی بستنِ علم است، بلکه همچن

 . اندی فرهنگ راثِیم نیهم یِهاثمره 

مع  اتیاخالق   نِیتدو  امکانِ هوشمند    یِهوشمند وجود دارد؛ طراح  یِطراح  قِی از طر  یزندگ  یِارها یو 

انسان  ا  یواقع  ییهاتوسطِ  از  خداناباوران  دارند.  وجود  واقعاً  که  هوشمند  روشن   نی و  فکرانه  شهامتِ 

. ریپذه یتوج  کنندهرهیو خ  زیانگشگفت   ی: به طرزرند یرا آن طور که هست بپذ  تیبرخوردارند که واقع

 یای ممکن را از تنها زندگ  ۀبهر  تیکه نها  دیبرخوردار  ی شهامتِ اخالق نیخداناباور از ا  کیبه عنوانِ  

و آنچه را که    د،یاز آن لذت ببر  د،یبه سر ببر  تی که به طورِ کامل در واقع  د؛یببر  د یدار  اریه در اختک

 . دیکه بوده است بهتر کن یزیتا آن را از چ دیتان است انجام ده در توان 
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 میرا خبردار کن مانگانیهمسا

دِنِت لیدن  

 

 

 

نت  یلیخ موردِ  در  است  ممکن  عموم  ۀ ج یساده  کن  یِاعمالِ  قضاوت  اشتباه  به  است  می افراد  ممکن   .

شو ارز  می وسوسه  در  کن  رشانیتأث  یِ ابیکه  پ  می غلو  پ  یشیگرا  شِیدایو  که  آستاناز آن   شیرا  در   ۀ ها 

  یِ برا  کنندهع یتسر  یما را عامل  یِوگو گفت  یا. عده م یها نسبت ده بوده است به ناحق به آن   دنیخروش

کل  یخال  جهان    یِساهایشدنِ  م  روندی  —سراسرِ  داد    توانیکه  آن  به  بزرگ«  »واکنشِ    —عنوانِ 

ا  کی  چهی   اما  اند،خوانده  بر  ما  نگذاشته ساده  دگاهِی د  نیاز  صحه  اایمانگارانه  با    ن یچن>که    نی، 

اشتباه بود ی م  ندیخوشا  <یریتصو ا  گر، ی د  ی. قضاوتِ  برعکسِ  ممکن است: خُرد    زین  دگاه،ید  ن یاما 

نقش  ا  ییهاه یکه اعالم   یتیحما  یشمردنِ  اما در زمان و مکانِ درست ممکن است  به    فایاندک  کنند. 

به  دستگاه  نترنتیا  یِجهان  یِریکارگلطفِ  )راد  بانِیپشت  یِهاو  تلو  ویآن  نبا  ونیزیو  هم  قلم    دیرا  از 

  ی روسیبه سرعتِ نور، به صورتِ و  ک ینزد  یترا دارند که، با سرع  تیقابل  نیا  هام یانداخت(، امروزه م 

 . همه جا پخش شوند

رُ  من دِب  مِد  ،۱ی و  اِم.آ  ایاستادِ  دانشگاهِ  پ۲. ی.تیلبِ  سالِ  چند  مقاله   ش،ی،  ژورنالِ   یادر  در  که 

روزها را با انفجارِ   نیو تحوالتِ ا  میانداز اشاره کرده بودچشم   نیمنتشر شد، به ا  ۳کن یاَمر  کیفینتیسا

 
1 Deb Roy 
2 MIT Media Lab 
3 Scientific American 
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کامبر  سابقه یب مخربِ  البته  پ  ون یلی م  54۳که    ،۱ن یو  پ  شیسالِ  بود  سه یمقا  وست، یبه وقوع  . ۲م یکرده 

پارکر   ،ییایاسترال   ۳جانورشناسِ  ا4اندرو  تغ  ه یفرض  نی،  که  کرد  مطرح  باعثِ    ،ییایمی ش  یرییرا  که 

که    یرا رقم زد؛ نبرد  یفرگشت  یِحاتینبردِ تسل  المپیکِشده بود، آغازِ آن    انوسیسطحِ اق  شترِیب  تِیشفاف

نابود  باعثِ  شاخه   یبعض  یِهم  من  یمیقد  یِهااز  هم  و  رو  جرشد  رو  دیجد  ییهاشاخه   دنِییبه    یِبر 

از درست  6. 5ات یدرختِ ح انفجارِ کامبرپارکر در موردِ  یۀ فرض  یِنادرست  ا ی  یفارغ  احتمال    البته   —  ن ی 

  می که امروز شاهدش هست  ینترنتیدر موردِ انفجارِ ا  کسی  کمتر  —باشد  درست    اشه فرضیدهم که  می

 .شک دارد 

ببو فراخ  ترعیسر  می توانیم  حال با هز  م،ینیتر    هم   ترساده  و  —  شیتر از پکمتر و آسان  یانه یآن هم 

م. و من و  میشو  دهید  می توانمی د  می نیبب  میتوانی شما  م  زین  گرانیکه  ما  را که  .  نندیبیم  مینیبیآن چه 

است   بخشییکه هم توانا  میدارمشترک و تکرارشونده قرار    یِهااز دانسته   یانه یآ  یکه در اتاق  ییگو

بوده است،    ارهیس  نیا  یِبر رو   ات یکلِ ح  ۀدهندکه شکل  باشک،م یقا  یِمی قد  یِ. بازریپاگوو هم دست 

با آن    توانندیکه نم  یکنان یمنتقل شده است. باز  ی اتازه   یِباز  نِیبه زم  دی ون با اسباب و قواعدِ جداکن

 7.ندیپای نم یرید  ندیایکنار ب

از  یبعض دیمشترک محقق شد. شا یِهادانسته  نیعمدتاً به سببِ گسترشِ ا   نینو یِگمان، خداناباور یب

صم ا  تانی می دوستانِ  از  است  ممکن  هم  شما  و  باشند  باش  ه یقض  نیخداناباور  حاال  دی باخبر  اما  همه  . 

خداناباور   یگریکسِ د ره  باًیتقر یِمیاز دوستانِ صم یباخبر است که بعض یهر کس باًیکه تقردانند می

 
1 Cambrian Explosion 
2 Daniel C. Dennett and Deb Roy, ‘Our transparent future’, Scientific American, March 2015. 
3 zoologist 
4 Andrew Parker 
5 tree of life 
6 Andrew Parker, In the Blink of an Eye: How Vision Sparked the Big Bang of Evolution (New York: Basic Books, 
2003). 
7 Dennett and Roy, ‘Our transparent future’, p. 67.Dennett and Roy, ‘Our transparent future’, p. 67. 
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که تعدادِ    یقبل نباشد. وقت  یِو خطرناک  یبه هولناک  یکه اعالنِ خداناباور   شودی امر باعث م  نیاست. ا

  ادند، یکه آن نفرات بدانند که چقدر ز یخواهند داشت. اما وقت یشتری باشد، افراد قدرتِ ب شترینفرات ب

که مستلزمِ تفکر و  آوردیبه وجود م شانان یم دررا   یهماهنگ یقدرتمندتر هم خواهند شد. امکانِ نوع

  نیشعورترگفت کم   شود می   که   —  های است که باکتر  ثابت شده  راًی. اخستی مدقانه هم ن  ییِجوچاره

گرفتنِ    ش یاست که در پ  نی چن  نیهستند. ا  ۱الزم   تِیاکثر  صِتشخی  به   قادر  —اند  ممکن   یاتیح  ۀ گون

و جد  یراهبرد پ  دیساده  زمانِ  تا  »یرا،  همسا  یکاف  ارِ« یدا کردنِ  امکانِ    یِگیدر  شدنِ  فراهم  و  خود 

 .اندازند ی م ریبه تأخ ،یجمع یحرکت

  ی اسیاز قدرتِ س  ست یممکن است. حتماً الزم ن  یمردمِ عاد   انِ یدر م  زیو مشابه ن  دهیچ ینسبتاً پ  یاده یپد

باش باش  د،ی برخوردار  باشزبان   د،ی معروف  م  یحت  ا ی  د،ی آور  فردِ    تانیهای بر   و  دور  انِیدر  چنان  آن 

فداشونده   دیتوانی : مد یباش  یرگذاریتأث ا  ۲نقشِ آنُدِ  ادیکن  فاءیرا  به    یخطرناک و مذهب  طالحاص  نی. 

 سر  ی و کشت  قیکه با قا  ی افراد  گری و د  رانیگیها و ماه . ملوان ست ین  هان یاز ا  ک ی  چی اما ه   د، یآی نظر م

حفاظتِ   ۀ : سامانبرندیآن به کار م یِبرا زیرا ن یگرید یِهاو نام  شناسندی م یکار دارند آن را به خوب و

ب  نی و من ا  ندیگوی م  5فداشونده   ۀ صفح هم به آن    های . بعض4ی صرفاً رو   ای  ۳ی کاتُد بق  شتری نام را    ه یاز 

  یِ وحنای  <ۀدیبر>سرِ    رِیتصو  ای. )آکندی را به ذهن متبادر م  یهولناک  رِیدوست دارم؛ چون که تصاو

 (8تان مجسم شد؟ ، در ذهن 7در دستانِ سالومه  ،ینیبر س 6معمدان

 
1 quorum sensing 
2 sacrificial anode 
3 cathodic protection system 
4 zinc 
5 sacrificial plate 
6 John the Baptist 
7 Salome 

 اشاره به نقاشیِ کاراواجو از این روایتِ مسیحی.  8
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پروان  یفوالد   یِکشت  ا ی  قیقا  کیکه    یوقت آب   ۲ی برنج   ای  ۱برنز   ۀ با  م  یِهادرونِ  قرار   رد،یگی شور 

  ی برنج ای یبرنز 4اژِ یاز فوالد به سمتِ آل  ۳ها که در آن الکترون  شودی م لیتشک یجور باتر کیناگهان 

د ظرفِ چند روز  ی شا  ینو و قو   ۀ پروان  کی.  خورندی کننده آن را منگران  یو با سرعت   ابندییم  انیجر

اتفاق را    نیا  یِهم جلو   یحفاظت  یاه یآن با ال  یِزی آمبرود. رنگ   ن یدار شود و ظرفِ چند ماه از بحفره

  ن یبهتر  یرو   ی لیه دالاما بنا ب  دهد،ی هم جواب م  گرید  یِرا )فلزها  یقطعه رو   کی. راهِ حل:  ردیگی نم

رو  نه یگز پ  یِاست(  ددیکن   چیفوالد  راهِ  م  نیا  گری .  رو   ییرو  یاهرهاست که  نصب    ۀ لیم  یرا  پروانه 

همدیکن م  .ن ی.  اشودیمشکل حل  رو  ۀ تک  نی.  ا  ،یکوچکِ  سببِ  گالوان  نیبه  لحاظِ  از  از   5کیکه 

تا    کندی و خود را فدا م  دهدی تر است، خود را آماجِ تمامِ حمالت قرار مبرنج و برنز فعال   یِاژهایآل 

قطعه   دی توانی ساده م یلیبار، خ کی یامان بمانند. سال  ررا انجام دهد د یکه قرار است کارِ اصل یقطعات

 .دی آن نصب کن یِرا جا ید یجد ۀو آنُدِ فداشوند دیرا جدا کن رفته ل یتماماً تحل باًیتقر یِرو

م  یاسیس  ۀ نکت ا  توانیکه  تقر  سه یمقا  نیاز  شما    باًیآموخت  اگر  مثال،  عنوانِ  به  است.    ک یمشخص 

نما رسم  ایمجلس،    ۀند یسناتور،  افراط  د،ی باش   یگری د  یِمقامِ  به  هر جهت    6یی گرااگر  (  یبُعد  ای)در 

باشد که   ی دورتر  گاهِیدر جا  ی اگر کس  ، یطیشرا  ن ی. آنگاه، در چنشودی تان کم مبرش   د،یمعروف شو

و    زندگی  که   چرا  —شدن نداشته باشد    دهیتندرو« د  یاد یبا »ز  ی شود و مشکل  دهیباشد و د  باک یب

چنیلی)خ  تشیامن به  بودکمک   یلخی  —ندارد    یبستگ   یشهرت  نی(  خواهد  که   از.  کننده  آنجا 

  راتییتغ  جادِیکنند، ا  یینماطرفِ مقابل را بزرگ   یِهادگاه یاند که دمشتاق  یاسیمخالفِ س  یِهاجناح 

 
1 bronze 
2 brass 
3 electron 
4 alloy 
5 galvanic 
6 extremism 
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متک  یِاسیس ا  یکارآمد  که    نیبه  عقا  <ندهینما  کی>است  از  دسته  آن  لحاظِ    یدیبتواند  از  که  را 

 . رد یگردن نگ یتا حدود  شوند،یتراند« و از جانبِ طرفدارانش مطرح مفعال  کی»گالوان

کنشِ برهم   ینوع  گر،ید  ۱یِ حاتیدارد. مانندِ هر نبردِ تسل  یکار حد و حدود  نیکه ا  ستی در آن ن  یشک

  ل یما  داًیشد  یاد یافرادِ ز  ن،ی شود و همچن  ۲ی دوقطب  یبه صورتِ افراط  <جامعه >وجود دارد. اگر    ایپو

  گرید یاصلِ راهبرد نیا ،کنند یشان بازموردِعالقه  استمدارِیس یِباشند که نقشِ »آنُدِ فداشونده« را برا

ا در  اما  داد.  خواهد  دست  از  را  خود  توانا  نجاستیارزشِ  ب  ییِکه  در  آزادان  پردهی ب  انِ یافراد    ۀ و 

  جِنتای   —  ندیایب  روانه انه می  و   کنندهکسل   شما   رِنظ  به   که   هم   چقدر  هر  —خود    یِ واقع  یِهادگاه ید

با خونسرد  نیخواهد داشت. ا  یرا در پ  یارزشمند  x که ما موافقِ  میی خود بگو  گانِیهمسابه    یکه 

معتقد  م، یمخالف y با  م، یهست نم  می و  کرد   z به   توانی که  به که    نهمی   خالصه،  طورِ  به   —اعتماد 

را در    یمینقشِ عظ   تواندمی   —  میباش  رسانیآگاه  یبلکه شهروند  ،بودن اکتفا نکنیمآگاه    یشهروند 

 . کند  فایمطلوبِ شما ا دگاهِیبه سمتِ د یمافکارِ عمو یِج یشدنِ جامعه و حرکتِ تدر  یکاهشِ دوقطب

بار    کی  یِ. براهدی عوامل را در عمل نشان م  نیاست که ا   یخوب  ۀ ما چهار نفر نمون  انِیم  یِفکر  تنوعِ

با  ی خوب« را باز  سِ ینقشِ »پل  خواهمی هم که شده، م دغدغه را داشته   نیا  دی کنم؛ چون معتقدم که 

  ا،ی. آمیحفظ کن  باشندما داشته    یِبرا  توانندیم  شدهیده سازمان  انِیرا که اد  یخوب  یِزهایکه چ  میباش

به نظرِ   ۳کند«؟ ی را مسموم م زی»همه چ نیداشت، د دیتأک چنز،یه  ادیزنده  زم،یهمان طور که دوستِ عز

 کمتر از گذشته. است، اما این امر صادق من، 

 
1 arms race 
2 polarization 
3 Christopher Hitchens, God Is Not Great: How Religion Poisons Everything (New York: Twelve Books, 2007). 
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ب  زهایچ  یلیخ را که چرا   نی خواهند بود. ا  یباال سم  رِیو فقط در مقاد  ضرراندی در حدِ اعتدال کامالً 

ا  چنزیه  م  دی تأک  دگاهید  نیبر  درک  عنوانِ  کنمی داشت  به  خارج  کی.    اتِ یتجرب  ،۱ی خبرنگارِ 

  از  معموالً  —واسطه    باکه من    یداشت، در حال   نید  یِهای ژگیو  نیرا از بدتر  یاول و هولناکدستِ

که   شناسمیرا م  ییها. برعکس، من آدم امافته ی  آگاهی  هاآن   از   —او    یِرپرتاژها  <خواندنِ >  قِطری

  و   اریی محزون و ب  یِ زندگ  بود،ی نم  ینیسازمانِ د  کیفارغ از قضاوتِ    رشِیاگر به لطفِ استقبال و پذ

اند و  گذاشته   ی را به جا  تیاز عدمِ عقالن  یاعقبه   ان یدتمامِ ا  باًیکه تقر  نیناراحتم از ا.  داشتندی م  یاوری

و تسالبخش را  رسانیارینقشِ این که نهادِ دولت  مینیبیهم نم ی. اما از طرفکنندیهم م لیآن را تجل

را بر    یانسان  ۀ فیوظ  نیکه ا  اندامده یکار ن  یِسکوالر رو  یی که نهادها  یکند. پس تا زمان  فاءیا  یبه خوب

بگ تمامِ مسجد و کن  ستمین  نیا  قِمواف  رند،یعهده  ب  هاسه یکه  از صحنه  ترجمیبران  رونیرا  ا  حمی.    ن یبر 

ب  لیتبد  ییکنند و به نهادها  دایپ  ریینهادها تغ   نی است که کمک کنم ا به    عتِی شوند که در دامِ اعالمِ 

 . افتندنی  محض پرتِ و چرت به  —از صداقت  عاری لزوماً و —دور از منطق  

ا  ییهاشاخه  به  به تحس  اندده یبلوغ رس  ن یهستند که  م  نیو مرا  ا  چارد ی. ردارند ی وا   نه یزم   نی و سم در 

  ی ستی در ابرازشان رودربا  م،ی نظر داشته باشاختالفِ   یزیبا هم در چ  یدارند و ما هم وقت  یمتفاوت  دِیعقا

متنِ   ن ی. هر کس که در اهستندمحترم و سازنده    دانم،یاختالفات، تا آنجا که من م  نی. اما امیکنی نم

دنبالِ ک  یِوگو از گفت   شدهیسازاده یپ به  بخواهد  مقاوم   یشیما  و  و    رییتغبه مشترک  بخواهد    ایباشد 

 . باز خواهد گشت یمسکوت مانده است، دستِ خال  یاسیس لِیکه به دال ابدیرا در آن ب یتناقض

مخصوص به خود    نِ«ی»د  ای»اعتقاد«    یما را به داشتنِ نوع   یاجالب بوده است که عده   مانیبرا  شه یهم

م چنکنندیمتهم  ا  یزیچ  نی .  بگو  نیمانندِ  که  دندیاست  ما  مثلِ  هم  خداناباوران  »شما   دارانن ی: 

حال   ندیناخوشا هستهمبه و  حال   نیا  !«.دیزن  عق  ست یدر  تنها  مشترک  ۀد یکه  ما    نِ یب  توانند ی م  ی راسخِ 
 

1 foreign correspondent 
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پ به حق  دای خداناباوران  ما  اعتمادِ  اثباتِ صادقانه    قت،یکنند  و  از سفسطه >شواهد،  دور  به  است.    <و 

قرار    شیاست که مدام موردِ آزما  یبلکه متضادِ آن است: باور  ست،یکورکورانه ن  یباور  یزیچ  نیچن

م  رد،یگیم عقلِ    شود،ی اصالح  و  حواس  از  آمده  دست  به  شواهدِ  حال   م،یسل و  زمانِ  در  ، ۱صرفاً 

بارِ اثباتِ مواضعِ خود را    ل یمختلف، ما با کمالِ م  انِی. بر خالفِ مبلغانِ ادکنندی آن را اثبات م  یِدرست

 .۲اراتِ صادره از پاپ اظه  <مانندِ یزیچ>و نه به  م یبری پناه م یو هرگز نه به متنِ مقدس میشوی متقبل م

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 provisional 
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 کنار یاران  در

 س یهر سم

 

 

 

که نامِ من هم در کنارِ    دمیدر مطبوعات، ناگهان د  ن«ینو  یِکار آمدنِ عبارتِ »خداناباور   یِزمانِ رو  از

کر  لیدن  نز،یداوک  چاردیر و  تجل  چنزیه   ستوفریدِنِت،  تقب  ای  لیبه  م  حیبه  برده  کار  ناگفته شودیبه   .

کرده   جادیتصورِ غلط را ا  نیا  اماافتخارِ من است.    یۀ افرادِ ما  نیکه گره خوردنِ نامم با نامِ ا  داستیپ

سه نفر از ما در   ایدو    آمدیم  شیکه پ  نیخودِ ما بوده است. با ا  یِقبل  یِزیرامر با برنامه   نیاست که ا

تنها    ۀشد اده یشماست متنِ پ  یِرو   شِیکه پ  یکتاب  م،یبا هم مالقات کن   دادهایرو  گریو د  هاییگردهما

 .است رما چهار نف نِیداده ب   یرو  یِوگوگفت

شده با  ضبط   یِوگو گفت   نیخاطر، ا  نیو به همچهره در نقابِ خاک کشید    ۲۰۱۱در سالِ    ستوفریکر

. بارها  شود ی حس م  قاًیفقدانِ او عم  ر،یاخ  یِهاسال  نیکه در ا  ست ی ن  یاست. شک   خته یآم  یاندوهِ خاص

  گر یاتفاق افتاده است که د  نیبود«. آن قدر ا  نجایا  چنزیکه »کاش ه   امده یشن  هابه یاست که از غرشده  

است  طبعی  خوش   ایخرد    ِهیتازه عل  یتیحسابش از دستم در رفته است. معموالً هنگامِ اعتراض به جنا

 از  چه   و  پ چ  جناحِ  از  چه   —  یکه قلدر   شوندی به زبان آورده م  یزمان  م.یشنوی حرف را م  نیکه ا

بر لب رد   یجلودارش شود و او را به چالش بکشد، با پوزخند  یکه کس  نای  بدونِ  —  راست  جناحِ

به    نی. اشودیم بدل شده   کیواژگان  بمانترا  ابتذال،  و  با دروغ  به    یدیام  چیه   یاند که، در مواجهه 

t.me/AVAYeBUF

https://translationsproject.org/
https://t.me/AVAYEBUF


  

56 

 در دسترس عموم قرار داد.  رایگانمنتشر شده و به صورت  .orgtranslationsprojectاین ترجمه در سایت 

 

ز افتادن،  م  لب  رِیمؤثر  اشوندیتکرار  از  معموالً  بو   نی.  م  یِکالم  هم  ی. گاه شنوم ی سرزنش   نیمراد 

 .است

برا  من دلم  جلو  چنزیه   یِهم  اما  است.  م  یِتنگ  را  ب  رمیگی خودم  ا  شیکه  مد  نیاز    یی سراحه یبه 

باشد، روز  باش  رسدیم  ینپردازم. هر چه  را ترک گفته  بازماندگان هم صحنه  ما  با امیکه  حال،   نی. 

هم  ۀشدضبط   یِوگوگفت تقر  یباق  شه ی ما  ماند.  ا  ۀدیا  باًیخواهد  لحظاتِ  گفت   نیضبطِ  به    آخروگو 

رسذهن اد یمان  که  خوشحالم  کرد  نی.  را  امی کار  ر  نی.  را    ستوفر،یکر  ل،یدَن  چارد،یکه  من  و 

تلق۱چهارسر  ی»خداناباور  م  کنندیم  ی«  تفاوت   شود ی باعث  تأک  ییهاکه  در  ا  دهایکه   مانیهاده یو 

ن به   انِیم  یزیتما  ایعادالنه است: آ  یابیارز  نیاما در بابِ مسائلِ مهم ا  د،ی ایوجود دارد به چشم  باور 

دال  یزیچ چ  لِی به  به  باور  و  دال  یزیخوب  آ  لِیبه  دارد؟  وجود  د  ایبد  و  م  نی علم  منظرِ  به    زانِیاز 

ا  تیرسم وقت   گری کدی با    زیتما  نی شناختنِ  دارند؟  ا  یتفاوت  کن  نیکه  مسئله  طرحِ  اصالً    م،ی طور 

 . ردیگی نم انیما جر نِیب یامناظره 

موضوع اذعان دارد که    نیبه ا  قاًیاز ما عم  کیهر    م،ی عالقه دار  یمتفاوت  یِهاطه یکه به ح  نیوجودِ ا  با

  ن یا  عتاً،ی. طبافکندیم  ییها جداانسان   نِیب  هوده یخردِ صادقانه است و ب  شرفتِ یمانعِ پ  ینید  یِشیاندجزم

کنا آخَر    یخطرناک  یۀ موردِ آخر  و  یکی است.  ب  نید  یِهایژگیاز  شده    شیستا  زیغلوآم   ینحو  ه که 

با هم  انسان   ندیگوی است که م  نیاست ا با    ی کارکرد  ن یچن  ن ی. دکندیم  متحدها را  دارد، اما عموماً 

وجود    در غیابِ دینکه    یافراط   یاتیاخالق  جِیبر ترو  یمبتن  ییهابذرِ ترس  دنِ یو پاش  ییگراله یقب  دِی تشد

  ست؛ ی ن  یدفاعِ خوب  کنندی م  یک یخدا ن  یِرضا  خردمند محضِ  یمردان و زنان  مینی که بب  نی. اداشتی نم

ا د  نیبه  برا  ی بد  لِیدال  نی خاطر که  م  یکی ن  یِ را  ارائه  برا  لِ یکه دال  یدر حال   کند،ی کردن    یِ خوب 

 
1 a four-headed atheist 
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هر    یاستدالالت  هان یا  د.کردن وجود دار   یکین از ما چهار نفر صادر    ک یاست که، بارها و بارها، از 

 .سخت یحضار روبرو شده و گاه با سکوت قِیشده است و گاه با تشو

خدا  یبرا  قت،یحق  در چ  ییردِ  همه  به  قادر  و  ن  زیعالم  تصورِ    خدایی  آن   —  خواهک یو  در  که 

و    ان،یح یمس سخنران  یازنی  چنان   آن  —است    انیهودیمسلمانان،  روزنامه ستین  یبه  هر  که    یا.  را 

 د؟ ید  دی. چه خواه دی باز کن دیخواه یم

هستند.    ۱ی کروسِفال یاند که دچارِ مزاده شده   لیهمسان در برز  یِجفت دخترِ دوقلو  کیامروز    نیهم

  همان   —بوده است    ۳کا ی ز  روسِیزده که ناقلِ و  شین  ۲ی امادرشان را پشه   ست؟یچ  یاتفاق  نیعاملِ چن

بس  یِامدهایپ  روسیو  نیاست. ا  دهیکَرَمش، آفر  رویِ  از  خداوند،  هم  را  پشه  . چند  دارد  یاریناگوارِ 

  ینوزادانِ زنطولِ عمرِ  توجِه  قابلِ و کوتاه شدنِ    مغزو  سر  کوچک شدنِ  است که باعثِ    نیموردِ آن ا

 . آلوده شده است روسیکه به آن و شودی بخت منگون 

کن  آن تصور  را  ه   دی زن  از  ماهِ  چند  زندگ  کردهی نم   غیدر  یتالش  چیکه  که  برا  یشاد  یِاست    یِ را 

دن به  هنوز  که  کجاست؟    اندامده ین  ایدخترانش  کارش  محلِ  بزند.  ن  کیرقم  چقدر    شیایکارخانه. 

 .بدونِ شک، هر روز کند؟یم

دن   یحت  دی . شارودی ساز به خواب فرو مسرنوشت   ۀ در آن لحظ  اما   یِ ایکه از دن  ندیبی را م  ییایخوابِ 

کن  ک یاست.    باتریز  یواقع تصور  را  پشه  پنجر  دی دانه  به  چشمش  منته   ۀکه  زن    یبازِ  آن  اتاقِ  به 

 زدان،یچه هم  یخداوند   ای. آدیآی فرود م   ستی ن  دهی که بر دستِ آن زن که پوش  دی . تصور کنخوردیم

  ی می نس  یحت  کند؟ی از آن زن م  یدفاع  نیترهم هست، کوچک  ندهیبخشا  اریکه بس  ز،یبه همه چ  قادر

 
1 microcephaly 
2 mosquito 
3 Zika 

t.me/AVAYeBUF

https://translationsproject.org/
https://t.me/AVAYEBUF


  

58 

 در دسترس عموم قرار داد.  رایگانمنتشر شده و به صورت  .orgtranslationsprojectاین ترجمه در سایت 

 

باندازدی هم به راه نم  میمال   ۀباورمند دربار   ی . تصورِ فردشکافدی پوستش را م  درنگ ی . خرطومِ پشه 

م  یزیچ  نیچن بر  تواندیچه  گمان  است  ممکن  آن  میباشد؟  مکه  آن   شانیخداکه    دانندیها  به 

 . ستیباشد ن ستیبای که، در صورتِ وجود، م یجمعحواس

از    ییبلندباال  ۀ سلسل  ۀکه نواد   ییوالیه   نای   —شود    والیه   نینبوده است که جلودارِ ا  یزیچ  چیه   پس

ب  ونی لیم   ۲۰۰حدودِ    یزیاست که چ  ییوالهایه  نبوده    زیچ  چیبوده است. ه   یمار ی سال کارشان انتقالِ 

بگ  والیه   ن یا  یِاست که جلو فقط برا  ردیرا  ا  کی   یِکه،  ب  نی وعده غذا، خونِ  نمکد و    گناهی زنِ  را 

 .ها آبستن بوده است نابود نکنددخترانش را که به آن   یِزندگ

از    یقیحقا م  ۀ نمون  کیکه  استخراج  کتابخانه   شودی واحد  مته   های بافسفسطه   یِ حاو  یِهاکلِ   به   و 

. آن زن  شودی تر مهم ترسناک   نیاز ا  ه ی. و اما قضپاشدی را از هم فرو م ونیمذهب  یِهای گذارخشخاش 

تاولِ رو   دیرا تصور کن متوجِه  بعد  م  یِکه صبحِ روزِ  مق  یزچی  —  شودیدستش    یِزندگ  ابلِکه در 

مالل   ی باراندوه  است  انتظارش  در  م  یکه  حساب  به  خبرهادیآی خُرد  احتماالً  ز  یی.  موردِ  در    کای را 

م  دهیشن و  ا  داندیاست  ش  روسیو  نیکه  حالِ  ن  وعی در  حال  قبل پرحرارت  شیهاشیایاست.  از  تر 

آخر  شودیم سود.  آچه  ا  یِتسال   ای؟  از  م  خطا  به   نیچن  یمان یحاصل  طعن  تواندی رفته  پرستشِ   ۀ بر 

 شود؟   مستولی — یال یخ م،ییتر بگودرست  ا،ی —شرور   ایناتوان  نیچن ییخدا

ورزش،    ات،یلذت بردن از هنر، ادب  یِجست. برا  ی واقع  یآرامش را از منابع  توانی به خدا، م  ازین  بدونِ

.  ستین  یبه چنگ زدن به دروغ و نادان  یاز ین  گردی   —  ت یتعمق و خالق  یِهاگونه   گردی   و  —فلسفه  

وجود    نآ  <کسبِ>که در    هاییلذت   بر  عالوه  که،   —گونه موارد است    نیاز ا  گری د  یکی علم هم  

رها  ۀ نمون  نای   در  —دارد   عاملِ  بحث  وقت  یواقع  بخشِییموردِ  واکسن    یاست.  راهِ    ایکه سرانجام 
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مرگ   دایپ  کایز  یِبرا  یدرمان و  فالکت  از  که  آ  یریشگ یپ  شماریب  یِهاشود  باورمندان   ایکند، 

 را بابتِ آن سپاس خواهند گفت؟  شانی خدا

 ...  ابندیادامه  دیها باوگو گونه گفت نیخاطر است که ا نیست. و به اا نیکه چن البته 
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 وگو : یک گفتسوار چهارآن 
 چنزیه  ستوفریکر س،یدِنِت، سم هر لیدن  نز،یداوک چاردیر

 ۲۰۰۷  رِسپتامب ۳۰  –.  یس. ید  نگتنیواش

 

 

 

 

 

 

 

avayebuf.com

https://translationsproject.org/
https://avayebuf.com/


  

61 

 در دسترس عموم قرار داد.  رایگانمنتشر شده و به صورت  .orgtranslationsprojectاین ترجمه در سایت 

 

 

  

t.me/AVAYeBUF

https://translationsproject.org/
https://t.me/AVAYEBUF


  

62 

 در دسترس عموم قرار داد.  رایگانمنتشر شده و به صورت  .orgtranslationsprojectاین ترجمه در سایت 

 

 1 بخشِ
 

 

 

  م، یاست که ما پرخاشجو هست  نیما زده شده است ا  ۀ که به هم  یاز اتهامات  یکی:  نزیداوک  چارد یر

م  نیا  ای  م،ینیبخودبزرگ  زبان سخن  با زخمِ  نظرِ شما دربار می صدا هست  و  پرسر  ای  مییگوی که    نیا  ۀ. 

 ست؟ یاتهامات چ

زحمت را به  نیا ۱جالب است. چون که هنگامِ نوشتنِ کتابم  می: درست است. راستش، برادِنِت لیدن

آن را هم با چند تن   سِینوش یپ  یرا مخاطبِ خود قرار دهم و حت  یمنطق  یِکه مردمِ مذهب  دمیجان خر

دانشجو عم  انمیاز  م  یمذهب  قاًیکه  در  آن   انیبودند  واکنشِ  تا  ببگذاشتم  را  اول یها  واقع،  در  و    ن ینم. 

کردم؛ باز هم    جادیا  یراتییخاطر در آن تغ  نیرا موجب شد. به هم  یاد یز  یِکتاب دلخور   سِینوشیپ

تغ ول   جادیا  رییدر آن  ه   یکردم؛  ا  یاده ی فا  چیآخرِ سر هم  باز هم آماجِ  قرار   نینداشت. چون  انتقاد 

آب  .  ستیمخمصه ن  نیاز ا  یزیگر  ه ک  دمیرس  جه ینت  نیگرفتم که گستاخ و پرخاشگرم. و عاقبت به ا

با آنکرده  یرا جور  طیشرا  ونیاست. مذهب  دنی در هاون کوب به    ا یها  اند که هر گونه مخالفت  انتقاد 

 . شود  یتلق یها گستاخآن 

 .میشوی م یگستاخ تلقبله، : نزیداوک

 
1 Daniel C. Dennett, Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon (New York: Viking Adult, 2006). 
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مدِنِت فرصت  ،ییجورها  کی  د؟یدانی:  ب  یهر  م  ابندیکه  احساسات  کنندیتظاهر  جرکه    دار حه یشان 

  ا ینشان دهم؟    یگستاخ  دیحاال با  ای: آدیرا انتخاب کن  هانه یگز  نیاز ا  یکی   دیشده است و شما مجبور

 — ایآ

 . درست است م؟ی نگو یزیچ چیه یا : نزیداوک 

  ا ی  اورمیانتقاد را به زبان ب  نی ا  دیبا  ایبود که آ  نیمنظورم ا  یعنی  اورم؟ یانتقاد را به زبان ب  نای  —:  دِنِت

 ؟ —دهانم را بکشم و   پِیز دیبا

که در انتقادِ    میامسئله مواجه   نیما با ا  ۀ که هم  کنمی است. فکر م  نیهم  ی: خُب، تابوشکنس یهر  سم

طور  ،یمنطق پذ  یرسم  باًیتقر  یبه  م  نی د  شده،رفته یو  محسوب  قرمز  حتشودیخطِ  چه    ،ی.  چنان 

دوستانِ سکوالر   یبعض  م،ینیبیم هم    ۱از  خداناباورانِ  تفکراین  و  چن  را  طرزِ    ثباع   یکار   نیدارند. 

