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 ییخو نید مقابل در معموال ییخردگرا. است( معرفت) شناخت بکس یبرا خرد اصالت رشیپذ  ییخردگرا

 .شودیم مطرح دانش و معرفت کسب منابع بعنوان یعرفان ای ینید میمفاه و یوح ، مانیا رشیپذ یعنی

با  اسیدر ق نیهمچن ییخردگرا. آموزد یرا به انسان م دنیشیچگونه اند یعنیاست،  ینظام فکر کی ییخردگرا

منبع کسب معرفت است، هرچند تجربه  نیتجربه بعنوان مهمتر رشیکه مفهوم آن پذ شودیح ممطر  ییتجربه گرا

هم تجربه گرا باشد  تواندیشخص م کیکه  فهومم نیهستند، بد گریکدیقابل جمع شدن با  ییو خردگرا ییگرا

 .هم خردگرا

اره احتمال خطا را در فرد خردگرا همو. بصورت مطلق قیحقا رشیبرابر است با عدم پذ ییخردگرا رفتنیپذ

 نیتر یو منطق نیبلکه عاقالنه تر داندینم یمکتب فکر کیو خود را بطور صد در صد متعلق به  دهدیاش م شهیاند

با  یبا موشکاف یعنیدارد،   ینتقادو نسبت به افکارش تفکر ا کندیرا در زمان خودش انتخاب م یمکاتب فکر

 .دیجو یم یاش دور شهیاند یتناقضات و خطاهاو فرار از  هیو از توج شودیمسائل روبرو م

 لتریکه از ف ردیپذیرا م یمیو تنها مفاه سنجدیم تیرا تنها با استناد به قوه عقالن میمفاه یو راست یخردگرا درست فرد

خردگرا . قبول نخواهد کرد قتیرا بعنوان حق ییعقال ریمفهوم غ چیفرد خردگرا ه. خارج شوند تیخرد با موفق

از  یعاقالنه تر یکه طرز تفکر و نظام فکر یدرصورت یعنی نگردیم ییخردگرا دهیبا د زین ییود خردگرابه خ یحت

همان  انیخردگرا. وستیخواهد پ یکنار خواهد گذاشت و به آن نظام فکر زیرا ن ییخردگرا ابدیدر ییخردگرا

وجود ندارد در حوضه  ین تعصبخردمندانه است و در آ قیبر اصول دق یرا که مبتن قیبه حقا دنیرس یروش علم

 .کنندیم فادهتفکرات خود است

سازگار با خرد را قبول کند و  میمفاه کهیدرصورت زیدار ن نید کی ست،ین خدایب یخردگرا لزوماً انسان انسان

از  یبرخ. مسلمان باشد تواندیهرگز نم یشخص نیرا رد کند خردگرا است، اما چن شیناسازگار با خرد خو میمفاه

 نیو بعد د کنندیقبول م شیرا با خرد خو نیاصول د اابتد رایخردگرا هستند ز زیکه آنها ن کنندیادعا م انیمگرااسال

توسط  زین نکاریاگر ا یحرف آنها در تناقض با مسئله ارتداد است، حت نیا نکهیگذشته از ا. کنندیرا دنبال م

خردگرا در هر زمان خردگرا است، نه تنها در  رایز دیمآنها را خردگرا نا توانیواقعا انجام گردد، نم انیاسالمگرا

و بعد از  کندیعمل م انهیخردگرا نشیاصول د یکه در بررس کندیاصول، در نقطه مقابل اسالمگرا ادعا م رشیپذ

 .ردیگیم شیرا پ«  مانیبر ا یمبتن ینید میمفاه رشیپذ» یینخویآن د

۱ 
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حداقل  ای افت،یرا  یانیخردگرا توانیم خیو در تمام طول تار ایدر  تمام نقاط دن ست،ین یدیمفهوم جد ییخردگرا

 یو ینام اصل)اسالم در مقابل ابوجهل  امبریعمل کرده اند، مثال منقول است که پ انهیکه خردگرا افتیرا  یافراد

 .کردبه معراج کردن  یادعا( خواند «یپدر نادان» یگذاراو را با نام  امبریبوده است و پ« پدر دانش» مهیابوحک

خود را  گرید یابوجهل به او گفت حال پا. را کرد نکاریخود را بلند کن و او ا یپا کیبه او گفت که  ابوجهل

 یرا بلند کن تیدو پا یتوانیابوجهل به او گفت حال که تو نم. را بلند کند شینتوانست هردو پا امبریبلند کن و پ

بود و در نقطه مقابل برخورد  انهیک برخورد خردگرایجهل برخورد ابو نیا ؟یبه معراج رفته باش یتوانیچگونه م

محمد  یو حاضر بود برا کردیهضم م یمحمد را بدون نقد و بررس یطالب که حرفها یبن اب یمانند عل یافراد

 طانیبرخورد ش نیهمچن. ییو ضد خردگرا انهیخو نیکامال د یدر راهش کشته شود برخورد یآدم بکشد و حت

به انسان  دیچه با یمن برا دیگویو م کندیاستدالل م طانیقرار است، ش نیاز هم یسام یره هابا خداوند در اسطو

گوسفندوار به فرمان  یفرشته ها  همگ  یپست است، در حال یسجده کنم؟ من از انسان برتر هستم و انسان موجود

 .اهلل عمل کردند

 

 .کنندیآب حرکت م ریمرده هستند که با مس یها یماه تنها

 

و  یبدون چون و چرا و تفکر انتقاد انیخو نیاست که د نیدر ا انیو خردگرا انیخو نید انیم یاصل وتتفا

زن را  ۴مرد حق ازدواج با  کیمثالً اگر در اسالم گفته شده است که  کنند،یرا قبول م شانینید میموشکافانه مفاه

 ۵زن و   ۴داشتن  انی؟ فرق م۵و نه  ۴چرا  که کنندیو پرسش نم کنندیحرف را گوسفندوار قبول م نیدارد، آنها ا

 .دارد یمسائل نینقادانه با چن یاما خردگرا برخورد. میآنرا قبول کن دیکه ما با ستیزن چ

که او  یبعد از ارسطو نام برد و جمله ا خیاز برترد راسل منطق دان بزرگ تار ییاست در باب خردگرا ستهیشا

من حاضر »برترد راسل گفته است، . در خود خالصه کرده است دانسترا  ییکه خردگرا یگفته است را جمله ا

با ظن نگاه کردن به مسائل و  نیا ،»من اشتباه باشند دیممکن است عقا رایکشته شوم، ز دمیعقا یبرا ستمین

 نیقیخود  ینید میوجود دارند که به مفاه انیخو نیاست و در مقابل د انیخردگرا وهیخردمندانه عمل کردن ش

و اساس تر و  هیپا یهزاران بار ب ینیحال آنکه تفکرات د. کشندیو خود را م کشندیند و بر اساس آنها آدم مدار

 .است انیاز تفکرات خردگرا ترتر و نابخردانه  یاسطوره ا
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، و در حکومت می کنندرت و بشر نظا مرهروزندگی زند رومند که بر ولی نیرا وئی ناپیدرت هاقدد جووندیشه ا

د؟ کجا سرچشمه می گیر، از نداشده ی توحیدا بعدی و ساطیرامختلف  مذاهبیش امایه پیدن مال زطو

که شاید فرضیه ، ین پرسش پاسخ قابل قبولی بیابندای اند تا براگذشته کوشیده ن سه قردر دو نی اوافر پژوهشگران

 :باشدقع بینانه ترین آنها از وایر یکی ز

وهای نیراز ئی ابتدابشر س تر. ستاناشناخته س از ست تراه وردآد بوجورا  مذاهبحتماال مهمترین عاملی که ا  

د خور ختیاوها را در این نیرایانی که اخداز بشر پیشرفته تر س تر، نددگرفته بون میااو را در طبیعت که ر مقتد

همه کنش وا. دحکومت می کروها ین نیرع اکه بر مجمو یحدای واخداز پیشرفته تر زهم بشر باس تر، و شتنددا

د سپانیائی بون اه آمریکا توسط جهانگشایارکشف قا هنگام و در پرو مکزیک ن کنش بومیا، واستارا ینن در اآنا

ئی اآنها صدپ های تور آتشباهای لوله ، و از نددندیده بو هیچوقتیدند که دئی هاسب ابر ار سورا آنها ن که چو

ند که باید اشده و برر رویانی مقتداند که با خددین نکری در ایددتر، نددقت نشنیده بوو هیچشنیدند که  عد آسار

م سالو اکه عمال مسیحیت ا یر، زنمی شدط لیه مربواو مذاهبکنش تنها به واین انکنیم که ش موافر. پرستیدرا آنها 

زان و آتش سوگ و مراز بعد از دوزخ  عصرن متمددم مرن هراس مدیوری تا حد بسیاد را خوی نیز شکل گیر

ری از شتی طبعاً به بسیاداچنین بر. نددآنها بون جوشاب آب ها و عقررها و ماو  یانهزتااب و مالئک عذ

بدین . دادشت پاسخ می اندد جووآنها ای برای قانع کننده اب جو هنوزو  می شدح مطرر ئی که به ناچاها»اچر«

به را ماه و شید ریانی خواخد: ه شدی دادجاا ناپیدای ننده داصر طبیعت گرعنااز یک هر پس در که د ترتیب بو

، در نددصاعقه می فرستاو عد ریانی نیز اخد، ساندندرمی ها را میوه ت و غالی یگرن دیااخد، ندوردحرکت می آ

، هم نندداگرمی را شید رخوهم گیرند که ار قری تررمقتدن یااخدن یر فرماد زینها به نوبه خوهمه اآنکه ر نتظاا

 (.ندگی حقایقز: نلوبوو گوستا)  »صاعقه می فرستندو عد ، هم ریانندرومی ک را تام و گند

ی گیسوو یش ربا  همواره او را نیز زان مجسمه سان و نقاشا، و ستائی مذکر اشت کلی ما خددابرا در با آنکه خد

در نه ن و آناروری در باو خالقیت ا یر، زندا هدبون زن یااخد همگی لیه تقریبا ن اویااخد، نداسپید مجسم ساخته 

، در نداشیده شده ایا قلوه سنگ ترج یا عاان ستخواز ایخی که رپیکره ماقبل تاها صد. ستاتجلی می یافته دان مر

و سپانیا و اسکاتلند و اشمالی ی پااروگرفته تا وری خای سیبروری از حی پهناانودر کنونی ن قرو  گذشتهن قر

بدست ی نزوندو اچین و فریقا و اآناتولی و یک دنزور خاو مالت و نی ردسان و ستاربلغاب و نوداه منطقو نسه افر

س نوگ، ولسپوس نوف، ویلندس ونوو)س نوولقب ن شناسان جانب باستااز آنها همه ند که تقریبا به اآمده 

میلو ی یباس زنووبا دی یاز ت شباهآنها از  هیچکدام چند که ، هرستاه شده داد( غیرهو کیوتسا س نو، وینورگاگا

 .ندارند
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روری باای بری نائی بیشتراتواز کهن ما اد جدس اقامودر ست که افربهی آنها س ها نووین همه اجه مشخص و

مع اجودر یجاً ریخی تدرماقبل تان های پیش که نخستین تمدل چهل سا، از بدین ترتیب. ستاه دحکایت می کر

ود حددر تنها و ت شدا »ئیاخددرما«ست ما جنبه ن دوردنیاکا مذهبفتند لیه شکل گرن های اونسااکنده اپر

یا  »درلهه ماا«سنت پرستش . دکنونی سپر »ئیاخدرپد«به د را خوی ین سنت جااکه پیش بود  ل سا ارپنجهز

س وپروی، سکاندینا، ایرلند، اسکاتلندا)پا اروشمالی دم مرد نزدر ما نیز وزی مری انیادر دحتی  »میندر زما«

مریم ا روز به بعد آنر ٠۵۱۱ل سااز کاتولیک ی که کلیسا)اوت  ۵۱و روز ست اتی عامیانه باقی مانده ربصو( شرقی

م نا Zemynaجشن ، ین سنتانی الیتودر . دجشن گرفته می شو »درمین ماز«رت روز بصو( ستاشناخته س مقد

 .باشدط تبادر ارمین زنی ایرایشه رند با اکه می تودارد 

ز شتند آغاایخ گذرپا به صحنه تا هنگام ن آدر که ها یائی رپیش توسط آل ساار ششهزود حدد در مر ایعصر خد

که تنها چند ماه  » Histoire generale de Dieuایخ عمومی خدرتا«م بناری تحقیقی قطوب کتا. شد

ند که دامی  »پائیوو ار هند«رگ ه بزادخانواز ه ونخستین گررا نی ایرهای ایائی ریس منتشر شد آرپادر پیش 

که تا آنوقت  »درماهای لهه ا«ن، یااین خدر ابا ظهو. نشانیدندرت بر مسند قداع نوب اباارمجمع د را در مرن یااخد

ا پیدی ندگانی طبیعی تر، زندگی باشندزمه اداکه مظهر د ین بواآنها دی نقش بنیاو  ندوردند می آزفرد مرون بد

در چند که ، هرنددآنها بوان ندزفرهران و هم شوهم پیوند یافتند که ای ه سیدرنود مرن یاایعنی با خد، نددکر

 همسری بر جنبه دری جنبه مادراز نه شرقی تا مدتی امدیتری و باختری آسیادر یعنی ن، جهااز گی ربخش بز

 .دبون نازنه با رانقش ساالی یفان اکماکاو شت ی دابرتر

قلیمی و افیائی ایط جغرانگ شررمختلف ژی های میتولواز  یکی، در هر ساطیردوران اکوچک رگ و بزن یااخد

ها مین زسرص خات یعنی محصوال، هستندمحلی های ه وردفرآن یااین خدهمه ا. ندن را دارشادخوص قومی خاو 

ئی اخدد خوژی میتولودر کهن  نیونا. آنهان حی ساکنادی و رومازهای نیای پاسخگوها، و  فرهنگها و سنت و 

سیاه ی فریقا، و امی یافتورش مین پرزین سرن در اجهارهای نگوابهترین از قسمتی ا یر، زشتدااب شرای خدم بنا

ن مصریا کههمچنان، شتب دابائوباای خدض عو، در شتاندر نگواصوال این که ای اشت براندرا ئی اچنین خد

ببر ای خدن یادهنای ذرت و جنوبی خدی مریکان ابومیاو میش وگاای خدن پوستاخ سرو شتند ح داتمساای خد

 .دآنها بوم آشان لهه خواکه تجلی کالی 

پیش ن پنج قرو بیست . شده باشد ح مطرن آاز یا بعد وغ و فرن قری پادر اروین بحثی نیست که تنها ، اینهمهابا 

، نددارمجعد های موو حبشی پوست سیاه ن یااخد«: ده نوشته بوربادر همین شاعر یونانی ف و فیلسوس نوفانووکز
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، و شتندرا دانیز عقل ما ن سباوان و اگر گاا. هستندموطالئی و شمالی آبی چشم های بربرن یااتیکه خدروصدر 

 ».نددمجسم می کرخ و دم با شان را یانشااخدر بسیال حتماابه را، ما های ست د

م شنید. تم ساخدم خوای برغ گوشه بادر طاقکی ا اخیرا«: ستامینه آمده در همین زلتر و  »یکسیونر فلسفی د«در 

و سو بدرایک ، و ساخته باشدرا عظیم ی ین بنااخیلی مهمی ر کوش ستانش می گفت باید مودوبه ر که یک کو

م گر یک کرافکر می کنم . ستانابغه ساخته ی سورایک از فقط ری چنین کا؟ شوخی می کنی: اب دادجو

 ».شتامی گذن آسمارا سمش ا هد بدست نامی اتنیده د خودور بریشمی که است به پیله امی خوهم بریشم ا

ص خا مذهبای قبیله م و قوهر . فتندرنمی  »یابیزاربا«ل بدنباو شتند داصرفا جنبه محلی ز آغادر  مذاهب

ینکه ر احتی تصو. شتد را داختصاصی خورات امقرم و سون و ربازتی که رصو به همان، شتدش را داخو

ئی اکه خدهم قتی و. تلقی می شدن یااین خدق امی به حقواحترا یش نوعی بیابر، بپرستندن او را یااخدن بیگانگا

ه تغییر زتا فرهنگیو جتماعی ایط اشری قتضاابه د، یگر سفر می کردقلیمی ابه د قلیم خوص از ایطی خااشردر 

کوالنژ دوفوستل ل بقو. ماندار برقر همچنان نیز  »ی توحید«های آئین در دوران ین قاعده داد، و امی  ماهیت 

م عالری رم اتوامپراسمی رآئین را مسیحیت ر رم توامپرس اقتیکه کنستانتینوو«نسه افرزدهم نون نامی قررخ مو

ند دیش ساخته بوابرون قرل طون در آان چهره عبوسی که پیغمبراز یت نیز دیهوداد، یتی یونانی هوان بدد و کر

ت و قابل معاشرای خدرت ند صودشده بوع باشن اآو از آموخته را بدست کشیشانی که فلسفه یونانی و آمد ون بیر

 هندن های تمد«ن در لوبوو گوستان، ماز همان ، و در مینهدر همین ز ».گرفتد بخورا شتنی مسیحیت داست دو

آنها وت بلکه تفا، ندارتی با یکدیگر ندهپن نه تنها شباو ژائی چین داآئین بوو  هندئی داآئین بو«: نوشتد خو »

ر ختند تصودائیسم به تحقیق پرداه بوربارها درین کشور در انخستین باای نی که براندنشمداست که ی احددر 

تی اتغییر هندبه ن عربستاد از مسیر خوم در سالابهمین ترتیب آئین . ند اشده و برای روه زتا مذهبند که با دکر

ین ن در اجها مذهبرین تی که توحیدا یر، زتقریبا غیر ممکن می کندا ست که شناخت آنرایافته دی بنیان چنا

نگ ری رکن بطوی دیدن دراوبومیاد نزدر مثال . ستاشده ی ساطیری اهاآئین از مین عمال تبدیل به یکی زسر

 ».نداشته اگذ همابری جارا در آنها محمد در ست که این اآئین دو ین ن امیاوت ست که تنها تفااگرفته  برهمایی

ام قود انزها و در مین زسردی در متعد (mythological)ی ساطیرهای اآئین ، پیشل ساار پنجهزود حداز 

ی برجا همچنان یگر دبخشی و ند افته ن رمیان از مال زطودر آنها از ند که بخشی اشکل گرفته ن مختلف جها

 مذاهبیخ رتاس شنارکا ۱٩سته جمعی ی دهمکارکه با  »ژی هامیتولو فرهنگ«معتبر رف لمعاائره دا. ندامانده 

ه رپنج قادر گذشته در که را مختلف ی ساطیرایکصد آئین از بیش ت مشخصا، سیدهپ رپیش بچال چند سادر 

کهن های آئین ان از جمله مهمترین آنها می تواز ست که اه دند به تفصیل نقل کراشته اگذد جووپا به ن جها
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، یتیه)یائی رآهای  ژیمیتولو، (بعر، فنیقیری، آشوی، کد، ابابلی)سامی ژی های میتولوی و از سومری و مصر

، پنی، ژاچینی)آسیائی ژی های میتولو، ( ستی، اومنیو، ارسال، االتینیوی، سکاندینا، امنی، ژریونانیی، هند، نیایرا

و یلند زنیوو لیا استرن ابومیاو فریقائی ای اقبیله های آئین ، (سکیموی، افنالندر، تاتاک، ترل، مغوای، کره ، یتنامیو

شده ورد برآهزار صداز آنها بیش ن یااکه جمع خد د،برم مریکا ناژی های امیتولورام، و آس قیانوایر اجزو گینه نو 

 .ندا

 فرهنگیگر منعکس کننده دبرخی ض عو، در هستندئی ابتدر اسطحی بسیای در ساطیرهای این آئین از ابعضی 

و نگ ب و رپر آژی ین میتولوا، یافتان کهن می تون یونارا در ظریفند که عالیترین آنها و پیشرفته ر ئی بسیاها

که د بر می گیرن را در قهرمانان و یاانیمه خدد و زن و مرای خدهزار سی ای از نه یونانی به تنهائی مجموعه اشاعر

یائی پایه آئین رآات معتقدهمین . ندداریشه ر( پائی و ارو هند)یائی رآی ساطیرات امعتقددر آنها ری از بسیا

آئین ای در ه دتأثیر گسترورد و سر برآن آاز تشتی ی زرآئین توحیدا ند که بعداگرفته ر اکهن نیز قران یرائی دامز

ه از رائیسم نیز دائی مزاشعبه میتر همچنان که، شتاگذی برجا( مسال، امسیحیت، یتدیهو)سامی ی توحیدهای 

 هنر ری در یونانی بطوژی میتولو، نسانس به بعداز دوران ر. ثر بخشیدامسیحیت ی شکل گیردر عمیقاً ری رم توامپرا

ع لشعااسیعی تحت س ومقیاا در سنتی آنر »مسیحی -دی یهو«ذ ه که نفودخنه کرب رغرن ندیشه جهاو ادب و ا

 .ستاه ار دادقر

ی در ساطیرن ایااخدی جادر آنها ار ستقرو ا »ی توحید«ن یاایش خداپید، مذاهبیخ رتای در بعددی بنیال تحو

و یخ رند تای در روموثرر نقش بسیاوز مراکه می بایست تا به د ین تحولی بوا. دوبن باستان جهااز گی ربخش بز

ند دبوی توحیدهای آئین همین ست ا دریر، زشته باشدداما جنبه مثبت الزاین نقش ابی آنکه ، یفا کندی ابشرن تمد

ا خدم همین نابا و خدن همین آفریدگااز یگر د گروهی بدست ا را خدن آفریدگااز  گروهی ر که سنت کشتا

جانب از  ۴۱۱۱ل سادر که ری آما. ندن زدنگ خوریخ رتات بر صفحال سادو هزار ستا راین و در اند دکرار برقر

نهصد ی هزار و بشرن گذشته جهان بیست قردر که د ین بواز ایافت حاکی ر نتشاالمللی امعتبر بین ی نیستیتوایک 

ل ساار یکهزاز بیش ل نهصد ساهزار و ین ، و از استانیده راصلح گذا در آنرل تنها یکصد ساو جنگ ل را در سا

ر شمار آماهمین به حکایت . نداه دبون عامل آم سالو اآئین مسیحیت دو ست که اگذشته  مذهبی های جنگ در 

و آتیال و شمالی های بربرن قربانیاع مجمواز ند اکشته شده ا خدم بنات ین مددر اکانی که دکون و نادان و زمر

 .ستاه دتی بیشتر بوامستعمرهای جنگ ر و تاتا ل ومغو
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ل مشموم سالو امسیحیت دی و یهو مذهبسنتی تنها سه ر بطو، می آیدن به میای توحیدهای آئین از قتیکه سخن و

ع ین نواز ا -مایش زنه تنها یک آو  -مایش زسه آ شاهد ن یخ جهارتیکه تارصو، در ین صفت شناخته می شوندا

ها در مایش زین آانخستین . نداشکل گرفته ی نه فقط یک نهضت توحیدو سه نهضت ون قرل طوو در ست اه دبو

فرعونی در دوران گرفت که رت صو( مسیحد میالاز پیش ردهم چهان قر)رم آمنوفیس چهان مادر زو  مصر کهن

م تماو شناخت  هستی ن ننده جهاداگرو یگانه آفریننده ای خدد بون شید مظهر آرکه خورا آتن م ئی به نااخدد خو

تغییر  »آخن آتن«خویش نیز به م جهت ناهمین به ورد، و آود فرد مسند خورا از مصر ی ساطیرن ایاایگر خدد

د به ترکیب پیشین خوی آئین کهن مصراز وی پس و یافت ن پایان ین فرعود اخوگ مایش با مرزین آالی و. داد

 .نگرفترت صور ین کشوای یخ باستانرتادر نیز ی یگردمشابه های مایش زآو گشت زبا

ورد و او آون بیررا  اهورامزدا ، یائیرآن یاامجتمع خداز گرفت که م نجااتشت زرتوسط ان یردر امین دومایش زآ

ان و مشاسپندم امقارا در بقیه و ( یمناهر)نگره مینوو اسپنتامینو ، شرو مظهر خیر و دو یگانه شناخت ای خدرا 

یائی پا رآی تنها آئین توحیدرت بصوی او آئین توحید، آئین آتنف لی به خالد، وار داقرن او یر فرمادان در زیزا

در ین آئین وان انیز بدست پیرن آاز پس و شناخته شد ان یرای هنشاهسمی شارساسانی آئین و در دوران برجا ماند 

 .مه یافتادا هنددر نی ایرن اسیارتوسط پاان و یرد اخو

قالب ا در بعدو شد ز آغا( فلسطین)ن مین کنعازسرد در کوچک یهوم ط قوکه توسد مایشی بوزمایش سومین آزآ

که ، سه آئینهر ین ایژگی و. گرفت ا فرن را جهااز گی ربزهای بخش م، سالو امسیحیت ، یگردآئین سامی دو 

ف دو که بخالد ین بو، اندانامیده دی یهوی توحیدهای آئین را آنها  مذاهبیخ رمی تازدهنون قر پژوهشگران

ین ، انددقائل نشده بود جتماعی خوو ا مذهبی بافت در خشونت ای نی که جائی برایری و امصری ین توحیدآئ

سه های ین آئین ی اتادر دو. ندار دادقرد خوش گسترار و ستقراصلی ار ابزرا اشمشیر دی یهوی توحیدهای آئین 

قانونی ن جانشینا، آئین سومیندر لی ، وشدم عالا مذهبی ساسا یک فریضه امر این م، اسالاآئین د و آئین یهو، گانه

 .ندوردآدرفریضه رت بصورا ین شمشیر کشی د او است خواند که علیرغم خودعیسی مسیح بو

د و نگرفته بورت صو مذهبم جنگی بنا هیچ، نددشته بوایخ نگذرپا به صحنه تام سالو اکه مسیحیت  هنگامی تا 

تنها . ده بودنزس مقدر ست به کشتاو دنرفته د خوذ نفوش گسترل ابدنبزور ه ی از راساطیرهای اآئین از  هیچیک 

ها و کلیساها و آنکه کنیسه از پیش ، بروبه گفته ماکس . ندر دادکشتان فرما مذهبم ند که بنادبوی توحیدن یااخد

ای بری غیر توحیدن یااخدم بنارا چنین حقی  هیپرستشگا هیچ، شوندس مکشی مقددحق آرداران نحصاامساجد 

 .بقبوالندان یگردبه د خون با قانورا ئی اکه خدد کشیده نشده بون بخاطر آی شمشیر هیچد، و ه بودمطالبه نکرد وخ
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تا ا یرد، زسی پیشین بوامکری دجادر آسمانی ری یکتاتوار دستقری، اساطیرن ایاابا خدی توحیدن یااجابجائی خد

و شتند را داخویش ود محدر ختیاد اقه عمل خومنطام در کدی هر ساطیراکوچک رگ و بزن یااین خدن امان زآ

نقش  همیشهکه  -ن یااخدای جعه به خداحتمالی آنها نیز با مرت اختالفاا. نددخالتی نمی کران دیگرر دتاً به کادعا

ن آنها با آنان از ترسیدی بجان یااین خدامینی وان زپیر. مسالمت آمیز حل می شدی به نحو -شت دامنشی اکدخد

آنها از که هم قتی ، و وپیشکشی جلب کننداء اهدبا ن را یشاریاو دند تا حسن نظر می کوشی وند دست بودو

یرینه د همزیستیین ن اآسماای در مطلقه رت قدر با ظهو. فتندرمی ی یگرن دیااخداغ ضی می شدند به سررانا

او شته نه می شد با گذف که برخالداد سختگیر و کامه دخوای ئی یک خدوابه فرمانرد را خوی جارد و خوهم بر

ن قانو. دکر راطاعتش ا اچرن و بی چوو ترسید از او فقط می بایست د، شی کرزنه می شد ساو شت داگفتگوئی 

 » Ein Volk, ein Land, ein Reich, ein Fuhrerایک پیشو، یک ملتر یک کشو«بیستمی ن قر

به ن آهای پیامدهمه بیستمی نیز با ن قر که فاشیسمد تعجب نبوی جاو شد ار برقرن آسمای در توحیدوری با نوآ

 .ه یابدن راآسما

ی ساطیرن ایااما خددر دوران «: ستاه آمده ربا، در همین فترسخن ن آاز که قبال ا یخ عمومی خدرتاب کتادر 

نامیده می شوند ی ئی که توحیداهاقالب خددر  »یبرتر«ن یااقعا خدوالی آیا ، ونداشده رج نه خادوگراز 

شته اندد جون وآاز ست که پیش ابطی اه چه ضوزاد »ی برتر«ین ، اگر چنین باشد؟ و انداشده ن جایگزین آنا

ن بدست تمدان یگرق دبه حقوام حترو الت اعدق و خالامسیحیت یعنی دی بنیاارزش های نیم که دامی ؟ ستا

بط انیز ضو مسالاجهانی ن آو ین جهانی ی ابط معنواضو، و مسیحیی نه بدست کلیساو یونانی نضج گرفت 

تا آنجا که با مسیحیت هم یت دیهو. شدندم غام ادسالن اجهادر که د ئی بوها فرهنگیگر و دنی ایرا فرهنگ

 ».دگیرار قرک داوری شت که مالاخالقی ندابطی اصوال ضود انیامیخته بودر

ن پایا؟ در ندوردآ همراه به  »اخد«م مفهوی را از تری معنوو صیل تر اشت دابری، توحیدهای ین آئین اقعا واآیا 

ینکه بت ای ابر «: نوشت Gotzendammerungها بت وب غرد خووف معرب کتادر گذشته نیچه ن قر

آنچه ، و  »گفته باشیک تررا بت پرستی ی باید خو، ه باشیدکرن گوها را واژکافی نیست که بت ، پرست نباشی

ئی کوچک با بتی هافقط جابجائی بت ، دبت پرستی نبوک نظر نیچه تراز ند دسامی عرضه کری توحیدهای آئین 

را کلیه آنها ر ختیارت و اکه قد وتین تفاابا ، شترا داپیشین های نسانی بت های ایژگی همه وکه د گتر بوربز

 .ده بودادتمرکز د خودر یکجا 
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 هایسی ربررد مورا شت فلسفی داین برب اغرن صاحبنظر جهاو  شگرو پژوهندیشمند ها اصد، گذشتهن سه قردر 

ی نتیجه گیرو ست اساله منتشر شده ب و رکتاها صدرت بصون ند که حاصل آنها تاکنواه ار دادقرای ه دگستر

س مقدب های کتادر که رت صوان بد، نیزی توحیدن یااین خداست که این ها اسی رین برهمه اتقریبا ک مشتر

ب ین کتادر اآنها ن بااز زست که آنچه رو ا او، و از همیننه آفریننده و نسانند اآفریده د بنوبه خو، نداعرضه شده 

بط ابدیهی ترین ضوف خالارد مور بسیاو در یخی رتاهای قعیت و واعلمی های قعیت واآمده غالبا متناقض با ها 

، نیتس، ال یبان از آنها می توای از نمونه ان که به عئوان، ندیشمنداین افلسفی و شخصیت علمی . ستاخالقی ا

، یدوفر، یدگر، هانیچه، ال، زونگلسن، انا، رینور، داروشوپنها، بویل، هگلرو، ید، دسورو، لتر، وکتنت، نیوتن

گی دبه سان آناهای نظرر ظهااکه به دهد نمی ن ه آزجاد، ابرم نا، مترلینک، لز، وتوین بی، سلار ندابرتر، ینشتاینا

ست ائی اخدن آر نکا، انیستا خدر کان، انداشته ن داستا بیاراین ن در اینااآنچه غالب . ده شوض ورزی زدمهر غر

را بدبختی «: دکهن گفته بو ی دوریک غیبگون بااو از زه ربادرنیچه ، و نداه دعرضه کرس مقدب های که کتا

ر کادی از ئی یهوانیز خدن آسما، و در ندانو شده ن مایگاوکهن تبدیل به فروران مین سردر روی زببین که 

 ».ستاآمده در

ن یک فرعوو در دوران مصر کهن دارد، در ید عقیده ویگموند فرزیکه ربطو، حدوا ایندیشه خدهم اگر ا

تی با هشبا هیچ، شناخته شد »یتوحید«ای لین خداویهوه م بناا ئی که بعداخدد، شکل گرفته بو »یتوحید«

و، شرئی ترابلکه خد، شتاندد معنویت بووغ و فرو یبائی ای از زنه اشاعرو که مظهر عرفانی ی مصر »ن آتو«

ین توقع اتنها د خون بندگاو از سخن می گفت ب عاو ارتهدید ن بازکه فقط با د ه بواخود خوو بیرحم ز، کینه تو

د ئی حسواخدرا خویشتن رات تودر یهوه د خو. شته باشندداست او را دوینکه انه ، و بترسنداز او شت که را دا

زدهم، نوب با، یشاسفر پید)نگر ایر، و( ۲۱زدهم، ب دواباوج، سفر خر)بیرحم ، (۵۱، بیستمب باوج، سفر خر)

اد، عداسفر )وز ندل اما، (۵ردهم، چهاب باوج، سفرخر)ستا دخو، ( ۴ردهم، چهاب باوج، سفر خر)ور مغر، (۴۲

موکد رهای ستواز دنیز ان او پیغمبر، و معرفی می کند، (۲۳، فتمب هبا، وشعه)نتقامجو ، ا(۱۴-۳٩، یکموسی ب با

 .سخن می گویند( ۲زدهم، یاب باوج، سفر خر)داری کاله برو ( صحیفه یوشع)م قتل عاوی در 

با رات تودر : دنسانی تصویر می شواچهره ی، در ساطیرن ایااخد همانند ی توحیدای خد، آسمانیب سه کتادر هر 

تختی ی روبر ن قرآو نجیل ، در امی کندن را نشاـتــقصد کُشد و کُشتی می گیررد و می خوا غذد خوان پیغمبر

شت هیگر ی دجاو در ( ٠۴ب اول، با، یوحنا)ند اه دیستاش ابرابرب در فت ملک مقرهیکجا در ست که انشسته 

ر کوه طوی باالو در برا را از روموسی خدی توحیدب سه کتادر هر (. ۱٩، لحاقها)ند اگرفته دوش بر ا لَک آنرـمَ

سی ب باوج، سفرخر)دهد می ن نیز به موسی نشارا  هشنشیمنگارات تو، و در ندزمی ف حراو با و می بیند ( سینا)
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ب با، نبیل حزقیا)ست خویش می نشاند را ستد در دتخت خوش داود را در روی یگردپیغمبر ، و (۱۱م، سوو 

پیتر نیز س، ژوئودوخ، زمر، بعلن، عموی، غیر توحیدن یااست که خداینها مشخصاتی همه ا(. رمچهاو بیست 

 .ن رامیادخصائص آهم ند اشته را دامی دشکل آهم ه که دین بواآنها همه ک جه مشترو وند اشته دا

 

ا که خدد ید کردین تران در اشاید بتو«: می نویسد Einsteinکه  همانطور رد، مودر همین ست درتفاقا او 

 هیچدر لی ، وست یا نیستی ابدت این کائنا، و استاچگونه آفریده شده ت کائنا، و یا نهد دارد جووصوال ا

شته دا شباهت مین ی روی زپان دونساابه یک از دور، یک یا دنزاز ئی اکه چنین خدد کرل قبوان نمی تورت صو

 ».باشد

ن جنگجوئی آنا، ینشتاین مطلقا حاضر به پذیرفتن آنها نیستهمین اکه ی توحیدن یااین خدایگر های دیژگی از و

ین اه ربادرتوجهی که هر با و لیلی که باشد هر دبه ، می کنندی نگرایررت وغار و ست که به کشتااعوتی و د

ین اتنها و  -مسیحیت م و سالاآئین دو  ست کهاین رد این مودر ایخی رقعیت تاوا. د ه شووردآس مکشی مقددآ

سر ابر سرد را خون سلحه قانوزور اند به استه ایعنی خو، نداشته دا مذهبی مپریالیسم ایدگاه د همواره  -آئین دو 

شاه دپای دو به گفته سعدن که چود ین بوامپریالیستی این منطق اناپذیر ب جتناانتایج از یکی . کنند تحمیلن جها

نولد توین رآ. ست اه دمین نبودر زیا ن آسمادر  همزیستین مکااباالنشین نیز ای خدای دو قلیمی نگنجند بردر ا

ر یجی شمارتد هشکا «: ی نویسدمد خو »یخرسی تاربر«در ه رین با، در اعصر مارخ ترین موس سرشنا، بی

م را سالو اسلطه جو یعنی مسیحیت  مذهبدو می الزرد ابرخو، تقسیم آنها به چند آئین مشخصم نجااسرو  مذاهب

 ».شدا با خدا نی جنگ خددنکرورقعیت باوایعنی تبدیل به ورد، آل نبادبه 

یخ رتاهمه «: ست امینه ر همین زی دیگردیابی جالب ، ارزفتن رکر آذکه قبال  »ایخ خدرتا«ب یابی کتاارز

مپریالیسم ابه آئین نامه یک ت را لهیااسالت تبدیل رمسجد و ست که گوئی کلیسا اگذشته ن چنام سالو امسیحیت 

 مذهبی یسم رتوتالیتارد دو چند صد ساله صلیبی برخوهای ستا جنگ راین ، و در انداشته د داآسمانی بعهده خو

ند که می اه دیفا کررا ائی ل هاشارنقش مان هلل مسلمانان و ایهوه مسیحیا، تیامستعمرر ین پیکادر ا. ستاه دبیش نبو

ای چنین برنامه م نجااینکه الو ، وکنندی برل رهکمام و به جهانگشائی تماد را ی خوهتحت فرماندوهای باید نیر

ما یا الزن اینااکه ا یر، زنباشندمپریالیستی این نظم ای اچرن و بی چول ه قبودآنهائی باشد که آمادی همه نابوم مستلز

های آئین ون قرل طودر ست که اچنین و . ینها اسه ر هر بسیال با حتمان، و شیطاوان یا پیر، جاهلیا ، کافرند

 »ی هاغیر توحید«از همه ند بیش انسته دامین ک در روی زئی مشتراخدن نمایندگاد را که خو »یتوحید«
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 هم زبانو  همدلنی اآنها نیز که می بایست پیامبران پیغمبر، و نداآمده درر کا ازآشتی ناپذیر یکدیگر ن شمناد

 ».ندایکدیگر شمشیر کشیده روی یگر به دکس از هرناسیونالیست بیش ال های نرژنقش در باشند 

 :می نویسدد یابی خوارزین از ایگر ی دجادر محقق همین 

 

ل بدنباو ند اکشته دم آا خدم بنا، مذهبی ظیفه م ونجااس حسااست که با اکسانی های نمونه از پر  مذاهبیخ رتا«

دار ند که تنها آنانند که کلیداه دسخ بود راعتقااین ابر ا یر، زندابهشت نشسته ر نتظادر اه دآسوان جدوبا ن آ

در روی می جنگ الزن انداخوا فرن، جانب آسمار از الختیام اگزینش یک پیامبر تا. هستندلهی احقیقت مطلق 

ست اکسانی ن میاک صطکاامینی ر زمودر اه آسمانی دخالت یک فرستادناپذیر  بجتنام امفهوا یر، زتسامین ز

ه دچنین فرستاد جووطالعی بر اصال اند یا اه ز زدسربان یمااین ل اقبواز کسانی که و  نداه وردآن یماو اکه بد

خویش با  نآفریدگااز برخی ن یاند ماوکه خددهد چنین معنی می د بخود خو، یک پیامبردن فرستا. نداشته اند

های حانیت رو. ستانتخابی خونین اه اه ناخوانتخابی خواچنین ، و ستاه ب زدنتخااست به دآنها از یگر دبرخی 

س از ترن آاز پیش . نددادتغییر ا با خدد را بطه خورا ماهیت ، شمشیرروی بر ا حاکم با ترسیم تصویر خد

که داد  »ییگرن دآای خد«س از به ترد را خوی جاا بعدس ین ترالی ، وشد باعث میا را به خدز نیا »ناشناخته«

ستیابی به دبه ن میادآق شتیااترین رکه پرشود چنین بوو . دتر بودیار زکشتاو بیشتر زی می کینه توالزا راهگشای 

های  هیمه »یتوحید« مذاهب، و مکشی شددشده آی یزربرنامه و تبدیل به یک سیستم منظم ، لتاعدو صلح 

 ».ختندوفرابرن جهادوزخ را در همین 

د آئین یهودر : ستانشده در صاک بطی مشتراضوس ساابر ی سه گانه توحیدهای آئین در مکشی دنه آواین پرا

ای نه برو می گرفت م نجاائیل اسرم اقودی که بخاطر تأمین منافع ماد بوری کشتاع نون فقط آس مکشی مقددآ

که با ا یرد، زپسند یهوه بورد می گرفت بیشتر مورت بیرحمانه تر صور قدری هر اچنین کشتد، و یج آئین یهووتر

ان براث میر، مسیحیتن جهادر . می شدز بان ئیلیااسرای ابری تردیای زلی آنها جام اهاقتل عاها و نی شهرایرو

به ر ین باری را، اتوامپراین اسلطه طلبی و سمیت آئین مسیح سنت جنگجوئی م رعالن اماز همان ری رم از توامپرا

او را محبت و صلح م پیاو ند دادمه ، اداشتداحشت ن ویختن یک قطره خون از رمقدسی که پیامبر آی کلیسام نا

ن قربانیاان های ستخون اشدرد تا خوها کاتام قتل عااز یکه ربطو، نددکرس مکشی مقددنه آواتبدیل به پر

ری ستعماانوسید ژتا  مذهبی صد ساله های جنگ ، و از میتلرسن بار صلیبی تا کشتاهای جنگ ن، از نگیزیسیوا

 .شتافراسر برن خواز یائی از درون درپرچم مسیحیت ، مریکان ابومیا
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لذین اقاتلو «: شددرند صااوخدد سمی خوی رمضاابا ر نخستین باای برس مقدر نه کشتاواین پرم اسالر ابا ظهو

دن گررا آنها «، »فتنهن حتی التکوهم قاتلوو «، »کافه  لمشرکین کافه کمایقاتلونکماقاتلو«، »باهللن الیومنو

با شمشیر بکشید یا ن را آنا «...، »بند بکشید در محکم ن را نشااسیر، و اآیندی درپای از خونریزط فراز بزنید تا 

 ».بکشیدو یافتید بگیرید  راجا که آنها هر «، »ببریدف جهت خالن را در یشاهاپاها و ست دیزید یا وبیادار به 

 

چند که به گفته ، هرسالمی گذشتاجهانگشائی های جنگ در قفه وبی ر بطوم سالایخ رنخستین صد ساله تا

قتی متوقف وتنها ر کشتاو جنگ ج ین مو، و اشتداساسی اسهمی ن آدر نیز ی ندیشه غنیمت گیراسل راند ابرتر

جهانگشائی ج دوم مو همچنان کهد، فتار اکااز میانه ی آسیاو قسطنطنیه و در تیه اپوب در شد که شمشیر عر

با . متوقف شد د فتاش ابراز تبریز و لپانته و ین ک در وقتیکه شمشیر تروعثمانی نیز ن ترکادر دوران سالمی ا

 همچنان کهد، متوقف نکرم را سالم استه جمعی بنارهای دکشتاک ترب و عرهای شمشیردن فتار اکااز ینهمه ا

ل طودر ستا راین در است بالعکس در. ادندن مسیحیت پایان جهادر  هبی مذرهای صلیبی به کشتاهای جنگ ن پایا

های بربرران و تاتان و مغوالروی گرفت که رت صون مسلماو مسیحی ی نیادر هر دو دفجایعی ل سااز هزار بیش 

ه به ند کدین فجایع کسانی بون اقربانیا همیشهکه تقریبا د نباید کرش موافر. دسفید کررا پا اروسطائی ون وقر

نه ، می شدندم سالاعیسی مسیح یا پیمغبر ر الختیام اتان جوئی نمایندگادطلبی یا سورت حم قدانحا مزی از انحو

س مقدهای مکشی دآین آن قربانیاها هزار که صدا یر، زسانیده باشندریانی اران زینددین یا به د دآنکه به خو

 .شتنداند نداوبا خدی کفر آمیز ئیرویاو هم روند دبوردار برخو مذهبی ن یماهم از اعموما 

پیش  همچنان که، شتندن دامسلمام عظات جانب قدیسین مسیحی یا آیازم را از سفید مهر الرها ین کشتاهمه البته ا

: کهداد می ا گوستن قدیس نامی مسیحی فتواسن . شتندر داختیارا در ایهوه ان پیامبرخ و نیز سفید مهر شیون آاز 

مکشی برترین دآ، می کنددر کشتن صان فرمادهد تشخیص می دش مصلحتی که خوی ند بر مبنااوخد قتیکهو«

قدیس نامی  ». می آیدها درلپذیرترین حرفه رت دمی کشد بصوا ه خددر راحرفه آنکس که د و فضائل می شو

ظر ندر توبه نکند د گناه خواز خویش ن بازندیقی که با زکشتن «: که د می کرم عالس، اآکوینوس سن تما، یگرد

بلکه باید ، جانب کلیسا کافی نیستان از تنها تکفیر مرتدردی چنین موو در ست اب ها اگترین ثورند بزاوخد

ا بد«: کهداد می ار شدرد، هسن برنا، قدیس نامی سومین ».ختاندابرر گا روزصفحه ن را از نَحسِشاد جووصوال ا

های موعظه ز در عظم تولواسقف انو رآو ،  »نباشدان کافرن خوق در غرش مسیحی که شمشیری جنگجول به حا

ه رپاها را بیشتر گلوو تیزتر شو تا بهتر و تیز شو ، آون بیرد خوف غال، از شمشیرای «: کهداد می ر خویش شعا
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آنکس ، کشتان را موقعی که باید کافر«: که د می کرم عالانیز ن تستاوآئین پرار بنیانگذ، تین لوتررما »! کنی

مین می زبر ن را خونشا وقطع می کند هرگ ها را شا، می شکندان ها را ستخود، ایزومی آ داربه د، که سر می بر

 ».ستاند اوخدد خو، می نیستدیگر یک آد دیزر

حتی  دککو و زن و دمر ۱۳٠٠٠ ، ۱۵۲٩ اوت ۲۳ روز ویک شب  در ،نسهافر درتلمی رسن با وففاجعه معر در

 دربخرند  دخو ایبا تضمینی بیشتر بر راستند بهشت ای که می خومدند توسط مردبو درجنین ما در هنوزآنهائی که 

 دبه چشم خو وزمرا«: نوشت دخو اتفتر خاطرد دریسی رکشیشی پا. یس کشته شدندرپا های انمید و هاکوچه 

 ومی کشیدند  ونبیر ننشادراما شآغو از را ارشیرخو هایبچه  ویدند دربا خنجر می  را نناز هایکه شکم  میدد

 ».ه باشنددضی کررابیشتر  دخو از راند تا عیسی مسیح دمی کر بپرتا ارهایود یباال از ارآنها 

ی تبدیل هگاربه کشتارا مسیحی ی پااروپیاپی ن که چند قر( تفتیش عقایدان یود)ن نگزیسیوانگیز ت انفرای ماجر

پ که پاد می سپرهای دار  چوبهو آتش های شعله ل ها و چاهسیاها و ه به شکنجه گاه وه گروگرن را مادمرد و کر

فجایعی ی از یگردجلوه د، ه بودکردر شرعی صاای جانب عیسی مسیح فتواز آنها همه عیت ومشررد مودر عظم ا

ندیق م زنفر به نا  ۳۱٫۱۱۲  کلیساد خور سپانیا طبق آمان انگیزیسیودر اتنها . ست اگرفته م نجاا اخدم ست که به ناا

ها و کاتولیک  مذهبی صد ساله های جنگ ن جریادر . نیده شدندزاتش سوآدر نده زنده زمنافق و مرتد و 

سر یک کاتولیک ن که تنها بریدت ها رأی داد گنوهو مذهبی رای شو، هفدهمدهم و شانزون قرن ها در تستاوپر

زد، یانه زتاروز شش او را بعد ، کشیدون حلقش بیرن او را از بااول زبلکه باید ، قعی نیستواشایسته یک مومن 

و بست را یش هاخم زیا ، ختاندابه جانش را حشی ن وقوچاران و نبوو زعسل مالید را یش هاسپس گوشت 

یا ، آیدود شمشیر فرو نیزه از روی خت که اندابه باال ری طورا یا بدنش ، به آنها نمک پاشیدد و کرز ه باربادو

 .شتاگذها سب اجلو ر آخوی بجاا آنرو یخت ریونجه و کاه ن آو در ید را درشکمش 

ن مکزیک منتشر شد کشیشادر  ۱۴۱۱ل سان در مریکا که متن آاکشف د دوران سنااز اسمی ی ربه حکایت سند

غسل تعمید مسیحی می را اول بومی مکزیکی های ه ادخانوزادان نوس، ظیفه مقدویک م نجاان اسپانیائی به عنوا

ه ت دادنجان نشادراماش آغوی در بعدن خطر کافر شدرا از با سنگ می کوفتند تا آنها ن را بعد مغزشاو ند داد

ن ئی بهماهابیرحمی رها و نیز صحنه کشتام سالن اجها، مسیحیت می گذشتن جهادر آنچه ازات به مو. باشند

د بو »مسالاحفظ بیضه «مکشی دبهانه آر ین بااکه وت ین تفاابا د، نگیز بوت اه نفرازندا همانبه و حشیانه وه ازندا

تمند وثرهای بتکده رت قعی غاوا هدف لی با م وسالور اصدم بنار با هفدهکه ی غزنود محمو. سیحیمن یماانه و 
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ری، به د ه حمله خورباد، درگشته بوزحشیانه به غزنین بارهای وکشتااز پس و ه دمین حمله برزسران بدن ستاوهند

 :نوشتاد به خلیفه بغد

 و ساختهد خوای ی برهگاهپناری را باطنیه شهر ن سته باشد که چوندالمومنین امیر اباهلل در لقام امااما ی موالو سید «

به ن را یشار اتسلیم شدند کان چوو بر سر آنها تاختم  هیانین بنده با سپا، اندده بودکرر آشکاد را آنجا کفر خودر 

و قه دناا زفتوین ای اجردر امن ، و ستاجب واآنها همه نفی و قطع و ند که قتل ا دادچنین فتون آناو شتم افقها گذ

اق را از مین عرر زگاک روزندابه و بیخ برکندند ن را از یشااشتم تا تخم اگذک واترن به لشکریان را یلمیاو دطئه ابو

 ».جلوعزای به توفیق خددم کرک پان باهبد مذ

، در ندادمی ا آنرت آیاری از بسیاول نزن که حتی شأد بدین فخر می کرو شت دابرن را از کانی که قرآرگور تیمو

و از سر برید را نفر هزار صد رچهام داد نجام اسالاجهانگشائی  منه بنام و سالم ابناان یردر ائی که م هاقتل عا

س ست سپااه دمرحمت فرموو بدرا ین که توفیق چنین طاعتی را از اند اوخدر با، و هرساختزها منان یشاهاسر

جنگ م که طرفین عزر با، هر عثمانیری توامپرای و عصر صفوان یراسنی و شیعه های جنگ ن جریادر . گفت

سر  »هللالی اقربتا«ی، مرشد کامل صفون به فرماان را یرن اسنیاو عثمانی ن مر سلطاابه را عثمانی ن ند شیعیادکر

به ، ه شدنددن زدسنی ساکن تبریز گرهزار سی و شیعه آناتولی هزار چهل رد مو یکدر یکه تنها ربطو، بریدند

دل شیررد یچان ربه فرمان را سیر مسلماهزار اه وز دوازدیکردر صلیبی های جنگ ن جریار دکه رت صو همان 

بیت د نبردر  »مسالد اشیر مر«یوبی الدین ح امر صالابه را سیر مسیحی هزار اه و دوازد »کلیساار شهسو«

به دن سنی بوم جربن را تبریزیاد خواز نفر هزار بیست وز شبانرض دو عردرتبریز در . ندده بودن زدگرس لمقدا

م عاء مالو در کشیدند ون بیرها قبرن را از گادمران های ستخون اآازات بمو، و یدنددرسماعیل شکم اشاه ن فرما

ی یگرزات های دمجا »مرشد کامل«در دوران همین . ندندزاآتش سون در سپیادزدان و روبریده های سرر کنادر 

چنانکه ، جمله آنها، و از مه یافتن او اداجانشیناه همحکومت در شد که اع بدا »علیل آن شمناد«ای بر

نده پوست ارح، زجوو عضا دن اقطعه قطعه کر، گچ گرفتن، نداه وردآن یشاهانوشته در جی رخاد متعددان جهانگر

دن، کرب کبان و به سیخ کشید، یختنرگلو در خته اگدب سرن، بینی بریدش و گون، چشم کشیددر میل ن، کند

 .دشتن بواگذپ لوله تودر ه رخمپای بجا، و ختنانداخته اغن گددر رو

بلکه ، نیافتنداض عترای ابرردی تقلید نه تنها مور جع عالیقدامرم و عظاان مجتهدال، حواین از ا هیچیک و در ... 