اس  شودیم مردم  حت  ۲خرافات   رِیکه  ا  یبمانند.  و خسارت   نی اگر  پست  باشند، خخرافات  هم    ی لیبار 

 .کرد شانی واکاو  دینبا

طلسم وجود دارد و ما    یبود: نوع  نی بودم هم  دهیکتابم برگز  یِکه برا  یمراد از عنوان  الواقع،ی: فدِنِت

 .م یکه آن را بشکن میمجبور

روا دانسته شود،    یاگر قرار باشد اتهامِ اهانت در گفتمانِ عموم  ،ی: اما، به طورِ کلچنز یه  ستوفریکر

شود.   نیکه به ما هم ممکن است توه   میی بگو  دیبا  ،این را برایِ خود ننگ بدانیم که    نی به نظرم، بدونِ ا

فرد  د؟ یشوی منظورم را متوجه م  ایآ دانشگاهِ    یِعال   یِهاگاه ی در جا  که   ،۳همچون طارق رمضان   ی مثالً 

 
1 secular 
2 superstition 
3 Tariq Ramadan 
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  ن یاست که ا  ن یسقفِ مطالباتش در موردِ سنگسارِ زنان ا  شود،ی م  رفته یآکسفورد به عنوانِ سخنگو پذ

موقت به صورتِ  تعل  یعمل  آ  قیبه  با چند یدر  من  ن  یزیچ  نی.  مخالف  اگر  ستمیصرفاً    ن یچن  میی بگو. 

 .است زیدآم ی بلکه تهد زیآمنه تنها اهانت  رفح نی. امیاآزاردهنده است، کم گفته   قاًیعم یزیچ

 یااست که آن را حمله  نیشده است. برداشتم ا نیبه تو توه  یکه احساس کن ستین نی: اما چنسی هر

  ت یهمچون طارق رمضان برا  یاست که تبعاتِ طرزِ تفکرِ کسان  نی. بلکه چنیکنی نم  یبه خودت تلق

 .کننده استنگران 

  رِینظ یشک دارم، او و افراد  امبریمحمدِ پ  یِخ یتار تِیکه در موردِ واقع  می : بله، اما اگر من بگوچنزیه

که ما بدونِ    ین ید  ۀگزار  نیا  دنِی ام. خُب، با شنکرده   دارحه یشان را جراو خواهند گفت که احساسات 

آسمان  ی عیفراطب  یای کتاتورید تشخ   میتوانی نم   ی و  ناسره  از  را  احساس    م، یده   صی سره  واقع،  در 

با  یگریشده است و به نظرم هر کسِ د  نیکه به من توه   کنمیم خواهد   یاحساس  نیچن  دیهم باشد 

 کرد.

آسی هر اما  م  ای:  احساس  توه   یکنی واقعاً  تو  به  ا  نیکه  است؟  ن  نیشده  چن  ستیطور  صرفاً    ن یکه 

 ؟ یرا غلط بشمار  یحرف

همچنزیه سَم،  نه،  ا  ۀ :  توه   نیحرفم  اتهامِ  باشد  قرار  اگر  که  کل  زیآمن یاست  طورِ  به  روا    ،یبودن، 

این را  که    نیاست که ما هم، بدونِ ا  نیشمرده شود و رسانه افراد را به آن متهم بکند، آنگاه، نظرم ا

.  می هست ییادعا نیچن به محق  م،یشده نشان ده سرکوب  یتیو خود را به عنوانِ اقلبرایِ خود ننگ بدانیم 

است. البته   نیمخالف خطرآفر  یت، در جه <اتهام  نیروا دانسته شدنِ ا>را هم قبول دارم که    نیالبته ا

 

دانشگاهِ  ۱۹6۲)متولدِ   در  معاصر  اسالمیِ  مطالعاتِ  استادِ  سوئیسی،  مسلمانِ  آکادمیکِ  شخصیتِ  و  نویسنده   :)

 آکسفورد 
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که به ما    یاتهام  نیرا هم قبول دارم که اجتنابِ کامل از ا  لی را هم در نظر داشته باش که حرفِ دن  نیا

که گفتم،    یبیقطعاً، به همان ترت  می زنی ما م  ه ک  ییهاخاطر که حرف   ن ی. به استیممکن ن  شودی زده م 

از مردم    یلی . خمیکنی را رد م  ی سیع   تِ یمثالً ما الوه .  است  زیآمن یتوه   قاًیعم یمذهب  داًی هر فردِ شد  یِبرا

  یلی خ  نیو ا  شودیم  دارحه یشان جرو احتماالً احساسات   شوندی شوکه م  داًی شد  یحرف  نیچن  دنی با شن

 .بد است

که مردم   یاهانت  زانیم  انِیاست م  یاست که تفاوتِ فاحش  نیجالب است ا  میکه برا  یزی: چنزیداوک 

مقابلِ   به >در  ممذهب   <نقد  دل  به  م  رندیگی شان  تقر  یاهانت  زانیو  به  نقد  مقابلِ  در  چ  باًیکه    زِیهر 

م   یگرید چشوند ی متصور  سل  یگری د  یِزهای.  سلیهنر  ۀ قیچون  هنر  ،ییقایموس  ۀ قی.  که    ینوع 

. حاال نه دیی گستاخانه سخن بگو  یلیخ  دیتوانیم  یمسائل   نی. در موردِ چنیاسیس  التِی و تما  پسندند،یم

  ی را به صورتِ کمّ نیمندم که اگستاخ بود. عالقه  توانی م یادیبلکه تا حدِ ز د،یتا هر اندازه که خواست

  مِ یدر موردِ ت  ییهاگزاره   ۀ ارائ  اآن انجام دهم. مردم را ب  یِرو   یحساب  و  درست  یقیکنم. تحق  یابیارز

موردِعالقه  قطعفوتبالِ  بب  ِهیشب  یزیچ  ایشان،  موردِعالقه   ییِقایموس  ۀ شان،  و  کنم  امتحان  تا    نمیآن  که 

  یگرید  زِیچ  چیه   ایشان اهانت شده است. آکه به   کنندیاحساس م  یرفت و از ک  شیپ  توانیکجا م

 ؟ — نیخنده[، که چن صدایِ] — «یختیریب یلیمثلِ »خ یزچی جز به  البته  —است 

همسر،    ای:  چنزیه شوهر،  بدوست   ایمثالً  ا  ختیری دخترت  که  است  جالب  م  نیاست.  . ییگویرا 

ب  یموجودِ مزخرف  کیاوقات با    یلیچون من خ  ۲است   گیل   کیکاتول   <سِیرئ>که    ۱داناهو   لیبه نامِ 

 
1 Bill Donohue 

 شناسِ آمریکایی؛ مدیرِ کاتولیک لیگ برایِ حقوقِ دینی و مدنی(: جامعه۱۹47 )متولدِ
2 Catholic League 

t.me/AVAYeBUF

https://translationsproject.org/
https://t.me/AVAYEBUF


  

66 

 در دسترس عموم قرار داد.  رایگانمنتشر شده و به صورت  .orgtranslationsprojectاین ترجمه در سایت 

 

م بعض  کنمی مناظره  باب شده   ییزهایاز چ  یو  هنرِ مدرن  با کفرگوکه در  و  که    کنندی م  یسع  ییاند 

 . شوندی موجبِ رنجشِ خاطرِ او م  ،را به خود جلب کنند، در واقع به حق گرانید توجِه

 . ۱ح یشاش مس  <مثالً>:سی هر

واقع، به نظرِ من  . و در  ۳باکره   مِینقشِ مر  یِ رو  لی پِِهنِ ف  ای  ۲سِرانو   حِ یشاش مس  نی: بله، مثالً همچنزیه

 یحرمتی و ب  یاحترامیاز ب  5کتاپرستان ی-شیپ  گریو د  4مهم است که ما هم همچون سوفوکلِس   یلیخ

 .شود یحرمتیب ساهایبه کل میخواه ی که ما نم می. نشان ده میی بجو یزاریب

 .میخواه ی را نم یزیچ نی : نه، واقعاً چننزیداوک 

از    یکم بعضدستِ   یِما برا  ۀ بزند. هم  بیآس  یمذهب  یِهابه تمثال   یکه کس  <میخواه ی ما نم>:  چنزیه

 .میارزش قائل نی د یباشناختیز یِدستاوردها

اسی هر از  تندتر  ما  انتقادِ  نظرم  به  ا  نی:  ن  نیاست.  م  ستی طور  ما صرفاً  توه   میخواه یکه    ن یبه مردم 

 .شده است نیشان توه احساس کنند به  دیکه نباها بگوییم به آن  میکنی م یسع  میدار نی . ما همچنمیکن

 .: درست استبا هم همه

 
1 Piss Christ 

 Andresای پرشده از ادرارِ عکاس، آندرِس سِرانو )از عیسی بر رویِ صلیب که در شیشه ۱۹87عکسی به سالِ 

Serrano  .انداخته شده است ،) 
2 Andres Serrano 

 (: نقاش و هنرمندِ آمریکایی. ۱۹5۰)متولدِ 
3 The Holy Virgin Mary (1996) 

 ( ۱۹68نقاشِ بریتانیایی، کریستوفر اوفیلی )متولدِ اثرِ 
4 Sophocles 
5 pre-monotheists 
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  شوند ی م  دهیبه چالش کش  ای  شود ی رد م  کیزیف  ۀ نی در زم  شاندگاه ی که د  یوقت  دانانک یزی: فسی هر

جهان دارند   قِیحقا  افتِیبه در  یکه سع  یشده است. افرادِ منطق  نیها توه به آن   کنندیکه احساس نم

  ی وقت  یول   باشند،  تیواقع  ۀدهندمثالً قرار است بازتاب   انی. اددهندی را از خود نشان نم  یرفتار   نیچن

 .زندیانگی و خطرناک را م ،انه یگراله یتند، قب یواکنش  شود،ی م  دهیبه چالش کش شانیهادهیکه ا

 — مییبگو یوجود ندارد که مؤدبانه به کس یهم هست: راه  نی: و ادِنِت

 «. یا: »عمرِ خود را تلف کرده سی هر

»  دِنِت کرده  یدانستیم  اآی  —:  تلف  را  خود  عمرِ  هم  یدانستیم  ایآ  ؟یاکه  و   و  هم  ۀ که  غم 

  ای»آ ییاگر هم بگو ینبوده است؟«. حت شیب یاکه افسانه  یاگذاشته  یزیچ مِیتکر یِرا به پا اته یسرما

ا به  شده  حال  به  باش  نیتا  کرده  شا  یفکر  ب  دیکه  را  باورها>  یِپا   هودهیعمرت  کرده    <این  تلف 

  نیکه ا  میبر نخورد. اما مجبور  یکه به کس  یبزن  یحرف را طور   نیکه ا  ستی ن  یباز هم راه   ؟«،یباش

ب   نیبه ا  د یها قطعاً باچون که آن   م؛ییرا بگو در    یتعمقات  ن یچنبه  . همان گونه که ما  شندیاندیموضوع 

 پردازیم. می خود  یِموردِ زندگ

بارکِرنزیداوک  دَن  روحان  یامجموعه   ۱:  از  که    ونیرا  است  آورده  هم  دست  اعتقادشان  گردِ  از  را 

است    یاست. چون که تنها کار  نیهم  شانی اند، اما جرأتِ ابرازش را ندارند؛ چرا که تمامِ زندگداده 

 .د یآیکه ازشان بر م

 
1 Dan Barker 

 Freedom from Religion)نیاز د ییرها ادِیبن رانِیاز مد یکی ن؛یشیپ یِحی و مبلغِ مس  ییکایفعالِ خداناباورِ آمر

Foundation  .)بارکِر    ۀمجموع رشته  یکیدَن  جزئ  ییها از  بعداً  که  تار  یبود  »پروژ  و  از  شد.    ون«یروحان   ۀپودِ 

 رجوع شود به 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Clergy_Project 
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 .داشته است یطیشرا نیکه چن شناسمینفر را م کیکم : درست است، دستِ سی هر

 ؟ ی: جدنزیداوک 

جوان چنزیه مناظرات:  در  بودم،  که  کمون  یتر  حزبِ  اعضاءِ  با  مشابه   ستی که  مواردِ  به  بر    یداشتم، 

تقر. آن خوردمیم کث  ی که شورو  دانستندیم  باًیها  تعدادِ  است.  تمام  مشقتاز آن   ی ریکارش   یِهاها 

با تمامِ قدرت تالش کرده    یادیز  یِزهایبودند، از چ  دهیکش  یار یبس تا پرچمِ   بودندگذشته بودند، و 

م  یآرمان نگه دارند. محرک  استآرمانِ جهان    نیبهتر  کردندی را که فکر  از کار    شانی اصل  ۀ افراشته 

بود، نم  افتاده  عق  توانستندی اما  بکشند؛ چرا که مستلزمِ عقب   ۀدیاز  .  بودی م  یمشابه   یِنینشخود دست 

وقت مطمئناً،  م  یکس  یاما،  من  دلت    گفتیبه  آن  زهایچ  نیا  یشورو   ۀاردربآمد  »چطور  به  ها  را 

ا  یدانی من   ؟ییبگو با  آن  نیکه  اشکِ  واقعاً  مکارَت  در  را  احساسات  یآوریها  به  لطمه و  شان 

. اما در  ست؟« یچ  گری د  یمعنی ب  یِهاحرف   نی. اید»سر به سرم نگذار  گفتمی من در جواب م  ؟«،یزنیم

 .شکل است ن ی به هم شودی که م یکه استدالل  نمیبی موارد م یلیخ

خشنم، پاسخم   یاد یز  ایبدجنسم،    م،یگوی که گستاخانه سخن م  ندیگوی به من م  ی بعض  ی: وقتدِنِت

هم  نیا من  »اگر  داروسازحرف   نیاست:  صنعتِ  موردِ  در  را   ینفت  <یِهاشرکت >منافعِ    ای  ۱ی ها 

 .« نه  شدند؟ی م یخطِ قرمز تلق <آن موضوعات>باز هم  شد؟ی م یتلق یباز هم گستاخ گفتم،یم

 . : البته که نه نزیداوک

و نفت برخورد شود. من    یداروساز  عِیدرست مثلِ صنا  نیز  نیکه با د  خواهمی : خُب، من هم مدِنِت

که   خواهمی هستم. اما م  شانیاز کارها  یصرفاً مخالفِ بعض  ستم؛ی ن  یداروساز  یِهاکه مخالفِ شرکت

 .گرفته شود شیدر پ یمشابه  ۀوی هم ش نیدر موردِ د
 

1 pharmaceutical industry 
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ها از دولت به آندر انگلستان،  این که    ایشوند.  می  اتِیمال از جمله این که مشمولِ معافیت از  :  چنزیه

 . شودیپرداخت مه ارانی

 .: بله دِنِت

به ا  زها،یچ  گریبا د  سه ی در مقا  ن، یدوست دارم بدانم که د  ی لی: خنزیداوک   ییبایفر  گاهِ یجا  ن یچطور 

  م، یباش   ی حال چه مذهب  م؛یارفته یما هم آن را پذ  ۀ هم  ایگو  ییجورها  کیاست.    افته یکه دارد دست  

است که   دهشده است، باعث ش   ن ید  تِ یمصون  نی موجبِ ا  یخ یتار  یِ ندهایاز فرآ  ی . و بعضم یچه نباش

 . شان بر خورده استادعا کنند که به  عیسر ونی اجازه داده شود مذهب

 میاما حاال برا  کرد،ی اعصابم را خُرد م  لاوای  —جالب شده است    میاست برا  یکه مدت  یزی: چدِنِت

از مموفق شده   ون یاست که مذهب  ن ای  —جالب شده است   فوج فوج  هم    ی رِمذهبیافرادِ غ  انِ یاند که 

 . بزنند نه یرا به س ونیکنند که سنگِ بر خوردن به مذهب یارکشی

 ! : آن هم چطورنزیداوک

بوده    یکتابم نوشته شده است از جانبِ کسان   یِکه رو  ۱یی های ابیارز  نیتراللحند ی: در واقع، شددِنِت

بر بخورد و از    یافرادِ مذهب  یِقبا   جِ یکه به تر  ترسندی م   نیاز ا  داًیاند، اما شدنبوده  یاست که خود مذهب

 . اندمرا موردِ عتابِ قرار داده  شتریب  دارندن یهم که خودشان د ییهاآن 

 ام. داشته من هم دقیقاً همین تجربه را : نزیداوک

 
1 review 
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خوارشمارانه   اریموضوع بس   نیکه ا  د یموضوع اشاره کرد  ن یاز شما هم به ا  ی کی: و گمان کنم  سی هر

ن  گرید  یِهاها است: آدم گاه پشتِ ندامت   ۀد یشان مانندِ اپشت   ۀدیاست. ا  نانه یبو خودبزرگ    از یبه آن 

 .می کنحبس  <شیخو یِهادر زندانِ اسطوره >خالفکاران را  یبه طورِ امن  دیدارند؛ ما با

داشته باشم.    تایِ شماهر سه    د،ی باشد که من با، شا یتفاوت  انگرِیب  دیدارم که شا  یمسئله پاسخ   نیا  یِبرا

 « ۲ی و »عرفان  «۱ی چون »معنو   یرا در هم بکشم، از واژگان  میابروها  یلیکه خ  نیمن هنوز هم، بدونِ ا

م ا  کنمیاستفاده  بس  نی و  خاطرِ  رنجشِ  باعثِ  نظ  یاریامر  به  است.  خداناباوران  از    یسر  کی  رماز 

مذهب  اتیتجرب در گفتمانِ  فقط  و  نادرند  که  که    یهستند  شرمزدگ   چهی  بدونِ  —است    —  یگونه 

آن   توانمی مذهباز  گفتمانِ  در  فقط  چون  و  گفت.  آن  یها سخن  از  که  ماست  سخن  به   رود،یها 

ها استفاده از آن   یکیزیفمتا  یِهای بازاز شارالتان   ی لیخ  ِهیتوج  یِاند و براآلوده شده   یاریبس  یِهاافه خر

که روشن است    یزیها کرد. اما چاز آن   یااستفاده  نیچن  توانی نم  منطقی  صورتِ  به   اما  —شده است 

اِل.اِس.د خارق  یِهااست که مردم تجربه   نیا با  ا  ۳. یالعاده دارند، حال چه  به  خاطر که   نیباشد، چه 

برخوردارند    یای عصب  ستمِ یاز س  ی خاطر که به طورِ اتفاق  ن یاند، چه به انشسته   یسال تنها در غار   کی

 سازد. شان ممکن می این تجربه را برایکه 

تنها در چارچوبِ   رسدیبه نظر م نیداشته باشند و چن 4بخش یتعال -خود یاتیها ممکن است تجربانسان 

خاطر    نیقائل شد. به ا  گاهیها جاآن   یِصحبت کرد و برا  ات یتجرب  ن یدر موردِ ا  توانی است که م  نید

نقدِ آن   که  مهم  کیاست  بحثِ  است؛ چون که  زندگ  نیترتابو  انسان یِلحظاتِ  م  در  و    انیها  است 

 
1 spiritual 
2 mystical 
3 Lysergic acid diethylamide 
4 self-transcending 
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ا  دیآیبه نظر م  نیچن ب  نیکه ما  طور به نظر   نیها ا آن   دِدی  از  کمدستِ  —  میبریم  نیلحظات را از 

 .رسدیم

ببنزیاوکد  برا  ن،ی:  بگو  نیا  یِسَم.  بخواهم  ا  میکه  که  است  م  نیکه خوب  مطرح  را    ، یکنی حرف 

م  یلزوم باشم. چون که، همان طور که خودت هم  تو موافق  با  حرفت   نیا  ،ییگوی ندارد که حتماً 

د  دهدی نشان م معنو  ستی ن  یتنها چارچوب  نی که  از  بتوان  قالبِ آن  به طر  اتیکه در    قِ یسخن گفت. 

  ن یا  رِیکه خداناباور هم هست. چون که، در غ  میگرا را داشته باشراست  یمشابه، خوب است که فرد

را    یچندگونگ  نیو بهتر است که چن  ستیکه به نفعِ ما ن  دیآیها به وجود مدر ارزش   یورت، ابهامص

موافقم، اما اگر   توبا    یکه تا حدود  میبگو  دیبا  ل،یتفاص  نیا  ۀ . با هممیداشته باش  زین  هاطه یح  گریدر د

 .بود ی ارزشمند م  <ی تنوعِ آرائ> نیهم موافق نبودم، به نظرم داشتنِ چن

بتوانچنزیه اگر  فقط    م ی:  و  ا  ک یفقط  را  با  م،یکن  جادیتحول  تحول  آن  نظرم  امرِ   انِ یم  زیتما  دی به 

  <ۀپروژ>  شگامِیپ  ،۳نز یکال   سیرا از فرانس  ییبایز   یلیقولِ خباشد. سَم، تو نقلِ  ۲ی عیو امرِ فراطب  ۱ی معنو 

  ،بوده است  یرد روز که مشغولِ کوهنو  کیکه گفته بود    ی، در وبالگت آورده بود 4<انسان>ژنومِ  

 ک ی  .5کند ی م  دای پ  مانیا  حی مس  یسی و به ع  زندیو زانو م   ردیگی قرار م  شیرو  شِیپ  ۀمنظر  رِیتحتِ تأث

 . یرِمنطقیکامالً غ ۀ ج ینت

 .قاًی: دقسی هر

 
1 the numinous 
2 the supernatural 
3 Francis Collins 

 لَند یسالمت در ِبتِزدا، مِر یِمل  ۀمؤسس  رِیمد  ؛ییکایو پزشکِ آمر  شناس کیژنت(: ۱۹5۰)متولدِ 
4 The Human Genome Project 
5 https://samharris.org/the-strange-case-of-francis-collins/ 
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 باشد وجود نداشت. خالقِ آن منظره بوده  حی مس یس یعتلمیحی به این که  چی : ه چنزیه

 .را در ذهنِ او مجسم کرده بود ۱ثی که سه شاخه داشت تثل  زدهخ ی آبشارِ  کی: سی هر

دقچنزیه همقاًی:  نحو  ۀ !  به  امیا گانه سه   یما  برنامه   نی.  اصالً میاشده   یزیرطور  لعنت.  منکرش  بر   .

را ثابت کرده    نیجمع[. تجربه هم ا  ۀسر وجود داشته باشد. ]خند -چهار  ییممکن نبوده است که خدا

 .است

را برطرف    یاریبس  یِهای و به نظرم آشفتگ   می را قائل شو  زیتما  نیگذشته، مهم است که ا   یشوخ  از

لزوماً  که    کنیماحساس می خود،    تِ یشخص  ۀکه در احساساتِ خود، در ارزشِ افزود  یهایزی: چکندیم

  ن،ی. اما، با وجودِ اانده بود  دیفرگشتِ ما مف  یِکه برا  میثابت کن   می توانی نم  ای.  ندستی به نفعِ فرگشتِ ما ن

 در آید.   ونیروحانبه تصرفِ  می بگذار دی و نبا  ستندین یعی فراطب یورها ام. آن هستنداز ما  یجزئ

  ن یاعتماد ندارند. تصورشان ا  یامرِ معنو   ۀ تجرباز  خود  ارزیابیِ  است که مردم به    یتلخ   قتِی: حقدِنِت

باشد   از جانبِ خدا  اگر  به آن خوب  نی د  کی  تِی بر حقان  یگواه   ایاست که  احساسش    ینباشد،  که 

  ی العاده است. همان طورکه هست خارق  نه تجربه همان گو  نی . استی ن  نینخواهد بود. اما چن  کنندیم

 دیکنی است که خود را فراموش م   یااست و لحظه   تانی زندگ  ۀ لحظ  نِیبهتر . که هست ارزشمند است

به گونه  برا  یزیاز چ  ،یاو،  م  تانی هم که تصورش  بهتر  بوده است  تمام    دیشویممکن  با خضوعِ  و 

  یِ را برا  یالعاده است. اما مجال خارق   ییبه تنها  نی! و هم نی. همدی شوی را شاهد م  عتیطب  یِالعادگخارق

 «. تر اعطا شده باشدالعادهخارق  یاز جانبِ وجود دیتجربه حتماً با نیه! ا»آ میی که بگو گذاردی نم نیا

 ست؟ یطور ن  نیاند، امصادره شده   <اتیتجرب نیا>: نزیداوک

 
1 Trinity 
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انسان است. چرا که   تِ ینقص در شخص  یاز نوع  ی به نظرم ناش   م، یرک بخواهم بگو ن،ی : همچنچنزیه

ا  ،یتا مرزِ خودانکار  ن،ید بر  بردبار است، پذ  کندی م  دیتأک  نیمدام  و  متواضع است، مهربان    را یکه 

دین القاء کند.  ی لحظات مطرح م  نیرا در موردِ ا  یامتکبرانه   تیبه غا  یِادعاها  قت،یاست.  اما، در حق

براکند  می کائنات  کلِ  که  شدم  متوجه  ناگهان  »من  پ  یِکه  در  و  است.  گردش  در  هم    یِمن  آن 

داد«.    یامتواضعانه   داًی احساسِ شد من دست  م  دی بگو  ست ین  ی کیبه  نظرم  به  بردار!  به    می توانی دست 

 .می بکن  یکار نی هم چن دی. و به نظرم بامی تفکرات وارهان نیزورِ تمسخر مردم را از ا

را داشت که فالن و    یفروتن   نی»کاش پروفسور دِنِت ا  ندیگوی که م  نیم از ااه : و من خسته شددِنِت

که تکبرشان گوشِ   زنندی م یحرف را کسان نیجمع[. و ا ۀتواضع، تواضع. ]خند  ندیگویم یبهمان«. ِه

 کرده است. آفاق را کر 

خدا تالش و    یِنداشته باش؛ من دارم برا  ی: »به من کارندیگوی کنار و م  کشندی: بعد ما را مچنزیه

 است؟  یچه جور تواضع نی. اکنم«ی تکاپو م

علم. چرا که   متصور شدنِ  نیب: خودبزرگ میبه آن بپرداز  د یاست که با  ی موضوع  ن ی: به نظرم اسی هر

به ندانستنِ خود  پیش از هر کسی دانشمندان . ندارد دیتأک یعلم بر فروتن ۀبه انداز  یگریگفتمانِ د چیه 

دانشمند اگر  دارند.  کن  ی اقرار  وادار  دربار   دی را  حوز  یزیچ  ۀکه  از  خارج  است   اشی تخصص  ۀ که 

»مطمئنم در م اول محتاطانه خواهد گفت که  از همان  هست که   یجمع کس   نیهم  انِیصحبت کند، 

. در  م« یالزم را در دسترس ندار  یِهاداده  ۀ است که هم  یه یموضوع بداند و بد  نیا  ۀاز من دربار   شتریب

 . می اقرار دار شیخو یِنادان ۀتربه صراحت به گس ،یگر یاز هر گفتمانِ د شی گفتمان، ب نیا

. اما  دهدی تواضعِ کاذب را از خود نشان م  نیهستند که ا  کیاز افرادِ آکادم  یلی: اما در واقع خچنزیه

 . متوجِه منظورت هستم
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  ۀ است که هر هفته اعتقادنام  ن یا  یام با افرادِ مذهبباشد. مسئله   ن یچن  د یبا  ی کی : هر فردِ آکادمنزیداوک

م  ۱ه یقین دق  خوانندیرا  چ  دیگوی م  قاًیکه  چه  فقط    یزیبه  نه  دارد،  وجود  خدا  سه  دارند.  .  یکیباور 

و   ماندی. سه روز همان جا مرودیکجا م دانمی و بعد به . . . نم ردیمی م یسی باکره؛ ع مِیمر <اعتقاد به >

ما را    یی با چه رو  دانم ی و نم  کنندی را جزء به جزء تکرار م  هان یا  ۀ هم  ونمذهبی  —  زدیخی دوباره بر م

 .دیانبرده  ییشما از شک بو  ندیگوی و م کنندی متهم م  یاد یز نانِیبه اطم

نظرم خدِنِت به  نم  یها حتاز آن   یل ی:  لحظه   دهندی به خودشان اجازه  دانشمندان    یبه سؤال   یاکه  که 

این ر در اشتباه باشم چطور؟«. »اگر در اشتباه باشم چطور؟«.  تأمل کنند: »اگ  پرسندیاز خود م  شه یهم

 .گنجدی شان نماصالً در قاموس حرف 

 نظر نباشم؟ موضوع هم  نیاگر با شما در ا ستی ن ی: مشکلچنزیه

 .: نه دِنِت

با آنان را دشوار م  ونیمذهب  یِهااز حرف  یا: بخشِ عمده چنزیه   کند یکه شکست نه، بلکه مناظره 

هم هست که   ییهستند. در واقع، دعا  وسته یپ  یِمانیبحرانِ ا  کیدچارِ    ندیگویاست که م  نیهم  قاًیدق

ب  یا  آورمیم  مانی: »اد یگویم   تِ ی بود که مز  ته گف  ۳نی«. گراهام گر۲مرا امداد فرما  یِمانیای خداوند، 

ها با حفظِ  از آدم   یلیخ  .کشدیاست که همواره عدمِ باورِ او را به چالش م  نیبودن ا  کیبزرگِ کاتول 

 .برندی م  شیخود را پ یِمتضاد زندگ  یِدو نظامِ باور 

 
1 Nicene Creed 

 ۹:۲4س رقُمَ ۲
https://wordproject.org/bibles/fa/41/9.htm#0 
3 Graham Greene 

گر پ  ؛یسیانگل  سِ ی نورمان(:  ۹۱-۱۹۰4)  ن یگراهام  درست  کاتول   شیاو  ازدواجش  عبارتِ    کیاز  بعدها  و  شد 

 .را در وصفِ خود به کار برد ک«ی»خداناباورِ کاتول
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 .: بله دِنِت

 .قاًی: دقنزیداوک 

  شه یهم خوانندی م مانیباا ایو خود را باورمند  شناسمی که م یکسان ۀاست که عمد  نی : تصورم اچنزیه

زندگ  نیا پ  یِطور  را  نمبرندی م  ش یخود  اسک  م یگوی .  دچارِ  چن  ۱ی زوفرن یکه  قطعاً    یحرف  ن یهستند؛ 

آن  اما  است.  خوبگستاخانه  به  غ  یها  حرف   یرِمنطقیاز  وقتبودنِ  آگاهند.  نزدِ  یشان  پزشک    که 

م  یوقت  روند،یم مسافرت  به  ا  یگرید  یِزهایچ  ای  روند،ی که  م  لیقب  نیاز  اساسِ   دهند،ی انجام  بر 

حال،   نِیباور بند است. در ع  نیبه ا  شانیگفت که هست  توانی م  یری. اما به تعبکنندی باورشان عمل نم

  که شک را وارد   کنندیم  یشک ارزش قائلند. در واقع، هر جا که بتوانند سع  یِگفت که برا  توانیم

 .کنند

به    ییکه گو  کنندی ادا م  یاعتقادنامه را طور   نیکه ا  یگفت وقت  توانی : جالب است. پس منزیداوک

من باور دارم، من باور دارم، من باور دارم!«، در واقعِ   ،ی»آر ندیگویکه م یراسخ دارند، وقت مانِیآن ا

مانترا به آن   ییحکمِ  مرا دارد که  غلبه کن  کندی ها کمک  بر شکِ خود  چون که واقعاً به آن  .  ندکه 

 .ندارند مانیا

 — : کامالً! ودِنِت

همتاچنزیه همچون  شک،  بدونِ  و  د  انِی:  که  خوشحالند  خود،  دارند.    گرانی سکوالرِ  باور  آن  به 

 .باور اذعان ندارد نیبه ا  یکس نندیدوست ندارند بب

 .طور است نی : بله، همنزیداوک 

 
1 schizophrenia 
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نهند  بنا می فرض  نیبا اشالوده را و  دهندی را انجام م زیبرانگی حرکتِ شگفت نیها از آغاز ا: آن سی هر

ا دل   مانِیکه  به  منزلت   لیبدونِ توسل    ۀ نکت>است.    نی هم  مانیا  نِیدارد. دکتر  ژهیو  یو مدرک قدر و 

  و   کنندی نقطه آغاز م  نیها از اآن   چنین است که است.    ن یهم  ۱شکاک   یِ توما  یِنیداستانِ د  <یِاخالق

اند  داده  لیرا در مناظراتِ مختلف هم به من تحو  ده یا  نای  چه   چنان  —  کنندی را مطرح م   دهی ا  نیبعد ا

م  نهمی  که   — مردم  که  دل   توانندی امر  ا  لیبدونِ  مدرک  نوع  اورندیب  مانیو  است.    یخود  مدرک 

 ۲.کندی موضوع را در کتابش مطرح م  نیا  ،ی[ اسمش را آوردچنزیکه تو ]ه   نز،یکال   سیفرانس  نیهم

ا  نیهم ما  شهود  نیکه  به    ی حسِ  نسبت  دار  <وجودِ >را  خود  می خدا  مدرک  یِبه  و    فیظر  یخود 

و    لیبدونِ دل   <باورِ>  دی رفتیکه پذ  ی : وقتکندیجرقه عمل م  کیهمچون    نی. و اشود ی م  یتلق  دهیچ یپ

به   دهی چ یمدرکِ پ ینوع دیبرو  شیپ دیتوانینقطه م نیکه از ا نی است، هم یقبول آغازِ قابلِ  ۀ مدرک نقط

خود    دی که با  شودی م  یوسوسه تلق  یفسادِ عقل، نوع   ینوع  شتریو بعد طلبِ مدرکِ ب  د،یآی حساب م

حرکت    در  شه یهم  یِبیخودفر  نِیماش  کیبه راه افتاد    ندیفرآ  نیکه ا  یرا در برابرِ آن حفظ کرد، و وقت

 .افتاده است انیبه جر

است؛ چون، در    اثباترِقابلِ یغ  <دارند  مانیکه به آن ا  یزیچ>که    نیها مسرورند از اآن   ی: ول چنزیه

و    م یبود  دهی را د  ی سیع امِی. اگر همه قبودی نم  یقلب  مانِیبه ا  یازیباورِ آن ن  یِبرا گریصورت، د  نیا  رِیغ

  یِ نظامِ باور  یخُب، در آن صورت در چارچوبِ نوع  م،یافتگانیما از نجات   یِکه همگ  می دانستیهمه م

با  میکردی م  ی زندگ  ریرناپذییتغ   ی لیخ  م یکه به آن باور ندار  یی. ماآمدی قواعدش به اجرا در م  د یکه 

ا  میخوشحال  م  قتیامر حق  نیکه  وحشتناک    یلیبود، اوضاع خ  نیکه اگر چن  میدانی ندارد؛ چون که 

در   یشک گریکه باورشان اثبات شود و د  رندهم که به آن باور دارند اصالً دوست ندا  ییها. آن شد یم

 
1 Doubting Thomas 
2 Francis Collins, The Language of God (New York: Free Press, 2006). 
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شامِ    گرید  ،نخواهد داشت درونِ ذهن وجود    ینبرد  گریشته باشد؛ چرا که آن گاه دموردش وجود ندا 

 نخواهد داست. وجود  ۱ی روح کِیتار

به   قاًیکدام، اما دق  دیآی نم  ادمی  قیما نوشته شده بود، دق  یِهااز کتاب   یکی   یِرو  یابیارز  کی:  سی هر

ب  نیهم و  ابلهانه  توقعِ  چه  خداناباوران  بود:  کرده  اشاره  دل   ییجاینکته  دارند  انتظار  که  و    لیدارند 

با    نیا  یِبرا   یمدرکِ کامل باشد. اگر همه در مواجهه  ا  ادهیز  شواهدِباورها وجود داشته    مان یاز حد 

حرف را    نی ود که اب  نزیکال   س یفرانس  د،یآی م   ادمی. حاال که  بود ی نم  یخاص  زِیچ  گری که د  آوردند یم

 .زده بود

اعتبارِ کفنِ مقدسِ    سای ، گفته بود که اگر کل۲از دوستانم، کانُن فنتونِ آکسفورد   یکی : در واقع،  چنزیه

 خواست یم  سایحضار[. چون که اگر کل  ۀ. ]خندروم یو م  کنمی جمع م  یکی کند، من    دییرا تأ  ۳ن یتور

ا چ  نی دنبالِ  بگ  زهایطور  نسبت  خواستی نم  گری د  رد، یرا  آن  وقت   یبا  باشد.  را    یداشته  کتابم  تورِ  که 

انتظار نداشتم بخت ا با من    نی شروع کردم،   د. عالیمر  4فالوِل   یسفرم، جِر  ۀ هفت  نیباشد؛ اول   ار یهمه 

را   شیهاحضار[ اما نامه   ۀ. ]خنددی ناگهان خداناباور از آب در آ  5ا بود. البته انتظار نداشتم که مادر ترز

م دارم   خواندمیکه  هم  هنوز  نامه شانو  در  هستند.  جالب  کار  شیها،  هر  که  است    کند یم  ینوشته 

 
1 dark night of the soul 
2 John Fenton 

 . ۹۱-۱۹78(: کشیشِ انگلیکان؛ کاُننِ کلیسایِ مسیح، آکسفورد، ۱۹۲۱-۲۰۰8) 
3 the Holy Shroud of Turin 
4 Jerry Falwell 

 .۱۹7۹در سالِ  یتیمُرال مِجار گذارانِانیاز بن یکی کا؛یآمر  یِجنوب  ستِ یبپت  ش ی و کش  یریتبش  یِحی مس(: ۱۹۳۳-۲۰۰7)
5 Mother Teresa 

 ۀ فرق گذارِان یبن ک؛یکاتول  یِ(، معروف به مادر ترزا: راهبه و مبلغِ مذهب۹7-۱۹۱۰) ویاجیگونجه بو زیِآن

 «. ه یری»مبلغانِ خ
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ا  کی  چیه   تواندی نم بپذ  زهایچ  نیاز  همردیرا  به  م  یشانیکش  ۀ .  اعتراف  نزدشان  هم  کند،ی که   ۀبه 

  ی حت  کند،ی را احساس نم  یحضور  چی ه   رسد،یبه گوشش نم   یی صدا  چی که ه   دیگویم  شیهامافوق 

عشا سوگندها  یحت  ،۱ی ربان  یِدر  در  ۲یِ هنگامِ  کوچک   غیمختلف.  او    نیتراز  به  جواب  در  حس. 

 حیرا که مس یاز رنج  یسان بخش نی بد. یکشیرنج م یاست! تو دار  یکه »خوب است. عال  سندینویم

 نی. با چنکند«یم ۳جُلُجتا ۀ از واقع یرنج تو را بخش نی. ایکشی به دوش م دی به وقتِ مصلوب شدن کش

 . دهدی را نشان م مانتیا شتریب ،یمقابله کرد. هر چه کمتر باورش کن توانی نم یاستدالل 

 . کندی را ثابت م مانتیا یِراست شتری : بسی هر

اچنزیه و  بله،  تار  نی:  شامِ  خود  کِیتقال،  به  مجبور  کیخود    یِروح،  ما  پس  است.  که   میگواه 

مناظره    یطرزِ فکر نی با چن  می باطل که بتوان  الِیخ  یمجزا از هم هستند. زه   یِ دو دو واد  ن یکه ا  میریبپذ

 . میکن

مدِنِت دار  یکار   نی هم  میتوانی :  که  م   یرا  ده   یده یانجام  »امیی بگو  م یتوانی م  ، یعنی.  میادامه    ن ی: 

از حقه  بب  زیبرانگتأمل   یِهامجموعه  تدر  نیرا  به  در آن اندافته یتکامل    جیکه  بدان که  از سفسط.    ۀها 

ها را  حقه   نیا  ،ندستیبند ن  زیچ  چیشان فرض گرفته شده است و به ه   یاستفاده شده است، درست  4دور 

برد  توانی م  زیدرست جلوه دادنِ همه چ  یِبرا نمی و    .«به کار  باید بگوییم که  از آن بعد  در ها  توانیم 

امیاستفاده کن  مانیهااستدالل  م  قتیحق  نی. صرفاً  برا  میکنی را گوشزد  ه   یِکه  از    یزیچ  چی تأمل در 

ن  را محقه   نیهم  قاًی. چون که دقستندیاعتبار برخوردار  که    یزیموجه جلوه دادنِ هر چ  یِبرا  توانیها 

است که کالهبردارها هم    نیجالب است ا  میکه واقعاً برا  یز یچ  و.  است به کار برد   یبازآشکارا دغل 

 
1 Mass 
2 sacrament 
3 Calvary 
4 circular 
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نوع استدالالت باطل و    نیاز هم  قاًیها هم دق. آنرندیگیها را به کار محقه   نیهم  نیاز ا  یار یبس  رِینظ

. و  دهندی جلوه م لتیفض ید را نوعو، به عنوان مثال، اعتما کنندیبه هم استفاده م ربطیب یِزهایربطِ چ

  د، یرا نسبت به فردِ کالهبردار از خود بروز ده   دی از شک و ترد  ینشان  نیترکه کوچک   نیا  حضِبه م

م   یباز  بمیننه من غر  یفور م  آورد،ی در  به شما    دارحه یکه احساساتش جر  کند ی ادعا  و  شده است، 

.  ستندین  یدیجد  زِ یها چحقه   نیاست. ا   یفیشر  ۀ صی چرا چقدر خص  و  چونیکه باورِ ب  شودی م  ادآوری

 . اندافته یتکامل   یاعصارِ متماد یِط یهمگ هانیا

جلوه :  زچنیه از  ویژه استفاده  می   ۱هایِ  هم  حقه را  این  مجموعۀ  به  کنیم.  توانیم  اضافه  از    ی کیها 

مشروع  ییزهایچ عدمِ  م   نید  تِی که  برمال  کامالً  ا  سازدیرا  است.  معجزه  به  افراد  هان یباور   یهمان 

 یِاصل ۀ که نکت یحس کرده بود«. در حال  هانیرا در ک یمعنو ییرویهم ن نی نشتیا » ندیگویهستند که م

و    دهدی امور رخ نم  یِعی در نظامِ طب  یرییتغ  چی. ه ستیدر کار ن  یااست که اصالً معجزه  نیحرفِ او ا

 . کننددارند به نفعِ خود مصادره می را بر می نینشتیاها آسا است. آنمعجزه  یاست که امر نیهم

وارد    انیاد  گری به د  میکنی را که ما مطرح م  یهمان انتقادات  مینیبی که م  یای : و هر فردِ مذهبسی هر

ها قادر به ن . آشمرندی را ناروا م  گرانید  تِیموجه، و قطع-شبِه  یِمعجزات، ادعاها-ها شبِه. آن کندیم

اطم  یِهاحقه   صِیتشخ  د  نانیجلبِ  خ  انیاد  گری در  و  رو  عیسر  یلیهستند.  انگشت  آن   یِهم  ها 

هر مسگذارندیم نم  داندیم  یایح ی.  قرآن  ب  تواندی که  هر    هانیکاستِ خالقِ ک  و  کمی کالمِ  باشد و 

چن که  نخوانده    نیکس  را  آن  درست  که  است  معلوم  کند،  وقت است فکر  ما  ا  ی.  اشاره    نیبه  نکته 

  سای که آنچه که مردم در کل  م ییگوی را هم م  نیو ا  می آوری را هم م  یای قو  ی لیخ  یِهابرهان  م، یکنیم

  قتیحق  نای  و  —هم باشد    یمثبت  ۀ که ممکن است تجرب  نای  با  —  کنندی تجربه م  شیایبه هنگامِ ن  ای

 
1 special effects 
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  تِ یبر الوه   یلیدل   کنندیرا تجربه م  یاحساس  نیچن  یهمگ  انیح یهندوها، مسلمانان، و مس  ان،ییکه بودا

 .ستیقداستِ قرآن ن  ای یسیع

 . حاالت وجود دارد نیا ۀ تجرب  یِ: چون که هفده راهِ مختلف برادِنِت

  ن یاز بحث دور نشوم، اما خوب است که به ا  دوارمی: در ضمن، حاال که بحثش مطرح شد، ام چنزیه

باش داشته  توجه  هم  وقت  میمسئله  م  یکه  شما  ا  یعنی»خُب،    پرسندیاز  منکرِ  د  دیهست  نیشما    نیکه 

امروز صبح، در    نیخوب هم وجود دارند؟« )هم  یِداشته است و افرادِ مذهب  ایهم در دن  یمثبت  راتِیتأث

برهان را مطرح    ن یبرگرد ا  و  بروی ردخور ندارد، ب  یعنی .  دندیسؤال را از من پرس  نیا  ۱وز ی . نی.سی.بیاِ

که حماس    امده یخواهد بود: »خُب، بله، در واقع من شن   نیپاسخِ ما چن  . اما. اصالً چرا نکنند؟(کنندیم

به    ادیهم در ترکِ اعت  ۲س فراخانی حضار[ و گروهِ لوئ  ۀ. ]خند دهد«ی ارائه م  یدر غزه خدماتِ اجتماع

 . کندیکمک م برندیکه در زندان به سر م یجوان پوستانِاهیس

عوض    قتیحق  نیا  ن،ی. با وجودِ استمیآن ن  درستیِ  احتمالِ  منکرِ  —غلط    ایدرست است   دانمی نم  من

اول   شود ی نم نظام  کی]حماس[    یکه  و    یِ است و طرزِ فکر  یستیترور   یِ سازمانِ   ۳زیهودستیمتعصبانه 

به   ادیتهم در ترکِ اع  6ی نتولوژیندارم که سا  یاست. شک  هانهیسف  5نژادپرستِ  4ۀ فرق  کی  یدارد و دوم

است که اگر   نیا کنمیم دیافراد به آن تأک نیدر بحث با ا شه،یکه، هم یزی. اما چکندی مردم کمک م

 
1 ABC News 
2 Louis Farrakhan 

تغ  (،Walcott)  والکات  سیلوئ فراخان  به  )متولدِ    رِ ییبعداً  داد    ستِیونال یناس  پوستِاهیس(:  ۱۹۹۳نام 

 .آو اسالم شِنی نِ ییِکای آمر یِو رهبر گروهِ مذهب ییکایآمر

3 anti-Semitic 
4 cult 
5 racist 
6 Scientology 
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.  د یریها هم بپذآن   ۀ آن را از هم  دی با  د،یها مطرح کردها و گروه رقه ف  ن یاز ا  یکی   یِرا برا  یی ادعا  نیچن

 نشانۀ ریاکاریِ شماست.  د،یریاگر نپذ

ذهن شماست،    ۀ چون ساخته و پرداخت  عتاًیو طب   د یبساز  ۱ی دئولوژ ی ا  کیخودتان    دی توانی م  ای:  سی هر

اما    یکاذب  یدئولوژیا که >است،  کنید  م  <فرض  به  تبل  اردهایلیاگر  م  غی نفر  واقع    دیمف  تواند ی شود، 

 . شود 

 .: درست استچنزیه

اقتصاد،   ات،یاضیکه علوم، ر دیبخواه  تانیهااز بچه  دی است. با نیمن ا نِی: »آئدیی بگو  دیتوانی : مسی هر

تما  بهتر  یجهانن یا  یهارشته   مِو  به  ب   نیرا  ا  اموزندینحو  در  اگر  از    ن یو  پس  نورزند،  اهتمام  جهت 

دردبخور خواهد  به   یلی خ  ینیآئ  ن یحضار[ چن  ۀ. ]خنددهند«ی ها را عذاب مآن   ث یخب  وِی مرگ، هفده د

هم با  بود.  خواهد  بهتر  اسالم  از  مرتبه  هزار  احرف   نی ا  ۀ بود؛  وجودِ  احتمالِ  د  ن یها،    ث یخب  وِ یهفده 

 .چقدر خواهد بود؟ صفر

و روشِ    اتیاله   دِیو اسات  خته یروشِ صحبت با افرادِ فره   نِی وجود دارد ب  ی: به نظرم مرزِ مبهمنزیداوک

مهم  و،  حضار  با  بچه صحبت  آن،  از  همتر  که  کنم  فکر  و  ا  ۀ ها.  به  شده   نیما  دنبالِ    میامتهم  که 

  . میندار  اتیاله   ۀ ختیفره   دِی به کارِ اسات  یو کار  میرویها مفالوِل   یدنبالِ جِر   م،یروی ساده م  یِهاهدف 

نم را  شما  ا  دانم،ی نظرِ  من  نظرِ  به  اسات  نیاما  است که  فره   اتیاله   ۀ ختیفره   دِیطور  با    ی وقت  ختگانیو 

  زِیچ  کی  رسندی م سایو حضارِ کل  های به پامنبر  یاما وقت   ند،یگوی م  زیچ  کی  کنندی صحبت م  گریهمد

 — از زنند؛ی . از معجزه حرف مگرید

 . کنندی صحبت نم سای حضارِ مسجد و کل یِها برا: البته آندِنِت

 
1 ideology 
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 . کنندیها صحبت مآن  یِاعظم که برا یِهااسقف: نزیداوک

با مبلغان صحبت کنند، مبلغان اصالً    خته یفره   ات یاله   دِی : درست است، اما اگر اساتدِنِت بخواهند که 

 [ خنددی . ]مستیها نحرف  نیشان بدهکارِ اگوش 

 . ییگوی : بله، کامالً درست منزیداوک

بادِنِت اله   می بدان  دی:  مثلِ جمع رده   اتِیکه  و    یای تمبر است. کارِ تخصص  ونِ یکلکس  یِ آور باال  است 

 . روندی آن م یِپ یشمارانگشت 

 .شنودی را نم  شانی هم صدا ی: و کسنزیداوک

به کارِ خودشان است و مشغولِ  دِنِت و   زیر  یلیخ  اتِیجزئ  یسر  کیدر موردِ    <قیتحق>: سرشان 

هم معموالً  و  هستند  نم  شانیهاحرف  یِبرا  شانشان یکمرموز  خرد  هم  خکنندیتره  کسر  البته    ی لی. 

م  شانیهااز حرف   یکوچک م   انِیبه  نفوذ  هم  براکندیعموم  اما  برسد   نیا  یِ.  عموم  به گوشِ  به    ،که 

  شان یهاکه در کتاب و مقاله   یزیچرا که چ  کنند؛یها را جذاب مو آن  دهندیشان زرق و برق محرف

  یی زهایچ  دربارۀ  و  است  تکلف  از  پر  و  پرطمطراق  —  امدهدی  من  که   آنچه   کمدستِ   —  سندینویم

 . روزمره ندارند یِدر زندگ یاست که کاربرد

  ۱گراثمک  ستریرا در دفاع از پروفسور آل  نیا دیحضار[ با ۀ! ]خند ستیطورها هم ن نیا ر،ی: نخ چنزیه

نقد   می بگو در  ر  یکه  به  آموخته   چاردیکه  ما  به  که  بود که، چنان  گفته  بود  اکثرِ وارده کرده  و  اند 

 
1 Alister McGrath 

علم  ( Andreas Idreos) درِئوسِی ا اس یآندر یِ صاحبِ کرس ؛یشمال  رلندِ یا شِ ی و کش  ات یاستادِ اله(: ۱۹5۳)متولدِ  

 .در دانشگاهِ آکسفورد نیو د 
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م  انیح یمس ترتول   قتیحق  نیا  دانند،ی هم  »  ۱انیندارد که  است   Credo quia absurdum »۲گفته 

هم نداشته شده است   قتحقی  که   آمد  عمل  به   کاشف.  است«  نامعقول  که   چون  دارم  باور  آن  »به   —

باشم. در واقع،    دهیگراث آن را شنکه از مک  ستیطور ن  نیام و اکرده  ی را بررس  نای  خودم  البته   —

  ن ی. به نظرِ من که اکندی م  ریاست که آن را باورپذ  یزیامر چ  ن یگفته است ناممکن بودنِ ا  انیترتول 

]خند  یفیظر  یلیختمایزِ   برا  ۀ است.  و  نکته   یِحضار[  و  ذهن  بس  نیبپرورشِ  آن  کار    اریکردنِ  به 

بودنِ آن کمتر است. آخر   یباشد احتمالِ ساختگ  رتریباورناپذ  زیچ  کیهر چه    گر،ی د  انِ ی. به بدیآیم

 را از خودش بسازد؟  ریباورناپذ نیچن  یزیتالش کند و چ یچطور ممکن است کس

 اینامه    دیاست: شما دار  نیگونه افراد چن  نیارزشِ مناظره دارد. جوابِ من به ا  یامسئله   نینظرم چن  به 

م  تانل یمیا غلط  آدرسِ  به  مدیفرستی را  همه  »بندیگوی .  رو   نی د  د ییای:  از  قضاوت    انیادگرایبن  یِرا 

گفته   راًیاش اخواالمرتبه  انِیشوایپ  زکه دو نفر ا زنمیمثال م تانیانگلستان را برا یِسای . سلّمنا. کلم«ی نکن

نورث    ییهال یبودند که س نت  ۳ریِاشورک ی که در  د  4انهیگراجنس هم   یِرفتارها  ۀ ج یآمده بودند   گری و 

بلکه به خاطرِ    ر،یِشاورک یدر نورث    <ییرفتارها  نی نه به خاطرِ چن>البته احتماالً    5اند. بوده   <گناهان>

 حضار[  ۀ. ]خند ندندر ل  <انه یگراجنسهم  یِرفتارها>

 حضار[ ۀ بد است. ]خند اشی ریگنشانه  یکم کی: خدا دِنِت

 
1 Tertullian 
2 De Carne Christi, 5. 
3 North Yorkshire 
4 homosexuality 
5 https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1556131/Floods-are-judgment-on-society-say-bishops.html 

آمده  ،  ۹-۲۰۰۰ لی، اسقفِ کارال(۱۹4۲اهام داو )متولدِ گر ش ی مضمون از جنابِ کش  نیبد  ینقلِ قولاین منبع، در 

 .است
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ا  یکی : مشخص شد که  چنزیه ل   ن یاز  اسقفِ   ی نیجانش  یِبرا  ی شنهادیپ  ۀ نیگز  ،۱ورپول یافراد، اسقفِ 

مند  اهلِ تفکر، و دغدغه   رو،انه یقرار است که م  سای کل  نیالعاده است. ابوده است. فوق  ۲ی اعظمِ کانتربر 

ا وقت  آن  و  متعصبانه   نی چن  نیباشد  م  یااحکامِ  صادر  دارم  کندی را  دوست  حاال  آل   بدانم.    ستر یکه 

نامه مک ا  یاگراث چطور  ماسقف  نیبه  نامه   ای. آسدینویها  که    دیمتوجه هست  ای: »آسدینوی اش مدر 

  ن یچن  ایآ  د«؟یکنی خاص و عام م  ۀ مضحک  <دیآن هست  ۀندینما>را که    ییسای خود و کل  دیچطور دار

  د یندارد. با یمن ارزش  دِیاز د دها گفته باشبه آن ی ها نوشته است؟ اگر به صورتِ خصوصبه آن  یانامه 

  یی هاحرف   یِکه حق ندارم از رو   ندیگویها گوشزد کرده باشد. چرا به من مبه آن   یبه صورتِ عموم

 . برخوردارم یحق نی معتقدم از چنکه کنم؟ من  یداور  سایکل ۀدربار زنندیها مکه اسقف

اساتنزیداوک نمااسقف  ات،یاله   دِی:  و  ماسقف  ندگانِیها،  انتقاد  ما  به  چن  کنندیها  چرا    ر یتعب  نیکه 

نوشته   دیکنیم بازتاب   یِهاکه  مقدس  و    تیواقع  ۀ دهندکتابِ  ا  ند یگوی م  ا یاست  به  را  مردم    ن یچرا 

م بازتاب   دیکنیمتهم  را  مقدس  کتابِ  سِفرِ  ندیگوی م  کنند؟ی م  ریتعب  تیواقع  ۀدهندکه  ما  »البته که   :

 4که آدم  کنندی نقل م  شانیهادر موعظه   ن یاما با وجودِ ا  .!«میدانی نم   ت یواقع  ۀدهندرا بازتاب   ۳ش یدایپ

  چنان  —اند  آدم و حوا واقعاً وجود داشته   ییچه کار کردند و چه کار نکردند، چنان که گو  5و حوا

کنند که خودشان و هر کس که سطحِ   حبتص ییزهایچ ۀمجوز را دارند که دربار نیها اآن گویی که 

از آدم   یطور  نشایهای با پامنبر نیهستند. اما با وجودِ ا یرِواقعیکه غ داندی ها را داشته باشد مدانشِ آن 

م انگار واقعاً وجود داشته   ندیگوی و حوا سخن  انگار که شخصکه    یواقع   <و  یخ یتار>  ییهات یاند؛ 

 
1 James Jones 

 . ۲۰۱۳-۱۹۹8هایِ (: کشیِش انگلیکان؛ اسقفِ لیورپول در سال۱۹48جیمز جونز )متولدِ 
2 Archbishop of Canterbury 
3 Book of Genesis 
4 Adam 
5 Eve 
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خبوده  و  پامنبر  یمیعظ   لِیاند.  ا  های از  تصورشان  واقع  نیواقعاً  حوا  و  آدم  که   <یخ یتار>  تِیاست 

 .اندداشته 

مدِنِت اصالً  کن  یتوانی :  وقت  یتصور  ا  یکی   یکه  اموعظه   نیاز  مطرح    نیگران  را  موضوعات  گونه 

  ۀ ندارد، اما استعار  تیاست. واقع  یو نظر   یلیتخ   ی داستان  می بگو  خواهمی که م  یزی»چ  دی بگو  کندیم

 [خنددی است«؟ نه. ]م یفیظر یلیخ

که انتظار دارند    کنندی اشاره م  یبه طورِ ضمن  ،یکه کار از کار گذشته است، به نحو   ی: وقتنزیداوک

 .دی مطلع باش <هاداستان  نی بودنِ ا  یرِواقعیغ>شما از 

 . کنندی اعالم نم  حاًیرا صر نیوقت ا چی: بله، اما ه دِنِت

نکتسی هر ه   نیا  گری د  ۀ :  که  نم   چیاست  هم  د  ندیگویوقت  که  شد  تفس  گریچطور  کتبِ  >  رِیاز 

بازتاب  <مقدس عنوانِ  واقع  یبه  ا  تی از  برداشتند.  م  نیدست  انتقاد  ما  به  آدم  که    کنندی همه 

م  م ی دار  <از کتبِ مقدس>یاتندروانه   یِپندارت یواقع بن  ندیگوی و مدام  ما    اما  —  میهست  ۱ادگرا یکه 

  ست؟ یچ یروانه یم ۀ شدند. اصالً شاخص روانه یکه چطور شد که م کنندی وقت رو نم چیه  روهاانه ین مای

ا  ۀ شاخص پ  نیآن  هم  استِیعلم و س  یِکار  یِهاضربه   یِاست که، در  به  را  باورِ خود    ن یا  ۀ سکوالر، 

 . م یها از دست داده باشاز آن  یمین ایها گزاره

 . منتقدان ۀ تندروان  یِپندارت ی واقع <از یناش  یِکار یِهاو ضربه >: دِنِت

 
1 fundamentalist 
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دارند    یسع  روانانه یو م  است ه  از دست دادرا  مختلف    ۀ ورودِ خود به هزاران مسئل  ۀ اجاز  نی: دسی هر

.  دهدی خود را ارتقاء م  رتِیخودش بص  نیکه د  ند بگوی  —کنند    یتلق  نید  یِبرد برا  یرا نوع  نیکه ا

 . کرده است لیتحم نیبوده است؛ علم آن را بر د  رونیباز  رتیبص  شِیافزا نیکه ا یدر صورت

بکشم،   شیبحثِ آن را پ خواستمیما، که اتفاقاً خودم هم م ییِادگرایبن یِادعا  نی: مربوط به همچنزیه

]ر  دمیبود که د  یکس  نیاول   ۱آرک سات  یِهاش یاز کش  یکی تو  به  [ و من  چاردیبه صورت مکتوب 

انداز  به  ما  بود  مترو  یهمان کسان   ۀحمله کرده بود و گفته  بود   یِ که  منفجر کرده    ادگرا یبن  ند لندن را 

 ؟ یخاطر دار نامش را به . میهست

 .ست ی: نه، خاطرم ننزیداوک

او  چنزیه اسقفِ  کان ی انگل  ۀ واالمرتب  اریبس  شِیکش  کی:  قلمروِ  است سات  ۲در  در  ۳آرک  او  با   .

  نی؟ هم"4گله "  دییگوی م  سا ی»چطور است که شما به حضارِ کل  دم ی. برنامه داشتم. از او پرسی.سی.بیب

گوسفند   تانیهای پامنبر  دیکنیکه فکر م  نیهم  د؟ی دار  ینیکه چه طور دگویایِ این نیست    ییبه تنها

و آنجا گوسفند   کردمی وعظ م  5نو  ۀ نیدر گ  یزمان کی من    د، یهستند؟« او هم گفت: »راستش را بخواه 

البته که خشود«ی نم  دایپ پ  یلی.  ا  نهمی  خاطرِ  به   —  شودینم   دای جاها گوسفند  در  طور جاها    نی هم 

 وانِیح  نیترکه مهم   میدیحضار[ در جواب به من گفت: »ما فهم  ۀ. ]خندشودیسخت م  لیآموزشِ انج 

 
1 Southwark 
2 Diocese 
3 Colin Slee 

تا   ۲۰۰۰از سالِ  سای کل سِی ، رئ۱۹۹4آرک از سالِ سات  شِیکش کان،ی انگل شِیکش ( ۱۹45-۲۰۱۰)

 . زمانِ مرگش

 
4 flock 
5 New Guinea 
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ناح آن  و خ  ه یاهلِ  بود  دارم که کش  یلیچه  به خاطر  و گفت    یِمحل  شِیخوب  برخاست    ن یا"آنان 

 . بود دشیحضار[ منظورش حضارِ جد ۀ«. ]خند "خوکان را نظاره کن

ا  زتریآماهانت   یزی. چزندی م  یکار   نیاست که آگاهانه دست به چن  یکس  نیا  اما نم  نیاز    توان ی را 

دل  تا  اما  کرد  شراتصور  با  را  خود  بخواهد  هم  م  طیتان  همدهدیوفق  بعد  م  نی .  ما   دیگوی آدم 

  . اصالً بنیادگرا هستیم  ندلندن منفجر کرد  یِخود را در مترو  هنانِیمکه هم  یکساناندازۀ  به    انیگراشک 

متهم کنند   نیکه مرا به ا  ستیمهم ن  میخاطر هم هست که اصالً برا  نی. به همدیآی با عقل جور در نم

ا م  نیکه  مسخره  را  افراد  د  ای  کنمیگونه  آن  ریتحق  ۀدیبه  مبه  بخواه نگرمیها  را  راستش  راهِ    د،ی. 

  . گزنده است  یکم  میهای وخاز ش  یهستم و بعض  یطبعاند. من آدمِ شوخ نگذاشته   یباق  میبرا  یگرید

 . حفظِ ادب آن را سرکوب کنم یِکه برا ستمی راغب ن

ندِنِت تو    یزیتما  هایارِحرفه ی و غ  هایاحرفه   نِ یکه ب  ستی : به نظرت خوب  را قائل شد؟ من هم مثلِ 

هستم. چون که فکر    طاقتبی   —است    ن یشان اکه شغل   کسانی  —  سای در مقابلِ صاحب منصبانِ کل

آگاه آن   کنمیم کل  یشتریب  یِها  حضارِ  آگاه   سا ی دارند.  تأک  یایآنچنان  که  چون  هم    دیندارند؛ 

وقت  دایپ  یآگاه   دینبا  کنندیم من  م  یکنند.  عاد  نمیبی که  مردمِ  م  ی باورِ  قرار  تمسخر   ردیگی موردِ 

م ا  شوم؛یناراحت  خاطرِ  رهبران  نیبه  دستِ  به  را  خودشان  سپردهکه  اختشان  دستِ   اریاند،  به  را 

داده رهبران مشان  فکر  و  رهبران  کنندی اند،  اکه  درست  فه یوظ  نیشان  به  چه    یرا  داد.  خواهند  انجام 

  شان، ی گران، کشبه نظرِ من خودِ موعظه   نجاست«؟یا  تیمسئول   یِار : »حدِ واگذدیبگو شودی بلند م   یکس

 .میها فشار بگذارآن   یِهم رو دیکار را بکنند. و ما با نیا دیو اسقفان با
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به    ی.    اگر کسدی ریرا در نظر بگ  ۱ی باورنش یآفر  ۀ مسئل  مثالً، فکر    رودی م  ادگرایبن  یِسایکل  کیکه 

گفته است، خب،   نیها چنبه آن   شانش یچون که کش  دیآی با عقل جور در م  ی باورنش یکند که آفر

کارقابلِ   میبرا  یزیچ  نیچن و  است  خ  یدرک  هم  ما  ندارم.  فرد  آن  کارِ    درسترا    زهایچ  یل یبه 

  ی ها را به عنوانِ نوعو آن   میاحترام قائل  شانیکه برا  میاده یها را شنآن   یچون که از کسان  م؛یپنداریم

از کجا گرفته است؟   دهیاآن کشیش این  . اما  میکن ینم  یرا که وارس  زی. همه چمیکنی مرجع قلمداد م

ن  میو برا است که    نیا  شاز کجا گرفته است. او مسئول است چون که کارآن را  که    ستیهم مهم 

 . را ندارند یتیئول مس  نیچن سای و حضارِ کل شودی از دهانش خارج م یبداند چه حرف

  می به نظر نرسد که دار  نیچن  میزنی حرف را م  نیا   یکه وقت  میبه خرج ده   اطیاحت  یکم   دی: بانزیداوک

 .گر استخودِ موعظه  نِیینگاهِ از باال به پا یِا یگو نیا د،ید کی. از میکنی نگاه م  گرانی از باال به د

که   ن یبدونِ ا  د، ییگوی م  ی انسان  یِعیدر موردِ علومِ طب   یز یچ  چاردیتو و ر  ی: بله. چون که وقتچنزیه

  ن یکنم، بلکه قادر به ا  یکه نخواهم آن را بررس  نای  نه   —  رمیپذی کنم، آن را م  یبخواهم آن را وارس

ن آدم   دانممی   اما  —  ستمیکار  شما  درست  دیهست  یفیشر  یِهاکه  خودتان  بررس  تانحرف   یِو   یرا 

بگودیاکرده اما اگر  ا  دیی.  نظرِ من که   نیکه »چون اسقف  به  قبول دارم«،  را  را زده است آن  حرف 

ا  گراندی  و  —  دیاخودتان را مضحکه کرده  دارند  بگو  نیحق  به شما  . درست همان طور که ندیرا 

بگو  دیحق دار  د،ی نژادپرست روبرو هست  کیبا    یوقت او  به    د یاست. شا  زنهمبه حال   دشیعقا  دیی که 

هم    ن یکه از نکوهشِ من در امان بماند. و چن  شود ی باعث نم   نیقد ندهد، اما ا  هان ی از ا  شی عقلش هم ب

به عقدینشا و  ا  ۀد ی.  به صورتِ   انفرادی  صورتِ  به  چه   حاال  —با مردم    ییارویعدمِ رو  نیمن  و چه 

 یِهااشتباه است. و افکارِ توده   الً معمو  یاست. افکارِ عموم  ینیبخودبزرگ   نشانۀ   که   است  —  یگروه 

 
1 Creationism 
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 ستین  نیاز ا  یزیغلط است. گر  فش،یتعر  یِبه اقتضا  ،یاشتباه است. باورِ مذهب  شه یهم  باًیامنظم تقرن

— 

»اِ  لمیما  نجایا  در مِنکن« چی از  اِل.  حاال    ادی  ۱.  که  نو  یکیکنم    کا یآمر  ۀشدستوده   اریبس  یِهاسنده ی از 

 یاست و در مقطع ۲چه ین رِیتحتِ تأث یادزی — ستیمن ن ۀ مطابقِ ذائق یلیاست و منصفانه هم هست. خ

اما چه شد که در دهه شدی م  یتلق  اریعتمام   «۳یِ اجتماع  ستِینی»دارو  کی مردم    ۱۹۳۰و    ۱۹۲۰  یِها. 