 .نستندداتقدیر نیز ل شایسته کما »مسالابیضه «تقویت را در ملوکانه س قدم ذات های اتمااه
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بابی «ه وزمرا«: نوشت دش خوات خاطر، در نیایراندیش زاداآد جهانگرح سیاج حا، ماد خون قرز آغادر 

که ا یر، زستاساخته رش ست کاابگویند بابی ها کسی که مالهر . ستاپر منفعتی شده ر تبدیل به کا »کشی

بر ها چه سرو فتند ن رمیاها از ه ادچه خانوان ین عنواتحت . ست اه وردستند برنیااکه می خور آنطورا آنها ت توقعا

د و ینها فقط تهمت بوهمه احالیکه ، درندزدبه جیب ل ها چه پوع شرم حکاو ند دکرها خل دچه م حکاو فت د ربا

اش ه دببرید آسوارد، که گفتگو ندداد می رستوم دالسالاحجت ، ستاکه می گفتند کسی بابی ر مینقده. بس

د الیت فقیه نشسته بووبرمسند ر ین بااکه ن مام زماراالختیام انماینده تان، قرهمین پایانی ل های سادر و  ».کنید

شما ح صطالاید که به اگرفته را طرفش  همان شما فقط . حبس کنید، بزنید، بکشید: می گویدن قرآ«: کها داد فتو

مسامحه کند شمشیر نمی کشید د بوار گر قرالمومنین امیرا. ستا امخالفت با خد، حمت نیسترینها ا. ستاحمت ر

د خرن کانه بر قانودطف کواین عود و است نمی شور درکاان ندو زبا محاکمه . یکدفعه بکشدرا ر نف ٩٠٠تا 

تولد وز بمناسبت سالری یگردسمی امرو هم او، در (. ۱۳۶۳بهمن  ۴۱، »فجر دهه«هلل خمینی روح ا) ».نیست

 :کهد تأکید کر( ۱۳۶۳ذر آ ۳٠)م سالاپیامبر

همین ند به دادمهلت می هم هلل علیه م اعیسی سالت به حضر گرا. ستانیست ناقص ن آدر که جنگ  مذهبی «
ین ا. دهلل علیه عمل کرم اسالح نوت حضرد و هلل علیه عمل کرم اموسی سالت که حضرد ترتیب عمل می کر

ینها به ، استاه دفقط یک ناصح بوو شته اندرها را ین کااصال سر اعیسی ت می کنند که حضرن که گماص شخاا
دم را جنگ می کند که مردارد، جنگ دارد، ینکه پیغمبر شمشیر ای ابر، می کنند واردعیسی لطمه ت حضرت نبو
، همه فتندربه جنگ می زی سرباس با لبا، نددبو( زسربا)ی جندهم همه ما م های مااکه  همانطور . بدهد ت نجا

 .می کشتنددم آ

می گوید ن قرآ. فهمند نمیم را سالامکشی بکند دنباید آم سالو این جنگ نیست م دسالاآنائیکه می گویند 

. دشته شوداعالم براز تا فتنه  هنددمه ادابه جنگ ر می کنند باید آنقدن قرآاز یعنی کسانی که تبعیت ، جنگ جنگ

حیطی که در هرم ملتی ای هر ند براوجانب خداز ست احمتی ریک و عالم م تماای ست براحمتی رجنگ یک 

 »؟نیدانمی خول را قتات آیاو نید اومی خن قرآرا در حمت ت ری آیاا هشما چر. هست 

  

* * *      

های گذشته نمونه ت صفحاو در )ست اسامی عرضه شده ی توحیدهای آئین در که ر آنطو، تقدیرو مسئله جبر 

ن یده جهازش دآمون نساای هر ابر( ندیدابا آنها خوط تبای را در ارتوحیدب سه کتاهای هر شت دابردی از متعد

گذشته نیز ون قرل طودر که ر بهمانطو، ستانگیز ابرال علی سئواحد ای در مسئله دا، فرن جهاص بخصووز و مرا

ای سالمی بران ایرایخ رتام تمادر که ن بهمانسا، و ستاه دنگیز بوابرال سئو مذاهبین وان اپیرری از بسیاای بر
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اج ستخررا اآیه قرآنی  ۴۱۱ ،نسهافرزدهم نون قرس شنام سالم االبوژول . ستاه دنگیز بوابرال نی سئوایرا فرهنگ

مره روزمسائل رت چه آنها که بصون، میادندگی آزبه ط مربور مواکوچکترین از ست که بموجب آنها اه دکر

که پیشاپیش رد می گذن نسااقیقا بددمی شوند ط مربون آناگ مرو ندگی ت زمدر درازمواچه آنها که به و ند دار

پیش ل های سادر . دپیش نمی شوو پس ن آدر مثقالی  هندابخون مازو مین زگر و است استه شده اخون آناای بر

ی توحیدهای جبر مطلقی که آئین ن با قانوط تبادر ار هلنتس بوافر، آلمانیس شنام سالدوم، اجنگ جهانی از 

رت ینصو، در استی احدای واخد این خداگر د دارد، و اجووئی اقعا خدواگر ا«: نوشت، نداه دئه کردی ارایهو

ه ا داده آنرزجااو انمی باید گفت که د دارد جوومین در روی زشر م بنای گر چیز، و استر اوختیادر اچیز همه 

ئی استه باشد خداخورا شر دش ئی که خواخدو . ستاسته اخوا آنرد خواو بلکه می باید گفت که ، ستا

بهشت نصیب ا در حودم و آست که بخاطر نافرمانی ی اگناه که شر کیفراز بدتر ر ین عذا. ستاناپذیرفتنی 

ا که خدد ین بوای ابر، مرتکب شدرا گناه نخستین دم گر آا ایر، زحل نمی کندرا ست مشکلی اشده دم آان ندزفر

دل و عار و مقتدای خدر ین چه جورت اینصودر ا. دسته بواخوا آنردش ین خوابنابرد، و ه بوا داده آنرزجاد اخو

آیا صحیح تر ؟ کندزات مجان بابت آوی را از تا د مرتکب گناه بشواو ست آفریده استه است که خواحیمی ر

د او مین خوی در روی زمعنوهای نابسامانی دی و ماهای صلی نابسامانی اکه عامل د بپذیرا ین خدانیست که 

 »؟ستا

 :کهد یابی نتیجه می گیرارزین ی از انسوافر گریپژوهش

بدین ی بشررات ختیام اتمازد، و قیقا مشخص سااو را ده و را دتصمیم بگیرن نسای اپیشاپیش بجاا خد هنگامیکه«

ی بشرر شعوو ما عقل الززد، ابا آنها منطبق ساد را خول عماو ایافت کند را دره درمر صااواکه د شوود محد

یعنی به ، ستاگرفته م نجای اتوحید مذاهبدر ست که ی اچیزهمین ست درین د، و امی شوزوال به م محکو

 (.ایخ عمومی خدرتا: یهدلد مساژرا) »ستاش یافته هکان شارشعو، تر شدهد یااد زفراه تعصب نسبت ک همان 

ب کتااز پیش و ست اسامی  فرهنگدی بنیات مشخصا، از شتداین نحوه براند که امتذکر شده دی متعدن محققا

، بابلی، نیاکلدی، کدا)لنهرین اسامی بین ام قواسایر  مذهبی های ه رسطوا در اد آنراهنیز شوی توحیدهای 

 »بال ا«در  ۵۱۱٩ل شناسی سان باستاوش های کادر لوحه مکشوفه د سنااین اجمله از . یافتان می تو( ریآشو

رگ، در بزای خددوخ، مرن ست که به موجب آد امیالاز پیش ل سا ۲۵٠٠متعلق به ( یهرسودر یخ کنونی دتل مر)

یکته می د »نبو «ش ندزبه فرد می شوط مربول سان به آکه ی را بشرد فرهر سرنوشت از قسمت ن آل ساز هر آغا

ری بیمان و میادبدبختی آو خوشبختی . ساندربه ثبت می ظ محفوح لوم بناص لوحه مخصوا در نیز آنرو وی کند 

مسائلی ن، همه از یگرشادمره ر روزمواکلیه ن، و آناهای یا ناکامی ها موفقیت ل، و سال طون در ستی آناریا تند



 

سیری در تاریخ مذاهب: فصل اول بیخدایی مدرن                     

 

۱8 

 

نبو ش ندزنیز به فرن را میادعمر آت تعیین مدر ختیادوخ این مراضافه بر ا. ستاثبت ظ محفوح ین لور ادست که ا

 .اردندن شدد یاو زکم ن مکا، اکس معین می کندهرعمر ن پایاای براو یخی که رتا، و ستاه داد

 

م سالاعالم  هبی مذن یان و راومحدثاان و جانب مفسرای از قفه وبی ش های تال، سالمیون اقرل همه طودر 

می پیشاپیش دآد فرهر یکسو سرنوشت از که را نظریه قرآنی دو ین ن امیار ست تا تناقض آشکااگرفته رت صو

باید بابت وی یگر ی دسو، و از ستاشده ر مقرای او قبال بردهد می م نجااندیشد یا اآنچه می هر و  ه شدهزدقم ر

ء نحای از ابه نحود، شته شواگذازوی او ترب در حسا در روزآنها و همه  بدهد پس اب ست جواه دآنچه کر

ست نشانی بر اخته داپرش پیشین بدین تالان مفسرل نبادبه ای ه زمفسر تار باهرقعیت که واین د اخو، و توجیه کنند

 .ستاه دقرین موفقیت نبوان قبلی چندان مفسرش ست که تالاین ا

 

* * *     

طلب می د خون بندگاا از آنها خددر ست که ایت مطلقی دعبو ،سامیی سه آئین توحیدهر یگر ک دجه مشترو

ن یااسه آئین خدهر ین در انسبت که  همان نتیجه به در . ردمی شمان آنان یمااصلی اکن را ریت دین عبوو اکند 

ن در آل نبادبه رات، و تودر . می یابند ل تنزر ختیاابی ان و بندگانی ناتوم بیشتر به مقان میادتر می شوند آرمقتد

او لیل به همین دبه ارد، ندب نتخاو ای می آفریند که حق تشخیص راهبنده سر به دم را ند آاوخدن، قرآو در نجیل ا

می ا به حورا آشکا( نشیطا)ر ما، و یک نشونددبد نزو خت معرفت نیک درکه به دهد می ار شدا هنش حوو ز

ین میوه مانند ردن است که با خواست بدین خاطر اه دخت منع کردرین امیوه ردن خورا از شما ا گر خداگوید که 

همین به هم ست در. نیستاو پسند رد ست که موی این چیزاید یافت اهخورا بد و معرفت نیک ن مکااما د خو

بهشت را از ند آنها اومی کنند خدا تعقل پیدو تشخیص رت قد عممنو میوهردن با خوش مسردم و هجهت که آ

ن ماندگانشازباهمه نصیب د الباابداتا ن و آناد مین نصیب خورها را در روی زبیمادردها و اع نوو اند رامی ون بیر

که ا دارد ینراست که بشر نه حق این د امی شوی نتیجه گیررد ین مودر اآسمانی ب سه کتااز هر آنچه . می کند 

ان نمی تول حاهر به ا یردارد، زیش حاصلی اصوال برانه چنین تشخیصی ، و بدهد تشخیص و نه فکر کند زاداآ

ست تقدیر اخوا از چرن طاعت بی چواست او اظیفه وآنچه . دهدست تغییر اتعیین شده ای او که بررا سرنوشتی 

ین در اخالقی ابط اضو ».چنین نساختیو چنین ساختی ا مرا ه گر نمی پرسد که چرزکواز ه زکو«ا یر، زستا

یا ر ناکازیا ث یودیا دزد نند امی تورات توان مثال پیغمبر. ندی دارترپایین ر بسیام یت مقادبر ضابطه عبوابردر ستا را

از گر یهوه اینکه ط ابشر، شناخته شوندا خدن برگزیدگاان و پیامبر همچنان ینهمه ابا و یا متقلب باشند و غگو درو

ی یگراز دگر ، ابکندر را ین کاا اچرن و قربانی کند بی چوای او براش را ند یگانه زست که فراخون آنااز یکی 
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یش آتش ارهاکشتزو ند رنش بمی اندزکه کلیه فردهد ضایت ن ریهوه با شیطای بندط ست که بخاطر شراخو

ار او شکرگز همچنان د و بی گفتگو بپذیررا ینها د، همه اخاکستر نشین شوری یک بیماهزار و با دش خود و بگیر

با را چنین نانی ، گه بمالددش نه خون روزاناروی ر بروز  ۳۱٠ت ست که بمداخوش یگردپیغمبر از گر ، و اباشد

 .عا کنددش هگادرآسمانی به روزی ین ابابت رد و بخوق شتیاا

منعکس ن قرآدی از متعد تست که آیااشته شده اگذی بیشترز هم تأکید باط شرو ین تسلیم بی قید ابر م سالدر ا

ص سامی خااگرفت که س قیاان ینجا می توز ام اسالایک ژیدئولور اساختارا در یت دمیت عبواه. کننده آنند

ان یگر نمی تودآئین  هیچرا در سامی ع اتیکه چنین نورصو، در می شوندز آغا »عبد «صوال با پیشوند انی اوافر

شناخته ن یگانه مسلماناای هلل خدا هنوزمانی که در زآنهم د، و هلل نامیده می شوامحمد عبدد خور حتی پد. یافت

پیش ن ه قرردچها«: نسافردوکلژ د ستاز انالدره آل روژبه قو. ستن اجمع بتارگ در زفقط بتی بو ست انشده 

ن ینااپیشین ن مهاجماف به خالر ین باالی ، ویر شدندازکهن سری نیادبه ن عربستازان سوای صحراز هلل اران اسو

د و کرمی و داوری داد می ن مستقیم فرمارت ند بصواوخدر نخستین باای برن آدر ند که دبوای ه زتا مذهبحامل 

ن و تسلیم بی چو، سته می شداخون او بندگااز که ی ین حکومت تنها چیزدر او  ختداباال به حکومت می پراز 

 ».ستا( تسلیم)م سالاقیقا معنی دکه ی چیزد، بواو ه ارادبه ا چر

 

* * *    

ئین آا درکه نظیر آنر، ستامی سای حیدتوهای آئین های یژگی ویگر از د مذهبی ن نساد انهادر یق عقیده گناه رتز

دی آئین یهودر دو ین عقیده گناه بویژه ا. یافتان نمی توی غیر توحید مذاهبو در نی ایری و امصری توحیدهای 

. ست اگرفته شده ر ه تحکیم سلطه آنها بکادر راکلیسا و جانب کنیسه ری از عامل فشارت بصو همواره مسیحی و 

با در او مار و که نخستین پدرا ی هگنار بااز قسمتی ا یر، زستابدنیا آمده ر کاهگنا ساسااکه د مومن باید بپذیرد فر

م مقادر چند که عیسی مسیح دوش دارد، هرمرتکب شدند بر او میوه ممنوعه ردن خوو ند اوبر خدابردر نافرمانی 

 .کنداری خریدن میادآای صلیب برد در روی خوگ به قیمت مررا ین گناه اند کوشید تا اوند خدزفر

با و نم داگرون فزر ابسیاا رـلَم تّو انج دی رکه نافرمانی کرن کنواگفت ا به حوا خد«: ست کهاآمده رات تودر 

ات را جه زوگفت چونکه سخن دم به آد، و کر خواهد بر تو حکومت هرت شوو ئید زای اهخوان ندزفردرد 

یت اخس برر و خارد و ی خواهنج خوربا ن آاز ت عمرم یام اتماو ست اشده ن مین ملعوزپس به سبب تو ی شنید

سفر ) »یگرفته شدن آاز که دی گرزباک تا حینی که به خارد ی خواهخون پیشانیت ناق به عرو ئید رو خواهد 

و از ند دابهشت می د از مرن نده شدل رامسئوع زن را صوال نوس اپائولو، نجیلدر ا(. ۱۱ -۶۱م، سوب با، یشاپید
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وی از به پیر، نیزن قرآ. باشندن نشاهراست شودیر زکه پیوسته رد موظف بدین می شمارا ن نازین گناه ابابت 

شما از ین پس بعضی ، و از ایدون روبهشت بیراز گفتم که اش جه دم و زوپس به آ«: تأکید می کند کهرات، تو

 (.۶۳، بقره) »دبو خواهد ی موقتی هگاهپناگ مرم تا بهنگان یتاامین برد و زید بواهشمن خورا دیگر دبعضی 

 

به دش خوا گر خداست که اه نشده ای دادپرسش پاسخ قانع کننده دو بدین  هنوزون، گذشت قرهمه لبته با ا

د؟ و ند چه بوردخون را ین شیطااکه فریب ا حودم و گناه آ، ه کنداگمرن را مادکه مرد ه بوداده زجان اشیطا

ح ه لودسا درمار و ین پداآنها بابت گناه ی بعدهای نسل ان ندزباید فرا ند چردبور کاهگنادو ین اآنهم که ض بفر

 ؟هندپس بداب جو

* * * 

می ا کیدالی ، وشته باشندداست او را دوکه  خواهد نمی د خون بندگاا از تاً خددعادی، یهوی توحید مذاهبر د

شته شده انجیل تأکید گذاتی رانیمه تون و در قرآرات و سر تواسرع در ین موضوابر ، و بترسنداز او که  خواهد 

، ( ۳۲و۴۱زدهم، نوب بان، یاوسفر ال) »هستمک ترسناو ئی مهیب اخد، که من یهوها یرس، زمن بتراز «: ستا

تو می ، از توای یهوه خد«، (۱۳، ششمب با، سفر تثنیه) »رمن قسم بخوم به ناو کن دت عباا مرس و من بتراز «

ای بتدا«، (٩، بیستمب باوج، سفر خر) »طاعت نمائیدت اخون جاو  دلبه تمامی و او را بترسی از او که  خواهد 

ل خوشا به حا«، (۱٠، نهمب بان، سلیمال مثاا » (ستایهوه س از نیز ترن آی نتها، و استایهوه س از حکمت تر

 که بهد عا کردیهوه ر به حضون سلیماو  « ...، (۱۲١و۱۱۲داود، میر امز » (ند می ترسداومهابت خداز آنکس که 

ب اول، کتا) »تو بترسداز نده باشد د زخوران مین پدروی زئی که بر م روزهاتمادر ه تا ری دما یااز کس هر

 (.۳۱، ششمب با، یخارتوب دوم کتا، ٠۴، هشتمب باهان، شادپا

به ز لرس و با ترد را خوت نجاو طاعت کنید امن از ند می فرماید که اوخد«: ستانجیل آمده در امینه در همین ز

مقبولتر د او بترسد نزا خداز کس که بیشتر هر«، ( ۱ب دوم، بان، به فیلیپیال سوس رنامه پائولو) »برسانید ل اکم

و بترسیم از او یعنی ، کنیمدت ست عبال اکه مقبور آنطوا را خد«، (۵۲ب دهم، بان، سوالل رعماا) »ستا

عمر «، ( ۲۱و۲١ب دوازدهم، بان، نیااساله به عبرر) »ندزاست که می سواآتشی ا خدا یر، زیمارمش بگذاحترا

ل، سوس رپطراول ساله ر) »شویدداوری بخوبی گ مراز نید تا پس رابگذا خدس از مین با ترد را در روی زخو

، نداوخد ای«، ( ۲٠زدهم، یاب بان، میاروبه ل سوس رساله پائولور) »سبلکه بترش، مباور مغر «، (۱٩ب اول، با

داش ند پااتو ترسیده از که را یعنی آنهائی د خون مادست که خان اقت آوست ان گادمرن داوری مازکه ن کنوا

 (.۱١زدهم، یاب با، مکاشفه یوحنا) »یهبد
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ئی اکه خدا یرزمن بترسید د از ند فرمواوخد«: ست کهاآمده رات، به تور تی بسیاهبا شباد، به نوبه خون قرآدر 

 هستندآنانی ن مومنا«، (۱٠۲ان، عمرل آ) »ترسیداز او باید  آنچنانکه، بترسیدا خداز «، (۱۵، نحل) »هستمیگانه 

از آنانکه «، (۶۱، تغابن) »بترسیدا خداز نید اتا بتو«، (۲ل، نفاا) »دشوزان لرن یشادل هاآید ا خدم نان که چو

ا خدد یان که چورا ه آنهائی دنیکو رت بشا«، (۱۲، ملک) »شتدا هنداخورگ بزی جرابترسند ن نهان در یشااخد

، حشر) »ستاآنچه می کنید آگاه هر بر ا او یر، زبترسیدا خداز «، (۵۳، حج) »زدبلرس ترن از یشادل هاکنند 

 (.٠۵۱، بقره) »ه یابیدری راستگاربه و کنم م بر شما تماد را من بترسید تا نعمت خواز «، (۱١

که ا یرد دارد، زجودی وختالفی بنیاا نیایراتوحید دی و توحید یهون نیز میارد ین مور، در اختیاو اجبر رد نظیر مو

می د خون آفریدگااز  اهورامزدا آنچه و نمی آید ن به میاا خدن از ترسیداز جا سخن  هیچنی ایرهای اآئین در 

یکم و سی های گاتااز بخشی . باشندور او یاو ست د دوخودار کرر و گفتاار و ه پنداز راست که این اخواهد 

ک و منش پار پد، چیزم همه نجااسرز و سرآغا، اهورامزدا «: ئه می کند اراشنی روه بدی را صل بنیااین اتشت زر

ک پاری و شهریاو ستی و رانگی وداجاو سائی ربا  همراه د را نی خوواشکوه خسر، گرو داور دادستی راآفریننده 

در ست که اسی کرا واهجمند ور اریا. باشداو ست دونیک دار کرو ندیشه در اکس می بخشد که ن منشی به آ

 ».باشدن پشتیبارا نکوئی و ستی و درستی راخویش دار کرر و گفتا

ن و نساابطه ع رابا نوط تبان در ارمسلماان یرم و اسالاماقبل ان یراندیشه سنتی ن امیاها در شت داگانگی بردو ین ا

سی با رپا فرهنگساله ر ک هزاصطکااخمیر مایه ر او، با آفریدگاط تبادر ارمی دآر ختیاود امینه حدا و در زخد

 .فترسخن ن آاز ست که قبال اسامی  مذهبی  فرهنگ

 

* * * 
 

سر به ر و ختیاابی ن یط آفریدگااشرن در همه میادبا آنکه آی، و توحیدن یااخدی تمندرقدو باال نشینی همه با 

به حمد ن بازپیوسته ر یاختابی ن آفریدگاهمین ند که دارمبرمی بدین ج حتیان ایااخد، همین بیش نیستندن آنان فرما

نی ایرابه تعبیر یک صاحبنظر ، و نداریت خویش تأکید گذدبر عبوو کنند اری شکرگزض عرو شته باشند ن داآنا

ها و کلیساها و کنیسه ن در آناهای عاوردها و دقب امرو خویش ق تعظیم مخلودرود و ه ائم چشم برر دابطو «

سنگ ن بر آناو شوند ک ند خشمنام دارنان نسااکه د ه بینی خوت ذراین مخلوقهای ای هکوتا، از باشنداب ها محر

لدین ل اجال) »بفرستند ن ششادامائده آسمانی به پاو شوند ن مادتکریم آنها شاو به تملق ، و یزندو رآتش فرو 

و ست ن اآسماو مین ای زئی که تفاخر می کند که خداخد، یهوه(. دین یهودر دتحقیقی ب کتادر آشتیانی 
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می کنید ل خیا«: برگزیده خویش شکایت می کند کهم به قود خو آسمانیب کتادر ئی نیست اخداز او گتر ربز

من ای برری را بیماو لنگ ر و بره کوو ید دارنگاه می د خوا ی برن را تادست خورمن نمی فهمم که بره نرینه تند

ام حتراست که اچه شده ؟ د پذیرفتاهنخوشما از ید هدیه بدن هم هتادبه حاکم خوا گر آنراقربانی می کنید که 

یگر تصریح می کند که دآسمانی ب ند کتااوخد، »هللا «و  »؟یددارنگاه نمی  هستممهیب و عظیم ر ینقداکه ا مر

ست که اساخته ن آای برها را کشتی  همچنان که، ستایش کننداو را ست که اآفریده ن آای تنها بررا نس و اجن 

 یندزبی فرو گی ردعالم سالخودر کریا زقتی ، و وندورآی بجارا ر آنها شکر نعمتش بن شدار سو هنگام ن مادمر

یحیی دهد و می رداری ه بازجااست زا اکه ناش را مسرداش هند به پااوخدد، خاشع می شوو خاضع او گاه دربه 

 (.۱٠ء، نبیاا)عطا می کند او به را پیغمبر 

* * * 
 

به را ست آنها اه دتعیین کرن یشاابر ن آنا مذهبی که راهفتن به رینکه ار بی توحیدهای آئین وان سنتی پیرد عتقاا

ای بررا بهشت ون قردر درازای گر ورد، امی آل بدنباا آتش آنرهای شعله ان دوزخ و نرفتن بدو ساند ربهشت می 

، ستاه دکرمسجد تأمین و کلیسا ن ناداگررکاای براوان فروت ثرو حاکمیت رت و ه باشد قددمومنین تضمین نکر

و بیم ی از بهره گیرای بر مذهبی های ستگاذ دنفول عمااسیله ومطمئن ترین ون ین قرل همه اطو د درعتقااین ا ایرز

 .ستاگرفته ار قر مذاهبین وان اپیرن ها میلیون ها و مید میلیوا

ن های یاو زه وردآل بدنبار را منفی بسیاهای لیل پیامدهمین دست به در مذهبداری از ین نحوه بهره برالی و

یخ رتا آنجا که به تا. ستاشته دابری در مع بشراجوای بری معنوی ستادر راچه دی و مینه مادر ز چهرا سنگینی 

ند که با کشتن اکشته د عتقااین ابا را یکدیگر ون قرل طوری در بیشمان مسیحیان و مسلماناد، می شوط مربو

ا خدن شمنادین اتفاقا ، و اکنند اریخریدد خوای بری بیشترن یناطمابا ن را جهان نند بهشت آامی توا خدن شمناد

ه به زتا، و نداشته ک دانین مشتراقوک و نی مشتراپیامبرک و ئی مشتراند که با آنها خداه دئی بوها همان ست در

نیز  رایگر دمسلمانانی ن مسلماناو یگر دمسیحیانی ن ند بلکه مسیحیااه دکتفا نکرن امسلماو جنگ مسیحی همین 

 گروهی یا ن، تستاویگر پرد گروهی و کاتولیک ن آنااز  گروهی ند تنها بدین جهت که ابیرحمانه کشته و یغ ربید

ا خدد آنکه خواز ه بیش ار دادمدیگر قرروی هیاروقعا ن را وایناالبته آنچه ا. نداه دیگر شیعه بود گروهی و سنی 

مضا ن اشادخوو تنظیم ن شادخو ن رایشاهاکالتنامه وند که اه دمین بور او در روی زالختیام اتان نمایندگا. باشد

با ا خدن نمایندگااز  گروهی عمل جنگ در می نامد ا با خدا نولد توین بی جنگ خدرآنچه آ. ندده بودکر

خته وبهشت نسیه به مومنین فریِ بَهارا دَر نقد دت آنها شهاهر دوی که ، ستاه دبون ین نمایندگااز ایگر د گروهی 

و ـــنها هزار طلبی صد دت شهای در سالهارا در همین نسیه و نقد دای ین سوهای اه ترین نمونه زتااز یکی . دنا
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ه دفرستاز مری سون سالمی آهای امین روی سالمی به ری اجمهوس های درس کالاز ه ـــیافت کان نی میتواجو

دن بر گر Made In Taiwan رکماهای کلید  همگی ، ده شدـــــین دآناد ساــجدر اچنانکه ، و شدند

، خویش بگشایندروی بهشت به د را در ختصاصی خوخ های اکاها درهای ین کلیدابا دت شتند تا به محض شهادا

آیت اب، و از شهید محرازی، ستغیب شیردهلل ابه آیت دق جعفر صام مااز ائی که طبق حدیث موثقی که خ هاکا

آله و له علیه اصلی ا خدل سور«: دشده بوار گذن وایشااه نگ بداشش د سیده بون رنااین جواستغیب به دهلل ا

خ، و در هر سرت یاقواز ست اخانه د فتان هآدر که ، لولو، از بهشتدر ست انصیب ی قصررا شهید هر که د فرمو

ش فرهر بر ش، و فرد فتاهتختی هر بر و ست اتخت د فتاهحجره ، و در هر سبزد مراز زست احجره د فتاهخانه 

ن یتعالی چنااخد، و ستم اقسم طعاد فتان هآان خودر هر بر که ابرم در طعاان خود فتاهست با انشسته  لعینیراحو

د، ه بودنکرب هلل حسااآیت د گر خوو ا ».دبهره می برل کمام و ینها به تماازهمه اکه دهد قوتی به شهید می 

ندکی بیش این حدیث موثق ی امبناند که بر ده بودکرب حسادت شهااز نده پیش ایاضی خون رنااین جواحتماال ا

 .گرفت هنداخوار آنها قراز یک هر ختصاصی امالکیت در لعین راحون میلیو ۴۲از 

گرفتن منطقی د مقابل مزدن در بور ین منطق نکوکا، امی یابدط تبای ارمعنوو خالقی ل اصواآنجا که به و در ... 

ب کتادر ینشتاین اپیش ل ها سا. باشدن نده آزسا نداباشد مسلما نمی توق خالانگر ایروند اگر می تواست که ا

ین در ابشر ر فتارگر عامل تعیین کننده ا«: ه نوشترین بادر ا »که من می بینمر آنطون، جها«دش خووف معر

ور یطی ترحم آاما شری یط حاکم بر جامعه بشرایگر باشد شرن دجهاداش در مید پااکیفر یا از تنها بیم ن جها

ه رسطوا«: ده نوشته بوربا، در همین میل فاگهی، انسوافرس متفکر سرشنااز او پیش ن قرر ، و د»د بو خواهد 

و که کسی که تنها بدین کیفر ا یر، زستن این جهااخالقی این ازموهمه کنندهِ ان یروجهانی ن یا کیفر آداش پا

به ای معامله ا فا آنربلکه صر، نمی جویدق خالابخاطر ق را خالو ابخاطر خوبی را خوبی ، بسته باشدداش واپا

و ند به خرید است که می تواکاالئی ق خالو است امند دسوای شتن معامله ق داخالن اآدر که ورد می آب حسا

  ».دشته شواگذوش فر

شته دایافت ز درکه نیاای ه ادمامزاین وقزدر  نکههمچناد، ه نمی شوداده تقلب به طرفین زجااتاً دعا، ین معاملهدر ا

د ه می شوار دادشدن همسیحیت نیز به قدیسان جهادر . دمی گیرم نات ه بیغیرادمامزاست اه دگشائی نکررلی کاو

. ند عمل کنندداره رین بادر اتی که انیز به تعهدن ست که آنااین م اجانب مومنین مستلزاز ست این قدل اکه قبو

 :ئه می کنداراجالبی های نتی نمونه سارداد ین قرابا ط تبا، در ارنسهافرزدهم نون قرر یخ نگارتا، کوالنژدوفوستل 

م نجااز اپس را تن رسن مام، سون قررگ مقبره قدیس بزهنگامیکه ، سطیون وقدیس مسیحی قرن سن کلومبا«

اش به خانه ب او دزدان غیادر متوجه شد که د بود گشت به خانه خوزبازم عاو گفته ک نیایش ترو عا دسم امر
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دم در می کنی آمده بول خیا: شت کهدابانگ برو گشت زتن بارمقبره سن ماتلخی به ت قااوبا . نداه د زدستبرد

تن رندکی بعد سن مااکه د ین بواعمومی بر د عتقا؟ و اندزدبدرا ینکه مالم ای اعا کنم بردتو ان های ستخور اکنا

یس نیز رسن کلمب پای کلیسادر . یافتزبارا گم شده خویش ال مول و اصاحب ماو  شدا پیدد و دزد معجزه کر

کن که ش ست گو، درسن کلمب: گفتو فت رضریح قدیس ر کشیش متولی کلیسا به کنا. دفتاامشابهی ق تقاا

اهم خوا تری کلیسا، در نیداست برنگرایده شده دزدین کلیسا از اکه را آنچه همه تر زودچه هرگر ا: چه می گویم

یده شده ء دزدشیاهمه ا هشدارین دای انیز فرر ین باد، و اکر هدایت نخوابرز نیار و حمقی نذا هیچیگر و دبست 

شاه دحتی پا. ستن ابستاو بده ن تابع قانودارد، و کتابی ب و حسای چیزهر عالم قدیسین نیز در که ا یر، زشدا پید

یافت خبر از درکه پس ا یر، زهدین قاعده کلی مستثنی نبواز انیز ردهم لوئی چهان کاتولیکی چوو شنفکر ر روبسیا

که را ئی رهاکان آا خدم بنظر«: نش با لحنی مالمت آمیز گفتایروز هیات، در مالپالکهدر نش زاباشکست سر

 »!ستاه دکرش موافرام ه دیش کرابر

د نزدر : ستوت ابا یکدیگرمتفادی یهوی سه گانه توحیدهای آئین ، در یافتید درمزع نوو معامله م نجاانحوه 

با ، ین آئیناکه ا یر، زمی شدم نجان اجهاا و در همین ین معامله نقدن ابابلی آنارت سااز دوران اتا پیش ن، یادیهو

دت عبارا یت ایهوه خد«: دآشنا نبون آو دوزخ با بهشت ی یگرن دندیشه جهاابا  هنوزد، خودن آسمانی بوهمه 

ند زسقط فرز را انت ، و زبرسانمی به پیرا تروکنم دور تو ری را از بیمادهم و برکت ا ترب آن و کن تا من نیز نا

و ( مسوو بیست ب باوج، سفرخر) »نندایت برروپیش را از شمنانت دبفرستم تا جمیع رها را نبوارم، و زبدن مادر ا

م گندر و چشمه ساب و آهای نهراز مین پر زمن نیز به تو وری، بجا آرا ئضم افرو من آنچنانکه باید بترسی از گر ا

یگر دآئین در دو لی و(. شتمب هبا، سفر تثنیه) »دهممی هم عسل ن و تویدهم، زمی ر ناو انجیر ر و انگوو اجو و 

به آنهائی که به «: ستاه دنیز تغییر کرن کمیت آو کیفیت و شده ل یگر موکون دبه جهاداش یافت پای درتوحید

وارد  مانیدبا شان نتاامسرن و هتادسد که خوب رجانب ما خطا، از مر ما شدنداتسلیم و ند وردآن یمااما ت آیا

آنچه و هر نند دابگردور لذیذ بر شما م های طعاهر و طااب شرهای سبوو ین م های زرجان آدر بهشتی شوید که 

کبریائی م مقااز که و هر «، (٩٠و۱۶ف، خرز) »ندارگذن تارختیادر اباشد ن یتاهاچشم دل ها و عالقه رد که مورا 

بر ن بهشتیاع، و نوام دو کد،از هر ستها امیوه اع نواآنها در که د بو خواهد داش پاغ بااو را دو سد اما بهر

ن آاز ند که پیش د دارخور کنان در مرجات و یانی به لطافت یاقورحوو  نندزتکیه می ق ستبرو احریر از یی هابستر

ن طعمش چور و کافون بی که طبعش چواشرو  «...، (ببعد ۶۴، حمنر) »ستانرسیده ن ناایچکس بدهست د

باشند که پیوسته روی یبا زنی اپسرم دارد که سلسبیل ناای چشمه د بر گر، و نندداگرن دور اناست بدانجبیل ز

آنانکه و «، (۱۱و۱١دهر، ) »ی یافتاهغلطانی خوهای یدوارمانند مررا آنها ی بنگرن ناابدن چوو  نندانوجو

همانا و  «...، (۱۱-۱ ن،مومنو) »دبر هنداخواث میررا برین دوس ند فرورآی مرتب بجار بطود را خوزهای نما
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ند ربخواوان فرهای میوه و نند زتکیه ن ست که بر آائی هاسریرن آ، و در ستاه دبهشت گشودرهای مومنین ای بر

ن ناابدب حسارا در روز ینها همه اکه ما ا یر، زباشندن شادگردابر گرهرو مان یارحو، و بنوشندارا گواب شرو 

 (.۴۵-۱۴ص ) »یمده بودادعده و

 

ن و یمااجه ، دره شدهدنهاد بنیای نخستین آئین توحیددر سنتی که ی بر مبنا، آسمانیو مینی زستد داد و ین در ا

گنبد معبد یا کلیسا یا ض عرل و طور با معیاد، لت سنجیده نمی شواعدق و خالر اجا با معیا هیچتقریبا ص خالا

نی که قربانی اگوسفندوان و گااد تعد، و رودمی  ربکان تزیین آدر ه طالئی که ازندد، و اکه ساخته می شوی مرقد

ادرش بررات تود یت خورواند به امی تو، پیغمبر نمونهو شاه دپان، مثال سلیما. دشته می شوامی شوند به سنجش گذ

زان بدست سربادم را سیده مرن ربجان های عصیاو بشکند ت مالیاری و جبار اکار یر بارا در زکمر ملتش ، بکشدرا 

ن آناری از شته باشد که بسیاد داخوای حرمسردر یه رسیصد جای و عقدزن فتصد ، و هبکشدن به خود خودور مز

ن آنان یااخداز یک ای هر بران مسرهین وی ابرو اپیامبر برگزیده یهوه بخاطر چشم و یگر باشند دیانی اخدوان پیر

ر و موغ و مرو نس و اجن و ر صرصد ضی باشد که بان از او راند چنااوینها خدهمه ابا ، و ی بنا کندهپرستشگا

او را صیت حکمت رض دهد والاطی ن مکان اعفریتادوش بر او را ی هتخت شاارد و یر فرمانش گذرا در زی هما

ذراع ست که شصت اه دشلیم بپا کردر اوریهوه م بنای معبدن ین سلیمااینکه اینها بخاطر ا ، همهکندابپرق آفادر 

گوسفند و و گاهزار چهل و گشایشش صد م بهنگا، و ستاشده ود ندش زراسراسرع دارد و تفاذراع ارسی ل و طو

 :ندایهوه قربانی شده م به نا

د، و بوذراع تفاعش سی ذراع و ارعرضش بیست ذراع و طولش شصت د بنا کرن ند که سلیمااوخانه خدو «

روی پیش ، و خالص پوشانیدی به طالد بوذراع تفاعش بیست ض و ارعرل و که طواب را خل محرن داسلیما

نیز پیش را تمامی مذبح و به طال پوشانید را تمامی خانه ، و به طال پوشانیدرا آنها و طال کشید های نجیراب زمحر

ذراع ه دآنها از یک هر ساخت که قد ن یتوب زچواز بی وکراب دو محرو در به طال پوشانید د بواب محرروی 

در بجهت ، و به طال پوشانیدون بیررون و ندرا از امین خانه ، زنیدبه طال پوشارا آنها ذراع، و آنها پنج ل باد و هر بو

نامید به طالئی که دوم تخته لنگه را دو آنها د و ه پنج صنوبر بوازندابه ای آستانه ن و یتوب زچواز لنگه اب دو محر

 (.ششمب باهان، شادپاب اول کتا) »پوشانیدد ساخته شده بوها فق نقش امو

و تک زتمند آوثرن و متمدری توامپرن دو ایک قراز مدتی کمتر ها، در سپانیائی است مریکا بداکشف در دوران 

سپانیا ن اخارمود خور طبق آماو شدند م سپانیائی بکلی منهداران اکنونی بدست تفنگدوی پرو مکزیک در ینکا ا

بعد ن قرن پایادر د که شدنم قتل عان یخ چنارنوسید تاژگترین ربزها در مین زین سرابومی دم مرن سی تا صد میلیو
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و بدست آمده ر ین کشتااز ائی که هاطالاز قسمتی ن چو، ینهمهابا ، و نددنده مانده بون زآنااز نفر ن تنها یک میلیو

یا و ند دساخته شده بور ین کشودر اسید که یا قبال رئی هاکلیساری طال کاف به مصرد ه شده بودسپانیا فرستاابه 

م عظم به نمایندگی تاپ اپا، ساخته شدندن مسیحی آنان یماص و اخلون سا به نشاکلیاف و شرهان و اشادتوسط پا

ا که بعدرا آنهائی و کشف شده های مین زسرم تمااز نیمی د و ضایت کرر رظهان اآنااز عیسی مسیح ر الختیاا

ر شاه بسیادپا«لقب را آنها و هر دوی بخشید ل شاه پرتقادبه پارا یگر دنیم و سپانیا اشاه دکشف می شدند به پا

بنده و هم باشد ا بنده خدهم ند ایچکس نمی توه«: کهد نقل شده بواز او نجیل در امسیح که  همان داد،  »مسیحی

 ».طال

مدنی ق حقووم از محرن ستائیااری روعصر تز »س سیهِ مقدرو«در ئی که ل هاسا، در مسیحیتن جهادر همین 

در  همچنان که، شدنداهر جوو طال ق تدکس غرهای ارلیساک، نددمی سپرن جاد خوارهای کشتزهزار هزار در 

از نه ساالنه ساکنانش اآمد سردرکه ج ساحل عان چوی فریقائی فقیرامین زسرری ئیس جمهو، رماد خودوران 

با و متر مربع  ۱٠٫٠٠٠سعت وبا ن را جهارال گترین کاتدرپیش بزل ه سا، در دنمی کندوز تجار الدو دروزی 

 ٠۶۱با ن گترین گنبد جهاربزو کلیسا ون بیری جا ۳٠٠٠٠٠و ه دیستای اجا ۱۱٠٠٠و  تهنشسی جا ٩٠٠٠گنجایش 

 -ن تیکاواسعت م وبر تمااسه بر - هکتار ۱۳٠کی به مساحت رخل پاری، در دامتر مربع آئینه کا ٠٠۵٩ع و تفاارمتر 

بی ی ین بنان اکه ساختما سالیر چها همان ل طودر حالیکه د، دربنا کرد خور کشور در الن دسیصد میلیو ینههزبا 

ان مناطقی نه چنددر فریقائی دک اکود و مرهزار زن و ملل سیصد ن مازسار آمادت شت به شهادامه ف ادامصر

 .نددسپرن قحطی جاج از ساحل عادور از 

 ۶٠ض و متر عر ۱٠٠ل و متر طو ۳٠٠با ن، گترین مسجد جهاربزرت بصو، بالنکازاکادوم در حسن ن مسجد سلطا

یگر دیکی ع دارد تفاارمتر  ۲٠٠ن آی باال لیزرستگاه ب دحتسااکه با ن سالمی جهااهِ زبا بلندترین مناو   عاتفارمتر 

ن فرمائی مهندساربه کاو حی شده اطری نسواسالمی که توسط یک کافر فراین مسجد ا. ستها انمونه از همین 

 صحنن و آن شدز سقف قابل بان و ختمایر سازمتر  ۲٠٠٠٠پائی ساخته شده با مساحت ی اروبا تکنولژی و نسوافر

ن آدر که دی تن فوال ٠٠٠٠۴ن و متر مکعب بتو ۳٠٠٠٠٠با ن و آ هکتاریمساحت کلی نه ن و آی متر ١٠٠٠٠

ی ست بجاانسته امی تول ین پوایطی که اشر، در ستاشته دازینه برر هالن دنظر مالی ششصد میلیو، از فتهر ربکا

ح های طرای جرف ابمصردارد، یگر دمسجد ار یکهزاز که بیش ری کشودر زم مطلقاً غیر الی ین بنان اساختما

ن و کمک به گرسنگاف کش یا بمصرامرد خوی در تروری ضرر بسیادی قتصاو اجتماعی و اشی زآموو شتی ابهد

سیده رند دمی سپرن سته جادسته دین مسجد ی ابنال های سا همان در فریقائی که ایگر رهای دکشون گازدقحطی 

 .باشد
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ر ین باایافت که ان ی می توهمگاراآرد مودر الیت فقیه ان ویرها در ایژگی وین همه ابا را کامال مشابهی رد مو

ط مربوارش گزو ست اساخته شده ر او الختیام اتان نمایندگااز یکی م بلکه تنها به نا، نیز ساخته نشدها خدم حتی بنا

م مای امصالو مرقد ارش ین گزابموجب . نداخوان تو می( ۱۳٩۱سفند ا ۶۱)ان تهرت طالعاانامه ا در روزنرابد

یک کیلومتر ل مساحت مسقفی به طو، سر پوشیدهی متر مربع فضاهزار بنائی شامل ششصدزهرا بهشت در خمینی 

چه ، سالمیاچه ن، جها مذهبی های یگر بنااز د هیچیک ا در ست که نظیر آنرانیم کیلومتر از بیش ض عرو 

 مذهبی ی گترین بنارنه تنها بز »مطهرم حر«ین ا. یافتان نمی تو »یغیر توحید« بمذاهچه  دیچه یهو، مسیحی

سعت ع ومجمون از سعت آوکه ا یر، زستم اسالن اجهام تماد در خوع نوی گترین بنارصوال بزاتشیع بلکه ن جها

و ضا رعلی بن و موسی بن جعفر و حسین بن علی و بیطالب اعلی بن های مرقدو مدینه م در سالل اسورمرقد 

ان یراق و اعرک خادر مجللی های مگاه راشیعه که آم ماافت هیعنی ی حسن عسکرو لنقی اعلی ومحمد تقی 

 .البته الزم به ذکر است  با نوسازیهای اخیر این هزینه بسیار بیشتر از مبالغ فوق شده است .رودتر می اند فردار

سپانیا ا »مسیحیر بسیا«هان شادپاو پیغمبر ن سلیمان ماز ن درچو، نیزر ین باانباشد که وری آد بدین یازی شاید نیا

و ست ایطی ساخته شده اشرری در الرد دمیلیاای دو جه دمطهر با بوی مصالو ین مرقد س، اسیه مقدارهای روتزو 

لی فقیه ونیز که م سالن ابقیه جها، و در فقر بسر می برندز یر مران در زیردم امرم ست کم یک سودکه د می شو

 .ندردمی سپان جاری بیماو گرسنگی دک از کوهزاران نه د روزابون آی بررهمدعی 

د کرب حسان آلماپ سی چاریک نشریه فازهرا بهشت در خمینی م مای ابرنامه ساختن مصالم عالن اماز همان در 

یکصد ن ساختماف نست بمصراه شده می توص دادختصازم امطلقا غیر الو بیفایده ر که بدینکاای زینه هکه 

 »الیت فقیهو«یم رژسیده باشد که ر »مستضعفانی« همان ای خانه برهزار یا چهل ، سهرمدهزار ه دیا ن، ستاربیما

 .دنشسته بورت بر مسند قدن نااقانه بددخدمت صای عاادبا 

سامی معامله بر سر بهشت ن جهای توحید مذاهبآنکه ف نباشد که برخالزی یگر نیز نیادشاید بدین تذکر و ... 

و ال وائی ن هاماربه آن میادقانه آدیش صااگر، نداه ار دادقرد ین جهانی خوایج حکومت ن راقانوا رجهانی ن آ

شی داما با توقع پاالزا هیچوقتگ، حتی مشتاقانه مرو طلبانه ل داوحد قبون ها، در مارین آاه ن در راآناری کاافد

ین جهانی یا دی امزر نتظاابی د خوک خاب و آع از فاده ر در رامی بیشمادیخ مررسر تااسردر . ست اه دنبو همراه 

و ند اباخته ن طلبانه جاداونگی دامردی و نمراجور سطی با شعاون ولیه قراشوهزاران . نداجهانی کشته شده ن آ

پنی ها هزار ژاصد، و ندافته گ رمرل ستقباافت به اشرم تن به تن  بناهای عیت جنگ ومشردر دوران یگر هزاران د

کمونیست ن ها ما میلیون قردر  همچنان که، نداه دکر »ی گیرهارا«مشابه ای نگیزه ابا ر ن کشویایخ رتال طودر 
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ن ئی چوهاحماسه رها، در یگر کشوو دچین و سیه روکمونیستی ب های نقالا در اضد خدو  مذهبضد 

ین ، و در اشته باشنددا دفتن به بهشت موعورنگیزه اآنها از  هیچکدام ند بی آنکه دفتاک ابخااد، لینگراد و ستالینگرا

د گر کسانی خواحتی ، ستابا بهشت معامله شده ی ما تقوالزاآنها در ند که دبوی توحیدهای تنها آئین ن میا

 :سی بگویندرپارف عان چوو نباشند دا چنین سواهان خو

 
 

 یماهنمی خوی مقصد، ستاز دوست غیر ز دوما 

 !نیزاار دبر تو با، دای زاهـت ـــنــــجر و وــــــح          

 

* * * 
 

گر بجز است که اه دین بوامشکل آفریده م سالو امسیحیت  »ی توحید«ن های جهادر که ی یگردمنطق 

ر ظهواز آنهائیکه پیش همه تکلیف ، شته باشندای ندم راهسالابه بهشت ن جز مسلماناو به بهشت مسیحیت ن مسیحیا

سه وداً مین حدن ها در روی زنساایش نخستین اپیدز د؟ اند چه می شوافته ن رجهاو از آمده ن آئین به جهادو ین ا

سی تا سی دارد یشه ن رآناوزی در مراکه بشر  Homo Sapiensشمند هون های نساایش اپیدل و از سان میلیو

ز آغااز تیکه رصو، در نداپیش شکل گرفته ل ساهزار فت هنیز پنج تا ن ها لین تمداو. ردمی گذل ساار پنجهزو 

میانی که دآاز  هیچکدام گر ا. ردمی گذل صد سارچهاهزار و تنها م سالر اظهول و از ساار دوهزمسیحیت تنها 

باید زی با چه مجو، و لیلیدشته باشند به چه ای به بهشت ندراهند ایسته زمین در روی زساله دوهزار ین از اپیش 

لیائی استرامریکائی یا ن ابومیان ائیکه چوآنه، ساله نیزن همین دوهزار میادآن میادر ه زتا؟ و شته باشنداندرا ه راین ا

د در الباابداباید تا ا ند چراشته ابا آنها آشنائی ندو نشنیده م سالاز امسیحیت یا از ساساً نامی اسیاه ی فریقادم ایا مر

یابی در ارزکتابی که در مریکائی ایل کینگسلند متفکر ؟ وبسر برندزخ بی تکلیفی بردر ند یا زبسودوزخ آتش 

 :ست می پرسدامعما نوشته همین 

ند اشده ر ستگارند یا می آیند اآمده ن به جهااز او که بعد  هکارانیصلیب گنادر روی عیسی گ گر با مرا«

مپایه ت هجهااز برخی در بی که اهمذ -مسیح ازقبل  مذاهبوان پیرن و نشینان بیاباو یخ رماقبل تان نشینارتکلیف غا

ن نسااماقبل مسیح نباید دم آن ها ین میلیواز ا هیچکدام آیا د؟ چه می شو -د ندمسیحیت بو ازعالیتر هم شاید و 
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به و ند امسیح بدنیا آمده گ مراز بعد ق تفااکه بر حسب د باید به تنها کسانی تعلق گیرز متیااین و ا شوندب محسو

 »؟نداشده ردار برخوی بداندگی زستیابی به دبخت از لیل همین د

ی صلحار به ناچا، و ستامی شده ح مطرر چنین پرسشی به ناچای توحیدهای آئین ص پا قرو پر ن مومناای حتی بر

زی را ین بند باای از انمونه . ستاشته دامی وا پاسخگوئی بدین پرسش ای بر »فیلسوفانه «زی های به بند بارا آنها 

ست ایتالیائی نه حاضر ا هبی مذر بسیال عین حارگ و در بزر سخنون آدر یافت که ان نته می تودالهی ی اکمددر 

و ند زابسودوزخ آتش در یند اوعالقه ام و حتررد اکه عمیقا مورا بن سینا س و اجالینواط و بقرو مر ن هکسانی چو

می ن آناای بر limboم بنا هگاهیناگزیر پنای دهد، و بهشت جان در نشادبخاطر مسیحی نبورا ند آنها انه می تو

 .اردی ندن راهناابددوزخ ند آتش ی دارجا در دوزخعین آنکه در که زد سا

اط، سقرن کسانی چور به ناچا، و ستانشده ر منظودر درون دوزخ گاه هچنین پناای سالمی جائی برات امعتقددر 

و از بت پرستی دم را از مر«ست که انسته دا »لشأنیاعظیم ی توحیدف فیلسو«او را هلل خمینی ابا آنکه آیت 

حکمت ن گاربزو از ست ابه توحید وف معر«هلل اآیت همین نظر از که ن فالطون اچو، و »دنفی کرا به خدک شر

ن نند که چوابدم محکو »دخذ کرانبی ن سلیمات حضرت را از لهیااعلم «که رث فیثاغون چوو   »ستالهی ا

د خوی ساطیرهای اآئین ن در دوران آنااز  هیچیک ینکه الو ، وندزبسودوزخ آتش در  همیشهای بران یگر کافرد

 .نددنشنیده بوم سالاز امسیحیت یا از صوال نامی ا

* * * 

های آئین در لی وند ابهره گرفته ای ه دگستررت بصون آدی از یهوی سه آئین توحیدهر که ، معجزهرد مو
روی یاروسه مستقیما هر ین ن اآدر ست که ردی اه آفرینش مورسطوامانند ارد، جائی نددی غیر یهوی توحید

بسته و واگیر افرن نینی چنااقون کهکشاردها میلیادش نین کائناتی حاکم بر گراقوا یر، زندافته گرار نش قرن داجها
می هم برت را سر کائنااتسلسل نظم سردور آنها به حکم از یکی در گرگونی دبه پیوسته یکدیگرند که کمترین 

قتی که فی و. گیرندت آنها عبرو از د ببیننها را میانی که چنین معجزه دنه آو مینی باقی می ماند زیگر نه و دند ز
تا فرصت دارد می ز حرکت بان از آسمارا در شید رخود نگشت خواه رشاابا ، شمشیرکش یهوه، لمثل یوشعا

ند این می توای اگیر کائناتی پیامد چنین معجزه انین فرایدگاه قو، از دشته باشدن دافلسطینیام قتل عاای بری بیشتر
ست بهم ن اآاز نظم کهکشانی که منظومه شمسی ما جزئی ن آل بدنباو  دیزهم رمسی برسر منظومه شاباشد که سر

ینکه ای اینها بر، و همه اپاشدوفررا یگر ن دکهکشاردها نظم کائناتی میلیاد خاللی به نوبه خواچنین رد، و بخو
 .بکشدن اکنعی را در ارض فلسطینی بیشترفلک زده دک کود و زن و مرهزار ند چند ابتون یوشع بن نو
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ست که اه دبو »یتوحید« مذاهبد خورگ از نی بزاندیشمندامخالفت رد حتی موز آغا همان از معجزه ع موضو

و نیوتن زا و سپینوم، اسالن اجهادر نی وبیرو بن سینا ی رازی و اکریااز زند اترین آنها می توس مره سرشنااز ز

ن جهادر خیر ن اعلم فلسفه چند قرن گاربزهمه تقریبا و  نیچهو ین و دارولتر د، ویهوی نیادر دینشتاین و اید وفر

ات را معجزن های ستاداکه د کروری آدآنها یاک مشترر شعاان به عنورازی را تعبیر جالب د و برم مسیحیت نا

تحقیر کلیه و معجزه تمسخر م بنای چیزدن کران که عنورا ینشتاین ایا گفته د، ه بودادلقب ن گاربزدرماهای الالئی 

 .قعی نیستوا مذهب هیچن شأن در آح طرو ست اآفرینش ن ین حاکم بر جهاناقو

ن قر«بی و ادفلسفی وردهای ستادبرترین از لتر که یکی ویکسیونر فلسفی را در دمعجزه ع موضواز قیقی دیابی ارز

 :یافتان می تو، ستاپا ارو »وغفر

 

، و ستاضع شده وند اوکه توسط خد ستت احاکم بر کائنای بددی و انین بنیاایک معجزه نقض قوم مفهو«

ند است می تواه دضع کرا وگفت که قانونی که خد هنداکسانی خو. دند نقض شوانمی توو چنین قانونی نباید 

کند که می ار برقررا ست قانونی انا داچیز همه ئی که بر اچه خدای لی برو. آیددرتعلیق ل نیز به حاد او توسط خو

ممکن به رت صو به کاملترینرا ین ماشین عظیم امطلقا باید او نائی مطلق د؟ داکر خواهد نقض ا آنردش ند خودا

ن پیشاپیش بر آوی کند باید وز نقصی برن آدر شته باشد که د داجون وآل حتمااگر او  ه باشدوردآدرحرکت 

لیلی دچه و ، شته باشددالیلی دمی بایست ا خدرهای نگهی کاوا. ه باشددکرف برطررا ین نقص و اشته دای هآگا

نند اینجا نیز کسانی می تو؟ در ابزندهم برد را مدتی نظم مستقر شده خوای بروی شته باشد که د داجووند امی تو

همه بخاطر منافع ر ین کاامی باید رت ینصودر الی و. دمی گیرم نجان امیادبخاطر مصالح آر ین کاابگویند که 

م که تمارا ی هستگادش دگرت، کائناهمه ینکه آفریننده ایعنی ، معیندم نه به نفع چند آد و گیرم نجان امیادآ

ین ای از اگوشه د در معین خود خاصی که به چند موجو تنها بخاطر لطفدارد، حرکت او را در آفرینش ن جها

از ه کوچکی وگرص تی خازامتیای اعطااسته باشد با اخوا کنیم که خدض گر فراه زتاو ! متوقف کندن دارد، جها

ن ها و ماای همه زبردش که خورا نظمی ن آر ینکاای اکه بردارد تی ورچه ضری دهد، برتران یگردبر ا را ن هنساا

به د را ه بینی خود ذربزند که چند موجوهم برر تنها بدین منظو، و بزندهم ست براه دکرار برقرن ها مکاای همه بر

رت که بصورا نینی اگفته باشد که من قون ها ایعنی بد، ه باشددمتقاعد کرش یگرده بینی د ذرحقانیت چند موجو

ن آم نجاابه دم ه آنچه خوراین از اتا شاید ورم می آدربه تعلق دم ه بودکرار آفرینش برقرن جهاای همه بری و بدا

آنهائیکه ، و ستاو اضعف ن باشد نشاا خدرت قدن آنکه نشااز چنین معجزنمائی بیش . دپذیر شوم نجام اموفق نشد

. ندرمدمی می شماو دضعیف او را عمال ا یر، زین می کنندهتوو عمل بددر  هنددسبت معجزه می ند ناوبه خد

 ».ستا ابه معجزه تحقیر خدد عتقااست که این احقیقت 
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فق اتوهم با، شته باشندی داحدهای واشت داه بررین بادر انیز که می باید ی سه گانه توحیدهای آئین د تقاقا خوا

شیطانی می دوی جاو ست سحر اه شده دادنجیل به عیسی نسبت در اکه ای را چهل معجزه د هر مثال تلمو. ندارند

از تیکه قسمت مهمی رصود، در می کری گردوشد که جاام عدابه م لیل محکودمی نویسد که عیسی بدین و  نددا

ه شده دادئیل نسبت اسران ابه پیمبررات تود خودر ست که اتی امعجز همان ار به عیسی تکرب منسوات معجز

ع ین موضورد اپنج مودر ست کم ن دقرآو نشده ای محمد مدعی معجزه د با آنکه خو، نیزم سالن اجهادر . ستا

ان پیغمبرد ند که نمی شواه دیک کفش کررا در پا دو  همچنان ار گوربزهای فقیه ری از بسیا، ستاه دتأیید کررا 

 .ه باشددآنها نکراز همه تر دیازتی است معجزاترین آنها گرکه بزم سالاپیامبر و ه باشند دکرد متعدات یگر معجزد

بگو که تنها ن ناابدد؟ نفرستاای معجزه ت و ند بر محمد آیااوخدا می گویند چران کافر«: ست اآمده ن قرآدر 

ای بر محمد معجزه ا می گویند چرو  «...، (٩،عدر) »ست ن انشادکرر شیاو هآنها د شاداری ارکه تو ای ظیفه و

ا گفتند چر«، ( ۲٠، یونس) »ستاند اوخدن آاز بگو که علم غیب تنها ن به آناد؟ نمی شوزل ند نااوخداز 

یم کافی اه دفرستان یشااین کتابی که ما برن اآناای لی آیا بر؟ ونمی آیدود فراو ند بر اوجانب خداز تی امعجز

. ست د او اخوب از ین کتاو ابسته ا رفتا ابه خدن را قرآ( محمد)ینها می گویند که ا«، (٠۵ت، عنکبو) »؟نیست

در ید اهکه بخورا هم کس و هرید وربیاد پیش خون از ه مانند آره سوهم دست می گوئید شما راگر ابگو ن ناابد

، و (۱٩و۶۱د، وه) »ستاشده زل ند نااوجانب خدن از نید که قرآاگر نپذیرفتند پس بد، و ابطلبیدری ه به یارین باا

لو آنکه به کمک یکدیگر وند ورآاهم فرن را ین قرآانست نظیر اتو هنداع شوند نخونس جمو اجن هم گر ا

های کاسه ی همه سخنگوم مقاان در یرالی فقیه ن، وصریح قرآهای ین تأکیداعلیرغم و(. ١٩، ئیلاسرابنی ) »بیایند

به ات را عجزماز نی وفزر روزاگذشت محمد تا عصر مالمحمد باقر مجلسی شمان درمااز زآشی که از گرمتر 

 :می نویسدد خوار السراکشف ، در نداه دادمحمد نسبت 

نکه است بداهلل نوشته ل اسوت رحضرات معجزاز مجملی ن بیاان لیقین تحت عنواحق ب کتادر مجلسی م مرحو «

، و ستاه دعطا کرت حضرن بر آا ه بر آنردیان و زمگر آنکه مثل آد معجزه عطا نکری را پیغمبر هیچحقتعالی 

. امه وردسایر کتب آاو را در معجزه از هزار ه دیاد زچنانکه من خود کران حصا نمی توت را احضرن آات معجز

ین ران و ابیمادادن شفا ن و گاده مردنده کرزقبیل از تفصیل ر بطوت حضرن آات معجزن بیاد در می شووارد پس 

ری و نصاد و ملل یهوری از بسیاو در  نمسلمانام تماارم در ندن گماو . دکران ست که حصر تون اآاز ه دیاع زنو

ری را ه باشد یا بیمادادشفا ری را نشنیدیم که پیغمبر کو هیچشما و که بگوید ما د شوا یف کسی پیدایگر طود

 ».ه باشددکرب خو

ئی همین هاست به ابی خبر مانده ن آد از خوو ه م دادنجام اسالاکه پیامبر ای سته اناخوات ین معجزالبته فهرست ا

ن جهار اول فقیه قد، شیخ مفیدن، آاز پیش ل ساا هزار یرد، زنمی شوود ست محداه وردنمونه آان هلل بعنواآیت که 
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ن چوی یگرات دمعجزاز ست انسته شده داعقیدتی مکتب شیعه س سااکه د خو »یه دالعتقاالکنت ا«، در تشیع

سخن گفتن بزغاله ، و وهآم سالو، و شکایت شتر بد، و پیغمبرن نگشتان امیاب از آن جوشید، و خت خرمادرناله 

با . ده بودبرم نادی از همین روال متعدارد موو فتن سنگ ره ر، و راسوسماس لتماگ، و اگرل حاض عرن، و بریا

ر نکادر ابن سینا و انی وبیری و ندن رازی و راونی چواندیشمنداآنچه همه یده گرفتن دهلل خمینی با نااآیت ، ینهمها

ی تنها ترفندرا معجزه ر نکااین د اخوار السراکشف ، در نداشیخ مفید نوشته ن کسانی چوی هاعاو در رد ادمعجزه 

شده ن جهت منکر آ و از همینند اشته انددن معجزه کررت قدد ند که خوداآئین بهائی می اران جانب بنیانگذاز 

 :ندا

بها نوشته منکر معجزه شده ب و با بمذهیج وترای برا ئد که آنرافرم بناد خوب کتادر لفضل گلپایگانی ابوزا امیر«

، و ستب اکتان آاز کاست و بی کم ن ستداللشا، امی کنندر نکاات را ایانی که معجزاه سروین یام همه اکالو 

د از کوتاه بون آء از بهاب و ست بان دکه چود ین بوات را امعجزو مت الفضل گلپایگانی کرابودن اکرر نکااعلت 

 ».آنها مطالبه معجزه نکنداز کنند تا کسی ر نکاایکسره ات را ه معجزه ندیدند مگر آنکرینجهت چاا

تحولی ن نظیر آ، ستاگرفته ار قردی مسیرتحولی بنیادریگر بشریت ر دیکباوز مر، امذهبیندیشه ایدگاه از د

ن یخ تمدرتاردرنخستین باای بر. د شته بواگذی ساطیرن ایااخدی جای رادرتوحیدن یااین خدا ازکه پیش 

ست که ائی آشنا شده ابا خد -دیهوم قو کاهنانیا خ طریق شیوازنه و نش دابه برکت  رین بان انسا،ایبشر

م نان نسااپائی که ان دوست که حیوایافته درنیز ر نخستین باای برد او، و نه آفریده خوو ست او اآفریننده 

و شید رخوومه د و باور بو اآفریده دش خورت بصوا اورا ین خدانیست که ت گل سرسبد کائنان آدارد 

کوچک ات کرای ازکره درروی یگر ده بینی د ذربلکه فقط موجو، به خدمتش گماشته باشدرافلک 

ن کهکشاردها میلیاازتنها یکی دش ست که خوایگر کهکشانی دشید رخورد ها جمله میلیای از شیدرخو

ین مجتمع اننده داگرو فرینند ه آنکه به آازبیشتر ر ه بینی بسیاد ذرین موجو، واستاآفرینش ن یگر جهاد

اوان فرها حش غ وباو درجنگلها را درست که آنها ائی شبیه هاشته باشد به شمپانزه دا شباهت رگ بزق مافو

 .یافتان میتو

شته اپشت سر گذن درآور دوم نیمه نوآاول و سطائی ون وبا نیمه قردوم را ه هزارمی که دمر هاردمیلیاای بر

پیاپی ی نسلهال طودرست که آنچه اشن شده روه وزمرد، انها هنداخوم ه سوهزارپا به مانی زکوتاه ودر ند ا

های دور ه رسطوب اتازبیشتر بار ند بسیاانده اآفرینش خون ه جهارباد درخو "یتوحید"س مقدی کتابهادر

از تی یافی درعکسهاو فضائی و مینی زمند ونیری قعیتهائی که تلسکوپهاواست تا منعکس کننده اه دکهن بو

س ستردردند اشته اگذن نپتوو حل ی و زچند قدمی مشتراز ه نشسته یا و زهرمریخ و ئی که برماه هاه اروهما



 

سیری در تاریخ مذاهب: فصل اول بیخدایی مدرن                     

 

۳۳ 

 

و مین زند که نه ن دارآاز تی قاطع حکایت ربصوارک ین مدا همه ایر، زنداه دبیستم نهان قرن بشر پایا

مین دور زبه ی حدن واآسمادر نگارستاو ماه و شید رنه خو، نداآفریده شده روز شش ض عرن در آسما

ی یگرب دچشمه آادان از میکند تا بامدوب غرای تیره ب چشمه آدرشامگاه هرشید رنه خو، شنددگردر

 .وردسربرآ

ه ازندا همان به وز مراعلمی ی قعیتهاوانظر از گفته شده دم ه خلقت آرباب درسه کتاهرین دراآنچه نیز که 

گل ک و خاازنه ، لساعه آفریده شدهاخلق رت نه بصون نسااکه  ایر، زستاحقیقت دور ازه آفرینش رسطوا

وراء مان ه جهاربادرین کتابها دراکه هم آنچه .ستامیده شده او دبینی درندگی زنه نفحه ، ساخته شده

ی شهاوکاوز مراست که النهرین آمده اباستانی بین های ه رسطواز ابلکه ن آسماازلطبیعه نوشته شده نه ا

 همچنان که، نداه ار دادعمومی قرس سترن دردجهارگ بزهای ه زمورادر آنها وی حااح لواشناسی ن باستا

بی که رانین حمواقوازند اشده م عالامین تغییر ناپذیر آسمانی این کتابها فردراتی که رامقرو نین اقو

 ششناسی شون باستات حفریادرپیش ل یکصد سان صلی آالوحه و ین شده وتدرات توازپیش ل سااریکهز

 .ندانویس شده رو( دمیشو نگهدارییس رپاور ه لوزمون درکنوو ا) ست اآمده ون بیرک خااز 

سالمی ری اجمهوی هاهنشگاو دابیرستانها دردمنجمله ، "ی توحید"ن جهاهمه شی زکز آموامردره وزمرا

ه دنهای اپن مابرآد خوی سالهادرکه بشر  –یش کره ماه اپیدازکه د یس میشورقعیت نجومی تدواین ان، ایرا

رد، میگذل سار نیم میلیار وچهاود حددر –ست اه وردمین آزمایش به زآای برا آنری سنگهااز ئی هانمونه و 

بیشتر ل سان مین بیست میلیودرروی زوشمند ن هنساایش اپیداز که د کز آموخته میشوامرهمین  در و

ای برای که چنین کره د ند بپذیرامیتوار شودن دارد دنشجوئی که حق فکر کردایا ز نش آمورد، ودانمیگذ

ر و بایست تنها چها نسانهائی آفریده شده باشد که میاین ت امعامالو حج ت قااوه شبها یا تعیین دشن کررو

الغهائی ا وسبها اکه د ند بپذیرانمیتو همچنان کهد، شوا مین پیددرروی زکله آنها و بعد سر ل سارد نیم میلیا

ت ناابه حیواری دادن سور تنها بمنظورد مین میگذدرروی زیش آنها اپیدل از سان پنجاه میلیووکه صد 

مین روی همین زآنها برد خوازبعد ل سان سی میلیووست کم صد دپائی خلق شده باشند که میبایست دو