ا  شیبرا  یادیاحترامِ ز به خاطرِ  بود مردم  نیقائل شدند؟  و   4ست ی مِتُد  یِسایکه هر چه کل  یکه گفته 

شده باشند،    قیکه تحم  نینه ا.  احمق هستند  کنندی قبول م  دهدیبه خوردشان م  5انیبرا  نگزیجن  امیلیو

 — دیها باکه احمق هستند. آن  <گفته بود>بلکه 

 . کنندیرا باور م زهایچ نیها که ا: شرم بر آن دِنِت

که حرفِ    نی. بدونِ اشوندی و باعثِ ناآگاه ماندنِ خود م  آورندی م  نییخود را پا  گاهِی: بله، جاچنزیه

با مدرک حرف زدن، و استدالل. ردخور هم    ،یاست از حاضرجواب  یازه یخود را بخورد و حرفش آم

 .ستم بی  قرنِ در کمدستِ  — نی نقدِ مذهب در عصرِ نو نیترندارد. موفق 

موضوعسی هر به  به صورتِ گذرا  کنم  فکر  بکه    میاشاره کرد  ی:  دارد  وارد شو  شتریجا  آن  :  می به 

مذهب  یلی. چون که خ6مرجعیت مفهومِ   مجموعه   ندیگویم   ونیاوقات  علم صرفاً   یِ هااز چک  یاکه 

 
1 Henry Louis Mencken (1880–1956) 

 .یی کایآمر   یِسیانگل ۀنینظر در زم و صاحب  ییکایآمر   ۀسندینو
2 Nietzsche 
3 social Darwinist 
4 Methodist 
5 William Jennings Bryan (1860–1925) 

آمر  استمداریس دموکراتِ  سخنورِ  نما  ؛ییکایو  ضدِفرگشت؛  جهان   ۀند یفعالِ  مس   یِانجمنِ   World)تیحیاصولِ 

Christian Fundamentals Association) اسکوپس ۀدر محاکم (Scopes trial)  ِ۱۹۲5در سال. 
6 authority 
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  فالن   یشناختهانیک  ۱که فالن ثابتِ   یدانی: »از کجا ممیهست مرجعیت  بر    یما متک  ۀ نقدنشده است و هم

به    انِیاست که تفاوتِ م   نیا  خواهمی که م  ی زیمقدار است؟«. چ بدونِ واهمه به  مرجعیتِ  نوعِ اعتماد 

را که   یشناسنید  ایگر  و نوعِ اعتماد به موعظه   می که خودِ ما هم دار  یتیبه عقالن  ،ی علم و، به طورِ کل

 . دیده   حیتوض  میکنی از آن انتقاد م

وقت نزیداوک اما  ف   کسانی  عنوانِ  به   —ما    ی:  اعتماد    دانانک یزفی  حرفِ  به   —  میستین  دانکیزیکه 

شواهد  م، یکنیم واقع  م  می دار  ی در  نشان  م  ی زیچ  دانانک یزیف  دهدی که  که    ی بررس  ند یگوی را 

آزماکرده مقاله کرده   شیاند:  است،    ۲قی دق   یِداور   شانیهااند،  گذاشته  سر  پشتِ  نقد    گری کدی را  را 

 . اندقرار گرفته   انشانیهمتا ۀموردِ انتقادِ گسترد هایو سخنران نارهایاند، و در سم کرده

.  ست ین قیدق یِ. فقط بحثِ داوردی است توجه داشته باش  لیمسئله دخ  ن یهم که در ا  ی: به ساختاردِنِت

آخرِ   یۀ قض  نیآخر  یاست. مثالً، وقت   یرقابت  یکه علم امر  می امر واقف باش  نیمهم است که بر ا  یلیخ

 آن را ثابت کرد؟   کسی چه . ندارم خاطر به  را اسمش —را  ۳فِرما

 .4لز ی: اندرو وانزیداوک

وادِنِت اندرو  بله،  دل لزی :  ماها  نیا  لِ ی.  گفت  ییکه  ا  ال،یخی »ب   میکه  از  عمراً  که  در    نیمن  سر  اثبات 

 — است که  نیا می اثباتِ آن مطمئن یِنخواهم آورد« باز هم از درست

 [ حضار ۀنفرِ اول باشد. ]خند لزیکس خوش نداشته است که اندرو وا چی: ه سی هر

 
1 constant 
2 peer review 
3 Fermat’s last theorem 
4 Andrew Wiles 
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  یرا داشته است که اثباتِ او را واکاو   زهیانگ  نی ا  ایدر دن  یگری د  تِیباکفا  دانِیاضری  هر  —:  دِنِت

 .کند

 . کند، بله  دای: که آن را پنزیداوک

اثبات معتبر است، پس    نیاقرار دارند که ا  یلیمیها با حس نفرت و ب آن   یوقت  د،ی : و مطمئن باشدِنِت

 . اصالً  — دیکنی نم دایپ نی را اصالً در د یزی چ نیچن رِیکه واقعاً معتبر است. و نظ میریگیم جه ینت

گفته بود   نی نشتیا  —  اوردیب  نینشتیاحرفِ    رِیرا نظ  یزینتوانسته است که چ  یفردِ مذهب  چی: ه چنزیه

پد  <۱عامش  تِینسب  یۀ نظر>اگر  که   فالن  باشد،  غرب  دهیدرست  ساحلِ   ک ی  یِط  ۲قایآفر  یِدر 

داد  ۳ی دگرفتگی خورش هم  .رخ خواهد  درجات  نیو  با  هم شد، حاال  ه   یطور    ییِگوش یپ  چیاختالف. 

ب  دیتوانی را نم  4ی مذهب کس را سراغ    چی ه   ایثابت شده باشد.    <نینشتیا حرفِ  >که مانندِ    دیاوریمثال 

شرط    یمذهب  ییِگوش یپ  کیمحقق شدنِ    یِخود را رو  یِزندگ  ، ییکه اعتبار و، چنان که گو  دیندار

 .ببندد 

 یۀ نظر  یِکه رازآلود  دیکنی تصور نم   ای: »آدینفر از من پرس  کی  یاز جلساتِ عموم  یکی: در  نزیداوک

به    توانی باشد؟«. م  5ح ی مس یسینان و شراب به کالبدِ ع  لِ یتبد  ای  ثیتثل   یِکوآنتوم درست مانندِ رازآلود 

  چارد یر  ک،یاست.    کنمم  6نمن یفا  چارد یقول از ردو نقلِ   ۀ سؤال پاسخ داد و پاسخش هم با ارائ  نیا

کوآنتوم    یۀ که نظر  دهدی نشان م  دیاده ی کوآنتوم را فهم  یۀ که نظر  دیکنی گفته بود: »اگر فکر م  نمنیفا

  گر، یراز است. موردِ د  و  پررمز  یلیخ  ه ینظر  نیکه ا  کندیحرفش اقرار م  نی. او دارد با اد«یاده یرا نفهم

 
1 general relativity 
2 west coast of Africa 
3 solar eclipse 
4 prophecy 
5 transubstantiation 
6 Richard Feynman 
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ثابت شده است، به   یشگاه یچه به صورتِ آزما  نانکوآنتوم، چ  یۀ نظر  یِهاینیبش ی پ  <دقتِ>گفته بود  

اندازه  دقتِ  تارِ مو  یشمال   یِ کایعرضِ آمر  یِریگمانندِ  و    یانسان است. پس حت  یِ بر حسبِ  اگر رمز 

هستند که   یاد یز  قِیدق  یِهای نیبش یپ  د، یرا، حاال هر چه که باشد، نفهم  ۱ی کپنهاگ  یِرهایرازِ پشتِ تفس

 یای نیبشیپ  چیه   ثیکه از رمز و رازِ تثل  ستیدر حال   نی. اکنندی م  یبانیتکوآنتوم پش  یۀ نظر  یِاز درست

 .قیدق یِنیبش یپ کیچه رسد به  د،یآی نم رونیب

 .ستی: آخر اصالً رمز و راز هم ن چنزیه

من، در فلسفه و در مبحثِ    ۀ دیآن استفاده کنم. به عق  یِ »رمز و راز« برا  ۀ: خوش ندارم که از واژدِنِت

ا  نیا  ۀ دربار  یخوب  ییِافزایآگاه   ،۲ن ینو  انِیرمزورازگرا است.  شده  خ  نیاصطالح  واژ  یلیافراد    ۀ از 

 . د یآیشان  م»رمز و راز« خوش 

چامسک نوآم  م  ۳ی از  که  است  شده  مواجه   دیگوینقل  پرسش  نوع  دو  با  ما  و   4مسئله   یکی:  میاکه 

را قبول ندارم، اما    نیکه ا  میاول بگو  6.هستند، اما رمز و رازها نه   ریپذ. مسائل حل 5رمز و راز   یگرید

ا شدنِ  م  میبرا  زیتما  نیقائل  اضافه  و  است،  قبول  علم   یزیکه چ  کنمیقابلِ  در  راز  و  رمز  عنوانِ  به 

ما  م یندار علم>.  د  یکی   <در  و  مسائل  عم  یگر یبا  مسائلِ  چمیامواجه   7ق یبا  که   ییزهای.  هست 

که به صورتِ    ست یطور ن  نیبرد. اما ا  مینخواه   یشان پ وقت به   چیهم هستند که ه   ییزهایچ  م؛یدانی نم

 
1 Copenhagen interpretation 
2 new mysterianism 
3 Noam Chomsky 

آمر زبان(:  ۱۹۲8)متولدِ   صاحب  یی کایشناسِ  رشتهو  در  شخص  یِ هانظر  مبحثِ    رگذار یتأث  ار یبس  ی تیگوناگون؛  در 

 . ذهن و زبان   ۀمطالع
4 problem 
5 mystery 
6 Steven Pinker, How the Mind Works (New York:W. W. Norton, 1997), p. ix. 
7 deep problem 
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امور به    نیکه ا  میده  جیرا ترو  دهیا  نیکه ا  نیا  من،باشند. به نظرِ   درکرِقابلِ یها غانسان  یِبرا  ۱مند نظام 

 .ندارد ی گاه یهستند در علم جا ریناپذمند درک صورتِ نظام 

همچنزیه به  و  با  لیدل   نی :  معتقدم  اصطالحات  د یاست که  مشتاقانه  اح  یسنت  ی در گفتمانِ خود    اء یرا 

.  دهدی ها را نشان مآن  تِیاست که واقعاً ماه   «۳یسازو »مبهم   «۲ییگراهمچون »ابهام   ی. اصطالحاتمیکن

ا م  ینکته ضرور  نیو ذکرِ  باعث  بزند.    قانه احم  یِباهوش هم کارها   یِهااز آدم   شوندی است که  سر 

من است   یِ میاز دوستانِ قد  ی کیانتقاد کرده بود. او    چارد،یهم از تو، ر  ریاخ  ن ی، که هم۳4جان کُرنوِل  

نوشته    5سم یو فاش  کیکاتول   یِسا یکل  ۀها را دربارپژوهش  نیاز بهتر  یکیاست و    یباذکاوت  اریو آدمِ بس

قبل    نزیگفته است که پروفسور داوک  ست، تو نوشته ا  ۀکه دربار  یدگاه ی و به انتشار رسانده است. در د

  یپر از کتاب   شمارِیب  یِهاها و کتابخانه به قفسه   ستی سخن به زبان براند، کاف  ینانی اطم  نیکه با چن  نیاز ا

 . اندمسئله داشته  نیبر حلِ ا یبنگرد که سع

  ن یپشتِ آن ا  ۀد یاند. اصالً اهم آن را حل نکرده   یمذهب  یِهاآن کتابخانه   یِهااب از کت  کی  چیاما ه 

حل که  ا  یباق  ریناپذاست  کارکردش  و  سردرگم  ن یبماند  احساسِ  مردم  که  دون   ی است    یگیماو 

 .بکنند

 
1 systematic 
2 obscurantism 
3 obfuscation 
4 John Cornwell 

است   یاست که انتقاد  ی ، از جمله آثارِ و(۱۹۹۹)تلریه پاپِ ؛ییا یتان یبر  ۀ سندیو نو  ک یآکادم  تِیشخص(:  ۱۹4۰)متولدِ 

 .دوازدهم  وسِیبه پاپ پ

5 fascism 
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که ما    ستیممکن ن  ایبرگردم. چون که آ  کیزیبه بحثِ رمز و راز در علمِ ف  خواهمی : باز منزیداوک 

ام، لقب داده   «۱انه یم   نِیکه به آن »سرزم  ،یما در عالم  مغزهایِ  که   چون  —  مانافته یفرگشت   یِبا مغزها

با چ  چیکرده است که در آن ه   دایفرگشت پ کوچک    یلیخ  ایکه    میاسر و کار نداشته   ییزهای وقت 

درکِ آنچه را   ییِتوانا  یوقت به صورتِ شهود  چیما واقعاً ه   دشای   —بزرگ    یدر حدِ نجوم  ایباشند  

مکان در  باش  گذردی م  یکوآنتوم  کِیکه  ممی نداشته  هم  باز  اما  پ  می توانی.  به   یِهای نیبشیکه  را  آن 

 یِهای نیبشیکه پ  میی آن بر آ  یِکیزیو ف  یاتیاضیمحاسباتِ ر  یِاز پ  میتوانی . باز هم ممیبگذار  شیآزما

  ش یابزار نما  کی  یِ را که بر رو  یاکه شماره   می ما قادر  همۀ   که   چون   —  می کن  شی آن را واقعاً آزما

 .می بخوان شودی داده م

ادِنِت نظرم  به  است.  درست  متماد   نی:  قرونِ  گذرِ  در  دانشمندان،  که  است  از   یامجموعه   ،یطور 

  ن ای  ما  به   که   —و مانندِ آن    ،یاضیابزارِ ر  ،یابزارِ فکر  ،ذهنی  ابزارِ  —اند  مختلف را ساخته   یِابزارها

داده  را  حدود امکان  تا  که  محدود  یاند    ی عنی .  مییآ  ئقفا  مانافته یفرگشت   یِمغزها  یِهات ی بر 

عبارت   ۲یِعصرِ حجر  یِمغزها  یِهات یمحدود به  بر ایخود،  فائق آمدن  و  به    شه یهم  هات یمحدود  نی. 

را زد. بله، همان طور که تو هم    ییزهایچ  ک ی  دِی ق  دیبا  انیم  ن ی. در اردیگی صورت نم  م یمستق  یشکل

  یِکه قادر به درکِ شهود  نیبا ا م،یدانی. اما ممیستیآن مسئله ن یِوقت قادرِ به درکِ شهود  چیه  ،یگفت

  نی ا  دی. بام یهست  یشرویکه به کمکِ آن قادر به پ  می دار  اریپرمشقت را در اخت  ندِیفرآ  نیا  م،یستیآن ن

شما را از  تواندی م ندیفرآ نیو ا. دیآن هست شِیاما باز هم قادر به آزما د،یرا مرجعِ خود قرار ده  ندیفرآ

  تواند ی م  یدستگاهِ مصنوع  کی  د،یآ به ب برساند؛ درست همان طور که اگر دچارِ فلجِ دست و پا باش

 
1 Middle World 
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  دی توانی اما م  د،یروی خود م  یِکه از آ به ب را با پا   ستیمعنا ن  نی بد نیب برساند. اآ به   ۀ شما را از نقط

 . دی از آ به ب برس

  ؟ یجسورتر خواهند گفت: »اصالً ما را چه کار به درکِ شهود  دانانِکیزی: درست است. و فنزیداوک

 «.مهم است مانی برا یاضیمحاسباتِ ر

 . تراندخود راحت  یِبا اندامِ مصنوع یطور است. با زندگ  نی : بله، بله، همدِنِت

دارند. مثالً ما قادر به تصورِ بُعدِ    ۲از سه بُعد   شیاست که ب  <۱یی فضاها>خوبِ آن    ی لی: مثالِ خسی هر

 . ندارد یکار  چیآن ه   یِاتیاضیر یِی. اما بازنمامی ستیپنجم ن ایچهارم 

با فضاها  سانسِیل   انِی: و حاال به دانشجودِنِت که چگونه    نیو ا  میده ی م  ادیرا    یبُعد-n  یِخود کار 

که قادر به تصورِ   رندیگیخو م  ه یقض  نیها هم به اتصور کنند. و آن   یبُعد-n   یِرا در فضاها  ۳بُردارها

نآن  کار ستندیها  م  ی.  م  نیا  میکنیکه  تصور  را  بُعد  اول سه  که  را    یکم  عدب  م،یکنی است  دستمان 

م  میجنبانیم ب  نیهم  ِهیشب  یزی»چ  مییگوی و  انجامِ محاسباتِ رشتر«یاما  با  اما    یِ درست  میتوانیم  یاضی. 

 .دهدی ما جواب م یِروش برا  نیو ا می کن یشهودِ خود را بررس

که پانزده   دیی گویم  4ت یو در بحثِ شخص  دیروانشناس هست  کیکه شما    دیری: در نظر بگ نزیداوک 

بُعدِ مختلف در فضا تصور کنآن  دیتوانی مختلف وجود دارد. واقعاً م   یِتیبُعدِ شخص . و  د یها را پانزده 

  ی ازیقادر به تصورِ آن است و ن  <مخاطب>  د،یکنیم  ریابعاد س  نیاز ا  کیدر هر    دیهم که دار  یوقت

 . ست ین  یبُعد-پانزده ییهم به تصورِ فضا

 
1 space 
2 dimension 
3 vector 
4 personality 
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خدِنِت از  و  نه،  چن  رِی:  م   یایی توانا  ن یداشتنِ  اد یگذریهم  از  خود  >  دیآگاه   قتیحق  ن ی.  به  و 

را تصور    یزیچ  نی چن  توانستمی را بکنم. اگر م  امی زندگ  ییتوانا  نیبدونِ ا  توانمی : »من م <د ییگویم

م  خوب  باکتر  شدی بکنم  من  خب،  نم  های اما  هم  غ  توانمی را  چشمِ  هم    بدونِ.  نمیبب  رِمسلحیبا  آن 

 گذرد«. اموراتم می 

  تو من را به چالش بکشد و گفت که    خواستیم   ییویراد  ۀ برنام  کیدر    یکی  ر،یاخ  نی : همچنزیه

باور    لیبدونِ دل  اتم  به وجودِ  ه داریو مدرک  اتم  چی؛ چرا که  نمی ایندیده را    یوقت  به آن  توانم  . 

 .۱ندیده است  یبشکۀ نفتهیچ  گفته بود  که  گلووِی  جورج    <مثلِ استداللِدرست  ،  >باور داشته باشم  

واقعاً کم آورده وقتی که چنین چیزی می   ]خندۀ حضار[ یعنی  ااند.  گویند  ها  است که آن   ن یمنظورم 

 — ندیگویخورده است که م گیبه تِه د رشانیکفگ یحساب گرید

کند: تر میاین حرف استدالل را ساده هدفم این نیست که زندگی را برایِ خودمان آسان کنم، اما    من

نمی  را  چیزی  بگوییم  که  این  با  نداریم.ما  مشکلی  هیچ  چ  دانیم  هالدِ  ی زیاما  )اگر    ۲ن یکه  بود  گفته 

  م یکنیاز آنچه که تصور م  ترب یغر  و  بیعج   هانیبود که ک  نیاست( ا  نیحرفِ هالدِ  نیاشتباه نکنم ا

که در    میدانی است. ما م  ترب یغر  و  بیعج قادر به تصورش هستیم  هم که    ی زیبلکه از آن چ  ست، ین

 
  ۀ مجلس از برنام   ۀ ندیفعالِ ضدِجنگ و نما   ،(George Galloway)  ی، گفته شده بود که جورج گَلُووِ ۲۰۰5در ماهِ مهِ   ۱

برابرِ غذا ا  یِ نفت در  از  )بعد  برده است  عراق سود  مناظره  ان،یجر  ن یسازمان ملل در  همان سال، در    ی ادر سپتامبرِ 

اتهاماتِ   نیمتحده ا االتِ یا یِ در مقابلِ مجلسِ سنا  یشهادت  یِ(. او طظاهر شد چنزی ه ستوفر یجنگِ عراق با کر  رامونِیپ

از من نفت    یندگیکس هم به نما  چهی  و  —ام  وقت تاجرِ نبوده  چ ی»من نه اآلن و نه ه  :کردرد    نیچن  نیمطروحه را ا

است.  دادوستد بشک  نکرده  ه  ام،دهیند   ینفت  ۀمن هرگز  هنبوده  ینفت  ۀبشک  چیمالکِ  و    ام،دهینخر  ینفت  ۀبشک  چیام، 

 ام ...«. هم نفروخته ینفت ۀ بشک چیه
2 John Burdon Sanderson (J. B. S.) Haldane (1892–1964): 

 داد.  ر ییتغ یهند تِیرا به مل تش یکه بعدها مل ایتانیدانشمند و آماردانِ اهلِ بر
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بزرگ  نده یآ اکتشافاتِ  مافتی  میواه دست خ   یبه  ما  شاهدِ    یِکه ط  میدانی.    <یِدستاوردها>عمرمان 

  نی وجود دارد. کلِ تفاوتِ ما در هم  یاگسترده   یِهات یقطعکه عدمِ   میدانی ما م  اما  .بود میخواه   یبزرگ

اما   م  کیاست.  تنها  نه  باورمند  دارد    دیگوی فردِ  وجود  خدا  که   ۱انه یخداگرا  دگاهِدی   همان   —که 

  شود ی م  مدعی  بلکه   —  ردِ آن ممکن نیستکه    یاباشد، گزاره   هانیک  ۀگردانند  یذهن  د یشا  دیگویم

 . میشناسی اننده را هم مکه ما آن ذهنِ گرد

 . قاًی: دقسی هر

و  چنزیه تفسگویند  می :  به  هم    رِیقادر  مهستندآن  گاه   شانانه ی.  از  هر  است.  خوب  آن  با    ی هم 

آن  ییهایوح بر  او  از  مهم  نازل  مشودیها  دستورالعمل  او  از  می  .رندیگی .   خواهم حاال چیزی که 

فراتر از  کنند  بیرون راندنِ کسانی است که ادعا می ای  اولیۀ هر بحثِ شایسته شرطِ  بگویم این است که  

می  دارد  وجود  دانستنش  امکانِ  که  را    دانند.چیزی  آغاز    نی اباید  بحث  اکنیمگونه  »خُب،  که    نی: 

است.    فش یتکل غلط  است.  امابحث   میتوان ی م  حاال آیا  مشخص  از  را  ده   ن ین  ادامه  بدم؟«ینقطه    نی . 

  ی نقش  گری . دشودی رانده م  رونیب  می. از حرشودیهمان راندِ اول از دور خارج م   ی صورت، خداباور

 . ندارد شی در نما

  ی اگر رمز و راز قرصِ تلخ   یکه دَن گفت اضافه کنم. حت  یزیبه چ  یپاورق  کی  خواستمی : مسی هر

 قتیبه درکِ حققادر  یسطوح، از لحاظِ شناخت یو در بعض  میآن باش  دنِی باشد که عاقبت مجبور به بلع

 . شودی باز نم یخداباور  یِبرا یباز هم مجال  م،ی نباش

آنان    یِبر ما بسته است بر رو  <مسائل   نیدرکِ ا>. چون که همان قدر که درِ شودی: البته که نمدِنِت

 — بسته است زین

 
1 Deist 
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 .رودی از خطاست و مو ال درزش نم یعار ۱یکه وح کنندی هم ادعا م نی. و با وجودِ اقاًیدق: سی هر

همچنچنزیه و  زمان  ادشانی  می بگذار  دینبا  نی:  که  دست  یبرود  زور  مکه  و  بود  از    توانستندیشان 

و ذره    میگویکه م  یزی: »چگفتندی مثالً م.  اندگفته یم  ییزهایشان قسر در بروند چه چعواقب حرف 

 «.  — یریها را نپذمحض است و اگر آن  قتیحق اتشیجزئ ۀذر

 حضار[  ۀ. ]خند تانکشیم می  :سی هر

همه زور   نی. اگر آن زمان ا«و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد  ریدحاال  .  تانم یکشی م —:  چنزیه

 . داشتندی همه قدرت نم نیحاال هنوز ا بود،ی شان نمدست

ترس و دلهره  ونیاز مذهب یلیدر دلِ خ یکه اآلن گفت یزیچ نیبه نظرم هم ؟یدانیم ستوفر،ی: کردِنِت

اکندیم  جادیا هنوز  که  چون  ن  شانیبرا  ه یقض  نی.  ا  افتادهیجا  که  مجاز  نیاست  حرکتِ   ی حرکت 

ن  نیا  ی. قواعدِ بازستین به   ۀ . و همدی بکن  دی توانینم   یکار  نی . چنستیگونه  اند  داده   ادیشان  عمرشان 

ومناظره مجاز است. اما ما ناگهان در کار در بحث  نای  —بکنند    یحرکت  نیچن  توانندیکه البته که م

. در واقع، اگر ستیمجاز ن  یباز  نیحرکت در ا  ن ی: »شرمنده وا، امییگویو م  میریگیبرابرشان قرار م

 «. یشو ی از دور خارج م یبکن یحرکت نیچن

 . رفتیسر بزند، آن را از ما نخواهند پذ یحرکت نیاگر از ما چن قاًی: دقسی هر

اچنزیه است  ممکن  اگر  برا  نی:  را  واکاو  یِحرکت  ا  یمن  از  منظورت  که  بگو  حرکت   نیکن. 

 .ستیچ
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بعضدِنِت بحث>  های :  ا  <وسطِ  م  مانیکارتِ  رو  مکنندی را  »ببندیگوی .  مس  ن،ی :  ما    امی ح یمن  و 

ا  دیبا  های ح یمس باش  ه یقض  نیبه  داشته  همم یباور  ا  ن ی.  موقع   نیو ختمِ کالم«.  با  یزیها، چجور    دی که 

د از بحث کنار یطور است، با  نیاست:»خب، باشد. اگر ا  نیهم به نظرم مؤدبانه است ا  یلیو خ  مییبگو

 «. یباز به بحث ادامه ده  یبا ذهن  یتوانی که نم یاچون که اعتراف کرده  ؛ی بکش

 . باشد  نیهم ییبگو یخواه یکه م  یزیچ یبود  دوارمیهم خوب. ام یل ی: خچنزیه

نمدِنِت واقعاً  اگر  د  یتوانی:  کن  دگاهتیاز  نم  ،ی دفاع  شرمنده،  کن  یتوانی پس  مطرح  را  ما یآن   .

کتابِ    یِهاحرف  یخواه ی. اگر میرا وسطِ بحث رو کن  مانیکارتِ ا  یداد که بخواه   میاجازه نخواه 

  <ییبگو یاه که بخو نی ا>ندارد. اما  یمشکل م،یببر  یکه ما هم به قدرش پ ییبگو ی مقدست را در قالب

را فکر   نینخواهد بود. و اگر خالفِ ا  رش یپذقابلِ  مانی طور گفته است«، برا  ن ی»چون کتابِ مقدس ا

با  وهلۀ   در  —علناً    ،یکن چن  میبگو  دی اول،  اقدام  یِنیبخودبزرگ   یزیچ  نی که  است.    ی محض 

 .رفتیپذ می قلدرمآبانه است و ما آن را نخواه 

چنسی هر اگر  است  جالب  و  به >از    یحرکت  نی:  را    گری د  انِیاد  <معتقدانِ  آن  خودشان  بزند،  سر 

 . رفتینخواهند پذ

 . قاًی: دقدِنِت

موضوع بهتر از    ن یرا بپرسم؟ از هر سه شما که در ا  ی زیچ  متوان ی آمد، م  شی : حاال که بحثش پچنزیه

نظرتان در موردِ کتابِ ودی دانیمن م م  ستیچ  ۱رِجاِستِن  کتوری .  نم  دیگویکه  ثابت    میتوانی ما  علم  با 

 د؟ ی باره دار نیدر ا  ینظر ست؟یکه خدا ن میکن

 
1 Victor Stenger (1935-2014) 
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 . امنخوانده  ییگوی را که م یکتاب نی: کدام خدا؟ ادِنِت

کننده.  مداخله   خدایی  —  مخصوصاً  —ناظر، و چه    ییخالق، چه خدا  ییچه خدا  .یی: هر خداچنزیه

ا نظرم  هم  ییهان یبه  گفتم  م   ۀ که  بر  در  را  همردیگیخداها  ا  شه ی.  بوده   نیبر  همه باور  چون  که  ام 

اتاق را    د یاکه از خود مطمئن هستند ب  یاول کسان م،یی ایخود کنار ب  یِ در زندگ  تی با عدمِ قطع  م یمجبور

ر معتقد است  ِجاِستِن  کتوریکه و  رسدیبه نظر م  نی بالغانه داشت. چن  ییوگوکنند تا بشود گفت ترک  

  ا یرد شده است.    <وجودِ خدا>که    میی بگو  یمنطق  ینانیبا اطم  میتوانیکه م  میادهیرس  یی که ما به جا

  ن یجالب باشد. چون ا  یااره گز  نیچن  دی است. فکر کردم که شا  دهی آن به اثبات نرس  یِکه درست  نیا

 خوانی داشته باشد. هم تی ما با عدمِ قطع  یِهادگاه یمهم است که د یلیخ میبرا

که   دهیا  نای  —  است  <مقدس>در موردِ متونِ    ی اد یبن  یِادعا  نیا  لِیدل   نیترف ی: به نظرم ضعسی هر

 ف یضع  ی ادعا به نحوِ خاص  نیاست. ا  ۱زدانیچهمه   ییخدا  کاستِ  و  کمی کالمِ ب  لیکه انج   میدانیما م

ثقل معرفت  نیاست. و ا مبنا  زیاست. همه چ  ۲شان ی شناختواقعاً مرکزِ  م  یِبر  نهاده  بنا  . اگر شودی آن 

نباشد،    ییجادو  ی. اگر قرآن کتابرودیو به هوا م  شودی دود م  تیح ینباشد، مس  ییجادو  یکتاب  لیانج 

  شیپ  تانی سؤال برا  نیا  د،یکنی ها نگاه مکتاب   نی اکه به    ی. و وقترودی و به هوا م  شودی اسالم دود م

است که بر   یعالم  ۀدی زائ  تابک   نیوجود دارد که نشان دهد ا  ی مدرک  نیترکوچک   ایکه »آ  د یآیم

  ش یکه فرغون برا  دیایبر ن  یکه از کس  شودیم  دای ها پکتاب   نیدر ا  یاجمله   ایآگاه است؟ آ  زیهمه چ

 گری و د  ته یسی. و الکتری.ان.اِ ید  ۀدربار  لیخواهد بود. اگر انج   ینوظهور باشد؟« و پاسخ منف  یِفناور

 

  . ردشده  یۀ خدا: فرض این است:  از آثارش  یکیعموم.   یِعلم برا  ۀ نیدر زم   سندهی و نو  لسوف،یذرات، ف  کِ یزیدانشمندِ ف

می نشان  علم  ندارد چگونه  وجود  خدایی  که  ا(.  New York: Prometheus, 2007)  دهد  در  هر    ن یاو  از  بهتر  کتاب 

 .ردشده است یکه وجودِ خدا امر هد یمنشان    یگرید  <لسوفِیف>
1 omniscient 
2 epistemology 
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متح   ییزهایچ را  ما  که  بود  کرده  فک یزیچ  کیوقت    آن  کرد،یم  ریصحبت  م.  با  افتادی مان    دیو 

 . م یدانش داشته باش ۀ سرچشم نیا ۀدربار یمنطق ییوگوکه گفت  میرفتیپذیم

  ۀکردلیاز مخالفانِ به نسبت باسواد، با مطالعه، و تحص  یکیکه در ضمن،    —  ۱دِسوزا   نِشی: دچنزیه

به زود قرار است  مناظره  یماست و  او  باشم    یابا  را    یدگاه ید  نیچن  ۲دش جدی  کتابِ  در  —داشته 

م پ:  کندی مطرح  م  ش،یدایسِفرِ  را مسخره  قبالً آن  که »و خدا گفت که    دی گویم  کردند،یکه مردم 

آ"بشود  ییروشنا" چند  تازه  و  از خورش  ه ی«  صحبت  م  دی بعد  ستارگان  و  ماه  چن شودی و  چطور    ن ی. 

 . حرف واقعاً درست است نی بانگ، اممکن است؟ خب، مطابقِ مه  یزیچ

 . هم نبوده است ی: بله، اما کارِ شاقنزیداوک

 حضار[  ۀ. ]خندکنمی نم  یها رخ داده است. شوخکهکشان  شِیدایانفجار قبل از پ نی: خب، اچنزیه

در  سی هر خب،  طوالن  یِانیپا  ادداشتِی:  کتابم  یای نسبتاً  آخرِ  در  هدفم  آورده   ،مانیا  انِیپا  ،که  ام 

مذهب به هر   نکِیکه اگر با ع   دهمی بوده است. در آن نشان م  ی فکر  یِهاش یگرا  نیهم  یِآشکارساز

اغراق، به بخشِ    . بدونِدی کن  دا یپ  بیغر و  ب یعج  یِعلم  یِهاینیبش یدر آن پ  د یتوانی م   د،ی نگاه کن  یمتن

اتفاق  یفروشکتاب   کی  یِآشپز  یِهاکتاب  به صورتِ  و،  آشپز  کی  ،یرفتم  باز کردم و   یکتابِ  را 

 ا ی  4اوگو  یِبا چاشن  ۳وُک   ۀ پخته شده در تاب  یِگو ی کردم. فکر کنم دستورِ م  دایرا در آن پ  یدستورِ پخت

  تواند ی م  یسرِ هم کردم. هر کس   ترا از آن دستورِ پخ   یعرفان  یریبود. بعد تفس   هاه یما  ن یدر ا  یزیچ

 
1 Dinesh D’Souza 

کالج،    نگزیدانشگاهِ ک  سِیرئ  ساز؛لم یو ف  سندهینو  ،یهند-ییکایآمر  یِاسیس  گرِل یتحل(:  ۱۹6۱)متولدِ  

 . ۱۲-۲۰۱۰ ورک،یوی در ن یح یمس یِدانشگاه شخصیتِ 

2 Dinesh D’Souza, What’s So Great About Christianity (Washington DC: Regnery, 2007). 
3 wok 
4 ogo 
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م  نیا بکند.  را  نامربوط  یِهاقسمت   یبازی باز   دیتوانی کار  متنِ  هر  کن  یمختلفِ  هم وصل  به  و   دیرا 

 . دیبکش رونیاز آن ب مانه یحک یِرهایتفس

  واقعاً .  کرد  —  ل ینهانِ درونِ انج   یِهاام پی  —  ۲ل یانج   یِکار را با کُدها  نیهم   ۱شِرمِر  کلی : ماچنزیه

زمانِ   محشری   کارِ هر  است.  داده  د  دی توانیم  یدلخواه   انجام  داغِ  انج >را    روزیخبرِ    رون یب  <لیاز 

 . دی بکش

وقت    چی ه   ایوجود دارد؟ آ  نیبه نفعِ د  یاستدالل   چی ه   ایهر سِه شما دارم. آ  یِ سؤال برا  کی:  سی هر

  یبا استدالل  د؟یآن داشته باش یِبرا یدرجا پاسخ  دی روبرو شده است که نتوان یشما با چالش یِخداناباور 

 د؟ ی باش داشته آن ن یِبرا یامبهوت کرده باشد و پاسخِ آماده  و  که شما را مات دیاروبرو شده 

 . را به خاطر ندارم  ی[ من که مورد خنددی:]مدِنِت

  قیدق  یطور   هانیک  یِادیبن  یِهااست که ثابت  نیا  رسدیکه به ذهنم م  یزیچ  نیترکی: نزدنزیداوک

که  شده   نییتع ح>اند  م  <اتیوقوعِ  ممکن  اکندی را  اگر  نظرم،  به  و  با  نی.  باشد  درست    د یحرف 

به آن   دانانک یزیاز ف یلی آن را قبول ندارد، اما خ  یِر درستج اِستِن کتوری. ومیآن ارائه کن یِبرا یح یتوض

به ا  کنم؛ی نم  یهوشمند تلق  یوجودِ خالق  یِبرا  یلیرا دل   یزیچ  نی معتقدند. من چن   ن یچرا که باز هم 

که آن  یخورد که آن وقت آن خالقِ هوشمند از کجا آمده است؟ و خالقِ هوشمند  میمشکل بر خواه 

 
1 Michael Shermer 

تار  ییکایآمر   یِعلم  ۀسند ی نو(:  ۱۹54)متولدِ   پا  دانِخیو  معن Skeptics Society گذارهیعلم؛  »انجمنِ    یِ)به 

براان«یگراشک به ا(۲۰۰7  ی جوال  ۲۳)  کند«یم  یی را رمزگشا  لیانج  یِِشرمِر کُدها   کلی»ما   یِ دئویو   دنِ ید  یِ(.    ن ی، 

 : د یمراجعه کن وندیپ
https://www.youtube.com/watch?v=Lk3VgQgxiqE 
2 The Bible Code 
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ما   شِیدایکند که به پ میتنظ یارا به گونه  هانیک یِهاه است ثابت قدر خالق و هوشمند است که توانست

 — از ترده یچ یپ دیبا گری منجر شود خودش د

باچنزیه چرا  منظوم  یگری د  اراتِ یس  ۀ هم  دی:  در  که  خال   ۀ را  دارند  وجود  ح  یما    ات یاز 

 [ خنددی ]مند؟یافریب

 .است یگری : خب، آن خود سؤالِ دنزیداوک

اسقف  چنزیه ا  ۱ی ور یفمونته :  بود    نیعاشقِ  م  یکی  او  —استدالل  بود.  من  دوستانِ  که   گفتی از 

است.   نیآفری آن بنا نهاده شده است شگفت  یۀ بر پا  اتیکه ح  یپرتگاه   ۀ و لب  اتیح  یِالزم برا  طِیشرا

پرتگاه    ۀ ما لب  ۀ اریسانگار  پرتگاه بنا نهاده شده است.    کی  ۀ بر لب  اتیانگار ح  ،ییواقعاً هم، چنان که گو

 .از حد سرد شیب ایاند و از حد داغ  شیب ای اراتیس یۀ است. بق

 .است ۲آکنده از انگل   <ما ۀاریس ن،یهمچن>: بله، و سی هر

و  چنزیه داغ   شی ب  ای  <اراتیس  گری د>:  همخی از حد    شیب  ایاند  از حد  فقط    ی شمس  ۀ منظوم  نی. و 

به    ازی. و ن خواهدی که خالق نم  ن یاست. ا  اتیو حاملِ ح  میشناسی که م  یامنظومه   نیوجود دارد، هم

  ک ی  ه ب  ی. اما، در کل، نه، حتکندیم  ۳تسلسل   رِیشما را اس  <خالق  ک ی  رشِیپذ>گفتن هم ندارد که  

قانع  نخورده استداللِ  بر  هم  نداشته کننده  را هم  انتظارش  اما  داشتم فکر    یشامگاه   کیام.  ام.  بود که 

  دی جد یوقت قادر نخواهند که به استدالل  چیه  <طرفدارانِ مذهب >که  دمیرس جه ینت  نیو به ا کردمیم

استدالل ابندیدست   است  ممکن  چطور  اصالً  استدالال  دایپ  دیجد  ی.  آخر  اصالتاً،   تشان،کنند؟ 

 
1 Hugh Montefiore (1920–2005) 

 . ۱۹87-۱۹78 رمنگام،یاسقفِ ب ؛ 8-۱۹7۰ نگستون؛ی اسقفِ ک ؛یسی انگل شناسِنیو د  کانیانگل ِشی کش
2 parasite 
3 infinite regress 
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پ  نیکه کمتر  اندافته یتکامل    یاند. و صرفاً در دورانکهنه   یاستدالالت را    یِ عینظمِ طب  رامونِیاطالعات 

 .میاجهان داشته 

  ی خداباور  یِ و هم برا  ن ید  یِ است هم برا  یاستدالل   نای  و   —  دیآی که به نظرم جالب م  یاستدالل   تنها

از   هاح یتسب  ۀ : »همند یگوی که مردم م  نی: اخوانمی« م۱ا استداللِ »بالگردان است که آن ر  یزچی  —

برا خداست.  باش  دیبا  هان یا  ۀ هم  یِآنِ  شکرگزار  را  نشانم« یخدا  واقع،  در  است    ۀ .    اما   —تواضع 

 یری. اما به هر حال از تکبر جلوگدهمیهم به آن لقبِ »بالگردان« م نیهم یِخرافه. برا یۀ بر پا تواضعی

هم  ن،ی همچن.  کندیم استدالل   ل،یدل   نی به  د  ۲یکتاپرستی-شیپ  ی مشخصاً  نظرم،  به    تواندی م  نیاست. 

 .یو چه از لحاظِ فکر اخالقی لحاظِ از چه  — کندی کار را هم م نی مانعِ تکبر شود و هم

 .ستین نی د  یِدر جهتِ اثباتِ درست یاستدالل  نی: اما انزیداوک

 .داشته باشد تواندی وجود ندارد و وجود هم نم یاستدالل  نی: نه، نه. اصالً چنچنزیه

 .سؤال را بسط دهم  نی بهتر باشد ا دی: خب، شاسی هر

اعتقادم را از   یۀ پا  تواندی نام ببرم که م  یچند کشفِ احتمال   توانمیلحظه صبر کن. م  کی: نه، نه.  دِنِت

 . هم فرو بپاشد

 ۳.نیپرِکامبر ۀدور <یِهال یفس>شدنِ خرگوش در  دای : پچنزیه

 .لحظه صبر کن کی: نه، نه، نزیداوک

 
1 apotropaic 
2 pre-monotheistic 

ممکن است باورِ او را به فرگشت از   زیبود چه چ ده یکه پرس یدر پاسخ به کس ن،ی. اِس. هالدِ ی. ب ینقل است که جِ ۳

 . جواب را داده بود نیهم فرو بپاشد، ا
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استدالل سی هر منظورم  من  د  یِ برا  ی:  دادنِ  نشان  استی ن  نی ممکن  منظورم  بلکه  آ  ن ی.  تا    ایاست که 

  کارِ   —  نینقدِ د  یعنی   —  میآن  یِکه ما در پ  یزیکه چ  دیاجهت بر خورده   نیدر ا  یکنون به استدالل 

 . است بدی

خواهد   یبهتر یِاستدالل کند که جهان جا یکس  شودی تر شد. مآسان   یلیطور خ نی: آهان، انزیداوک

 . غلط باور داشته باشند  ۀگزار کیبود اگر همه به 

 . بود. بله  نی : آهان، منظورت ادِنِت

آسی هر وقت  ای:  که،  است  کتاب   یشده  نوشتنِ  با    یِط  ای  دیابوده   تانیهامشغولِ  از    یکیصحبت 

 شما را به تأمل وا داشته باشد؟   یاستدالل  نیتان، چنمنتقدان 

وقتدِنِت البته.  البته.  م  ی:  را  طلسم  داشتم شکستنِ  اما  این حس  با    آنچنان  نوشتم،یکه  نشدم.  مواجه 

رو  یوقت داشتم  اخت  یِکه  موردِ  در  م  ،۱ی فرگشتِ آزاد   یعنیبود،    اریکتابم که  به    کردم،یکار  مدام 

  گفتندی م  یعنی  —بود    ونیمذهب  دگاهِی به د  کینزد  ار یشان بسکه اساسِ حرف   خوردمی بر م  یمنتقدان

اخت ا  اریکه  قدر  فاتحه   یمهم  ۀدی آن  اگر  که  داست  مردم  شود،  خوانده  حسِ    چی ه   گریاش  گونه 

با هرج  یتیمسئول  م  و  نخواهند داشت و جامعه  نفع است که خشودیمرج روبرو  به  و   نیا  یِرو  یلی. 

  یل ینشو. و من خ قیدق اریجبر و اخت ۀ مسئل نیا یِرو یلی. خودت را به آن راه بزن؛ خی نشو زیموضوع ر

  ار ی. بسدمیرا که ممکن بود بر جهان بگذارد سنج   یاحتمال   راتِ یموضوع فکر کردم و تأث  نیبه ا  قیدق

را به زبان آورم، حال    ی زیسرکشِ من باعث شود که چ  یِتصور کرد که کنجکاو   شودی م  ایخوب، آ

جهان داشته باشد که بهتر باشد دهانم را ببندم و به   یِبر رو  یهولناک  راتِیغلط، که چنان تأث  ایدرست  

  —  میبپرس  <از خود>آن را    دیما با  ۀ است که هم  یسؤالِ خوب  نیبپردازم؟ به نظرم ا  یگری موضوعِ د

 
1 Freedom Evolves 
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که نه   دم یرسی نم  جه ینت نیسؤال پرداختم و اگر به ا  نیا  ۀرا به تأمل دربار  یاد یبرو و برگرد! زمانِ ز  بی

از آن دو کتاب را    کی  چی هم هست، ه   یبلکه ضرور  ستین  زاخطر  انیجهان  یِبرا   دهیا  نیتنها طرحِ ا

 . کنمی کار را م نی. خودم ام یسؤال را از خود بپرس نی ا دی. به نظرم بانوشتمی نم

پنزیداوک اما  رساندنِ    شی:  چاپ  به  پ  کیاز  نه  ا  شیکتاب،  بخواه   نیاز   ای  یدرست  ۀدربار  یکه 

گزاره آن    نی: »اندیگوی دارند م  یاسیس  یِهازه یکه انگ  یاز منتقدان  ی. بعضیفکر کن  زیچ  کی  یِنادرست

 .میرا مرتکب شو اخط نیا دی صادق باشد«. اما ما نبا تواندی دارد که نم یندیناخوشا یِاسیقدر تبعاتِ س

 گویی. کامالً درست می : بله، دِنِت

 — یمتفاوت زی: که چنزیداوک

 .کرد ییخطا  نیچن دی است. اصالً نبا یکامالً متفاوت زِی: که چدِنِت

اچنزیه مانندِ  شو  نی:  متوجه  که  م  دی است  فکر    یِهوش  بِیضر  ۱شکلِ ی زنگ  یِمنحن  دیاکرده یکه 

س  دپوستانیسف از خود خواه   یهوش  ۲بِ یاز ضر  یدرست  رِیتفس  پوستاناهیو  وقت  آن  :  دیپرس  دیاست. 

 نیچن  <میها سر و کار دارکه ما با آن>  یمسائل  نیچه کار کنم؟« خوشبختانه، ا  نی»خب، حاال من با ا

 . ندارند ینمود

از صفحاتِ   یکیمشکل روبرو شدم. فکر کنم در    نیکه با ا  یاز زمان  زنمیم  یمثال   تانی : براسی هر

که آن    یاشتباه در خاطر داشته باشم. بحثِ کس د شای —بود    4مز یلس آنجلس تا  ۳یِ و نظرها  هادگاه ید

غربِ اروپا تندرو    نِ مثلِ مسلمانا  لیدل   نیعمدتاً به ا  ییکایبود که مسلمانانِ آمر  نیمقاله را نوشته بود ا

 
1 bell curve 
2 intelligence quotient (IQ) 
3 op-ed 
4 L.A. Times 
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مسلمانانِ    ۀ خاطر، جامع  نی و به هم  می قائل  نید  یِرا برا   یخاص  گاهِیاند که ما در گفتمانِ خود جانشده 

منزو   ۀ مثلِ جامع  کایآمر اروپا  نم  یمسلمانانِ غربِ  نگرفته است. حال  قرار    ن یا  دانمی نشده و مهجور 

 . کند دیلحظه مرا دچارِ ترد کیغلط، اما اگر درست باشد، ممکن است  ایحرف درست است 

بود و    ۲ی بانکِ جهان  <سِیرئ>  ریاخ  نی، که تا هم۱ولفنسون   مزیخواهد بود. ج  ی: موضوعِ جالبچنزیه

باور دارد که    قاًیشرکت  داشت، گفته بود که عم  ۳در مذاکراتِ غزه   <ندهیبه عنوانِ نما>هم در    راًیاخ

با اخوان المسلم  4ارتدکس   یِ هودیکه خودش    نیبه خاطرِ ا   راتِیو حماس تأث  5ن ی است توانسته است 

اول،    وهلۀ   در  اصالً،  و  —است که به نظرم منزجرکننده است    نی را به جا بگذارد. اگر واقعاً چن  یخوب

و    می دانی مناقشات م  نیدر موردِ ا  تی را با قطع  زیچ  کی. چون که  سپردندی را به او م  یکار   نی چن  دینبا

  ی مل یامناقشه صرفاً مناقشه  نیاگر ا .اندموجب بدتر و بدتر شدنِ آن شده  6کتاپرستانیاست که  نیآن ا

  ی زیچ  نی از خود، چن  تی ولفنسون، با ابرازِ رضا  مزیکه ج  یبود تا حاال حل شده بود. اما وقت  یو ارض

 . کنم دایپ تیبا او ضد شتری که ب شودی باعث م ،د یگویم

  

 
1 James Wolfensohn 

تا   ۱۹۹5بانکِ جهانی از سال گذاری و اقتصاددان؛ مدیرِ آمریکایی، مدیرِ سرمایه-(: وکیلِ استرالیایی ۱۹۹۳)متولدِ 

 .۲۰۰6تا  ۲۰۰5و سازمان ملل در جداسازیِ غزه، از  <خاورمیانه>، نمایندۀ ویژۀ گروهِ چهارِ ۲۰۰5
2 World Bank Group 
3 Israeli disengagement from Gaza 
4 Orthodox Jew 
5 Muslim Brotherhood 
6 monotheism 
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اسی هر دست    یبه چه هدف  میخواه ی سؤال است: »ما م  نی ا  یکی.  رسندی به هم م  نجای: دو مسئله در 

  ن یا مینیبی و بعد م م؟ی داشته باش می توانی م یچه دستاورد یاست که از لحاظِ منطق نیتصورمان ا م؟یابی

به خودمان    ه یشب  ید یکه عقا  یکسان  انِیدر م  حتی  متأسفانه،  —افرادِ مختلف    نِی ب  ریناپذپرسش  ۀ دیعق

را از باورِ خود    یو برهان کس  لیبا دل   دیتوانی است که شما نم  نیو آن ا  شودمی   بدل  و  رد  —دارند  

 .دی منصرف کن

م  یکار   ایآ  پس کوب   میکنی که  هاون  در  و آب  احمقانه  م  ایآ  ا یاست؟    دنیکامالً  در    می توانی واقعاً 

ا رو   م؟ی شو  روزیپ  هاده یجنگِ  از  بخواهم  در  ییهال یمیا  یِ اگر  کنم،    کنمی م  افتیکه  قضاوت 

ا  میگویم افراد  یکار شدن  نیکه  از  دائم  باورِ خود ر  کنمی م  افتیدر  لیمیا  یاست.  د  اکه  از    نیبه 

آخر    ۀ اند. و ضربشده   گردانیخود رو  نِیو برهان از د  لیگفت که با دل   توانیاند و عمالً مدست داده 

عدمِ تطابق    ایخاص بوده است،    یِاستدالل   ندِیفرآ  کی  ایما بوده است،    یِهااز کتاب   یکی  ایمعموالً  

چ  شانینید  یِهاآموزه   نِیب درست  یز یو  به  خودشان  داشته   اشی که  باباور  ما  نظرم  به  به    دی اند. 

که در   یقیحقا  نِی که ب  می نموضوع جلب ک  نیها را به اتوجه   د یبا  ای  می اشاره کن  ینیددرون   یِهاتناقض 

 قه،یچند دق  ندیفرآ  نیممکن است ا.  تضاد وجود دارد  ینید  یِهاو آموزه   میاکشف کرده   هانیموردِ ک 

اند، از  برده  یپ  اشیکه اکنون به درست  یزیدر مواجهه با چ  دیچند سال طول بکشد، اما با  ایچند ماه،  

 . خرافاتِ خود دست بکشند

است و    یاخته یانسانِ فره   اریکه بس  کردمیبحث م  شناسانِست یاز ز  یکیبار داشتم با    کی:  نزیداوک

: »چطور دمی. از او پرس۱دارد  مانیفرگشت است و همچنان به خدا ا   دهندگانِح یتوض  نیاز بهتر  یکی

 
1 Kenneth R. Miller 

تدر(  Royce Professor)  سیرو  یِو صاحب کرس  یشناسست یتادِ ز، اس(۱۹48)متولدِ   در    یمتعال   سِیدر 

 .دانشگاهِ براون
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ا  یتوانیم خدا  به  باش  مانیهمچنان  »م  ست؟یچ  انیجر  ؟یداشته  گفت:  پاسخ  در  هم  او   ۀ هم  نو 

  ن ی. و بعد هم اگر«ی است دهمین    چرا  و  چونیب  مانیرا قبول دارم. اما خب، ا  اتی استدالالتِ عقالن

!«. او  چرا  و  چونی ب مانِیا  ند یگوی که به آن م  ستی ن لیدل ی توجه را به من گفت: »ب  انِ یشا  ی لیعبارتِ خ

خ  نیا را  تقر  یلی حرف  و  »ب  باًیقاطع  زد:  من  به  پرخاش  م ین  لیدل ی با  آن  به  که    مانِ یا  ندیگوی ست 

 چونی ب  مانِی. چون اشد ی م  یشکن تلققاطع و دندان   یحرف، به نظرِ او، پاسخ   نی!«. و اچرا  و  چونیب

با افتخار و سرکشانه ا  لیاست، دل   چرا  و حرف را به زبان    نیو برهان آوردن بر آن افاقه ندارد. و او 

 . ۱انهیگراه یتوج یآورد، نه از موضع

 یرا بخوان ۲مز یج امیل یآثارِ و دیکه با ندیگویاوقات مردم به شما م یلی خ ،یشمال  یِکا ی: در آمرچنزیه

با ده   گرانید  ۳یِذهن  ۀ تجرب  یبتوان   دیو  قرار  قضاوت  موردِ  صورت  ،یرا  چن  یدر  انجامِ  اصوالً    نیکه 

 شانده ی به عق  یتوانی است، چرا تو نم  یاز نظرِ آنان واقع  ده یعق  نی که ا  یاست. »وقت  رِممکن یغ  یکار

بگذار  ه ؟«یاحترام  در  در بحث  ن قابلِ   یزیچ  نیچن  یگرید  ۀ نیزم  چی.  از   .ست یقبول  این دسته  تصورِ 

 چیزی است که باید موردِ نقد قرار گیرد. مردم 

با    کی   دم یداشتم. از او پرس  یامناظره   5ی در اورنج کانت  4ی خ یمشا  یِسا یکل  ۀ از افرادِ واالمرتب  یکی بار 

  —که او طرفدارش نبود   میکردیکتبِ مقدس صحبت م  6یِ پندارت یواقع  ۀدربار  مداشتی   که   چون  —

 
1 apologetic 
2 William James 

آمر   لسوفیف روانشناسِ  تجرب  ۀ سندی نو  ؛ییکایو  )ن ید   ۀتنوعِ   ,.New York:Longmans, Green & Coی 

1902 .) 
3 subjective 
4 Presbyterian 
5 Orange County 
6 literalism 
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زمانِ    در  قبرها  —  دیگویم  ۱یمت  لِانجی  که   چنان  —که    نیا  ۀ: »خب، نظرت دربار دمیاما از او پرس

 ۲م یخود در اورشل  یِمردگان که از گورها  ۀ که هم  نیو ا  ست؟یشکافته شدند چ  یسیمصلوب شدنِ ع

قد با دوستانِ  .  ست؟«یچ  کردندی سالم و تعارف م  شانی میبرخاسته بودند، در شهر راه افتاده بودند و 

»آ  خواستمیم او بپرسم:  ا  نیا  ا یاز  ارزشِ  را    کاهد؟«ی نم  ۳از مردگان   ی سیع  امِ یق  ۀدی از  منظورم  او  اما 

باور دارد؟ و او گفت    یخداد ر  نیبه وقوعِ چن   ایاز او بپرسم که آ  خواستمی متوجه نشد. فکر کرد که م

دارد،    دی ترد  یرخداد  نچنی  وقوعِ  موردِ در  —بود    دانخ تاری   هم   واقعاً  —  دانخ ی تار  کیکه به عنوانِ  

  یِبرا  د،ی نیهم خوب. بب  یلی درست است. خ  که معتقد است    یخ یمشا  یِسا یکل   شِی کش  ک یاما به عنوانِ  

حرفِ    یِطور است، درست نیبود. گفتم: »اگر ا  یواداشتم کاف  یزیچ  نیکه او را به گفتنِ چن   نی من، هم

  خواستمیگفتن به تو ندارم. تو خودت هر آنچه را که من م  یِبرا  یحرف  چیه   گری. دشود ی من ثابت م

 «. یگفت می بگو

  س یچون فرانس  ییهاده یبحث مطرح کنم. ما با پد  نیا  ۀ را هم در ادام  یگری : جا دارد مطلبِ دسی هر

  ی به اطالعاتِ کاف  شکی که ب  کسانی  —  میمواجه هست  یکه تو اآلن مثال زد  یشناسستیز  ای  نزیکال 

از    شترِیشان بعقل   رودی را پشتِ سر گذاشته است و انتظار م  یکاف  یِ علم  التِ ی دارد و تحص  یدسترس

قد   نیاز ا شیشان بکه واقعاً عقل  کنندی ادعا م ای کنندی انتظار را برآورده نم  نیقد دهد، اما ا زهایچ نیا

 . دهدی نم

  ی به خوب ه یقض نیبود که ا میهایاز سخنران یکی. بعد از میروبرو هست  یمعضلِ فرهنگ کینظرم ما با  به 

ارشدش را    یِکارشناس  انِیاز دانشجو  یکینزدِ من آمد و گفت که    کیزیپرفسورِ ف  کی.  جا افتاد  میبرا

من باعث شده بود که در   یِمعتقد بود و سخنران  اریبس  یِح یمس  کیآورده بود که    یبا خود به سخنران

 
1 Matthew 
2 Jerusalem 
3 Resurrection 
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که   ستبوده ا یبار  نیاول  نیبود که ا نیحرف گرفتم ا نیکه از ا یاجه یکند. نت دی موردِ اعتقاداتش ترد

 ک یکه    ستی ن  رِممکنیکه غ  دیآیشده بود. پس به نظر م  دهیبه چالش کش  حاًیشجو صرآن دان  دِیعقا

 دهیبه چالش کش   دشیعقا  یدانشمند شدن را پشتِ سر بگذارد ول   یِالزم برا  یِ لینفر کلِ مراحلِ تحص

 .است ۱کار تابو  نینشود؛ چون که ا

با مهندسان  مثالً اتم بسازند، اما باز هم فکر م  توانندی که م  میمواجه   یدر جهانِ اسالم  که    کنندی بمبِ 

  س ی چون فرانس  یشود. و با افراد  بشیباکره نص  <یِ حور>به بهشت برود و هفتاد و دو    یآدم  شودیم

  مِی زد و خود را تسل  زانوبر چمنزارِ شبنم گرفته    هاشنبه ک ی  شودی م  کنندیکه فکر م  میامواجه   نزیکال 

برگردد و    تواند یها مآبشارِ منجمد قرار گرفته است، اما دوشنبه   ک یکرد چون که در محضرِ    ی سیع

 . باشد  یماد شناسِک یژنت کی

دوست چنزیه که  طور  همان  پرو:  ف۲ی هودبهائ  زیمان،   گفت،ی م  ،ی پاکستان  ۀ برجست  دانِکیزی، 

م  های بعض م  کنندی فکر  اجنه   شود ی که  تسخ   ۳قدرتِ  برا   ریرا  و  کار    4رآکتور   یِ اندازراه   یِکرد  به 

 .گرفت

 .کند یمال  نِ ی را تأم یاپروژه  نیچن شودی: آدم وسوسه مسی هر

کشدِنِت چالش  به  نظرم  به  آن چ  نِید  دنِی:  از  م  یزیمردم  براآسان   میپنداریکه  است.    ی مدت  یِتر 

بوده است  ن یا  یطوالن برا  ی دی تازه آغازگرانِ موجِ جد  ما.  کار ممنوع    دنِ یبه چالش کش  یِ از تالش 

  ن یکه بر سرِ راه وجود دارد ا  ی. و، به نظرِ من، موانعدهدی که دارد ثمره هم م  میابوده   ینید  یِباورها

 
1 taboo 
2 Pervez Hoodbhoy 

 در پاکستان.   سمیآموزش، و سکوالر ان،یب یِمروجِ آزاد   ؛یادانشمندِ هسته(: ۱۹5۰)متولدِ 
3 jinn 
4 reactor 
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هستند که   کیاستراتژ ی. موانعِ موجود موانعمیستیبرخوردار ن یکاف یِهااستدالل  ای ق یکه از حقا ستین

آن را    د،یآن را به خودتان اقرار کن  د،یبه آن اقرار کن  د،یخود را اعالم کن   <یِنیدی ب>  دهندی ماجازه ن

  د یکشی خواهد کرد. خجالت م  یتلق  انتیتان آن را خچون که خانواده   د؛یاعالم کن  ی به صورتِ عموم

 . دیااعتقادات بوده  نیهمه وقت مفتونِ ا نیکه ا دی اعتراف کن

بتوانطلبدی شهامت م  دیاده ی باورها دست کش  نیاز ا  گریکه د  نیباورِ من، صِرفِ اعالمِ ا  به    می . و اگر 

را به عنوانِ مثال   یکنند و افراد دایشهامت را پ نی افراد کمک کند که ا نیکه به ا میکن دایرا پ ییهاراه

  ممکن  —  کنندی م  یزندگ  یخوشو    یهم دارند به خوب  اند و اآلنکرده   نیکه چن  میها نشان ده به آن

کارشان    نیا  د یمانندِ آن رخ داده باشد. شا  یزیچ ا یشده باشد    مهریها ببه آن   شانن ی از والد  یکی  است

است.   یها کارِ درستآن   قِتشوی  نظرم  به   هم  باز  اما  —شان شده باشد  از خانواده   یباعثِ رنجشِ عضو

 .می توانی . به نظرم ممیکار را انجام ده  نی ا میتوانی که نم میبپندار نی چن دیمعتقدم نبا

را دستِ    گرانید  میکه دار  دهدی نشان م  می توانیکه نم   می گفت اگر فکر کن  شود ی : بله، و منزیداوک 

م سومیریگیکم  از  همه   گر،ی د  ی.  که  کنم  آدم فکر  م  ییهامان  ا  میشناسیرا  پسِ  از  بر    نیکه  کار 

به    هاشنبه کیم گفت،  طور که سَ  نهمی   —شان نگه دارند  که دو طرزِ فکرِ متناقض را در کله   ندیآیم

ناسازگار با آن. و به نظرم، از لحاظِ   ایکامالً متضاد    یزیهفته به چ  یِروزها  یۀ باور دارند و بق  زیچ  کی

را داشته   یاتفکرِ دوگانه   نی نتواند چن  یندارد که کس  یلیندارد. دل   یمشکل  دهیپد  نیا  ،۱ی شناختعصب 

 . باشد 

 
1 neurological 
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هستند   یکه حرفت درست است. کسان  دانمیاست. البته م  داریناپا  ییهااز جنبه   یزیچ  نی: اما چندِنِت

ا م  نیکه  را  تبحر دارند  یلیو خ  کنندیکار  از    .هم در آن  با پرت کردنِ حواسِ خود  تفکرِ    نیا>و 

 — تمرکزِ خود را به سمتِ دیایکار هستند. ب  نیاست که قادر به ا <دوگانه 

 — در  یتناقض نی با چن توانندی : اما خب چطور منزیداوک 

فراموشدِنِت به  با  ا  ی :  دارند چن  نی سپردنِ  ب  کنند ی م  یکار  ن یکه  با  دارم    یتوجه ی و  دوست  به آن. 

قابلِ   یلیخ  ۀ واژ  کی و  وقت  ی ادسپاریسرراست  ابداع کنم که  شدند    ییخطا  ن یافراد مرتکب چن  یرا 

  ی فاحش یِهااز همان خطا یکی نیکه »آهان! ا ندی شود. و بعد به خود بگو یشان تداعناخواسته در ذهن

ها  . و از نظرِ آن فهممی . حاال مکردندی اش صحبت مدرباره   چنزیو ه   سیو هر  نزیاست که دِنِت و داوک

  ی کار  نیکه ا  می موضوع آگاه کن  نیبه ا  شتریها را باست که آن   نیمردود است«. هدف ا  یکار  نیچن

 .است یبیوغرب ی کارِ عج  کنندیکه م

باچنزیه متأسفانه  ا  میبگو  دی :  احتماالً  هر کس  ۲بقا   یِبرا  ۱ی شناخت  یِناهماهنگ  نیکه  است.  تا    یالزم 

 .دهدی آن را انجام م یدرجات

 است؟  یشناخت  یِ: منظورت تحملِ ناهماهنگدِنِت

  اند دهیعق  نیها بر اآن  ۳.ریرا در نظر بگ MoveOn.org یِ: نه، مرادم انجامِ آن است. مثالً اعضا چنزیه

ا دولتِ  رژ  االتِیکه  نظام  یمی متحده  امپر  ،4گرا ی ددمنش،  ز  5ست یال یو  را  فقرا  له    یِپا  رِیاست.  خود 

 
1 cognitive dissonance 
2 survival 

نهاده شده    انیبن ۱۹۹8است و در سالِ  یمترق یِعموم  یِها استیس  یِمتحده که حام  االتِیدر ا نفوذیگروهِ ذ کی 3

 .است
4 militaristic 
5 imperial 
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خود را    اتِیمال   شود،ی که م  اتی. اما نوبتِ مال کندی کشورها تجاوز م  گری و به قلمروِ مردمانِ د  کندیم

شانه    اتیبارِ پرداختِ مال   رِیکه از ز  یکن  دایها پآن انِیدر م یبه ندرت استثنائ  دیو شا  کنندیپرداخت م

 . دهندی خود را انجام م ۀروزمر یِ. کارهافرستندی م یدارسِ عمومکند. فرزندانِ خود را به م یخال 

نحو  شانی موارد، زندگ   شترِیب  در م  ییزهایبه ده درصدِ چ  یحت  ییاست که گو  یبه    ندیگویهم که 

 ۱جان بِرچ  ۀ جامع  یِاست. مثالً اعضا  رِممکنیغ  یکار   نیاست که چن  نیا  لشیاز دل   یباور ندارند. بخش

روزِ    خب؟است،    ۳ست یکمون   ۲زنهاور یآ  دنتیباور بودند که پرز  نی، بر ا۱۹5۰  ۀ . در ده ریرا در نظر بگ

ا با  را  م  نیخود  آغاز  سف  کنندی باور  کاخِ  کرمل  4د یکه  م  5ن یرا  باکندیاداره  باالخره  اما  از    دی . 

 .مانندِ آن را انجام دهند یاروزمره  یِکنند و کارها یدار یخود را خر ییِهم موادِ غذا یخواربارفروش

 .ییگوی دارند. درست م  یازحدش یب یِو بندها  دی: تعهدات و قسی هر

 .ستی روزمره ن یِاز انجامِ کارها یزی: عاقبت گرنزیداوک 

مهم باشد.    یلیخ  یلیخ  تانی . آن باور هم برادیاعتقادِ راسخ داشته باش  یزی: ممکن است به چچنزیه

ه   یول  زندگ  چیبه  در  زندگ  تان،یوجه  ن  تان،ی واقع  یِدر  بتوان  ستیممکن  را   دی که  خود  اعتقاداتِ 

دانم که واقعاً  ی »خب، م  ندیگوی افراد هم درست است که م  نیامر در موردِ ا  ن ی. و قطعاً ادیساز  یجار

د  یک ی  دینبا به  را  فرزندانم  نبا  دانمیم  ا یدهم    حیترج  ی گریاز  والد  یک ی  دی که  به   نم یاز    یگری د  را 

به    یکی  ییعمل نخواهم کرد که گو  یبه نحو  یاست. ول   نیچن  نیبه هر حال ا  یدهم، ول   حیترج را 

گرا جنسکه هم   د یگویم  6گ یاست. مثالً سناتور کِر  اریدست بس نی. مثال از ادهم«ی م   حیترج یگرید

 
1 John Birch Society 
2 Eisenhower 
3 communist 
4 the White House 
5 Kremlin 
6 Larry Craig 
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با    تواندی اما نم   ست،یگرا نجنسکه صد در صد مطمئن است که هم   کندی خودش فکر م  شِی . پستین

 . خود ادامه دهد یِ به زندگ ستین ایگرا هست جنسکه هم نیاقرار به ا

با  نیبپرسم ا  خواستمیکه م  یسؤال   حاال بپرس  دیبود. ما    ا ی. آستیمان واقعاً چکه هدف   میاز خودمان 

م ا   یعار  یکه جهان  میخواه ی واقعاً  باش  مانیاز  نکنم چن  می بگو  دی با؟  میداشته  فکر  را    ییایدن  نیکه 

 .آن را یِرا دارم و نه آرزو  ییایدن  نیبخواهم نه انتظارِ چن

 ست؟ یچ مانی: منظورت از اسی هر

رد شود، باز هم، به  ای ردیآن را بگ یِجا یزیچ ابد،ی لیتقل گاهشیهر چقدر هم که جا مان،ی: اچنزیه

با سرعتِ شگفت  پ  یزیانگنظرِ من،  دل کندی م  دای بازنشر  با  لشی.  فرو  دی را هم  جست   ۱ی د یدر عواملِ 

 .سر و کار دارند یکه با ترس از انقراض و نابود عواملی  همان اصوالً —

 است؟ یعیفراطب ۲یِهابه الگوواره  مانی: منظورت اسی هر

  ان یها پابحث   نیواقعاً دوست دارم که ا  ایاست: آ  نیا  گری . و موضوعِ د۳آرزومندانه : بله. پندارِ  چنزیه

 مانیبه خدا ا  ایکس در دن  چیه   گریدور را برد. د  نیبرگرد ا  و  برویب  چنز یو همه اقرار کنند که »ه   ابدی

 ندارد«؟ 

 

  ی ، به جرمِ ارتکابِ جرم۲۰۰7(. در ژوئنِ  ۲۰۰۹-۱۹۹۱متحده )  االتِیا  داهو،یآ  خواهِی(: سناتورِ جمهور۱۹45)متولدِ  

دستگ عفت«  سبک  ری»خالفِ  جرمِ  به  دادگاه،  در  که  شد؛  بود  گفته  او  کرد؛  اعتراف  آشوبگرانه«  »رفتارِ  ترِ 

 .است بودهگرا ن جنس وقت هم هم چی و ه  ستی گرا ن جنس هم
1 Freudian 
2 paradigm 
3 wish thinking / wishful thinking 
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 نینکنم که از تِه دل چن[ فکر هم خنددمیاست، ] رِممکنیغ میبرا یزیچ نیکه تصورِ چن نیاز ا یِجدا

بخواه   یزیچ موردِ را  در  که  گرفت  نظر  در  استدالالتی  همۀ  شالودۀ  را  آن  باید  نظرم  به  م. 