خویش ای برن کامیوو ن هه آم رائی بناارهابزاکوتاه مدتی ازپا بعد ت دونااین حیود اه خوزتا، و شوندا پید

حمت چند و زکند ف نقل برطروحمل ای برها بسته ن بازین ازاه دستفاابه را آنها ز صوال نیااند که کناع خترا

 .اردحاصل گذرد ین مورادراآفرینش ن ساله جهان میلیو

ن آدرآنچه ن و همه که آسماس مقدب ین گفته کتاانوشت که د یکسیونر فلسفی خودردلتر وپیش ن قردو 

ست که این امثل ، ستاین کره آفریده شده دات اموجوازخاصی د وآنهم موجو مین زست بخاطر کره ا
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کنند ی نتیجه گیر، و آنها آفریدای ازگوشه درنیز راه شن ذریک و آفرید را ستانها هکوهمه ند اوبگویند خد

 .ه شن آفریده شدندذرین استانها به خاطر هین کوهمه اکه 

، نمیشدح مطرود معدر قلیتی بسیاای ای جز برسطائون وتعصب قروجهل ی نهادردوراگر چنین پرسشهائی ا

جهانی که وز درمر، اشتاندد جووه آنها ربادرآنها یا بحث ح طرن مکاانیز ود ه معدوین گرای اه برزتاو

وز برن روز آدرمسائل همه بحث ح و طرود و تی پیگیر باالتر میرربصون آی جازش درهمه سطح آمو

بی را آنها ان نه میتود، کری چنین پرسشهائی جلو گیرح طرن از ایگر نه میتو، دمیکندا پیدی تعمیم بیشتر

س را مقدن متوا ی چرن و صالت بیچوی درایدده ترزجااصوال اگذشته ون گر مومنین قر، و اشتاپاسخ گذ

که وز مرد، اش قبلی نبووهپژ هیچجعه به امرن مکاامینه زین ن درایشااشتند براآنهم که میدض بفرو شتند اند

سومی نیز ن جهارهای کشودرحتی ها مینه زین در همه ا شگرپژوهس و شنارکازاران های هنوشته 

یکم و بیست ن قرن نساا هیچوی بر کنجکارا ه ان رایگر نمیتودست اگرفته ار قرن جعه کنندگاامرس ستردرد

ر چابه نا، قتی که چنین باشدو. اب دادجوق چمام و تهاو ابا تکفیر وی را ین کنجکاان هم انمیتوو بست 

قعی زهای وامرازد اهبخو مذهبآنجا که ص بخصو، مذهبیی قعیتهاوابه ط مسائل مربوری از بسیارد مودر

د میشوح نی مطراوافری پرسشهاای او برد، خویش گیرر ختیادرانیز را سیاست و حکومت رود و تر افرد خو

ندگی میکند ن زآدرنی که ادور فرهنگییا دی و قتصااجتماعی یا اعلمی یا  یقعیتهاوایدگاه ازدکه غالبا 

 .آنها نمییابدای برای قانع کننده اب جو

د خون آفریدگاهمه ین میباید به ابنابرو ست ن اجهانیاهمه حد ای واخدای او گر خدامیپرسد که د خوازمثال 

بر د شوغ بالن اآناهمه به ن یکساان طریقی که بتورا ازخویش م پیاا ین خداباید ا چرد، به یک چشم بنگر

سعت ومسکونی ی نیاد ۱ / ۵٠٠٠از مین کوچکی که بیش زسردم مرای بلکه تنها بر، ه باشددنفرستا آنها

ان ندوخویشاای بر، وه باشددفرستادی پیغمبر یهو ۱۲۴٠٠٠طریق ازبلکه ، طریق یک پیغمبرازآنهم نه ارد، ند

و یگر ملتها ازد  هیچیکای بردو ین ون ازابیرب، ودرپیغمبر عرر طریق چهااز فقط ن یادیهوب همین عر

به ی عبرن بازیکجا به ا درین خداچه باید ای بر؟ و ه باشددصوال پیامی نفرستان اه جهارپنج قاام قواو  ادهانژ

ین سه ابجز ، و عربین بازیگر به دجائی و می راآن بازیگر به ی دجا، در ه باشددفرستام پیاد خون بندگا

با آنها ن جهادم مرازنفر ر حاضر پنج میلیال حادرکه را ی یگردکوچک رگ و بزن باهزار زسه ازبیش ن، باز

یگر ی دجاو یهوه نامیده باشد د را یک جا خوا ین خداباید ا چر؟ و یده گرفته باشددمیزنند بکلی ناف حر

ح، نودم، آ: ش یگران دپیغمبراز  هیچیک های تیکه شناسنامه رصو، دره باشددادهلل تغییر ابه م را ین ناا

م حد به یک پیاواحقائقی غ بالای اباید برا صوال چر؟ و استاه ادتغییر ندرا بقیه ، و موسی ب،یعقو، یماهبرا

ل فاصله چند صد سا رد باید تنهاا چر؟ و ه باشددیگر فرستادآنها پیامهائی ل بدنباو ه دکتفا نکراحد وا
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 یافته باشندف ختالاند با یکدیگر اه شده دحد فرستاوائی اجانب خدازین پیامهائی که ت امحتویاری از بسیا

رش آنها شماد هزار ازشتان هئی باشند که تاکنوخ ها منسو وناسخ ها و شتباه ها و انقیض و گاه شامل ضد و 

 ؟نداشده 

چه بیشتر حکومت ار هرستقرابرد را پیگیر خوش تالی یطی که جامعه بشراشردرمیپرسد که د خوزهم از با و

دم مرازنفر ن یکصد میلیواز بیش ن یک قرل طودرتنها وست اه دمین متمرکز کردرروی زلت اعدن و قانو

کامگی مطلق د خوم پیان آسمادم از مرهمین باید ا چر، نداباخته ن کامه جاد خوی یمهارژه با رزمبان درآ

ن بااززباید یکجا ا چر؟ نیز باشندن آدن به ستوم باشند بلکه ملزن آل به قبوم نه تنها ملزوند داریافت در

کس و هر لطف میکنم اهم کس که بخوهر که بر هستمری مقتدای که من خدد بشنو نآسماوای فرمانر

یر را زعیسو ادرش بر، و خوشم می آمدا ازاو یردم زکراری جانبدب یعقوهم، از لت میداهم ذکه بخوراهم 

ه زکوازه زکه مگر کوا یرز هدالیل بخودمن ازبرکسی که دم، و وای متنفر بوا از او یرار دادم زقراو ست د

 توکیستیدم، آای :  کهد بشنو یگری دجا، و (وج خر سفررات، تو)؟ چنین ساختیا مرا گر میپرسد که چر

 که کیستی تودی؟ نکرن چناا چردی و کر چنینا چر که بپرسی او و از کنی فضولی نداوخدر کادر که

: که بشنوندا خدهمین د خواز یگری دجاز با، و (ن میارو بهس پائولو ساله، رنجیلا)؟ هیامیخواب جوا خداز

را  کسارد، هرمید نگاه یاهگمردر داهبخو که نیزرا  کسو هر میکند یتاده داهبخو کهرا  کسهر نداوخد

و  دهمید چیزهمه  داهبخو که کسهر به، میکند لیلذ داهبخو کهرا هم  کسو هر میکند عزیز داهبخو که

و هر  میکند مایلم سالا بهرا  لشد کندن امسلم داهبخورا  کهد، هر میگیررا چیزهمه  داهبخو که کسازهر

 تا دهمید یبرتر یگرد بعضی بررا بعضیارد، و میدز بان یماا پذیرفتندارد از نگاه کافر داهبخو کهرا  کس

، میکند باشد ستهاخو آنچههر  کها خدر کا ستا چنین، و گیرندد خو خدمت بهرا  یگرد عده نندابتوای  عده

 (.ء نبیاف، اخرم، زنعاان، اعمرل آ، یماهبرهای ا هرسو بترتیبن، قرآ) د کرن انمیتوا چرن و چواو  هدکرودر

شته ن دامحبتی نشاوعطوفت از آنکه ازبیشتر ر بسیاا ین خداباید حکومت مطلقه ا میپرسد که چرد خوز ازبا و

تکیه  نمین بر آرهای روی زیکتاتودتا دعابی متکی باشد که عاس و ارست برترر انده آفریدگاازباشد که بر

یت دین عبوازابابت کمترین سرپیجی و یت مطلق بطلبد دعبود خون بندگاا ازین خداباید ا چر؟ میکنند

ن ناایت بددین عبواتسجیل ای باید برا چردوزخ دردهد؟ ویانه زتاب و عقرر و مازان و نهیب آتش سون ناابد

ر او کاهند بدابهشت مرتکب شده  غبان درشادرمار و بابت خطائی که پد همواره یق کند تا رعقده گناه تز

ن مینی متوقع آاران زمامدری اززست مانند بسیازی ابی نیای عالاحد درئی که منطقا اباید خدا چر؟ و باشند

فتن به بهشت رنه واپرازاو ند تازگاه بسارباو یش گنبد ابر، و بگویند تا مستحق صله شوندراباشد که تملقش 
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یا  کاهنانشفاعت دربلکه او، ه رافتن پاکدالنه به دررنه د را خوت اجاحن ه شدوردباید برآا چر؟ و بگیرند

 ؟بجوینداو گاه دربه ن گاادمامزن و اماماایا ن قدیسا

ران لمللی جنایتکاابین ی هاهگادادبه ها نوسیدن ژمین مسئوالدرروی زیطی که اشرا درمیپرسد که چرز با و

واورا  بدهد سته جمعی ر دکشتان فرماش یغمبرند به پاوخدن آسمادرباید ، نده میشونداعلیه بشریت خو

شمشیر راازدم تسخیر شده های شهرهای گربه ن و سگاوان و بلکه گان کادکون و نازکند که نه تنها ر مأمو

 ؟ندرابگذ
 

ن گازادحتی نوی و مصرهای ه اده خانوزادنخست هزار یکشب چند صد ض عرا درین خدد اباید خوا چر

مین جرمی داری و دزدی درروی زبرهشریطی که کالا درچر؟ وبکشد بدست خویشرا آنها ت نااحیو

ر مأمورا برگزیده خویش م قو دخوم لعزالواوطریق پیغمبر ن ازآسماا درین خداباید د، شناخته میشور آشکا

ین وج ازاخررا درمانت بگیرند تا آنها انقره به و طال ن شادخوی مصرن مسایگااز هچه بیشتر هرکند که 

مین درروی زئی که و دزدی هاین توطئه گریها رها، و همه این کشتاهمه اباید ا چر؟ ورندببد باخور کشو

د عیارت اخاطره آنها بصوو گیرند ی جاس له تقدس درهامقدب های کتا، درندان دارندزیا ام عدزات امجا

آنها ازه رین بادراست بی آنکه اآفریده دش که خورا نانی ا زین خداباید ا چرد؟ جشن گرفته شو مذهبی 

ار دهد قرد مردت نصف شهان را تشادشهاورد، آب به حسادان نیمه مرن عمرشان تاپایا، سته باشداخوی نظر

حالیکه در بدهد یگرنیز زن دشتن چندین داه زجان انشاهرابه شون، و شاادرثیه برارنصف را ثیه آنها و ار

ن آفریدگاازباید کسانی ا چر؟ و ندهدن دابر مرابردرپنج کلمه از بیش ادای ه زجادر ایر چان رادرزشادخو

ی نسانی بیشترق الی حقو، وند یا شمشیر برنده تری داربیشترل که پوار دهد قری یگرن ده کسادبرراخویش 

ی برترن نازبر دان را مر "که ارد ین بگذو اگردرتنها را بی عدالتین آو ین اعیت وباید مشرا چر؟ و ندارند

به خدمت ا ست تا آنانراه ی دادیگر برتردبربرخی را خویش ن بندگاز ابرخی د ند خواوخد"یا و  "ستا

پیوسته قربانی و شته باشند ن داعطش خون یااین خدامعاصری باید به گفته صاحبنظرا چر، و "؟گیرندد خو

ا آنرو ی تجویز کنند ازراهقیقا را دین قربانی ی اتوحیدی باید آئینهاا نیز چررت ین صودراه زتا؟ و بطلبند

از صفحه ها ه دباید ا چر؟ و شته باشددا همراه قربانی ای براب را عذونج رنند که بیشترین ابد "لبح حالذ"

ص ختصاغ االدن اگوسفند یا شکستن گرو و گای گلودن ه کررتنها به نحوه پای توحیدب نخستین کتا

 ؟شته باشددا

ن چکان خوهای طریق شمشیرازن آسماوات مسال و عدم باید پیاا میپرسد که چران ین جواباالتر ازهمه 

یافته ن یتشاادای هین برازای بهتر راهست انسته امیتون آنار که مسلما آفریدگاد شوغ بالن امادمینی به مرز
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حکومتی ار ستقرای ایعنی بر، باشدن آن نازشمشیر زوی بارت قدو گردرباید حقانیت یک آئین ا چر؟ وباشد

ان بدد مینی خوی زتحمیل حکومتهاای برران تاتان و والکه مغد ی برگزیده شوراه همان ست درآسمانی 

د نیانی که خوایرابه م سالی اتوحیدم پیاغ بالاه نحوه ربام درسالن اجهان خارلمثل باید موافی ا چر؟ و فتندر

م کشته شدند که تمان نیاایرر ازاآنقدء جنگ جلوالدر ":ه باشند که ارش دادند گزاشته ی دانیز آئینی توحید

ن آ، و ندم دادنا( پوشیده)ء جلوالرا ین جنگ اکه د بوو آنرو ازپوشیده شد ن آناد جسازاا اصحرو شت د

خته شدند ومدینه فرو مکه زارهای بادرگی دبه برو گرفته شدند رت ساانی به ایرن اکادکون و نااززه ازندا

سی )هزار هزار جنگ سی د، ودرهمین نفر بو ۱۳٠٠٠٠ون از فزن آنار گویند که شماد، و ناای داکه خد

سیم ر زر وهزار هزار درهم یناهزار دصد ن بجز آ، به غنیمت گرفته شدن جانب فاتحاازطال ل مثقا( ن میلیو

ه فرسنگی مدینه در دئی مجلل اسرن آازتاقسمتی و غنیمت گرفت  بهد شخص خوای برص قاوکه سعد 

و لرسل ر اخبای دراطبر، ملتقاسیاحسن درامقدسی ال، لطوراخباری دراینودبوحنیفه ا) "ساخت د خوای بر

بی میپرسد که آیا کشتن د خواز بیستم ن قرن پایان نسااند با منطق یک امیخوراین انی که اجو، و ( کلملوا

ن و آنان کادکون و نازسیر گرفتن ، و انداه دبوع طالاه بی زتام پیام مفهواز صوال امی که دمر دریغ

ا ی ست که یک خداه دی بوراهبهترین ، ئی آنهان دارادبررت به غا، مدینهو مکه زارهای بان درختنشاوفر

ه آیا زتا؟ و کندب نتخاامین د درروی زحکومت آسمانی خواری برقرای ست برانسته امیتوی توحید

ه از راست انسته امیتوم او گر پیااکه ا یر؟ زستاه دشتیاه نکرد امحاسبه خوا درین خداتی نیز رچنین صودر

ه دبوان بدم شمشیر محکون همین با کند شدم پیار همین بناچاد، گیرا فرن را جهاازگی رشمشیر بخش بز

شته باشد م را داین مفهواین شمشیر اکامل دن فتار اکا، و ازناشنیده بماندی یگررگ دبخش بزای ست که برا

ین شمشیر ای ابری نائی بیشتراکه تود شوی یگرن دسالمی مستعمره شمشیر کشار امقتدن جهاهمین که 

 ؟ه باشندشتداکشی 

یگر د گروهی دن کرن مسلمار مأمود را خون بندگااز گروهی ا باید خدا صوال چرامیپرسد که د خوز ازبا و

ین همه ای اهیا گمرری ستگاررختیااآسمانی خویش تصریح میکند که ب کتادریطی که اشر، درکند

عده ولی ، ویمدمیکر یتهداست راه رابه ن را مادمرهمه  ستیماما میخود گر خوو ا": ستد اوبا خون بندگا

باید جهنم ا که چرد بی آنکه مشخص شو "پرکنیم ن میادآو از جنه رااز است که جهنم اما تخلف ناپذیر 

 ؟ندرختیااه بی ازندامیکنند تا بدین و آنچه میاندیشند درآنها د که خود پر شوای جنه این ن و ازامیادین آازا

، بپذیرندن آساوری اورا آم پیای عادم ادکند که مرن توقع آوری آم باید پیاا میپرسد که چرد خوزهم ازبا و

دم مرازهمین لی ؟ وه باشددئه کرن ارانااسالتی بدرصالت چنین امیگوید برد لیلی جز آنچه خودبی آنکه 
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یکسیونر ؟ دردکنندت رد مشخصاهمین با ویط اشررا درهمین یگر دنی وراآم حتمالی پیای اعاادد که اهبخو

قیقا ، د۱٩۶۳ل یه سارفو هجدهمروز من د خو ": ند که اخوان ین پرسش میتوابا ط تبادرارلتر وفلسفی 

لبته ا. گشتمز مین بازه به ربادوندکی بعد و افتم ن رمیشد به آسمات حوج بروارد شید رکه خوای لحظه در

سن س دمقک یا خوج سن جرار سب بالدانبی یا س لیاا باکالسکه آتشیندم، محمد نکراق با بررا ین سفرا

ین ابا . ارمندد به یارا آنها از  هیچکدام که حاال م یدن دآسماها درخیلی چیزاج ین معردرا. دمنیز نکران آنتو

ان یگرهای دعاادصحت درین از اکه پیش  همانطور، کنیدی یددصحت گفته من تردرحاضر نیستم د جوو

 ."یدده بودنکری یددتر

چه و هندامسجد بخووکلیسا وکنیسه ن ناداگررچه کا، ینهاانظیری یگری دپرسشهار بسیاوین پرسشها همه ا

پیشرفته تر زش آمووز و مرن اپیشرفته جهازش آمواز بیشتر وز برروز که ای نسل نوخاسته ای بر، هندانخو

رت پیش بصوازین نسل نوخاسته که بیش اه نیز اه ناخواخو، و شد خواهد ح مطرد بهره میگیردا فرن جها

که ص یژگی خاوین اباد، بو خواهد آنها ای شن برروپاسخهائی ر ستاافکر میکند خونه صغیر و نسلی بالغ 

د اهنخود خو مذهبد و خور کشود وجامعه خودردرون یعنی ، محلیی بعددرتنها را ین پاسخها ر این باا

آئینها و همه مینها زسری همه ستای و درراجامعه بشردردرون همه جهانی یعنی ی بعددربلکه ، جست

ن میاازتباطی عمال ارصل افو، یخ بشریترتار درنخستین باای بروز، مراکه ا یرد، زکر خواهد جستجو 

 درمین روی ز ی دریگری دجا هریا یا شب  روزلحظه  هر درند امین میتوی روی زجاو هرند اشته شده دابر

زهای سر مری باالاز یکم و بیست ن قرز آغان های نسااست که این اتباطی ارحاصل چنین . باشدط تباار

، یکتر میشونددنزو یکتر دمنظما با یکدیگر نزوز مروز و ایردسیاسی و  مذهبی و بانی ادی و زنژو فیائی اجغر

ها، یوراد: بط جمعی ی رواهاهستگا، و دیائیو درئی اوو همینی زسائل نقلیه ون وفزش روزاگسترو 

پیوسته را آنها ، ینترنتو افکس ک و حرمتوتلفن ثابت : ژیکوسائل پیشرفته تکنولت، وومطبوعا، تلویزیونها

. بسته تر میکندوانیز بیکدیگر ا آنانر فرهنگیدی ومره ماروزندگی ر زبناچاو د همیدار قرس تمادربیشتر 

سینمائی مشترکی ی فیلمهاو میشنوند را موسیقی مشترکی های نه اتر، یکسانتر میشوندن کیهایشاراخوولباسها 

ن مادرحی مشترکی تحت اجروپزشکی ی با سیستمهاو ند زمی آمورا رکی تحصیلی مشت، دروس می بینندرا 

ست به دجتماعی غالبا مشابهی نیز دی و اقتصاابا مسائل ، نددارشی مشابهی ی ورزفعالیتهاو میگیرند ار قر

 .ه حل میجویندراطریق غالبا مشابهی از آنها ای گریبانند که بر

ین ازاآنچه پیش ری ازبسیا، وندریکی میسپادبه نزد را خوی جاها ئی اجدری ازما بسیاالزایطی اچنین شر رد

، مینشانندر هم کناا درآنانرر ین بااند ادمیدار قرروی هم یادم راروین مراتهائی خونین رگذشته بصودر 

رد مودرند انمیتوم ه سوز هزاریده آغازش دآموان جو. هبی اندمذهای ئی این جداصولی ترین ا از یکیو
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بلکه حتی دوم، ه هزارسطائی ون ونیمه قردرنه تنها دران اوماران و فکر کند که پدر طوآن، ئیاچنین جد

نه ، یش قابلندابرد کالسیک خورت بصو مذاهبیگر نه ا دیر، زنددفکر میکرن بیستم آزدهم و نون قردر

 ت ومشکالی پاسخگو مذاهبین اسنتی ی شتهاادانه بر، یش قابل توجیحندابر مذهبی گذشته ها ی ئی اجد

ین اجتماعی و ایخی رتاو علمی ی شتهادانه تنها برو .  هستندا و یکمی وبیست ن ندگانی قرزمصائب 

ئه و ارابدی بدو انینی آسمانی اقورت ینها به صواکه هم تی رامقرو نین اقو، نداه دفتار اعتباای او ازابر مذاهب

مع اسطح جودرقانونی میباید چه هرشن که رولیل دین ابه ، نیستندل یش قابل قبوایگر بردند ده بودکر

زهای نیاو یط اشری ند پاسخگواتغییر باشد تا بتودرمستمر ر بطوی جامعه بشرهمه سطح درچه و مختلف 

ند که ملتها اآمده د بوجوای همین صوال برن اقوه مقننه آرگ کن بزو رسی امکرد. باقی بماندد خون ماز

طبق مصالح خویش به تعدیل یا تغییر آنها و کنند  رتنظاد خورات مقرونین امنظم برقورت نند بصوابتو

نینی است قواه وردنینی که آامیکند که کلیه قوم عالز اآغای از توحید مذهبتیکه یک رصو، درنددازبپر

 نداضع شده و همیشهای برن جانب آسمااز که  هستند
 

آنها م عالا هنگام که به نینی اقون که آد ین میشوانتیجه . ندارندرا آنها ف درتصرو خل دبشر حق اد فرا و

تغییر ی قتضاابه ن ومازبا گذشت ، می آمدندب جامع به حساو نینی مترقی اقون قرآونجیل رات و اتودر

نه و  هستندیگر نه مترقی دمی آیند که درنینی اقورت بصو فرهنگیدی و قتصاو اجتماعی ایط اشر

ود مدتی محدای آنهم بر –گلوله ار و پاسدو ق با چماان نینی تنها میتواچنین قو، ومعاجوزهای نیای پاسخگو

ای شده ب حساری فریبکارد ستا میگذراین درا "ی توحید"ن سر جهااسروز درمراآنچه . عایت شوندر –

 هیچود، درمیرن به شعائر آام حترو از ا مذهبازسخن ن ین جهادرهمه اعین آنکه ا دریر، زبیش نیست

،سالمین اجهار کشوو دوپنجاه از هیچیک درائی چند ستثنابا د، و یهو ومسیحیت ی نیاری ازدکشو

آنکه همه الیت فقیه با ری وحتی جمهو. دعایت نمیشورعمل در نقرآو نجیل رات و اقضائی تورات مقر 

عمر ل بیست سال طودرست امین درروی زهلل اقعی واحکومت  لیناوکه د ه بودعا کرد ادخور کاز آغادر

ری بسیاو ست اه دتعدیل کرا صدوبی سر د ه بودکرم عالالهی االیتغیر  نینیاقورا آنچه ری از ما بسیاالزد اخو

شکمی ل و دم و اشیر بی یان آ "ی محمدب نام سالا"ازه وزمرایکه ربطو، ستایده گرفته دبکلی نارا یگر د

 .ستابیش باقی نمانده 

سی گانه اد مو ازه دچندین مادرتنظیم شده دوم جنگ جهانی از بعد ی سالهادربشر که  قجهانی حقور منشو

 همان درسالمی و امسیحی دی و سه آئین یهوس هرمقدی کتابهادر ست که انینی ابکلی متناقض با قود خو

ی به تغییر ناپذیرن شادخور منشون مضا کنندگااینکه است برری اآشکااف عترد این خو، وانداآمده ها مینه ز
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ن مکااصوال اشته باشند داکه ض هم بفرو، ندارنددی عتقااند اشده م عالاآسمانی ی بدو انینی ثابت اقو

 .ندارندرا آنهاای جرا

رد میلیاد دوجووین ابا . ند اشته اگی تأکید گذدصل براحاضر برلغو قاطع ل حادرمین رهای روی زکشوهمه 

ن بابااز ارشتیاقی ا همان شما باید با ن، غالماای "نند که امیخود خوس مقدب کتادر همچنان ن مسیحی جها

ر یک میلیااز بیش ، و "طاعت میکنیداعیسی مسیح د آسمانی خوب باازارطاعت کنید که د امینی خوز

اوان فرورزق که ما بدزادی را آد چگونه مر "نند که امیخود آسمانی خوب کتادر همچنان ن جهان مسلما

 ؟"شت اگذان بر میتوابرارد ندد خوری ازختیاایچگونه ای هیم با بنده اه دعطا کر

ن جهان ین مسیحیاد اجووبا. ستاشته اتأکید گذد و زن کامل مرق حقووی بشر بر تساق جهانی حقور منشو

، ستهر اوانی شوهرزلی سر، وستامسیح دی مر هر سر "نند که امیخود خوس مقدب کتادر همچنان 

نیز ن جهان مسلمانا، و"طاعت میکنند اند اوخدازطاعت کنند که د اخوهران شوری از باید طون ناوز

سته اند چنین خواوخدا یر، زستی ابرترن نازبردان را مر "نند که اخویش میخوس مقدب کتارد همچنان 

 ."یگر برترباشنددبربرخی ن او بندگاازست که برخی ا

نه برگزیند زاداآدرا خو مذهبدارد حق ی بشردفرهرست که ابشر تصریح شده ق جهانی حقور منشودر

کس هر "نند که امیخود خوس مقدب کتادر همچنان ن حیامسین و یادینوصف یهوابا. دهدنه تغییر زاداآو

با بی را یهوه م کس نیز که ناد و هر شو هالکلبته ، انیدرایهوه قربانی بگذازئی غیر اخدای شما که براز

کس هر "نند که امیخود آسمانی خوب کتادر همچنان نیز ن مسلمانا، و"دشور لبته سنگساد امی ببراحترا

بر ن همه مادمرو مالئک ا و خدد وبو خواهد لیم ابی اعذت آخرو نیا دد اورا دردگربرد ین خوازدشما که از

گز تخفیف اوهربرا خداب عذن آدرگرفت که  هنداخوی جهنم جاودان درجا د وکر هندالعنت خون آنا

د سالمی طراجامعه درعضویت ازنند که مرتد نه تنها اخویش نیز میخو مذهبی نینی اقو، و در"د یافتاهنخو

نش اکنیزن و غالماد، باطل میشواش جه زوبا ح او نکا: دهست میدازدنیز د را مدنی خوق بلکه حقود، میشو

و میماند تا یا توبه کند ان ندر درزباشد آنقدزن گر د، واه میشودرمصال لماالش بنفع بیت اموو امیشوند زاد آ

 .دیا بمیر

. ستاه دضع کرو "سالمی ابشر ق ه حقوعالمیا "م نیز بناای گانه اجدر منشو ۱۱١۱ل سان درمسلمان جها

بشر ق جهانی حقور منشودرآنچه ازبا قاطعیتی حتی بیش ، جتماعیو اسیاسی ق حقوع نو  ۱۳عالمیه این درا

قلیتها ق احقوو فکر و عقیده زادی آ، مذهبیزادی جمله آنها حق آازند که اآمده برسمیت شناخته شده 
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ر ست تناقض آشکااسالمی آمده ا مذهبی ن متودره رین باادرآنها با آنچه همه حقوقی که تقریبا ، ستا

 .نددار

د ه بوم دادنجاامینه زین درا گروهی رت سی مفصلی که بصوربرا درخیرر اتووابسرول انوی نسوانامه فر هفته

من ر بطه قلبی من با آفریدگارامن  مذهب":نوشت، یسرپادرشمالی ی فریقان امسلماان جو، فریدن بااز ز

معینی ت تشریفاونین اطریق قوازما الزامن نیست که میباید ران پرستی پداپرستی من خدا ن خدیالی ، وستا

ل دارم، شت جهانی قبودایک بردردرون فقط را ین مسلمانی الی ، ونمامیدن مسلمادم رامن خو. ردبگذ

که باید رد د داجووینهمه مسائل ای او ابرو ند دامیگرت را کائناهمه ئی که انم بفهمم که خدامثالنمیتو

بنوشم دم را آبجو خوس گیالو بنشینم ای گوشه قهوه خانه درکه من را ین اباید ا کند چررت برآنها نظا

م سالابه . ام ه دجانشین شریعت کرن را یمااآگاه دمیکنم که ناخور تصو؟ تلقی کنددش تی به خورجسا

ا ست که آنردی افرم سالایک  من بیشترم سالا. کمترر بسیا مذهبم سالالی به ام، وبسته واخیلی  فرهنگ

نم چنین افکرنمیکنم که بتو. نداسته امن خوای نم پیشاپیش برراسالمی که پدع انون نه آام، نه پذیرفته زاداآ

 ."منتقل کنمام به پسر آینده را نم راپدم سالا

شته دایافت دربه قم د خوص ه مخصودفرستااز ۱۱١١نویه درژاکه ی بعدارش یک گزدرنامه  هفتههمین 

بیش ن ها یماو اپیش خالی میشوند ازبیش ها مسجد ، ئیاگردمین بنیازسردر": ستا نوشتد، درهمین راوب

ست مانند اشده ود جماعت محدز نماو مقنعه ر و به شعان کنوانی که ایرم اسالا. ش مییابندهپیش کااز

یکتر دده نزخسته کنناری تکری یوربه یک سناو تهی تر د خوی معنوای محتووز از برروزصدفی خالی 

ینکه ابا قید ، ندابستوه آمده داران سنتی عمامه ی فهاومر به معرازاکه ن نیاایری از ابیشترر هرروز شما. دمیشو

کسانی ، و نداشده دور مذهبی ندیشه اگونه ازهربلکه م سالازامیکنند که نه تنها اف عترد انشوش فان ویتشاه

اول جه ان دربراز رهند یکی زفردی، یزی له حائراآیت . نندامیخوس ناشنااخدد را خورا آنها نیز آشکااز 

فلسفه و سی تطبیقی فلسفه غربی رمتخصص برو مریکائی انشگاه داچندین ازیپلمه دکه ، تشیعن پیشین جها

ئی هانه ایودین ا: به من گفت، یدزخشم میلرل ازعین حاو درکینسن رپااز ستش دحالیکه ، درستاسالمی ا

ی نیاوز دمری انیادنمیفهمند که ا یر، زهستندم سالان انگرایروگترین ربزن شادخو، سالمندم اکه حکومت بنا

ب نقالاآنچه : مینه به من گفت درهمین زیگر دله ایک ساله یک آیت وپسر سی . سطی نیستون وقر

روی یارومستقیما ا ست تا آنراکشیده ون بیرق خالوامعنویت زهای مررا از مذهب، سالمی نامیده شدها

م سالازاشنی روشت دابرن مسئوالد حاضر نه خول حادر. ار دهدیک ملت قرو ه یک جامعه مرروزمسائل 

ک سالمی تراسکوالستیک ابند ست که کمرا یناقعیت وا. ندورمی آدرسر ن آی ازچیزدم نه مر، نددار

 .ستاشته دابر
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با ادف مر نمسلمای نیادرهمه دتقریبا ح صطالاین ، امی آیدن یم حکومتی الئیک به میاازرژقتی که سخن و

رف و لمعاائره در هر داچنانکه ن، آم تیکه مفهورصود، درتلقی میشودن بو مذهبیا  مذهبی ال

و ین دخالت م دیگر عدرت دبه عباو مذهبازئی حکومت اگی جددبه سا، یافتان میتوی یکسیونرهرد

 .ستایکدیگر رمودراسیاست 
 

یا  مذهبشتن اشتن یا ندر درداوکشاد فرالی ارد، وندد جوولتی دوسمی رین دیک حکومت الئیک در

ن برآناص را خا مذهبحق تحمیل یک  همچنان کهلت و دوند زادشته باشند آداکه  مذهبی وی ازهر پیر

د، بول حاضر معمون کمونیستی قری یمهادررژلمثل اآنچنانکه فی ، نیزرا مذهبی از حق جلوگیرارد، ند

 .اردند

ین نحوه ، واشتاندد جون وآوزی مرم االئیک بمفهو یمری رژکشو هیچدرتقریبا  هجدهمن قرن پایا تا

که ، شدار برقر "وغ عصر فر"ی پااروندیشی زاداآی فکرو جنبش فلسفی ل حکومت عمال بدنبااز شت دابر

اد، ندرا نش ن داجهادها ی عملکرو  هاپژوهشمخالفت با و  مذهبی ی فعالیتها بررت ه نظازجاا یگر به کلیساد

محقق و ندیشمند ون هزاران اقرل طودرکه ) مذهبین متناقض با متووشیطانی ل عماا مینها بناهمه ا ازیگر د و

 (ندده شده بودآتش فرستاهای شعله درون یا دار و یا شکنجه یا چوبه ان ندزبه ن آم تهااندیش به زاداآو 

 .به عمل نیامد "ممانعت شرعی"

ای بررا ین نحوه حکومت ایا عمال وسما ریا ی یگرازدیکی پس ن مختلف جهارهای کشو، خیرن اقر دو در

ار بشر قرق جهانی حقور یربنائی منشول زصوازاشت یکی داین براصوال ا ۱۱۴١ل سا، وازندابرگزیده د خو

ه ادار مذهبی رت بصور کشو ۱٩ملل متحد تنها ن مازعضو سارکشو  ۱١١ن میادرحاضر ل حادر. ستاگرفته 

مائی هبرو ئی دابون جهاو درمسیحیت ن جهادر. هستند سالمیرهای اآنها کشون همه تیکاوامیشوند که بجز 

م ه عمال بدست خاخاوزمرائیل نیز با آنکه اسر، و استاباقی نمانده  مذهبی شینتوئی حتی یک حکومت و 

زی ینهمه شاید نیاابا . ستالت الئیک دوساسی خویش یک ن انظر قانود، ازه میشود ادارطی خوافرهای ا

س مقدب کتا همچنان ، نفر جمعیترد میلیااز دوبا بیش ، مسیحیتن جهاسر اسردربدین تذکر نباشد که 

ت تبعیضاداری، ه دبرص، قصار، قبیل سنگساازنینی اقو همچنان ، و می آیدربشماس مقدب کتا (بیبل)

کوه سینا به درند اوخدد نینی تلقی میشوند که توسط خواقو مذهبی نظر ، ازقربانیل، حالام و حر، جنسی

د را که خو مذهبی ی مریکادراحتی . باقی باشندد خور عتباابه ن جهان میباید تا پایاوند اشده غ بالاموسی 
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یست فرقه مختلف ازدوبیش و ند ومیرها نفر به کلیسا ن ها یکشنبه میلیون هرآودرند امین میدروی زشلیم اور

و نه کلیسا ، نداهی میدلانین الیتغیراین قوای اجرابه م ملزد را یچکس خوهنه ، مسیحیت فعالیت میکنندم بنا

ئی یا مقننه یا اجراجع ابه مرها مینه زین ازا هیچیک ی را دره تذکرزجاد ابخو مذهبی متنفذ ی مانهازسا

د، درهمین ه برمیخیزرزلید به مباامول علیه کنترد خووی نیرم که کلیسا با تماهم قتی و. هندمیدر قضائی کشو

 .نمیرسدر ین کاابه زورش  مذهبی ر کشو

ن ئی جهارهاکشو همگی ه میشوند ادار "سالمی ا"رک با ماوز مرن اجهادرکه ای ه گانه دشانزهای رکشو

ری جمهوان سما عنورآنها ی فت تاه: ند ارندار ئط یکسانی قراشردرحکومت ع نظر نوازکه  هستندسومی 

سالمی رت امان ااعنون فغانستا، ا(لیبی رو کومو، یتانیرمون، پاکستا، یمندش، بنگالان، یرا)ند دارسالمی ا

لی ارد وسالمی ندان اسما عنوی رنزوندا. سالمی انشین ن سلطاان عنون عمادی و سعون عربستادارد و 

عربی رات مادان، اسو. باشندی سه آئین توحیداز یکی و باید پیرن آاد فرن همه اساسی آن ابموجب قانو

. ه میشوندادار مذهبی رت صولی عمال ب، وسالمی نامیده میشونداسمارقطر نیز ، بحرین، کویت، متحده

ئد اغالبا بجز عو، وسطح علمی باالئیاز نه و ند ردارشی باالئی برخوزسطح آمواز نه رها ین کشوازا هیچیک 

 .ه نمیشوندادارتیک اموکردقعا رت وانیز بصو هیچکدام . ندارندی آمددرنفتی منبع 

و یکمی و بیست ن قرن جهادرست که ین نیافت رآنها سخن ازقعیتهائی که به تفصیل م وامفهو، ینهمهابا

نه اشت کوته بینانه یا حسابگرداست که عصر براین اتنها ، ستاسیده ن رین به پایاده سومی ما عصر هزار

بیند ط تباا درارباخدد را ند خوامیتون نسان اآدرست که اشده ز آغاای ه زعصر تاو سیده ن رین پایاازدسنتی 

 .ردمعین بگذری الختیام اتان نمایندگاو بی معین اهمذای جرماز ما الزاو ابطه راین ابی آنکه 

ن ند آساانه میتود و گیررت ه صووزند یکرایگر نه میتودی دبنیال تحوهر که طبعا مانند دی، بنیال ین تحودرا

بلکه  مذهبروی یارونه ر ین بااکه ، نشدا –گرفت  خواهد رت ما صوالزاینهمه اباو  –د گیررت صو

صوال قابل تعویض یا دواین اکه ا یرد، زشو مذهبجایگزین دش ند خوانمیتو، ستارفته گار قرن آر کنادر

ی یگرو دست دی ایکی ما. یشی عاطفیاگری یگرو دست ایاضی رقعیتی واآنها ازیکی : یکدیگر نیستند 

بلکه ، هدنبرن میاازمی دوبه را حی بشر ز رولی نه تنها نیااومینه درزنگیز عصر ما اشگفت ی پیشرفتهای، ومعنو

 همچنان که. ستاه دنتر کروفزرا ابه معنویت ز نیادی عنصر ماون فزرت روزاقدهمین ست به علت در

، نمیکنندرا یکدیگر رلی کاویکدیگرند ر کنادرنسانی و ایاضی م ربخش علودو ما ن جهای هاهنشگادردا

شاید . نیستند گریهمدل لبدالی علی و همدیگرندمکمل ی معنودی و عنصر مادوما نیز ی بشرن تمددر
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ن نشا –ن سطحی آرت صودرلو و –ئیسم داما به بووز مرن اجها مع پیشرفتهاجودرنی که وفزروزایش اگر

 .حقیقت باشدازهمین گویائی ب تازباد ه میشوداد

یش اگرل عین حادرما وز مراجامعه پیشرفته درهمین گرفت که ان یده نمیتودنیز نارایگر دقعیت واین ا

با ا قعی آنرزهای واچند که مر، هرستا متکید خوص که به منطق خاد داردجووئی ابه بیخدی مندونیر

که نه ا یرد، زکران مشخص نمیتووز مروز و ایردکمونیستی های یم ن رژیمهائی چورژسمی رهای رآما

ند اتونقالبی میاالیت فقیه ن ونه قانو، کنداکلیسا یا معبد جدازقلبا هارا ه دند توانقالبی میتواکسیسم رمان قانو

 .قلبا به مسجد بکشاندرا آنها
 

او با ، ومسجد میباید جستو کلیسا و کنیسه ون ازبیرارا درکه خد " مذهبی  –فلسفی  "دیشت بنیاداین برا

ای پدیده وزی مرامسیحیت ن جهادرچند که عمدتا ، هرمفتی میباید سخن گفتو کشیش م و خاخاا از جد

دی و یهوی جهانهادرچه و مسیحی ی نیادردنیز چه وغ ین عصر فرازامی آید پیش ر پا بشماوغ اروفرون قراز

گرمن ا ":ند که اوبه خدب لتر خطاوف وین سخن معر، واستاه دشتی کامال ناشناخته نبودابرن مسلما

ندیشانی زاد اآن بااز زلتر نیز ازوپیش  "شته باشم داست دوبهتر ا ست که تراین ای امسیحی نیستم بر

 .ستهم افدن هقردی یهوف فیلسوزا سپینواترین آنها س سرشناازیکی ست که ایگرشنیده شده د

نسل ب، ازعرن فترین فالسفه جهاومعرازیکی دی و یهوف گترین فیلسوربز، (۱۶۳۲-۱۶٩٩)زا سپینوروخ ابا

نده ر راین کشون ازاتوسط مسیحیان آف تصرو غرناطه ط سقوازپس دهم پانزن قرن پایادرکه د یانی بودیهو

نی اوافرب تازندگیش بادوران ز همان ، از شته شداگذد بنیااو ست دتب فلسفی که به مک. نددشده بو

عمیق ی پا نیز تأثیراروبعد ون فلسفی قرت تحوالدریسم زسپینوان ابا عنود و کرا پیدهم فدن هقری پادرارو

یشی ندزاد انهضت آ راهگشای دی یازکه تاحد دی یهو مذهبرد موزا درسپینوی افکری شتهادابر. بخشید

نقد علمی ر پدا یکه بعدربطود، نقالبی بوو اه زمیزیست بکلی تان آاودر قرنی که درشد وغ فرن قری پا ارو

فی ومتن نفرین نامه معرو پا دی ارویهوم های توسط جامعه خاخااو تکفیر ای ماجر. نددادلقب س مقدب کتا

 .تساقبل نقل شده ت صفحادرشد در صااوعلیه وی سالگی ر چهاو بیست درکه 

 "نیاپیغمبر "نآد خوهای نه حتی نوشته و ست اند اوحی خدونه رات توهای که نوشته د معتقد بوزا سپینوا

یافت ا درجانب خدازمسلما پیامی ان ین پیامبرازا هیچیک . نداشده اری آنها نامگذم ین کتابها به نااکه 

د قعیت خوواین الیل دبهترین . ستاه دبون شخصی آناهای ندیشه ب اتازبا، نداه دکرن آنچه بیاو ند اشته اند

دارد از مختلف تعلق ی نهادورابه ن ین آوتدن چو، و ستهااآشفتگی ط وغالاز است که پرس امقدب کتا
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نه آسمانی و ست انسانی ای ایشه رصرفا ن یشه مطلب آا ریر، زنیستردار می برخواوتدهمگونی و یچگونه ه

ی را ی بیشترهنه تنها آگارات نین توالیل قودبهمین . ستاه بستن وایادبه طبیعت متغیر یهون آشفتگی آو 

رات توات معجز. ندارمیگذن آنادن نیز برگری سنگین ترغ بلکه یو، ندوره نمی آابهمرد خووان پیرای بر

نیز رات تود آنکه خوازگذشته ، نمی آیدر نین آفرینش جواساسا معجزه با قوا ایر، زندارصالتی ندا هیچکدام 

 .نیستنوشته موسی 

م یک قوای نین براین قوا ایر، زباشند یبشرن جهاای بر هنمودیرنند اتی نمیتورانین تواقوزا سپینوامنطق در

مایه  هستی عالم ی گیرافرم نظا ازست که امند قانونی زنسانی نیااحالیکه جامعه ، درنداضع شده ص وخا

می دعقل آن حاکم برآن قانو وست ا ین شدهویاضی تدل رشکااد و اعدن ابازطبیعت باب کتا. گرفته باشد

ست الهی ابتی هندیشه بدست می آید که مواه ازراقعی وامعرفت . د میشواب سیرن  عقل کل جهاازست که ا

زادی که با آ هده میدزجااکسی هرین معرفت به ا. نداه دادنسبت د یهوان ئی که پیغمبرال هابتذاه را ازنه و 

حقیقی ان کافران و مرتدا یرد، زه شواد زدتدوارتعمق مهر کفر و تفکر بی آنکه بدین دازدکامل به تفکر بپر

به دور وحقیقت ن را ازمیادآورد و می آر ببات نفرو شناسی کینه اخدی بجان که تعلیماتشا هستندآنهائی 

وی ست که اند اوعشق به خددارد ین زا ازدسپینواشتی که دابری مرکز هسته. یک میکنددیت نزدعبو

 .نشانی نمییابدن آدرچنین عشقی ازکه ا یر، زمیکند نفیرات را تو

سالمی نیز الیه ون اوقر، درشدندح مسیحی مطری پادرارو هجدهمهم و هفدون قر درین مسائل که همه ا

ن و تهائی گاه پنهاربه صو، نددجلوتر بور بسیاد عصر خوی محیط فکرازنی که اندیشمندازاجانب برخی از

سیده د ره میشودادبدین پرسشها وز مرابه پاسخهائی کما بیش مشابه آنچه  ، ونددشده بوح مطررا گاه آشکا

چند که ، هرشتنددانی برعهده ایرانی اعمدتا متفکررا صلی اپاسخها نقش و ین پرسشها درا. نددبو

نی ایران اندیشمندانقالبی وری اآع ین نوا. فتندره رانیز بهمین اس بونوی و امعرء لعالابون اندیشانی چوزاداآ

نوخاسته ن جهاان شتند که متفکرداکهنی ر بسیا مذهبی ی یربنادرزیشه ن رینااکه ا یرد، زطبیعی بوی رما

ی مانوی و مهرو تشتی ن زرآئینهائی چوم سالازاپیش ، نیایرا مذهبی  فرهنگ. نددبون سالمی فاقد آا

آنها ازیک هرکه د وه بدکردرنیز صاد فیائی خواجغرزها ی مرون ازبیروری دربه مناطق پهناو ه دادشکل را

ی توحید مذاهبدرچه ، ومیو رویونانی ومائی هبرو ئی دابوی غیر توحیدهای آئین درعمیق چه ی تأثیر

یائی با رآی ین آئینهاا مذهبی ی شتهاداصولی برانظر از. نددشته بواگذی برجان مسلماو مسیحی دی و یهو

د چنین تضا. دالمی قابل تطبیق نبوسدی و ایهوص بخصو، سامیی آئینهااز  هیچیک جزمی ی شتهادابر

شده اری سامی برآنها پایه گذی توحید مذاهبکه رالطبیعه وراء امال صون اآهمه صالت ر ابناچادی بنیا
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قبیل ازنهایت به نفی مسائلی اد ودر میدار قرال بر عالمت سئوابردرندیش زاداآان ین متفکرای است برا

 .معجزه میشدو حی ی و وپیامبر

ن قر، شدر گل متبلوو هلسینگ و کانت و لتر ن ونی چوامتفکردرمسیحیت ن جهاوغ فر نقر همچنان که

ی، ندراوبن ا: نی ایراندیشمند برجسته ر اچهادرعمدتا ن آازپیش ل شتصد ساهسالمی نیز وغ افررس پیش 

ود محدان بدین عصیانگرن و چند که بدین قر، هریافتر تبلوی رازی کریازیژه وبه و بلخی ، سرخسی

ن بعد جنبش پرشکوه عرفاون قرل طو، ودرفتره همین رانیز به م خیان آنااز پس ن قردوکه ا یر، زدنمان

با ان ین متفکرن امیارد ین مودراصولی که وت اتفا. مایه گرفتی مانوهای ندیشه ازهمین انی ایرا

شی زیط آمواشر هنوزینکه ابه علت ن، آنان که عصیاد ین بواشت د داجوو هجدهمن پائی قران اروندیشمندا

 هجدهمن قری پادراروتیکه رصو، درشتداجنبه شخصی د آنها نبور فکاش اه پذیردجتماعی جامعه آماو ا

 .آمد همانجا ازنیز ن موفقیت آ، و گرفترت سته جمعی صوی دیک جنبش فکررت بصون ین عصیاا

نوشت که د وخوف تفسیر معری درجرم هسون خر قراوامحقق ف و فیلسوت، لهیااعالم ی، ندراوبن ا

ی توحید مذاهب درتیکه رصوان بدا، خدد جووه مسئله رباای درقانع کننده اب ست جوانسته انتو هیچوقت

حی ول ونزع با موضوی ندراوند که بگویند دکتفا کرابدین  اول تر معتدن مخالفا. بیاید، ستاتوصیف شده 

 همهبه ن تی یکسارند بصواوکه خدست ای اممیزه رت قعی قدواحی وست که اشته داعقیده و ه دمخالف بو

نه و النه دمعین نه عاادی فرای احی برول ونزرت بصوی به عمل تبعیض آمیزو  ستاه دبشرعطا کرع نو

قائل شده ن یشاابرن آناوان ند یا پیراه دبون مدعی آان پیامبرهمه نیز که راتی امعجزع قووی و. ستوری اضر

صل اشت که داعقیده ل عین حا، ودرنستانه میددازافسانه پرو اه عی خیالبافانابدا اآنرد وند بکلی منکر بوا

قع واتب الطبیعه بمروراء انظر مسائل ماازچه وین جهانی انظرحل مسائل ازشر چه وگانگی خیر دونی ایرا

 .ستا( سالمی ا –دی یهو "ی صل توحیدازابینانه تر 

لمعتضد امعلم خلیفه عباسی  ورست سرپ ن درازکه سالیای، ندراوبن اتحصیلی هم دوره  وست ، دوسرخسی

د متعدهای ساله ر درنیز  او وشت ی داندراوکامال مشابه ی عقایدرد ین موا د، دربو ی اولیعهددوران و در

ر نکااگفته شد ی ندراوبن رد امودرالیلی که د همان ی برمبنارا معجزه و حی ی ووپیغمبرع موضود خو

را  دینکه خوای اخالفت برم به مقان سیدر ازپس ، وی شتدا دخو دبرشاگر اوحق تربیتی که همه  با. دمیکر

به هم بعد و نی ماند اندل زه سادسرخسی و خت اندان اندزبه را  اوکند زاد آاوقیمومت از عقیده ناشی  از

می آمدند تا د گران ندزپنجره ی پادره هرروزنش داشاگران او، ندت زمددرهمه . خلیفه کشته شدر ستود

 .یکته شددیط اشروی درهمین ساله رچندین ، وشت کنندد دایاوبشنوند اورا  بی مذه وفلسفی دروس 
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س سرشناازیکی د، بودوین انتر اجو همزمانکه  هجریرم چهان قررگ ندیشمند بز، احمد بن سهل بلخیا

بالغت ص بخصوو میرفت ر بشماد عصر خورگ بزدان فیااجغررخ و مول عین حات و درلهیای اترین علما

لقب  "نسااجاحظ خر "وبدونستند داعربی ن بااول زجه ی درسه تن بلغاازیکی وی را که د بوی حداو در

سالمی شناخته شده ن اجهاد درخوع نور عالیترین آثااز القالیم یکی اه رصووف او فیائی معراثر جغرا. ندداد

و نوشته ن رقرآست که بی اتفسیروی ثرالی جالبترین ، وفلسفیربهترین آثاازیکی او لفلسفه ود احد، و ستا

منجمله ، ستاه دمعرفی شده مشخص کرل حی منزن وقرآدرکه راآنچه ری از قعی بسیاوا منابعن آدر

منابع از حی بلکه ومنبع از نه ن قرآدرند اوسامی مختلف خداست که اه ن دادشن نشاارک رومدس ساابر

، هجریرم چهام وسون قردرکه  دبوای گانه رچهاان ندیشمنداز این محقق نیز یکی ا. نداسریانی آمده 

 .مرتد شناخته شدندو ندیق ن زشادخووآمد ر کفر آمیز بشمان ندیشانه آنازاداآات نظر

 

ن جهاوغ فرن قرم فاصله پیشگان شت قرهکه بام سالایخ رتا"وغ فرن قر"ین اینهمه شاخص ترین چهره ابا

 .ستب العرس اوملقب به جالینی رازی، کریا، زسالمیی انیادگترین پزشک ربزد، مسیحیت بو

، شیمی، یاضی، رمختلف پزشکیهای شته در رساله ب ورکتا ۲٩۱تا  ۲٠٠شامل ر رازی مجموعه آثا

ئره دا "وی لحاا"ان ازآنها میتوازیکی ان ست که تنها به عنوافلسفه و منطق ت، لهیا، الطبیعهوراء امات، طبیعیا

بیست دهم سیزن قری پان دراروتینی آترجمه الای که فقط بردبرم ناای صفحه هزار پزشکی سی رف لمعاا

ن کنواکه  ۱۴١۶ل سادرین ترجمه امتن پ نخستین چادی از نسخه منحصر بفرو شد ف قت صرل وسا

بن سینا ن اه ترجمه قانوابهمرم تمان قررچهام وزن دارد، وکیلو گرهد دمیشو نگهداریکتابخانه بریشا در

 .دپائی بوی اروهاهنشگاداسی ب درکتا

بلکه ، لکل نیستاکاشف ان و شیمیدو پزشک رازی ست اتذکر ما رد ختصاصا مواینجا ا در لی آنچهو

 اوشخصیت دارد، وستثنائی اسالمی نقشی کامال افلسفه دریدگاه دین ا ازست که افیلسوفی و متفکر رازی 

این ینشتو اید وفرو نیجه وگل و هلترزا و وسپینوی اشخصیتهاازحد ترکیبی ن واآدر ند امینه میتوزین ا در

 .آیدب بحسا

حیل و ( اننفی پیمبردر) ء النبیارق امخام های به نارازی فلسفی ب کتا هفدهمجموعه  ازکامل ب کتا دو

و  مذاهبا ومینه خداو درزفلسفی ی شتهادابرها و ندیشه ح ابه شر( نپیامبرنمایای یهارفریبکا)لمتنبیین ا

مجموعه  ازنی وبیرن یحاربوات جامع فهرسدرکه ب کتاهردو ین اصل ا. ستایافته ص ختصاان اپیمبر
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ر آثا درمطالب آنها  ازلی بخشهائی ، وستافته ربین ازشده د یا"تکفریا"ان آنها به عنوت رازی، ازتألیفا

ه به دسماعیلی بواآئین وپیردش که خورازی بوحاتم النبوه م اعالب اکتاص دریگر بخصون دنویسندگا

ه زدیارت وــــــمختلف بصی هاــــــکتابل درالب منقوین مطامجموعه . ستاآنها نقل شده ر رد منظو

ته ــــرجســــبس شناوراــــــلد مستقل توسط خـــــک جــــــیدر ۱۱۳۱ل ساا درحث مجزــــــمب

  Abu Mohamed Filii Zachariahالتینی ان نوـبا ع Paul Krausمانی ــــــآل

Raghensis Opera Philosophica fragmentae  ( فلسفی رآثاازبخشهائی ، فلسفیهلاسیره

شرحی که را در بعد آنها  "اوسکرول پا"د که خو، سیدهپ ره به چاهرقادر(ی رازی کریازبومحمد بن ا

وی  .ستاه دنوشته خالصه کر Encyclopedia of Islam مسالرف المعاائره رازی درداه ربادر

و  لطبیعهوراء اه ماربام درسالایخ رتا صاحبنظرف و نظر یک فیلسور ظهااترین وا بی پرهای رازی را نوشته 

ین ص اصالت خاامینویسد که رد و سالت میشماو رمعجزه و حی وقبیل ازمسائلی ان وپیامبرو مذاهب

ی نه تنها با تعالیم قشرد را مخالفت قاطع خو هگلو لتر ی وپاازاروپیش ن قر هشتست که این دراندیشمند ا

ستا چنین راین رازی رادراصولی های اتزاوس کر. شتاز دابراآنها ی صوال با بافت فکرابلکه ، مذاهب

ن خالق آناوبدنیا می آیند وی تی مساربصون و بشر با حقوقی یکسااد فراکلیه : خالصه میکند که 

ا ست که خدر ابدینجهت غیر قابل تصود، قائل شوان یگردبرص خازی متیااآنها ازبرخی ای ند براحقانمیتو

تی تبعیض آمیز ربصون ناابدو کند ا جدان یگردجمع ا از آنانرو برگزیندد خو هالخودبه را آنها از کسانی 

ری ه جاو ازراشمشیر زور به ا آنرو ند داریافت درحی وطریق های اورا ازتا حقیقت ی دهد سالت پیغمبرر

را حقایق همین ست که اآسانتر ا ین خدای احالیکه بر، درکنندغ بالن وی ایگربندگادبه ن سیل خودن کر

م وین باشد مفهاگر جز ، و اتفهیم کندن نااست بداه دادخویش ن بدین آفریدگاد او که خوری ه شعورااز

 .میبندندو دروغ ند بدرا دار اوسالت ی رعاادیا آنهائیکه  نیست ودل عا است که یا خداین ن اآ

و ند اه دبوریبکافرل حتماابدترین درند اشده ی یخ مدعی پیغمبررتاز آغاازآنهائیکه رازی همه یدگاه ازد

ن ناابدان یگردتی که توسط ایا معجزن آنای عارد ادموات معجز. نداشته انی نددل رواتعال حتماابهترین در

ت ثبااند تنها بخاطرانی حاکم برآفرینش نمیتوودانین جااقوا یر، زساسانداند مطلقا بی اه شده دادنسبت 

دی نتقاانظر ا شدیدرازی نیز  مذاهبع ه تنوربادرشوند رج خاد نظرغیرقابل تغییر خوازکس ن حقانیت فال

ن نماینده آد را خو مذاهبین است که ی احدوامتناقض حقیقت ع ین تنواست که امعتقد  ایردارد، ز

ی یگرد مذهب مذهبیک ل نبادشت که به الیلی نددیگر دشتند ن داچنین حقیقتی نشاازقعا واگر ، وانندامید

ند ومیران پیامبرل بدنبان مادگر مراو انظر از. شته باشدوت داال جزئا تفاقبلی ک مذهببیاید که با ان به مید

لیل د هیچرازی . مسئولیت شخصی شانه خالی کنند ر یر بااززست که این ای اآگاه بردنه یا ناخوهاآگاربطو
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قائل شده باشد که د ند خواوخدم بنارا سالت رین ا(بملت عر)قابل قبولی نمی بیند که یک ملت معین 

. یت کندادهشمشیر به بهشت زور ند باامانده وم حی محرویافت ا ازدرنیست چرم که معلوی رایگری دهاملت

، نداکشیده ن خوک و به خارها باو ه ربارا که بشریت  هستندعامل جنگهائی اول جه دردر مذاهباونظر از

ا یر، زنددارشمنی دنباشد آنها مطابق د خوهای ه رسطواعلمی که با زاد و هر گونه تفکر آهربان ضافه برآوا

ند انسته شده داکه آسمانی را کتبی از هیچیک رازی . تسلیم میطلبندویت دتشخیص عبوو ندیشه ی ابجا

معینی م قوای خاصی برن بازبه را کتابی ر چند یکباهرینکه ی اند بجااوست که خدامعتقد و ند امعتبر نمید

 گروهی یت کند بی آنکه ادهنظر خویش رد ه مورابه ن آنا و ادراکندیشه اه ن را ازرامیادند آامیتو، بفرستد

میپرسد که ازاو سماعیلی اعی داقتیکه یک و. ه باشد دیگر کرد گروهی کشتن ر مأمور ینکاای ابرراآنها از

کسی که ر چطو "دهمیداب جو، ستاسیده و رحی بدوه ازراباشد که  مذهبی و ند پیرامیتوف آیا یک فیلسو

را نقیض وضد های ین مجموعه اند امیتو، منطق میکندل و ستدالی اعاادین ابنا برو د نامیدف فیلسودرا خو

، ینهمهابا "؟شته باشدداه آنها ربای رادریددکند بی آنکه حتی حق ترور ند بااعرضه شده وحی بدم وکه به نا

ست که علم امعتقد د دارد و عتقاافلسفه عمیقا ونش داطریق او ازنین اقووند اوقعی خددرک وابه رازی 

د نقد خون پایااوس درکرول پا. لهی باشداحقیقت  راهگشای ند امیتو مذهباز بهتر ارد مور بسیادر

سطی علیه ون وقردرست که افلسفی ل ترین جددبرگیرنده حادر ید دبی تری رازی مکتب فکر ":منویسد

بخشی و ن مانویاهای ندیشه ازاحتماال این مکتب ابط اضوازبخشی . ستاگرفته رت صو مذهب

مند ونیرو مستقل ل ستدالو اندیشه اچیز ازهرلی بیش ، ونداگرفته م لهااکهن ن بط فلسفی یونااضوازیگرد

 ."ست اه دادشت پیشگامانه شکل داست که بدین برد رازی اخو

عصرخویش ن ست ترین پزشکاونوعدازیکی د خوای ندگی حرفه رازی درزست که وری اآدبه یازم ال

 همواره ا یرد، زنیز لقب گرفته بوا لفقرانامیده میشد طبیب ب لعرس اآنکه جالینوعین درکه ی حدد، در بو

تیکه رصو، درختدامیپرد کیسه خوازنیز ا آنانرن مادرزینه هغالبا و میپذیرفت ن یگارابه ن را تنگدستا