شود. یعنی چیزی است که باید همیشه در  مطرح می شناسی، و مانندِ آن  شناسی، فلسفه، زیست معرفت 

 مقابلش استدالل بیاورید: توضیحی مخالف. 

را    ن یا  ن،ی. ببشومی . منظورت را متوجه نمدیآیم  بیعج   یلی ه نظرم خب  ییگوی که م  یزی: چنزیداوک

  نیچن  ییگوی که م  نیاما از درک ا  کنم،ی درک م  دهدی رخ نم   یزیچ  نیوقت چن  چیه   ییگویکه م

 . عاجزم یخواه ی را نم یزیچ

م  ِهیشب   یزچی  —: چون که  چنزیه و  ۱یهاکسل   انِیجدلِ  م  ای    ۲لبرفورس یو  و  ۳دارو   انِیجدلِ    ام یلیو 

 .جدل ادامه داشته باشد نای دارم  دوست — 4انیبرا نگزیجن

 .: چون که جذاب استنزیداوک 

ب  ۀ : دوست دارم که جبه چنزیه بشود و دستِ مخالفان  شی پاال  شتریما  پ  شتریمان  اما    ش یاز  رو شود. 

 .دست صدا ندارد  کی ما ممکن باشد. چون  ۀ اتفاق فقط با حضورِ جبه  نیکه ا کنمی گمان نم

 
1 Thomas Henry Huxley (1825–95) 

موضوع    نیدر بابِ ا ۱86۰سالِ   ۀمخصوصاً در مناظر ،ین یتکاملِ دارو یِاز قهرمانانِ حام یکیو   ی سیانگل شناسِ ستیز

 .قرار داشت لبرفورسیمقابلِ ساموئل و ۀ در جبه  یدر آکسفورد برگزار شده بود و و  ای تان یکه توسطِ انجمنِ بر 
2 Samuel Wilberforce (1805–73) 

فرگشت بود شرکت داشت و مخالفِ   رامونِ یکه پ یا؛ او در مناظره۱845اسقفِ آکسفورد از سالِ  کان؛یانگل ِشی کش

 مشترک دارند.   یِاین ( apes) ها یها و کپانسان گفتیبود که م  نیدارو  دگاهِید نیا
3 Clarence Darrow (1857–1938) 

به نامِ جان اسکوپس، در    یاسکوپس« مشهور شد، از معلم ۀکه به عنوانِ »محاکم  ی ااو در محاکمه ؛ییکا یآمر  لِیوک

 .دفاع کرد ان،یبرا  هِیعل یموضع
4 William Jennings Bryan 
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 یعنی دوست نداری این اتفاق برایِ جهادگرایان رخ دهد؟  :سی هر

 ای ندارم. :من با جهادگرایان اختالفِ عقیده چنزیه

 .دهندیکه انجام م  یکار تِی مشروع ۀ نی . مثالً در زمی : چرا، دارسی هر

ها وجود ندارد. منظورم این است که مسئله ساده  آن بحثی با  جایِ هیچ  .  ستین  نی : نه، واقعاً چنچنزیه

  یِ از سو یواکنشِ بدو  ینوع نیشود. ا دهیخشک شانشه یها کامالً رهستم که آن  نیمن خواهانِ ا است:

  چ ی. من ه شناسمی م  تی به رسم  م،خود   یِدشمنِ خود را، به منظورِ حفظِ بقا یِبه نابود ازنی  —من است  

نحو   یاعالقه  ندارمتفکرِ آن   ۀبه  نرس.  ها  تو در موردِ اسالم  هنوز به سر وقتِ سؤالِ  با  م،یاده ی ما    دی اما 

ه   می بگو جهادگرا  یاعالقه   چی که  تفکراتِ  روش   انیبه  بهبودِ  به  فقط  من  ها  آن   یِنابود  یِهاندارم. 

 . کنندی نم تیکار حما نیاز سکوالرها از ا یلیخ م،ی را هم بگو نیمندم. اعالقه 

 .است یتوجه قابلِ  اریبس ۀ بله، نکت: سی هر

بچنزیه نم  شترِی :  دعوا  نیا  یِقاط  خواهندی خداناباوران  شوند.  ب  ییدعوا  همه  از  آن   شتریاست که  از 

 یکار خطر  نیابا    دانندیکنند. چون که م  ۱گراهام  یلیچند تا متلک بارِ ب  دهندیم  حی. ترجاندزانیگر

 . شودی شان نممتوجه 

 و عالوه بر آن  میپنداری م  ی عیشن  ۀدیافراد را ا  ن یا  ۲کشتنِ   ۀدیاست که ا  نی به خاطرِ ا: به نظرم  دِنِت

— 

 
1 Billy Graham (1918–2018) 

تبش   (  Southern Baptist)یجنوب   ستِی باپت  ِشی کش ا  یِر یو  موعظه  االتِیاهلِ  خاطرِ  به  که  در    ش یها متحده  که 

 کرد.   دایشهرت پ  شدندیباز و بسته برگزار م  یِکه در فضاها یتظاهراتِ مختلف
2 exterminate 
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 «.۱شود  دهیخشک  شانشه ی، من گفتم »ر<میببر نیها را از بنگفتم که آن >: نه، من چنزیه

 .شود  دهی خشک شانشه یر ی: آهان، گفتدِنِت

 .جهادگرا یِروهایکاملِ ن یِ: نابود چنزیه

 .رودیبه کار م ۲هاگونه  یِبرا شتری ب «ی»نابود  ۀکنم واژ  فکر

که از مناظره کردن خوشت    رسدی : به نظر میکه زد  یبه حرف  میگردی باز م  ستوفر،ی: اما کرنزیداوک 

فکردیآیم جدالِ  از  م  ی.  ب  دیآی خوشت  از  صورتِ  در  د  ن یکه  م  ن یرفتنِ  دست    ن ای  —  رودی از 

 . را دارد از دست خواهد رفت <کنندهسرگرم >تئاترِ  شِینما کیحکمِ  تیکه برا یزیچ

  توانی که م  نیسخن، ا  گریهستم. به د  ۳ک یالکتی که عاشقِ د  می بگو  دهمی م  حیترج  چارد،ی: رچنزیه

د با  مناظره  هم  ادیرا    ید یجد  یِزهایافراد چ  گریاز  نظرم  به  و  ا  ۀ گرفت.   میانشسته   زیم  نیما که دورِ 

 . م یببخش بودخود را به  یِاستدالل  یِهاییتوانا  <وگومناظره و گفت > طِیمح  نیدر ا میاتوانسته 

که در    نیاستدالل و تعقل کرد. پس از ا  توانیشان مهست که درباره   زیهمه چ  نی: اما خب انزیداوک

به    نه یو در آن زم  می بپرداز  م یکه به آن مشغول   یتیهر فعال   ا یبه علم    م یتوانی م  م، ی شد روزیپ  نی د  ِهینبردِ عل

بپرداز مناظراتِ بسمیمناظره و استدالل  بتوان به آن   مه   یاسته یدرخور و شا  ار ی. و  ها وجود دارند که 

 .پرداخت

 
1 extirpate 

شبیه به هم هستند، این سوءتفاهم برایِ دِِنت به وجود آمد که هیچنز   extirpateو  exterminateچون دو واژۀ 

 کند. ادگرایان صحبت میدارد از حذفِ فیزیکیِ جه
2 species 
3 dialectic 
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و    دانندی م  یشناسست یز  نِ یوجود خواهند داشت که وجودِ خود را حاصلِ قوان یکسان  شه ی: همچنزیه

 .ها در نظر گرفته استآن  یِرا برا یاکه برنامه  دانند یم یاله  یطرح  ونِیکه وجودِ خود را مد یکسان

 — است که  یزی: خب، آن چنزیداوک 

  ی ار یبس  قِیحقا  یِ ایگو  ردیپذی را م  هادگاه ی د  نیاز ا  کیفرد کدام    ک یکه    نی من، ا  دِی : از دچنزیه

است که با عقل جور در    دگاهی دو د  نیاز ا  یکیتنها    میدانی ما م  ۀ او است. و همان طور که هم  ۀدربار

ادیآیم به  چطور  اما  د  م؟یرسیم  جه ینت  نی.  با  آن  تقابلِ  ه   دگاهِیبا  که  ب  چیمخالف  از  هم    ن یوقت 

 .نخواهد رفت

هم  ۱جادوگری حرف را در موردِ  نیهم خ،یدر تار ریاخ یبکنم. تا مقاطع یاسه ی: اجازه بده مقاسی هر

 .یبزن یتوانستیم

 .: بله چنزیه

بگو:  سی هر بود  همجادوگری    ییممکن  افتادنِ  فرهنگ  ۀ در  کارگر  به  همه  است،  داشته  وجود  ها 

ه   شودیم   دا یدر همه جا پجادوگری  اند،  باور داشته   ۲ها طلسم  نخواه   چیو  از آن    م یوقت هم  توانست 

فقط از لحاظِ   می هم بکن  ی تالشاگر  احمقانه است.    یکار هم کار  نیا  یِ . اصالً تالش برامی خالص شو

اما    دهیفا  مانی راب  کیالکتید داشت،  ول جادوگری  خواهد  ماند.  خواهد  ما  با  ابد  که    مینیبی م  یتا 

تقرجادوگری ب  باًی،  از  جا  همه  در  استثناء،  گروه   نیبدونِ  است  ممکن  است.  پ  ییهارفته   یکن  دایرا 

 —که 

 
1 witchcraft 
2 spell 
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انگاران  زنده   انِی. معموالً در مستیممکن ن  جادوگریکردن    کنشه یوجه. اصالً ر  چی: ابداً. به ه چنزیه

 .کندی م دایمثلِ علفِ هرز گسترش پ انیح یو مس

 .ستیطور ن نیدر غرب که ا ی: ول دِنِت

  —یپزشک یِو به جا ۱زخمرا منظورم است. طلسمِ چشم   انیکامالً ع جادوگریِ: من سی هر

 کلکش کنده شده است؟ گرید یکنی م الی: خچنزیه

 .. بله ستیاز آن ن یاثر گرید  یادی: به صورتِ بن سی هر

 شود؟  کنشه یکه کامالً ر  یستی ن لیما م،یکه بگذر نی: از انزیداوک

همچنزیه و  ینیکمپ   کیحاال    نی :  که  است  افتاده  ثبتِ   ۲کاهایراه  گورستانِ  بتوانند  در  و  کنند  نام 

 .به خاک سپرده شوند ۳نگتون یآرل 

  یکنیچون که فکر م  یرا بکش  اته یهمسا  یکه بخواه   کنمی صحبت م   نیا  ۀ: من دارم دربارسی هر

که داشته است، توانسته است   یشر  تِیآن، با ن  قِیوجود دارد که از طر  یعلت و معلول   سمِی مکان  ینوع

از علمِ   یآگاه با نا یتصور نیات را چشم بزند. چنبچه  ایببرد  نیاز ب یعی فراطب ییرویمحصوالتت را با ن

 . ممکن است یپزشک

 .: بله، درست استچنزیه

و فکر    کنندی شک م  شانه یو به همسا  شناسندی را نم  ی ماری خاطر است که افراد عاملِ ب  نی: به اسی هر

 .زندی دامن م یناآگاه  نیاست و سحر هم بر هم یدی که آدمِ پل کنندیم
 

1 the evil eye 
2 Wiccan 
3 Arlington Cemetery 
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چنچنزیه در  ا  گفتمی نم  یمورد   نی:  شر  از  ندارم  دوست  چ  نیکه  بشو  یزیطور  وگرنه    می خالص 

 .داشت میمناظره وجود نخواه  یِبرا  یموضوع گرید

ادعا کنند جادوگراند و بخواهند در امورِ    یاکه عده   می سر و کار ندار  ه یقض  نیبا ا  گری: اما دسی هر

  ۀ نکش. من دارم دربار  شیرا پ  ۲ی و طبِ سوزن  ۱نیگزیدخالت کنند. البته لطفاً بحثِ طبِ جا  یپزشک

 . ۳یسحر در قرونِ وسط کنم،ی صحبت م یواقع  یِسحر در معنا

مچنزیه اتفاقاً  هم  خواستمی :  پ  هان یبحثِ  تازه    شیرا  هر روز طالع  4پست   نگتنی واشبکشم.   5ی نیبهم 

 . کندی چاپ م

 . است یگری د ۀ لئمسباز هم  6ی نی: اختربسی هر

 — از یکمرنگ <پسماندِ> کی ینی: بله، اختربدِنِت

 .نخواهد رفت نیاز ب ینیاخترب: نیازی به بحث در موردِ اختربینی نیست. ولی چنزیه

 .ندارد یرفتنش هم ضرورت  نیخوب. اما خب از ب اری: بسدِنِت

تو دارنزیداوک  اما  قاط   نی ا  ی:  با هم  را    کن شه ی ر  <نید>  یروز   ایکه آ  نی: ایکنیم  یدو موضوع 

 کنشه یر  یخواه یکه نم  دینمایم  نینه؟ و چن  ایکن شود    شه یر  یخواه یم  ایکه آ  نیخواهد شد و ا

دار دوست  که  چون  بپرداز  یزیچ  ی شود؛  جدل  به  مخالفتش  در  که  باشد  داشته  تو  یوجود  به  و   .

 . یاستداللت را بهبود بخش ۀکند که قو مکک

 
1 alternative medicine 
2 acupuncture 
3 medieval 
4 Washington Post 
5 horoscope 
6 astrology 
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 .خواهمی را م  نی: بله، همچنزیه

را درگدِنِت اما اصالً چرا خود  ر  رِی:  د  کنشه ی فکر کردن به  به جا م یکن  ن یکردنِ  ا  یِ. چرا  به    ن یآن 

که   ی: »کار میی و بگو  دید  یفرگشت  ۱رشناسِ یگهمه   کیآن را از منظرِ    شودی که چطور م  میفکر نکن 

ما  میکن  قیو تشو  ک یرا تحر  ۲زاسازی مار یرِبیغ  <یِهاژن>است که فرگشتِ    نیا  میبکن   میخواه یم  .

آس  میخواه یم عواملِ  از  شو  رسانب یکه  اختربمی خالص  برا  ینی.  ن  یِاصالً  مهم    فکر  —  ستی من 

از    شیهای ریگم یدر تصم  ۳گان یر  شدیکه گفته م  یدر بر داشته باشد. البته وقت  ییزاسب  بِیآس  کنمنمی 

  ی استثنائ  دوارم یام  که   —  میموردِ که بگذر  نیترسناک شد. از ا  یکم  ه یقض  کندی استفاده م  ینیاخترب

خراف  نای   نظرم  به   —نباشد  شیب اخترب  تیاهم  یِتفکرِ  کم   ینیبه  بتوان نسبتاً  صرفاً  اگر  است.    م یخطر 

ش  <یمخرب>  یِزهایچ  گری د  گاهِیجا مردم  که  جا  شانفته یرا  به  ده   ی نیاخترب  گاهِی هستند  من   م،یتنزل 

 .خواهم بود  یراض

  —گونه مطرح کرد    نیا  دی. اما به نظرم سؤال را بادی پسندی . شما جوابِ من را نمنی: خب، ببچنزیه

  ده یاز من پرس  یونیزیتلو  ۀ برنام  ک یامروز هم در    نیخواهد شد؛ چنان چه هم  دهیسؤال از ما پرس  نای

پرس من  از  »آدندیشد.  ه   ای:  امروز صبح  ا  چی اگر  در  کل  االتیکس  به  خوشحال    رفتی نم  سا یمتحده 

 «. ؟یشد یم

 ست؟ ی: جوابِ تو چدِنِت

  نیکه امروز صبح دادم ا  یبا آن مخالف بود. اما جواب  چاردی: خب، من که جوابم را دادم و رچنزیه

خواهند داشت و من دوست ندارم که   یترکاذب اوقاتِ خوش   یِهابود که معتقدم مردم بدونِ تسال 

 
1 epidemiology 
2 avirulence 
3 Reagan 
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در    یهم لطف  داشتند،ی ها از اعتقاداتِ خود دست بر مکنند. اگر آن   لیخود را بر من تحم  دِیها عقاآن 

که دارم خودم را نقض    رسدی به نظر م  م، یکه نگاه کن   دی د  ن یحقِ ما. از او هم در    بود ی حقِ خودشان م

که  ماندی نم یاما آن وقت کس داشتند،یخود دست بر م دِی دوست دارم که مردم از عقا د،ینی . ببمکنیم

  دادند ی من گوش م  یِهاکم به حرف  کیبخواهم با او بحث و جدل کنم. و البته ابداً نگفتم که اگر  

 .مطرح است نجایپس دو سؤال در ا خب؟ رفتند،ی نم سای به کل گرید

که در    دی نیرا بب  یجهان  دی دوست دار  ایاست: آ  نی که دوست دارم جوابش را از شما بشنوم ا  یزیچ  اما

 ندارد؟  نیکس د چیآن ه 

بله، من هم منزیداوک  مطرح باشد، چه بحثِ    ینیسؤال پاسخ دهم. چه بحثِ اخترب  نیبه ا  خواهمی : 

چ  ن،ید هر  چه  دن  گر؛ی د  زِیو  در  دارم  دوست  مردم شک   یزندگ  ییایمن  که  به    ۱گراکنم  و  هستند 

م فکر  مستقل  م  کنند،ی صورتِ  نگاه  شواهد  اکنندی به  به  نه  اخترب  نی.  که   یخطری ب  زِیچ  ینیخاطر 

خودتان به هر چه   یِبرا  د یتوانی که م  دیاکرده   الی . اما اگر خستین  خطری است که ب  نی است؛ حدسم ا

دار دوست  ه   د،یکه  مدرک  لیدل   چیبدونِ  باش  ،یو  داشته  بزرگ  می بگو  دیبا  د،ی باور  خسرانِ  را   یکه 

  ستِ ی ز  لِیدل که    د یو درک کن دی کن  یان زندگکه در جه   نیا  ستیزیانگشگفت  ۀ . تجربدیامتحمل شده 

ا به جر  زیکه چه چ  دیو درک کن  ست،یجهان چ  نی شما در  م  انیباعثِ   یِهاستاره   شود؛ی افتادنِ آن 

کن  یواقع درک  نجوم   د؛یرا  کن  ۲علمِ  درک  وقتدی را  چ  ی.  به  محدود  را  خود  چون   یریحق  زِیکه 

 . دیارا از دست داده  یاد یز زِیچ د،ی بکن ینیاخترب

 یاالعاده و فوق  با،یبزرگ، ز  یِ زد. جهان جا  شود ی هم م  نی حرف را در موردِ د  نی به نظرم مشابِه هم  و

حق چقدر  و  کوته   رانه یاست  خالقانو  و  جن  به  که  است  خوارشمارانه  و  و    یعیفراطب  ینگرانه 

 
1 sceptical / skeptical 
2 astronomy 
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باش  یعیفراطب  یِهای انیپادرم م می باور داشته  نظرم  به  د  تیدر حما  توانی.  برهان   لیل د  ن،ی از حذفِ  و 

 .آورد ۱ی باشناختیز

 .نظرمبا تو هم  داًی : شدچنزیه

بدِنِت حال  اما  ممیکنمشخص  را    مانیهات ی اولو  دیی ای:  اگر  مخرب   یکی  د یتوانستی .  و   هانیتراز 

به    یابیدست  د؟یدادی خود قرار م  تِیرا اولو  یزی چه چ  د،ی کن  کنشه یرا ر  های ورزافراط  نیترمهلک

  د ییای. مثالً بدیاده یتان رساز اهداف  یکیکه به    دی شود و حس کن  تاناقیباعثِ اشت   تواندیم  یچه هدف

با هم بررس احتمال   یاذره   ای. آمیبه آن نگاه کن  انه یگراواقع   میتوانی. و تا آنجا که ممیکن  یاسالم را 

 افت؟ یاز اسالم دست  یشده و منطقح اصال  یاکه بتوان به نسخه  دیده یم

انزیداوک  با آن سر و کار دار  یای اسالمِ وحش  نی: خب،  امروزه  متأخر  ۀدیپد  میکه  است،    ینسبتاً 

 ست؟ ین نیچن

 — به عقب رفت تا به  یلی خ دی: به نظرم بادِنِت

ما از    ایکه آ  ن ای  از  فارغ  —  میرا هم بگو  نیامکان وجود دارد. و ا  نی ا  ی: تنها تا حدِ محدودسی هر

انتقادات   نیا  یِادا  یِبرا  انیسخنگو  نتریکننده قانع   ما  ،—نه    ای  میکار برخوردار  نیا  یِبرا  یتسلطِ کاف

کسانمی ستین که  است  الزم  آ  ی.  وراق  ینظرصاحب  ای۲یعل  یهرس  انیچون  ابنِ  چون  اسالم  به   ۳در 

 
1 aesthetic 

اسالم   یِپروای از منتقدانِ ب یکی ؛یمتولدِ سومال  ؛یی کایآمر-ینظرِ هلندفعال و صاحب (: ۱۹6۹)متولدِ  2

   و مدافعِ حقوقِ زنانِ مسلمان.

3 Ibn Warraq 

 .۱۹۹8در سال  یاسالم ۀجامع ونِیزاسیسکوالر  ادِیبن گذارانِ هیاز پا یکیاز منتقدانِ ناشناسِ اسالم؛  یکینامِ مستعارِ 
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حرفقابلِ   یطرز به  مردم  تا  بپردازند  اسالم  نقدِ  به  ل اعتماد  مخصوصاً  دهند،  بها   ۱یِهابرال یشان 

ا  یسکوالر از  ما  برداشتِ  به  چن  نیکه  اما  ندارند.  اعتماد  م  نیموضوع  نظرم  دوره   دیآی به   یِهاکه 

کشورِ    کی  ایحاکم است    ۲که در آن خالفت   یااسالم وجود دارد. دوره   خِیدر تار  یزیمتما  یِخ یتار

تأث   کندی م  ی مسلمان وجود دارد که اسالم در آن حکمران از  امان است. در چن  یرونیب   راتِیو    نی در 

نباشد و، در ع  الشیخ  نِ یباشد و ع  ۳خواه تی حدِ ممکن تمام  تیتا نها  تواند ی اسالم م  ،یطیشرا   نِی هم 

گفته بود   4نگتون یساموئل هانت  ،یاسیعلومِ س  دانشمندِ  .دیست یرا هم شاهد ن  نید  نیا  یِحال، مضراتِ ذات

اسالم و   یِدر مرزها م؛ی شوی مشکل م نیبار است«. در مرزها است که متوجهِ ااسالم خون یِکه »مرزها

م5ته یمدرن مدرن  انِی.  و  ول   ته یاسالم  تار  ،یتعارض وجود دارد.  در  است،  مقاطع  خِی درست  را   یاسالم 

جهاد  زیآمت یاز آن به طورِ موفق شیچون که پ کردند؛یو آنجا جهاد نم نجایکه مسلمانان در ا مینیبیم

 . کرده بودند 

 چطور؟  کنندی م یکه در آن جوامع زندگ ی: اما زناندِنِت

 . شوندی که زنان درونِ آن مرزها متحمل م ییها. عذاب قاًی: دقنزیداوک 

 . مقاطع  نیدر بهتر ی: حتدِنِت

 .بله، درست است: سی هر

 
1 liberal 
2 caliphate 
3 totalitarian 
4 Samuel Huntington (1927–2008) 

خود را در قالبِ    یِ ها«»برخوردِ تمدن  یۀنظر  ۱۹۹۳در سالِ    جمهور؛س ی و مشاورِ رئ  ییکا یآمر  یِاسیدانشمندِ علومِ س

 .( مطرح کرد۱۹۹6) ی نظمِ جهان   یِها و بازسازبا عنوانِ برخوردِ تمدن  یکتاب 
5 modernity 
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.  میدانیرابطه م نیرا در ا یادیز یِزهایشاهد بود. اکنون چ توانیاتحاد را هم م ی: اما قطعاً نوعچنزیه

شده   یخوب  یلیخ  یِهاکتاب  کتابِ چاپ  مثالً  اندُِلس   ۲مِنوکال   ایمار  ۱اند،  موردِ  دربار  ۳در    ۀکه 

به کارِ خودش    سرشبوده و   یصلحِ نسب  تِیدر وضع  گانشیبا همسا  یاست که تمدنِ اسالم  ییهادوره 

ازبوده است که    ییبوده است. مشغولِ کارها نداشته   بویی    یزیچ  نیاند. و خودم هم شاهدِ چنجهاد 

ط بوده  از    ییهاجنگ  یِام.  پس  جر  4ی وگسالوی   <یِفروپاش>که  بوسن  انیدر  مسلمانانِ   5یی ایبود، 

 . و چه ارتدکس کیداشتند؛ حال چه کاتول  انیح یبهتر از مس  یرفتار

  یِ به چندگانگ  یاز هر کس  شیها بودند که ببودند نه عامالنِ آن و آن   ینید  یِ کشتارها  انِیها قربانآن 

چن  6یفرهنگ رخدادِ  پس  داشتند.  حت  یزیچ  نیباور  است.  کسان  یممکن  م  یبه  که    یخوردی بر 

 . مسلمانِ خداناباور هستند ایخداناباورِ مسلمان  گفتندیم

 ! : عجبدِنِت

ساراچنزیه در  بله،  چن  7وو یِ:  م  یافراد  نیبه  فنیخوردیبر  لحاظِ  از  البته  که  اما   ی.  است.  ناممکن 

بر    داًیوجود دارد؟ من که شد  ینیدر ذاتِ هر د  یخواه ت یکه تمام  می ما معتقد  ایاست که آ  نی مشکل ا

بدل   یو ابد  ر،یپذنامطلق، چالش  یاست که به مرجع  نیحتماً به دنبالِ ا  ینیباور هستم؛ چون هر د  نیا

 .شود 

 

آذینِ جهان: چگونه مسلمانان، یهودیان، و مسیحیان فرهنگِ تحملِ دیگر عقاید را در اسپانیایِ قرونِ   1
 ( Boston:Little, Brown, 2002)د. وسطی به وجود آوردن

2 María Rosa Menocal 
3 Andalucía 
4 Yugoslavia 
5 Bosnia 
6 multiculturalism 
7 Sarajevo 
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 .انیاد ۀ : همدِنِت

ن  شی. برادیبه چالش کش  توانی اش را نمکه اراده  ی: ردخور ندارد. خالقچنزیه که ما در    ستیمهم 

که زاده   نیاز ا  شیاش مطلق است و چه پس از مرگِ ما و چه پ. اراده میکنیاش چه فکر مموردِ اراده 

 نیا  اسالماست. به نظرم    نیهم  یخواه ت یبوده است. خاستگاهِ تمام  یاست و جار  یجار   میشده باش

ظاهر   یکتاپرستی   نِی آئ نیمجهت که به عنوانِ سو نی. از اکندی م  انیب  زتریاخطارآم  یموضوع را به نحو 

  ن یاز ا  شی. پاست  انیخاتمِ اداسالم  .  ستی ناسالم نیاز  پس از    ینید  چی ظهورِ ه به  : » دیگوی و م  شودیم

است؛    یِاز سو  یکالم شده  نازل  اذعان  مسلمانان  خدا  آن  بقدارندبه  ادعا   م،یکنی نم  انکاررا    ه ی.  اما 

 «. ستین نه ی زم نیدر ا شتریبه کارِ ب یاز ین چی ه  گریاست. د نید نیکه اسالم آخر میکنیم

 «. وجود ندارد ۱ی و امورِ مدن اتیاله  انِیم یاکه فاصله  میادعا دار اًی: »و قوسی هر

نفر ممکن است    کیکه    ی زیچ  نیما، مطمئناً بدتر  یِایاست. در دن   ن یهم  ا یدر دن  زیچ  نی : بدترچنزیه

  اریدر اخت  د ی. هر چه را که الزم بوده است بدان ستی ن  ازین  یشتر یتجسسِ ب  چی است که »به ه   نی ا  دی بگو

ممکن است و    یِادعا   نیترو خطرناک   نیدتریپل  نی . است«ی ن  شی ب  یریتفس   دی ایب  یگری د  زی. هر چدیدار

 .شکل و صورت، صادر نشده است نی بد ان،یاد گریاست که از د ییادعا نیا

 .کنم یرا باز  طانی مدافعِ ش لینقشِ وک یا، لحظه مسئله  نی : خب، بگذار در بابِ ادِنِت

  ت یرا به رسم  انیاد  نیا  ۀ اما اسالم هم  شناسند،ینم   تیاسالم را به رسم  تیهودیو    تیح ی: مسچنزیه

همشناسدیم مسلمانان  آن   انیهودیاعتقاداتِ    ۀ .  دارند.  قبول  شرا  ا  میابراه   ۀ فتیها  و  که   نی هستند 

و   ۲م یمر  ییِرزابک  ید یترد  چیه   یماجراها هستند. ب  نیا  ۀ کند. عاشقِ هم  یفرزندش را قربان  خواستیم

 
1 civil matters 
2 the Virgin Birth 
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. »هر کدام از  شناسندبه رسمیت می اعتقادات را    نیا  ۀ را قبول دارند. هم  تیح یمس  یِادعاها  نیترمهمل

بخواه  بپ   دیشما  ما  دقدم   د،یوندیبه  اما  چشم،  بر  اد  نِی تان  خاتمِ  که  چن   انیماست    ی اعتقاد  نیاست«. 

 .باور در تقابل است نی مرگبار است. و به نظرِ من وجودِ ما با ا

لحظه دِنِت بگذار  باز  طانیمدافعِ ش  لینقشِ وک  یا:  تا دستِ  یرا  به خوبکنم  مشخص    یکم مواضع 

 .شود 

 حضار[  ۀ]خندصحبت کنم.  طانیبه نفعِ ش ی: من که خودم حاضرم به صورتِ افتخارچنزیه

 کنندیفکر م  هایلیدارم که خ  نیقی.  میصحبت کن  طانیکه به نفعِ ش  میرا دار  تیقابل  نیما ا  ۀ : همدِنِت

 .میکنی کار را م نی هم میدار قاًیما دق

  یِ تالش برا  ایآن    جِیلزومِ ترو  یِبرا  یکاف  یلیدرست است دل   یزی که چ  نیکه صرفِ اباور دارم    من

ن آن  از  برداشتن  استی پرده  چ  ده ی ا  نی.  نبا  ییزهایکه  که  دارند  فهم  دی وجود  به    می کن  شاندن ی تالش 

جد  یاده یا را  آن  خودم  که  م.  رمیگی م  یاست  فکر  بادستِ   کنمی و  را    نی ا  یِدرست  دیکم  گزاره 

 . بدانیممان است به صالح که  یامکان وجود دارد که فراتر از حد نیا دیگوی که م میکن یبررس

رد کردنش   حتی   —  م یریبگ  یآن را جد   دیکه با  یاحتمال   د،ی حرفم را قبول دار  یِنجایاگر تا ا  حاال،

مسلمانان است که  ۀدی ا  نیا  درستیِ   احتمالِ   —  می گرفته باش  ی است که اول آن را جد  ن یهم منوط به ا

.  ستین  وب ما خ   یِ کرده است که برا  دای دست پ  ی میکرده است. به دانشِ عظ  یرو   اده یغرب واقعاً ز

از    ی لیاست که خ  ن یا  قتی. و حقم یداشتی م  یبهتر  یِهای زندگ  می داشتی است که اگر آن را نم  یدانش

ن  یشک  توانند،یکه زمان را به عقب برگردانند. البته نم  خواهندی مسلمانان م  توانی . اما مستیدر آن 

مسلمان  یحسهم با  باشم  م  ی داشته  جو :  دیگوی که  به  رفته  نم  ی»آبِ  دی بر  کار    گری گردد.  از  کار 

و    دیاقرار داده  قیاز حقا  یسر  کیگذشته است. باعثِ تأسف است. شما در غرب خود را در معرضِ  
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دار تحمآن   دیحاال  ما  بر  را  آن  یقحقای  —  دیکنی م  لیها  اگر  نمکه  را  تر خوشبخت   می دانستیها 

 «. می بودیم

  —  ی. واقعاً دوست دارم که بدانم چه مثال ییگوی شده است که م  یز یچ  رِیذهنم درگ  یلی: خچنزیه

اما    م،یدانستنِ آن را دار  ییِکه توانا  یسراغ دار  ی ز چی  از  —نظر    یِعمل و چه در واد  وادیِ   در  چه 

برا با  مانی ندانستنش  که  چون  است.  چن  می بگو  د یبهتر  تصورِ  دن  ی زیچ  نی که    م یبرا  نی د  یِا یدر 

 .تر استمشکل 

 یِها. اگر تفاوت یدیکش انیرا به م <یهوش بِیضر> شکلِی زنگ یِ: خب، خودت بحثِ منحنسی هر

 — مختلف وجود داشته باشد یِهاتیجنس اینژادها   انِیدر م یهوش بِیدر ضر  یقابلِ اعتماد

آن را قبول داشته   یِدرست  میحضور دار  نجایکه در ا  ییاز ما  کی  چیکه ه   کنمی : اما فکر نمچنزیه

با م  یزیاز چ  یزدی م  یمثال   دیباشد.  پذ  اشیدرست   شدیکه  م  رفت،یرا  آرزو  آن   یکردی اما  از  که 

 . یبود ی ناآگاه م

  اش، ی که، در صورتِ درست  میخود تصور کن  الِی را در خ  یزیسخت باشد که چ  کنمی : فکر نم دِنِت

 . ماندی که بشر نسبت به آن جاهل م بودیبهتر م

 .کنجکاوم یلیخ ؟یتر کنملموس  میآن را برا یتوانی م ای: آچنزیه

تا به حال شده است که    ایاست: »آ  نیا  ستوفریبحث است. اما سؤالِ کر  کی  ی: مثالِ فرضنزیداوک 

 «. ؟—که  یرا در خود سرکوب کرده باش  یزیچ <فهمِ یِتالش برا>

 ؟ یرا در ذهن دار یزیچ نیچن ای: آچنزیه

 .را سراغ ندارم یزیچ نیچن: نه. نه، دِنِت
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 .: پس نه نزیداوک 

 .توانمی من که نم  ؟یتصور کن   یتیموقع نی خودت را در چن یتوانی م ای: در ضمن، آچنزیه

 .نشوم رشیوقت درگ چیکه ه  دوارمی . امتوانمی: بله، البته که مدِنِت

 یۀ دستورِ ته   ۲چِریدرست است که ژونالِ نِ  ای.  آری را در نظر بگ  ۱ی ستیز  یِهاسالح   دِی: مثالِ تول سی هر

 را منتشر کند؟  ۳آبله  <روسِیو>

 — یلیموارد خ نی. از اقاًی: دقدِنِت

ا  یلی : خچنزیه اما  برا  ن یهم خوب.  نبا  ی زیچ  یِمثال  ب  دیکه  دانستنش  به  را  استی ن  میی االیخود    نی. 

 . اشاره دارد ییتوانا یبه نوع شتریب

م سی هر نظر گرفت که در آن کس  یطیشرا  شودی : مطمئناً  دانستنِ چ  یرا در  دنبالِ  باشد که   یزیبه 

امر ممکنِ آن  کاربردِ  فرد   جِیترو   ایباشد    یرِاخالقیغ  یتنها  شود که  باعث  قدرت  یآن  به   ینااهل  را 

 . ردیدست گ

است. چون که، به چشمِ مخالفانِ ما، تنها   یاتیح  ی لیکه به نظرم خ  یرا مطرح کرد   ی اما، در واقع، بحث

. بلکه از  میاداده   جیترو  انیجهان  گرید  ایمسلمانان    انِیرا در م  زیانگفتنه   یقیکه حقا  ستین  نیگناهِ ما ا

اآن   دِید ما  گناهِ  به حقا  نیها  که  به سا  یقیاست  علم  یدگکه  لحاظِ  بحث   ای  4یسازی قابلِ کم  یاز 

است که »ثابت کن که زنت را   نیا دهندیکه به ما م یزیتند و ت یِهااز پاسخ یکی. می اعتنا ندار ستندین

  ن یاست. چن  یدر ردِ خداناباور   یاستدالل   ییکه گو  ندیگوی هم آن را م  یطور   ک ی  —  « یدوست دار

 
1 bioweapon 
2 Nature 
3 smallpox 
4 quantify 
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  توان ی آن را ثابت کرد. م  شود ی م  م، یآن را بشکاف   ی کم  رخب، اگ  یثابت کرد. ول   شود ی را نم  یزیچ

 نی. اما استیمنظور چگوییم  سخن می »دوست داشتن«  از    یکه وقت  میدانی صدقِ آن را نشان داد. ما م

  مِ ی آن را تسل  ی و گفتمانِ علم  دیآی علم در نم  ۀ تحتِ سلط  یحوزه از مقدسات وجود دارد که به سادگ

 . کرده است یگفتمانِ مذهب

 . یهنربه گفتمانِ  نی: و همچندِنِت

 . : بله سی هر

 . ستین ی: که لزوماً هم مذهبدِنِت

همان طور که هنر قادر به درکِ    د؛یآی هنر هم در نم  ۀ که تحتِ سلط  اورمیب   لیدل   توانمی : اما مسی هر

ن  ۀ ستیو شا  سته یبا هنر آن   توانی مقوله است. م   نی. شفقت هم از همستی دوست داشتن  ها را در قالبِ 

ن  ۱ر یپذلیابراز کرد، اما تقل ها  شکلِ شفقت را در موزه   نیترتا خالص  دیروی . شما نمستندیبه هنر هم 

توسطِ ما خداناباوران، وجود دارد   ون،یکاذبِ مذهب  یِادعا   نیردِ ا  ۀدر نحو  ی زی. و به نظرم چد یکن  دایپ

  نی به ا  دی . و به نظرم بامی ستیاست که ما به آن واقف ن   ی زیکه واقعاً چ  کندی را متقاعد م  دارانن یکه د

 . می موضوع حساس باش

همچنزیه به  است.  درست  کامالً  چن  نی:  که  هست  هم  م  یاستدالل   نیخاطر  مطرح  که    کنندی را 

بزن که سکوالر  یمورد  مثال  باشد چ  سمیرا   ۳و شارتر  ۲جامعِ دورام   یِسایرا همچون کل  یزیتوانسته 

 — یِعباد یِقیو موس های نقاش  ایکرده باشد و  دیتول 

 
1 reducible 
2 Durham Cathedral 
3 Chartres Cathedral 
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 .: باخدِنِت

 .باخ کنمی : بله، فکر مچنزیه

 .مینقد ارائه ده  نیا یِرا برا یپاسخ  دی : اما معتقدم که باسی هر

 .طور است  نی: بله، همچنزیه

بود   یرِمذهبیغ <نهادِ>زمان  : اگر در آن  یآن دار یِبرا  یخوب  یلی [ جوابِ خستوفری : و تو ]کرسی هر

باورمند بوده    ۱آنژ کل ی که م  م یبفهم  م یتوانی ما نم(  ۱بکند، آن گاه )   یمال   تِ یحما  ی هنر  یِکه از کارها

،  (۲بوده است. و ) ی عاقبتش مرگ م  کردهی خود را اعالم م  یِناباورمند  ینه؛ چون که اگر کس  ایاست  

نهاد م  بودیم  یرِمذهبیغ  یاگر  م  آنژکل یکه  کار  به  کارها  گماشت،یرا  حاال  بود   یِ هنر  یِممکن 

 .از او به جا مانده بود  زین یرِمذهبیغ

 .صادق است یکه در ادامه گفت یزی: البته نگفته بودم که چچنزیه

 را؟ یزی: چه چسی هر

نقاشچنزیه بحثِ  در  نظرم،  به  پ  های :  قطع  می توانی نم  ،یعباد  یِکرهایو  حما  مییبگو  تیبا    تِ یکه 

  دیآی از من بر نم  یحرف  نی نه. اما به نظرم چن  ایبوده است    رگذاریها تأثآن   دِ یدر تول   <یمعنو   ینهاد>

بگو غ  میکه  نقاشِ  م  یای رِمذهبی»اگر  بود  ا  یکار  توانستی هم  به  نم  ائه ار  تیفیک  نیرا    دانمی دهد«. 

  ل یهم جالب است که بفهمم به چه دل  میرا از خودم تصور کنم و برا یحرف نی صدورِ چن توانمیچرا نم

 . را بکنم یتصور نی چن توانمی نم

 
1 Michelangelo 
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  گماردند، ی علوم م  ۀموز  کیرا به ساختِ سقفِ    آنژکلیکه اگر م  یکنی فکر م  یعنی: واقعاً؟  نزیداوک

 کرد؟ ی با آن عظمت را خلق نم یزیچ

 .نگاه مرددم نی ا دِییدر تأ ییجورها کی: بله، چنزیه

 .کامالً آسان است  مِیبرا یزیچ نی تصورِ چن ؟ییگوی م ی: جدنزیداوک

اچنزیه دار  نجای: پس در  نظر  ببم یبا هم اختالفِ  در موردِ    یلخی  —  یعباد   یِدر بحثِ شعرها  ن،ی . 

معمار  های نقاش ا  یاطالع  های و  از  گذشته  و  معمار   یبعض  ن،یندارم  دوست    یعباد   یِهای از  هم  را 

به ا  ،۱ریِسَن پ  یِسای ندارم، مثالً کل ساخته    ۲ناهان آمرزشِ گ  ۀژیکه به لطفِ فروشِ و  قتیحق  نیو علمِ 

ب ب  امی زاریشده است  از آن  اما در بحثِ شعرهاکندی م  شتریرا  دان   یِمثالً شعرها  ،یعباد   یِ.   ای  ۳جان 

ا4جورج هربرت  ا  نی، تصورِ  به خاطرِ حما  اندی بازاشعار دغل   نیکه   میاند براسروده شده   یمال   تِ یو 

 . دشوار است 

 .است ی: بله، به نظرم منطقنزیداوک

نامحتمل به نظر   ی لیسروده باشد خ  ی گری خوشامدِ کسِ د  یِرا برا یاشعار  ن یچن  یکه کس   نی : اچنزیه

 .رسدیم

 
1 St Peter 
2 indulgence 
3 John Donne (1572–1631) 

نثرها۱6۱۲جامعِ سَن پال از سالِ    یِ سایکل  ِسی رئ  ؛یسیانگل  شِ ی شاعر و کش به جا مانده    ی مذهب  یِ ؛ از او هم اشعار و 

 . یرِمذهبیاست و هم غ
 
4 George Herbert (1593–1633) 

 .۱۹۲6از سالِ  نکلنیجامعِ ل یِ سایکاُنن کل ؛یولز  ِشی شاعر و کش
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العاده دان فوق   یِخب، اشعارِ عباد   ؟یریاز آن بگ  یخواه ی را م  یاجه ی: اما به هر حال، چه نتنزیداوک

 . هستند یقتیحق یِا یکه گو ستی معنا ن نیهستند که هستند. باز به ا

 ۲ن یالرک  پیلیف  ی۱ِسا« ی من شعرِ »رفتن به کل  ۀ موردِعالق  یِوجِه من الوجوه. شعرِ عباد  چی : به ه چنزیه

  نجایکه . . . کاش آن را ا  کندی م  انیب   قاًیاست که سروده شده است. دق  یاشعار   نِیاز بهتر  یکیاست.  

ا را  برا  توانمی م  د،ی دارم و اگر دوست داشت   نجایداشتم. آهان، آن  را  بخوانم.  ی آن  نمی تان  توانم  من 

به کلیسایی گوتیک  ایمان  حال    ،برود ومسیرش  در کنارِ    ۳تصور کنم که کسی  از الرکین  بیش  چه 

و احساسِ  —گویم »ایمان«؛ نباید هم بگویم »ایمان« نمی —داشته باشد و چه کمتر از او، اما احساس 

کنم که کسی احساسی  ت. و تصور هم نمی خداناباور اس  کی  او.  را نسبت به او تجربه کند  یترعمیق 

 <تار و پودِ>ای در این شعر مطرح است. و چیزی است که در  . مسئلۀ جدی را تجربه کنداو  کمتر از  

است. نوشته شده  مناظر  انسان و  ن شخصیتِ  که    ازیاما  ندارد  هم  ب  چیه   ه بها  این به گفتن   گرِانیوجه 

 . ستین نید قتِیحق

مشابِه آن   گرِیخاصِ د یِهاموردِ خاص است. نمونه  کیصرفاً < اشعارِ جان دان> نی: به نظرِ من ادِنِت

تنها در مثالً  —رسد مثالِ روشنی به ذهنم نمی  —تواند این باشد که نتوانی موردِ خاصِ دیگر می   —

این  ،  برده باشیدیک قایق در دریا گم شده باشید و از آن جانِ سالم به در  سوار بر  دو سال  صورتی که  

ممکن نیست شرحی خیالی   تنها شرایطی است که ممکن است بتوانید شرحی را از آن واقعه بنویسید. 

امکان دارد که حقیقت   .داشت هم خواهد    حقیقتای خواهد شد. و  العادهباشد. و اثرِ باشکوه و خارق 

 
1 Church Going 
2 Philip Larkin (1922–85) 

کمتر   ،یو  <مجموعه اشعارِ>در   سا«ی»رفتن به کل .۱۹55کتابدارِ دانشگاهِ هال از سالِ  ؛یسیانگل ۀسندیشاعر و نو
 .منتشر شد  ۱۹55، آمده بود که در سالِ شدهسرِکارگذاشته

3 Gothic 
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باشد   می داشته  را  آن  هم  ما  شرا  ۀ و دربارپذیریم. حقیقت دارد.  و  تنها  دان:  ممکن  مفرط    یطیاشعارِ 

با  دیها را ممکن سازد و شاآن بوده است   اند و  به وجود آمده   یطیشرا  نی که چن  میقدردان باش   دی هم 

 . انداشعار را ممکن کرده  نیا <سروده شدنِ>

 . یکنی نم شنهادیپ یرا که به کس  ایدرگم شدن در ولی . البته در موردِ او: بله، سی هر

 نه.: نه، دِنِت

نه، من جهان چنزیه »ا  یاینیب:  نبال«   یرا هم که در  به خود  ه   <وصف شده است>    ۱مرگ؛   چیبه 

چرند    د،یکن  یالعاده است، اما اگر آن را در سطحِ واژگان بررس. خودِ غزل فوق کنمی نم   ه یتوص  یکس

 اشناختهعاملِ ن  کیصرفاً چرند و پرند است. اما    ،یو پرندِ محض است. اگر فقط به واژگان نگاه کن

 . بپندارم که برجا خواهد ماند و الزم هم هست که با آن روبرو شد  لمیدر آن وجود دارد که ما

اسی هر اما  است.  درست  کرد   نی:  مطرح  هم  را  آ  یموضوع  دار  ایکه    گر ید  هاشنبه ک ی  د یدوست 

کل  یکس نبود   سای به  مطمئن  و  چن  ینرود  باش  یاخواسته   نیکه  داشته  تو  یرا  با  هم  من  کنم  فکر  و   .

کل خواهانِ  من  مناسک  ییسایموافقم.  خواهانِ  هستم.  انگ  ۲یمتفاوت  که  شان پشت  یِهازه یمتفاوت 

در زندگ   یمتفاوت  یِهازه یانگ نظرم  به  اما  پا  ۳قداست   یِبرا  ییجا  مانی های است.  بر  اما   یۀ وجود دارد، 

را ندهد. معتقدم که خوب است توجِه خود را به   یمهمل  چیدرست فرض کردنِ ه   ۀکه اجاز  یریتفاس

 .میمعطوف کن  زین یعمق و آگاه  یِوجوجست 

 

که در   ،ی از مجموعه اشعارِ تأمالتِ عباد یاز جان دان، بخش یشعر   :«Xمعروف به »غزلِ نیهمچن 1

 . منتشر شد ۱6۳۳بار )پس از مرگِ جان دان( در سالِ  نیسروده  شد و نخست ۱6۰۹سالِ 

2 ritual 
3 sacred 
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 . : بدونِ شکچنزیه

  ی که حت  شودی اوقات باعث م  یخداناباور، گاه   ی حوزه، به عنوانِ افراد  نی: عدمِ توجِه ما به اسی هر

ب مخالفان  نیترمجنون   دا یپ  ۱قطب   دیمثلِ س  یفرد  ستیو بعد کاف.  ندیایمان هم خردمندتر از ما به نظر 

مجنون  که  پشود  او سخت  از  فشودیم  دایتر  او  آخر  قطب    ۀ موردِعالق  لسوفِی.  بود.  الدن  بن  اسامه 

و حدودِ  ۲کلرادو   ،یلیبه گر  ۱۹5۰  یِحوال  آمد  آمر  ک ی،  در  را  د  کایسال  و  م  دیگذراند    زبانانیکه 

در موردِ    ینیچو سخن  یخصوص  یِحرف زدن در موردِ زندگ   کلِ وقتِ خود را صرفِ  شییکایآمر

را    گری همد  نِی، و حسرتِ ماشاست  شانیهانیپرچ  شان هرسِغم   و  هم   کنند،ی معروف م  یِهاشه یهنرپ

د  خورندیم با  آمر  نیا  ها،نیا  دنِیو  که  گرفت  شکل  او  در  دغدغه   ای  کا،یباور  چنان    یِهاغرب، 

برداشت شود که    نیچن  خواهمی است. حاال نم  یاست که سزاوارِ نابود  گرای ددارد و چنان ما   یریحق

از افراد،    ی لیخ  ۀ روزمر  یِهاحق داشت. واقعاً دغدغه   ییجا  ک یاما    کنم، ی م  دیی او را تأ  یِنیبدارم جهان 

  رِصرفِ خردمندانه و معنادا  انِیاست م  یو زننده است. واقعاً تفاوت  ریحق  ییهااز اوقات، دغدغه   یلیخ

آشکار قائل    یزیدو تما  نیا  انِیم  نیبوده است که فقط د  نیت چن. و سنّوسته یپ  یِش یاندتوجه و پرت

 — در یشده است. و معتقدم که گسست

 نیبه ا میبرگرد ی. ول میو با تو هم موافق بود یرا قبالً مطرح کرد دگاهید نی: سم، فکر کنم انزیداوک

آ کل  ایموضوع که  دارم  چن  ای  نمیبب  یرا خال   ساهایدوست  داشتم که  دوست  من  ممکن   یزیچ  نینه: 

کل  بود یم چ.  شدندی م  یخال   ساهایو  ا  یزیاما  باشم  شاهدش  ندارم  دوست  ا  نی که  که  از    فراداست 

 . ندانند یزیچ لیانج 

 

 .ن یاز رهبرانِ اخوان المسلم ؛ یمصر یِتندرو  یِگرا(: اسالم 66-۱۹۰6قطب ) دیس 1

2 Greeley, Colorado 
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 .: نه، حرفت کامالً درست استچنزیه

شناختنزیداوک اگر  که  چون  انج   ی:  باش  لیاز  نخواه   اتیادب   د،ینداشته  هم درک  را    دی را  هنر  کرد. 

نخواه  موس  دیدرک  نخواه   یقیکرد،  درک  مثال   دیرا  و  ا  یگری د  شمارِ یب  یِهاکرد،  از    ل یقب  نی هم 

م ر  توانی موضوعات  تار  اششه ی زد و  تار  نیا  ولی  —است    یخ یهم عواملِ  حذف  قابلِ   یخ یعواملِ 

  د ی بدان  دیبا  د،یروی نم  سایبه کل  شیاین  یِاگر هم برا  یوجود دارند. پس حت  یخ یعواملِ تار  نیانیستند.  

  ست یچ  لیانج   اتِیآ  یِو معنا   اند،کردهی م  شیایمردم داشته است، چرا ن  یِبرا  یگاه یچه جا  شیایکه ن

 — نیو ا

 مان؟گذشتگان  یِاست؟ صرفاً درکِ ناآگاه  نی محدود به هم ای: اما آسی هر

منزیداوک  م  شودی:  رفت.  فراتر  هم  کن  یتوان ی از درک  در آن  غرقِ  را  همان گونه که   ،یخودت 

 یِ هات ی که شخص  یکه الزم باشد بپندار   نیبدونِ ا  ،یغرق کن  یال یداستانِ خ  کیخود را در    یتوانیم

 .اندی داستان واقع

آدِنِت اما  م  یمطمئن   ای:  نم  یخال   ساهایکل  یخواه یکه  کل  یمتفاوت  یِهاگونه   شودی باشند؟  را    سای از 

  ی که مناسک  ییسایخود را از دست داده باشند: کل   تِیماه   ارهایطبقِ مع  دیکه شا  ییسای متصور شد؟ کل

را با   هاش یایو ن  خوانند،ی مردم در آن آواز م شود،یاجرا م  یقیدارد، مردم به آن وفادارند، در آن موس

 . از آن حذف شده باشد اشی رِعقالنیغ یِهااما قسمت  دهند،ی هم انجام م

 . میرویم ییهامکان   نیو ازدواج به چن یخاکسپار یِهامراسم  یِ: آهان، خب، اصوالً برانزیداوک

 — یِبرا  نی: بله، و همچندِنِت

 . هم وجود دارد بایز یِهای قموسی و اشعار هاآن  در و —: نزیداوک
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 — یِبرا دی شا نی: و همچندِنِت

 . هابه گروه  دنی: انسجام بخش نزیداوک 

برادِنِت بله،  بخش  یِ:  گروه  دنی انسجام  طرح به  رساندنِ  انجام  به  و  شروع  و  غ  ییهاها  در  آن   رِیکه 

 .ناممکن است شانی ریصورت از سر گ

بچه بودم،    یلیکه خ  یآن وجود داشته باشد. از زمان یِهم برا  گری د  یِجزئ  لِیدل  کی: فکر کنم  چنزیه

کرد    شتریهم ب  شیرا از پ  یرغبتیب  نیکه ا  ییزهایاز چ  یکینداشتم اما    سایرفتن به کل  یِبرا  یازه یانگ

 . بود  نینو یِسیشده به انگل ترجمه  لِیرواجِ انج 

 [ خنددی ! بله! ]مییگوی : اوه، انصافاً راست منزیداوک

دچنزیه ه   سای کل  گر ی:  نم  یامزه   چی رفتن  درک  بعض  کنمی ندارد.  چطور  کل   های که  به    سا یهنوز 

 — سایها از کل. آن کنمی رفتن ندارند درک م سای به کل یرا که رغبت یکسان یاما به خوب روند،یم

 .اند. بله : شعر را حذف کرده سی هر

 .۱ارزشمندتر بود  شانله ی که از کلِ قب ی: جواهرچنزیه

 .قاًی: دقنزیداوک

چچنزیه ارزشِ  اصالً  نم  ییزهای:  دارند درک  که  مسکنندی را  اگر  است.  اسفناک    ی کیکاتول   یِح ی. 

چگونه برگزار    امی مهم بود که مراسمِ خاکسپار  م یبرا  یلیشده بود و خ  گردانیرو  نشیبودم که از د

 — میشود، که البته برا
 

 ، اثرِ شکسپیر. اُتِلواشاره به  ۱

“like the base Indian threw a pearl away/Richer than all his tribe” 
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 . همراه باشد نی الت  یِربان یِبا مراسمِ عشا  ات ی که مراسمِ خاکسپار یخواستی : آن وقت مدِنِت

 ! قاًی: دقچنزیه

 .ستیدر آن ن ی: اصالً بحثدِنِت

مهمل    شود،ی فهم مقابلِ  هاش یاین  نیا  یاست که وقت  نیهم هست و آن ا  گرید  ۀ مسئل  کی:  نزیداوک 

  ک ی. مثلِ  کنندی م  دایپ  ی شتری ب  یِباشند، بقا  نیبه زبانِ الت  یوقت  ی. ول شودی م  انیع  شتریشان هم ببودن 

از موانع عبور کند. اما   تواندیم  ستین  دیدچون که قابلِ.  کرده است  ۱حشره است که خود را استتار 

 . د ینیبی آن را آن طور که هست م شود،یترجمه م یامروز یِسیبلکه به انگل یسی که نه تنها به انگل یوقت

  ی دارند متونِ خود را امروز  ساهایکه کل  دیاوصاف، خوشحال   نیگذشته: پس با ا  ی: اما از شوخدِنِت

 — و از کنندیم

 .ستمی است. واقعاً خوشحال ن  یباشناختیعلتش هم ز.  ستمی : نه، خوشحال ننزیداوک

 .بد است ی: از هر جهت که حساب کنچنزیه

 .. بله دیآی طور م  نی: به نظرِ من هم همدِنِت

باچنزیه و  باش  دی :  قدردان  آن  خاطرِ  ام یبه  نبود  نی.  ا  می ما  آورد  ن یکه  سرشان  بر  را    ۀ .]خندم یبال 

 حضار[

 . خودشان کردند م،ینکرد لیها تحمآن را بر این : درست است. ما دِنِت

 .دادی قدرها قد نم نیمان ا: ما عقل سی هر

 
1 camouflage 
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را هم ما   ۱ان یبودا در بام  یِهاس ی. تندستیهم کارِ ما ن  انیعیمنفجر کردنِ مساجدِ ش  ن،ی: همچنچنزیه

در   کند،یذکر م ۲گونه ی که سوفوکلِس در آنت یلی . ما، به دالمیستی. ما اهلِ هتکِ حرمت نمینکرد رانیو

ب ب  یحرمتیبرابرِ  نابود می دار  یعیطب  یمقاومت  یاحترامیو  کن  سایکل  یِ.  مسجدِ    سه ی و  کارِ    گری کدی و 

آن    انِیب  یِرا رو  یشتر یو زمانِ ب  میکن  انیآن را ب  دیاست که ما با  یانکته   نیاست. و به نظرِ من ا  انیمتق

موضوع را مطرح کردم    نیا  نی هم  برایِ  اصالً  —که ما    رودی م  م یب  ن یا  کنمی . چرا که فکر ممیبگذار

.  و مانندِ آن باشد  یو شعر و امرِ معنو   یقیموس  کپژوا  نیاز ا  ی که جهان خال   میهست  نای  خواهانِ  —

حرف در    نیا  میکنی . و از آنجا که فکر ممیکن  ی« زندگ۳قشنگِ نو   یِای»دن  کیدر    میخواه یکه ما م

 — کندی از ما صدق نم کی چی موردِ ه 

 . وجه  چی: نه، نه. به ه نزیداوک

 .ری: قطعاً خدِنِت

که    نینکته که احتمالِ ا نیا  یِ. روم ینکته بگذار  ن یا  انِیب   یِرا رو  یشتر یزمانِ ب  دی: و به نظرم باچنزیه

است تا از    شتریسر بزند ب  ینید  یِهاحکومت   ایو    ی نید  یِهانزاع   ایمقدس    یِهااز جنگ   انه یاعمالِ وحش

با  سمی خاطر است که معتقدم سکوالر  نی . و به همیدرست و حساب  سمِیسکوالر  یِماندگار   دینه تنها 

 زیآممحبت   یبه طرز   ایتحمل بکند و    ایبه حالِ خود وا گذارد    ایرا مجاز بشمارد    ن یهمچون د  یزیچ

از آن استقبال هم بکند. به نظرم اآلن منظورِ خودم را بهتر از قبل    دیبا  یبا آن برخورد کند، بلکه حت

 . کردم انیب

 ست؟ ی چ ن«یهمچون د یزیکه منظورت از »چ دیآی م  شیپ میسؤال برا نی: خب، اسی هر

 
1 the Buddhas of Bamiyan 
2 Antigone 

 آلدوس هاکسلی شهریِ عنوانِ رمانِ پادآرمان ۳
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 ن؟ی: از چه لحاظ مانندِ ددِنِت

وجود داشته    میرا دار  افتشیدر  ییِآنچه که توانا  یِ ورا   یزیکه ممکن است چ  نی: مثالً باور به اچنزیه

 . باشد 

 . ندارد یکه واقعاً مورد  نی: خب، ادِنِت

 . ستین  نید گری د نی را دارد. ا  دگاهید  نی: دن دِنِت اسی هر

 !: بله، البته دِنِت

  نده یو ممکن است در آ  میدانیآنچه که اکنون م  یِورا  یزیکه چ  میامر واقف هست  نی: ما به اسی هر

 . وجود دارد  می اوریاز آن سر در ب

از    م،ی و خرافه قائل شو  یامرِ معنو   انِیم  یزیکه تما  می ابیرا ب  یراه   میکه گفتم اگر بتوان  ی: وقتچنزیه

فرهنگ بس  ،یلحاظِ  هدفِ  هم  م،یاافته یدست    ی مهم  اریبه  اصل  در  ر  ن یمنظورم  و  من  در    چاردیبود. 

مِتُد ت  ۱با اِسکروتِن   <سترینیموست >  ستِ یمرکزِ    —  گفتندی م که مدام میمناظره داشت   ییکذا  مِی و آن 

تکل  —  اِسکروتِن  خودِ  مخصوصاً مناره  فِی»پس  م  بایز  کِیگوت   یِهاآن  چه  کهن  و    شود؟«ی و 

ا  ییهاسؤال  م  نیاز  مطرح  »ببکردندی دست  گفتم  هم  من  دربار   ن، ی.  خودم  کتاب    ۲پارتِنون   ۀمن 

اش مطالعه کند، و درباره   رود،حتماً به آنجا ب  دیبا  یمندم. به نظرم هر کسبه آن عالقه   داًیام. شدنوشته 

ا  ییکارها با  نیاز  همه  اما  پ  دیدست.  فرق  وستنیاز  آتِنا  ۀ به  با  ۳پاالس  همه  کنند.  ا  دیاجتناب   نیبه 

 
1 Roger Scruton 

 . یسیکارِ انگلمحافظه لسوفِ یو ف سنده ی نو(: ۱۹44)متولدِ 
2 Parthenon 
3 Pallas Athena 
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  ی سر کیبه  کشدیم ریبه تصو ۱با یو ز شدهده یتراش یِهاآگاه باشند که احتماالً آنچه آن نواره  قتیحق

در عهدِ    یهم نبوده است، حت  یفیآتن به آن لط  یِ مپراتور هم اشاره دارد. ا  ۲کردنِ انسان  یمراسمِ قربان

ب۳کلِس یپر به  م  یمی عظ  یِفرهنگ  ۀپروژ  توانی م  گر،ید  انِی.  آن سخن  از    ف یتعر  نی چن  میگویرا که 

 . آن  یِعیحال، کنار گذاشتنِ عناصرِ فراطب  نِیو در ع نی جامانده از دبه  یِهایی بایکرد: نجاتِ هنر و ز

به وجود آمدنش    یِکه ط  یاتیو جنا  هاینخست، اذعان به پلشت  ۀ در وهل  ن،ی: و به نظرِ من همچندِنِت

  شود یاما م  م،یکن  یپوشچشم   4ها از باورها و مناسکِ آزتک   میتوانی ما نم  یعنیصورت گرفته است.  

. میرا حفظ کن هاکه آن  میو بخواه  میدهان بمان به  شان انگشت فرهنگ یِهاجنبه  گریو د یکه از معمار

 . را نه  شانی[، باورهاخنددی شان را نه ]ماما اعمال 

مهمانِ    کی:  نزیداوک برنامه   یکیبار  که    ایتانیبر  ییِو یراد  یِهااز  آبودم  نام   5سکس ی د  لَندیدِزِرت 

با  نیداشت. در ا دورافتاده    یارهیکه اگر قرار بود به جز  دیکردیهشت آهنگ را انتخاب م   دی برنامه 

که  یاز قطعات  یکی. دیکردیها صحبت مآن آهنگ ۀدربار دی و بعداً با دیبردیها را با خود مآن  د،یبرو

قطع کردم  آهنگ  6باخ  »Mache dich, mein Herze, rein «ۀ انتخاب  بس  یبود.  و    اریمقدس 

 . العاده استفوق اریبس

 .باستی: واقعاً زدِنِت

 
1 frieze 
2 human sacrifice 
3 Pericles 
4 the Aztecs 
5 Desert Island Discs 
6 Johann Sebastian Bach 
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قطعه را انتخاب کردم.    نی تعجب کرده بود که چرا من ا  کردی که با من مصاحبه م  ی: و خانمنزیداوک

ز وقت  ییبایآهنگِ  هم  واقعاً  و  معن   یاست  بدان  یِکه  را  م  اشیی بای ز  م،ی آن  مجبور  شودی افزون  اما   .

 . است یال یداستانِ خ  کیمثلِ خواندنِ  د؛یکه به آن باور داشته باش دی ستین

 .قاًی: دقدِنِت

هم نخواهد گفت   ی. اما کسختیشد و از شدتِ تأثر اشک ر  یال یاثرِ خ  کیغرقِ    شودی : منزیداوک

با فالن شخص  دیکه  وجودِ  باش  تِیبه  داشته  باور  ا>  یداستان  تأث  ن یتا  بگ  ریگونه تحتِ   ای  <یریقرار 

 . است که واقعاً رخ داده است یزیچ ۀدهندبازتاب  یکنیکه احساس م یغم  دیگوی نم یکس

کلمه از  کی یرا خوانده است و حت وریگال  یِکه گفته بود سفرها یرلندی: بله. مثلِ آن اسقفِ اچنزیه

است. واضح    یادب  ۀ عباراتِ نمون  نیاز بهتر  یکی حضار[ به نظرم،    ۀخند]  ۱آن را هم باور نکرده است. 

که  میشی اندیموضوع ب نیخوب باشد به ا دیاما شا  م،یستین یاست که ما موافقِ خراب کردنِ آثارِ فرهنگ

چن مردم  اکثرِ  بود    ی تصور  ن یچرا  قرار  اگر  دارند.  ما  موردِ  در  انتقادات  یکی را  ا  یاز  که  افراد    نیرا 

ب  شانیهاظن  ایها  از ترس  یکی  ای  رم،یبپذ  کنندیم که تنها    نیمورد است: ا  نیکنم، به نظرم هم  انیرا 

 — و ۲کروم است و فوالد  ماندیکه م یزیچ

  —و نه  4یی بماند و نه مِنورا یباق ۳ی سمسینه سرودِ کر گریکه د نی: ادِنِت

 . را نخوانده است مانیهااز کتاب  کی چیبه ما بکند مطمئناً ه  ینقد نیکه چن ی: کسنزیداوک

 
 . ۱7۲6نوامبر   ۱7به الکساندر پاپ، ( گالیوِرسفرهایِ ، نویسندۀ  Jonathan Swift) فتیاز جاناتان سو یانامه ۱
 ویراستار  —.  ببازدو معنا رنگ بماند توجه به مادیات باقی  رود که صرفاً بیم از آن میمراد این است که   ۲

3 Christmas carol 
4 menorah 
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 یل یدر موردِ خ  شود،ی ما هم محدود نم  یِهااست. و البته به کتاب   یگریهم معضلِ د  نی: خب، ادِنِت

و    خوانند ی را م  شانیهای ابی. بلکه ارزخوانند ی ها را نمآن  های لی شکل است. خ  ن یها وضع به هماز کتاب 

 . کنندی ها قضاوت مهست که در موردِ کتاب  هایابیهمان ارز یۀ بر پا

.  میشویم  کینزد  یسمسیکر  یِهابه جنگ  میروزِ سپتامبر است و دار  نیامروز آخر  ،ی: راستچنزیه

 یاهر وقت که به برنامه   شود،ی موضوع مطرح م  ن ی. اما هر وقت که اشودی کم کم دارد تنورش داغ م

  سمسی کریِهابود که درخت  ۱کراموِل وریاُل  نیکه ا میگوی آن بحث کنم، م  ۀتا دربار شومی دعوت م

ا  .  .  . که  قدغن کرد  قطع کرد و    ، ییکایآمر  انِیادگرایبن  اکانِین  نیهم  ،۲تَن یوریپ  یِها پروتستان   نیرا 

 .کفر است سمسیکر <مراسمِ ییِبرپا> گفتندی بودند که م

 .انیبام  یِبودا یِهامجسمه  یۀ : بله. باز هم همان قضنزیداوک

برا  ای: آچنزیه قائل هست  یِهاسنت   یِشما حداقل  ارزش  نظرم که   د؟ی خود  به  و  چون من که هستم. 