 ردمیشد م سالن اگترین پزشک جهاربزان به عنوازاو مختلف عصر ای مراجانب از که راپیاپی ی عوتهاد

ند که دکرد پیشنهاو بدو شد رعمر کون پایادرقتی که وکه د نج میبرن زجتماعی چنای التیهاابیعداز. د میکر

ه چشم به رباو دوبماند ر گفت که ترجیح کو هندار دحی قراعمل جررد موا یرد او وعی خوابدروش ابه 

 .ست نگشایداه دبون آ شاهد ی ئی که عمرهاشتی ز
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، لطبیعهوراء اماا، ه خدربای اورا درشتهادابرها و ندیشه م اتقریبا تمای رازی، یاکراززبعد ل ساهزار ست در

ت آلبر، بغ عصرمااگترین نوربزازیکی ن بااززنگیز اتی شگفت هباشبا، معجزهو حی ان، وپیمبر، مذاهب

و اکه مغز دی مر "رتینشتاین بصوازایس مترلینک رکه موهم تفاقا توصیفی ، و اشنیدان ینشتاین میتوا

یخ رتا"ی رازی درکریااززتن رساج صف جرومیکند مشابه  "ستاعصرمای ندیشه بشراالترین جایگاه وا

شاخص ترین ان بعنو "رازیعصر "ن رایخ علمی جهارتااز کامل دوران یک ن وی آدرست که اوا "علم

 .ستانامیده ، ندیشمند عصرا

ب ه ترین کتازتا، درستاسرشناسی  اننسه که شخصا فیزیکدافرورش پرزش و یر کنونی آمووزآلگرد کلو

با ط تبا، درار(ستافته رسخن ن آب ازین کتار دراکه قبال نیز چند با) "نش دابر ابرا درخد "م بنادش خو

 :ینشتاین مینویسدالطبیعه وراء اماو  مذهبی ی هاهیدگاد

ی ئاخدرات راتوای خدوکامل نفی میکندربطودی را لی آئین یهو، وستدی ایهودش ینشتاین خوا "

به را  مذاهبن همه ناداگررکا. می نیستاحترا هیچنتقامجو مینامد که شایسته زو اکینه تو، حقیرل، سنگد

آنکه ازبعد ، و میکندم قاطعیت محکوهمین بان را آنای فکرت تعصباو د همیدار حمله قررد موت شد

ن آد دارد، وازعتقااعمیقا اتأکید میکند که به خدارد، باقی نمیگذی یددتری جااردین موازا هیچیک در

ند اقعی علمی نمیتوواندیشه اکه یک ایر، زستاقائل  مذهبی یربنائی زش علمی وهپژای هرصوال بر، اباالتر

ین اضمنی ل قبوت، نین حاکم برکائنااکشف قوای بررا نش ن داجهاش تال. باشد  اید کائناتی جددیک از

و . د داردجووین نظم ای ابرای ین آفریننده ابنابرو ست اتابع نظم مشخص ت ین کائنااند که اقعیت میدوا

آفرینش ن جهاهری که پیچیدگی ظاای لی ناشناخته وه دنین سااشناسائی قوای آیا کوشش بر: میپرسد 

 "؟هدپیوند میدد با آفریننده خورا می دنمایانگر تالشی عرفانی نیست که آد خودارد برآنها تکیه 

، "که من میبینمرآنطون، جها"دخووف ثرمعردرانشتاین ی، امذاهببا ا فرضی خدط تبااریابی ارز در

و ست دش اگرل درمعلوو علت ن برپایه قانوت سر کائنااه باشد که سردکردرک قعا واکسی که  ":مینویسد

م بناای فسانه اند امطلقا نمیتود، میریزهم برراآفرینش ن جهار همه ین نظم ساختادراختاللی اکمترین وز بر

بیابد که نظم  مذهبی ای یا برا خدای جائی بررگ بزق ستگاه مافودین دراند ای نمیتویعند، بپذیررا معجزه 

نین اقون میادآرهای یا کیفر کاداش برپایه پادهد، وتغییر ص ئی خاهانگیزه ابا د وه خوالخودبه د را موجو

ین ابا دلیت خومسئول قبوازنند انسانها نمیتواکه  همانطور ورد، آاف درنحراجهاتی معین به رادرکائناتی 
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حی تلقی کنند که وشیئی بیردرا خو، و نندز زیانی فرضی بیش نیستند سربااست خددردتوجیه که آلتهائی 

 ."خویش نیستهای ه دکرل مسئو

 :مینویسدا خدم مفهوی ازمع بشراسنتی جودرک ه رباب، وی درکتاازهمین یگر ی دجادر
 

ترسید هم ازاوست که باید اه دکرر آسائی تصول غو دموجواراخد همواره ها ه ده لوحانه تودساات معتقد"

تا د کرار جانبه برقردوبط اورواباید بال حاد، ودرهردوعطوفتش بوو ضایت رجلب د صدوهم در 

قعیت ا را درواخدل همین معلوو علت ن قانوس ساانش برن دالی جهاو. شده باشداز حتروی ائی بارویاازرو

یابی ردتی ربهمانصورا آینده ان میتون آی گی میجوید که برمبنانهمال هعین حارگ ودر نظم بینهایت بز

دی بعان اچنادربی تبعیضی زون و مورت جلوه گاه قدرا نین تغییر ناپذیر آفرینش اقورا، وکه گذشته دکر

 ".نمی آیدب ئی بحسااه ناپیدذرحتی ن بر آابر، دربینیع و دورتنوی ازحدی، درهرندیشه بشراید که د

ناشناخته ن جهاس از تراول ازجه دردر مذهبی هرست که اصل کلی متکی این ابر مذاهبازینشتاین اتحلیل 

و ه شده زدمن ای دامنظم توسط طبقه ربطوس ین تری، ابشرن یخ تمدرتادر ": مینویسد کهد، ومایه میگیر

د را وست که خاه شده ن دادمازساس سااین ابرم دارد وحانیت ناروست که اگرفته ارقرداری بهره بررد مو

. ه باشدده تثبیت کرراین راازاکند تاسلطه جوئی خویش اد نگیز قلمداعب رتهائی رنسانها با قدابط را

سیاسی یا رت ه حفظ قدز، درراممتات ه طبقااخوو شاه دپارت ه بصواخواران، مامدزعمل گاه ن جریادر

ن و آنان گاه نیز میاوند اگرفته  بعهدهرا مذهبی ین نقش ی ایفاامستقیما د خودی مازات متیاو امنافع ع ازفاد

ستیالجوئی امردودراین امنافع اک شترازاست که اشده ار یکی برقردنزف ئتالاه راین دراحانی ت روطبقا

یابی ارزین وازا. "دقلیت سرچشمه میگیراین اکثریت توسط این ر استثماو اکثریتی مطیع ابرز قلیتی ممتاا

مانی زمقطع ، درهرمسجدو کلیسا وکنیسه از عم ، اهبیمذت تشکیالهمه ساسی راکا: کهد نتیجه میگیر

ا یر، زستاه دبو مذهبی س نین مقداقواف از نحرم اتهاابه ن ندیشازاداسرکوبی آونش داه با رزمبا، مکانیو

ه زجاوانی باقی بمانند که حق اصغیر همواره  مذاهبوان ست که پیراه دین بوم امستلزن تثبیت حاکمیت آنا

. شته باشنداندد عرضه میشون آسمانی بدیشای قعیتهام واآنچه به ناای چرن و صالت بیچواه ربارا درلی اسئو

سنتی های یه اپیرم راازسالو اگر مسیحیت ، واکننداجدن کوچک آرگ وبزان پیغمبردی را از گر آئین یهوا

ند خالصی اتحمیل شده ن ناابدون قرل طودرئی که هاحانیت روسلطه را ازگر آنهاایژه وبه ویند ابپیرد خو

، و قعیی وایعنی به توحیدک یربنائی مشترزبه ن مسلماومسیحی دی و عظیم یهوها ی ه دستیابی تو، دبخشند

 .دبو خواهد پذیر ن مکا، انداه دئه کرن اراناابی که بدذکاهای توحید ن نه آ
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ه ازرابلکه ، شناختان نمیتو مذاهبه ارا ازراست که خداین اینها ازهمه اینشتاین انهائی ی نتیجه گیر

، جامعهر، هرکشوهرآینده  ":ست که این رد این مودرانیز ای اوفتو، و شناختان نش میتوزش وداآمو

و گر، درنیستادی جدهای اه رسطوها و افسانه واگری درنهایت آینده جامعه بشرد، ودرفر، هرهادخانوهر

 ."ستزش او اجه آمودرجه بینش یعنی در

، نددسپری نوخاسته توحیدی به آئینهادرا خوی جای ساطیری اهاکهن آئین ری گادرروز همچنان که

به را شده خویش ل متزلزر عتبای اآنند که جان جریای درتوحیدی ین آئینهاداکنونی ما خون جهادر

خته داپرو ساخته های ه رسطودرانه ر ین بااند که ربسپا مذهبی ندیشه و ازا مذهبی از قع بینانه ترواشت دابر

پیوسته ر شماو. داردیشه دوم ره ن هزارپایان بینش پیشرفته جهاو نش در دابلکه ، هنک کاهنانخ و شیو

ون، قرل طو، درآنچه کسانیای چرن و بیچوی یگر به خلل ناپذیردنو ن ین جهان ایافتگاورش پری ازبیشتر

که تقریبا شن رولیل دبدین ، ندارندد عتقااند ده بودعرضه کرن نشاراحقیقت مطلق به پدداری کلید ی عاادبا

ر عتبای ازایگرازدنش یکی پس ن دامینی جهای زقعیتهاوائی با رویادررو"آسمانی "ی ین حقیقتهاهمه ا

 .نداه دفتاا

. ئی باشداچنین جدن جریادرین بریده باشد یاازدکنونی ن جهان ین بدین معنی نیست که تمداینهمه ا ا

ی گترربزر کثریت بسیاالی ، وندائیده اگر "ئیابی خد "به ن جهادم مرری ازبسیان کنوهم است که است را

پایبند ن یاضی آی رقعیتهادی و وامان جهای سوایش عاطفی خویش نسبت به حقیقتی فرابه گر همچنان 

ی پیوند معنوا وخدی ازصیلتراشناخت ، ئی نیستاقعا میطلبند بیخدواکثریت این ن اآنچه گزیدگا. ندامانده 

ل حان باز. اردتی پیش ساخته نمیگذرامقرت و تشریفاو بی معین اهمذای مجرازما الزاست که اوابای تر

 :ست که اسی رپاری لنشین سخنودین گفته ن اینااقعی وا

 

 که ميبينم، ميجويمميخانه و جز مسجد  هیر 

 !پرست آنجاجمعی بتو ينجا اپرست د خوگروهی 

  

ه وزیکررا یشه گرفته کهن رسنت  چهیگرفت که ان یده نمیتودنال عین حارا در یرینه دیخی رقعیت تاواین ا

 .دیده ما گفته بون دجهای ین سعدازاسالها پیش . گفتان نمیتوک تر
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 در دلنشسته ی مهرران گاروزبه ی، سعد

 !رانگاروز بهال د ، اکران نميتوون بير 

 

 :یابی نوشتهمین ارز ب درغرن جها ی ازصاحبنظر، گذشتهن قر در و

شخصیت دوغالبا ، شیزآموی ویط فکرابهترین شردرحتی ، ماوزمرا نعاقل جهاو بالغ ن نساد هرانهادر"

و خالقی ابا محیط  همراه ت او مطالعات و آنچنانکه تحصیالرن، مدن نساایکی : ستانهفته وت متفا

ادی جدذهای اگاه نفورکااو درنسانی کهن که خمیر مایه عاطفی ی ایگر، دنداساخته ا آنروی جتماعی ا

. ستاه شده ای دراز زدگذشته دات عتقاها واندیشه اعمیقا نقش  هشآگادوبر ضمیر ناخو شکل گرفته 

پذیرفته ی قعیتهاهمه واست که علیرغم اآگاه دضمی ناخوهمین نهائی ب نتخات الحظادرما ری ازبسیاد نزدر

کلمه به کلمه ا ثی آنانرامیرهای ندیشه ورد وامی آن نو به میاهرا تی ظاربصوادی را جدهای اکنش ، واشده

 (.ابعرن اتمد: نلوبوو گوستا) "ه شده باشدزدندشی زادانگ آرنها ابدر ین بااینکه الو ، ویکته میکندده ما ب

با  ی وبینش بشرو نش دایط نوین اشردرکه دکران ید نمیتودتری، قع نگری همین وامبنا بر ، وینهمها با

و بیست ن قرن جهادر مذهبی ی زپاکساوزی مرایج ح راصطالابه و یش نوجوئی اگر، می نسلهاالزاجابجائی 

چند که ، هرشد هنداناپذیر کمتر خوب جتنارت اآگاه سنتی بصودناخوی بندیهای پاو منظم بیشتر ر یکم بطو

 ازبخشی : شته باشندن داضعی یکسااند مواما نمیتون جهای ملتهارها و کشوهمه مسیر چنین تحولی طبعا در

حاضر ل حا و در –ند ار دارقردی قتصاو اجتماعی و اشی زآموی پیشرفتهای ازسطح باالتر درکه ن آنا

و هم یش اگرهم  –ند این طبقه دراپن ن ژایگر چودمترقی رهای کشوو مسیحیت ن جها ازگی رقسمت بز

رت صوص دربخصو، مذهبیی گریهااط فرها و ائی اگردبنیا. نددارندیشی انوین نوای بری گی بیشتردآما

 ازیا دارد که  مذهبیع بابت نو ازآنها درکسی ارد، ندن ین جهارادیگر عمال جائی ، دپرخاشجویانه آنها

رد مو مذهبی ت مستحباو ئض افرای جرابه د خوی بندی جه پادریا د و خون یمادی ایاو زبابت کمی 

تغییر را خویش  مذهبنه زادابیدینی کند یا آم عالرا اند آشکااکس نیز میتود، هرنمیگیرار ست قراخوزبا

و تدکس ی اریرلند شمالی یا سربهای اتستانهاوپروکاتولیکها،ئیرویان روچواردی مو هنوزلبته ا. دهد

ئیها رویاروین انند که امیدهمه لی دارد، و مذهبی ی خشونتهان از یافت که نشاان میتورابوسنیائی ن مسلمانا

از ا که عمدتی جامعه بشری ازهمین یگردبخش . نددارملی و  یشه سیاسیر مذهبی جنبه ازبیش ر بسیا

ن چند که غالبا نسبت به جهاد، هرتشکیل میشو -حاضرن جهارگ بز مذهبسومین  –ئی دابورهای کشو

یشی به خشونت اصوال گرد افلسفی آئین خور نظر ساختاار دارد، ازپیشرفتگی قری ازسطح پائین ترب درغر
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و لیائی استرو ا فریقائیهای ا "آنمیست "، مع جهانیاین جوازابخش سومی . اردند مذهبی ی پرخاشگرو 

د بنیا، وازندارندن سنتی آم به مفهو مذهبی ی هیدگادصوال ا نظایر آنهایند کهرام و آس قیانوائر اجزن بومیا

 .ندورنیز بد مذهبی های پرخاشجوئی و ئیها اگر

 وسنتی ی آشتی ناپذیردر همچنان که د دارد جوو مذهبی ن جهاازمین ربخشی چها، ینهاهمه امقابل  در

 همه را درین اقعی وایشه رچند که  ، هرستاغالبا جشونت آمیز باقی مانده ی ئیهااگردبنیا وتعصبها 

ن را جهاازین بخش ی اعضاهمه اتقریبا . باید جستن آدی قتصاایژه وبه و سیاسی و  جتماعیی انابسامانیها

، هستندی سومن ئی جهارهاسالمی کشواپنجاه گانه رهای ین کشوهمه ا. هندسالمی تشکیل میدرهای اکشو

که مصنوعا با اردی مودرجزن، ئی نابسامادهاقتصاابا ب وغرن جهااز شی پائین ترزآموو باسطح علمی 

 آنها برهمه ساسی تقریبا ی اقانونها درباآنکه رها، ین کشوا از هیچیک . دمیشوط نفتی مربوهای آمددر

ترکیه درنیز حتی  هیچکدام درو ه نمیشوند ادارتیک امکردقعا رت واست بصواه شده دسی تأکید نهاامکرد

مسیحیت با ن جهادرطمینانی که ایچه دربهمین جهت . اردندد جون وصیل آم ابمفهو مذهبی زادی الئیک آ

چنین ، و ستابسته مانده  همچنان سالمی ن این جهادراست اه شده دکلیسا گشود قع بینی توسط خووا

قعیت تکیه واین اختصاصا براگر من ا. ندگیر تهدید میکافرری نفجای اما خطرالزی را امجتمع متحجر

ند امیتو، هم خویشرسرشا فرهنگیاث میری ازبابهره گیران، یردارم است که عقیده ابدین جهت ارم، میگذ

 .یفاکندامعنویت واز مذهبی ندیشه دا از افری نیادشت جهانی دابرزی رادرمیباید نقش ممتاو هم 

 

ن جهات ین مددراگر ا. ستاه دبو مذهبی وری نوآی پویان انویک ک همواره ل ساهزار سه ل طودرما ان یرا

گاه سه زادنیز به تنهائی ان یر، اهوردپدید آم راسالو امسیحی دی و سه گانه یهوی پیغمبر خیز سامی آئینها

شته اسامی ندی آئینهاازصالتی کمتراآنها از هیچکدام ست که اه دبوی مانوو تشتی ی و زریائی مهررآئین آ

 .ندا

جانب  ی ازمند ترونظامی نیری تهارکه قدد ین بوایافتند بخاطر ی بیشتردوام سامی  مذهبین م انجااسر و

یکی ب، درغرن جهای ازهمین صاحبنظر. عرضه شده باشدی الترواینکه معنویت انه ، گرفته شدر آنها بکا

 مذاهبیخ رتا ": ویسدقعیت مینواین ایابی ارز ، درسیدهپ رمینه به چازین دراکه  شهاییپژوهه ترین زتا از

. شته باشندد دانه خواپشتوی را نظامی بیشتررت برجا میمانند که قدی یانی پااست که تنها خدابما آموخته 

جبهه  درعمال ون قردرازای  د درشده بوم عالن امستضعفا ن وماومحرای خدس مقدی کتابهادرئی که اخد
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ان بر آنها میدابردرقتی ویگرن دیااخدو گرفت ی جاان گررستعماو اپاپها و خلفا و یعنی سالطین ان مندزور

 ازقتیکه شمشیر آشوکا دا، وبوای حتی آئین بیخد. شدند و بری روبرنده ترهای ند که باشمشیردخالی کر

یگر مسکن گزید که دمینهائی زسردر  وگفت ک ترد را خوی هندگاه زادشته شد دابرش پشت سر

ست ا مذهبی مپریالیسم ایخ رعمل تای درتوحیدن یااخدیخ رتا. شتنداگذرش ختیادرائی نظامی وهانیر

 (.ایخ عمومی خدرتا: یهدمسا)داردتکیه ل پو و شمشیر  پایه و دما برالزامپریالیستی اسیستم وهر

وز مرد، افلج مبتال شده بوری به بیماد خور کاز آغادرگرمسیحیت اقبال نقل شد که ن نارنست ارین سخن ا

تشتی زرست که آئین ای اگل نیز گفته شناخته شده هین گفته ا. د بون رجهاآئین برتن آی جاا درآئین میتر

نیز ی سرکوبی آئین مانودربدین تذکر نباشد که زی شاید نیا. م سالابر ابردرنه رد وخوب بر شمشیر عرابردر

 .نددفتار امتفقا بکان مساماو شمشیر مسیحی هردو

 Vorlesungen uber die Philosophie der Religion) د خووف ثر معرا در هگل، گذشتهن قرز آغادر

ی که بعدد نخستین آئینی بوان یراتشتی زرآئین  ":ه نوشت رین بادرا(  مذهبه فلسفه ربادرسهائی در

. یابدش بیشتر گسترو تردورچه وغ هر که فرد ین بو، ااهورامزدا ن، آای ست خداخوا یر، زشتداجهانی در

شنائی با و روشر و ئمی خیر ر داپیکاس سااتکامل برن جه منطقی قانوخالقی نتیاصل هر انی ایراآئین کهن در

را خالقی ل اصواظب باشد امو مذاهبیگر دینکه مانند ی امی بجادئی آرویاروچنین ، و درستایکی رتا

و قلمرد درخو، شته باشداآنها نددرخالتی دحق دش خودو بپذیرا چرن و آسمانی بی چوی مررت اوابصو

کره ا پیدد خور بر آفریدگاابردرالئی م واگوئی مقادارد، و ش نقشی تعیین کننده تشخیص خویو ندیشه ا

 ."ستا

ی یگردیابی د درارزخو( ننیاایرایخ رتا)  Histoire des Persesدرگوبینو دو کنت ن، قر همان دوم نیمه در

ستی رتندو نیداآبا، ستی، راندگی، زشنائید رونبران میدن را سر جهااتشت سرزر ":مینه نوشتدرهمین ز

د ین نبرا هنگامیکه تاار او پندرد، ودریگر میشمای دسوری ازبیماونی ایرگ، دروغ، ومر، یکیرتا، و یکسواز

ند دارظیفه و وسهیمند ر ین پیکان درامیادآهمه ست انرسیده ن یمن به پایااهربر اهورامزدا نهائی وزی با پیر

بد ب و گزینش خودرمی دتشت آزرشت دابردر. هنددری یارا  اهورامزدا جبهه خیر علیه شر درنه هاکه آگا

وزی پیرای بردارش کرار وپندر و که نیکی گفتادارد جمند ن ارستا مقامی چناراین ، ودراستر امختا

ار بیمقدرانیاار ودخون را سامی که بد مذاهبف برخال. میکندا پیددی تی بنیاورشنی بر ظلمت ضررو

. آفریننده باشد و نده زساو کوشا و مند وکه نیردارد برعهده رات سالرین دی افرهرنی ایراآئین درنند امید

گی ربزای قطعا خدبیبل ای چند خدهرمیکنیم که س حساب اخو، نظر میگیریمرا درشها زین آمواقتیکه و



 

سیری در تاریخ مذاهب: فصل اول بیخدایی مدرن                     

 

56 

 

ل صواین ا ایر، زستاملت کوچکی دارد تعالیمی ل و صوامقایسه باملتی که چنین در بیبل لی ملت، وستا

به تفصیل رات که توخ شیوها ی خیمه ی درون کوته نظریهاها و ی اهخودخوویها ریبکافروغها ن دروباآ

 ".ندارکی نداشتراجه وماحکایت میکند ای بر

وف معرب کتادر مذاهبیخ رتاس سرشناد ستااکرگلینگر ، مینهی درهمین زیگردجالب زهم یابی بادرارز

یدئولژیک آئین اشت دابردر ": نویسدمی( مذهبیندگی ش زکسترو یش اه پیدربادرسیهائی ربر) د خو

ئض اگر فرا ین منطق کهابا، بیندیشددش خوری ستگارئی نیست که تنها به امجزد جوونسانی د افر، تشتیزر

بلکه ، ستاساخته شده او خالت ون دکه بدد بهشتی شون شایسته آم دهد نجااکامل ر بطورا خویش  مذهبی 

ی حکم هیدگادچنین وازست اشنائی رومسیر ن دریت جهاادهطریق د درخور گاوردمی پرالزا همکاراو 

ندگی شخصی ای زنه تنها بر، میکندرکارگ بزر بسیاح ه تحقیق یک طردرراکه ی رادارد گرریا کاز سربا

ندگی و زیکی ربرتاوغ نهائی فروزی پیرای جانبه برری همه پیکاودرآفرینش ن جهاای همه بلکه بردش، خو

 هیچدرکه د میشوح صولی مطرن اجها مذاهبیخ رتار در نخستین باای بردی، شتی بنیاداباچنین بر. گبرمر

 ".اردیگر سابقه نددآئین 

ای فسانه ایخ رتار درنخستین شهریا "بکتا، درکریستن سنرتورآان، یرایخ ریک محقق نامی تازهم با و

 ” Les types du premier Homme et du premier Roi dans l’histoireننیاایرا

legendaire des Iranienes و ظلمتوغ و فری نیار دودتفکیک آشکا": ه منویسدرین بادرا ،

آئین دی بنیای یژگیهااز وئیایفا میکند رویاروین د اودرانقشی که خوت کائنار می با ساختادیک آدبطه نزرا

 ."ستاشده م مقدی آسیاهای یگر آئین وارد دست که ان ایرائی دامز

 ":ست امنعکس ( هاگاتا) تشتوف زرمعرودهای سرسراسردرتقریبا ب خانتزادی اآوتشخیص زادی ین آا

. برگزینیدد خوای پیش گیرید بردرکه باید  را راهی وآنها بنگرید درشن روندیشه ابا وبشنوید هارا سخن 

ی یگردمینمایاند را یکی نیکی ، شدندارپدیدرنگاو اندیشه دراآفرینش ز آغادرکه  همزادیی مینون دو آاز

ای  "؛ (مسوهای دوم و بندام، سی ود سر) "دان دروغ را ناوبرمیگزیند را ستی رانا دو داین ن امیاو ی را،بد

ستی که اماخودار، ازکرر و نایی گفتااتون دادی و به تن ما جای وآفریدد خرو ما تن ای بر هنگامیکه دا، مز

، (زدهمبند یا، یکموسی ود سر)"یمی روستی یا به گژرابه د ه خوابدلخوو نه برگزینیم زاداآرا ه خویش را

خویش و ادراک ندیشه اه ا زادبلکه آنرد، حی نمیشووه ازراتشت نیز مدعی شناخت حقیقت د زرخو

ن آو  هستی م نجااسرز و یافتم که توسرآغا، درشناختمام ندیشه وی ابا نیرا تر هنگامیکه دا، مزای ": میشناسد

سی ود سر) "برگزینندرا ستین خویش راه راتا ای ه دادش گزینزادی آن میادندیشه نیکی که به آاسرچشمه 
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 اهورامزدا ور یاو ست دوپس ن آ، از برمیگزیندب نتخااین وغ را دراه فرراکسی که   ).۱و١ هایبند، یکمو

 ": ستامنعکس شده ود سری از همین یگردبند دریژگی وین ا. ن اوسربه فرمار وختیاانه بنده بی و ست ا

 کسن به آرا منشی ک پاری وشهریاو ستی ورانگی وداجاوسائی د، رخووری سری ونداوبا خد اهورامزدا 

دارش کرر و ست که گفتااکسی را واهجمند ور اریا. باشداوست دار دوکرو درندیشه دراکه ارد نی میدارزا

 ( ۲۲ و ۲۱های بند، یکموسی ود سر) "دهدنکوئی وستی ن ازرانشا

، مانویت، نیایرایگردین آئ، درآنهاازگزینش یکی درمی دآزادی آوشر وخیر دی ندیشه تفکیک بنیااین ا

 .ستا شده نیزمنعکس

گر چنین اند که دمعتقد بوا یر، زنددمسیحی مخالف بودی ویهوی آئین توحیددو "یجبر "بامنطقن مانویا

ر صوال تصوارد واست نداه دبون ی آنااهگمرل مسئود که خورانی راحد حق کیفرخطاکاای واباشد خد

آئین ، درنیزاری قانونگز. ستل اباشند نامعقواومشیت ازناشی ق او و مخلوهردوشرویگانه که خیر ئیاخد

ادی بغد، هجریپنجم رم و چهاون محقق برجسته قردو چنانکه ، بهمین جهتد و بون میادآد ظیفه خوومانی 

که مدعی را ئیل اسرانی بان پیمبرن ند مانویااه دادتذکر د لنبوه خواالئل دتثبیت درمعتزلی و لدین ل اصودرا

 .ندندایمن میخون اهرگادند فرستادلهی بوانین اقووردن آ

د، ه بودفتاق اتفااعیسی رد مودرآنچه  همانند د او، خوگ مرازپس ص فلسفی مانی بخصوو مذهبی ندیشه ا

افت یش مسیحی گستری پاواروشمالی ی فریقاو اآسیا ، درسپانیااچین تا وازفت ان ریرزهای امررج ازبه خا

و مسیحی ی پار دراروکاتاوبوگومیل ی جنبشهاو سالمی ی انیادردمعتزله رگ خمیرمایه نهضت بزابعدو 

ر تاآنجاکه به حماسه کاتاا، آنر، ماد خون قرس نشمند سرشناداکه یک ، شدرد مودرهردو آنها دی نقش بنیا

 "ن یخ جهارتاان دریرا مذهبی ی پرشکوه ترین پیامهاازطنین یکی "دمیشوط سطی مربوون وقری پادرارو

 (.ان یرب روح اکتادرپوئش ی نررل هاشا) ستانامیده 

و ستانه دوبطه ن راآی فکرس ساانی شد که ایرن ایربنائی مکتب عرفازسنگ ا بعدی، مانوهای ندیشه همین ا

ثر تحقیقی امولف وسالمی ن اعرفاس متخصص سرشنان لوئی ماسینیو. دبور گاوردبا پرن نسااحتی عاشقانه 

 :قعیت مینویسدواین ایابی ج، درارزه حالربای درشمندر ارزیابس
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س و آمیخته باترام حترع ایکنو همواره ند اوبطه آنها با خدراسامی که ام قوایگر اب ودعرف ابرخال"

، نداه دکری یزرپی د خور گاوردمحبت با پروعشق س ساابرای رابطه رانی ایری اعرفا، ستاه دنی بوانگر

و بطه خالق ن رابیاج درحالرنخستین باای بر، نیامدهن قرآدرند که اصمیمیتی سخن گفته وصفا ن باچنااو با و

 ."ستاه دبرربکاق مخلو

ه ربادرهمین  "سالمین اتمددرسیهائی ربر "، درگیبرلکسند، اسالمین ایگرعرفاس دسرشنا شگرپژوه

ش گفت تالان میتو. ستانی ایراندیشه اه زادیهم روبرد سالمی نامیده میشون اتا عرفادآنچه عا ": منویسد

که ای فانه رعار شعاامجموعه ف و شاعه تصواه ن ازرامسلمان جهام تما مذهبی یدگاه دتغییر ای برن نیاایرا

تحمیل و آئینی که با شمشیر بدان ازیراکه د نتقامی بواحکم درند ایافته ن قرآت شهر همانند شهرتی تقریبا 

متعصبانه ی وبط قشراعلیه ضور عصیانی آشکااض وعترا کهان یری اعشق عرفانی عرفا. میگرفتد شده بو

، بخشیدن غیر مسلمای پاو اروآسیا ن دره آنان وازراپیاپی مسلمانای نسلهادی دربنیای تأثیرد، بو مذهبی 

ی از ه تردتب گسترابمرری توامپر، افرهنگوندیشه اعالم دره راین ان ازایراگفت ان یکه میتوربطو

 ."وردآد بوجود خوای برش یوررش و داکون جهاری توامپرا

و خالقی ایک مجتمع ی معنووی گر نیرا "میکند که ی ینها نتیجه گیر،  ازهمه ایگردسرشناسی  رگپژوهش

باید قاطعا گفت د، شوی ه گیرازندر اکشتاو طریق جنگ ازنه و ندیشه اه ن ازراآش گسترس ساابر مذهبی 

مسیحی دی و مل یهواعوع مجموازباالتر ر قامی بسیامن جها مذاهبیخ رتادرنی ایراستا عامل راین دراکه 

 , Mithraیائی مسیحیت رآی یربناو زتشت ا، زرمیترب کتاان درتررل اوشا)  "داردسالمی وا

Zoroastre et .(la Orehistoire aryenne du Christianisme ن،  نگلستااشاعره نامی  و

، نقل میکندازاو "انیرت ابیاادیخ رتا "وان درابرادواردئی که ایابی شیو، درارزمترجم محافظ، بلودگرتر

،  ندیشین اجهاو بینی ن جهای یش بسواگرو مکانی و مانی زه ودمحداز ستگی وار ":مینه مینویسددرهمین ز

 فرهنگرگ مظهر بزر دو مقایسه آثاا درآنررزی ازکه نمونه با،  ستانی ایرا فرهنگدی بنیاهای یژگی از و

دردوران . نددکه تقریبا معاصر یکدیگر بو –یافت ان میتوان یراحافظ و یتالیا انته دا: ق شر فرهنگب و غر

و محاصره رچند باد، نس بورالبسته فلودنته داکه د لبسته بوان ده بدازندا همان وی که ازشهر شیر،  حافظ

ن آازبعد نیز و نشستند رت یکه قدارید که بردی را دمتعدن گاادزهشاهان و شادحافظ پا. مسخر شد 

و فلسفی ی شتهاداتیکه بررصو، دربمانداونگیز اشعر سحردرآنها ازتابی زبا هیچبی آنکه تقریبا ، نددفتاوافر

قعیتهائی د او واخوای دوران نتیجه آنچه بر، ودرمیشدد اوخون مکان ومازبه ط نته صرفا مربوداجهانی 

که ی لی تصویرو. یز بیش نیستنگهراس اگاه و یبا زگاه س، ئی نامأنوهاما تصویرای بروز مرد، امشخص بو
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یده دچنانکه گوئی ، ستون ابیرن مکان و مازقید ازکه دارد  ه تردگسترر فقی بسیااحافظ ترسیم میکند 

نها اتر بددورنهائی دردوراکهائی که میبایست ما ها و ادراندیشه ان ابدور با نگرشی شگفت آاو بینی ن جها

، ستون ابیرن مکان ومازقید  ازمیکند ن بیااوآنچه . ستااخته یک شندنزرا ازآنها و ه یافته راست یابیم د

بکوبند ی پا "از به شعر حافظ شیر "گرمین نند بهماایک میتودنزران دورو شیان و هنیز مستاوز مرم االجرو

 ."میکوفتندی پای سمرقندن ترکای وکشمیرن سیه چشماد او خودر دوران که 

مقامی ارا درسی خدرپارف عا. ستن امطلق آدن جهانی بو، نیایرن ائی جوئی عرفااین خدابرترین خصیصه 

مفتی و کشیش م وطلبی خاخار نحصاف ابخالو مسجد میجویدو کلیسا و کنیسه ی ئیهااجدازباالتر 

اب محردرمی بیند که ا خدر نون مغات بااخردره ازندن ابهما. ردمیشمااومتعلق به همه وهمه را متعلق به اورا

صومعه درند اکه میتود میکده میشنودرسائی ر همان با ارا ین خدای اند، وبیند مسجد میو دررواق کلیسا 

 :دمیشنوت بااخری صفادرلی د وصومعه نمیشنوا را درین نداصوال هم اگاه . دبشنو

 ستاز افرکه م يد، دميکده در فتم به ر دوشا ند مراده ندن راصومعه چودر 

 ستاز با  کدهـــميدر که  د را تو خو ز با  در یــقاعر: که  آمدبر  واز آ ميکده از 

 

 لکه به یک سرمنز هستند ایگانه دو یهاراه ،ئی نیستندابیخدو اخد بتازین باودکفر  رف،ین عاا ایبر

 :میرسند

 
 

 ستاين و دکفر ی کانجا که عشق آمدنه جا کنر ين گذو دکفر، از هیاگر سر عشق خو

 

د خوو تنها خانه می بیند را ینها ، اوهمه ابه کعبهن رولمامسو ند دارشلیم اوربه رو ترسا دی وآنجا که یهو و

 :میگویدد و صاحبخانه میگیراغ سر

 !ستابتخانه يکی و کعبه ، کنيز نظر بان چو ستی احاصل کوته نظرل جدوينهمه جنگ ا
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بت و مسنگ بتها را ه "یتوحید"ن بت پرستاو صالت بتها اما ی عرفاوغ، فرن قران صاحبنظرازپیش ر بسیا

ن مکتب عرفارا درآشکاوی چند که هر)از شیری سعدن باو اززه ار دادقرال سئورد موی ساطیری اتهاپرس

 :نددگفته بو( دنبو

 م رانای تقوک ين شرايم دهقالشی د بر با م رافاازرق لق دين ابرخيز تا يکسو نهيم 

 !رام صنااتا بشکنيم ، توحيد برما عرضه کن ودبابت پرستی ميرای نو قبله از ساعت هر 

 :میگفت دارانین کلید ا دوزخه ربادر دبنوبه خو ،ما دعصر خوازیگر د ریسخنوو

 دوزخ راصف وند دفهم تو کرر بقد

 !دارد سر دو ب عقرو سر هفت ر ما که 

 بهشتدوزخ و به را نی ایرا فرهنگیرینه دی دعتقاابی  ،ماد خون قر ازهمینیگر دسرشناسی ر سخنو
 

 ه نقلرین بااو در اگر عین قصیده کوتاه است اه دظریفانه منعکس کرن چنای با نیشخندان،  مقلدان و مجتهد

 :دنشو

 ن مالِک عذاب و عموِد گراِن اوآ   ترسم من از جهنم و آتشفشان او

 وان آدمی که رفته میاِن دهان او  آن اژدهای او که ُدمش هست صد ذراع

 یان اوبر شاخۀ درخت جحیم آش  آن کرکس ی که هست تنش همچو کوه قاف

 از ناف مشتعل شودش تا زبان او  ن کاسۀ شراب حمیمی که هر که خوردوا

 بر مغز شخص عاص ی و بر استخوان او   آن گرز آتشین که فرود آید از هوا

 از زخم نیش پر خطر جان ستان او  آن عقربی که خلق گریزند سوی مار

 جان اوتا هر دمی ازو بستانند   جان می دهد خدا به گنه کار هر دمی 

 آن پل که داده اند به دوزخ نشان او   از مو ضعیف تر بود از تیغ تیزتر

 هستند غرق لجة آتش فشان او  جز چند تن ز ما علما جمله کاینات

 در دوزخ است روز قیامت مکان او  جز شیعه هر که هست به عالم خداپرست
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ل بست و شیک
ُ
ک
ُ
 چون پرنیان او سوزد به نار، هیکِل   شد وز شیعه نیز هـــر که ف

 سوزد به پشت میز جهنم روان او   وانکس که کرد کار ادارات دولتی

 آتش فتد به دفتر و کلک و بنان او  فهم وانکس که روزنامه نویس است و چیـز

 فردا کشند سوی جهنم عنان او  وان کاسب فضول که پاالن او کج است

 چمن بی کران او خلد برین و آن   تنها برای ما و تو یزدان درست کرد

 بنمود وقف، واقف جّنت مکان او   موقوفة بهشت برین را به نام ما

 وان قصرهای عالی و آب روان او   آن باغ های پر گل و انهار پر شراب

 وان قاب های پر ز پلو زعفران او  آن خانه های خلوت و غلمان و حور عین

 ت زنم در میان اووان کوثری که جف   فردا من و جناب تو و جوی انگبین

 

 ونبشریت قر نآ ،شتاگذ  خواهده زتا ایه هزار وه زپا به قرنی تا زودبیستمی که خیلی  نقر نبشریت پایا

یط اشر همهست که تقریبا ابشریتی . دشته بواگذ دومه هزارین پا به ا ازپیش  لسا هزارسطائی نیست که و

 تکتشافاابا  اومینی ز ینیا د. ستاه دکر دیبنیا یه تغییرهزارین ا لطودر اوندگی ز یمعنو و دیما

 وسکوپها ومیکر. ستابر شده ابر ردعلمی چند میلیا تکتشافاابا  اوآسمانی  نجها وبر ابردوفیائی اجغر

 اومره روزندگی ز. نداه دآشنا کر رگبینهایت بز وئی بینهایت کوچک هابا ناشناخته  را وی او یتلسکوپها 

ین ا همهکه  دیبعاا در اوشی زسطح آمو وست اگرفته  ده بخوزگی بکلی تانرنش صنعت دا وردهایستادبا 

ی هنشگادا یشها زما آمو وزمرا نجهادرکسانی که  رشما. ستافته رباال  زدپذیر سا نمکاا هاراگرگونی د

 .ستا دیمیال ۱٠٠٠ لسادرمین ز روی دممر متما ربر شمااند سه برایده د

دی بط مااضوو همه قلمردرشت که ان داتوقع نمیتودوم ه ن هزارپایای چنین جامعه بشر ، ازیطیاچنین شر در

ضع امودر همچنان  مذهبی ندیشه و اقلمردرلی ، وشته باشداپشت سر گذدرگیر اتحولی چنین فری معنوو 

د و فکر میکررد ین مودراسطائی ون وقرن نساافکر کند که  همانطور قیقا و دجا بزند د درپیش خول ساهزار 

عصرما  پژوهشگرانمقدسی که ن متو. دعمل میکرردین مودراسطائی ون وقرن نساامل کند که ع همانطور 

ه نخستین نیستند ن هزارپایاس مقدن متو همان یگر دند ایافته ر نقیض آشکاو ضد و خطا د هزار شتاهآنها در

ی نهاایون دگر آیدحقایق آسمانی نیز وزی مرداران اکلید، ولغزشی نمیرفتو خطا هم و آنها مطلقا تودرکه 
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ان را نکته گیرای نیستند که صدم سالی انیاهای دلقضاه اقاضی ع مسیحیت یا محاکم شرن تفتیش عقاید جها

نسل پس وز، و مرانسل از بیشتر دا نسل فر. نددمیکرش گلو خامو درآتش های شعله ان و ندوزبا شکنجه 

قع وابا را  هستی ن جهاهای یدنی دند امنتو –نه حدیث  ونش دابه برکت ر ین باو ا-دانسل فراز بیشتر دا فر

رد موی ه تردگسترر ی بسیاهبا آگاو ببیند ی عمیقترر بسیاادراک با ا آنرهای یدنی دنا، و ترد یار زبینی بسیا

همه ست که اه رمشتی ستاو شید ریک خوو مین زیک ای نه خدای او برر ین باا اخد. اردهدیابی قرارز

با ن را کهکشاردها ست که میلیاوری اآم ننده نظم سرسادابلکه گر، نداده پیش آفریده شل ساار ششهزدر

ند باشد که ائی میتواخدن یگر آدنه ا ین خددش دارد، واگردرپیش ل ساردها میلیااز شید آنها رخوردها میلیا

ین ن امیادئی که آاخدن نه آ، ستاه زدتکیه ب مالئکی مقردوش برد ئی خوابر تخت خدن آسماازجائی در

ن پشیماد خور کار از چند یکباهرئی که اخدن نه آ، ستاخته اپرو ساخته دش به شکل شخص خورا ین مز

ئی نه قومی اچنین خد. اردبگذن آی جای را درآنکه گفته بهترای برد پس میگیرد را یا گفته خود میشو

ای برص بانهائی خازنه به ، بر چند آلت ختنه شده به کسانی میبخشدابررا در مینی زنه سردارد، برگزیده 

دش نه خو، یگر میکندد گروهی ر کشتار مأمو راخویش ن آفریدگااز  گروهی نه ، حی میفرستدوکسانی 

را ست آنها استه اخون ین بندگاای ابردش نه بابت خطائی که خود، سر میبررا بندگانش ازنفر ا زهشبانه چند 

 .نه میکندروایگر دجهانی ب عقرر و ماو به آتش 

 همچنان کهد، وتنگتر میشوادی نژهای ئی اجا برجدوز برروز ما وز مری اجامعه بشردر همچنان که

های ئی اجد، ندرتیک میسپاامکری دستانیهااهم دبه د را خوی پیش جااز یک بیش ژیدئولوهای ائی رویارو

ا خد نآدرکه  –داد  هنداخوص بخصوو  -هندمید مذهبای ازه زتادرک به د را خوی ما جاالزانیز  مذهبی 

دی فرط هرتبا، و ارستابشریت ن همه قانون او قانوو بشریت همه حقیقت او حقیقت وبشریت ای همه خد

ر ماو ین جهانی ب اعاس و ارست که نه بر ترای انه هاآگاو نه زاداقلبی آط تباارنیز او ین بشریت با اد افرازا

. داردجهانی تکیه هردوی اهو خونکو ندیشی انیک و بر نیک بینی و بلکه برمعنویت ، آنجهانیب عقرو

د فتاهجنگ ای مجرازین پیوند مسلما اشته باشد د داجوی وپیوندای او خدم و ه سوهزاربشریت ن گرباید میاا

ای نه اقع نگروابینی ن جهاای مجر، ازنداه زدفسانه اه رند احقیقت ندیده ن که چورد ملتی نمیگذو دو

بی ای بنده رت نه بصوو  –عظیم آفرینش ن جهال از ومسئوال واجزئی رت بصو، بشرن آدرکه رد میگذ

و مسئوالنه را، ه خویش را –کامه دخوک و ترسناو ئی باالنشین وامین فرمانرافرای جرر امأمور و ختیاا

رت بصورا آفرینش ن ین جهااننده داگرردی، نورهین و درهمه ائم بپیماید دامسیر تکامل ، درنههاآگا

 .یندخویش بر کنان درپشتیباو ست دو
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ی فکری شتهادابرص صالت خاانم که تأکید من برامیدوری ضررا ین تذکر، ابا آنچه گفته شدط تباار در

گشت به آئین زبدین معنی نیست که باان، یرف اعرفانی مکتب تصوی شتهادابرو نی ایراکهن ی آئینها

قع بینانه وانه ای ندیشه اچنین . توصیه کنمم ه سون هزاریا جهاان یرای ابررا عرفانی ی یشها اتشتی یا به گرزر

ار ند که قابل تکراگذشته ازئی هاسی پدیده رپان مکتب عرفاوهم تشتی زرآئین هم . ستانه منطقی و ست ا

ن آها ی ه رسطون اندگازساازیکی د تشتی خوزرنیز مکنیم که آئین ش موافر، ونیستنددا فروز ومرن اجهادر

ان یرا فرهنگای ساسی که میباید براسهم ن آ. ا مایه گرفتندآنهازسامی ی توحیدهای که آئین د جهانی بو

ست اسی رپان شناسی مکتب عرفاانحوه خدو نی ایری ابینی آئینهان یژگی جهاوچنین تحولی قائل شد در

ن میباید برآو ند ایکم میتوو بیست ن بشریت قر مذهبی ر ست که ساختااصولی اکن دو ر همان ست درکه 

 .ده شودنهاد بنیا
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  مقدمه

 دلم در کنند، فرو دیگران و من سر در را نظرشان مورد افکار کردند می سعی معلمین دبستان در که بار اولین

 از مرا کامال قبلی واکنشهای چون گفتم، نمی چیزی. شدم می متعجب آنها سستی از و کردم، می نقد را باورهایشان

 أی کلیشه همگی. شکل همان به شنیدم، بارها و بارها بعدا را گفتند می معلمین که حرفهایی .بود کرده زده کار این

 در آنها از کردن دفاع به قادر کردند می تعریف بیچاره کودکان برای زیاد شوق با را حرفها آن که معلمینی. بودند

 می بیان زیاد قاطعیت با که عجیب، بود ادعاهایی معلمین، آن أی حاشیه حرفهای. نبودند ساله ده کودکی برابر

 هم من. "فهمی نمی و کودکی تو" که بود این آنها دفاع تنها هنگام آن. شد می ثبت من ذهن در همگی و شدند،

 چیزهایی. شدم می آنها اساسی بی متوجه بیشتر سال به سال. شوم "بزرگ" تا کردم صبر و کردم ثبت را آنها تمام

 معلمین آن نتوانستم گاه هیچ ولی. درآمدند آب از خالی تو همه شدند، می معرفی علمی یها یافته عنوان به گاه که

 ".بده جوابمو تونی می اگه شدم، بزرگ که حاال  " بگویم و بیابم را)!(  مطلع

 محیط. کتابهای درسی که سالها به زور به خورد ما داده شد، همه پر بودند از استداللهای اشتباه، و دروغهای فاحش

 یها الیما در محیطی بزرگ شدیم که از کارتونهای بچه ها گرفته تا اخبار شبانگاهی و سر. اطرافمان پر از تبلیغات

می شوند و نشانه های این تبلیغ و زمینه سازیها را می توان  روعهمگی با هزار جور تبلیغ خدا و مذهب ش ،یونیزیتلو

کاری کنند تا واقعا ادعای . کرده اند تا این باور را در ما درونی کنند تمام ابزارها را بسیج. در تمام حرکات آنها دید

 .فطری بودن خدا درست از آب در آید

وانمود می کنند که انگار باورهای غیر دینی، و خداناباوری، اموری بسیار غریب و دور از ذهن، و بدتر از آن  طوری

می خواهند کاری کنند تا هرکه به . یافت نمی شود( ایران)ر انگار هیچ نشانه أی از آنها در کشو. غیر منطقی هستند

می خواهند ترس از غربت افراد را مجبور به ایمان آوردن . گفته های آنها شک کند، احساس تنهایی و غریبی کند

نفر خداناباور است،  کیشوند حداقل  یکه هر روز از کنار شما رد م ینفر ستیاز هر ب. ستین نطوریا یول. کند

ممکن است در زبان آن را . دارند نیبه د یفیضع اریمانده اعتقاد بس یاز افراد باق یمیاز ن شیو ب ن،ید یار نفر بچه

 .وقت چندان به آن دل نبسته اند چیدر واقع ه یانکار نکنند، ول

 این میان چه باقی می ماند ؟ در
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همه چیز تحت کنترل . خنرانی أی، و هیچ کتابیهیچ مقاله أی، هیچ س. منبعی اجازه ی نقد این باورها را ندارد هیچ

 .است

که هنوز از )چنین وضعیتی، و با توجه به اینکه مسئله ی وجود خدا برای بسیاری از ایرانیان، و به خصوص جوانان  در

( پویایی فکری زیادی برخوردار هستند و مسایل محیطی هنوز آنها را چنان در بر نگرفته که از فکر کردن ببرند

برای آنها وجود ندارد، نیاز بسیاری نسبت به وجود یک مرجع کامل ( در جهت ابطال برهانها)ح است، و پاسخی مطر

در تمام مباحثی که طرح می شود، به خصوص بحث های مطرح شده در انجمنهای الکترونیک و . احساس می شود

نها را به سادگی در جایی جمع جمع های خصوصی، بحث هایی کامال تکراری وجود دارند که می توان جواب آ

 .کرد

توجه به این مسایل، و اینکه عالقه ی بسیاری به این بحث دارم و سالهای زیادی از عمر خود را صرف چنین بحث  با

هایی کرده ام و با جوانب مختلف آن آشنا هستم و به جهت عالقه مندی به فلسفه و منطق، یکی از اهداف همیشگی 

می خواستم . و آنچه را باید انجام دهم -یک تنه هرچند-در برابر این جریان عظیم بایستم  ام این بوده که زمانی

کتابی کامل در نقد و رد تمام برهانهای سراسر اشتباه بنویسم، ولی آرزویی بود که ممکن بود انجامش سالها به تاخیر 

به  طریقامیدوارم بتوانم از این . نیز داشتگذشته از اینکه پس از عملی شدن، باید انتظار مشکالت بسیاری را . افتد

 .هدفی که از کودکی داشته ام نزدیک شوم، و سهم خدمتم به کشور و جهان را ادا کنم

 

 ست؟یچ یخداناباور

. ستیعقل ریاستدالل باشد، بر اساس عوامل غ ی هیاز آنکه بر پا شیاز خدا وجود دارد، و اعتقاد به آن پ یا دهیا

 یم یو بعد سع( برند یخود ارث م یمعموال از خانواده )کنند  یمختلف وجود خدا را قبول م لیخداباوران به دال

نقص . شما و من م،یدار یروش نیچن دمانیعقا شتریدر مورد ب االبته متاسفانه اکثر م. کنند دایپ یلیآن دال یکنند برا

فرض شده  شیپ ی دهیعق یپس از آنکه براخداباوران . دارد یاریبه تالش بس ازیدرمان شود، و ن دیکه با ستیبزرگ

و  ستند،اشتباه ه یبرهانها همگ نیا. شد یبررس تیسا نیکردند، که در ا هیته ییگشتند، برهانها لیخود به دنبال دل ی



 

خداباوری: فصل دوم  بیخدایی مدرن                     

 

67 

 

 نیا زیاز خداباوران خود ن یکه حتا برخ یطور خ،یاشتباه آنها نشان داده شده، و هم در سراسر تار تیسا نیهم در ا

 ؟ میریگ یم یا جهیشود، که با ابطال برهانها چه نت ینکته مطرح م نیحال ا. قبول دارندمطلب را 

ثابت کن  یتوانیخوب، حال اگر م اریبس"که  دیتمام برهانها ابطال شود، بگو نکهیممکن است پس از ا خداباور

خوب، حال . نه وجود خدا را ،میبرهانها در مورد وجود داشتن خدا بود، و ما برهان ها را نقض کرد. "!وجود ندارد 

 ؟ شبه وجود نداشتن ای میبه وجود داشتن خدا اعتقاد داشته باش

معادل با  یتیموقع نیآمده است، و در آنجا شرح داده شده که چرا چن کیآگنوست ای ستیمطلب در آتئ نیا پاسخ

 .فرض وجود نداشتن خداست

است که اعتقاد به خدا بر اساس استدالل شکل نگرفته،  نیا و مطالب مشابه گرفت ت،یسا نیتوان از ا یکه م یانتقاد

 ؟ ستیچ یهمه تالش برا نیپس ا. رود ینم نیاز ب زیبر اساس استدالل و منطق ن جهیو در نت

جواب  یدر مورد خدا ندارند، و در جستجو یقطع یجوانان اهل فکر، نظر نیاز افراد، دست کم ب یاریبس نکهیا اول

 .برسند جهیو منابع مخالف، به نت ،یمنبع نیتوانند با مراجعه به چن یافراد م نیا. هستند

ما در حال  یهمه . اند دهیخط نرس انیبه پا زیمسئله دارند ن یبرا ینیقی یهم که جواب یگذشته، کسان نیا از

 یموارد مختلف در اثر جمع شدن رییتغ نیخواهد کرد، و ا رییتغ زیافراد ن نیاز ا یاریو اعتقادات بس م،یهست یدگرگون

عنصر فکر کردن خود  نیموارد مهمتر نیالبته در ا. شود یاز آنها باشد انجام م یکیتواند  یمطالب هم م نیکه ا

 .شخص است

 دیبا زیاز هر چ شیپ. دارد یجیرفتن اعتقاد به خدا چه نتا نیاست که از ب نیشود ا یکه مطرح م ینکته ا نیآخر

از خداباوران  یحال، برخ نیبا ا. آنها جیاست، نه نتا لیمسا ینادرست ای یدرست یهدف بررس نجایکنم که در ا دیتاک

 نطوریکه ابدا ا)دارد  یمیاعتقاد عواقب وخ نیرفتن ا نیکه از ب( معتقدانده شده اند نگونهیدست کم ا ای)اعتقاد دارند 

 یشبهه برهانها در قسمت بررس نیا. اندبه نفع خدا استفاده کرده  ییمطلب به عنوان شبهه برهانها نیو لزا از ا( ستین

 .شده اند یبررسشود در آنجا  یحوزه مربوط م نیکه به ا ییاعتقاد تا جا جینتا یبرهان ها طرح شده اند و مسئله 



 

خداباوری: فصل دوم  بیخدایی مدرن                     

 

68 

 

که  یمجهوالت. ما قرار داده است یرو شیرا پ یاریکه مجهوالت بس میکن یم یزندگ یطور خالصه، ما در جهان به

به هر  میکن یم یدهد، سع ینم میتسل یما اجازه  یشوند، و چون غرور و قدرت طلب یا مفراوان م یسبب شگفت

آن را حل  عتیکرده با استفاده از خود طب یاز روشها علم بوده است، که سع یکی. میشکل که شده بر آن مسلط شو

شکل ممکن به  نیعتریسر را در زیکند هر چ یم یاست که سع نید گریروش د. برسد جهیکند، و با مرور زمان به نت

 یبه مجهوالت م نیکه د ییواقعا جوابها ایآ یول. دیآ قیحس بد فا نیشکل بر ا نیکند، و به ا یمال-ماست ینوع

 ؟ گرید ییبا ابهامها یواقع ییکردن ابهامها نیگزیتنها جا ایدهد جواب است ؟ 

اگر . افراد خالصه کرد یبرخ یسواستفاده  آن با بیبا مجهوالت، و ترک رخردورزانهیتوان در واکنش غ یرا م نید

 اریکه در حال حاضر بس گریاز خرافات د یاریمانند بس زیخدا ن ی دهیآمد، و ا یبه وجود نم ینیدو نبود، د نیا

 .رفت یم نیکمرنگ تر شده اند از ب

 

 هستند ؟ یچه کسان خداناباوران

تعبیر  "رش سپاه دانشمندان سرتا پا مسلح بر پیکر دینیو"سردمدار حرکتی بود که آنرا به « لبورا»بنام  یدانشمند

این حرکت پس از مدتی گسترده شد، و چنان گسترده شد، که اکنون نه تنها از آن بر ضد دین استفاده می . کردند

 !شود، که حتا به نفع دین هم استفاده می شود 

افزایش دانستگی و تحصیالت باعث کاهش  کمی"به یاد دارم زمانی در کتب معارف دبیرستان می خواندم که  دقیقا

و هنوز هم کتابی در کتابخانه ام  ".اعتقاد به خدا می شود، ولی افزایش بیشتر آن باعث تقویت این اعتقاد می شود

سوالی بود که همیشه برای من . دارم که در صفحه ی اول آن جمله أی مشابه باال را به نقل از پاسکال نوشته است

 این گفته ها پشتوانه ی آماری دارند ؟ آیا: مطرح بود 

اولی کسی که سعی کرده است به شیوه أی . سوال نه تنها برای من، که برای بسیاری از افراد مطرح بوده و هست این

او یک بار در سال . ، متخصص آماری به نام لوبا بوده است(و ما از آن اطالع داریم)علمی این مسئله را بررسی کند 

توسط متخصصین دیگر پیگیری  ۱۱کار او در سال . کرد تهیهآماری در این زمینه  ۱۱۳۳دیگر در سال  ، و بار۱۱۱۶

 .شد، و مجموع این نتایج موضوع اصلی این نوشته است
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 : قرارند این از جهان مذهبی بندیهای دسته ترین عمده

 
 اسم آیین شمار پیروان تاریخ ظهور 

 

باشد دینی که  بزرگترین دین جهان در حال حاضر می

 باشد می عیس ی پیرو

 ۵ مسیحیت میلیارد ۱٫۸ میالدی ۱۶

 ۱ اسالم میلیارد ۵٫۷ پس از میالد ۷۵۵ هستند دمحم دینی که پیرو

اکثریت  ترین دین در میان همه ادیان مشهور که درهند کهن

 است

پیش از میالد و برخی از  ۵۱۸۸

 پیش از میالد ۱۷۸۸های آن در  جنبه
 ۳ هندو گرایی میلیون  ۴۸۸

 ۷ بوداگرایی میلیون  ۳۶۷ قبل از میالد ۷سده  بیشتر در جنوب شرقی آسیا

دین اول که بیشتر درمنطقه پنجاب،  ۱جوانترین دین از میان 

 هایی از هند، پاکستان و افغانستان رایج است بخش

 ۱ سیک گرایی میلیون  ۱۳ میالدی ۵۶۸۰–۵۷۷۴

 ۷ یهودیت میلیون  ۵۷ پیش از میالد ۵۳سده  اکثریت است اسرائیل یک مذهب گسترده که در

 
 ۶ دین بهائی میلیون  ۶ میالدی ۵۴سده 

 ۰ دین کنفوسیوس تخمین زده نشده قبل از میالد ۷۶۴–۱۱۸ چین بیشتر در

 ۴ جین میلیون  ۷٫۱ قبل از میالد ۷سده  بیشتر در هند

دین رسمی
ً
 ۵۸ شینتو میلیون  ۷ قبل از میالد ۳۸۸ این کشور بوده بیشتر در ژاپن رایج است و قبال

 

کسی است که به نوعی از خدا یا خدایان اعتقاد دارد، ولی  (None-Religious) منظور از بی دین :توضیح 

 .کسانی هستند که به هیچ نوعی از خدا یا خدایان اعتقاد ندارند (Atheists) و آتئیستها. دینی اعتقاد ندارد هیچ به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html%23MainListsource
http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html%23MainListsource
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%86_(%D8%AF%DB%8C%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%86_(%D8%AF%DB%8C%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88
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دهند که به خدا اعتقاد  از جمعیت جهان را کسانی تشکیل می% ۵شود، حدودا  همانطور که در باال دیده می

میزان اعتقاد در بین . برگزار کردبرای اولین بار آماری مشابه را تنها در میان دانشمندان  ۱۱۱۶لوبا در سال . ندارند

 دانشمندان چگونه است؟

دهد که میزان بی اعتقادی به خدا در بین فارغ التحصیالن دانشگاه  آمارهای دیگری که انجام شده است نشان می

در  دهند که میزان بی اعتقادی به خدا نتایج آمار لوبا نشان می(. که از میانگین جهانی باالتر است)رسد  می% ۱۴به 

 .کند افزایش پیدا می% ۶٠بین دانشمندان تا 

 .دانشمند از رشته های مختلف انتخاب کرد ۱٠٠٠لوبا نمونه های خود را از بین 

این تقسیم . لوبا کار خود را باز هم ادامه داد، و دانشمندان را هم به دو دسته ی برجسته و غیر برجسته تقسیم کرد

نتایج نشان دادند که میزان اعتقاد . طالب منتشر شده و سایر سوابق علمی بودبندی بر اساس تحقیقات انجام شده، م

 .در دانشمندان برجسته هم به شدت پایینتر از دانشمندان غیر برجسته است خدا به

 

 
 برجسته غیر برجسته

 
۵۴۵۷ ۵۴۳۳ ۵۴۵۷ ۵۴۳۳ 

 ۵۶ ۳۷ ۷۳ ۱۸ فیزيك

 ۵۱ ۵۶ ۳۵ ۳۴ زيست شناس ي

 ۵۳ ۵۴ ۳۸ ۱۴ علوم اجتماعي

 ۵۱ ۵۳ ۵۳ ۳۱ روانشناس ي

 

این مطالب ثابت میکنند که با افزایش تحصیالت، اعتقاد به خدا دایما کمتر میشود، طوری که بی اعتقادی در بین 

این دو، یک پروفسور . تحقیق لوبا توسط دو محقق دیگر تکرار شد ۱۱۶۶در سال  .برابر دیگران است  ۱۲دانشمندان 

 .دیگری خبرنگاری به نام ویتهام بودندتاریخ علم به نام الرسون، و 
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البته در آمار . سال تغییر نکرده است  ١٠نتایج نشان دهنده ی این بودند که میزان اعتقاد دانشمندان در طول این 

قدیم بیشترین بی اعتقادی در بین ریاضیدانها بود، در حالی که در آمار جدید بیشترین بی اعتقادی در بین 

 .فیزیکدانهاست

حدودا نیمی از . دیگر از فاکتورهایی که لوبا در آمار خود آنرا گنجانده بود، اعتقاد افراد به جاودانگی بودیکی 

فاکتور دیگر تمایل به . این اعتقاد در نتایج جدید کاهش یافته بود. دانشمندان به جاودانگی انسان اعتقاد داشتند

 .این رقم در آمارهای جدید به شدت کاهش یافته است. بود جاودانی بودن، در بین کسانی که به آن اعتقاد نداشتند

کند، در حالی که ویلیام  نامگذاری می "تحقیقی بر ضد خدا"نکته ی جالب در اینجاست که لوبا کتاب خود را 

دانشمندان هنوز "جیمز، یکی از محققین جدید که از روشی مشابه استفاده کرده است، نام کتاب خود را میگذارد 

 ".دارند اعتقاد

سال کاهش   ١٠او بر این نکته بسیار تاکید دارد که با وجود کمتر بودن اعتقاد دانشمندان، این اعتقاد در طول 

در حالی که اگر بنا %(. ۴٠)به خدا اعتقاد دارند  ۱۱۱۶هنوز هم به اندازه ی سال  ۱۱۱۶دانشمندان در سال . نیافته است

سال،  ١٠اعتقاد به خدا شود، افزایش سطح کلی معموالت بشری در این  بر گفته ی لوبا افزایش دانش باعث کاهش

بایست باعث کاهش بیشتر اعتقاد آنها  و در نتیجه آگاه تر بودن دانشمندان فعلی نسبت به دانشمندان زمان لوبا، می

 چرا؟. شود، در حالی که چنین نیست

 "وان پر است، یا نیمی از آن خالی ؟نیمی از لی": ویلیامز تاکید میکند که ماهیت مسئله این است 

از دید او نتیجه . توجه کرد( سال ثابت مانده است ١٠ که اتفاقا در طول )و اعتقاد دارد که باید به نیمه ی پر لیوان 

 "!از دانشمندان نیز به خدا اعتقاد دارند  %۴٠حتی "ی آمار این است که 

 ۱٩در سال . ت خوبی دارد، ولی برخی در دقت آن شک دارندالبته با وجود اینکه آمار جدید هم اعتبار به نسب

این گروه از . انجام شد، که نتایج آن بسیار پایینتر از آمار قبلی بود Nature آمارگیری دیگری از طریق موسسه ی

دیگری  متاسفانه در این زمینه تحقیقات. محققین اعتقاد دارند که نتایج آنها دقیقتر از نتایج الرسون و ویتهام است

 .برای مقایسه در دسترس نیست
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 برهانهای اثبات وجود خدا

 

 برهان نظم

 

 خالصه برهان

جهان دارای مجموعه های منظم بسیاری ست، که نمی توانند اتفاقی به وجود آمده باشند، و باید ناظم با شعوری داشته 

.این انتخاب کننده خداست. جهان ما نشان دهنده ی وجود نوعی انتخاب است، نه اتفاقی کور . باشند  

 شرح برهان

این برهان یکی از مهمترین و آشناترین برهانهاست، و در کنار برهان علیت، دو رکن مهم از باور استداللی به خدا را 

با آنکه در کالم اسالمی به آن توجه چندانی نمی شود و بیشتر به مسیحیت تعلق دارد، مفسرین . تشکیل می دهند

برهان ساده ست، و برای همین عمومیت زیادی دارد. قرآن را بیان کننده ی این برهان می دانندبسیاری از آیات    

در جهان شکل های مختلفی از نظم وجود دارد، و می دانیم که نظم بدون ناظم ممکن نیست، و یک مجموعه ی 

 .منظم نمی تواند اتفاقی شکل گرفته باشد، پس جهان ناظمی دارد

مثال می گویند، ساعت . مثال ساعت، چشم، و هزار چیز دیگر. یادی در این مورد شنیده ایدبدون شک مثالهای ز

به آن کوچکی طوریست که نمی توانیم قبول کنیم سازنده أی نداشته باشد، حال چطور می توانیم قبول کنیم که 

 کل جهان با عظمتی بسیار بیشتر از آن بتواند سازنده أی نداشته باشد؟

سیستمی منظم نامیده می شود که بتواند هدفی را . برآورده کردن هدف است( معموال)ور از نظم در اینجا منظ

 .نیز گفته می شود (teleological) برآورده کند و به همین خاطر به آن برهان غایت شناسی



 

خداباوری: فصل دوم  بیخدایی مدرن                     

 

7۳ 

 

ه شده، در این برهان نظم خصوصیت ذاتی شی دانست. مهمترین مشکل این برهان، در همین بیان نظم نهفته است

در حالی که نظم را با توجه به هدف تبیین . طوری که میتوان با مطالعه ی یک شی گفت که منظم است، یا خیر

چیزی نیست که ( یا نرسیدن آن)می کنند، و هدف چیزیست خارج شی، یعنی رسیدن یک مجموعه به یک هدف 

زمی که زلزله را به وجود می آورد در جهت به عنوان مثال، شاید مکانی. بتوان با مطالعه ی مجموعه تحقیقش کرد

رسیدن به هدف خاصی ندانیم و آن را منظم ندانیم، در حالی که می توانیم از دیدگاهی دیگر آن را مکانیزمی 

برای آزادشدن انرژی کرنشی سنگها و پایین آمدن سطح انرژی شان بدانیم، و در نتیجه زلزله را مکانیزمی در 

چگونه می خواهیم هدفها را تعیین کنیم ؟ در . شخص و عالی، و در نهایت منظمجهت رسیدن به یک هدف م

، ولی "ببینند"مثالی که می زنند، چشم منظم است، زیرا تمام اجزای آن طوری کنار هم قرار گرفته اند که بتوانند 

د بود، زیرا را هدف چشم قلمداد نمی کنیم ؟ اگر چنین کنیم، چشم یک مجموعه ی منظم نخواه "شنیدن"چرا 

از سوی دیگر، اگر چشم قادر به بینایی نیز نبود، می توانستیم آن را مجموعه أی منظم بدانیم، . قادر به شنیدن نیست

چون به خوبی قادر است در جای خود باقی بماند و از هم نپاشد و سیستم رگهای آن به خوی می تواند سلولهایش 

ن گفت که چشم یک مجموعه ی بی نظم است و هیچ تفسیر دیگری از اصال در چه حالتی می توا! را تغزیه کند 

آن نتوان کرد ؟ من که نمیتوانم حالتی را تصور کنم، هر حالتی را که در نظر بگیریم، می توانیم هدفی برای آن در 

 .نظر بگیریم، و بر اساس آن هدف چشم را منظم بدانیم

 .ت بسیار بزرگی داریممیبینیم که در تعیین منظم بودن مجموعه ها مشکال

فرض کنید به جایی وارد می شوید، بدون آنکه اطالعاتی از . در مورد ماهیت نظم، مثالی دیگر را در نظر بگیرید

روی . میزی در آنجا می بینید، که یک صندلی پشت آن و یک جا سیگاری روی آن قرار گرفته. آنجا داشته باشید

آن طوریست که معلوم است از روی میز افتاده اند و شکل آنها  زمین تعدادی چوب کبریت افتاده، و ظاهر

بسیار خوب، مطمئنا میتوانید شکلی را در نظر بگیرید که به . هم اکنون شکلی برای آنها در نظر بگیرید. اتفاقیست

 .نظر اتفاقی بیاید

تمال بسیار زیادی می دهیم بهتر است بگوییم اح. خوب، اکنون با سیستمی روبرو هستیم که آن را اتفاقی می دانیم

حال فرض کنید ما در دنیایی زندگی میکنیم، که در آن گروهی جنایتکار حرفه أی وجود دارد، . که اتفاقی باشد

بسیار خوب، با این فرض . که نشان آنها تعدادی خط بهم ریخته است، که بسیار شبیه شکل آن چوب کبریتهاست

یجه می گیریم که این چوبها به آن نشان مربوط میشوند و کسی آنها را به جدید چه نتیجه أی می گیریم ؟ مسلما نت
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است، و بعید می دانیم که بر اثر یک اتفاق از روی میز پرت شده باشند و چنان شکلی گرفته  "چیده"آن شکل 

 .باشند

 فرق در چیست ؟

ست، و هیچ تفاوتی در مورد در هر دو حالت، امکان به وجود آمدن چنان شکلی در اثر یک پرتاب اتفاقی یکی 

در حالی که مطمئنیم یکی از آنها اتفاقیست، و . ساختار آنها کامال مانند یکدیگر است. چوب کبریتها وجود ندارد

 چرا ؟. شک نداریم که دیگری اتفاقی نیست

مانند چون آن دو کامال )مشخص است که چیزی در درون این سیستم باعث نشده است تا چنین نتیجه أی بگیریم 

، بلکه چیزی خارجی، یعنی رابطه ی بین آن سیستم، و عناصر دیگر جهان باعث شد چنین نتیجه  (یکدیگر بودند

 .أی بگیریم

پس آنچه مشخص است، نظم چیزی نیست که بتوانیم آن را به یک مجموعه به تنهایی نسبت دهیم، و نیاز به یک 

با این حساب، . و محیط قرارگیری ست( هدفی مد نظر استاینکه چه )قطب دیگر هم دارد، و آن، معیار قضاوت 

در مورد ساعت به این خاطر برایش سازنده أی در نظر می گیریم، که نخست ساختارش مناسب نشان دادن 

قرارداد ما انسانهاست، و هدف و معیاریست که برای ما انسانها ( به این شکل) گذشت زمان است، و گذشت زمان

، در حالی (مانند چوب کبریتها در حالت دوم)ق معیارهای ما این ساعت هدف مند است پس طب. عمومیت دارد

که می توانستیم با ساختار دیگری از معیارها بار آمده باشیم که این ساعت برای ما هدف مند نباشد، و در نتیجه 

یز فراهم باشد، آن را ، که اگر شرایط خاص دیگری ن(مانند چوب کبریتها در حالت اول)توجه ما را جلب نکند 

از سوی دیگر، دلیل مهم دیگری که ساعت را دارای سازنده ی . به هیچ وجه مجموعه أی منظم نخواهیم دانست

هوشمند می دانیم این است که تا جایی که امکان تحقیق وجود داشته، به ما ثابت شده که طبیعت چیزی مانند 

در نتیجه اگر باز هم ساعتی ببینیم به طور . ازنده ای داشتهساعت به وجود نمی آورد، و هرکجا ساعتی بوده س

و )استقرایی نتیجه می گیریم که سازنده ای دارد، در صورتی که اگر قبال هیچ آشنایی با ساعت نمی داشتیم 

آنرا ساخته شده توسط یک انسان ...( چیزهای شبیه آن، مثال چیزهایی که از فلزات صیغل شده ساخته شده اند و 

از نظر )می دانید مانند چیست ؟ ما اگر اکنون یک بلور را ببینیم، با وجود اینکه ساختار منظم . دانستیم نمی

آنرا می بینیم، در حالتی که انگار کنار هم چیده شده اند، تصور نمی کنیم که انسانی هوشمند آن را ( هندسی

انیم طبیعت چنین ساخته هایی دارد، در حالی که ساخته باشد، بلکه آن کار را به طبیعت نسبت می دهیم، زیرا می د
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اگر قبال با بلورها آشنا نبودیم، احتماال با دیدن ساختار آن احتمال می دادیم کسی هوشمندانه اجزای آن را چیده 

 .باشد

با توجه به معیارهای . مسئله ی مهمی که در مورد این برهان وجود دارد این است که واقعا چه چیزی بی نظم است

 منظم دانستنی که معرفی می کنند، می توان چیزی را بی نظم دانست ؟

در مورد مثال معروف و تکراری چشم، همه قبول داریم که سیستم بسیار پیچیده أی دارد، متناسب با آنچه از آن 

ناییهای طلب می کنیم، ولی بهتر است بگوییم از چشم انتظاری داریم که مطابق با توانایی آن است، نه اینکه توا

بسیار خوب، حال بگویید که با توجه به اینکه چشم محدودیتهای بینایی . چشم طوریست که انتظارات ما را برآورد

بسیاری دارد، و به عنوان مثال، سطحی بسیار حساس و آسیب پذیر دارد، قادر به بزرگنمایی نیست، دقت و توان 

سیستم فعلی را منظم دانست ؟ بله، شاید به خوبی آن ایده  آن از بین می رود و هزار چیز دیگر، باز هم می توان

اگر چشم ما قادر به . نباشد، ولی این به معنی نامنظم نبودنش نیست، زیرا هنوز می تواند هدف دیدن را ارضا کند

تفکیک رنگها نبود، و همه چیز را تکرنگ می دید، دیگر آن را منظم نمیدانستید ؟ چرا، باز هم هدف دیدن را 

اگر قادر به دیدن فاصله ی بیشتر از یک سانتیمتر نبود، آن را منظم نمی دانستید ؟ چرا، باز هم به . رضا می کردا

در نهایت اگر حتا قادر به دیدن نیز نبود چطور ؟ چرا، باز هم آن را منظم می دانستند، . هدفی خاص خود می رسید

گرفته و با دیگر مواد به طوری برنامه ریزی شده و منظم  زیرا جرمی مادیست که در جای خود به طور پایدار قرار

 .همانطور که انگشت کوچک پا را نامنظم نمی دانیم. در تعادل است، و لزا منظم

 پس چه زمان به عنصری نامنظم می رسیم ؟

 .داشته باشد برچسب منظم می خورد "وجود"با این ترتیب که ما پیش می رویم، هرچه 

کند که صرف وجود داشتن نیز برای رسیدن به خدا کافیست، باید یادآوری کنم که این  اگر کسی به این فکر)

 (مطلب به برهان علیت مربوط می شود و از بحث فعلی خارج است

 می دانید چرا ؟

به این خاطر که برخالف دیدگاه سنتی، این قوانین نیستند که وجود را می سازند، بله قوانین روابطی هستند که با 

برخی فکر میکنند قوانینی وجود دارند که به چیزها شکل می دهند، و لزا اگر بتوانیم . ها متناظر می شوند"دوجو"

در حالی که قوانین برداشت ما از . قانونی را بین اشیا کشف کنیم، به آن ایده ی خارق العاده نزدیک شده ایم

به عبارت بهتر، نظم، ایده . م می بود، هر شکلیجهان ما هرشکلی که می داشت، از نظر ما منظ. وجود اشیا هستند
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اگر چیزی بتواند در سیستم کلی جهان . که از تطابق شی با کل حکایت می کند( نه قانونی خارجی)ایست ذهنی 

مانند قضاوت در مورد شخصیت . پایدار باشد و رابطه أی مانند آنچه قبال دیده ایم داشته باشد، از نظر ما منظم است

آنچه شهروند خوب یا بد می نامیم به افراد بستگی ندارد، به تطابق آنها با جامعه ای که در آن . فراد استاجتماعی ا

می داند، و هرکس که مطابق ( به جای منظم)هر جامعه ای، حالت خود را خوب . قرار گرفته اند مربوط می شود

می دانند، تنها و تنها به این ( منظم)او را خوب اینکه . دانسته می شود( منظم)معیارهای آن باشد از نظر آنها خوب 

چطور ؟ ( جهان)در مورد خود جامعه . معنیست که او با سیستم جامعه و اجزای دیگر آن رابطه ای هماهنگ دارد

خوب است یا بد ؟ مسلما هر جامعه ای خود را خوب می داند، همانطور که هر حالتی از جهان منظم نام می گیرد، 

که کل جهان خود معیار قضاوت در مورد نظم است، و اگر بخواهیم در مورد جهان قضاوت کنیم، به این خاطر 

مانند اندازه گیری طول ها، که برای تعیین اندازه ی اشیا آنها را با معیار طول . معیار دیگری برای سنجش نداریم

مثال اگر بخواهیم بدانیم . ر بی معنیست، و در عین حال این کار در مورد خود معیا(مثال متر استاندارد)می سنجیم 

اشیا در اثر گذشت زمان تغییر طول می دهند، یا اندازه ای ثابت دارند، آنها را یک یک با معیار طول می سنجیم و 

متوجه می شویم که برخی از آنها ثابت هستند، و برخی نیستند، که این تنها از رابطه ی آنها با معیار حکایت می 

است یک چیز بر اساس معیاری ثابت باشد و بر اساس معیاری دیگر نباشد، مانند منظم بودن و منظم و ممکن )کند 

حال معیار خود ثابت است یا خیر ؟ مسلما ثابت است، چون همواره با خود برابر (. نبودن در مثال چوب کبریتها

باشد، همواره نسبت به زمان ثابت  حال آیا فرقی می کند که معیار ما چه باشد ؟ خیر، معیار ما هرچه که. است

 .است همانظور که جهان ما نیز هرچه باشد از نظر ما منظم است

در نهایت به این مسئله می رسیم که یا باید اطالق نظم بر کل جهان را بی معنی بدانیم، زیرا در مورد کل جهان 

چیزی خارج آن نیست که معیار  هرچه هست درون جهان قرار می گیرد، و)معیار دیگری برای قضاوت نداریم 

در حالت اول دیگری نظم یا بی . ، یا کل جهان را معیار مطلق بدانیم، و در نتیجه آن را منظم بدانیم(قرار گیرد

در حالت دوم، جهان منظم . نظمی وجود ندارد که بخواهیم از آن وجود داشتن یا نداشتن خدایی را نتیجه بگیریم

خاطر قرارداد ماست، و ارتباطی با خدا ندارد، همانطور که ثابت بودن همیشگی معیار است، ولی منظم بودن آن به 

به عبارتی، گفتن . طول ربطی به جنس آن و اجزای تشکیل دهنده اش ندارد و تنها به قرارداد ما مربوط می شود

جهان جهان "بگوییم ، مانند این است که "کل جهان، در حالتی که کل جهان معیار نظم باشد، منظم است"اینکه 

 .، که هیچ معنای جدیدی ندارد و نتیجه ای نمی توان از آن گرفت"نظم نظم است"یا  "است

این بیان از نظر اکثر متکلمین دینی مورد قبول . برهان نظم به شکلی دیگر، در قالب احتماالت نیز بیان می شود

 :در بین عموم مردم رواج زیادی دارد ولی( البته نه همه)نیست و ایرادهای زیادی از آن گرفته اند 
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اگر دسته ای از میمونها با یک ماشین تایپ بازی کنند احتمال دارد که مجموعه آثار شکسپیر نتیجه شود ؟ مسلما 

پس چطور می توان انتظار داشت جهانی که بسیار بزرگتر و پیچیده تر است بتواند بر اساس اتفاق به . نمی شود

تمال قرار گرفتن زمین در جایی مناسب در منظومه ی شمسی را حساب کنیم و آن را با وجود آید ؟ کافیست اح

به چنان عدد کوچکی می رسیم که هیچ فرد عاقلی نمی تواند ... احتمال پدید آمدن یک پروتئین ترکیب کنیم و 

 .آن را قبول کن

ها به چنین استداللهایی محدود نمی شود، متاسفانه برداشت اکثر افراد از احتماالت درست نیست، و این ایراد نه تن

با این . که تمام زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد و تصمیم گیریها و نتیجه گیریهای آنها را به خطا می کشاند

 ! حال، به نظر می آید که از این وضع راضی هستند

کنیم، عددی بسیار بسیار بسیار کوچک البته شکی نیست که اگر احتمال تشکیل چنین ترکیبی از جهان را محاسبه 

 ! ولی از کوچکی این عدد چه نتیجه ای می توانیم بگیریم ؟ بعید بودن وقوع آن را ؟ هرگز. می شود

تعداد کافی کارت تهیه کنید، . اگر فکر می کنید جز این است، هم اکنون آزمایشی کنید. مسئله بسیار ساده است

و بعد از بین این یک میلیارد ( در صورتی که مایل باشید بیشتر)ه گذاری کنید آنها را از یک تا یک میلیارد شمار

!  عددی بیرون آمد که احتمال بیرون آمدنش یک در میلیارد بود! تعجب نکردید ؟. کارت یکی را بیرون بکشید

بار بدون استثنا چطور چنین اتفاق بعیدی رخ داد ؟ آزمایش را تکرار می کنیم، و هر ! چطور چنین اتفاقی افتاد ؟

 ! چنین اتفاق عجیبی می افتد

البته اگر فکر می کنید این احتمال به اندازه ی کافی کوچک نیست، می توانید تعداد آنها را به توان هزار برسانید 

 .و آزمایش را تکرار کنید، و تحقیق کنید که هر بار اتفاقی خارق العاده می افتد یا خیر

پس داشتن چنین . می داشت، احتمالش دقیقا به اندازه ی احتمال حالت فعلی می بوددر مورد جهان، هر شکلی که 

یا )شکلی از لحاظ احتمالی اصال چیز عجیبی نیست، همانطور که اتفاق افتادن چیزی که احتماال یک در میلیارد 

 .نداشت( خدا)ی در آزمایش ما بود اصال برایمان عجیب نبود و نیاز به عامل توجیه کننده ا( توان هزار آن

ساختار جهان نشان دهنده ی وجود نوعی انتخاب "در برخی متون برهان نظم را اینگونه خالصه می کنند که 

البته و صد البته در نگاه . ، که با وجود دقیق نبودن بیان، می تواند به خوبی روند کلی آن را مشخص کند"است

ما به . ولی آیا واقعا اینطور است ؟ نه الزاما. اب شکل گرفتهاول چنین می نماید که نظام جهان بر اساس یک انتخ

این خاطر احساس می کنیم انتخابی در بین است، که عادت داریم برای رسیدن به مصنوعاتی هماهنگ با جهان 
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ولی هیچ دلیل منطقی نداریم که باور کنیم جهان خود نیز به مانند مصنوعات ما بر اساس یک . کنیم "انتخاب"

مانند آنچه در مورد چوب )همانطور که اگر انتخابی در بین نباشد و شکلی به وجود آید . ب ایجاد شدهانتخا

برای تکرار آن باید حتما انتخاب کرد، در حالی که خود آن نقش کلی و اولیه فاقد انتخاب ( کبریتها وجود داشت

 .بود

. یاری از چیزها در جهان انتخابی درونی وجود داردعالوه بر این باید حتما به این مسئله توجه کرد که در مورد بس

اینکه من به شکل فعلی هستم، انتخابی ست که توسط اجزای موجود در جهان انجام شده و نیاز به توجیه خارجی 

اگر مسایل را تحلیل کنیم، می بینیم که اجزای مختلف چنان به هم وابسته هستند که بسیاری از آنها به لحاظ . ندارد

 .ر توسط ساختار سایر اجزا مشخص می شوند و نمی توان آنها را به عنوان مسایلی جدا در نظر گرفتساختا

انسان . اگر بخواهیم مشکل این برهان را خالصه کنیم، می توان گفت مشکل اصلی و عمده ی آن بسط دادن است

ن چیزها بسط داده، بدون اینکه در آنچه را در اطراف خود مشاهده کرده، همراه با قضایا و احکامشان، به کلی تری

 .این انتقال به شرایط دقت کند

در مثالهای زیادی که زده می شود، مثال انسان با تمام پیچیدگیهایش، دلیلی برای وجود یک آفریننده ی فراجهانی 

ور و حال نباید این را پرسید که اگر چنین چیزی باشد، خدایی که خود نیز یک موجود با شع. دانسته می شود

هماهنگ فرض می شود نیز حتما و حتما منظم است، و در نتیجه باید آفریننده ای باالتر از خود داشته باشد ؟ 

این مشکل تحلیل موضعی نقص برهان را نشان می دهد، مانند اکثر برهانهای . مسلما چنین چیزی را قبول نمی کنند

ا به چیزهایی که دارای اجزا هستند تعلق می گیرد و از رابطه تنها راه فرار از آن این است که بگوییم نظم تنه. دیگر

در ( البته نشان دادیم که رابطه ی بین اجزا کافی نیست و به یک قطب دیگر نیز نیاز دارد)ی اجزا حکایت می کند 

ط ولی واقعا بسیط بودن خدا به چه معناست ؟ چطور چیزی می تواند بسی(. اجزا ندارد)حالی که خدا بسیط است 

باشد و کاری انجام دهد، یا شعوری داشته باشد ؟ درست است که برای فرار از نقد، هر چیز غیر قابل تصوری را به 

هر چیزی نسبت دهیم ؟ اشکالی ندارد، فرض می کنیم چیزهای بسیط بتوانند شعور هم داشته باشند و کارهایی 

من منظم هستم، به خاطر نظمی که پدر و )ه ی نظم ها ولی این سریعا به این نتیجه نمی رسد که زنجیر. انجام دهند

می تواند به عنصریا عناصری بسیط در همین جهان ختم شود ؟ البته ...( مادرم داشته اند، و نظم غذاها و اشیا و 

با وجود این فرض جدید که برای فرار از نقد پیشین طرح شد، دیگر نمی توان به ماده ای خارج . همینطور است

خداباور می تواند جواب دهد که ماده نمی تواند بسیط باشد در حالی که غیر ماده می تواند، و در آن . یدجهان رس

 ! صورت من هم می گویم که ماده می تواند بسیط باشد و غیر ماده نمی تواند
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 برهان علیت

 

 :خالصه برهان

.جهان نمیتواند خود به خود پدید آمده باشد و چیزی باید آن را به وجود آورده باشد  

 :شرح برهان

یکی از پرسابقه ترین و مهمترین برهانهاست، و به عقیده ی نگارنده در کنار برهان نظم، مهمترین دالیل اعتقاد 

 .یر برهانهابسیاری از خداباوران است، و یک سر و گردن باالتر از سا

 : آن را در شکل مختصر آکویناسی میتوان اینگونه بیان کرد

در میان پدیده ها سلسله أی از علل وجود دارد، و چون تسلسل علل ممکن نیست، باید علت نخستینی وجود داشته 

 .این علت نخستین خداست. باشد

گوینده آن . ه از پیرایه های لفظی عاری ستالبته ممکن است چنین بیانی از علیت کمی نا امید کننده باشد، چرا ک

را بی دلیل پیچیده نکرده، و این مسئله باعث می شود که مخاطب در میان دریایی از کلمات گم نشود و کل 

ممکن است آنچه به وضوح دیده می شود چندان باب طبع نباشد، ولی . استدالل به وضوح در برابرش قرار گیرد

عادت داریم مسایل را پیچیده کنیم، و ( منظورم شرقیها، و به طور خاص ایرانیهاست)متاسفانه ما . اصل ماجراست

 نه تنها چیزی که پیچیده نباشد را بی دلیل بی ارزش می دانیم، که چیزهای پیچیده را نیز بی دلیل با ارزش می دانیم

! 

عادت داریم اینگونه انتظار داشته ما . بسیار مشکل. پذیرفتن اینکه پدیده أی می تواند بدون علت باشد مشکل است

برای علل آن جستجو می کنیم و آنها را می یابیم، و اگر هم موفق . باشیم که هر چیزی نیاز به علتی داشته باشد

ولی اصل علیت از کجا آمده . نشویم، گناه آن را خود به گردن می گیریم و ایرادی از اصل علیت نمی گیریم

 ریم ؟است ؟ چه اثباتی برای آن دا

اگر کسی ادعا کند که علیت جهان شمول نیست، و برخی چیزها می توانند بدون علت باشند و در نتیجه زنجیره ی 

علتها تشکیل نمی شود که الزم باشد برای فرار از تسلسل، از آن وجود خدا را نتیجه بگیریم، ممکن است ادعایش 

 .ار دور از ذهن می نمایدرا چندان خوش نداریم، چرا که تصور چیزی فاقد علت بسی
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. فرض کنیم برهان درست باشد. این برهان هم مانند بسیاری دیگر از برهانها، گرفتار مشکل تحلیل موضعی ست

 علت خدا چیست ؟: بسیار خوب، حال سوال اساسی را می پرسیم . فرض کنیم اصل علیت جهانشمول باشد

هم به آن . پس این جواب ممکن نیست. برکنار می شود اگر قرار باشد خدا علتی داشته باشد، از خدایی خود

در . خاطر، هم به این دلیل که اگر علتی داشته باشد، علتش هم باید علتی داشته باشد و باز تسلسل به وجود می آید

پس خدایی که علت داشته باشد در این برهان به هیچ وجه . حالی که ما برای فرار از تسلسل فرض خدا را پذیرفتیم

 .ابل قبول نیست، زیرا نمی تواند به مقصود اصلی که رفع تسلسل است بیانجامدق

یعنی چیز یا . اگر قرار باشد خدا علتی نداشته باشد چطور ؟ این حالت به این معناست که علیت جهانشمول نیست

دا برسیم ولی یکی از مقدماتی که باعث شد به فرض وجود خ. چیزهایی وجود دارند که نیاز به علت ندارند

اگر علیت جهانشمول نباشد، باز هم زنجیره أی که تصور می کردیم ما را به خدا می . جهانشمول بودن علیت بود

 .رساند تشکیل نمی شود

 پس چه می شود ؟

می آمد که ایده ی خدا درمان این تناقض بزرگ است، در حالی که با تحلیلی کاملتر در می یابیم این  "به نظر"

 .رفع تناقض ساخته شد، خود نیز گرفتار آن تناقض است ایده که برای

دست کم بدون پذیرفتن . نتیجه گیری درست این است که تصور علیت در شکل جهانشمول آن ممکن نیست

اگر جز این عمل کنیم، به تناقض می رسیم، و این برهان این . علیت نمیتواند جهانشمول باشد. تسلسل امکان ندارد

زی برای رسیدن به خدا قرار داده است، در حالی که اگر بعد از این نتیجه گیری باز هم تحلیل تناقض را دست آوی

پس تناقض اولیه در فرض وجود جهانی بی خدا نبوده است، . را ادامه دهیم، میبینیم که باز هم تناقض وجود دارد

 .در تصور ما از علیت بوده است

اعتراض خداباور روبرو می شود که چطور می توان آن را بدون علت اگر کسی ادعا کند که جهان علتی ندارد، با 

در حالی که خداباور به جای آن به وجود خدایی باور دارد که علت این جهان است، و در عوض ! تصور کرد ؟

 پس تفاوت در چیست ؟! خود علتی ندارد 

اگر قرار باشد . ی محیط اطراف ماست تصور ما از علیت، به شکلی که پذیرفته ایم، چیزیست که ساخته و پرداخته

پا را از مرزهای جهان معمولمان بیرون بگذاریم چطور ؟ آیا باز هم آنچه از طریق جهان معمول کسب کرده ایم 

 اعتبار خواهد داشت ؟
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هنگامی که انسان به جهان بسیار کوچک وارد شد، با شکل دیگری از علیت . تجربه خالف این را نشان می دهد

و هنوز نیز در بین ) "پدیده های مشابه علت های مشابهی دارند"بیان کالسیک علیت که میگفت . کردبرخورد 

بله، واقعا معتبر نیست، در حالی که باور معمول و روزمره ی ما . در این جهان معتبر نیست( بسیاری رایج است

باشیم درباره ی کل جهان  اگر قرار باشد از سوی دیگر حرکت کنیم و قصد داشته. خالف آن حکم می کند

قضاوت کنیم چطور ؟ آیا باز هم تصور می کنیم باورهای روزمره مان صادق است، یا اینکه انتظار روابط غیر 

 منتظره أی خواهیم داشت، مانند بار قبل که به جهان بسیار ریز وارد شدیم ؟

افسوس که حتا . برای آن نداریم ولی پاسخی هم. تصور جهانی که علت نداشته باشد برای همه ی ما سخت است

اگر خداباور استدالل گر ما قصد داشته باشد از این ابهام فرار کند، . تصور خدا نیز پاسخ این مسئله ی بغرنج نیست

تنها نتیجه أی که میتوانیم بگیریم این است که بعضی چیزها را . هیچکدام به جایی نمی رسیم. نمیتواند به خدا برسد

 .ی چیزهای شگفت انگیز وجود دارد، و اینکه برخی ایده های فکری ما نیاز به اصالح دارندنمی دانیم، بعض

البته جوابی که از سوی خداباور علیت دوست داده می شود این است که جهان نمی تواند بدون علت باشد، ولی 

دتا جواب می دهد اینکه ولی چطور ؟ چه خصوصیتی وجود دارد که آنها را اینچنین می کند ؟ قاع. خدا می تواند

مادی بودن جهان برای -غیر-ولی مگر ما جایی از خصوصیت مادی بودن و غیر. جهان مادیست و خدا غیر مادی

رسیدن به علت استفاده کردیم ؟ مگر ما جایی علیت را با توجه به خصوصیت ماده ثابت کردیم که اگر زمانی 

از علیت برکنار باشد ؟ اگر قرار به ادعا ( تصور درست باشدحتا اگر این )بگوییم چیزی غیر مادی وجود دارد 

 .باشد، من هم می توانم ادعا کنم که ماده میتواند علت نداشته باشد و غیر ماده نمی تواند

یکی از جوابهایی که داده میشود این است که خدا علت ندارد، چون ازلیست، و جهان علت دارد، چون ازلی 

برای اثبات اینکه جهان نمیتواند ازلی باشد، معموال از برهان ترمودینامیکی یا بیگ . ردنیست و شروعی در زمان دا

با توجه به نادرستی این دو دلیل، فرض ناممکن بودن جهانی ازلی غیرقابل قبول خواهد . بنگ استفاده می کنند

 .بود، و این دفاع از علیت رد می شود

د چیزی بی علت درون خود داشته باشد، در حالی که خدا می ممکن است بگویند به این علت جهان نمی توان

تواند، که خدا بسیط است و هیچ جزئی در جهان اینگونه نیست، و چیزی که بسیط نباشد چون حداقل نیاز به علتی 

گذشته از اینکه بسیط دانستن چیزی تا چه حد . برای جمع شدن اجزایش گرد هم دارد، نمی تواند فاقد علت باشد

واند مشکل به بار آورد، می توان گفت برخی از اجزای مادی جهان بسیط بوده اند، و آغازگر زنجیره ی علل می ت
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آخرین اعتراضی که می تواند بشود این است که ماده نمی تواند بسیط باشد، و من از آنها دلیل خواهم . جهان

 .خواست و آنها هم چیزی نمی توانند بگویند

دیدگاه بشر در طول تاریخ بسیار تغییر کرده و جور . به دیدگاهی سنتی از علیت است این برهان کامال وابسته

 .تاریخچه علیت: دیگری به علیت نگاه می کند، که با این شیوه ی جدید، نمی توان چنین برهانی را اقامه کرد 

 

 

 برهان هستی شناسی

 

 خالصه برهان

چنین چیزی الزاما وجود نیز دارد، زیرا در غیر این صورت می توان . ما خدا را بزرگترین و کاملترین موجود تعریف می کنیم

چیز دیگری مانند آن را فرض کرد که وجود نیز دارد، و به خاطر وجود داشتن برتر و کاملتر از اولیست، که این مسئله 

وجود دارد( خدا)پس کاملترین چیز . آمیز است، زیرا فرض ما این بود که موجود اول برترین است تناقض . 

 

 شرح برهان

خدایا، آنکه آگاهیش از ایمان سرچشمه گرفته است، با من موافقت خواهد کرد که تو همانی که ما باور داریم، و 

 .ردما باور داریم که تو آنی که بزرگتر از آن را نتوان تصور ک

 ؟ "خدا وجود ندارد"حال، آیا چنان ماهیتی می تواند وجود نداشته باشد، آنگونه که ابلهان می گویند 

می  -که خدا آنست که از آن بزرگتر را نتوان تصور کرد–ولی همین ابلهان نیز، هنگامی که گفته ی مرا بشنوند 

برای . ست، حتا اگر این ماهیت وجود نداشته باشددانند که آن را شنیده اند، و آنچه فهمیده اند در فاهمه ی آنها

 .آنکه تصور یک چیز، با تصور وجود آن فرق دارد
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همانگونه که یک نقاش وقتی قصد دارد چیزی را بکشد، تصویری از آن را در ذهن خود دارد، و با اینکه تصوری 

بعد از آنکه آن را کشید، هم از . آن در ذهن دارد [ماهیت]ولی تصوری از ( چون وجود ندارد)از وجود آن ندارد 

 .آن تصوری دارد و هم درکی از وجودش

بنا بر این، حتا ابلهان هم باید قبول داشته باشند که تصوری از آنچه بزرگتر از آن را نتوان تصور کرد در ذهن 

 .ایشان هست، چون می توانند آن را درک کنند، و هرچه درک شود در ذهن هست

زرگتر از آن را نتوان تصور کرد تنها در ذهن نیست، چون اگر فرض شود که تنها در ذهن مسلم است بزرگی که ب

می توان چیزی مشابه آن را تصور کرد که واقعیت نیز دارد، و چون آن چیز بزرگتر است  [یعنی وجود ندارد]است 

ز آن را نمیتوان تصور خالف فرض است، و به عبارت دیگر آنچه بزرگتر ا] وجود داشتن= به خاطر واقعی بودن [

پس، آن موجودی که . کرد تنها در ذهن نیست و در واقعیت نیز وجود دارد، چون خالف آن موجب تناقض است

 .بزرگتر از آن را نمیتوان تصور کرد، حتما وجود دارد

است که در قرن یازدهم میالدی توسط انسلم قدیس  Proslogium این چند خط ترجمه ی قسمتی از کتاب

برهان هستی ) Ontological Argument ه شده است، و اولین بیان ثبت شده از برهانیست که با نامنوشت

این برهان به دالیل مختلفی . شناخته شده است، و در متون اسالمی با نام برهان علم الوجود نقل می شود( شناسیک

 .ه استاهمیت دارد و از سوی شمار نه چندان کمی از فالسفه تایید و استفاده شد

، متوجه می شوند که باید (یا می شنوند)احتماال بسیاری از کسانی که برای اولین بار متن برهان را می خوانند 

زیرا می تواند تحت )البته این نظر تا زمانی که ثابت نشود اهمیتی ندارد . جایی در آن ایرادی وجود داشته باشد

در . ، با این حال اثبات نادرستی آن کار مشکلی نیست(ار ندارندتاثیر میل، یا احساس ما باشد، که هیچکدام اعتب

که با دید قدرتمدارانه ی کلیسای زمانه اش )اصل، نویسنده ی متن که مخالفین خود را گستاخانه ابله می داند 

آن را  منطبق است، و البته با گرایشهای مشابهش در نقاط دیگر دنیا نیز همپایی می کند و حتا می توان نشانه های

، با برهانی به جنگ آنها می رود، که بیشتر خود او را ابله جلوه می !( در کتابهای درسی ایران قرن بیستم نیز دید 

 .دهد

ابتدا، نادرست بودن برهان را به طور غیر مستقیم نشان خواهم داد، سپس ایرادهای فلسفی، و بعد کالم آخر، یعنی 

 .ایراد منطقی آن را بیان خواهم کرد
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را ( ماهیتی که از هر لحاظ بزرگترین و برترین است  GCBبرهان به طور خالصه اینچنین است، که اگر یک

در حالت دوم، می . ما وجود دارد، یا خیر( تصور)=تصور کنیم، دو حالت ممکن وجود دارد، یا در خارج از ذهن 

وه در خارج از ذهن نیز هست، و به عال GCB را تصور کنیم، که دارای تمام صفات EGCB توانیم یک

ولی این خالف . برتر و بزرگتر است، زیرا واقعیست و نه تخیلی GCB از EGCB مسلم است که. وجود دارد

و در حال تحقیق وجود آن )نمیتواند تصور شود  GCB فرض است، چون فرض ما این بود که چیزی بزرگتر از

حتما در  GCB تنها حالت اول اعتبار دارد، یعنی ، پس حالت دوم که به تناقض رسید ممکن نیست، و(بودیم

 .را خدا می نامیم GCB   خارج از ذهن وجود دار

البته برای کسی که وجود خدا را اینگونه اثبات کرد زیاد کار سختی نیست که ثابت کند این خدا فالن و بهمان 

به نمایندگی از خود  -ستیز را کشیش بالهت–هم هست، و در نهایت کلیسا را نماینده ی خود کرده، و ایشان 

 .مالک جان و مال مردم کرده است

خوانده می شود، این است که در آن برای یک  Dilemma روش این استدالل که با نام های قیاس ذوحدین و

هر حالتی در شرایطی خاص برقرار خواهد بود، و به . مسئله ی خاص تمام حالتهای ممکن را در نظر می گیرند

هرگاه مسیری در انتها به بن . تک تک مسیرها را با فرض درستی شرط اولیه ی آن مسیر طی می کنند همین خاطر

حالت )نتیجه می گیریم که شرط اولیه ی آن ممکن نبوده، و در نتیجه خود مسیر ( تناقض داخلی)=بست برسد 

 .نظر می رسیماز این طریق، با حذف حالتهای مختلف، به جواب مورد . غیر ممکن است( مورد نظر

 q و p مستلزم چه ارزشهایی برای F = (p & q) <= (p or q) فرض کنید می خواهیم بدانیم گزاره ی

را  q در حالت اول، می توانیم. باشد p=~q و دیگری p=q دو حالت را در نظر می گیریم، که در یکی. است

که نتیجه ی  T = (p => p) = ((p & q) <= (p or q)) جایگزین کنیم، در نتیجه خواهیم داشت p با

نادرست بوده  q و p ، پس فرض اولیه، یعنی هم ارز بودن(را نتیجه گرفتیم F ،T به جای)آن تناقض آمیز شد 

 .باشد، که جواب مسئله ی ماست p=~q اگر فرض هم ارزی نادرست باشد، پس الزاما باید. است

( و نه تجربی)گرفته ایم، برای تقسیم آنها از روش منطقی برای اینکه مطمئن شویم تمام حالتهای ممکن را در نظر 

می دانیم که دو متناقض نمیتوانند (. مانند مثال باال)استفاده می کنیم، و معموال دو راه متناقض را در نظر می گیرند 

امروز  مثال می گوییم)هردو نادرست یا درست باشند، پس دو راه متناقض تمام حالتهای ممکن را در بر می گیرد 

عددی که بزرگتر از صفر . حالت سومی وجود دارد ؟ یا سه حالت در نظر می گیریم. یا باران می آید یا نمی آید

راه های غیر ممکن را نیز از طریق نشان دادن (. حالت چهارمی وجود دارد ؟. است، کوچکتر از آن، یا برابر با آن
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فرض اولیه را مسلم فرض می کنند، سپس از ترکیب آن در هر مسیر . وجود تناقض های درونی مشخص می کنند

اگر مسایلی که استفاده شده یقینی باشند و نتیجه واقعا تناقض . با مسایل دیگر به نتیجه أی غیر قابل قبول می رسند

آمیز باشد، نتیجه می گیریم که فرض مسیر که مسلم پنداشته شده بود غیر قابل قبول است، و به عبارت دیگر مسیر 

 .نامعتبر است

 .این بار به سبک گونیلو)بسیار خوب، حال نوبت استدالل کردن ماست 

بهترین و جالب ترین سرزمین دنیاست، که در آن انسانها در صلح و آرامش  GCL .را تصور کنید GCL یک

به زندگی می کنند، کسی به دیگری ظلمی نمیکند، کسی بیمار نمیشود، شیرها و ببرها علفخوارند و کاری 

 … ، انسانها بدون اینکه کار کنند از زندگی بهره مند می شوند و)!(حیوانات دیگر ندارند 

اگر . وجود داشته باشد، یا وجود نداشته باشد( که آن را تصور کرده ایم)در خارج از ذهن ما  GCL ممکن است

 م که دارای تمام صفاترا تصور می کنی EGCL وجود داشته باشد که هیچ، ولی اگر وجود نداشته باشد، یک

GCL  مسلم است که. هست، و عالوه بر آن در خارج از ذهن هم وجود دارد EGCL از GCL  ،برتر است

 GCL ولی این خالف فرض است، پس حالت دوم ممکن نیست، و. زیرا به جای اینکه تخیلی باشد واقعیست

 .حتما وجود دارد

البد اگر روزنامه ی امروز را باز کنیم می توانیم در قسمت . دبسیار خوب، ثابت شد که چنین سرزمینی وجود دار

 ! را هم پیدا کنیم GCL تبلیغات آژانسهای مسافرتی تورهای

این همان سرزمین وعده داده ! البته که وجود دارد "البته اگر قدیس بالهت ستیز اینجا بود، ممکن بود بگوید که 

یعنی )اگر نباشد . حالت وجود دارد، یا اینطور است، یا نیستولی خوب، دو . "شده به کاتولیکهای مومن است

را تصور کنم،  NCGCL که هیچ، ولی اگر حرف ایشان درست باشد، می توانم یک( حرف ایشان اشتباه باشد

که نیکیهای خود را محدود به گروه خاصی از مسیحیان نمیکند، و تعلق به آینده هم ندارد، بلکه همین االن، و در 

بهتر از سرزمینیست که ایشان معرفی کرده است، و چون  NCGCL مشخص است که. هان وجود داردهمین ج

ممکن نیست، و در هر صورت این گفته ( درستی حرف ایشان)این مسئله تناقض آمیز است، پس این حالت 

 .نادرست است

دوستی که چنان . بزرگترین و برترین دوستی که می توانم داشته باشم. را تصور می کنم GCF حال یک

مثال اگر درخت در سر راه حرکت من قرار )قدرتمند است که می تواند با یک دست درختی را از ریشه در بیاورد 
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چنان ثروتمند است، و چنان به من عالقه !(. داشته باشد و بخواهد مرا مجبور به دور زدن و دور کردن راهم کند

چنان داناست که هر سوالی از او بپرسم جواب خواهد داد . داشت دارد، که هیچگاه از لحاظ مالی مشکل نخواهم

 … و

 آیا او وجود دارد ؟

 … اگر وجود داشته باشد که هیچ، و اگر نداشته باشد یک

 ! بله، من دوستی دارم که دارای چنان مشخصاتیست. وجود دارد GCF پس

 

 !این دوست کجاست ؟

، ولی من می گویم که اگر حرف او درست باشد، می توانم "تدر آسمانهاس"شاید قدیس بالهت ستیز بگوید که 

را تصور کنم، که در زمین است و ظاهری مثل تمام انسانهای دیگر دارد و همواره در کنار من  NHGCF یک

این دوست دیدنی بسیار جالبتر و برتر از چیزیست که او گفت، ولی این با فرض در تناقض است، پس اصال . است

 .حرف او اشتباه است ممکن نیست، و

من وجود دارد، و هم اکنون در کنار من است، ظاهری مانند تمام انسانها دارد، و دارای   GCFبسیار خوب، 

 .خصوصیات شگفت انگیزی که گفته شد هست

 ابله کیست ؟! این بالهت ستیزی اندیشمندانه خوب انسان را به سمت خیالبافی سوق می دهد 

همانجایی که )ست که وجود داشتن در خارج از ذهن یک امتیاز مثبت به شمار می رود در این برهان فرض شده ا

فرض کنید انسلم به جای . همینجا اختالف سلیقه ها شروع می شوند(. برتر است GCB از EGCB گفته شد

بار که می بودایی ها اعتقاد دارند که زندگی سراسر رنج است، و انسان هر . اینکه مسیحی باشد، بودایی می بود

هر بار که در زندگی انسان خوبی باشد، بار بعد در . میرد در جسمی دیگر دوباره به جهان می آید و رنج می کشد

جسمی بهتر حلول می کند، و در غیر این صورت در جسمی بدتر، طوری که از انسان به حیوان، گیاه، و در نهایت 

می رود، که در نهایت به نیروانا می رسد، و این نقطه پایان در جهت صعودی هم چنان باال . جمادات نزول می کند

بودایی اعتقاد دارد نیست ممتاز از . نیروانا نیستی محض است. زنجیره ی شوم وجود، که سراسر رنج است می باشد

 : حال، استدالل را از زبان او می شنویم. هست می باشد، چون زندگی شوم و رنج آور است
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اگر نداشته باشد که هیچ، ولی اگر در . در خارج از ذهن وجود دارد، یا ندارد GCB یادو حالت وجود دارد، 

 GCB را تصور کنیم که دارای تمام صفات NEGCB خارج از ذهن وجود داشته باشد، می توانیم یک

است، زیرا نیستی برتر  GCB برتر از NEGCB مشخص است که. هست، ولی در خارج از ذهن وجود ندارد

 GCBدر نتیجه،. ، پس این حالت ممکن نیست(GCB فرض برتری)ست، و این خالف فرض است از هستی

 .خداست، پس خدا وجود ندارد GCB .الزاما در خارج از ذهن وجود ندارد

مشخص است که استدالل انسلم تا چه حد سست و بی اساس است، طوری که می توان با آن به نتایجی اینچنینی 

چه چیز باعث شده است . بودن استدالل او مشخص شد، نوبت به کشف ایراد آن می رسد اکنون که اشتباه .رسید

 تا استدالل اشتباه از آب در بیاید ؟

او به صفت دانستن وجود . مهمترین ایرادی که مخالفین مختلف این برهان گرفته اند، ایراد فلسفی کانت است

 .اعتراض دارد

ماهیتیست که دارای ( به عنوان یک چیز)انیم، مثال از نظر ما گاز کامل ما هر چیزی را مجموعه أی از صفات می د

هروقت این )حال می توانیم بپرسیم که گاز کامل . دو صفت گاز بودن، و دارای مولکولهای بدون برخورد، است

ارد یا وجود د( لغت را به زبان می آوریم، منظورمان چیزیست که دارای صفات قرارداد شده برای این کلمه باشد

البته . نه، به این معنی که چیزی در واقعیت وجود دارد که تمام این صفات همزمان قابل اطالق به آن باشند، یا خیر

آیا گاز کاملی که وجود داشته باشد، ماهیتش با گاز کاملی که وجود ندارد فرق . می دانیم که جواب منفیست

 دارد ؟

یدانیم که به مجموعه ی صفات گاز اضافه شود، و به واقعیات ما وجود را یک صفت نم. مسلما اینطور نیست

چیزی که گاز است، مولکولهای آن هنگام جنبش به هم : فرض کنید در تعریف گاز کامل بگوییم . اطالق شود

هنگام تطبیق دادن این ماهیت به واقعیتها، اگر ! تعریف بسیار خنده داریست . برخورد نمیکنند، و وجود هم دارد

ام n  شامل شود، خصوصیت( برابر با سه است n در اینجا)صفت قبلی را  n-1 وجود داشته باشد کهچیزی 

یعنی اگر گاز باشد و مولکولهایش با هم برخورد نکنند، می توان آن را یک گاز )را هم شامل می شود ( وجود)

د، و هنگامی که چیزی ، و فرقی با وقتی که این خصوصیت درج نشده باشد ندار(کامل موجود در نظر گرفت

پس درج کردن وجود در مجموعه ی . خصوصیت قبلی نباشد هم که کار همانجا متوقف می شود n-1 شامل

 .خصوصیات جسم بی معنیست
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عالوه بر آن، هنگام انجام این عمل ذهنی، کاری که انجام می شود سنجیدن مجموعه ی خصوصیات، با معیار 

 !عضوی از این مجموعه باشد تکلیف چیست ؟ اگر قرار باشد وجود نیز. وجود است

ایراد واردی که کانت از این برهان گرفته است این است که وجود نمیتواند جزو خصوصیات سازنده ی ماهیت 

و تنها تفاوتشان در ( نامیده شدند EGCB و GCB در مثال ما)باشد، و در نتیجه دو موجودی که تصور شد 

ی ندارند، و نمیتوان گفت که یکی برتر از دیگریست، و در نتیجه استدالل به وجود بود، به لحاظ ماهیت تفاوت

 .نتیجه نخواهد رسید

گذشته از ایراد کانت، اگر بنا باشد وجود نیز یکی از خصوصیات ماهیتی باشد، چرا انسلم آن را هنگام شروع کار 

 ما این کار را بکند ؟ن-قرار نداد که بعد از یک استدالل GCB همراه با خصوصیتهای دیگر داخل

 : اگر وجود در ماهیت باشد، استدالل انسلم اینگونه خواهد بود

 دیدید که وجود دارد ؟. وجود نیز داشت باشد بزرگتر نتواند وجود داشته باشد،موجودی را تصور کنید که از آن 

زیرا ایرادی )نمیشوم  به عقیده ی نگارنده ایراد گفته شده کامال وارد است، ولی شخصا با این ابزار راضی

و تنها زمانی پرونده ی انسلم ( فلسفیست، و در فلسفه جای صحبت بسیار زیاد است و معموال توافقی وجود ندارد

 : را بسته شده دانستم، که توانستم ایراد منطقی برهان او را پیدا کنم

GCB  ماهیتیست که از آن بزرگتر نتواند تصور شود. 