در اصل  سمسیکر <که  می را هم بگو نیا>بود. و البته،  یانسانِ بزرگ گرید یِهاجنبه  یلیکراموِل از خ

 .است ۳پاگان یمراسم

 . م یرا به همگان نشان داد مانسمس یما درختانِ کر ۀ : سالِ قبل، همسی هر

 .: بله دِنِت

 .ندارم سمسیبا درختِ کر یاله ئ مس نیتر: من کوچک نزیداوک

 
1 Oliver Cromwell (1599–1658) 

؛  <انگلستان > یِداخل  یِهاموافقِ پارلمان در جنگ یِ روها یرهبرِ ن  ؛یسی انگل استمدارِیپروتستانِ تندرو، سرباز، و س

 . 8-۱65۳ یِها المنافعِ انگلستان در سالمناطقِ مشترک ۀ السلطننائب
2 Puritan 
3 Pagan 
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 — که از ییها. با عکس میدرست کرد سمسیکر کِی: ما کارتِ تبردِنِت

 م؟ ییکهن است. چرا به آن نه بگو ۱جامانده از نورسِ به  نوشِ و ش ی: مراسمِ عچنزیه

 .ستیهم ن نی: اما خب منحصر به ادِنِت

 . را دوست دارم  ۲ستان یخور یِهامراسم یگر یهر کسِ د ۀ: من به انداز چنزیه

ها را  که ترانه  نی. بدونِ امیخوانیو سرودها را با هم م میدار سمسیسرودِ کر یِ: ما هر سال مهماندِنِت

 . می سکوالر برگزار کن یسمسیکر میو بخواه   میکن ادیکم و ز یاهم ذره 

 : چرا که نه؟ نزیداوک

  —العاده است  فوق   شودی م  یح یمس  یِهاکه وقتِ داستان  ی است.  زمان  یباشکوه   یلی: مراسمِ خدِنِت

م  !است  ییبایز  یلخی  داستانِ ا  ۀاز ذره ذر  شودیو  بدونِ  برد،  ن  نیآن حظ  باور    یازیکه  به آن  باشد 

 . می داشته باش

 . لندن مخالفِ ما بود ۀبودم که در مناظر یبار، موقعِ ناهار، کنارِ خانم کی: نزیداوک

 .۳بِرگِر ی: خاخام نوچنزیه

 
1 Norse 
2 solstice 

فاصله )مانندِ شبِ یلدا( یا کمترین   بیشتریناست که خورشید   . خوریستان زمانیاست  هاای از این مراسمیلدا نمونه

 ویراستار   —فاصله )مانندِ چلۀ تموز( را با زمین داشته باشد.  
3 Julia Neuberger 

 .۲۰۱۱از سالِ  یلندنِ غرب  ۀسی کن ۀ خاخامِ واالمرتب ان؛یمجلسِ اع   ۀندیو نما  ییایتان ی(: خاخامِ بر۱۹5۰)متولدِ 
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نودقیقاً:  نزیداوک از من پرسبِرگِری، خاخام  اگر    دی.    و ین  ۱یِ از همکارانِ علم  یکی وقت زد و    کیکه 

خواهم خواند.   شیایخواهم خواند؟ من هم گفتم »البته که ن شیایدر آنجا قبل از غذا ن  ایشدم، آ ۲کالج

خواندنِ من    ش یایکه ن  بردی شد. گمان م یعصبان ی کار را بکنم«. و او حساب  نیکه ا  کندی ادب حکم م 

داشته باشد،    یی شما معنا یِبرا  د یبود که »خب، شا  نی که داشتم ا  ی من است. تنها جواب  ییِنشان از دورو

  خ یتار یِپشتش دارد و من برا یخ یاست که تار نی رسمِ الت کیندارد.  یمعنا و مفهوم چیمن ه  یِاما برا

فِرِد  قائلم.  ف  ،۳ر یِآ  یارزش  ن  لسوفیکه  در  هم  م  شیپ  شِیای بود،  غذا شرکت  که    یزیو چ  کردی از 

زبان نم  یبود: »من دروغ  نیا  گفتیم به  زبان آوردنِ گزاره   آورم، ی را  به  با    ی مشکل  معنایب  ییهااما 

 حضار[ ۀندارم«. ]خند 

 بود؟  4کِهم یو یِزده است. همان که صاحب کرس ی: عجب حرفچنزیه

 .کهِمیو یِ: بله، همان استادِ صاحب کرسنزیداوک

 م؟ ی به سؤالت در موردِ اسالم پاسخ داد ای: آچنزیه

 ها ن ید دی با  ن،یبه نظرتان ما، به عنوانِ منتقدانِ د  ای. آ پرسمی سؤالِ مرتبط م  کی  ی. ول دانمی : نمسی هر

از    یفیکه ط  مینکته توجه کن  نیاست که به ا  نیتر اعادالنه   ای  می و به مساوات نقد کن  یریرا بدونِ سوگ 

 
1 senior fellow 
2 New College 
3 Alfred Jules Ayer (1910–89) 

به اِ ( نام داشت که  ۱۹۳6و منطق)  قت،یاز آثارش زبان، حق  یکی  ؛ییا یتان ی بر  لسوفِی: فر یِآ  «ی»فِرِد  ای.  ی. جِی معروف 

م(  verification principle)  «یسنجیدر آن »اصلِ درست منطق در    کهِمیو  یِصاحب کرس  کند؛یرا مطرح  در 

 .۱۹5۹دانشگاهِ آکسفورد از سالِ 

 
4 Wykeham Professor 
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 ۲نیو جِ  ۱ش یآم  یِهان ی و آئ  است  وستاریپ  نیسرِ ا  کیوجود دارد که اسالمِ    ین یها و تعهداتِ دآرمان 

د  کی تفاوت   وستاریپ  گرِیسرِ  اد  نیا  انِیم  ییهاو  و  نبا  انیباورها  که  دارد  آن   دیوجود  از  ها ساده 

 . میبگذر

بادِنِت البته که  لزوم  م،یریبگ   یها را جدتفاوت   نیا  دی: خب،  هم  یاما  ندارد که    م یکن   یسع  شه یهم 

را ذکر   ن ید  ضررِی هستند که نکاتِ مثبت و ب  هایل یحفظ شود. خ  ی نکاتِ مثبت و منف  انِ یب  انِ یتوازنِ م

ما هم مکنندیم به رسم  هان یا  میتوانی. و  را رو  میبشمار  تیرا  تمرکزمان  بعد  د  یِو  مثبتِ    ن ینکاتِ 

امیبگذار منتقد  کارِ  طر  نی.  به  م  قِیاست.  اگر  داروساز   میخواستیمشابه،  صنعتِ  موردِ  کتاب    یدر 

معضالتِ   یِآن رو یِبه جا ای م؟یها صرف کنآن یِ ایمزا یِرا رو  یزمانِ برابر میرفتی باز م ایآ م،ی سیبنو

 .به نظرم پاسخ واضح است  ؟خواهیم کردها تمرکز آن 

 — در موردِ شتری: فکر کنم سؤالِ سم بنزیداوک

مِرک سی هر اگر  خب،  د  ۳:  مقابلِ  فاحششرکت   گریدر  طرزِ  به  م  یها  باشد،  نقد    میتوانی بد  را  آن 

تمرکزمان رومیکن ا  دیبا>بود،    یداروساز   یِهانقدِ شرکت   یِ. اگر  م  نیبه  توجه   <که   میکردی نکته 

 . ستندی ن رکاریاندازه تقص کیها به آن ۀ هم

 — فقط می هست که بخواه  یمشکل ایآ ست؟ یحاال سؤالت چ یول : خب، درست است،  دِنِت

  تِ یدر موردِ رعا  ی و تو دار میبپرداز  انیبه مساوات به نقدِ اد  د یبا  ا یاست که آ  نیم ا: سؤالِ سَنزیداوک

 . یکنیصحبت م نید یِهای و بد های مساوات در صحبت از خوب

 
1 Amish 
2 Jainism 
3 Merck 
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 اندازه بد هستند؟  کی به  انیاد ۀ هم ایآ <است که  نیسؤالِ سم ا>: چنزیه

 است؟  تیح یاسالم بدتر از مس ای: بله، مثالً آنزیداوک

  ها ی از خود  یاز همراه کردنِ بعض م،یکن تیموازنه را رعا نیا میکنیم یکه سع ی: به نظرم وقت سی هر

  ن یا  ی خداناباور  یِ شناختی گفت که تعهدِ هست  توانی است و م  یارسانه   کِ یتاکت  ک ی  نی. امیمانی باز م

که اسالم تندرو دارد، ما هم  دیگویاند. رسانه ممانندِ هم یریبه تعب ینید یِادعاها ۀ هم دیاست که بگو

را که    یکه پزشکان  شوندیم  دایپ  یما هم کسان  انِیجهادگرا هست و در م  انه ی. در خاورِ ممی تندرو دار

اسالم   یِکه تحتِ لوا   یی بلبشو.  ستیمعادله صادقانه ن  نی. و اکشند ی م  دهندی انجام م  نیعملِ سقطِ جن

جر ا  انیدر  با  اصالً  هر    نیاست  در  نفر  دو  ما  دکترها  میدار  دهه که  جن  یِکه  م  نیسقطِ   کشندیرا 

  یی که گو  یاست: وقت  یشدنِ خداناباور   یجار  ۀاز مشکالتِ من با نحو   یکی  ن ی. و استین  سه یمقاقابلِ 

  ی. در صورت کندلنگ می را  این کار ما    ،تابانیم می  انیاد  ۀ همبر    شه،ینورِ نقد را به مساوات، هم  میدار

 . م یرا هم با خود همراه کن یافرادِ مذهب میتوانی م ئل،مسا یکه، در بعض

دکتر  نیقی  هایی کایآمر  ۀعمد که  دکتر  ۱شهادت   نِی دارند  اسالم  چ  ینیدر  اصالً  و  است   زِیمخوف 

  ی که در پِتر  نیدکتر  نیرا به کشتن دهد و سزاوارِ نقد است. ا  های لی و ممکن است خ  ستی ن  یخطریب

ل   ها،یی کایدرصدِ آمر  7۰  ان،یح یاکثرِ مس  یاست: حت  نیروح وجود دارد هم مشابِه هم  ۲ش ید  طفِ به 

به وجود آمده است، آن را باور ندارند. به    ۳کیون یامبر  یِادیبن  یِهاسلول  یِرو  قیکه از تحق  ییدهایام

با ما خواهد بود. اما    تیاکثر  م،یتمرکز کن  اتیجزئ  یِ است که اگر رو  ن یخاطر، به نظرِ من چن  نیهم

 
1 martyrdom 
2 Petri dish 
3 embryonic stem-cell 
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درصدِ    ۹۰همه غلط است،   هانیکه ا  میی و بگو  می باش ستادهی ا  یموجِ خروشانِ خداناباور  یِکه رو  یوقت

 . میده یمان را از دست مقطاران هم

  یِ نادرست  ای  یکه بحثِ درست  یآن قدر   ،ییندارم. اما از سو  ی حرفت شک  یِ: خب، در درستنزیداوک

پلشت  میبرا  نید ن  میبرا  نید  یِهای مطرح است، بحثِ  به حق  ۀ فتی. و من ش ستی مطرح   ای  قتیپرداختن 

من پرداختن   یِاصل  ۀ نه؟ و عالق  ایدارد    یعیفراطب  ی جهان خالق  نیا  ایموضوع هستم: آ  نیا  قتِیعدمِ حق

با ا  نی باورِ دروغ  نیبه ا با    نیبا ا  یمهم است، مشکل  م یبرا  نید  یِهای د یکه پل  ن یاست. پس  ندارم که 

  نی هم بر ا  زانیم  ک یو به    کنندی ادعا را م  نیها اآن   ۀ برخورد شود. چون که هم  کسانیبه    انیاد  ۀ هم

 .دارند دی ادعا تأک

موضع عدول    نیوقت هم از ا  چ یاندازه نادرست هستند و ه   کیبه    انیاد  ۀ هم: من معتقدم که  چنزیه

کم به صورتِ بالقوه  اند، دستِ رفته   راهه یبر تعقل به ب مانیا  حِی خاطر که با ترج  ن ینخواهم کرد. و به هم

 . انداندازه خطرناک  کیبه  انیاد ۀ هم نشده،ی و همچنان تجل

 — . چون که ستندی اندازه خطرناک ن کیاندازه نادرست هستند، اما مطمئناً به  کی: به نزیداوک

 . اندازه خطرناک هستند کیبه  نشدهی : نه. به نظرم به طورِ بالقوه و همچنان تجلچنزیه

 .. بله دی : به طورِ بالقوه شانزیداوک

:  کندیبرتر م  ۱یسانانیکه ما را نخست  یزیبه کنار گذاشتنِ تنها چ  اقیعقل؛ اشت  مِی : به خاطرِ تسلچنزیه

 .خطرناک است شه یقوه هم  نیا مِیتعقل. تسل  ییِتوانا

 — که  ستمی : من مطمئن ندِنِت
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 . : به صورتِ بالقوه خطرناک استنزیداوک 

آمچنزیه نظام  توانندینم  هاش ی :  اگر  اما  بزنند،  ضربه  من  مطمئناً    خواهتیتمام  یبه  باشند،  داشته 

 . بزنند بیآس کنندی م  یشان زندگکه در اجتماع  یبه افراد توانندیم

 .شکل کیبه  قاًی: اما نه دقسی هر

شاه است، اما خدا    یاست. اصوالً به صورتِ وراثت  یاله   یکه پادشاه   کندی ادعا م  ۱الما   یی: داالچنزیه

ا  یرِوراثتیبودنش غ ا  زتریانگرقت   یاده ی است.  ن  دهیا  ن یاز  بعد همستی ممکن  د  نی . و    یِ کتاتوریآدم 

  ۀ . گسترکندی م  نی را هم تحس  یاهسته   یِهاشیبه راه انداخته است. و آزما   ۲را در تارامشاال   یکوچک

م  اشی کتاتورید به  اما باز همان شر  زانِ یمحدود  در    <هست  هان یآئ  گر یکه در د>  یتسلطش است، 

 . شودی م دهیهم د نجایا

 .افزون خواهد شد اتی اضافه شود، نگران بیترک نیاما اگر جهاد هم به ا: سی هر

 ن یاند که »ادر خاللِ مناظره گفته  شه یام، هممسلمان مناظره داشته  کیهر بار که با  ن،ی : خب، ببچنزیه

است«. چنان که گو  اردیلیم  کیبه    نیتوه   <حرفت> نما  ییمسلمان  هم  یندگیبه  آنان صحبت   ۀ از 

به    زیدآمی دارد و قطعاً تهد  انه یگرایو نظامانگیز  هراسلحنِ    یشان نوعحرف   نی . اکنندیم هم هست. 

از آن    یبرداشت  نیچن  «،یکرد  نیمسلمان توه   کی »تو اآلن به من به عنوانِ    گفتندیاگر م  گر،ید  انِیب

م  شد،ی نم آن   م؟یگوی درست  کساناگر  تنها  پ  یها  محمدِ  به  که    ن یچن>داشتند،    مان یا  امبریبودند 

  ی زیدارد«. و در ضمن، چ  وجودنفر مسلمان    اردیلیم  کی»نه، نه،    <ندیگویاما م>.  <شدی نم  یبرداشت

.  ستی مهم ن  م یمن اصالً برا  یاست: »حواست را جمع کن!«. ول   نی ا  کنندی م  انیب  یح یکه به صورتِ تلو

 
1 the Dalai Lama 
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 ی وح  ،۱ل یمقرب، جبرئ  ۀ از جانبِ فرشت  امبریکه محمدِ پ  داشتیمنفر هم بود که باور    کی  یاگر حت

 . زدمی حرف را م نیکرده است، باز هم ا افتیدر

 .گرفتی : درست است، اما خوابِ شب را از تو نمسی هر

همچنزیه به  م  نی:  مبودی اندازه خطرناک  من  از  را  اگرفتی . خوابِ شب    تِ یقابل  دهیا  نی. چرا که 

 .کند دایپ یشتریب تِی عموم  تواندی م دهیا نیشدن دارد. ا ریتکث

گسترش در حالِ حاضر رخ داده است و همچنان هم ادامه دارد. پس   نی: اما در موردِ اسالم اسی هر

 .است یبلکه واقع ست،یخطرش صرفاً بالقوه ن

صحبت   یمتفاوت  یِزهایچ  ۀصرفاً دربار   دی. شما دارنمیبینم  تانیهادر حرف   ی: بله. من تناقضنزیداوک

 . دیکنیم

. مثالً در  کندی م  یبه شدت با هم برابر  شانیخطرها  شتر،ی: بله، اما با گذرِ زمان و با گسترشِ بچنزیه

بن  ۀ ده  که  نداشتم  انتظار  ا  یخطر  نیچن  یهود ی  ییِادگرایشصت  هم    جادیرا  تو  که  مطمئنم  کند. 

 کیاستراتژ  مکانِ  کی  که   —مهم    اریبس  ی. تعدادشان نسبتاً کم بود، اما در مکانیانتظارش را نداشت 

پا خیزند  گرفتند که    م تصمی  —بود   با گرفتنِ زمبه  د  ینیو  به  به ظهورِ    گرانی که  منجر  تعلق داشت، 

کار    نی ا  یِامدهایکم بود، اما پ  یلیتعدادشان خ  یشوند و آخرالزمان را رقم بزنند. از لحاظِ کمّ   ۲یمنج 

را    یدی تهد  نیچن  بتواند  تیهودیکه    میکردی وجه فکرش را نم  چیبار بوده است. به ه فاجعه   شکیب

در آن ادغام شد    ،یبه عبارت  ا،ی  وستیپ  ییبه جنبشِ موعودگرا  ۳سم یونیکه جنبشِ صه   نیرقم بزند تا ا

 
1 Archangel Gabriel 
2 the Messiah 
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ابتدا صه   انیموعودگرا  ،یدانمی  که   چون  — ه   ستی ونیدر  نم   چینبودند. پس   ینیبش یپ  یتوانی وقت 

 .افتدیممکن است ب یچه اتفاق ندهیکه در آ یکن

 .حرفت کامالً موافقم نی : خب، با اسی هر

  یارهیفروشگاهِ زنج   کیوسطِ    ۱کِر یکوئِ  کیکم است که    یلی: و قبول دارم که احتمالش خچنزیه

اما کوئِ بدرد.  را  »ما عدمِ   نیا  کِرهای حلقومم  دارند:  را  را موعظه مشعار  برابرِ شر  م«.  یکنی مقاومت در 

 . تصور کرد توانی را نم دتری پل نیاز ا یدگاه ید

 . ییگوی ، درست م<شعار نیاز ا تی گسترشِ شر با تبع یِبرا >مناسب  ی: در بافتسی هر

آچنزیه اچندش   یاده یا  ای:  از  ا  نیآورتر  از  است؟  بگو  نیممکن  را    ییکه  ظلم  و  خشونت  و  شر 

 .یزیخی مبارزه با آن به پا نم یِاما برا ،ینیبیم

 خواهند مفت و مجانی به همه چیز برسند. می : بله، دِنِت

که    ا،یالدلفیحساس در ف   یتیدر موقع   کِرهای که کوئِ  م یخوانیم  ۲ن ی فرانکل  یِها. در نوشته قاًی: دقچنزیه

ها که چرا مردم از آن   میفهمی و م  دادندی را از خود نشان م  یبجنگند، چه رفتار   یآزاد   یِالزم بود برا

  االت یا  یِاندازه برا  نی به هم  سمیکِری که کوئِ  گفتمی م  کردم،ی م  یمتنفر بودند. اگر در آن زمان زندگ

.  <خودشان را نشان خواهند داد> م،یو زمان  بده ها مجال به آن   ستیاست. پس کاف  نی متحده خطرآفر

 . ، خشک، و خطرناک هستندپر از فریباندازه فاسد، کاذب،  کیشان به همه  ،ی شان را که بنگرکنه 

 
1 Quaker 
2 Benjamin Franklin (1706–90) 

  یِ از اعضا  ی کی  کا؛یآمر  ۀ متحد  االتِ یا  انگذارِیاز پدرانِ بن  یکیو    کا یآمر  یِ مطرح در روشنگر  یِهاتیاز شخص  یکی

 .8-۱785 ا،یلوان یپنس  االتِیکرد؛ فرماندارِ ا ه یته ۱776استقالل را در سالِ  یۀ اعالم ِسی نوش ینفره که پپنج ۀتیکم
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وقت   چیکه ه   ی. گفتم یاش صحبت کندرباره   شتری که جا دارد ب  یاشاره کرد  یانکته   کی: به  سی هر

و جهان    گرانیکرد. اگر روابطت با د  ینیبش یپ  ندیافریممکن است ب   یمنطقیرا که ب  یخطر   شودی نم

صدقِ    یکه بتوان  یقرار ندار   یگاه ی که در جا  یکن  ق یرا تصد  ییهاکه گزاره   شودی م  فیتعر  ن یطبقِ ا

 قه یچند دق   نی که هم  یبه مثال   میگردی است. برم  یتبعاتش، به صورتِ بالقوه نامتناه   ،یکن   دییها را تأآن 

که روح، به محضِ لقاح،    دهی ا  نیا  داندی. آدم از کجا میاد یبن  یِهاسلول   یِزدم: پژوهش بر رو  شیپ

ز روز  شودیم  ۱گوت یواردِ  است  شود؟  ۀدیا  کیبه    یممکن  بدل  ب  خطرناک  نظر   خطری کامالً  به 

سدِ راهِ    دهی ا  نیو ا  دیآی کار م  یِرو  یاد یبن  یِهاسلول  یِمانندِ پژوهش بر رو  یزیکه چ  نیتا ا  رسدیم

نجات   دبخشی ام  اریبس  یِهاپژوهش  نیا م و  مشودیدهنده  ه   توانی .  که  نم  چیگفت    توان ی وقت 

فدا  ییهاکرد که چه جان  ینیبشیپ با واقع  یشیاندجزم  یِممکن است  تعارضش    ت یشوند؛ چون که 

 . است یکامالً ناگهان

 ۳یستیهلن  انِیهودیبر    ۲موعودگرا   انِیهودیخاطر است که معتقدم آن زمان که    نی: خب، به همچنزیه

جشن   4حنوکا  خطرِیرا در قالبِ مراسمِ ب  نیرفت. حاال ا  راهه یبه ب  زیبود که همه چ  یشدند زمان  روزیپ

بود که بشررندیگیم تعدادِ کم   رِیمس   نی بدتر  تی. آن موقع  انتخاب کرد.  اما    یارشمممکن را  بودند، 

قربان ح  یدوباره  فرق  وانات،یکردنِ  و  جا  هوهی  ۀ ختنه،  مس  سمیهلن  یِرا  و  نشاندند.  فلسفه  هم    تیح یو 

. اسالم هم  آمدی وقت به وجود نم چیه  تیح یبود، مس افتادهیاز آن است. اگر آن اتفاق ن یایسرقتِ ادب

  ی ستیتمدنِ هلن  دی اما شا  آمدند،ی م   جودبه و  یگری د  ۀ وانید  یِهارم که فرقه ندا  ی. شکآمدی به وجود نم

 . در امان بماند یکه از نابود  کردی م دایرا پ نیبختِ ا

 
1 zygote 
2 Jewish Messianist 
3 Jewish Hellenist 
4 Hanukkah 
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 . کند جادیدغدغه ا تیکه برا  شدی م دایالما پ ییمثلِ داال ی: هنوز هم کسسی هر

م چنزیه رو   ؟یدانی :  ن  یِبحث  استی تعداد  باشم  داشته  اجازه  اگر  بگو  ن ی.  م  ه یقض   م،ی را  و   هام یبه 

م  ۱های آلودگ م  ۱۹۳۰  ۀ . اگر ده شودیمربوط    نیمرگبارتر  کیکاتول   یِسایکه کل  گفتمیبود، مطمئناً 

. چه بسا  زیگانو آشکار هم بود، و رقت   ی که علن  سم ی با فاش  اشی نهادِ موجود است. به خاطرِ همبستگ 

  ی است. بحث  یمرجعِ مذهب  نیترکه پاپ خطرناک  میگوی اآلن نم  اما.  موجود  یِسایکل  نیترخطرناک 

ا  دی است و شا  نید  نیترکه اسالم خطرناک   ستین نم  لیدل   نیبه  و  ندارد    یِبرا  تواندی است که پاپ 

 — صادر کند که  یفرمان ای فالن کار را نکنند  گری کند که د نیی مسلمانان تع ۀ هم

 .در آن وجود ندارد نییاز باال به پا ی. نظارتقاًی: دقسی هر

مشکل    ۀ شی اعتقادم که ر  نیاست. اما همچنان بر ا  ن ید  نیتر: کامالً معتقدم که اسالم خطرناک چنزیه

 . گرددی بر م تیهودیبه 

روسی هر بر  مسلمانان  وسواسِ  به  علم  با  البته  تکه زم  یِ:  م  ن یآن  از    ۀ شیر  م ییگوی است که  مشکل 

فلسط   تیهودی اگر  جد  یِبرا  نیاست.  مهاجرانِ  نبود،  مهم  که   توانستندیم  ۲د یمسلمانان  چقدر  هر 

 نیا  ۀ هم.  آمد ی نم  شیهم پ  یامسئله   چیموعودشان را به آنجا رهنمون کنند. ه   یِناج  خواهدیشان مدل 

ادعا   یمسائل نزاع هر دو طرف تقصنی آن قطعه زم  یِبر رو   ت یمالک  یِاست بر سرِ  تنها    رکارند،ی.  اما 

  ن یرا به راه اندازند ا  ینزاعِ جهان کیناگهان    توانندی مهاجر به صورتِ بالقوه متازه   ۲۰۰،۰۰۰که    یلیدل 

را    یمهاجران مسجد االقصمهم است که آن تازه  شانینفر هستند که واقعاً برا  اردیلیم  ک یاست که  

 — خراب نکنند و

 
1 infection 
2 settlers 
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ا  <و گروهِ دیگری>:  چنزیه کار را بکنند. چون که باور دارند که    نیکه از خداشان هم هست که 

مقدس   کی جهان  از  دقسمت  قسمتِ  از  ا  یاده ای  —است    گریتر  غاحمقانه   نیاز  و   تری رِمنطقیتر، 

  تی باور را داشته باشند و قدرتِ به فعل  نیکه ا  ستی ناپسندتر وجود ندارد. پس تنها چند نفر از آنان کاف

  ۀ که ممکن است تمدن بازند  نزاعی   —ها رخ دهد  تمدن   نِ یب  یآن را هم داشته باشند تا نزاع  نِرساند

 . م یخدا را شاکر باش دیشود با ریختمِ به خ یابمبِ هسته  ۀ نزاع بدونِ مبادل  نیآن باشد. به نظرم اگر ا

ما چه    یِهاو ترس  دهایام  نیترنانه یب. بزرگ کندیرا روشن م   یگری بحثِ خوبِ د  ۀ جرق  نی: و اسی هر

زندگ طولِ  در  نظرتان،  به  مفرزندان   یِهستند؟  امکانِ  هدف   سریمان  چه  به    ییهاشدنِ  دارد؟  وجود 

 در خطر هستند؟  یارزشمند یِزهاینظرتان چه چ

 م؟ یرسیمان م: و چگونه به هدف دِنِت

آسی هر صرف،  نقدِ  جز  به  و،  ذهن   یطرح  ای:  مبه  بتوان  رسدیتان  هدا  میکه  را   ایآ  م؟یکن   تیآن 

  یاده یا  رِییکه تغ  می بکن  میتوانی چه کار م  ،ی دالر  ارد یلیم  یابا بودجه   د؟یرا سراغ دار  یای اقداماتِ عمل

 توجه را باعث شود؟ قابلِ 

مچنزیه لحاظِ س  کنمی: من که احساس  میدار  یاسیاز  لحاظِ فکر  م،یبازی م  از  باز یدار  یاما  را   یم 

 . میبریم

 ؟یآن انجام ده  رِییتغ  یِبرا یکار  یتوانی به نظرت نم ای: آدِنِت

  ی ادیو تا حدِ ز  م،یبرد  شیپ  م،یرا باز کرد  یکه ما بحث  میی اگر بگو  ،یامروز  یِ: در جوِ فکر چنزیه

به خود    یاد یز  می تصور کند که دار  یها از آن غفلت شده بود، فکر نکنم کسکه مدت   می برنده شد

م شامیورزیفخر  برا  دی .  نباشد که کس  مانی هم  بدرباره   یزیچ  نیچن  یمهم  و  کند.  فکر  نظرم    ه مان 
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  ، یجهان  اسِیقطعاً صادق است. اما به نظرم در مق  ا یتانیمتحده و بر  االتِ یدر موردِ ا  ه یقض  نیکه ا  د یآیم

 .چربدی بر آن م ینید یِهاکه زورِ حکومت  میهست فیضع  یتیمطمئناً جزءِ اقل

 ؟ یبند یطرفِ مخالفِ ما شرط م  یِروزیپ یِ: پس تو رو سی هر

 . باورم نیوقت است که بر ا یلیخواهند کشاند. خ یها عاقبت تمدن را به نابود: به نظرم آن چنزیه

پدِنِت است  ممکن  خب،  که    اتی نیبش ی:  چون  باشد؛  تنها  کیدرست  به    یِ نابود   یِبرا>  ییفاجعه 

 . است یکاف  <تمدن

  م یما هست نیزمان، ا نیاست: من معتقدم که، در ا نزینظرِ مهمِ من با پروفسور داوکاختالفِ  نی: اچنزیه

  یبا دشمنِ اصل  میو دار  میهست  سمیسکوالر  یِکه مبارزانِ واقع  ۱اُمِ هوابرد ۱۰۱اُمِ و  8۲لشکرِ    ۀ به اضاف

شام یجنگیم و  م  دی .  ا  انِ یدر  که    ی دگاه ید  نیترب یعج   دگاه ی د  نی سکوالرها  ممکن    کیاست  فرد 

باورِ بچه آن   انِیم  دگاهید  نیاست داشته باشد. ا به  بالشت ماننده   رِیشان زها به گذاشتنِ دندانِ افتاده ها 

با  ییارویمتحده به جنگ و رو االتِیا لِیدارم. تنها به خاطرِ تما مانیآن کامالً ا یِاست. اما من به درست

د بخت  ین یحکومتِ  اندک  که  ش   یاست  دار  ستِکدر  بحث میآن  ه   یِها.  به  راه  مطلقاً    یی جا  چیما 

 .بردی نم

شاسی هر باشند.  دی :  داشته  نیاز  آن  به  بیشتری  ا  جاهایِ  شا  نیمنظورم  به   یابیدست  یِبرا  د،یاست که 

 . بجنگد یگری در مکانِ د یگر یاُمِ هوابرد در نبردِ د8۲الزم باشد لشکرِ  ،یکه گفت یهدف

 
1 the 82nd Airborne and the 101st Airborne Division 

شان انجامِ حمالتِ هوایی است؛ فعال در عراق و  لشکرهایِ هواییِ ارتشِ آمریکا که تخصص 

 . افغانستان
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  ان یها را با تو در مکه آن   شومی کنم و خوشحال م  انیب  دیهست که با  یمالحظاتقطعاً!  : بفرما!  چنزیه

 . مهم است اریبس قتیحق نیشناختنِ ا تی بگذارم. اما اصوالً، به نظرم به رسم

 . شود ی مان دارد تمام م: متأسفانه وقت نزیداوک

 حضار[  ۀ. ]خند شودیهم دارد تمام م  مانیهایی دئوی: احتماالً نوار وچنزیه

 . بود  یخوب یلی : به نظرم بحثِ خنزیداوک

 . العاده بود: بله، فوق دِنِت

 . متشکرم اری: بسنزیداوک

 م. یشیاندیها ببه آن   دیمطرح شد که با یادی: مسائل زدِنِت
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 ی قدردان
 

 

 

علم    نزیداوک  چاردیر  ادِیبن و  عقل  راه  سِ  ی)بخشدر  ااز  فور  پرسشگری  -  ۱ی رینکوآینتِر  از  مرکز   )

است  لیدن  نز،یداوک  چاردیر  ۀ سخاوتمندان  یِهاتالش  هر  ،یفِرا  ونیدِنِت،    ستوفر یکر  ادیزنده   س،یسم 

 .تشکر را دارد تیهاست، نهاآن یِهاکتاب حاصلِ تالش  نی و همسرش کارول بلو، که چاپِ ا ،چنزیه 

حوز  نیبرتر در  مد  ۀمتخصصان  ا  تِیرینشر  داشته   نیچاپِ  عهده  بر  را  بروکمن اثر  جان  ت  ۲اند.   مِیو 

( از  6ی لیِه کلیو ما ،5برگرنی، راسل وا4)متشکل از ماکس بروکمن  ۳اش در شرکتِ بروکمن العاده فوق

به بار نش  ده یا  کیکه صرفاً    یطرح، از زمان   نیا ناشرانِ   یِکار کردند و با هم  ت یحما  ،ی نیبود تا زمانِ 

دن ب  ایسراسرِ  را  جهانآن  ه   انیه  کردند.  شاخ  7رِدمون   یالر ی عرضه  رندوم   ییِ کایآمر  ۀ )از  پنگوئن 

  رِیبودند که تأث  ۱۰ی راستاریپنگوئن رندوم هاوس( دو و  یِسی انگل  ۀ )از شاخ  ۹دسون ی ( و سوزانا و8ِهاوس

 .ودبخش بها لذتکتاب داشتند و کار کردن با آن  یِو طراح شبردیبر پ یشگرف

 
1 Center for Inquiry 
2 John Brockman 
3 Brockman, Inc. 
4 Max Brockman 
5 Russell Weinberger 
6 Michael Healey 
7 Hilary Redmon 
8 Penguin Random House 
9 Susanna Wadeson 
10 editor 
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  اشیاو تالشِ حرفه   اشنانه یزبیو ت  یاحرفه   ۲یِخواننمونه   یِبرا  ۱نکوت یپیاز سارا ل   ژهیتشکرِ و  ن،یهمچن

 کی. و میابود، کم گفته  زیبرانگانجامش چالش میی که اگر بگو یاشده یسازاده یکردنِ متنِ پ ییدر نها

  یروشن  شنهاداتِیو پ  قشیدقمجدد و    یِخواننمونه   یِبرا  ۳لز یسامِرسکِ  ان یلیاز جداریم    گری د  ۀژیتشکرِ و

 . می تشکر را دار تِینها زی، ن4نِگو  یاند  ،یر یِنکوآیر فور انتِکارآموزِ سِ یِکه ارائه داد. از همکار 

ارتقاءِ خرد و دانش    رِیالعاده در مسخارق   یِفِرا  ونیچهار سوار و استآن  که    یاژه یاز نقشِ و  نیهمچن

 . اندکرده  ستنیز یِبرا یبهتر یِها جهان را جاآن . میکردند سپاسگزار فایا

 

 5. بلومنر یا  نیروب

 )مرکز پرسشگری(  یرینکوآیعامل، سنتِر فور ا ریو مد سیرئ

 ریچارد داوکینز در راه  عقل و علم ادِیبن ،یاجرائ رِیمد

 

 
1 Sara Lippincott  
2 copyediting 
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