 .صور کنیدرا در ذهن ت GCB یک - ۱

 . ۳برو، وگرنه برو به  ۵وجود دارد به  GCB اگر - ۲

 .است، و در خارج نیز وجود دارد GCB تصور کن، که دارای تمام صفات EGCB یک -۳

۴-EGCB  از GCB پس چیزی وجود دارد که از. برتر است، زیرا واقعیست، نه تخیلی GCB  که قرار بود

مجاز ( ۴و ۳شماره ی )پس این مرحله . بزرگتر است، و این تناقض است (چیزی بزرگتر از آن وجود نداشته باشد

 .نیست، برگرد سر جای اولت

 ! وجود داره  GCBمبارکه،  -۵
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یعنی تمام حالتهای ممکن را در نظر می گیریم، و ثابت می کنیم که همه . این استدالل از نظر شکل درست است

 .یا بی اعتبارند ی حالتها یا به نتیجه ی مورد نظر ما می رسند،

اگر دقت کنید، اینجا . استادانه پنهان شده است ۳ایرادی که در این استدالل وجود دارد، در مرحله ی شماره ی 

فرض شده است، و این فرض  GCB در این مرحله وجود نداشتن. یکی از دو حالت ممکن قرار است تست شود

ولی می بینیم که در ادامه ی کار، در همین شماره ی . د داشتاعتبار خواه(  ۳یعنی شماره ی )تا پایان این مرحله 

که وجود دارد،  GCB چیزی نیست جز یک EGCB فرض شود، و EGCB ، خواسته شده است که یک۳

 ! فرض شده بود GCB در حالی که در اینجا وجود نداشتن

و به عبارت دیگر، می توان غیرمجاز است،  EGCB در اینجا وارد کردن. پس می بینیم که ایراد از همینجاست

: را تصور کنیم، کاری غیر ممکن خواسته شده EGCB گفت که در قسمت سوم که خواسته شده است یک

است که وجود دارد، در حالی که  GCB همان EGCB در این مرحله غیر ممکن است، زیرا EGCB تصور

ا فرض کرد، و در نتیجه نمیتوان ر EGCB پس نمیتوان. وجود ندارد GCB در این مرحله فرض شده است که

 .استدالل را ادامه داد و به نتیجه رسید

نیست،  (GCB وجود نداشتن)کشف می شود ناشی از فرض اساسی مرحله  ۳بنا بر این، تناقضی که در شماره ی 

 .بلکه ناشی از تصور متناقضیست که در این مرحله شده

آن گردآوری شده اند را کنار بگذاریم، پیکر برهنه ی آن اگر زواید این برهان، که برای مخفی کردن حقه ی 

 : اینچنین خواهد بود

 . ۳برو، وگرنه برو به  ۵وجود دارد به  GCB اگر -۲

 .وجود دارد GCB فرض کنید که -۳

این دو با هم در تناقض هستند، . وجود ندارد، و حال می بینیم که وجود دارد GCB ما فرض کرده بودیم که -۴

 ۲ برگرد به. رحله اعتبار نداردپس این م

 ! وجود داره GCBمبارکه،  -۵

 

 : شود می بازگو شکل این به برهان متون از بسیاری در
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 .خدا موجوديست كه از آن كاملتر وجود ندارد  -

 .وجود الزمه ي كمال است  -

 .پس خدا وجود دارد -

 

 .شود می نمایان بیشتر آن بدقوارگی پیرایه بی شکل این در که

فردی در گوشه أی نشسته است، تصوری مبهم از کمال برای خود می سازد، و انتظار دارد این تصور او وجودی 

 ."، وجود…زیبایی، دانایی، توانایی، "به حساب او، کمال مجموعه ایست از ! را الزم کند 

این تعریف که خوب، شخصی دیگر هم در آن سو می نشیند و به جای کمال، تصوری از گمال می پرورد، با 

، …کیلومتری، ساقه ی محکم، ریشه ی مناسب، برگ زیبا،  ۲٠کلروفیل قوی، تنه ی "گمال مجموعه ایست از 

 : بعد هم البد می گوید. "وجود

 .املتر وجود نداشته باشدکدرخت چیزیست که از آن  ابر -

 .مال استکوجود الزمه ی  -

 .کیلومتری وجود دارد ۲٠درخت  پس ابر

می توان آن را بازی با . نیز ایراد اصلی صفت دانستن وجود است، که پیش از این در مورد آن صحبت شددر اینجا 

 ! بازی بسیار هنرمندانه أی که نمیدانم با چه هدفی انجام شده است. کلمات نامید

 

 :تاریخچه ی برهان

در )مین یا فالسفه ی رشنالیست بسیاری از متکل. همانطور که گفته شد تاریخ این برهان با انسلم شروع می شود

از جمله . نیز آن را تایید، بازگو، یا اصالح کرده اند( مورد این مسئله در بخش آخر مقاله شرح کاملی آمده است

 .اشاره کرد( ام۱٩قرن )ی مهمترین آنها می توان به دکارت 

 

عصر انسلم بوده، و در پاسخ به انسلم،  مهمترین منتقد این برهان، راهبی تارک دنیا به نام گونیلو بوده است که هم

می نویسد، و نشان می دهد که با سبک استدالل انسلم می توان هر چیزی را ثابت کرد  "از سوی ابله"کتابی با نام 
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آنچه او مثال می زند جزیره أی رویایی و فوق العاده است، که مشابه (. حتا چیزهایی که می دانیم وجود ندارند)

ولی خدا با جزیره فرق "تنها جوابی که قدیس اندیشمند به او می دهد این است که . ه آمده استآن در این مقال

در پاسخ به این انتقاد می  Alvin Plantinga با این حال، چند قرن پس از آن، شخصی با نام!!.  "می کند

 : گوید

 

جود عددی طبیعیست که بزرگتر از آن ایده ی وجود جزیره أی که بهتر از آن وجود نداشته باشد، مانند ایده ی و

عددی وجود ندارد که از آن بزرگتر نباشد، یا . نباشد، یا خطی که کج و معوج تر از آن وجود نداشته باشد است

فرقی ندارد که چه . همین مسئله در مورد بهترین جزیره نیز وجود دارد. خطی که از آن کج تر را نتوان تصور کرد

و دخترکان رقاص به آن جلوه می دهند، همواره می توان جزیره أی را تصور کرد که دو تعداد دوشیزه ی حبشی، 

مثال تعداد درختان نخل، ) کمیتهایی که بهینگی جزیره را شکل می دهند . برابر آن دختران رقاص داشته باشد

 .هیچکدام ماکزیمم مطلقی ندارند( تعداد و کیفیت نارگیلها

هیچکدام کراندار نیستند، و ( جزیره ی برتر)که متغیرهای موجود در این ماهیت به عبارتی، مقصود وی آن است 

البته ایراد . در نتیجه ماکزیمم مطلقی هم ندارند که بتوان آن را تصور کرد و از آن در برهان استفاده کرد

-قصود گوینده واردیست، مثل ایرادهای بسیار زیاد دیگری که می توان از برهان انسلم گرفت، ولی در صورتی م

را تامین می کرد که نشان می داد تصور خدای انسلم برخالف تصور جزیره دارای ویژگی  -که دفاع از انسلم بود

ولی آیا اینطور است ؟ چه تفاوتی در این دو وجود دارد ؟ اگر کج و معوج بودن صفتی . کراندار نبودن نیست

ا در آن صورت همان حکم خط در مورد این خدا نیز صادق آی. مثبت می بود، می بایست این خدا دارای آن باشد

 نمیبود ؟

چطور زیبایی وقتی که صفت جزیره باشد کراندار نیست، ولی وقتی که صفت خدا باشد کراندار نبودنش مشکلزا 

 نخواهد بود ؟

 دانایی چطور ؟ آیا دانایی کراندار است ؟

اهی است، موجود مطلقی که همه ی آنها را بداند، با اگر فرض کنیم چیزهایی که برای دانستن وجود دارد متن

دانستن اینکه او همه ی چیزها را تا آن زمان می "دانستن آنها چیز جدیدی برای دانستن به وجود می آورد که 

دانای مطلق نیست، و اگر ( یعنی نداند که همه چیز را می داند)اگر این چیز جدید را نداند . می باشد "دانسته است
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پس دانستن . ا بداند، دوباره چیز جدیدی به وجود می آید، که آن دانستن این دانستگی بیشتر است، و تا آخرآن ر

 .نمیتواند محدود و کراندار باشد، درست مثل اعداد و کج بود

ه پس اگر ایراد او وارد باشد، با توجه به اینکه نشان دادیم صفات سازنده ی ماهیت خدا تفاوتی اساسی با صفاتی ک

برعکس )او مثال زده است ندارد، به این نتیجه می رسیم که استدالل او نیز می تواند راهی برای رد این برهان باشد 

 .آنچه خود انتظار داشته است

او اینگونه فرض می کند که خداوند کاملترین چیز است، و چون کمال نیازمند . نمونه أی دیگر، الیب نیتز است

به عبارت دیگر تصور چنین خدایی در حالی که وجود نداشته باشد، متناقض . داردوجود است، پس وجود نیز 

 .در این باره در قسمت اول مقاله صحبت شده است)است، پس وجود دارد 

اسپینوزا به نوعی وحدت وجود . در عین حال منظور او از این برهان با دیگران فرق دارد. دیگری اسپینوزاست

البته با )چیز وجود دارد، و کثرت و گوناگونی توهمی بیش نیست  "یک"ن معنی که تنها اعتقاد داشته است، به ای

از نظر او این یک چیز، که همه چیز است، خداست، طبیعت است، انسان (. کمی ساده انگاری در نقل اعتقاد او

پس از اینکه سعی می کند (. نزدیک به آنچه اکثر عرفا اعتقاد دارند)است و خالصه اینکه همه چیز را در برمیگیرد 

به شکلی منطقی این یگانگی را نشان دهد، در مرحله ی بعد از طریق برهان هستی شناسیک وجود آن یک چیز را 

به عبارت دیگر، با اینکه کل (. که می توان بر آن اسم خدا، طبیعت، یا هر چیز دیگری را گذارد)ثابت می کند 

در . دارد و در اینجا به اندازه ی قبل متوجه اثبات وجود خدا نیست برهان همان است، ولی منظور آن کمی فرق

چون وجود به "متن اسپینوزا که از لحاظ شکل بیان متفاوت، ولی از لحاظ منطقی مانند قبل است، آمده است که 

بنا بر تعلق دارد، تعریف آن ضرورتا باید مستلزم وجود باشد و ] آن چیز یگانه أی که جز آن نیست[طبیعت جوهر 

 ".این از صرف تعریف آن وجودش را می توان استنتاج کرد

او می گفت که در مورد خدا آنچه ابتدا بر انسان مشخص می . توماس آکویناس قدیس نیز با انسلم مخالفت کرد

. به عبارت دیگر، تا انسان نداند که او وجود دارد نمیتواند صفات او را بداند. شود وجود اوست، و بعد صفات او

البته این ایراد اصال وارد نیست، چرا که هر . این در حالیست که انسلم از صفات او وجودش را نتیجه می گیرد

البته برخی متکلمین ترجیح می دهند این کار را )چیزی که قرارست در موردش صحبت شود نیاز به تعریف دارد 

خدا "مانی که تعریف خدا مشخص نباشد، گفتن اینکه تا ز(. نکنند تا بیشتر دستشان برای سفسفطه و مغلطه باز باشد

هیچ معنایی ندارد، زیرا صحبت در مورد واژه أی که از کنار هم قرار گرفتن  "خدا وجود ندارد"یا  "وجود دارد
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پس باید این مفهوم مشخص باشد، و . حروف خ، د، و الف تشکیل شده است نمیباشد، درباره ی مفهوم آن است

 .مفهوم را مشخص می سازد، و تعریف هم مجموعه أی از ماهیتهاست این تعریف است که

 

 

 برهان وجود و امکان

 

 خالصه برهان

اگر . نداشته باشندوجود داشتن موجوداتی که در جهان هستند امریست امکانی و نه ضروری، یعنی می توانستند وجود 

 .همه چیز ممکن الوجود باشند هستی آغاز نمی شود، و باید واجب الوجودی باشد که این چرخه را آغاز کند

 

 شرح برهان

چون )بنا بر باور شبهه فلسفی موجود در کالم اسالمی و مسیحی، که برگرفته از آرای برخی فالسفه ی خاص 

کلمین آنها را اصول بدیهی و غیر قابل اجتنابِ تمام فلسفه های دنیا می است، و در عین حال مت( افالطون و ارسطو

وجودِ واجب، وجودِ ماهیتی ست که نبودنش تناقض آمیز . دانند، وجود به دو نوعِ واجب و ممکن تقسیم می شود

است مثال وجود نداشتن قلمی که اکنون بر روی میز من است، ممکن . باشد، و وجودِ ممکن آنچه واجب نباشد

اگر نبودِ آن تناقض آمیز باشد، واجب . تناقضی منطقی به وجود نیاورد، در این صورت ممکن الوجود است( ؟)

 .الوجود خواهد بود

 : برهان را اینگونه اقامه می کنند

اگر همه ی . یعنی هم می توانند باشند و هم می توانند نباشند. وجودِ اشیایی که ما مشاهده می کنیم ضروری نیست

بنا بر . یزها چنین باشند، هیچ چیز در آغاز وجود پیدا نمی کرد، و در نتیجه اکنون نیز چیزی وجود نمی داشتچ

 .این باید موجودی باشد که وجودش ضروری باشد، که آنرا خدا می نامیم

شته باشد، پس اگر وجود دا. در توضیح بیشتر می توان گفت که وجودِ ممکن، نه به بودن گرایش دارد، نه به نبودن

اگر تمام اشیا ممکن باشند، موجود بودنشان ایجاد تسلسل می کند، که قابل . عاملی بوده که باعث آن شده باشد
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. پس حتما باید موجودی باشد که وجودش ضروری باشد و تکلیف وجودهای ممکن را مشخص کند. قبول نیست

 .به این موجود، که آنرا واجب الوجود می نامیم، خدا می گوییم

اینکه دو چیز برابر با . مسئله را به این صورت نیز طرح می کنند که هر چیزی که ضروری نباشد نیاز به تبیین دارد

چیز دیگر خود برابرند، نیاز به تبیین ندارد به این خاطر است که ضروری و بدیهیست، در حالی که شناور ماندن 

تبیین یعنی اینکه وجود چیزی از طریق ارتباط آن با )!(. د کشتی بر روی آب اینچنین نیست، و نیاز به تبیین دار

حال، اگر سلسله ی چیزهای موجود در جهان را تبیین . چیزهای تبیین شده ی دیگر، کامال یقینی و مشخص شود

. نیاز داریم( ضروری= تبیین شده به خودی خود )کنیم، در نهایت به جایی می رسیم که به عاملی بی نیاز از تبیین 

 .می نامیم( یا خدایان)را خدا ( یا عاملها)ن عامل آ

که کاش وقت خود را یکسره صرف پزشکی می کرد و با )این برهان توسط ابن سینا هم بیان شده، و خود او 

که برهانهای دیگر را به کلی غیر قابل قبول می دانست، این ( دخالت در کار فالسفه باعث بدنامی خود نمی شد

مالصدرا نیز از آن با عنوان برهان . و یقینی می دانست، و یگانه راه رسیدن به وجود خدا یک برهان را درست

 .صدیقین نام می برد

، با این حال تفاوتهای ظریفی با (به خصوص در بیان دوم)شاید به نظر آید که این برهان همان برهان علیت است 

ی شناسیک قصد دارد به صورت عقلی محض به وجود این برهان نیز برهانی عقلیست، و چون برهان هست. آن دارد

 .خدا برسد

اولین ایراد این برهان این است که موجود بودن چیزی که ذاتا ممکن است، نه واجب، الزاما نیاز به عاملی خارجی 

مثال که حتا نبودن چنین )برای این ادعای آنها هیچ دلیل و اثباتی وجود ندارد، و حتا به عنوان مثال نقض . ندارد

می توان به سیستمهایی اشاره کرد که به خاطر کوچک بودنشان ( نقضی هم بی اعتباری آن را برطرف نمی کند

بر اساس عدم . به عنوان مثال، الکترونی را فرض کنید که به سمت پرده أی پرتاب شده. تابع عدم قطعیت می شوند

تعیین کرد، بلکه می توان احتمال برخورد آن به قطعیت می دانیم که به هیچ وجه نمی توان محل برخورد آن را 

است % ۲٠نقطه أی را در نظر می گیریم، که مثال احتمال برخورد الکترون با آن . نقاط مختلف را مشخص کرد

در این حالت می دانیم که برخورد الکترون (. منظورم از نقطه سطحی کوچک است، نه نقطه به معنای هندسی آن)

یعنی هم می تواند برخورد کند، هم می تواند برخورد نکند، و این سرانجامِ الکترون با . یستبا آن نقطه ضروری ن

حال، اگر الکترون به آن نقطه برخورد . پس این مسئله امری امکانیست. هیچ رویداد پیشینی در تناقض نخواهد بود

هیچ . رجیح این عمل نشدهکند تکلیف چیست ؟ چیزی که ضروری نبوده رخ داده، در حالی که عاملی باعث ت
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عاملی باعث نشده که امکان برخورد الکترون با این نقطه تبدیل به رویداد واقعی شود؛ هیچ چیز الکترون را مجبور 

به برخورد کردن یا برخورد نکردن به جایی نمی کند، بلکه تنها احتمال آن را تعیین می کند، که این نیز خود 

 .امکانی که با هیچ عامل معین کننده أی کامل نمی شود. مسئله أی امکانیست، نه ضروری

پس تبدیل امکان به واقعیت الزاما نیاز به عاملی خارجی ندارد، و برهان ابطال می شود، و نمی توان از آن وجودِ 

 .نتیجه گرفت( واجب الوجود)واجب را 

 "واجب الوجود"وجود چیزیست که از سوی دیگر، باید در نظر داشت که آنچه این برهان سعی دارد اثبات کند، 

فرسنگها با خدای ( با وجود نادرستی اثبات)ی اثبات شده در هریک از برهانها "خدا"گذشته از اینکه . نامیده اند

فاصله ( که دانا و توانا و بخشنده و انتقام گیر و پند دهنده و پیامبر فرستنده و مجازات کننده و غیر است)دینها 

که البته در کالم آن را با خدا معادل می دانند، با همان خدای دیگر برهانها هم بسیار متفاوت  دارد، واجب الوجود،

نمی ( وابستگی اشیا به هم)اثبات وجودِ یک یا چند واجب الوجود، صرفا به این معنیست که سلسله ی علی . است

اثبات می . یر اینجهانی بودن آن نداردتواند تسلسل داشته باشد و باید در جایی قطع شود، ولی هیچ اثباتی برای غ

که واجب الوجودی هست، ولی نمی گوید که این واجب الوجود چیزی خارج از ( البته اثباتی نادرست)کند 

تنها چیزی که این برهان در صورت درست بودن . هیچ الزامی برای چنین چیزی وجود ندارد(. خدا)جهان است 

و این نتیجه اصال . همین و بس. ی وابستگی اشیا به هم باید جایی قطع شودمی توانست بگوید این است که سلسله 

گذشته از اینکه حتا رسیدن به همان نتیجه نیز معتبر نیست و . ارتباطی با خدا پیدا نمی کند، مگر با حقه و نیرنگ

 .برهان به کل اشتباه است

 

 

 برهان دفع خطر احتمالی

 

 خالصه برهان

اگر جهان دیگری نباشد که هیچ، شما از اندک لذت آمیخته به رنج این جهان بهره مند شده اید و ما نشده ایم، در حالی که 

 .اگر جهان دیگری باشد ما در آن از لذت بی انتها بهره می بریم، و در نتیجه مسئله به نفع ماست
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 شرح برهان

عنوانیست  "دفع خطر احتمالی"نیست، و  "رسمی"این برهان که به شکلهای مختلف بیان می شود، دارای اسمی 

 .که برخی از متون به آن داده اند، و من نیز از آن استفاده می کنم

احساسی یا  طرح می شود، به این معنی که در آن از هیچ نوع مقدمه ی تجربی، "عقلی محض"این برهان به شکل 

به این خاطر، دفع خطر . امثال آن استفاده نمی شود، و تنها از مقدمات واضح منطقی کار را شروع می کنند

و برهان وجود و امکان از امتیازی باال برخوردار است، چرا که ( هستی شناسیک)احتمالی نیز چون برهان وجودی 

رهای موجود در مقدمات تجربی و احساسی می بندد، و عقلی بودن برهان راه را بر روی تردیدها و اختالف نظ

 .البته اگر برهان درست باشد. قطعیت و استواری زیادی به برهان می دهد

به عبارت دیگر مبتنی بر . بنیان این برهان بر محاسبه ی امید ریاضی منفعت دو گروه دین دار، و بی دین است

طبق این روش ریاضی بیشتر باشد، نتیجه می گیریم که روش  اگر امید ریاضی منفعت دین داران. احتماالت است

و نتیجه می گیریم ( حتا اگر ندانیم ادعای آنها در مورد خدا و دین درست است یا خیر)آنها در زندگی بهتر است 

البته در صورتی که منفعت باور باشیم، در صورتی که تنها به درستی )که باید دیندار بود و خدا را باور داشت 

این برهان، همانطور که از ساختارش پیداست، (. مطالب اهمیت دهیم، چنین برهانی به هیچ وجه جای طرح ندارد

معموال هنگامی که تمام برهانهای دیگر بی نتیجه بمانند، دست به دامن این . آخرین سنگر خداباوران است

 .استدالل میزنند

 .ات کافی وجود نداشته باشداحتماالت ابزار تصمیم گیری در مواقعیتست که اطالع

اگر جعبه أی وجود داشته باشد و در آن توپهایی به سه رنگ زرد، سبز، و آبی وجود باشد، و قرار باشد روی 

 رنگ توپی که خارج می شود شرط ببندیم، چه می کنیم ؟

نداشته باشیم، برای ما زمانی که هیچ اطالعاتی در مورد تعداد توپها . هرکدام از رنگها را می توانیم انتخاب کنیم

فرقی ندارد که روی زرد بودن توپ شرط ببندیم، یا سبز بودن آن، زیرا ترجیح یک چیز بر چیز دیگر مستلزم 

مثال اگر بدانیم برگزار کننده ی مسابقه عالقه ی زیادی به رنگ آبی دارد، احتمال می دهیم که . نوعی آگاهیست

ولی این نوعی آگاهیست، و فرض ما . روی توپ آبی شرط می بندیم توپ آبی بیشتری در جعبه گذاشته باشد، و

پس چه می کنیم ؟ فرقی ندارد که . این بود که هیچ آگاهی مستقیم یا غیر مستقیمی در مورد تعداد توپها نداریم

 .روی چه توپی شرط ببندیم
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چون . هستند "همگن"عات این مسئله در احتماالت به این شکل مطرح می شود که احتمال رویدادهای فاقد اطال

یک سوم )به آنها تعلق می گیرد  "برابر"چیزی در مورد تعداد توپها نمی دانیم، از نظر احتماالت مقدار احتمالی 

در این دیدگاه، همه چیز در یک سطح قرار می گیرند و برتری أی نسبت به هم (. احتمال هر رنگ، در مثال باال

مختلفی که نسبت به آنها پیدا می کنیم، تعادل اولیه ی آنها را برهم می زند، و در مراحل بعدی آگاهیهای . ندارند

پس از اینکه تمام اطالعات الزم جمع آوری شود، احتمال متناظر با هر . برخی را باالتر می برد و برخی را پایینتر

 .رویداد به مقدار حدی خود می رسد

 : برهان را می توان اینگونه بیان کرد

. جود خدا و نظام دینی برهانهای زیادی وجود دارد، که برخی آنها را قبول دارند، و برخی قبول ندارنددر مورد و

با اینکه این برهانها درست هستند، فرض می کنیم اینگونه نیست، و آنها هیچکدام اثباتی برای وجود خدا و نظام 

با اینکه برهانهای مختلف به ما . یل نداریمفرض می کنیم هیچ اطالعاتی در مورد این مسا. متعارف دینی نیستند

پس، . نشان می دهند که خدایی وجود دارد و آن جهانی هم هست، ولی فرض می کنیم چنین اطالعاتی نداریم

 .وجود داشتن آن جهان و وجود نداشتن آن همگن می شوند، و هرکدام دارای احتمال یک دوم

دین داران اعتقاد دارند که زندگی اینجهانی آنها بهتر . گی می کننددین داران و بی دین ها هردو در این جهان زند

فرض می کنیم دین داران در این جهان هیچ لذتی . از بی دین هاست، و بی دین ها هم عکس آن را ادعا می کنند

ت از پس تا اینجا بی دینها به اندازه ی یک عمر لذ. نمی برند و تمام لذایذ این دنیا متعلق به بی دین هاست

 .دیندارها جلوتر هستند

. پنجاه درصد احتمال دارد وجود داشته باشد، و پنجاه درصد احتمال دارد که وجود نداشته باشد. در مورد آن دنیا

اگر وجود نداشته باشد، محاسبه در همینجا تمام می شود، و اگر وجود داشته باشد هر دو گروه به آن دنیا منتقل 

پس در این حالت حساب . داران از لذت جاودانی برخوردار می شوند، و بی دین ها خیردر آن دنیا دین . می شوند

 .ها می شود یک عمر لذت برای بی دین ها، و بی نهایت لذت برای دین دارها

مشخص است که برد با دین دارهاست، چون امید ریاضی کل برابر خواهد بود با لذت این دنیا، به عالوه ی 

ا، ضرب در احتمال آن، که برابر می شود با یک عمر لذت برای بی دین ها، و نیم بی نهایت احتمال وجود آن دنی

چون بی نهایت از یک عمر بیشتر است، پس امید ریاضی لذت . لذت برای دین دارها، که برابر با بی نهایت است

 .ه سعادتمندندپس در نهایت دین دارها هستند ک. برای دین داری باالتر از بی دین ها است( سعادت)
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 .با این حال ایراد آن نیز کوچک نیست. برهان چندان پیچیده نیست و ساختار جالبی نیز دارد

درست است، چون قصد نداریم از برهانهای مشکوکِ دیگر استفاده کنیم، می توانیم قید تمام آنها را بزنیم و 

امید ریاضی . د آن پنجاه درصد می شودپس احتمال وجو. بگوییم که هیچ اطالعاتی در مورد آن جهان نداریم

به عالوه ی لذت آن جهان در احتمالش ( یک)کل، برابر خواهد بود با مقدار لذت این جهان ضرب در احتمالش 

در مورد لذت این جهان هم جای بحث است، که باز هم می توان قید آن را زد، و گفت که فرض می (. یک دوم)

دیندارها در اینجا از هیچ پیش فرضی استفاده نمی کنند تا از . ن لذتی نمی برندکنیم دین دارها اصال در این جها

. در برابر صفر( بی دین)پس یک عمر لذت . تا اینجای کار هیچ مشکلی وجود ندارد. قطعیت برهان کاسته نشود

 در مورد آنجهان چطور ؟

 … در آن جهان دیندارها لذت جاودانه می برند و

 ست که چنین سرنوشتی وجود دارد ؟چه کسی گفته ا چرا ؟

بله، البته مشخص است که ادعای دیندارها اینگونه است که جهان دیگری وجود دارد و فالن جور و بهمان جور 

دیندار ریاضی دوست ما اگر قصد داشته باشد به . است، ولی چنین ادعایی که از سوی همگان پذیرفته شده نیست

ریاضی عمل کند، باید اینجا نیز مانند مراحل قبل بدون /اده از روش منطقیشیوه ی عقلی محض و تنها با استف

البته از این نیز گذشته، یکی از محورهای شروع برهان این بود که ما چیزی در مورد آن . پیشداوری عمل کند

پس در ، (و این خود علت آن بود که وجود داشتن و وجود نداشتنش را همگن در نظر گرفتیم)جهان نمی دانیم 

همانقدر که احتمال دارد در آن جهان دین دارها پاداش . مورد آنچه در آنجا می گذرد نیز چیزی نمی دانیم

پس از هر دو اتفاق باید چشمپوشی کنیم، . بگیرند و بی دینها مجازات شوند، احتمال دارد که اتفاق عکسش بیفتد

در آن دنیا همانقدر که دین . آن را همگن فرض کنیم و به بیان ریاضی، چون اطالعاتی در مورد آن نداریم، باید

یک عمر "پس مقدار کل لذت برای دیندارها می شود (. همگن)دارها لذت می برند، بی دینها نیز لذت می برند 

ضریب نیم احتمال وجود آن ) "نیم لذت آن دنیایی"، و برای دیندارها می شود "به عالوه ی نیم لذت آن دنیایی

البته این نتیجه نیز درست نیست، چرا که این برتری ناشی . ر این اساس می بینیم که برد با بی دینهاستب(. دنیا است

. اکنون که ورق برگشته، باید آن ارفاق را نیز حذف کنیم. از ارفاقیست که از سوی دیندار ریاضی دوست شده بود

پس آن . بود، که در مورد آن اتفاق نظر نیست آن ارفاق لذت بردن بی دین ها در این دنیا و لذت نبردن دیندارها

بسیار خوب، حال نتیجه ی استدالل چه می شود ؟ مشخصا این می شود که برنده کسیست که . را نیز حذف کنیم
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اگر گروه دینداران بیشتر لذت می برند، برنده آنها هستن، و اگر بی دینها، برنده . در این دنیا بیشتر لذت برده باشد

 .اینگونه می گوید "این استدالل". ایشانند

ولی این مسئله به . شاید به نظر معقول نیاید که در آن دنیا دینداران مجازات شوند و بی دینها پاداش داده شوند

در عین حال، چنین . برهان ما مربوط نمی شود، چرا که قصد داریم مسئله را به صورت صرفا منطقی بررسی کنیم

 .ن پرورش یافته در محیط دینی نامعقول می نماید، دور از ذهن نیستفرضی آنقدر هم که برای ذه

فرض کنید همانطور که در این برهان . خدایی مانند آنچه در ادیان تصور کرده اند. فرض کنید شما خدا باشید

جود شما جهان را طوری آفریده اید که کسی نمی تواند و. فرض شده، برهانهای دیگر راه به اثبات شما نمی برند

. جنابعالی مدتها در کارگاه خود مشغول ساختن پیچیده ترین قسمت انسان، یعنی مغز او بودید. شما را اثبات کند

اکنون کناری نشسته اید و در حال تماشای . شاهکار شما ساختن مغزی با چنان پیچیدگی بوده که می شناسیم

و با توجه به اینکه ( مغز)ول با اتکا به شاهکار شما ساخته های شما دو گروه می شوند، گروه ا. دسترنج خود هستید

بی توجه هستند و ( مغز)راهی برای اثبات خود قرار نداده اید، وجودتان را قبول ندارند، و گروهی به شاهکار شما 

اگه دلم می ! مگه من مسخره ی اینام ؟"! بدون اینکه دلیلی داشته باشند ادعا می کنند که شما وجود دارید 

من . ت یه کاری می کردم که بدونن من وجود دارم، وقتی همچین کاری نکردم یعنی دلم نمی خواستهخواس

اینهمه جون کندم و این مغز صابمرده رو براشون درست کردم که استفاده کنن، اونوقت جای اینکه از حاصل 

همچین حالی ازشون !!  دارن منو مسخره می کنن! اینهمه تالش من استفاده کنن داران به مسخره می گیرنش 

 "! بگیرم که بفهمن

وقتی هم که دو گروه به جهان بعدی بروند، گروه اول به خاطر منطقی عمل کردن از شما پاداش می گیرند و 

 .گروه دوم به خاطر مسخره کردن شما دمار از روزگارشان در می آید

ری می کنند و به حساب شما می گذارند، در اینهمه خرابکا. شاید هم به خاطر بدنام کردن اسم شما مجازات شوند

خداناباوران کمتر "مشهور است که می گویند . حالی که بی دین ها مسئولیت کارهای خودشان را قبول می کنند

 ."به خدا صدمه زده اند تا خداباوران

 .دباش( پاداش گرفتن دینداران)خوب، فکر نمی کنم چنین فرضی چندان غیر معقول تر از فرض خالفش 

دفع خطر ". خالصه اینکه این برهان در صورتی که فاقد پیش داوریها باشد، هیچ نتیجه أی به ما نمی دهد

با ادعای اولیه ی بی پیشداوری بودن، ریاضی بودن، و عقلی بودن کار خود را شروع می کند، در حالی  "احتمالی
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رهان تنها در صورتی به نتیجه ی درست می این ب. که برای رسیدن به نتیجه مجبور است از این روش تخطی کند

ها قبول شوند، "فرض"مسلما اگر قرار باشد . رسد که فرض دینداران در مورد چگونگی آن جهان را قبول کنیم

فرض می کنیم خدا وجود دارد ! می توان از همان ابتدا حکم مسئله را فرض کرد . نیازی به استدالل کردن نیست

 .و مسئله تمام می شود

اگر کسی پیشفرض دینداران در مورد ": توان برهان را به شکل درست، و آبرومندانه تر دیگری هم بیان کرد  می

 ."چگونگی آن جهان را قبول داشته باشد، به نفعش است که به شیوه ی دینداران عمل کند

تنها حکم مسئله اصالح . که البته این برهان کامال درست است، و صورت بیان آن به شکل قبال گفته شده می باشد

از )واضح است، اگر شما کسی هستید که نمی دانید جهان دیگری وجود دارد یا نه، ولی مطمئن هستید که . شد

دیندارها پاداش داده می شوند و بی دین ها مجازات می ( در صورت وجود)در آن جهان !( کجا مطمئن هستید ؟

دینداری یعنی نماز هفده رکعتی خواندن و روزه ی فالن !( ؟از کجا مطمئن هستید )شوند، و مطمئن هستید که 

و گردن زدن کفار به حکم دین و اطاعت و تقلید از رهبر دینی و  …جور گرفتن و غسل بهمان جور گرفتن و 

بله، واقعا منطق چنین حکم می کند، ولی در صورتی . امثال آن، منطق حکم می کند که به این روشها عمل کنید

بله، تنها نتیجه ی درستی . ات فراهم باشد، و فکر میکنم چنین نتیجه گیری أی چندان هم سخت نباشده آن مقدمک

 .که از این برهان می توان گرفت همین است

آیا چنان مقدماتی فراهم است ؟ پیروان هر دینی سلسله احکامی دارند که احساس می کنند عمل . ولی افسوس

هان پاداش داده شوند، و تمام کسان دیگر، یعنی تمام بی دینها و حتا تمام کردن به آنها باعث می شود در آن ج

دشمنی پیروان ادیان با ادیان غریبه چندان کمتر از . دیندارهای دیگری که به دین آنها نیستند جهنمی هستند

اعده می دینهای مختلف که هیچ، شعبات کوچک دینهای مختلف نیز شامل این ق. دشمنی آنها با بی دینها نیست

 … پروتستان کاتولیک را قبول ندارد و کاتولیک پروتستان را. شیعه سنی را قبول ندارد، و سنی شیعه را. شوند

 : می گویند. بیان دیگر این برهان به شکل دیگری نیز بیان می شود، که در اصول فرقی با بیان ریاضی پیشین ندارد

ه أی گذر کنید، و فرد دروغگویی در آنجا ایستاده باشد و به شما اگر بخواهید به جایی بروید و قرار باشد از کوچ

 بگوید که دیوانه أی در آن خیابان کمین کرده است تا شما را بکشد، چه می کنید ؟

درست است که آن فرد مورد اعتماد نیست و به احتمال زیاد دروغ می گوید، ولی باز هم ریسک نمی کنید و بر 

 .بعدی رد می شویداساس همان حرف از کوچه ی 
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. به شما اخطاری داده اند. این همه پیامبر در تاریخ آمده اند، که همگی نیز مشهور به صداقت و درستی بوده اند

 .منطق حکم می کند که برای دفع خطر احتمالی اقدام کنید

معقول درست است که دفع خطرهای احتمالی کاری . این شکل از استدالل مشکالت بیشتری هم در پی دارد

 است، ولی به چه قیمتی ؟ و چطور خطر را تعیین می کنیم ؟

اگر کسی در خیابان جلوی شما را بگیرد و بگوید که شما بیماری خاصی دارید که اگر همین االن یک دست 

دست خود را می . باالخره مردن شما خطری احتمالیست! خود را از کتف نبرید، درجا خواهید مرد، چه می کنید ؟

 !؟برید 

اگر در آپارتمان خود در طبقه ی ششم نشسته باشید و در حال چَت کردن باشید، و ناگهان از ناشناسی پیغامی برای 

آنها تمام قربانیهای خود را به . هم اکنون گروهی جانی در حال ورود به آپارتمان شما هستند"شما بیاید که 

چ راه فراری هم ندارید، آنها شما را محاصره کرده اند متاسفانه هی. بدترین شکل ممکن شکنجه می کنند تا بمیرد

به شما پیشنهاد می کنم برای گرفتار نشدن به چنین مرگ دردناکی، هم . و هرلحظه ممکن است به شما برسند

چه می کنید ؟ باالخره احتمال وجود  ".اکنون خود را از پنجره به بیرون پرتاب کنید، تا بدون درد زیاد بمیرید

خود را از پنجره به بیرون پرت می کنید . ی هست، می دانید که چنین جنایتهایی در دنیا بی سابقه نیستچنان خطر

 !؟

اگر در اتاقی باشید و هوس کنید از آبی بنوشید، و کسی به شما بگوید که آبهای آن اتاق ""کسی می پرسید 

 "سمی هستند چه می کنید ؟ آیا ترجیح نمی دهید آب ننوشید ؟

 ب، اگر در حال مرگ از تشنگی باشید چطور ؟بسیار خو

در هوای اینجا سمی وجود داشته که شما از آن تنفس "اگر پس از آن کس دیگری هم بیاید و به شما بگوید که 

چه می  "کرده اید و تا چند دقیقه ی دیگر شما را خواهد کشت، و پادزهر آن آبیست که در این اتاق وجود دارد

 د یا خیر ؟کنید ؟ آب را می نوشی

 خطر در نوشیدن آب است یا در ننوشیدن آن ؟ چگونه وجود خطر را تعیین می کنید ؟ با حرف کسی ؟

آنوقت آب را نمی . ممکن بود وقتی به آن اتاق می روید نفر دوم خواب باشد و شما تنها پیام نفر اول را بشنوید

 نوشید و در نتیجه ی تنفس هوای آن اتاق می میرید ؟
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آنوقت آب را می . وقتی به آن اتاق می روید نفر اول خواب باشد و شما تنها تنها پیام نفر دوم را بشنوید ممکن بود

 نوشید و در نتیجه ی زهر موجود در آب می میرید ؟

 آنوقت چه می کردید ؟. ممکن بود هردو خواب باشند و شما پیامی نگیرید

ه اید ؟ با حرفهایی که ممکن بود بشنوید ولی از آنها بیخبرید چگونه خطر را تعیین می کنید ؟ با حرفهایی که شنید

 ؟ با حرفهایی که شنیده اید ولی ممکن بود از آنها بی خبر باشید ؟

ممکن است . اینکه ما بخواهیم خطری محتمل را دفع کنیم، قیمتی دارد. انتخابهای زندگی ما به هم پیوسته هستند

اگر هنگام گذر از آن کوچه چنان پیغامی . و ممکن است نداشته باشد این قیمت ارزش آن کار را داشته باشد،

دریافت کنم و کوچه ی دیگری اندکی پایینتر وجود داشته باشد، احتماال مسیرم را عوض می کنم و از آن کوچه 

نقطه  ی پایینی عبور می کنم، ولی اگر تنها راه ممکن این باشد که در خالف جهتْ کره ی زمین را دور بزنم و به

 .ی مورد نظرم برسم، مسلما چنین کاری نمی کنم

. جهان دیگری وجود دارد که فالن و بهمان است"در مورد دین هم اگر بنا بود مسئله این باشد که کسی ادعا کند 

، ممکن بود چنان "اگر می خواهی بعد از مرگ به آن جهان بروی کافیست هم اکنون یک نفس عمیق بکشی

تی این کار به قیمت اسارت من در بند قوانین بی اساس دینی و تبدیل شدنم به ابزاری در کاری بکنم، ولی وق

همانطور که با دریافت یک پیام مشکوک ! دست رهبران دینی و انکار تعقلم باشد، مسلما چنین کاری نمی کنم 

است آنها را قوانینی بی  ممکن. ممکن است دیندار بودن را بد ندانم. خود را از پنجره به بیرون پرتاب نمی کنم

و رابطه با رهبر دینی را ابزاری و اسارت ندانم، و در نتیجه دیندار ( آنگونه که چندی پیش گفتم)اساس ندانم 

ولی این به خاطر نتیجه گیریهای دیگریست که در مورد آنها کرده ام، و برای آنها دالیلی داشته ام، نه به . باشم

 .خاطر دفع خطری احتمالی

اگر قرار است تنها و تنها از خطرهای . مام اینها گذشته، مشکالتی که در قسمت قبل مطرح شد هم وجود دارنداز ت

احتمالی بگریزید، و کسی بوده که به شما بگوید جهان دیگری وجود دارد که در آن دینداران پاداش می گیرند، 

 .ن بی دینها پاداش می گیرندمنِ نوعی هم هستم و به شما می گویم که جهان دیگری هست که در آ

 بسیار خوب، چه می کنید ؟

در حالیکه این دو پیام ضد هم هستند و . دو پیام دارید، هردو مشکوک، و هر دو در جهت دفع خطری احتمالی

 .شما تنها می توانید یکی از آنها را قبول کنید
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 خوب، چه می کنید ؟

 نِ نوعی را ؟حرف آن کسی که پیام اول را به شما داد، یا حرف م

چرا ؟ چون آن حرف بیشتر تکرار می شود و کسان بیشتری آن را قبول دارند ؟ . شاید بگویید حرف نفر اول را

از کجا می دانید اینطور است و صدای کسانی که نظر مخالف داشته اند در ( چه کسانی خدا را باور ندارند. ک.ر)

مع چطور می تواند چیزی را ثابت کند ؟ مگر کم هستند گلو خفه نشده است ؟ حتا اگر اینطور باشد، نظر ج

اشتباهاتی که مقبول تر از درست ها هستند ؟ چرا برای درمان بیماریهای خود به جای پزشک به رای اکثریت 

 اطرافیانتان رجوع نمی کنید ؟

دیگران عمل کند، شما از این گذشته، واقعا اگر قرار باشد انسان قدرت تفکر خود را انکار کند و بنا به گفته ی 

ترجیح می دهید بنا به گفته ی بی سوادها زندگی کنید یا دانشمندان ؟ البته هردو روش ابلهانه ست، ولی من 

چه )با کمی دقت در توزیع باورها . شخصا اگر مجبور به انتخاب بین این دو باشم، دومی را انتخاب می کنم

خداناباوری ایده ایست که . روش به نفع خداناباوری تمام می شودمی بینیم که این ( کسانی خدا را باور ندارند

 .متعلق به قشر فرهیخته و تحصیل کرده است

این به آن معنیست که قصد دارید مسئله . بسیار خوب، این عالیست. شاید بگویید نفر اول دالیل محکم تری دارد

، (به قسمتهای دیگر سایت مراجعه کنید)قویتر باشد  شاید واقعا همینطور باشد، شاید دالیل نفر اول. را تحلیل کنید

عمل نکرده اید، بلکه چیزی را که  "دفع خطر احتمالی"ولی در این صورت فراموش نکنید که شما از طریق 

 .فهمیده اید درست تر است انتخاب کرده اید، نه آنکه تنها به قصد دفع خطری احتمالی چیزی را قبول کرده باشید

ور کل عمل کردن در جهت دفع خطر احتمالی امکان ندارد، و برای تصمیم گیری باید فاکتورهای در اینجا به ط

می دانید تفاوت در . دیگری را وارد کرد، زیرا به ازای هر دو تصمیم متناقضی خطری احتمالی وجود دارد

خطرهای . کند کجاست ؟ در این است که دیندار ما در این استدالل ادعاهای مخالف را حذف شده فرض می

 .(مصادره به مطلوب)دیگر را نادیده می گیرد، و به نوعی، برای رسیدن به اعتقادش، آنرا پیشاپیش فرض میکند 

 خوب، چه می کنید ؟

 حرف آن کسی که پیام اول را به شما داد قبول میکنید، یا پیام مرا ؟
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ن وجود دلیلی منطقی کاری را انجام به جای اینکه در جهت دفع خطری محتمل بدو. من پیشنهاد دیگری دارم

 .دهید، فکر کنید و تصمیمی منطقی بگیرید

 

 

 برهان ترجیح هستی

 

 خالصه برهان

ن وجود دارد، الجرم مرجحي حال كه جها. ترجيح بالمرجح محال است. اصل عدم است. جهان هست، به جاي آنكه نباشد

در كار است( خدا) . 

 

 شرح برهان

 .این برهان اسمی رسمی ندارد، و از خانواده ی برهانهای جهانشناختی است

 : صورت این برهان را بر اساس یکی از کتبی که در این زمینه نوشته شده است نقل می کنم

حال که جهان وجود دارد، الجرم . ح محال استترجیح بالمرج. اصل عدم است. جهان هست، به جای آنکه نباشد

 .در کار است( خدا)مرجحی 

آن را میتوان به شکل ساده تر اینگونه بیان کرد که جهان هم می توانست وجود داشته باشد، هم وجود نداشته باشد 

نقطه . ل دارداصل با وجود نداشتن است، و این وجود است که نیاز به دلی(. یعنی هیچکدام تناقض منطقی ندارند)

پس اگر جهان وجود نمی داشت اتفاق خاصی نیفتاده بود، ولی . ی شروع عدم است و وجود چیزی فراتر از آن

، حتما چیزی بوده است که باعث شده چنین اتفاق خاصی (خالف حالت معمول و اصیل)حال که وجود دارد 

 .آن چیز خداست. بیفتد

ار شبیه برهان وجوب و امکان است، و تنها تفاوت مهم نتیجه ایست که همانطور که مالحظه می شود این برهان بسی

 .میگیرد
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ترجیح نیاز به "اینکه جهان وجود دارد، اصالت با عدم است، و اینکه . این برهان از سه فرض استفاده کرده است

 ."مرجح دارد

داریم، دست کم در مورد  از این سه مقدمه در مورد اولی مشکلی نیست، چرا که همه به شکلی وجود را قبول

 ."خود"وجود 

اینکه ترجیح بدون ترجیح دهنده ممکن نیست به عبارتی بیان علیت است، که نقدهای وارد بر برهان علیت را نیز به 

این برهان وارد میسازد، و از سوی دیگر حکمی نادرست است، که در مورد نادرستی آن در برهان وجوب و 

، نه تنها غیر ممکن نیست، بلکه "ترجیح بال مرجح"آنگونه که در آنجا بیان شد، . امکان توضیح داده شده است

بر این اساس مشخص است که برهان باطل . همواره در حال اتفاق افتادن است و کل هستی را در بر گرفته است

 .میشود، زیرا یکی از مقدمات آن درست نیست

 .شکالت زیادی داردنیز م "اصالت عدم"از این گذشته، دومین فرض، یعنی 

 به چه معنی اصالت با عدم است ؟

 در فلسفه معانی زیادی دارد، منظور در اینجا چیست ؟ "اصالت"

 : گوینده ی این برهان خود میگوید

منظور از اصالت عدم این است که در شرایط مساوی و قبل از دخالت هر فاعلی یا هر عاملی یا هر مبدائی، در 

هستی، یعنی جهان یا کیهان به صرفه تر، محتمل تر، و به اقتصاد فکر و منطق نزدیک تر  شرایط صفر، برای عالمِ

 .این است که این جهان وجود نداشته باشد، مگر اینکه خالفش ثابت شود و مرجح وجودی داشته باشد

ه مشخص است که گوینده برای فرار از گردابی که فراهم آمده ی خود اوست چگونه گرفتار همانگویی شد

 "هیچ چیز وجود ندارد، مگر اینکه پدیدآورنده أی وجود داشته باشد"اگر اصالت عدم به این معنا باشد که . است

 : برهان اش به این شکل در می آید( که آن را با کمی پیچ و خم در گفته ی خود آورده است)

 .دارد( خدا)نده أی جهان وجود دارد، هیچ وجودی بدون پدید آورنده ممکن نیست، پس جهان پدید آور

وجود بدون پدید "که آن را کامال به برهانی بی معنی تبدیل میکند، چرا که اکنون الزم است ثابت شود که 

 .، و مسئله را تبدیل میکند به برهان علیت"آورنده ممکن نیست
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 میال درونید پاسخ برای الزوم وجو برهان

 

 خالصه برهان

ما . ز نخواهد بودبه ازای هر میل درونی پاسخی وجود دارد، و تا زمانی که ما به ازایی خارجی وجود نداشته باشد، میلی نی

 .گرایش به خدا داریم، پس خدا وجود دارد

 

 شرح برهان

 : برخی میگویند

تا آب نباشد، تشنگی وجود نخواهد داشت، و تا غذا نباشد گرسنگی . به ازای هر نیازی، پاسخی وجود دارد

 .ردپس وقتی گرایش به سوی خدا در انسانها وجود دارد، حتما خدایی نیز وجود دا. نخواهد بود

این برهان از دو مقدمه تشکیل شده است، یکی اینکه انسان به خدا گرایش دارد، و دوم اینکه هر گرایشی لزوما ما 

اینکه انسانها همگی و همواره، کم و زیاد، . در مورد این دو، ایرادهای زیادی وجود دارد. به ازایی خارجی دارد

می شود برخی چنین برداشت کنند، تنها تفسیری خاص از آنچه باعث . به خدا گرایش دارند، حرف بی اساسیست

مسلما وقتی در محیطی که انسان از کودکی در آن . اعمال معمولی ما، یا بازتابی از خواسته های محیط است

مگر اینکه )پرورش پیدا می کند همواره برای خدا تبلیغ کنند، ایده أی از خدا در ذهن افراد شکل می گیرد 

در عین حال وجود این ایده، هیچ چیز را نمی تواند ثابت کند، چون تنها بازتابی از (. باشد شخص فاقد حافظه

زیرا هیچگاه داستانهای )اجتماع ماست، نه چیزی از درون شخص، همانطور که اکثر ما ایده ای از غول داریم 

. ین ادعایی نمی کنددر حالی که می دانیم وجود خارجی ندارد و کسی هم چن( کودکی را فراموش نمی کنیم

، و "خداحافظ"مثال شخصی هنگام رفتن می گوید . برخی نیز اعمال بسیار معمولی انسان را اشتباه تفسیر می کنند

یا مثال شخصی به . "حتا او هم که وانمود میکند به خدا اعتقاد ندارد، او را یاد می کند"استنباط می کنند که 

این ابراز عالقه نمونه أی ناقص از میل و گرایش او به عشق "می گیرند که دیگری ابراز عالقه می کند، و نتیجه 

به خدا گرایش دارند، یا ( کم یا زیاد)مسلم است که هیچگاه نمی توان به قطعیت نشان داد که همگان . "الهی ست

که می گویند  میل و گرایش به خدا آنچنان. اگر داشته باشند، این گرایش معنی دار است و از درون فرد جوشیده

 .برهان فطرت : عمومی و همگانی نیست
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چطور می توانیم بگوییم که به ازای هر میلی، ما . از این گذشته، در مورد مقدمه ی دیگر هم قطعیتی وجود ندارد

و ؟ قابل انکار نیست که تمام انسانها در تمام تمدنها و زمانها، میل به پرواز داشته اند، خارجی وجود داردبه ازایی 

 بسیار خوب، ما به ازای خارجی این میل چیست ؟. وجود این میل از وجود میل به خدا بسیار قطعی تر است

البته . انسان همواره میل به پرواز داشته است، و این میل وجود هیچ چیز را نشان نمی دهد. مشخص است که هیچ

توان به او یادآوری کرد که همانطور که  اگر کسی از سر تفریح بگوید که وجود هواپیما را نشان می دهد، می

البته این جواب . "ساخته است"انسان هواپیما را بر اساس میل خود ساخته است، باور خدا را هم بر اساس میل خود 

 .خوش آیند خداپرستان نیست

، باز به حکم از تمام این مسایل که بگذریم، حتا اگر فرض کنیم که دو مقدمه ی اشتباه این برهان هم درست باشند

فرض می کنیم در تمام انسان ها چنین میلی وجود داشته باشد، و فرض می کنیم هر میلی با . آن نمی رسیم

 ست؟"خدا"چطور می توانیم نتیجه بگیریم ما به ازای خارجی این میل . وجودی در خارج متناظر شود

انسان در کودکی بسیار وابسته به پدر خود . می کند فروید دقیقا به این مسئله می پردازد و این میل انسانها را تحلیل

این رابطه به خاطر وابستگی حیاتی کودک آنقدر محکم و عمیق . است، طوری که او را نمونه ی کمال می پندارد

معروف است که می گویند آنچه در کودکی بیاموزید مانند نوشته های حک )است، که هیچگاه از بین نمی رود 

و وقتی این فرد بزرگتر می شود و می بیند که پدرش با تصویر ساخته شده ( از بین نرفتی هستندشده بر روی سنگ 

در ذهنش تطبیق نمی کند، با توجه به اینکه قادر به کنار گذاشتن تصویر نیست، سعی می کند چیز دیگری 

یده نه خدا، که پدر پس، ما به ازای خارجی این ا. جایگزین پدر کند، و آن چیز ایده ی گنگ و مبهم خداست

مثال خدایان سخت گیر و ظالمی که در . یا در تحلیلی کلی تر، نمونه های مختلفی از بزرگی و قدرت. فرد است

چرا . برخی جوامع تصور می شوند، می توانند به نوعی ایده ی تغییر شکل یافته ی روابط شاگرد و استادی باشند

اجتماعی آنها سازگاری دارد ؟ آنهایی که سیستمهای پدرساالرانه و ایده ی خدا در هر جامعه أی با شکل روابط 

. دیکتاتوری دارند، خدایانی همانگونه دارند، و آنها که روابط دوستانه و دموکراتیک دارند، خدایانی شبیه به همان

نقش می این به این خاطر نیست که این ایده حاصل تصویرهاییست که در اثر زندگی اجتماعی فرد، در ذهن او 

 بندد، و بعد به سمت خدا نشانه گیری می شود ؟

یا از سوی دیگر، می توانیم مسئله را اینگونه تحلیل کنیم که میل یاد شده وابسته به اموری دیگر است، و آنها گریز 

و چون از همه ی ما در مقابل برخی چیزها ناتوانیم، . از ترس و ناتوانی هستند، که میتوان آن را میل قدرت نیز نامید

وقتی هیچ راهی برای مقابله با آن نداشته باشیم، به . این ناتوانی گریزانیم، همواره سعی می کنیم با آن مقابله کنیم
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خیاالت متوسل می شویم، و اینگونه ست که با توجه به وجود اموری که همواره در برابر آنها ناتوانیم، میل مقابله 

یعنی سعی می کنیم وجود خدایی را باور کنیم که در . م خدا بروز می کندی ما به شکل میل به باور گنگ و مبه

چون حاضر به قبول ضعف خود نیستیم، خود را گول می زنیم و . رابطه اش با ما، ناتوانی مان را جبران می کند

ورده اینگونه می پنداریم که خدایی وجود دارد که ضعف های ما را جبران کند، و مثال اگر کسی حق ما را خ

مشخص است که چنین . است، این خدا زمانی او را مجازات می کند، یعنی کاری که خود قادر به انجامش نیستیم

البته شاید گفته شود که وجود چنین ایده أی . چیزی به معنی وجود خدا نیست، بلکه تنها به معنی وجود ناتوانیست

 .برهان ایده ی کمال بررسی می شود از کمال خود نشان دهنده ی وجود خداست، که این مطلب در

هم حتما دلیلی دارد، وگرنه  ۱۳البد آنها که به این استدالل باور دارند، اعتقاد دارند که ایده ی نحس بودن عدد 

حتما ایرادی در این عدد هست، حتما . بیخود نیست که این همه آدم در نقاط مختلف دنیا چنین باوری دارند

 اینگونه است ؟. ه به طریقی می تواند در زندگی انسان اثر بگذاردپلیدی و شومی أی دارد ک

مسئله ی مهم این است که هر انتظار، تصور، و ایده أی که برای مدتی طوالنی همراه انسان باشد، با یک میل 

آنچه پیش از به این ترتیب، بنا بر این مسئله، و . مانند همان میل به پرواز، یا میلِ وجود خدا. درونی همراه می شود

این گفته شد، این میل درونی به معنی وجود چیزی در خارج ذهن نیست، بلکه تنها نشان دهنده ی شرایط 

 .اجتماعی و فردی شخص است

 

 برهان حرکت

 

 خالصه برهان

. ارد، این اجسام خود نمی تواتند عامل حرکت خود باشند و نیاز به محرک دیگری دارنددر بعض ی اجسام حرکت وجود د

این زنجیره برای . پس به ازای هر متحرکی محرکی الزم است که آن نیز خود به خاطر متحرک بودن نیاز به محرک دیگری دارد

 .جلوگیری از تناقض باید به یک محرک بی تحرک ختم شود، که همان خداست
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 ح برهانشر

یکی از پرسابقه ترین و مهمترین برهانهاست، و به عقیده ی نگارنده در کنار برهان نظم، مهمترین دالیل اعتقاد 

 .بسیاری از خداباوران است، و یک سر و گردن باالتر از سایر برهانها

 : آن را در شکل مختصر آکویناسی میتوان اینگونه بیان کرد

علل وجود دارد، و چون تسلسل علل ممکن نیست، باید علت نخستینی وجود داشته  در میان پدیده ها سلسله أی از

 .این علت نخستین خداست. باشد

گوینده آن . البته ممکن است چنین بیانی از علیت کمی نا امید کننده باشد، چرا که از پیرایه های لفظی عاری ست

اطب در میان دریایی از کلمات گم نشود و کل را بی دلیل پیچیده نکرده، و این مسئله باعث می شود که مخ

ممکن است آنچه به وضوح دیده می شود چندان باب طبع نباشد، ولی . استدالل به وضوح در برابرش قرار گیرد

عادت داریم مسایل را پیچیده کنیم، و ( منظورم شرقیها، و به طور خاص ایرانیهاست)متاسفانه ما . اصل ماجراست

ارزش می  دلیل با که چیزهای پیچیده را نیز بی  نیم،چیده نباشد را بی دلیل بی ارزش می دانه تنها چیزی که پی

 ! دانیم

ما عادت داریم اینگونه انتظار داشته . بسیار مشکل. پذیرفتن اینکه پدیده أی می تواند بدون علت باشد مشکل است

کنیم و آنها را می یابیم، و اگر هم موفق  برای علل آن جستجو می. باشیم که هر چیزی نیاز به علتی داشته باشد

ولی اصل علیت از کجا آمده . نشویم، گناه آن را خود به گردن می گیریم و ایرادی از اصل علیت نمی گیریم

 است ؟ چه اثباتی برای آن داریم ؟

ه زنجیره ی اگر کسی ادعا کند که علیت جهان شمول نیست، و برخی چیزها می توانند بدون علت باشند و در نتیج

علتها تشکیل نمی شود که الزم باشد برای فرار از تسلسل، از آن وجود خدا را نتیجه بگیریم، ممکن است ادعایش 

 .را چندان خوش نداریم، چرا که تصور چیزی فاقد علت بسیار دور از ذهن می نماید

. فرض کنیم برهان درست باشد .این برهان هم مانند بسیاری دیگر از برهانها، گرفتار مشکل تحلیل موضعی ست

 علت خدا چیست ؟: بسیار خوب، حال سوال اساسی را می پرسیم . فرض کنیم اصل علیت جهانشمول باشد

هم به آن . پس این جواب ممکن نیست. اگر قرار باشد خدا علتی داشته باشد، از خدایی خود برکنار می شود

در . لتش هم باید علتی داشته باشد و باز تسلسل به وجود می آیدخاطر، هم به این دلیل که اگر علتی داشته باشد، ع
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پس خدایی که علت داشته باشد در این برهان به هیچ وجه . حالی که ما برای فرار از تسلسل فرض خدا را پذیرفتیم

 .قابل قبول نیست، زیرا نمی تواند به مقصود اصلی که رفع تسلسل است بیانجامد

یعنی چیز یا . نداشته باشد چطور ؟ این حالت به این معناست که علیت جهانشمول نیستاگر قرار باشد خدا علتی 

ولی یکی از مقدماتی که باعث شد به فرض وجود خدا برسیم . چیزهایی وجود دارند که نیاز به علت ندارند

را به خدا می  اگر علیت جهانشمول نباشد، باز هم زنجیره أی که تصور می کردیم ما. جهانشمول بودن علیت بود

 .رساند تشکیل نمی شود

 پس چه می شود ؟

می آمد که ایده ی خدا درمان این تناقض بزرگ است، در حالی که با تحلیلی کاملتر در می یابیم این  "به نظر"

 .ایده که برای رفع تناقض ساخته شد، خود نیز گرفتار آن تناقض است

دست کم بدون پذیرفتن . جهانشمول آن ممکن نیستنتیجه گیری درست این است که تصور علیت در شکل 

اگر جز این عمل کنیم، به تناقض می رسیم، و این برهان این . علیت نمیتواند جهانشمول باشد. تسلسل امکان ندارد

تناقض را دست آویزی برای رسیدن به خدا قرار داده است، در حالی که اگر بعد از این نتیجه گیری باز هم تحلیل 

پس تناقض اولیه در فرض وجود جهانی بی خدا نبوده است، . دهیم، میبینیم که باز هم تناقض وجود دارد را ادامه

 .در تصور ما از علیت بوده است

اگر کسی ادعا کند که جهان علتی ندارد، با اعتراض خداباور روبرو می شود که چطور می توان آن را بدون علت 

ای آن به وجود خدایی باور دارد که علت این جهان است، و در عوض در حالی که خداباور به ج! تصور کرد ؟

 پس تفاوت در چیست ؟! خود علتی ندارد 

اگر قرار باشد . تصور ما از علیت، به شکلی که پذیرفته ایم، چیزیست که ساخته و پرداخته ی محیط اطراف ماست

م آنچه از طریق جهان معمول کسب کرده ایم پا را از مرزهای جهان معمولمان بیرون بگذاریم چطور ؟ آیا باز ه

 اعتبار خواهد داشت ؟

هنگامی که انسان به جهان بسیار کوچک وارد شد، با شکل دیگری از علیت . تجربه خالف این را نشان می دهد

و هنوز نیز در بین ) "پدیده های مشابه علت های مشابهی دارند"بیان کالسیک علیت که میگفت . برخورد کرد

بله، واقعا معتبر نیست، در حالی که باور معمول و روزمره ی ما . در این جهان معتبر نیست( ی رایج استبسیار

اگر قرار باشد از سوی دیگر حرکت کنیم و قصد داشته باشیم درباره ی کل جهان . خالف آن حکم می کند
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یا اینکه انتظار روابط غیر  قضاوت کنیم چطور ؟ آیا باز هم تصور می کنیم باورهای روزمره مان صادق است،

 منتظره أی خواهیم داشت، مانند بار قبل که به جهان بسیار ریز وارد شدیم ؟

افسوس که حتا . ولی پاسخی هم برای آن نداریم. تصور جهانی که علت نداشته باشد برای همه ی ما سخت است

ما قصد داشته باشد از این ابهام فرار کند،  اگر خداباور استدالل گر. تصور خدا نیز پاسخ این مسئله ی بغرنج نیست

تنها نتیجه أی که میتوانیم بگیریم این است که بعضی چیزها را . هیچکدام به جایی نمی رسیم. نمیتواند به خدا برسد

 .نمی دانیم، بعضی چیزهای شگفت انگیز وجود دارد، و اینکه برخی ایده های فکری ما نیاز به اصالح دارند

که از سوی خداباور علیت دوست داده می شود این است که جهان نمی تواند بدون علت باشد، ولی البته جوابی 

ولی چطور ؟ چه خصوصیتی وجود دارد که آنها را اینچنین می کند ؟ قاعدتا جواب می دهد اینکه . خدا می تواند

مادی بودن جهان برای -رغی-ولی مگر ما جایی از خصوصیت مادی بودن و غیر. جهان مادیست و خدا غیر مادی

رسیدن به علت استفاده کردیم ؟ مگر ما جایی علیت را با توجه به خصوصیت ماده ثابت کردیم که اگر زمانی 

از علیت برکنار باشد ؟ اگر قرار به ادعا ( حتا اگر این تصور درست باشد)بگوییم چیزی غیر مادی وجود دارد 

 .یتواند علت نداشته باشد و غیر ماده نمی تواندباشد، من هم می توانم ادعا کنم که ماده م

یکی از جوابهایی که داده میشود این است که خدا علت ندارد، چون ازلیست، و جهان علت دارد، چون ازلی 

برای اثبات اینکه جهان نمیتواند ازلی باشد، معموال از برهان ترمودینامیکی یا بیگ . نیست و شروعی در زمان دارد

با توجه به نادرستی این دو دلیل، فرض ناممکن بودن جهانی ازلی غیرقابل قبول خواهد . می کنندبنگ استفاده 

 .بود، و این دفاع از علیت رد می شود

ممکن است بگویند به این علت جهان نمی تواند چیزی بی علت درون خود داشته باشد، در حالی که خدا می 

اینگونه نیست، و چیزی که بسیط نباشد چون حداقل نیاز به علتی  تواند، که خدا بسیط است و هیچ جزئی در جهان

گذشته از اینکه بسیط دانستن چیزی تا چه حد . برای جمع شدن اجزایش گرد هم دارد، نمی تواند فاقد علت باشد

ل می تواند مشکل به بار آورد، می توان گفت برخی از اجزای مادی جهان بسیط بوده اند، و آغازگر زنجیره ی عل

آخرین اعتراضی که می تواند بشود این است که ماده نمی تواند بسیط باشد، و من از آنها دلیل خواهم . جهان

 .خواست و آنها هم چیزی نمی توانند بگویند

دیدگاه بشر در طول تاریخ بسیار تغییر کرده و جور . این برهان کامال وابسته به دیدگاهی سنتی از علیت است

 .تاریخچه علیت: ه می کند، که با این شیوه ی جدید، نمی توان چنین برهانی را اقامه کرد دیگری به علیت نگا
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 برهان احساس

 

 خالصه برهان

 ما وجود خدا را به وضوح احساس میکنیم، پس وجود دارد

 شرح برهان

البته مشخص است که این ادعا نمی . ا می کنند که وجودِ خدا را احساس می کنند، پس وجود داردبرخی ادع

تواند صحیح باشد و گمان هم نمی کنم کسی بر آن تاکید زیادی کند یا ادعا کند که برهانی منطقیست، ولی چون 

 .، در حال نوشتن این خطوط هستممتوجه شده ام که می تواند باعث ایجاد اطمینانی قلبی به درستی این باور شود

همه می دانیم که احساس ما نمی تواند مالک حقیقت باشد، زیرا قسمت بسیار بزرگی از آن زاییده ی عادت و 

با باوری خاص پرورش یابد، آن باور در او درونی می شود، و  -به هر دلیلی–اگر کسی . خواسته های محیط است

در جامعه ی ما، چون تبلیغات بسیار زیادی در جهت . ن تبعیت می کنداحساس او نیز از آ اینچنین است که

کودکان از زمانی که می توانند اطراف . باورهای دینی وجود دارد، زمینه کامال برای چنین رویدادی مناسب است

ر آن که د–از برنامه های کودکان گرفته . خود را به شیوه ی معمول درک کنند، با این تبلیغات آشنا می شوند

وابستگی کامل یک کودک ناتوان . تا مدرسه و معلمان، و گاهی خانواده -مجریان همواره از خدا سخن می رانند

به پدر و مادرش، و باور او به آنها به عنوان موجوداتی بزرگ و درست که حامی وی هستند، باعث می شود که 

بیش از هر چیز سعی در قبوالندن چنین باورهایی به محل یادگیری اوست، مدرسه که مثال . باورهای آنها را بپذیرد

 )زیرا با جهت گیریهای حکومت بیشتر منطبق است و می تواند راه را برای مقاصد آنها هموار کند)او دارد 

بسیار مشخص است که این تبلیغات در ما اثری درونی . این تبلیغات تا پایان عمر همراه ماست، همراه همه ی ما

آنچه احساس می نامیمش، . همانطور که مدهای لباس به راحتی روی سلیقه ی ما اثر می گذارند. خواهند گذارد

 .بازتابی از چنین روندهاییست، در تقابل با اراده و قدرت باورهای شخصی

شاید کسانی بگویند که احساس آنها در مورد وجود خدا بسیار واضح تر و شفافتر از احساس هایی ست که از 

چه . ن به وجود می آیند، در حالی که این وضوح تنها به خاطر همسویی باور شخص با تلقینها بوده استطریق تلقی
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احساسی شفافتر از احساس یک دیوانه که هر از چندی احساس می کند موجودی خبیث در حال حمله به اوست 

آیا چنان . و درد می کشد ؟ حتا فشرده شدن دستان آن موجود خیالی به دور گردن خود را نیز احساس می کند

موجودی وجود دارد ؟ آیا فریادهای کمک خواهی یک دیوانه ی بی ریا که تنها برآمده از احساس اوست باعث 

 اعتقاد ما به چیزی می شود ؟

 .احساس هیچ اعتباری برای تعیین درستی و نادرستی مسایل ندارد، نه احساس، و نه قابل قبول نمودن ایده ها

 

 برهان فطرت

 

 نخالصه برها

باور به خدا در فطرت تمام انسانها وجود دارد و به همین خاطر هم در تمام ملل، تمام سرزمینها و تمام زمانها به نوعی بروز 

.این نشان دهنده ی وجود خداست. می کند  

 

 شرح برهان

خی چنین می گویند که باور به خدا در میان تمام ملل و در تمام زمانها به نوعی وجود داشته، پس نمی تواند بر

 .دروغی بی اساس باشد

یکی اینکه باور به خدا همواره وجود داشته، و دیگر اینکه همیشگی . در این برهان از دو مقدمه استفاده شده است

 .بودن یک باور به معنی درستی آن است

ایده ی خدا به شکلی که در ادیان . در مورد مقدمه ی اول می توان با قطعیت گفت که اشتباهی بزرگ است

متعارف وجود دارد، جز بسیار کوچکی را تشکیل می دهد، که هم از نظر جغرافیایی پراکندگی کامل ندارد، و 

نامیده می شوند،  "خدا"مشابه، یعنی  سایر چیزهایی که با عنوان. هم از نظر زمانی به گذشته های دور نمی رسد

 قبیله أی که گاو می پرستد چقدر با اسالم یا مسیحیت تشابه دارد؟. عمال تنها در اسم با آن اشتراک دارند

یعنی همیشه )از این برهان با عنوان برهان فطرت نیز یاد می شود، و اینگونه بیان می کنند که باور به خدا فطریست 

 .ا خدا وجود داردذو ل( ته و خواهد داشتو همه جا وجود داش
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نمونه ای از آن می . آنچه فطری بودن باورها می نامیمش، معموال چیزی نیست جز بازتابی از هنجارهای اجتماعی

ما عادت داریم بیشتر بدن خود را بپوشانیم، و در صورتی که جز این باشد . تواند شیوه ی لباس پوشیدن باشد

ست ؟ خیر، به این خاطر است که محیط اینگونه ما را "حیا"این مسئله به معنی فطری بودن  آیا. معذب خواهیم بود

عادت داده است، همانطور که بسیاری از قبایل بدوی عادت به لباس پوشیدن ندارند و از این خصلت فطری بی 

مثل ایران و اکثر )کنند  حال فرض کنید جوامعی باشند که تبلیغاتی بسیار بسیار زیاد برای خدا می. بهره هستند

به نظر شما فردی که از لحظه ی تولد با این مسئله درگیر است می . و باور خدا نیز فطری نباشد( کشورهای دیگر

تواند آن را از ناخودآگاه خود خارج کند ؟ به نظر من نمی تواند، و این همان است که فطری بودن باور می 

دری نیز فطری نیست، ولی به خاطر ارتباط بسیار نزدیکی که با آن داشته ایم زبان ما. مانند زبان مادری. خوانندش

 .هیچگاه از ناخودآگاه ما خارج نمی شود و تا پایان عمر نیز ما را همراهی می کند( به خصوص در زمان کودکی)

 .پس یادآوری یک چیز به معنای فطری بودن آن نیست

، آیا میتوانیم از آن وجود خدا را (که هیچ دلیلی برای آن نداریمدر حالی )و حال فرض کنیم باور خدا فطریست 

این مطلب در برهان احساس، برهان پاسخ و برهان معقولیت به طور کامل بررسی شده . نتیجه بگیریم ؟ مسلما خیر

 .است

 

 برهان عدالت

 

 خالصه برهان

 .تنها در صورتی عدالت در جهان برقرار خواهد بود که خدایی وجود داشته باشد

 

 شرح برهان

از برخی شنیده ام که اعتقاد دارند تنها راهی که برای توجیح عادالنه بودن جهان وجود دارد خداست، و اینکه 

 .جهان باید عادالنه باشد، در نتیجه خدا وجود دارد
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چطور می توانیم جهان را لزوما عادالنه تصور کنیم، که بعد برسیم به . ن چیزی بسیار تعجب می کنماز شنیدن چنی

 و در نتیجه خدا وجود دارد ؟( اگر درست باشد)اینکه تنها راه عادالنه بودن آن خداست 

رهان اخالقی بحث و خداباوری، و اشتباه ادعای وابستگی اخالق به دین، در ب( عدالت)در مورد ارتباط بین اخالق 

 : شده است؛ می ماند ادعای دوم

 عدالت وجود داشته باشد ؟ "باید"چرا در جهان 

اگر تنها اندکی واقع بین باشیم، می بینیم که عدالت هم مثل تمام صفات خوب دیگر ایده آلی ذهنیست که در 

، این است که "نه باشدجهان حتما باید عادال"فرض این نیست که . جهان خارج به شکل کامل وجود ندارد

قبول تصور جهانی که در آن عدل حکمفرما نیست همانقدر سخت . "خیلی دلم می خواهد جهان عادالنه باشد"

ولی همان فرزندی که نمی تواند این واقعیت تلخ را قبول کند، . است که قبول مرگ پدر برای فرزند مشکل است

انی پر از ستم احساس تنهایی و بی پشتوانگی می کند، ممکن انسانی که در جه. بعد از مدتی تسلیم آن می شود

است نتواند قبول کند که عدالتی وجود ندارد و ستمهایی که بر او رفته بی جواب می ماند، و البته بسیار سخت 

 .است، ولی این مسئله به معنی وجود عدالت نیست

تا . باشد، باید به جای خیالبافی عمل کنیداگر مایل هستید در جهانی زندگی کنید که عدالت در آن حکمفرما 

مسئله . زمانی که مردم خود پذیرنده ی ستم نباشند، ستمگری به وجود نمی آید، یا دست کم دوام پیدا نمی کند

اگر من و شما بخواهیم . این است که وجود عدالت در جهان الزامی نیست، بلکه به عملکرد من و شما بستگی دارد

اشته باشیم، عملِ درست ما خود پدیدآورنده ی عدالت خواهد شد، و اگر رمه وار زندگی و شایستگی آن را د

 .انتخاب کنید :واقعیت این است. کنیم، باید تنها خواب عدالت را ببینیم

 

 برهان اخالقی

 

 خالصه برهان

دارد، چون اخالق وجود. وجود داشته باشد( و بهشت و جهنمی)تنها در صورتی می تواند وجود داشته باشد که خدایی اخالق 

. پس خدا هست  
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 شرح برهان

برهان اخالقی نیز بیان های گوناگونی دارد، ولی به طور کل محور تمام آنها این است که بدون وجود خدا اخالق 

 .ارد، پس خدا هم وجود داردممکن نیست، و چون اخالق وجود د

مسئله را از دو جنبه ی مختلف می توان بررسی کرد، یکی اینکه بدون وجود یک مبدا مشترک چگونه مشترکات 

و دیگری اینکه بدون ( مسایلی که در بین تمام اقوام در تمام زمانها ثابت بوده است)اخالقی به وجود می آید 

 .می تواند عملی شود وجود یک تضمین متافیزیکی چگونه اخالق

این قسمت بیش . در مورد مسئله ی اول، نخستین چیزی که باید طرح شود این است که مشترکات اخالقی چیستند

از هر چیز بر این تاکید دارد که بدون وجود خدا اخالق مطلق ممکن نیست، در حالی که بسیاری از خداناباوران 

در . گر بنا باشد اخالق را نسبی بدانیم، این برهان حرفی برای گفتن نداردا. اصال به مطلق بودن اخالق اعتقاد ندارند

دیدم . اینجا قصد ندارم در مورد نسبی یا مطلق بودن اخالق صحبت کنم، و لذا هر دو حالت را در نظر می گیرم

مشترک و ثابت  اخالق مطلق، با توجه به اشتراکاتش، نیاز به منبعی. که نسبی بودن اخالق برهان را منتفی میکند

. در این برهان این منبع را خدا معرفی می کنند، ولی آیا الزامی برای آن هست ؟ من که اینطور فکر نمی کنم. دارد

انسان دارای خصوصیاتیست که در نوع ثابت باقی میماند و از طریق سیستمهای کشف شده ی بیولوژیک به نسل 

در )می تواند اشتراکات اخالقی را ( همراه با مسایل دیگرکه )همین خصوصیتهاست . های بعد منتقل می شود

 .پدید آورد، و ما را از یک توجیه متافیزیکی بی نیاز می کند( صورت وجود

در مورد مسئله ی دوم که اهمیتی بیشتری نیز دارد، یعنی تضمین اخالقی، آزمایشی ذهنی را به شما پیشنهاد می 

یک بار آن را در حالتی در نظر بگیرید که اعتقاد به خدا وجود . شهروندشهری بسیار معمولی، با همه نوع . کنم

و قانونی نیست، و یک بار حالتی را در نظر بگیرید که قانون هست و اعتقاد به ( بعضی بیشتر و بعضی کمتر)دارد 

 .منصفانه مسئله را بررسی کنید و بگویید کدام حالت خالفکاری بیشتری خواهد داشت. خدا نیست

شک ندارم که جامعه ی دوم بسیار بسیار بسیار موفق تر خواهد بود، و به شما اطمینان می دهم که در مذهبی من 

ترین جوامع هم اگر قوانین وجود نداشته باشند، خالفکاری بیداد خواهد کرد، و در بی دین ترین جوامع هم اگر 

 .قوانین مناسبی وجود داشته باشد، مشکالت به حداقل می رسند

مورد نظم جامعه، تنها چیزی که واقعا و در عمل می تواند کارساز باشد قانون است، نه اعتقاد دینی، و نه در 

 .یک قانون مناسب می تواند بهترین حالت ممکن را ایجاد کند. چیزهای دیگر
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ور می نمی دانم چط. در نهایت، برخی نیز می گویند که هیچ جامعه أی بدون دین نمی تواند دوام داشته باشد

توانند چنین چیزی بگویند در حالی که در کشورهای خاور دور، باور به خدا وجود ندارد، و از آن مهمتر، اعتقاد 

نیز وجود ( که ضمانت اخالقی ادیان برای تبعیت از دستورات آنهاست و در اینجا منظور ما)به بهشت و جهنم 

ند هزار سال دوام یافته اند، بدون آنکه بی دین بودنشان این جوامع از بزرگترین تمدنهای بشری هستند و چ. ندارد

همچنین است بسیاری از قبایل و تمدنهای (. و در ضمن، از پرجمعیت ترین تمدنها نیز بوده اند)آنها را نابود کند 

نکته ی مهم اینکه دین به شکل متعارف آن، که اکنون در جهان شناخته شده است، از . دیگر در سراسر جهان

تا پیش از این گسترش، اقوام . و گسترش پیدا کرده( دقیقا با باورها و فرهنگ آنها)ین سامیها به وجود آمده سرزم

اعتقاد به بهشت و جهنم در . مختلف به شیوه هایی زندگی می کردند که با این معیارها ابدا دینی نامیده نمی شود

بودند که هیچ شباهتی به خدای متعارف و شناخته شده ی بسیاری از آنها وجود نداشته، و خدایان آنها به گونه أی 

 .آنها هم زندگی کردند و دوام داشتند. ما ندارند و کارکردهایی کامال متفاوت دارند

پس می بینیم که گذشته از بحث نظری، در مورد تضمین اخالقی مثال نقض هم وجود دارد، که بدون وجود 

 .خالقی و اجتماعی پایه ریزی کردتضمین اخالقی متافیزیکی می توان نظام ا

عالوه بر این مطلب، می رسیم به این بحث که اخالق در نظام دینی واقعی تر است یا در نظام انسان مدارانه ی 

چون در حالت دینی کارهای خوب به طمع (. یا خداباوری که اخالق را بر مبنای خدا شکل نمی دهد)خداناباور 

به نظر من دومی بسیار با . ند، در حالی که در نظام سکوالر به خاطر انسانیت هستندپاداشهای آنجهانی انجام می شو

تفاوت آنها مثل تفاوت احترام و خوش برخوردی یک مغازه دار با مشتریست . ارزش تر، واقعیتر، و با دوام تر است

 .در برابر احترام و خوش برخوردی دو دوست با هم

 

 

 پرستشبرهان 

 

 خالصه برهان

 .انسان همواره میل به پرستش دارد، که نشان دهنده ی وجود خداست

 

file:///C:/Users/Gast11/Desktop/baad3/borhan/e-13-0-1.htm


 

خداباوری: فصل دوم  بیخدایی مدرن                     

 

۱۱8 

 

 شرح برهان

می گویند که در تمام انسانها میل به پرستش وجود دارد، هیچ میلی . از این هم به عنوان برهان یاد می کنند گاهی

به ازای خارجی نیست، پس حتما باید خدایی وجود داشته باشد که این میل به پرستش معطوف به او بدون ما 

 .باشد

این استدالل بسیار نزدیک به آن چیزیست که در برهان پاسخ برای امیال درونی بررسی شد، و بهتر است بگوییم 

 .زوم چندانی نداشته باشدالبته بسیار ضعیفتر از آن است، و شاید بررسی آن ل. حالت خاصی از آن

به طور خاص، سه مشکل وجود دارد، یکی اشتباه بودن تصور اینکه همه میل به پرستش چیزی دارند، دیگری 

 نتیجه گیری وجود خدا از دو مقدمهاشتباه بودن این حکم کلی که هر میلی ما به ازایی خارجی دارد، و در نهایت 

 .ط است، و این مطالب همگی در برهان گفته شده بررسی شده اندخالصه اینکه برهان از سر تا ته غل. قبل

 

 رهان دریافت مستقیمب

 

 خالصه برهان

و نیازی ( ریافت مستقیمبا د)ما وجود خدا را به دریافت مستقیم می شناسیم، مانند شناختی که در مورد وجود خود داریم 

 .به اثبات ندارد

 

 شرح برهان

یکی از دالیلی که برای توجیح . در فلسفه معموال شناخت را به دو دسته ی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می کنند

 .اعتقاد به وجود خدا ارائه شده است با توجه به این مطلب است

مانند وجود . ستقیم، به همین خاطر هم نیاز به برهان نداردشناخت ما از وجود خدا شناختی مستقیم است، نه غیر م

ما خدا را نیز به . که نیازی به اثبات ندارد، و هرکسی می تواند وجود خود را به دریافت مستقیم دریابد "من"

 .دریافت مستقیم می شناسیم، همانگونه که وجود خود، یا درد و شادی و گرسنگی خود را در می یابیم
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را اینگونه تعریف می کنند که در آن واسطه أی بین شناسنده، و مورد شناسایی وجود ( حضوری)یم شناخت مستق

 .را هم نقیض آن تعریف می کنند( حصولی)شناخت غیر مستقیم . ندارد

 بسیار خوب، حال این شناخت مستقیم واقعا چیست ؟

چیزیست . محدود به ذهن ماست چیزیست که بودنش( مانند درد)آنچه وجودش به طور مستقیم درک می شود 

نه اینکه طبیعتش چنین باشد، بلکه ما بنا به تعاریف خود، آنها را متناظر . که بودنش همان باور ما به بودنش است

من هروقت احساس کنم که درد می کشم، آن را هم معنی با این می دانم که در بدن من درد وجود . می دانیم

در حالی (. چون آن را اینگونه تعریف کرده ام)کنم درد دارم، حتما درد دارم در نتیجه همین که احساس . دارد

که اگر به عنوان مثال درد را ورود بعضی سیگنالهای عصبی به درون مغز بدانیم، دیگر نمی توان درد را باوری 

ر حالت دوم این در حالیست که د. مستقیم دانست، و احساس من ممکن است با واقعیت این تعریف فاصله بگیرد

در حالی که در حالت اول به معنی وجود هیچ ( سیگنالهای عصبی)ادعای درد کشیدن به معنی وجود چیزیست 

 .چیز نیست

هرگاه کسی احساس کند که درد دارد، می توان گفت ( که به معنی دریافت مستفیم است)پس در تعریف معمول 

 ت؟حال این وجود به چه معناس. که درد در او وجود دارد

 آیا به این معناست که واقعا چیزی به نام درد وجود دارد ؟

ممکن است این درد به خاطر صدمه خوردن . خیر، به این معناست که در ذهن او باوری از درد کشیدن وجود دارد

 این درد در اصل وجود ندارد، بلکه حالتیست از حاالت. هیچ بافتی از بدن او نباشد، فقط احساس درونی او باشد

 .وجود آن، مجازا یعنی حالتی از باورهای ما! مغز، نه چیزی شبیه به شبه که به بدن انسان وارد شود 

 حال، اگر کسی ادعا کند که وجود خدا را به دریافت مستقیم درک می کند چه ؟

ی از ذهن حالت. معنایش این است که در ذهن او باوری از خدا وجود دارد( فرض می کنیم)اگر واقعا اینطور باشد 

آیا این به آن معنیست که خدایی در خارج ذهن او . او وجود دارد که احساس وجود خدا را به وجود می آورد

 .همانطور که شادی و غم انسان به هیچ وجودی خارج ذهن او اشاره نمی کند. وجود دارد ؟ نه الزاما

اسطه می شویم، به قلمروی ذهن خود هنگامی که از محدوده ی شناخت باواسطه، وارد محدوده ی شناخت بی و

هرآنچه در آنجا می گذرد درباره ی حاالت ذهن انسان است، و . وارد شده ایم، که هیچ ارتباطی به خارج ندارد
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با بیرون از ذهن مرتبط شود، ( نه اتفاقی)هرگاه به طور ضروری . هیچ ارجاعی ضروری به بیرون از ذهن ندارد

دانست، چرا که برای آن ( حضوری)کند و دیگر نمی توان آن را شناخت بی واسطه درکش نیاز به واسطه پیدا می 

حضور ندارد، بلکه "من"چیزیست که در  "من"داشت، و بیرون از  "من"باید نوعی تسلط ذهنی به بیرون از 

 .خواهد بود( غیر مستقیم)شود، و این آگاهی علمی حصولی  "حاصل"آگاهی به آن باید 

تنها . افتی ست که در آن واسطه أی بین شناسنده و مورد شناسایی وجود نداشته باشددریافت حضوری دری

اگر آن دو یکی نباشند، برای ایجاد آگاهی باید ارتباطی بین . باشند "یکی"هنگامی چنین است، که این دو فاکتور 

اسطه درک می کنم، وجود خود را به طور بی و "من"مثال وقتی که . آنها برقرار شود، که همان واسطه است

یکی هستند و با یکدیگر در اتحاد، یا وقتی دردم را حس می کنم، به این  "خودم"و  "من"علتش آن است که 

پس تنها در صورتی آگاهی انسان از خدا می . خاطر است که دردِ من حالتیست در ذهن من، نه چیزی خارج از آن

ان باشد، نه جهان خارج، و این ایده با باور عمومی از خدا تواند حضوری باشد، که وجود خدا محدود به ذهن انس

در تناقض است و ره به سوری باورهای وحدت وجودی می برد که ( که آن را موجودی جدا از انسان می داند)

اگر فرض کنیم که خدا خودِ من است، با : در این حالت مسئله بسیار ساده می شود. دست کمی از الحاد ندارند

ولی این خدا کجا . هم برای من بدیهی خواهد بود( من)=ینکه وجود من برای من بدیهیست، وجود خدا توجه به ا

اگر کسی هم باشد که بگوید منظورش از خدا همان آب است، البته و صد البته که خدا وجود . و آن خدا کجا

 .ولی این خدا کجا و آن خدا کجا. دارد

باشد، به معنی وجود واقعی خدا ( مستقیم)ا اگر بنا بر شناختی حضوری پس نتیجه ی کلی اینکه باور به وجود خد

نیست، و اگر بنا بر شناختی حصولی باشد، از بی نیازی به اثباتی که مشخصه ی شناخت حضوریست بهره نخواهد 

 .برد

 

 نامیکیبرهان ترمودی

 

  خالصه برهان

اگر جهان ازلی می بود، اکنون در زمان . بر اساس قانون دوم ترمودینامیک، جهان همواره به سمت بی نظمی پیش می رود

بی نهایت می بودیم و بی نظمی می بایست به حد خود رسیده باشد، طوری که هیچ عنصر منظمی وجود نداشته باشد، در 

 .یست، پس جهان ازلی نیست و آفریده شده استحالی که می بینیم اینگونه ن
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 شرح برهان

کسانی برای اثبات وجود خدا از قانون دوم ترمودینامیک دم می زنند که حتا نمی دانند "فیزیکدانی می گفت 

 ."!قانون اول ترمودینامیک چیست

شوق و عالقه ی آنها به این برهان توسط برخی تحصیلکرده های خداباور ارائه شده، که با وجود اینکه نشانگر 

شاید دقیقتر آن باشد که این استدالل را مقدمه أی برای برهانهای . مسئله ست، متاسفانه سطحی و غیر دقیق است

، ولی چون دیده شده که مستقال هم بیان شود، و از آن مهمتر (برای اثبات ازلی نبودن جهان)جهان شناسانه بدانیم 

 .در متنی جداگانه بررسی کرده اماینکه بحثی متفاوت است، آن را 

 

 :ترمودینامیک از چهار قانون بنیادین تشکیل شده است

به این معنی که دو جسم هم دما با جسمی سوم، . بیان کننده ی خاصیت ترانهادگی متغیر دما است ،قانون صفرم

 .خود با یکدیگر هم دما هستند

انرژی درونی تفاضل انرژی حرارتی داده شده به . م است، بیان کننده ی پایستاری انرژی درونی سیستقانون یکم

که به تغییر دمای )مثال اگر مجاورت دو جسم گرم و سرد را در نظر بگیریم . سیستم و کار گرفته شده از آن است

در صورت منزوی بودن سیستم، کار انجام شده صفر خواهد بود، و در نتیجه انرژی درونی ( آن دو منجر می شود

مشخص است که (. عالمت دار)برابر خواهد بود با انرژی گرمایی اولیه ی آن، به اضافه ی تغییرات آن هر جسمی 

. مجموع آن دو برابر خواهد شد با مجموع انرژیهای اولیه ی دو جسم، که معادل با قانون بقای انرژی خواهد بود

 .انرژی مجموعه ی منزوی در طی فرآیند تغییر دما ثابت باقی می ماند

هنگامی که دو جسم گرم و سرد در مجاورت هم قرار می . جهت تبادل حرارت را تعیین می کند انون دومق

 .گیرند، حرارت از جسم گرم به جسم سرد منتقل می شود، نه برعکس

بیان کننده ی این است که صفر مطلق دمایی حدیست، و هیچگاه نمی توان به آن رسید، یا از آن  قانون سوم

 .پایینتر رفت
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این قانون اثباتی به معنای خاص و دقیق کلمه ندارد، تنها قاعده ایست که همیشه با . قانون دوم بسیار ساده است

از سوی دیگر، می توان به شیوه ی آماری نیز آن را توجیه . تجربه موافق بوده و دلیلی برای مخالفت با آن نداریم

. تغییر آن برابر با تغییر گرمای تبادل شده تقسیم بر دماست این قانون توسط متغیر آنتروپی مدل می شود، که. کرد

در این مدل قانون به این صورت بیان می شود که هر سیستمی همواره در جهتی حرکت می کند که مجموع 

مثال هنگامی که مقداری آب بیست درجه با همان مقدار آب هشتاد . آنتروپی سیستم و محیط افزایش پیدا کند

یزوله مخلوط شود مجموع می تواند پنجاه درجه باشد، یا نیمی از آن صفر درجه و نیم دیگر صد درجه به طور ا

درجه خواهد بود، و این دو مقدار  ۶۵درجه و قسمت دوم  ۳۵در حالت اول میانگین دمای قسمت اول آب . درجه

برابر حالت دوم  ۵.۱( ر دمادرجه تغیی ۳٠)گرمای مبادله شده در حالت اول . درجه ۱٠درجه و  ۱٠برای حالت دوم 

 :پس تغییرات آنتروپی برای حالت اول برابر خواهد بود با. است( درجه تغییر دما ۲٠)

 Q/35-1.5Q/65=0.02Q    در حالت دومو   Q/90-Q/10=-0.089Q 

بر اساس قانون . همانطور که مشخص است مقدار تغییرات آنتروپی در حالت اول مثبت و در حالت دوم منفیست

یعنی در مخلوط شدن آب سرد و گرم، جسم . دوم ترمودینامیک اولی رویدادی ممکن است، و دومی غیر ممکن

 .گرم به جسم سرد گرما می دهد، نه برعکس

بحث در مورد قانون دوم ترمودینامیک در همینجا کامل شد، با این حال در برخی از متون کار را ادامه می دهند و 

می گویند هرچه سیستمی آنتروپی اش بیشتر باشد نامنظم تر . نام می برند "نظم"اری برای از آنتروپی به عنوان معی

در اصل در . این ارتباط بسیار گنگ و نامفهوم است، و کاربردی هم در فیزیک ندارد. است( به هم ریخته تر)

به . اد متناظر می شودبا ترکیب های خاص مو( که با نظمی که در برهان نظم طرح می شود فرق دارد)اینجا نظم 

عنوان مثال، حالتی که نیمی از آب دمای صفر درجه و نیمی دیگر دمای صد درجه داشته باشد را منظم تر از 

، و علت آن را این ذکر می کنند که (دومی آنتروپی بیشتری دارد)حالتی می دانند که تمام آن پنجاه درجه باشد 

البته باید به یاد داشته باشیم که هرگاه . "مولکولها کاهش یافته است توانایی ما برای مرتب کردن"در حالت دوم 

قصد داریم آنتروپی را با نظم متناظر کنیم مفهوم این نظم را به خاطر داشته باشیم، چون من شخصا حالتی که تمام 

 .قسمتهای آب دمای یکسانی دارند را منظم تر از حالت دیگر می دانم

یستم برابر خواهد بود با یک ضریب ثابت، ضرب در لگاریتم احتمال قرار گیری سیستم در بیانی دیگر، آنتروپی س

به عبارت دیگر، هرچه احتمال قرارگیری سیستم در حالتی بیشتر باشد، آنتروپی آن حالت نیز . در حالت مورد نظر

سی کنیم متوجه می شویم در مورد مثال این بخش نیز در صورتی که مسئله را به طور آماری برر. بیشتر خواهد بود
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با توجه . درجه بیشتر است، که در قبل دیدیم که آنتروپی بیشتری دارد  ۵٠که احتمال قرار گیری مایع در حالت 

قانون دوم ترمودینامیک به طور . به این مسئله می توان گفت که متغیر آنتروپی خط سیر محتمل را تعیین می کند

ل قرار گیری سیستم در چه حالتی بیشتر است، و البته این را به طور قطعی بسیار ساده، مشخص می کند که احتما

چون احتمال حالتهای مختلف در فرآیندهای ترمودینامیکی بسیار نوسان دارد، و مثال احتمال یکی از دو . می گوید

کنیم چندان دور از ذهن فرآیند ده میلیارد میلیارد برابر فرآیند دیگر است، اینکه احتمال وقوع را با یقین جایگزین 

با این حال این مسئله به این معنی نیست که اتفاقی خارج میدان تعیین شده توسط قانون دوم نمی افتد؛ . نمی نماید

، ولی می تواند "وقوع اتفاقاتی خارج مسیر تعیین شده در قانون دوم بسیار بسیار نامحتمل است"به این معنیست که 

 .اتفاق افتد

می گویند هرچه احتمال وقوع چیزی بیشتر باشد، بی نظم تر . احتمال را با بی نظمی متناظر می کننددر اینجا نیز 

 .همیشه کمتر از حالتهای نامنظم است( از نظر ما)است، زیرا تعداد حالتهای منظم 

درتی بسیار خوب، پس دیدیم آنچه به عنوان بی نظمی به قانون دوم منتسب می کنند به چه معنیست و از چه ق

 .برخوردار است

در مورد برهان، که در اصل قصد دارد ازلی بودن جهان را نفی کند، که از این موضوع در برهان های 

اینگونه بیان می ( و مثال بگوید که چیزی که شروعی در زمان دارد، نیاز به آفریننده دارد)جهانشناختی استفاده کند 

 : کند

زمان نداشته باشد، همواره در هر نقطه ای از زمان که باشیم، بی نهایت اگر جهان ازلی باشد، یعنی شروعی در 

یعنی کل فرآیندهایی که همواره در حال رخ )زمان را پشت سر گذارده ایم، و با توجه به اینکه آنتروپی جهان 

شده باشد، و  در حال افزایش است، مقدار این افزایش در طول این زمان بی انتها باید بی نهایت زیاد( دادن هستند

زیرا هر فرآیندی باید )در نتیجه جهان در بی نظمی مطلق به سر برد، طوری که هیچ فرآیندی نتواند انجام شود 

باعث افزایش آنتروپی شود، و وقتی آنتروپی در نهایت خود باشد جایی برای افزایش ندارد و در نتیجه فرآیندی 

ن حالتی نیست و هم در آن فرآیندهایی انجام می شود و هم چون می بینیم که جهان در چنی(. انجام نمی شود

 .موجوداتی منظم وجود دارند، پس جهان نمی تواند ازلی باشد و حتما باید شروعی در زمان داشته باشد

در اینجا، گذشته از اینکه نظم به معنی ترمودینامیکی استفاده نشده است، و اینکه یافته ای علمی که به ابعاد 

به ( که از نظر علمی مورد قبول نیست)تعلق دارد به محدوده ای بسیار بزرگتر تعمیم داده شده است  دسترس بشر



 

خداباوری: فصل دوم  بیخدایی مدرن                     

 

۱۲4 

 

علت اینکه رویدادهای معمول ما با قانون . نکته ی مهمی می رسیم که ممکن است تا کنون متوجه آن شده باشید

و تعداد بسیار کم، با فرآیندهایی روبرو دوم ترمودینامیک موافق هستند، این است که ما در زمانهایی بسیار کوتاه 

با این حال، زمانی که پا به قلمروی . هستیم که احتمالهای بسیار بسیار کوچک دارند، و در نتیجه رخ نمی دهند

مورد بحث بگذاریم، که در آن زمان بی انتهاست و تکرارها بی نهایت، به لحاظ آماری می دانیم که هر رویدادی 

لق نباشد به احتمال بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار باال رخ می دهد، و به عبارت دیگر، قانون که احتمالش صفر مط

حداقل باید آنرا تبدیل به نسخه ای آماری )دوم ترمودینامیک را نمی توانیم به صورت کالسیک آن به کار بریم 

ر اینکه می دانیم قوانین فیزیک در این یک مطلب، و دیگ. زیرا مطمئنا به تعداد بسیار زیادی نقض میشود( کنیم

نمونه هایی از ( در صورت وجود)و انفجار و انهدام بزرگ ( درون آنها)سیاهچاله ها . تکینگیها اعتبار ندارند

وجود دارند ( و نه چهاردیواری ما)در نتیجه متوجه می شویم که عوامل زیادی در جهان بزرگ . تکینگیها هستند

 .از آنچه از بسط دادن یافته های روزمره ی خود تخیل کرده ایم دور می کنندکه روند تغییرات جهان را 

به عنوان مثال، همانطور که در مطلب بیگ بنگ نیز آمد، اگر مدل تغییرات سینوسی جهان را در نظر گیریم، در 

می   Reset نیو به اصطالح خودما)هر انفجار بزرگ مقدار آنتروپی جهان دوباره به مقدار اولیه اش برمی گردد 

و در نتیجه در زمان بی نهایت نیز مقدار آنتروپی از محدوده ی خاصی فراتر نمی رود، و جهان می تواند ( شود

 .ازلی باشد

در عین حال، با اینکه این برهان نمی توان ثابت کند که ازلی بودن جهان غیر ممکن است، حتا با فرض ازلی نبودن 

ابت کرد، که این مطلب در برهانهای جهانشناختی ، مانند برهان علیت بررسی جهان نیز نمی توان وجود خدا را ث

 .می شود

 

 برهان بیگ بنگ

 

 خالصه برهان

واند ازلی باشد، در نتیجه نیاز به یافته های علمی نشان می دهند که جهان از انفجاری بزرگ پدید آمده است و نمی ت

.آفریننده دارد  
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 شرح برهان

ازلی نبودن جهان استفاده می شود که در  "اثبات"استفاده از مدل انفجار بزرگ بیشتر به عنوان مقدمه أی برای 

 .در عین حال، می توان آن را به طور مستقل هم بررسی کرد. برهان های جهان شناسی استفاده دارد

فیات تلسکوپهای فضایی نشان می دهد که فرکانس نور دریافتی از اجرام آسمانی، به نسبت فاصله شان از زمین کش

تغییر می کند، که با توجه به روابط دوپلر، نشان دهنده ی وجود سرعت نسبی بین منبع تولید نور و منبع دریافت 

نی این داستان این است که کل جهان در حال به خاطر یکسان بودن این پدید در جهت های مختلف، مع. آن است

اینکه اجرام در حال دور شدن از یکدیگر هستند، و . تمام اجرام در حال دور شدن از یکدیگر هستند. انبساط است

در عین حال نیروهای موجود همه از نوع گرانشی هستند که با این دور شدن مخالفت می کنند، نتیجه می گیریم 

تنها چیزی که می تواند آن را . دن در آینده کمتر خواهد شد، و در گذشته بیشتر بوده استکه روند این دور ش

این است که انفجاری وجود داشته باشد، که در آن جهان به شکل کنونی ایجاد شده باشد، و سپس ( ؟)توجیه کند 

 .ی حرکت ناشی از آن انفجار باشدبا نیروی ناشی از آن انفجار ذرات پراکنده شوند، و انبساط کنونی نیز باقیمانده 

اگر نیروی پرتاب زیاد نباشد، توپ بعد از مدتی باال . این مدل مانند مدل پرتاب توپی در سطح شیب دار است

اگر نیروی پرتاب زیاد باشد، توپ می تواند به قله ی سطح شیب . رفتن می ایستد، و سپس به عقب بر می گردد

 .دار برسد و از آن سو پایین رود
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در مدل انفجار بزرگ، انبساط جهان باعث افزایش فاصله ی بین اجرام میشود، و در نتیجه نیروی گرانشی بین آنها 

نیروی گرانش نیز خود با ایجاد شتابی در خالف جهت انبساط سعی دارد جلوی گسترش . را کاهش می دهد

رانش غلبه کند، جهان برای همیشه در حال مشخصا اگر نیروی اولیه به حدی باشد که بتواند بر گ. جهان را بگیرد

گسترش باقی خواهد ماند، و اگر ضعیفتر باشد، طوری که نیروی گرانشِ در حال کاهش پیش از اینکه به اندازه ی 

کافی ناچیز شود فرصت داشته باشد تا سرعت انبساط را به صفر برساند، انبساط متوقف می شود، و سپس در 

 .و بعد از مدتی به یک انهدام بزرگ خواهیم رسیدخالف جهت، منقبض می شود، 

در عین حال، از لحاظ علمی یقینی به . البته انفجار بزرگ تنها تئوری موجود نیست، هرچند که معروفترین آنهاست

 .حساب نمی رود

جهان  در این تئوری، کار دنیای ما با یک انفجار بزرگ شروع می شود، که خداباوران آن را به معنی ازلی نبودن

ولی آیا واقعا چنین است ؟ نه الزاما، زیرا مدل انفجار بزرگ هرگز نمی گوید که پیش از انفجار بزرگ . می دانند

 .جهان وجود نداشته است

اگر دقت کنیم می . همانطور که گفته شد یکی از سرنوشهای جهان این است که به یک انهدام بزرگ منجر شود

تواند از سوی دیگر یک انفجار بزرگ دیگر باشد، و از این طریق در روندی  بینیم که هر انهدام بزرگ نیز می

 .جهان می تواند به این شکل مطابق مدل انفجار بزرگ عمل کند، و در عین حال ازلی نیز باشد. دایمی قرار گیرد

ودن جهان پس مدل انفجار بزرگ در صورت درستی به معنی ازلی نبودن جهان نیست، در عین اینکه حتا ازلی نب

 .هم نمی تواند به نتیجه ی مورد نظر برهانهای جهان شناختی برسد

 

 برهان نیاز مدام

 

 خالصه برهان

 .برای حفظ و دوام جامعه الزم است باور به خدا حتی اگر درست هم نباشد،
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 شرح برهان

 "الزم"نمی دانند، یا در درستی آن تردید دارند، ولی آنرا  "درست"رخی افراد هستند که باور به وجود خدا را ب

معموال وقتی که خداباوران در بحث به بن بست می . می دانند، و در نتیجه اعتقاد دارند که باید آن را باور داشت

پناه  دفع خطر احتمالی دند اثبات شدنیست اثبات کنند، بهرسند، و نمی توانند وجود خدایی را که قبال ادعا می کر

با "میبرند، و پس از اینکه از طریق آن نیز به نتیجه نمی رسند، آخرین حرفی که برای گفتن دارند این است که 

 ."تمام اینها، جامعه بدون دین دوام نمی آورد

اگر بدانیم که خدایی وجود دارد، . می کنم بسیار خوب، پیش از بررسی این مسئله، یک نکته ی مهم را یادآوری

، و در غیر این صورت، اگر بدانیم که (و بحث به این مسایل نمی رسد)قاعدتا باید به وجود آن اعتقاد داشته باشیم 

آیا . وجود ندارد، و در عین حال باز به آن اعتقاد داشته باشیم، به این معنیست که در حال فریب دادن خود هستیم

ر هستید خود را فریب دهید ؟ آیا شما فکر می کنید بهترین زندگی اجتماعی در سایه ی دروغ به وجود شما حاض

 می آید؟

بله، گاهی اوقات ممکن است دروغ های کوچک مسئله را به نفع همه تمام کند، یا در دوره أی از زمان دروغهای 

 ر ؟بزرگ بتوانند به نفع همه باشند، ولی برای دوره أی طوالنی چطو

اگر خدایی وجود داشته باشد و اعتقاد به آن بتواند کمکی به انسان کند، می توان گفت که قسمتی از آن 

، ولی اگر وجود نداشته باشد، و در عین حال (نه صرفا به خاطر اعتقاد ما)سودمندی به خاطر وجود آن خداست 

که بگوییم قسمتی از آن سودمندی به خاطر ، چون دیگر خدایی وجود ندارد (به فرض)اعتقاد به او کمکمان کند 

به این معنی که ذهن . وجود اوست، نتیجه می گیریم که هرچه سودمندی وجود دارد از ذهن انسان بوده است

باز هم تاکید می کنم به فرض درستی این )انسان این قدرت را دارد که بتواند برای خود شرایطی مناسب مهیا کند 

واضح است که اگر ذهن انسان این قدرت را داشته باشد، می (. به انسان کمک می کندگفته که اعتقاد به خدا 

 .، و دیگر نیازی به آن دروغ نیست(نه فقط از طریق یک دروغ)تواند آن را مستقیما نیز به کار گیرد 

ته باشد، آن خالصه اینکه اگر سودمندی أی در اعتقاد به خدا وجود داشته باشد، و در عین حال خدایی وجود نداش

 .سودمندی را بدون اعتقاد به او نیز می توان به دست آورد، پس نیازی به این اعتقاد نیست



 

خداباوری: فصل دوم  بیخدایی مدرن                     

 

۱۲8 

 

بعضی می گویند که اگر اعتقاد به خدا و جهان دیگر نباشد، نظم جامعه به هم میخورد و خالف کاری غوغا می 

 .بررسی شده است برهان اخالقی این مسئله در. کند

 

 برهان معقولیت

 

 خالصه برهان

 .اعتقاد به خدا قابل قبول ترین باور در مورد جهان است

 

 شرح برهان

برخی ادعا می کنند که باور به خدا ایده ایست که از ایده های جایگزین بسیار معمول تر می نماید و قبول کردن 

 آیا چنین چیزی می تواند دلیل باور به خدا باشد ؟. ساده تر استآن 

اگر دو تئوری مختلف پدیده أی . گاهی اوقات در علوم از سادگی به عنوان معیاری برای انتخاب استفاده می شود

. اردالبته کامال هم معقول است، ولی تفاوت بسیار بزرگی وجود د. را توصیف کنند، تئوری ساده تر قبول می شود

در مورد انتخاب تئوریهای علمی، تنها و تنها هنگامی از معیار سادگی استفاده می کنیم که هیچ فاکتور ترجیح 

. دهنده ی دیگری وجود نداشته باشد، و دو تئوری هردو نتیجه ی یکسانی در مورد پدیده های مشاهده شده بدهند

مگر وقتی که محدوده ی بررسی )یریم تفاوت نمی کند هرکدام از تئوریها را که انتخاب کنیم نتیجه أی که می گ

، پس می توانیم هرکدام را که خواستیم (را افزایش دهیم، که در آن صورت نیز انتخاب تئوریها تجدید می شود

ولی در مورد ایده ی خدا، نتایجی که از باور داشتن به او می گیریم و نتایجی که از باور نداشتن به . انتخاب کنیم

این دو تئوری نتایج بسیار متفاوتی دارند، و در نتیجه منطق حکم می کند که با . گیریم بسیار فرق دارد او می

 .را انتخاب کنیم( درست)=مناسب تر  "تئوری"بررسی و تحلیل آنها 

و واره أی را در نظر دارند گفته های قبلی را کامال قبول داشته باشند، -شاید بسیاری از کسانی که چنین برهان

. مسئله ی آنها تنها در مورد این باشد که این سادگی را چیزی عجیب بپندارند که نشان از یک دلیل خاص دارد

وار در تخت خود نشسته، عصایی را در هوا می چرخاند، چیزهایی زمزمه می کند -مثال تصور اینکه خدایی انسان
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ه این جهان بر اساس تکامل تدریجی نمونه هایی و جهانی به وجود می آید، بسیار بسیار ساده تر از این باشد ک

تاکید می کنم که یگانه ایده أی که مقابل باور به خدا قرار می گیرد باور به )ابتدایی و ناقص به وجود آمده باشند 

تکامل نیست، و اصوال اعتقاد دارم که ملزم کردن خود برای رسیدن به جواب برای مسایل دور از دسترس درست 

 ، ولی آیا این مسئله می تواند ترجیحی بین دو ایده به وجود آورد ؟(منشا جهان: نمی باشد 

یکی اینکه خورشید به دور زمین می چرخد، از شرق بیرون می آید، آسمان . دو تئوری مختلف را در نظر بگیرید

ی گردد و چنین را دور می زند و در غرب فرو می رود، و دیگر اینکه زمین کره ایست که به دور آن خورشید م

به نظر شما . منظره أی را ایجاد می کند، در حالی که چرخش آن را حس نمی کنیم و به خارج پرتاب نمی شویم

در حالی که می . باور کدامیک ساده تر است ؟ مسلما ایده ی اول بسیار ساده تر است و باور کردن آن راحت تر

 .دومی درستدانیم نادرست است، و تئوری پیچیده تر و عجیب تر 

 تا کنون به کوه ها دقیق شده اید ؟

 می دانید کوه ها چطور ساخته شده اند ؟

مثل فرشی که در اثر )کوه ها الیه های افقی زمین بوده اند که در اثر فشارهای جانبی به تدریج چین خورده اند 

یه های چین خورده در محل شکل آن ال. و چنین شکلی به خود گرفته اند( کشیده شدن پایه ی میز چین می خورد

ولی آیا تصور و . شکستگیها و برش ها به خوبی نمایان است و زمین شناسی این مسئله را کامال تایید می کند

 !بخورند ؟ "چین"درک آن برای شما ساده است ؟ سنگهایی با چنان عظمت و سختی 

 از صفر را تصور کنید ؟ "زبان"آیا می توانید پدید آمدن یک 

نمی دانم، ولی تصور اینکه یک زبان با تمام کلمات و دستور زبانش از صفر به وجود بیایید و کم کم شما را 

 .تکامل یابد برای من بسیار مشکل است، هرچند که آنرا قبول دارم

 .بسیار ساده انگارانه ست تصور اینکه حقیقت باید ساده باشد؛ و شواهد نیز آنرا تکذیب می کند

فیزیک . ر ساده بود، ولی فیزیک نیوتونی که از آن بسیار پیچیده تر بود جایگزین آن شدفیزیک ارسطویی بسیا

قرنها تالش دانشمندان ما را به جایی رسانده که کمتر . نیوتونی نیز در برابر فیزیک مدرن بسیار بسیار ساده است

تر کسی هست که بتواند ادعا کسی می تواند نسبیت و کوانتوم را به عنوان دو قسمت مهم از آن درک کند، و کم
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در حالی که هر فارغ التحصیل دبیرستانی می تواند ادعا کند که به . کند بر آنها مسلط است، حتا استادان دانشگاه

 .فیزیک نیوتونی مسلط است

 ایده های بسیار ساده ی اولیه، چون فیزیک. فیزیک روز به روز پیچیده تر شده است، و البته به واقعیت نزدیک تر

ارسطویی، آنقدر رویایی و بی اساس بودند که به هیچ درد انسان نمی خوردند و چیزهای درست زیادی نمی 

توانستند بگویند، ولی اکنون با وجود اینکه سادگیِ زیبای آن از بین رفته است، ولی ابزاری قدرتمند و نزدیک به 

 .حقیقت به وجود آورده است

 .نمی توانند معیاری برای تصمیم گیری باشندنه سادگی، و نه احساس ما، هیچکدام 

 

 برهان علمی

 

 شرح برهان

دقیقا  "علمی"چنین اصطالحی در برخی متون خودنمایی می کند، بدون آنکه مشخص شده باشد منظور از 

البته مشخص است . السفه ی علم خود در تعریف و توصیف علم همزبان نیستندچیست، به خصوص هنگامی که ف

به کار رفته، و معنای خاصی  "بدون نقص"، یا "عالی"، "خوب"به جای صفت  "علمی"که در اینجا صفت 

 . نداشته است

از دانشمندان با بررسی یکایک این متون، می توان به این نتیجه رسید که تنها علت این نامگذاری دخالت برخی 

به جز . متاسفانه اکثر آنها به طور ناقص بیان شده، و شکلی کامال عامیانه دارند. خداباور در نگارش متن برهان بوده

برهان مربوط می شوند، باقی تماما بیانهایی مختلف از  بیگ بنگیا مدل  ترمودینامیکیبرخی از آنها که به اثبات 

هستید مثالهای مختلفی که در توصیف برهان نظم  اگر مایل. هستند و چیز جدیدی در بین آنها وجود ندارد نظم

استفاده می شود را بدانید، می توانید از چنین متونی به عنوان منبع کمکی استفاده کنید، ولی انتظار هیچ استدالل 

 . قوی ای نداشته باشید تیجدید یا ح
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 دانش بشری صنق برهان

 

 خالصه برهان

.ه معنی ناقص بودن فهم بشر استاینکه نمی توان خدا را اثبات کرد به معنی وجود نداشتنش نیست، ب  

 

 شرح برهان

برخی یافتن وجود خدا را محدود به . خداباوران مختلف در مورد این مسئله جبهه گیریهای گوناگونی داشته اند

شهود می دانسته اند، مانند عرفا، و برخی آن را در صالحیت عقل نیز می دانند، که اسالم نمونه ای از این گروه 

وجود آنکه از نظر اکثر آنها خدا به طور کل از طریق عقل قابل فهم نیست، ولی اکثر آنها معتقدند که  البته با. است

 .وجود آن را به طریق عقلی می توان ثابت کرد

صحبت در مورد تواناییهای فکری بشر نیاز به فرصتی بیشتر و زمینه ای دقیقتر دارد، که در اینجا از آن چشم پوشی 

برای کسی که قصد ندارد با کلمات بازی کند و واقعا می خواهد به جواب درست برسد، چنین  ولی آیا. می کنیم

 حرفی قابل قبول است ؟

حال چرا باید وجود داشتنش را فرض کند و نه . فرض کنیم واقعا طوری باشد که انسان قادر به اثبات آن نباشد

است که انسان نمی تواند بداند خدا وجود دارد یا وجود نداشتنش را ؟ مگر جز این است که معنی این جمله این 

خیر ؟ پس چرا در نهایت وجود داشتنش را فرض می کنند ؟ در حالی که در نوشته ی آتئیسم یا آگنوستیسیزم 

توضیح داده شده است که چنین باوری به فرض وجود نداشتن خدا می انجامد، و اتفاقا همین فرض غیرقابل 

 .ن وجود خدا چیزیست که فرض اولیه ی برخی از خداناباوران استبود( تحقیق نظری)تحقیق 

چیزی که . مشخصا فرض غیر قابل تحقیق بودن وجود خدا به تنهایی نمی تواند اعتقاد به وجود آن را توجیه کند

می گویند عقل در مورد آن ناتوان است، و شهود به ما می گوید که . معموال به آن ضمیمه می کنند، شهود است

 .جود دارد، پس وجود داردو

در مورد اعتبار شهود، در نوشته های برهان فطرت، و برهان احساس زیاد صحبت شده و بی اعتباری آن به طور 

 .غیر مستقیم نشان داده شده است
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آنچه شهود می نامندش، و می توان آن را خیالبافی یا توهم نیز نامید، چنان بی اساس است که حتا اگر قرار باشد 

را بی اعتبار ندانیم، در برابر ادعای آنها که می گویند شهودشان از وجود خدا حکایت می کند، من نوعی می  آن

چه خواهند گفت ؟ چطور اشتباه بودن ادعای . توانم ادعا کنم که شهودم از وجود نداشتن خدا حکایت می کند

 .من و معتبر بودن ادعای خود را ثابت می کنند ؟ البته نمی توانند

 .شهود ایشان همان احساسشان هست، و احساس هم بی اعتبار

این را هم باید یادآوری کنم که اگر قرار باشد وحی را معیار اعتقاد به خدا بدانیم دچار مشکل بزرگی شده ایم، 

به عبارت دیگر، اگر وجود خدا را تابع وجود وحی کنیم، آنوقت . چون اعتبار وحی خود وابسته به وجود خداست

تنها چیزی که به عنوان اثبات . ید وجود وحی، و درستی آن را ثابت کنیم، که از اثبات خود خدا مشکل تر استبا

 .آن می آورند تکیه بر معجزات است، که در جای خود بحث شده است
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 سومفصل 

 

 مبارزه با خرافات مذهبی
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 مقدمه

 و مجزا عنصر حاضر عصر در و است بوده باورها و ها دیشهان از تری گسترده نظام از بخشی گذشته در خرافه

 ماهیت که گشته عجین ما فرهنگی و ملی سنن با چنان و است رسیده ما به فرهنگ و سنت راه از که است منفردی

 .دارد ادامه همچنان انتقال این البته و است مانده پنهان آنها خرافی

شده  عات ثابتالاطو  های قبلی علمی و منطقی ندارد و بر اساس دانستهخرافه، نوعی از باور و اعتقاد است که پایه 

امروزه در گوشه و کنار مناطق کشور شاهدیم که عده ای از افراد به جای آنکه به دنبال راه حل . مطرح نمیگردد

و تکه ای پذیرفته شده و کارساز باشند، به درختانی متوسل می شوند و پس از انجام آدابی خاص و با بستن گره 

وجود گروه هایی خاص با عناوین . پارچه به آن درخت، خواهان حل مشکل و برآورده شدن حاجات خود هستند

که امروزه در جامعه ی ما اندک نیستند، دال بر رواج افکار خرافی در سطح ... رمال، طالع بین، فالگیر، کف بین و

تخم مرغ شکستن، قفل مراد کنار قبر باز کردن، گره زدن  فال نیک و فال شوم،: وجود باورهایی مانند. جامعه است

همه نشان از شیوع گسترده ی خرافات دارد که زندگی اجتماعی افراد را در بر  ...سبزه ها جهت بخت گشایی و

امروزه خرافه ها فقط به حوزه ی سنتی زندگی افراد محدود نمی شود بلکه به حوزه ی نوین زندگی . گرفته است

رسوخ کرده است و در زیر نقاب به ظاهر خردگرایی جامعه ی نوین اشتیاق گسترده و فوق العاده ای نسبت افراد هم 

به پدیده های اسرار آمیز غیبی موج می زند و از خاصیت داروهای گیاهی گرفته تا احضار ارواح، طرفداران زیادی 

ان بر منطق ما تأثیر گذاشته و به رغم خرافات در طول قرن های متمادی چن. را پیرامون خود گرد آورده است

پیشرفت در علم و فن آوری، هنوز هم در زوایای خودآگاه ما کمین کرده و بر رفتار اجتماعی و طرز تلقی ما از 

 .زندگی تأثیر می گذارد

گونه  با توجه به جنبه های منفی و کژ کارکردهایی که این پدیده به عنوان یک مسأله و آسیب اجتماعی دارد، و این

استقبال مردم از خرافات و عمومیت یافتن آن سبب شده تا محققان و پژوهشگران علوم اجتماعی خرافات را به عنوان 

با توجه به این امر در کتاب حاضر سعی بر آن است تا خرافات . یک مسأله و آسیب اجتماعی مورد توجه قرار دهند

مفهوم شناسی : منظور محورهای ذیل مورد توجه قرار می دهد را از بعد روانشناسی اجتماعی بررسی کرده که بدین
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اوهام و خرافات، تاریخچه ی پیدایش خرافه پرستی، پیامدها و کارکردهای خرافات، علل پدید آمدن خرافات، 

 .نظریات تبیین کننده ی خرافات و در پایان نقد و بررسی خرافات

 

 مفهوم شناسی اوهام و خرافات

 

روبه روئیم، که برای درک بهتر خرافه  »خرافات«و  »اوهام«خرافه پرستی با دو واژه ی در بحث از پدیده ی 

 :پرستی الزم است تا به تعریفی دقیق از این دو مفهوم برسیم

. به معنی چیدن میوه است »خرف«که مفرد خرافات است، لغتی عربی است که ریشه ی آن  »خرافه«کلمه ی 

ده، عقیده ی فاسد و رأی باطل، زوال عقل ناشی از پیری و نیز به معنای افسانه و خرافه در لغت به معنای سخن بیهو

در اصطالح، خرافات یعنی اخبار، اعمال . داستان بی اساس است؛ به عبارت دیگر، اعمال و عقاید خالف عقل است

ی از نادانی، جهل، ترس امروزه در زبان فارسی خرافات به معنای عمل یا اعتقاد ناش. و عقیده های بی اساس و باطل

بنابراین خرافه به چیزی گفته می . ناشناخته ها، اعتقاد به جادو و بخت یا درک نادرستِ علّت و معلول هاست از

شود که توجیهی عقالنی نداشته باشد؛ روابط علِت و معلولی بین دو چیزی برقرار کند که هیچ گونه ربطی به هم 

 .ندارند

قیق تری از واژه ی خرافه آمده است و آن اینکه باور یا عقیده به نحس بودن یک در فرهنگ انگلیسی تعریف د

 .چیز، شرایط، حادثه، عمل خاص و نظایر آن، فاقد پشتوانه ی علمی

به طور کلی، خرافات یک تصور و عقیده ی نامعقول و بی اساس است که با رفتارهای معینی بر روی وقایع آینده، 

نمونه های خرافات از . اط علّی و معلولی و بدون هیچ ارتباط سودمندی، تأثیر می گذاردبدون داشتن هیچگونه ارتب

یک قمارباز ممکن است، باورش بر این باشد که پیروزی و برد . فرهنگی به فرهنگی دیگر بسیار زیاد و متفاوت است

قانون های  ر مهارت یادر پوکر، منوط به نشستن روی صندلی مخصوصی است تا اینکه پیروزی و برد خود را د

 .معمولی ببیند
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است، آن حالت ذهنی  »وهم«اوهام نیز در بحث از پدیده ی خرافات مطرح است که معنای لغوی آن که جمع 

ای است که با آن معانی جزئی ادراک می شود؛ ولی معنای اصطالحی آن که در اینجا منظور است، واقعی 

 .منطقی و عقلی نادرست و غیرواقعی هستند پنداشتن آن چیزهایی است که از نظر علمی،

کینبام بانی، در کتاب جرم شناسی عنوان می کند به طور کلی می توان گفت، خرافه پرستی عبارت است از 

البته از . داشتن عقاید باطل و غیر علمی و غیر منطقی درباره ی عالم و تأثیر طبیعت یا قوای ناپدید در طبایع انسان

ز فرهنگی به فرهنگی دیگر بسیار زیاد و متفاوتند که در اشکال مختلف طالع بینی، فالگیری، آنجا که خرافات ا

جادوگری، طلسم، افسانه و باورها و رفتارهای مختلف نامعقول و بی اساس مانند نحسی یا سیه بودن بعضی از ایّام 

 :متجلی می شود، می توان آن را به طور کامل تر اینگونه تعریف نمود

پرستی عبارت است از پیرویِ عقاید باطلِ بی اساس که با درجه ی فرهنگ و دانش جامعه ای که شخص خرافی  خرافه 

 .منسوب به آن است هیچ گونه تناسبی نداشته باشد

 :خرافات انواع و گونه های متفاوتی دارد که به طور کلی می توان آنها را در غالب سه شکل زیر بیان کرد

 .اگر به عمل خاصی اقدام شود نتیجه خوبی در بر نخواهد داشت اعتقاد به این کهـ  ۱

 .اجرای مراسم خاصی که نتیجه ی دلخواه را به بار خواهند آوردـ  ۲

 .ذکر عالیم و اوراد خاصی که به اعتقاد بیان کننده آنها باعث حوادثی نیک یا بد خواهند شدـ  ۳

 

 پرستی خرافه پیدایش تاریخچه

 تبیین خود برای را عالم حوادث و بشناسد را هستی های نمونه که بود آن از ناگزیر زندگی حکم به ابتدایی انسان

 و مشاهده با توانست نمی و نداشت کافی ی تجربه چون امّا پرداخت؛ می تالش به ظراًن و العم رو این از. کند معنی

 می پناه خیال به خود تکلیفی بی فرونشاندن برای ناچار به بشناسد، را خود پیرامون امور و اشیاء از بسیاری آزمایش،

 زندگی شمار بی مسائل از برخی برای هایی پاسخ طریق این به و کرد می تعیین را هستی خود ابتدایی تخیل با و برد

 .زد می هایی فعالیت به دست خود پیرامون حوادث بر تسلط برای آنها موافق و یافت می
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زمانی که انسان در صدد برآمد به . ان با شروع شناخت بشر از خویش آغاز شدبنابراین، خرافه پرستی در واقع همزم

مدد وسایلی به حوادث آینده وقوف یابد و از اتفاقات ناخوشایند جلوگیری به عمل آورد تا بدین گونه بر ترس 

پدیده ی  به طور کلی، از دیدگاه اجتماعی خرافه یک. هایش فائق شده و به نحوی، به احساس امنیت دست یابد

روحی و اجتماعی است که از هزاران سال پیش تا کنون در ذهن بشر چنان نفوذ کرده است که طرز تفکر او را 

به طوری که با غریزه او عجین شده است وعقل و استدالل هم قادر نیست . تحت تاثیر سلطه ی خود درآورده است

از این رو فرهنگ خرافات با جهل و توجیه . دکه در همه ی موارد بر غریزه ی تحت تسلط خرافات پیروز شو

 .نی از عملکردهای بشر همراه می گرددالغیرعق

نتیجه آزمایش روزانه، خانوادگی، مذهبی و انفرادی و بازمانده و یادگارهایی از   برخی از باورهای بومی در ایران

است، مانند اعتقادات و افسانه های  نژاد هند و ایرانی است و حتی بعضی از آنها یادگارهای دورهی ابتدایی بشر

برخی دیگر از باورهای خرافی در ایران را می . موجود درباره ی ماه، خورشید، اژدها، صحبت با جانوران و گیاهان

 .مادر خرافات و جادو بودند، دانست توان ناشی از هجوم همسایگانی مانند کلده و آشور که در واقع 

ان دیروز عرصه ی لشکرکشی ها، صف آرایی ها، تهاجم ها و یورش ها و تسلط همچنین، با توجه به این که جه

های کم و بیش طوالنی و موقت بوده، هر لشکرکشی و هر تسلطی بر قومی دیگر، تعدادی فرهنگ عامیانه را که 

زادهی تجربهی قوم فاتح بوده به کشور مغلوب تحمیل کرده است، تجربه هایی که برای کشور فاتح مفید و 

محصول تجربه است، حال آن که برای کشور مغلوب عقیده ای پوچ، بی ریشه، بی بنیاد و فاقد معنی محسوب می 

برای مثال به نمونه های ذیل اشاره . شود که به طریقی غیر اصولی و تجاوز کارانه به فرهنگ مردم داخل شده است

 :می شود

 .بچه ای که زیاد گریه می کند قطعاً خوش آواز می شود -

 .هر گاه ابر به شکل شتر در بیاید در آن سال وبا خواهد آمد -

 .اگر کف دست بخارد پول دار خواهی شد -

وه بر دو مورد که درباره ی تاریخچه ی خرافه پرستی ذکر شد می توان به تأثیر آیین ستاره پرستی و طب سنتی الع

ستی و با گذشت زمان به تدریج دانشمندان و پس از پیدایش آیین ستاره پر. در پیدایش خرافه پرستس نیز اشاره کرد
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حکیمان دوران باستان درصدد منظم کردن و مدون ساختن اعتقاداتشان به ستاره ها برآمدند واین نظریات را جمع 

صه به آنها لقب الاینان که اغلب خود هم پزشک بودند، هم ستاره شناس و هم دانشمند و به طور خ. بندی کردند

داده شده بود، برای توجیه خصوصیات جسمانی افراد و علّت بیماریها، از یک طرف تئوری  (همه چیزدان)حکیم 

امتزاج و ترکیب چهار عنصر اصلی و بنیادی آب،  چهار عنصر را ابداع کردند و گفتند که جسم و جان انسان از

و روحی را به  آتش، خاک و باد سرشته شده و ترکیب های گوناگون این چهار عنصر تنوع خصوصیات جسمانی

وجودآورده است و از طرف دیگر در دانش جهان شناسی آمدند وجهان را به هفت یا نه آسمان که آنها را فلک 

پس فضای اطراف زمین  نامیدند، تقسیم کردند که برگرد زمین قرار دارند و بر آن محیطند و گرد زمین می گردند،

کردند و اسم هر قسمت را یک برج گذاشتند و هر برج را  را به چهار قسمت اصلی و دوازده قسمت فرعی تقسیم

به این ترتیب به . تحت نفوذ مجموعه ای از ستارگان که خود دارای یک ستاره ی اصلی و مرکزی بودند، شمردند

هر قسمت از بخش های دوازده گانه ی فضا که به طور قراردادی تقسیم شده بود، ستاره ای را حاکم دانستند و آن 

مدت سپری شدن هر بخش را هم یک ماه یا یک برج نامیدند و . قلمرو و نفوذ آن ستاره در نظر گرفتند بخش را

بنابراین، به تدریج این اعتقاد . گفتند که هر ماه تحت نفوذ برجی است و بر هر برج نیز ستاره ای حکومت می کند

ج آن ماه و ستاره ی حاکم بر آن برج خرافی شکل گرفت که هر کس در هر ماهی متولد شده باشد، تحت نفوذ بر

آنگاه ایدهی چهار عنصر و دوازده برج را با هم ترکیب کردند و از آن نخستین تئوری پزشکی باستان شکل . است

در این تئوری طبع انسان به چهارگونه طبع خشک و تر و گرم و سرد تقسیم شد و خالق این چهارگونه طبع . گرفت

دسته ای از آنها پدید آورنده ی طبع های آبی شمرده شدند که . ها وماه ها شمرده شدندنیز ستارگان حاکم بر برج 

دستهی دوم که مزاج های گرم و خشک را می ساختند، برج های آتشی پنداشته . مزاج های سرد و تر را می ساختند

ی خالق مزاج های سرد و مزاج های گرم و تر و برج های خاک. شدند و به همین ترتیب، برج های بادی پدید آمدند

 .خشک شناخته شدند

تخیلی و اساطیری به نام ارباب انواع و  -ستاره پرستی در مراحل بعدی تکامل خود موفق به خلق موجوداتی ذهنی

خدایگان شد والهه ها را خلق کرد که هر کدام یکی از امور زندگی آدمیان را برعهده داشتند و بر آن  -ستاره

 .می کردند نظارت ودر آن دخالت

هر یک از آنها بر یکی از مقدرات آدمی حاکم بودند و همچون قاری قهار توانگر، مقام امور آن مقدر را زیر نظر و 

قی، شخصیتی و حتی خصوصی ترین امور زندگی البر آن اختیار کامل داشتند و به این ترتیب مقام امور زندگی اخ
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و فرهنگ های اساطیری بر مبنای این تخیالت و بخشی از نیازهای  درآمد خدایگان -افراد تحت سیطره ی این ستاره

و بدین ترتیب رفته رفته اعتقاد به نیروهای مرموز ستارگان و . انسان باستان شکل گرفتند و ساخته و پرداخته شدند

درآمد و نقش مسلط و قاطع آنان در سرنوشت و زندگی آدم ها به شکل خرافه ای به نام طالع بینی و ستاره بینی 

بخشی از آدم های خرافی و ناآگاه به حقیقت رویدادها و سیر تطور حوادث را فریب داد و آلت دست طالع بین و 

 .ستاره شناس قرار داد

 علل پدید آمدن خرافات

 :می گوید »خاستگاه خرافات و رسوم عامه«نولسون، یکی از مورخان مشهور در اثر خود به نام 

 

 :ا باید در مساعی نخستین انسان و در امور زیر جستجو کردخاستگاه حقیقی خرافات ر

 .توضیح اسرار طبیعت و هستی خویش -

 .آرزوی مطلوب ساختن سرنوشت خویش و دیدن اتفاقات آینده در زمان حال -

 .آرزوی بر کنار ماندن از تأثیر شیطان های غیر قابل ادراک -

 .شی ناگزیر برای نفوذ در آیندهالت -

کلی می توان گفت که سه عیب بشرترس، حیرت و جهل سه انگیزهی اساسی و مهم در  از سوی دیگر، به طور

افکار و خیال های خرافی است،امّا شاید بتوان علل و مبادی خرافات را در این موارد به طور مبسوط تری بررسی 

  :کرد

 ناتوانی از درک حقایق و جهل و نادانی   -۱

قی معقول و منطقی نتوانسته مجهوالت خود را شناسایی کند، خواه ناخواه به بشر در طول تاریخ هر زمانی که به طری 

یکی از علل گسترش خرافاتی نظیر تفأالت و فال زدن را در بین اعراب جاهلی . سمت امور خرافی کشیده شده است

ه علت شیوع ناتوانی از درک علّیِ امور مختلف است ک « همین :پایین بودن سطح شناخت شان دانسته و می نویسد

انسان نادان چون معنا و علل حوادث و  » .تام خرافات و اساطیر را در بین اعراب روزگاران جاهلی باز می گوید



 

مبارزه با خرافات مذهبی: فصل سوم  بیخدایی مدرن                     

 

۱41 

 

اشیاء را درک نمی کند با سرگشتگی دست به دامن بهترین یار نادانی، قوه ی خیال، می شود و به دستیاری آن 

سازد و داستان ها و افسانه های رنگارنگ درست می کند و ذخیرهای بی کران از اباطیل و اساطیر گوناگون می 

جهانی پر از تصویرخدایان،بُت ها و ارواح نامریی به وجود می آورد؛ چون انسان نادان با مشاهدهی شگفتیهای 

موجود در طبیعت دچار بهت و حیرت می شود، بی اختیار مجذوب آنها شده و در برابرشان سجدهی تعظیم به جای 

 .آنها را خدای خود میخواند، لذا میتوان گفت خرافات زاده ی تخیل، تحیّر و واهمهی انسانی استمیآورد و

بنابراین به طور خالصه می توان گفت، خرافه ها گرچه به شکل های گوناگون یافت می شوند امّا همگی یک 

اضطراب بوده و از این رو عی و عجز و ناتوانی خود در اریشه ی مشترک دارند و آن این است که بشر از بی اط

بنابراین خرافه وسیله . کرده است تا طبیعت را به گونه ای بشناساند تا خود را از ترس آن رهایی بخشد تالشپیوسته 

 .تسکین عجز بشر است

 

 جامعه اجتماعی بینش و فرهنگ سطح بودن پایین  -۲

 

 تصادف (الف

به طور مثال، هیأتی . هم با یک تصادف به وجود می آیندبدترین ویژگی خرافات این است که معموالً آسان، آن 

در زیر یک درخت تصمیم می گیرد، مأموریتی را بپذیرد و در کار خود موفق می شود، از آن پس این درخت 

یا بر سر راه هیأت دیگری زاغی عبور می کند و آن هیأت در کار خود . خوش شگون و مقدس نامیده می شود

 .پس زاغ پرنده ی نحسی شناخته می شود شکست می خورد، از آن

 تیپ شخصیتی افراد (ب

معموالً افراد روان رنجور از طریق خرافات می خواهند ضعف ها و کاستی های شخصیتی خود را جبران یا  

 .بپوشانند
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 اشتیاق به آگاهی از وقایع آینده  -۳

 

قوانین طبیعی و قوانین اجتماعی که ناشی از  بشر قبیله ای چون نمی توانسته بین: کم تر شدن امکان کنترل محیط

در نتیجه از . عملکرد زندگی اجتماعی انسانهاست تفاوتی قائل شود، قوانین اجتماعی را نیز ال یتغیر فرض می کند

در واقع می توان چنین استنباط  .ابزارهای دعا و نفرین، جادو و غیره برای مهار امور اجتماعی جاری سود می برد

بنابراین بشر قبیله ای برای . قتی امکان کنترل محیط کم تر می شود، گرایش به خرافات افزایش می یابدکرد که و

ولی به واسطه ی میل و احتیاجی که به دانستن علیت . راهنمایی خودش در موضوع اعتقادات به عقل اتکاء نمی کند

 .شود وجود اشیاء دارد، به قلب، احساسات و قوه ی تصور خویش پناهنده می

 

 عدم اعتماد و اطمینان به آینده -۴

در مواقع حساس و لحظه هایی که عدم اعتماد و اطمینان به  المعمو مطالعات روانشناختی خرافات نشان می دهد که 

آینده وجود دارد، خرافات زاده میشود و رویارویی با مسائلی همچون تولد، مرگ، مرض، قحطی، فقر، حوادث 

این قبیل که همیشه برای بشر منبع اضطراب بودند و احساس شکست و ترس و خشم به دنبال طبیعی و مواردی از 

داشته اند و چون هیچ کدام از این ها را آدمیزاد نمی توانسته از راه علم و منطق توجیه کند، به خرافات و اعتقادات 

 .روی آورده است تا از اضطراب و تشویش درونی رها شده تسکین خاطر پیدا کند

 

 جامعه اجتماعی بینش و فرهنگ سطح بودن پایین ـ۵

 

 

  پیامدها و کارکرد های خرافات

از منظر جامعه شناسی هر پدیده ای کارکرد و پیامدی دارد که در این میان خرافات نیز از جمله مقوله های فرهنگی 

 :ده پرداخته می شوددر ذیل به کارکردهای منفی و مثبت این پدی .است که از این امر مستثنی نمی باشد
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 :از جمله پیامدها و کارکردهای منفی خرافات می توان، موارد ذیل را برشمرد

 توجه به وضع آنی و سپردن آینده به دست حادثه ـ۱

چون آدمی از درمان دردها عاجز می ماند به تسلی خود می پردازد و گذران بودن همه چیز را دستاویز تسکین 

در چنین شرایطی انسان ها در هر امری فقط به وضع آنی آن توجه میکنند و  »بگذرد این نیز«خویش می سازد که 

 .با هرچه پیش آید می سازند و به آنچه می گذرد نمی اندیشند. آینده را به دست حادثه می سپارند

 

 جبر گرایی و بی قانونی ـ۲

ت در آن رواج دارد آن جامعه و خرافات انسان را از شناخت علت امور مانع می شود و جامعه ای که خرافا 

به عبارتی، خرافات، رنج فکر کردن و شکل تحلیل . اعضای آن در صدد عالج دردهای اجتماعی بر نمی آید

 .انسان بر می دارد عقالنی در امور روزمره را از دوش

 

 بی اختیاری انسان ـ۳

ری انسان می شود و او را به تنبلی خطر خرافه گرایی این است که موجب بی اختیاری، بی ارادگی و بی تدبی 

زیرا یک انسان سنتی همیشه خود را به تقدیر وابسته می داند و گمان می کند که سرنوشت انسان . سوق می دهد

می گوید، دنیای تجربه ی بسیاری از انسان ها  «ریچارد هوگارت»در این خصوص . از پیش طراحی شده است

خود را از  برخی افراد با وجود آن که به خرافات می خندند و. ی استبا تمام جزئیات آن تابع نقشهی مشخص

آنان . داشتن چنین عقایدی مبری می دانند، به طور کلی به راهی می روند که در همان نقشه مشخص شده است

 .همان ترجیح بندهای سابق را تکرار می کنند و همان ممنوعیت ها و رخصت ها را همچنان پاک می دارند

 .نگه داشتن اذهان افراد کم سواد و بی تجربه عقبـ ۴

وه بر موارد ذکر شده درباره ی پیامدها و کارکردهای منفی، این پدیده کارکردهای مثبتی از قبیل موارد ذیل الع

 :را نیز دارد
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خرافات ممکن است این . ایجاد نوعی احساس تسلط در انسان و کمک به حفظ یکپارچگی شخصیت فرد (الف

این احساس تسلط هر چندخیالی . شخص بیافریند اقل نوعی احساس تسلط درالرا نیز داشته باشد که نقش مثبت 

 .باشد باز هم ممکن است واقعاً کمک کند که یکپارچگی شخصیت فرد حفظ شود

 .ایجاد نوعی احساس امنیت و اعتماد به نفس کاذب (ب

 

 روانشناسی اجتماعی خرافات

 

ی از افراد جامعه به سوی خرافات هستیم که به جهت حل و رفع مشکالت خود به امروزه شاهد گرایش قشر وسیع

 .آنها متوسل می شوند

خرافه پرستی در واقع همزمان با شروع شناخت بشر از خویش آغاز شد و انسان در صدد برآمد به مدد وسایلی به 

بدین گونه بر ترس هایش فائق شده به  حوادث آینده وقوف یابد و از اتفاقات ناخوشایند جلوگیری به عمل آورد تا

 .نوعی به احساس امنیت دست یابد

بررسی زمینه های اجتماعی و فرهنگی بروز خرافات نشان می دهد که برخال ف تصور رایج خرافات به هیچ وجه 

نحوه بلکه با شیوه های بنیادین اندیشیدن و احساس کردن و به طور کلی با . چیزی غیرطبیعی و عجیب نبوده است

 .پاسخ دهی انسان ها در برابر محیط پیوند تنگاتنگی داشته است

برخی از خرافه ها احتماال در گذشته، بخشی از نظام گسترده تری از اندیشه ها و باورها را تشکیل می داده اند اما 

. را حفظ کرده انددر حال حاضر عناصر مجزا و منفردی هستند که از راه سنت به ما رسیده اند و هنوز هم توان خود 

در واقع می . مانند خوش شانسی، بدشانسی، آینه شکستن، نعل اسب، آب پشت سر مسافر ریختن، طلسم ها و غیره

به افراد  توان گفت قسمت اعظم خرافات جنبه فردی نداشته، بلکه از طریق اجتماعی و به عنوان میراث اجتماعی

بی آنکه مشاهداتی . ماده معموال مورد قبول واقع شده می شونداین خرافات به همان صورت حاضر و آ. رسیده است

بشر قبیله ای چون نمی توانسته بین قوانین طبیعی و قوانین اجتماعی که ناشی از عملکرد زندگی . در کار بوده باشد
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رهای دعا و در نتیجه از ابزا. اجتماعی انسانهاست تفاوتی قائل شود، قوانین اجتماعی را نیز ال یتغیر فرض می کند

 .نفرین جادو و غیره برای مهار امور اجتماعی جاری سود می برد

نی به کمک السحر و جادو نیز که در این زمینه شکل می گیرد در واقع اعتقاد به این مساله است که از راهی غیرعق

 .نی به کار اندازدنیروهای مرموز بر روابط ضروری پدیده ها تاثیر گذاشته شود و آنها را به نفع یا زیان جریا

منظور از غیرعقال نی بودن در واقع نوعی برداشت انسان ها از تدبیر مسائل اجتماعی نسبت به پدیده های طبیعی 

است که براساس منطق و محاسبات و دریافت واقعی روابط پدیده های قابل پیش بینی بنا نشده و در نتیجه قانون مند 

 .تجربه پذیر و قابل اصال ح نیست

واقع می توان چنین استنباط کرد که وقتی امکان کنترل محیط کم تر می شود گرایش به خرافات افزایش می  در

ولی به واسطه میل و . بنابراین بشر قبیله ای برای راهنمایی خودش در موضوع اعتقادات به عقل اتکا نمی کند. یابد

 .و قوه تصور خودش پناهنده می شود احتیاجی که به دانستن علیت وجود اشیا دارد به قلب، احساسات

این چنین اندیشیدنی بی گمان یک عمل نادانسته روانی است که چون آدمی از درمان دردها عاجز می ماند به تسلی 

در چنین شرایطی  »این نیز بگذرد«خود می پردازد و گذران بودن همه چیز را دستاویز تسکین خویش می سازد که 

با هرچه پیش آید . به وضع آنی آن توجه می کنند و آینده را به دست حادثه می سپارند انسان ها در هر امری فقط

به همین جهت خرافه پرستی که البته در دوره های مختلف تاریخی در . می سازند و به آنچه می گذرد نمی اندیشند

وقتی جامعه  (بیگانه)اقوام  هایران کم و بیش رواج داشته است در ادوار سیاه اجتماعی و سیاسی از جمله دوره غلب

 .دست خوش اضطراب، درماندگی و نومیدی بوده و راهی برای گریز یا بهروزی نمی یافته شدت می گرفته است

خود ما نیز از گاه . بررسی زمینه های روانشناختی خرافات، رفتار انسان همیشه انسان ها را در تعجب فرو برده است

کار و اعتقادت یا حتی استفاده از یک کلمه نابه جا به جای یک کلمه مناسب در ت یا برخی افالداشتن برخی تمای

 .تعجب فرو می رویم

بخش عظیمی از قلمرو فرهنگ عامه اختصاص به اعتقادات و باورها دارد که برخی از آنها جنبه منطقه ای و برخی 

سرنوشت، ذات، بدشانسی، چشم زخم، به عنوان مثال سرعت تغییرناپذیر، . دیگر جنبه ملی یا بین المللی دارد

در واقع . نحوست عدد سیزده و غیره عقایدی هستند که در سطح گسترده ای در اغلب جوامع بشری حضور دارند
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آرای شکل گرفته ای هستند که نسل به نسل منتقل شده اند و در معبر زمان و مکان تغییر یافته، دچار حذف و 

یک نسبت به همه آنها معتقد نیستند این اعتقادات از وابستگی کامل تا بی اعتقادی  افراد معموال به. اضافاتی شده اند

 .برخی آنان را خرافه می دانند و برخی دیگر سخت بدان پایبندند. کامل به اندیشه ها متغیر است

 

 خرافات از دیدگاه روانشناختی

 

و لحظه هایی که عدم اعتماد و اطمینان به  مطالعات روانشناختی خرافات نشان می دهد که معموال در مواقع حساس

آینده وجود دارد خرافات زاده می شود و رویارویی با مسائلی همچون تولد، مرگ، مرض، قحطی و فقر و حوادث 

طبیعی شایدهایی از این قبیل که همیشه برای بشر منبع اضطراب بودند و احساس شکست و ترس و خشم به دنبال 

اعتقادات رو  ام از این ها را آدمیزاد نمی توانسته از راه علم و منطق توجیه کند به خرافات وداشته اند و چون هیچ کد

مدت  »دیوید هیرم« همان طور که. کین خاطر پیدا کنندآورده است تا از اضطراب و تشویش درونی رها شده تس

کته متناقض این جاست که خرافات، ها پیش بیان کرده تمایل به خرافات را هرگز نمی توان به طوراز بین برد چون ن

خرافات ممکن است نوعی احساس . بخش جدایی ناپذیر آن دسته از مکانیسم های دفاعی سازگاری انسان است

این احساس تسلط هر چند خیالی باشد باز هم کمک می کند که یکپارچگی شخصیت . تسلط در شخص بیافریند

 .فرد حفظ شود

 

 خرافاتنظریات تبیین کننده ی پدیده 

 

در این خصوص پاره ای از صاحبنظران و دانشمندان علوم اجتماعی نظریات مختلفی ارائه کرده اند که هر کدام از 

 .منظری خاص به پدیده خرافات نگریسته و سعی در تبیین علی آن نموده اند

 :نظریاتی که به طور مستقیم به تبیین پدیده ی خرافات می پردازند (الف

 

 (اسکینر)دگیری اجتماعی نظریه ی یاـ ۱
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به نظر اسکینر وقتی ما به جامعه می نگریم ارزش ها و افکار را نمی بینیم بلکه در عوض صحنه ها و پدیده هایی مانند 

چگونه انسان ها زندگی می کنند، چگونه فرزندان خود را پرورش می دهند، چگونه با هم رفتار می کنند، چگونه 

از این روی فرهنگ یک جامعه متشکل از . در منظر دید و مشاهده ی ماست... بر یکدیگر حکومت می کنند و

تیجه ن در. تشویق و تنبیه می باشند -رفتارهاست و نه ارزش ها و افکار، رفتارهایی که خود معلول نیروهای خارجی

کننده ی رفتار یعنی  شناخت رفتار نیازمند مفاهیمی چون ارزش و فکر نبوده بلکه به شناخت عوامل و متغیرهای تعیین

 .عامل تقویت نیاز دارد

که اساس نظریه ی خود را بر اصل تقویت رفتار بنا نهاده است، اذعان می دارد، هر گاه بین یأس و ظهور  »اسکینر«

مردی که هنگام قدم . یک تقویت کننده، پیوندی تصادفی وجود داشته باشد، رفتار حاصل را رفتار خرافی می نامیم

ک اسکناسی پیدا کند، هر کاری که در لحظه ی پیدا کردن اسکناس یا درست در لحظه ی پیش از آن زدن در پار

بدین ترتیب رفتارهایی همچون قدم زدن در . بنابراین، آن عمل تقویت می گردد. انجام می داده را مهم می داند

 .افزایش می یابد... پارک معین، نگاه کردن به زمین و

 

 

 تماعینظریه همرنگی اجـ ۲

 

نظریه همرنگی اجتماعی ریشهی خرافات را در اعمال فشارهایی می داند که از جانب گروه یا اجتماع به فرد یا 

اشخاص وارد می آید و افراد خود را ملزم می دانند تا در رفتار و عقاید خود تغییراتی ایجاد کنند و خود را با جمع 

 .همرنگ سازند

ی انجام شده بر روی سطوح مختلف شخصیت انسان اظهار می دارد که سطح براساس تقسیم بندی ها »اپنحایم«

 .اول شخصیت انسان رفتار است که سطحی قابل مشاهده و سنجشی برای شخصیت انسان محسوب می شود

 .سطح دوم، نظرات یا نیات انسان است که می تواند به عنوان مؤثرترین پیشگویی کننده ی رفتار انسان محسوب شود
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م، نگرش ها هستند که از احساسات مثبت نسبت به به یک شیء یا موضوع شروع و به بی تفاوتی و سطح سو

احساسات منفی ختم می شود و در واقع نوعی حالت آمادگی برای عملیات عکس العمل در قبال محرکی خاص 

 .هستند

. عمیق تر و با دوام تراندسطح چهارم، ارزش ها هستند که در شخصیت انسان از نگرش ها به مراتب درونی تر، 

 تغییرات آنها در شخصیت کمتر و دیرتر صورت می گیرد و باورهای

مطابق این نظریه اعتقاد یا . کامالً محکم و درونی شده ای است که مبتنی بر یک سلسله ارزش ها و واقعیات است

به می کند که در این صورت تکرار پدیده را عیناً تجر باور زمانی حاصل می شود که فرد به طور مکرر یک حادثه یا

 .این تجربه منتهی به اعتقاد به آن پدیده می شود

 :نظریاتی که به طور غیر مستقیم به تبیین پدیده ی خرافات می پردازند( ب

وه بر نظریات یاد شده که از سوی دانشمندان مختلف علوم اجتماعی و روان شناسی در قالب مکاتب متعدد ابراز الع

نظریه های دیگری وجود دارند که به طور غیر مستقیم به موضوع خرافات پرداخته اند و در واقع شده است، 

 .از جمله ی آنها نظریه فرافکنی است. رفتارها،کنش ها و واکنشهای انسان را توجیه و تبیین نموده اند

 

 نظریه ی فرافکنیـ ۳

این . ون اندازیم و آن را به دیگری نسبت دهیممقصود از فرافکنی آن است که انگیزه های خود را از خویش بیر

واکنش جبرانی و دفاعی انسان است که می خواهد اضطراب را از خود دور سازد و به طور ناهشیار عزت نفس خود 

به طور طبیعی افراد با احساس مشکالت، به ویژه مشکالتی که حد و مرزهایش نامعلوم است، دچار . را حفظ کند

این . ی رفع این ترس ها به هر وسیله ای متوسل می شوند و هر تجربه ای را امتحان می کنندبراو  ترس می شوند

دسته از افراد معموالً با بی تجربگی موجبات شکست خود و بروز مشکالت را فراهم می آورند امّا برای فرار از 

، »ملک کج رفتار«، »دارچرخ کج م«چون  کلماتی. مسئولیت، گناه آن را به گردن چیزهای دیگر می اندازند

که مرتب در زبان برخی افراد می چرخد در واقع »بختم برگشته«و  »بختم بسته شده«، »بُخشکی شانس «ای
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علّت شکست ها و ناکامی های افراد قلمداد می شود در حالی که این افراد هیچ گاه به فکر یافتن علت اصلی و 

 .جبران شکست خود نیستند

 

 خرافات بررسی و نقد

 وجه هیچ به خرافات رایج، تصور برخالف که دهد می نشان خرافات بروز فرهنگی و اجتماعی های زمینه بررسی

 ی نحوه با کلی طور به و کردن احساس و اندیشیدن بنیادین های شیوه با بلکه. است نبوده عجیب و غیرطبیعی چیزی

 در تا است انسان وجود در طبیعی امری که ترس .است داشته تنگاتنگی پیوند محیط برابر در ها انسان دهی پاسخ

 می ظاهر متفاوتی انواع و ها شکل به زمانی هر در و شود نمی کن ریشه پرستی خرافه نگیرد، قرار خود صحیح مسیر

بنابراین اگر رفتارهایی از مردم و جامعه سرزده می شود که رفتار مناسبی تلقی نمی گردد، باید به اصالح  .شود

دم پرداخت و طبعاً این اصالح موقعی صورت می گیرد که در پی شناخت ریشه ی ایجاد باور برآییم باورهای مر

وقتی ریشه ی ایجاد باور از پندارها، خرافه ها و برداشت های غلط پیرایش گردند، باورها در طی زمان تغییر کرده و 

کارکردهای اجتماعی صحیح و سالمی را به  مسیر صحیح خود را می یابند و در نتیجه این باورهای صحیح رفتارها و

 .خواهند آورد وجود

وه، تنها معایب نفس و وجود بشر علت خرافات نیست، بلکه محیط اجتماعی، جغرافیایی و فرهنگی نیز تأثیر البه ع

 .مستقیمی در ایجاد و ظهور و ادامه یافتن خرافه دارد
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 .به بررسی برخی سواالت اولیه و شبهات اصلی که همواره مورد پرسش قرار میگیرند میپردازیم در این فصل

 

 خردگرایی چیست؟

 

. است( معرفت)برای کسب شناخت  پذیرش اصالت خرد (Rationalism) ساده ترین تعریف خردگرایی

یا عرفانی بعنوان منابع کسب ، وحی و مفاهیم دینی  خردگرایی معموال در مقابل دین خویی یعنی پذیرش ایمان

 .معرفت و دانش مطرح میشود

خردگرایی همچنین در قیاس با . خردگرایی یک نظام فکری است، یعنی چگونه اندیشیدن را به انسان می آموزد

مطرح میشود که مفهوم آن پذیرش تجربه بعنوان مهمترین منبع کسب معرفت  (Empiricism) تجربه گرایی

رایی و خردگرایی قابل جمع شدن با یکدیگر هستند، بدین مفهوم که یک شخص میتواند هم است، هرچند تجربه گ

 .تجربه گرا باشد هم خردگرا

فرد خردگرا همواره احتمال خطا را در اندیشه . بصورت مطلق پذیرفتن خردگرایی برابر است با عدم پذیرش حقایق

ی نمیداند بلکه عاقالنه ترین و منطقی ترین مکاتب اش میدهد و خود را بطور صد در صد متعلق به یک مکتب فکر

دارد، یعنی  (Critical Thinking) فکری را در زمان خودش انتخاب میکند و نسبت به افکارش تفکر انتقادی

 .با موشکافی با مسائل روبرو میشود و از توجیه و فرار از تناقضات و خطاهای اندیشه اش دوری می جوید

استی مفاهیم را تنها با استناد به قوه عقالنیت میسنجد و تنها مفاهیمی را میپذیرد که از فیلتر فرد خردگرا درستی و ر

خردگرا حتی . فرد خردگرا هیچ مفهوم غیر عقالیی را بعنوان حقیقت قبول نخواهد کرد. خرد با موفقیت خارج شوند

فکر و نظام فکری عاقالنه تری از به خود خردگرایی نیز با دیده خردگرایی مینگرد یعنی درصورتی که طرز ت

خردگرایان همان . خردگرایی دریابد خردگرایی را نیز کنار خواهد گذاشت و به آن نظام فکری خواهد پیوست

روش علمی رسیدن به حقایق را که مبتنی بر اصول دقیق خردمندانه است و در آن تعصبی وجود ندارد در حوضه 

 .تفکرات خود استفاده میکنند
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ردگرا لزوماً انسانی بیخدا نیست، یک دین دار نیز درصورتیکه مفاهیم سازگار با خرد را قبول کند و مفاهیم انسان خ

برخی از . ناسازگار با خرد خویش را رد کند خردگرا است، اما چنین شخصی هرگز نمیتواند مسلمان باشد

دین را با خرد خویش قبول میکنند و بعد دین را اسالمگرایان ادعا میکنند که آنها نیز خردگرا هستند زیرا ابتدا اصول 

گذشته از اینکه این حرف آنها در تناقض با مسئله ارتداد است، حتی اگر اینکار نیز توسط اسالمگرایان . دنبال میکنند

در  واقعا انجام گردد، نمیتوان آنها را خردگرا نامید زیرا خردگرا در هر زمان خردگرا است، نه تنها در پذیرش اصول،

پذیرش »نقطه مقابل اسالمگرا ادعا میکند که در بررسی اصول دینش خردگرایانه عمل میکند و بعد از آن دینخویی 

 .را پیش میگیرد مفاهیم دینی مبتنی بر ایمان

تمام نقاط دنیا و در تمام طول تاریخ میتوان خردگرایانی را یافت، یا حداقل   خردگرایی مفهوم جدیدی نیست، در

نام اصلی وی )را یافت که خردگرایانه عمل کرده اند، مثال منقول است که پیامبر اسالم در مقابل ابوجهل افرادی 

 .ادعای به معراج کردن کرد( خواند« پدر نادانی»بوده است و پیامبر او را با نام گذاری « پدر دانش»ابوحکیمه 

ابوجهل به او گفت حال پای دیگر خود را بلند . ردابوجهل به او گفت که یک پای خود را بلند کن و او اینکار را ک

ابوجهل به او گفت حال که تو نمیتوانی دو پایت را بلند کنی چگونه . کن و پیامبر نتوانست هردو پایش را بلند کند

میتوانی به معراج رفته باشی؟ این برخورد ابوجهل یک برخورد خردگرایانه بود و در نقطه مقابل برخورد افرادی 

د علی بن ابی طالب که حرفهای محمد را بدون نقد و بررسی هضم میکرد و حاضر بود برای محمد آدم بکشد و مانن

همچنین برخورد شیطان با خداوند در . حتی در راهش کشته شود برخوردی کامال دین خویانه و ضد خردگرایی

رای چه باید به انسان سجده کنم؟ من اسطوره های سامی از همین قرار است، شیطان استدالل میکند و میگوید من ب

 .همگی گوسفندوار به فرمان اهلل عمل کردند  فرشته ها  از انسان برتر هستم و انسان موجودی پست است، در حالی

.تنها ماهی های مرده هستند که با مسیر آب حرکت میکنند  

ون و چرا و تفکر انتقادی و تفاوت اصلی میان دین خویان و خردگرایان در این است که دین خویان بدون چ

زن را  ۴موشکافانه مفاهیم دینیشان را قبول میکنند، مثالً اگر در اسالم گفته شده است که یک مرد حق ازدواج با 

زن  ۵زن و  ۴؟ فرق میان داشتن ۵و نه  ۴دارد، آنها این حرف را گوسفندوار قبول میکنند و پرسش نمیکنند که چرا 

 .اما خردگرا برخوردی نقادانه با چنین مسائلی دارد. ول کنیمچیست که ما باید آنرا قب
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شایسته است در باب خردگرایی از برترد راسل منطق دان بزرگ تاریخ بعد از ارسطو نام برد و جمله ای که او گفته 

من حاضر نیستم ))برترد راسل گفته است، . است را جمله ای که خردگرایی را در خود خالصه کرده است دانست

، این با ظن نگاه کردن به مسائل و خردمندانه عمل ((برای عقایدم کشته شوم، زیرا ممکن است عقاید من اشتباه باشند

کردن شیوه خردگرایان است و در مقابل دین خویان وجود دارند که به مفاهیم دینی خود یقین دارند و بر اساس 

نی هزاران بار بی پایه و اساس تر و اسطوره ای تر و حال آنکه تفکرات دی. آنها آدم میکشند و خود را میکشند

 .نابخردانه تر از تفکرات خردگرایان است

آمده؟ بوجود تصادفی بطور چیز همه آیا  

این پرسش یکی از رایج ترین پرسشهایی است که از بیخدایان میشود و بسیاری از خداباوران معتقدند که بیخدایی 

فتد و البته این دیدگاه مثل همیشه ناشی از نادانی خداباوران نسبت به باورهای اتفاق می ا« همه چیز تصادفی»یعنی 

 .در این نوشتار پاسخ مناسبی به این پرسش داده خواهد شد. بیخدایان است

 

 تصادف چیست؟

.به اتفاقی تصادف گفته میشود که قابل پیشبینی نباشد، و یا اینکه رابطه علیتی در مورد آن صدق نکند  

 

دف در دنیای واقعیت وجود دارد؟آیا تصا  

با تعریفی که از تصادف داده شد، بسیاری از اتفاقاتی که در دنیای واقعی می افتند و آنها را تصادف میخوانیم دیگر 

زیرا با قوانین . بعنوان مثال برخورد دو خودرو با یکدیگر را به هیچ عنوان نمیتوان تصادف نامید. تصادفی نیستند

. میتوان قبل از برخورد دو خودرو حالت برخورد آن دو خودرو را بطور دقیق پیش بینی کردحرکتی نیوتونی 

همچنین پرتاب یک تاس بر روی صفحه هرگز امری تصادفی نیست، اگر وزن تاس، حالت اولیه آن، نیرویی که به 

تاس پس از برخورد با زمین چه  آن وارد میشود و باقی فاکتورها را بطور دقیق بدانیم، میتوانیم پیشبینی کنیم که این

 .عددی را نشان خواهد داد
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عقیده عمومی دانشمندان در مورد اتفاقهایی که در مقیاس ماکروسکوپی می افتد برای مدت زیادی این بوده است 

که تمام این اتفاقات کامالً جبری هستند، یعنی با داشتن یک علت تامه میتوان در شرایطی معلول مشخصی را انتظار 

و اگر به . بعنوان مثال اگر به جسمی که ساکن است نیروی کافی وارد شود آن جسم محرک خواهد شد. داشت

 .جسمی محرک نیروی کافی وارد گردد آن جسم ساکن خواهد شد

اما پیشرفت در فیزیک مدرن این باور را تا حدود زیادی زیر سوال برده است، نظریه کوانتوم که شاید مهمترین 

( غیر قابل دیدن)ک مدرن باشد بر این عقیده مبتنی است که اتفاقات را در مقیاس مایکروسکوپیمحصول فیزی

در بیشتر تفسیرهایی که از مکانیک کوانتومی میشود  اصل عدم . نمیتوان با قوانین نیوتونی توضیح داد و پیشبینی کرد

یت و جبر دیگر وجود ندارد و این اتفاقات وجود دارد و این به این مفهوم است که در برخی از اتفاقها قطع قطعیت

 .کامالً تصادفی هستند

رادیو )از جمله اینگونه اتفاقات که کامالً بی علت و تصادفی هستند میتوان از واپاشی پرتوزای عناصر پرتو افشان 

صر به احتمال عناصر پرتو افشان دارای نیمه عمر میباشند، نیمه عمر طول زمانی است که اتم یک عن. اکتیو نام برد

، چهار و نیم میلیون سال است و بعد از واپاشی ۲۳١-بعنوان مثال نیمه عمر اورانیوم. واپاشی پرتوزای خواهد کرد% ۵٠

چندین عنصور پرتوزا وجود دارد و هرکدام طول عمر . روز دارد ۲۴5۵تبدیل میشود که طول عمر  ۲۳۴-به توریوم

ورتی عینی و واقعی تصادفی است، یعنی بر اساس عدم قطعیت کوانتومی خودشان را دارند و واپاشی آنها کامال بص

اتفاقهای بسیار دیگری در فیزیک کوانتومی وجود که همانند این اتفاق بی . هیچ علتی برای آن نمیتوان جستجو کرد

ا آنها روبرو تصادفی بودن این اتفاقها به این معنی است که تنها میتوان با تخمین و حدس ب. علت و تصادفی هستند

باید روی این نکته تأکید کرد این عدم . شد و با آمار و احتمال حدس زد که این اتفاقها چگونه و کی پیش می آیند

قطعیت از روی نادانی ما نسبت به علتهای این پدیده ها نیست نیست، بلکه به دلیل بی علتی و طبیعت تصادفی این 

 .اتفاقها است

بوجود آمده باشد و بطور تصادفی به وجود خود ادامه دهد؟آیا دنیا میتواند تصادفی   

اگر فرض کنیم جهان بوجود آمده است، بوجود آمدن بی علت جهان میتواند پدیده ای کوانتومی و کامال تصادفی 

  .باشد و پیرامون این مسئله تئوریهای علمی و فلسفی بسیار محکمی وجود دارند
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داباوران معتقدند همه چیز بصورت تصادفی بوجود آمده است و به وجود خود معموالً خداباوران فکر میکنند که خ

ادامه میدهد، اما بر اساس تعریفی که از تصادف داده شد، اعتقاد علمی بر این نیست که همه چیز در دنیا بصورت 

و در دنیا پدیده  تصادفی اتفاق می افتد، وقتی برای پدیده ای علتی وجود داشته باشد دیگر آن پدیده تصادفی نیست

های زیادی وجود دارند که در آنها میتوان رابطه علی را جستجو کرد، و وقتی رابطه علی را جستجو کنیم به جبر و 

بنابر این دیدگاه خداباوران مبنی بر اینکه . قطعیت میرسیم و میتوانیم نتیجه پدیده ها را حدس زده و مشخص کنیم

دانند اساساً باطل است و نقدهای آنها بر محال بودن تصادف، حمله به آدم خداناباوران همه چیز را تصادفی می

 .پوشالی است نه به چالش کشیدن بیخدایی

معموال حمله خداباوران به تئوری تکامل نیز همواره با این ادعا است که تکامل بر تصادف مبتنی است و تکامل 

، این درحالی است که دو ایده بنیادی داروین عبارت میگوید موجودات بصورت تصادفی به یکدیگر تبدیل شده اند

تغییرات -۲تغییرات در طی دگرگونی های تصادفی ژنتیکی تغییر پذیر ایجاد شده اند -۱بودند که در میان جانوران 

به دلیل باال بردن شانس نجات گونه ها و حفظ قابلیت تکثیر شدن آنها ایجاد شده است در حالی که تغییرات ناهنجار 

 .وسط گزینش طبیعی حذف شده اندت

بنابر این در نگاه داروین، شانس تنها یکی از عوامل موثر در تکامل است و عامل بسیار مهم دیگری نیز در تکامل 

این عامل مهم دوم در استدالل های خداباوران معموالً کامالً . است« گزینش طبیعی »وجود دارد که معروف به 

باوران از روی علت نخستین تکامل استدالل میکنند که هیچ چیز نمیتواند از روی شانس و خدا. نادیده گرفته میشود

 .بنابر این دیدگاه علمی در مورد تکامل نیز این نیست که تکامل بصورت تصادفی انجام میگیرد. بوجود آمده باشد

ود که این رخداد محال باشد؟ اما مسئله بسیار مهم اینجا است که آیا احتمال پایین رخ دادن یک اتفاق، باعث میش

یکی از مثالهایی که از بسیاری از خداباوران شنیده میشود این است که میگویند، چطور میشود یک مقدار ! هرگز

از به هم  ۱۶اف آهن پاره و زباله در یک حیاط وجود داشته باشد و یک طوفانی بیاید و ناگهان یک هواپیمای جت

 .پدید بیاید؟ زیرا احتمال این مسئله بسیار پایین است برخورد کردن این ذرات آهن پاره

البته با ذهن ریاضی، احتمال افتادن چنین اتفاقی بسیار پایین است اما این پایین بودن احتمال سبب نمیشود که این 

 .شما میتوانید خود آزمایش ساده ای را انجام دهید تا به این مهم پی ببرید. اتفاق محال باشد
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 ۶/۱بیاید طبق قوانین احتمال  ۶احتمال اینکه عدد . بیاید ۶رید، و آنرا پرتاب کنید، فرض کنیم عدد یک تاس بردا

است ولی  ۶/۱بیاید بازهم  ۵ بیاید، احتمال اینکه عدد ۵حال دوباره تاس را پرتاب کنید، فرض کنید عدد . است

حال . است ۳۶/۱یعنی  ۶/۱*  ۶/۱د در واقع بیای ۵و  ۶احتمال اینکه یک تاس بعد از دو بار پرتاب شدن به ترتیب 

 .به جدول زیر نگاه کنید. بار دیگر پرتاب کرده اید ۱٠فرض کنید این تاس را 

 

 احتمال وقوع عددی که تاس نشان داده است دفعه

 ۱/۶ ۶ نخست

 ۱/۶ ۵ دوم

 ۱/۶ ۴ سوم

 ۱/۶ ۳ چهارم

 ۱/۶ ۲ پنجم

 ۱/۶ ۱ ششم

 ۱/۶ ۲ هفتم

 ۱/۶ ۳ هشتم

 ۱/۶ ۴ نهم

 ۱/۶ ۵ دهم

 

پایین آمده  ۶5۵5۴5۳5۲5۱5۲5۳5۴5۵حال که شما ده بار این تاس را پرتاب کرده اید و به ترتیب تاس مثالً روی اعداد 

بار تاس را پرتاب کنید و باز هم نتیجه همین اعداد به همین  ۱٠است، احتمال این را حساب کنید که بار دیگر نیز 

 .ترتیب باشد
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که عددی فوق العاده کوچک  ۶٠۴۶۶۱٩۶/۱یعنی   !۱٠به توان  ۶تقسیم بر  ۱تفاقی برابر است با احتمال وقوع چنین ا

طبق قوانین ریاضی ممکن است شما سالها و قرنها مجبور باشید که تاس بیاندازید تا دوباره همان اعداد به . خواهد بود

! است؟« محال»اد با این ترتیب آمده باشند همان ترتیب حاصل شود، اما سوال این است، آیا این اتفاق که این اعد

 !شما خود شاهد اتفاق افتادن این اتفاق بوده اید! هرگز

اگر شک دارید باز هم این کار را تکرار کنید و ! نیست  پس کم بودن احتمال هرگز به معنای محال بودن یک اتفاق

بازهم خواهید . شود ۱٠٠به توان  ۶تقسیم بر  ۱ل به بار تاس را پرتاب کنید تا احتمال آن تدبی ۱٠٠بار  ۱٠اینبار بجای 

بار انجام دهید احتمال  ۱٠اگر این آزمایش را . دید که هرچند احتمال بسیار کوچک است اما محال نبوده است

جالب است بدانید تعداد تمامی اتمهای کائنات بنابر عقیده . خواهد بود ۱٠٠٠به توان  ۶بر روی  ۱رخدادن این اتفاق 

است، اما همچنان افتادن این اتفاق محال نیست، بلکه ممکن است و شما خود این  ۱٠٠به توان  ۱٠کمتر از  برخی

 .قضیه را مشاهده کرده اید

البته باید توجه داشت که پرتاب کردن تاس و نمایش یک عدد پدیده ای تصادفی با تعریفی که از تصادف داده شد 

ن نیرویی که به آن وارد میشود و سایر عوامل موثر را با دقت اندازه گیری نیست، اگر جرم، حالت اولیه تاس، میزا

 .کنیم میتوانیم از روی قوانین مکانیکی پیشبینی کنیم که تاس چه عددی را نمایش خواهد داد

 

چه؟ یعنی خود به خود  

 آیا دنیا خود به خود بوجود آمده است؟

 آیا دنیا خود به خود به وجود خود ادامه میدهد؟

یا همه چیز بصورت تصادفی بوجود آمده است و به وجود خود ادامه میدهد؟آ  

مگر میشود همه چیز بطور تصادفی بوجود آمده باشد؟ به این دنیا با همه شگفتی هایش نگاه کن، خداوند را در هر 

 چیز میتوان دید، چطور شما به موجود ترین وجود شک دارید؟
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یا  .این تقسیم بندی که اتفاقات یا تصادفی می افتند میگویند False Dilemma در منطق به این نوع سفسطه ها

رد برهان علیت در اثبات وجود خداوند )خود برهان علت و معلول . تدبیر کننده ای در کار است اصوال اشتباه است

ان میدهد که هر پدیده ای علتی دارد و اتفاقی که علت دارد نمیتواند تصادفی باشد، و از نش( بخوانید اینجا را در

طرفی اتفاقی وجود ندارد که بی علت باشد و گذشته از اینکه تصادف و احتمال پایین یک اتفاق آن اتفاق را محال 

. ر ادامه بیشتر سخن خواهیم گفتنمیکند، در دنیای واقعی و فیزیکی اتفاق و تصادفی وجود ندارد، در این مورد د

بنابر این، درون این پرسش فرضی وجود دارد و آن فرض این است که جهان یا تصادفی بوجود آمده است یا خالقی 

 False Dilemma  دارد، و چون این دو انتخاب، تنها انتخابها و حالتهای معتبر در مورد دنیا نیستند، این سفسطه

 .است

بلکه این چیزیست ! باید گفت که ما نیز نمیگوییم جهان بصورت تصادفی بوجود آمده است در پاسخ به این پرسش

 . مطرح میشود این پرسش معموال به دلیل عدم شناخت الزم از نظریه تکامل. که اسالمگرایان دوست دارند ما بگوییم

دند، کی این تغییرات رو ایجاد ذهن های غیر علمی و غیر فلسفی همواره در هنگام بیان این مطالب دنبال کی میگر

کرد، کی داشت نگاه میکرد، کی حواسش بود اشتباه نشود؟ در حالی که در مطالب علمی، همچون توضیح 

صحبت « چه کسی»چگونگی آغاز حیات بر روی زمین و یا شکل گیری کائنات و در هیچ مسئله علمی دیگری از 

 .یشوداستفاده م« چگونه، چرا و چطور»نمیشود، بلکه از 

عنی تصادفی بوجود آمدن موجودات با تکامل آشنایی ندارند، از ی بنابر این افرادی که فکر میکنند تئوری تکامل

 .توضیح دومی که برای تکامل آورده میشود چشم پوشی میکنند

خیالی دنیای علم بسیار شیرین و خرد آدمی بسیار کارا است، اما افسوس که عده ای عاشق ماجراهای افسانه ای و 

تخیلی هستند و دوست دارند باور کنند آسمان سوراخ شده و یک دست بزرگ آمده و ناگهان زمین نورانی شده و 

 !گاو و گوسفند و شتر و خر و اسب و االغ و انسان ناگهان از نیستی به هستی وارد شده اند

 

کرده؟ خلق کسی چه را انسان و دنیا  
 

: کوتاه پاسخ  

https://zandiq.com/2007/11/13/radde-borhane-elliat/
https://zandiq.com/2007/11/13/radde-borhane-elliat/
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چکسیه ! 

: بلند پاسخ  

پرسش  نیا. شودیم دهیخداباور پرس کیخداناباور توسط  کیاست که از  یپرسش نیرسش معموال نخستپ نای

 یادیبدنبال پاسخ آن بوده است و افراد ز یادیز یمدتها یاست که ذهن پرسشگر انسانها برا ییاز پرسشها نیهمچن

 نیدر ا.  پرسش دهند نیبه ا یاند پاسخ هرکدام تالش کرده انیاز فالسفه و دانشمندان گرفته تا شاعران و خرافه گرا

 :دارد یپرسش درون خود سه فرض اساس نیا. پرسش داده شود نیکامل به ا ینوشتار تالش خواهد شد که پاسخ

است شده خلق ایدن ـ۱  

است شده خلق انسان ـ۲  

است کرده خلق را انسان و ایدن یکس کی ـ۳  

 

دریبگ جهینت که ندکیم تالش معموال خداباور فرض، سه نیا از بعد و  

.است کرده خلق را انسان و ایدن خداوند ـ۴  

 

 پرسدیو م خواهدیرا از خداناباور م کندیکه فرض سوم به آن اشاره م یفرض خداباور آدرس کس  ۳ نیبعد از ا حال

حداقل  خدایاست که خداباور و ب یدرحال نیو انسان را خلق کرده است؟ ا ایدن یاگر خدا وجود ندارد پس چه کس

. توافق وجود ندارد ز،یاز خداناباوران در مورد دو فرض نخست ن یاریسه فرض و در مورد بس نیاز ا یکیدر مورد 

 توانیپرسش غلط نم کیو به  ستین حیصح یاست پرسش یمشترک مبتن ریغ یپرسش چون بر فرضها نیلذا اساسا ا

 .آن پرداخته خواهد شد یاهاخط نیو همچن جیپرسش را نیا شهینوشتار ر نیدر ا. پاسخ داد

از  یاست که شخص نیمانند ا نیفرض اول را ثابت کند و بعد پرسش را مطرح کند؛ ا  ۳ دینخست با خداباور

در پرسش شخص نخست فرض شده است که  د؟یکرده ا بیهمسر خود را غ یبپرسد شما در چه زمان گریشخص د

اتفاق در مورد همسر شخص مقابل و  نیا نکهیت و اانسان ممکن اس کیکردن  بیدارد، غ یطرف مقابل همسر

 نیحداقل ا ایرا ثابت نکند و  اتیفرض نیا یحال اگر شخص نخست تمام. توسط شخص مقابل انجام گرفته است

نخواهد  نیو پاسخ شخص پرسش شونده ا. خواهد بود یپرسش، پرسش غلط نینباشد، ا نیمورد توافق طرف اتیفرض

 .را انجام دادم نکاریا بود که من در فالن زمان
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پرسش و  نیا زهیاست راجع به انگ ستهیسه فرض پرداخته خواهد شد اما قبل از آن شا نیا ینوشتار به بررس نیا در

 .داده شود حیتوض یاست اندک یجیپرسش را اریپرسش بس نیا نکهیا لیدل

است؟ جیرا اریبس پرسش نیا چرا  

 نیاوقات ا یدر هراس بوده اند و برخ« ندانستن»همواره از اعتراف به خود  ینیواقع ب ریغرور و غ یاز رو انیآدم

از خود « اند دانستهینم»که جوابشان را  ییپرسشها یرا برا ییاست که جوابها شدهیو خام باعث م هودهیهراس ب

عادت زشت  نیا یمثالها نیاز بارزتر. دهند لیتحو ودبه مخاطبان خ قیحقا یخود را بجا االتیبسازند و اوهام و خ

حفره ها  یخدا)با فرنام  یمسئله را در نوشتار نیا رامونیمفصد پ حاتیاست، توض« خداوند حفره ها» هیقض یخیتار

که مربوط  یموجودات ریو سا انیاست آنرا به خدا و خدا دانسهیرا نم یزیچ لیهمواره بشر هروقت دل. دیابیب( ست؟یچ

پر  یالیموجودات خ دنیدانش خود را با چپان یخال یحفره ها یعنی  .است دادهینبوده اند نسبت م یواقع یایبه دن

را  تیواقع نینمود ا. انسان بوده است یبه پاسخ پرسش ها دنیرس یراه برا نیروش ساده تر نیا رایاست، ز کردهیم

 ین بر روو حضور آنا انیخدا تیفعال میگردیباز م تهبه گذش شتریهرچه ب د،ید یبشر ریاساط خیدر طول تار توانیم

با  انیخدا تیاما حوزه فعال شودیو اعمالشان نقل م انیاز خدا یشتریب بیو غر بیعج یو کارها شودیم شتریب نیزم

آنها به آسمان و بعد  دیاو کمتر و کمتر شده است و پس از تصع تیو حوزه فعال یدانش بشر شرفتیمرور زمان و با پ

 .شودیم یخداباوران تلق یمختصر از سو شدن آنها، اعمالشان واقعاً ساده و یکیزیفمتا

مرتبط به نحوه بوجود آمدن انسان و  میخداباور معموالً چون با مفاه شود،یم یناش انجیاز هم زیپرسش ن نیا دنیپرس

مسائل ندارد،  نینسبت به ا یو اطالعات چندان ستیها و ستاره ها و د ر انتها جهان آشنا ن ارهیاطراف خود و س طیمح

پوشش دهد و  یاریبس یخود او وجود دارد را با ساده انگار ییدانارا که در  یحفره ا نیخود را و ا یادانن خواهدیم

حفره ها  یمسئله خدا نکهیا یاست برا ستهیشا. پوشش دهد یعیموجود ماوراء طب کیخود را با دخالت دادن  ینادان

 .میبزن یروشنتر شود مثال

مجسمه ساخته  کیبه او  ادبودیو به رسم  ابد،ی یم ییفضا یو انسان رودیم خیکره مر یبر رو یفضانورد دیکن فرض

 د،یگویناالن نزد فضانورد آمده و م یاما بعد از مدت بردیمجسمه را به خانه اش م ییآدم فضا. دهدیم هیهد خیشده از 

 گریکه د افتمیدر یتدر خانه ام گذاشته بودم و بعد از مد یبخار یاست، من آنرا رو دهینفر دزد کیمجسمه من را 
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 دهدیم حیاو توض یاست؟  فضا نورد بعداً برا دهیآنرا دزد یچه کس! است دهینفر آنرا از من دزد کیلذا  ست،ین یبخار یو

 .است دهیآنرا ندزد یو کس شودیذوب م یدر مقابل بخار خیکه 

اتفاق ذوب شدن و آب شدن  لیدلباعث شده بود که او   خی یستینسبت به چ ییآدم فضا یکه زده شد نادان یمثال در

که  یوقت زیمثال خداباوران ن. کار را انجام داده باشد نیحتماً ا دیبا «یکس» کیکه  افتدیب نیرا نداند و به فکر ا خی

موجودات  ریو انسان و سا ایهمانطور که گفته شد چون با دن یعنی. است نگونهیهم قاًیدق کنندیپرسش را مطرح م نیا

. انجام داده است «یکس» کیرا  نهایبوجود آمدن ا کنندیندارند، فکر م ییآنها چندان آشنا یگو چگون یستیو چ

را بوجود آورده است؟  ایکه دن ستیوجود ندارد پس آن کس ک ییپس اگر خدا کنندیکه پرسش م نجاستیا

شعور و هوشمند  یذ یبه موجودات کنندیآنرا درک نم یرا که علت واقع یعادت دارند اتفاقات ییانهاهمواره انس

و  زدیخیبر م یشناس هانیو ک یکیولوژیو ب یکیزینسبت به مسائل ف ینادان یپرسش معموال از رو نیلذا ا. نسبت دهند

جهان را و انسان را خلق کرده باشد و لزوماً  دیبا یبرسند که حتماً کس جهینت نیافرا به ا شودیضعف در فلسفه باعث م

گمان  یبرخ شودیباعث م یشناس نیهمانگونه که ضعف در زم قاًیوجود دارد، دقپس خدا . خدا است زیآن شخص ن

خدا قرار گرفته  نیگمان کنند مورد نفر یبرخ شودیباعث م یو ضعف در پزشک لرزه از طرف خدا است  نیکنند زم

 .اند

. بوده است هیقض نیبنام خداوند هم یبه وجود آمدن توهم لیدل مینگاه کن هیباالتر که به قض یگاهیاز جا اصوال

افتاده  یکه در اطرافشان م یها، حوادث و اتفاقات دهیاند در مقابل پد کردهیم یکه در اعصار گذشته زندگ ییانسانها

 ساختند،یم یانیبا امروز برخوردار بودند خدا سهیدر مقا یا یفوق العاده سطح یاز اطالعات و آگاه نکهیا لیبه دل

با کشف  جیاما به تدر ساختند،یم یانخدای …و جنگ و ایو باد و طوفان و در اهیآتش و گ یبرا ونانیمثال در 

 بر ارایقضا نیهمه ا تیتنه مسئول کیمانند اهلل آمدند که  یکاملتر انیرفتند و خدا انیاز م انیخدا نیها ا تیواقع

 یاز رو دانستهیرا نم یا دهینکته پنهان است که بشر بطور ناخود آگاه هرگاه علت پد نیدر ا تیواقع. عهده گرفته اند

که خداوند را در  ییتا جا دهدیخدا سوق م یرا به سو دهیعلت آن پد دهیکه قبال د یا یطیو مح یقبل یآموزشها

کتاب  چیشما در ه. ستیخدا ن زیچ چیعلت ه تیواقع یایدنکه در  یدر حال نامند،یعلت العلل م یاسالم میمفاه

 یعلت ها همگ د،ینیبیقدرت خدا نم ایاز خدا و  یحرف( یاسالم یکشورهامگر چاپ شده در ) یا یمیش ای کیزیف

 دنیبا فرارس یبودند، ول اتیبه اله یمتک یروزگار یهمگ یو چه نظر یچه تجرب ،یعلوم بشر. هستند یو علم ینیزم
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زد، از  یاله ریو غ یو منطق یماقع یمختلف کم کم بشر دست به اکتشاف علت ها یها نهیمتعدد در زم یشرفتهایپ

 .دینیبیانشاء اهلل و ماشاهلل نم یا یرشته علم چیو شما در ه گراستیروست که علم اصوال ماد نیا

 وتونیآنها را ن نیبتوان معروف تر دیشده اند که شا یانحراف فکر نیدچار ا زین یدانشمندان و عالمان بزرگ یحت

 اتیاضیبه ر ازیخود ن اتیکشف یبرا یو د،ینام خیرتمام طول تا یمغز علم نیبتوان بزرگتر دیرا شا وتونین. دانست

 دیرا پد اتیاضیر نیخود دست به کار شد و ا یودر دوران او وجود نداشت و  اتیاضیر نیداشت که ا یدیجد

به علم  وتونیکه ن یخدمات گریاست از د وتونین ونیخود را مد میاز مفاه یاریبس (Calculus) آورد، حسابان

سال   ۳٠٠که حدود  وتونین. را نام برد گرید یزهایاز چ یاریو بس یحرکت نیجاذبه و قوان یرویکشف ن توانیکرد م

وار اجرام  یضیو حرکت ب اراتیس یفلک یجاذبه و حرکتها یرویشناخت ن. خدا را باور داشت کردیم یزندگ شیپ

 نکهیبا نگاه کردن به ا تونوین. الهام بزرگ بود کی دیگویهمانطور که خود م وتونین یبرا دیبه دور خورش یآسمان

ر مشخص حرکت کنند یجهت و در مس کیصفحه و در  کی یبر رو یو اجرام آسمان اراتیچگونه ممکن است س

و ( به برهان نظم و رد آن دینگاه کن)طراح بزرگ و قادر دانست  ایناظم و  جهیو در نت ینظم و طراح کیرا نشان از 

 دیچرا اجرام به دور خورش میدانیکه ما امروز م یدر حال. کندیرا اثبات منظم خدا نیعلت آنرا خدا دانست و گفت ا

 کیخود دچار  یریگ جهینت نیدر ا وتونین نبنابر ای  …و گردندیک صفحه میجهت و در  کیو چرا در  گردندیم

ها  دهیپد نیاست و علت ا یکامل یپاسخ ها یامروز دارا وتونیشکاف در دانش ن نیا میدانیما م. انحراف شده بود

 .است یعلم گرید یها دهیبلکه پد ستیخدا ن

که  ییفرضها یگونه پرسشها در ذهن خداباوران به بررس نیشکل گرفتن ا زهیمختصر در مورد انگ یحیاز توض بعد

نوشتار  نیاست چند عبارت را که در ا ستهیاز آن شا شیپرداخت؛ اما پ مینوشتار مطرح شد خواه نیا یدر ابتدا

 .میکن فیهد شد تعراستفاده خوا

ایدن/کائنات/جهان  

که  زیهرچ. دهدیم یکه وجود دارند را در خود جا ییزهایاست که تمام چ یمجموعه ا (Universe) کائنات

گفت  توانیلذا م ست،یاز جهان ن یاست و اگر وجود نداشته باشد جزو یمجموعه جهان نیوجود داشته باشد جزو ا

د، هرجا جهان وجود داشته باشد، وجود، موجود است و هرجا و هرزمان وجود جهان و وجود دو مفهوم برابر هستن

که از جهان  یفیگفت بر اساس تعر توانیاست، لذا م یکلمه مترادف با وجود، هست. موجود باشد جهان وجود دارد
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نظر گرفت و نه از جهان را در  ریغ ییجا توانینه م فیتعر نیبا ا. هستند یمعن کیهردو به  یداده شد، جهان و هست

 .را در نظر گرفت جهانخارج از  یزمان توانیم

میقد  

که  یزیچ. وجود داشته باشد شهیهم یعنیاست که وجود داشته باشد و هرگز آغاز به وجود نکرده باشد،  میقد یزیچ

ود را در ذات خ یاست، هست میکه قد یموجود. وجود داشته است یدر هر زمان یعنی ست،یاست تابع زمان ن میقد

 .ستین یدارد و بوجود آمدن

 حادث

وجود نداشته باشد و در لحظه  یدر لحظه ا یعنیاست که وجود داشته باشد و آغاز به وجود کرده باشد،  یزیچ

 یعنیشود  داریاست که پد یزیچ دهیپد. نامندیم  دهیپد نیحادث را همچن یدر زبان پارس. بوجود آمده باشد گرید

در  یرا در ذات خود ندارد و هست یحادث هست. بوجود آمده باشد یگریو در زمان د وجود نداشته باشد یدر زمان

 .افتد یمورد آن اتفاق م

 علت

را را  یعلت در واقع وجود دهنده معلول است و هست. شودیآن سبب تحقق معلول م افتنیاست که انجام  یاتفاق علت

وجود نخواهد  زیگر علت وجود نداشته باشد، معلول نا یعنیهستند  گریکدیعلت و معلول الزمه  بخشد،یبه معلول م

 .عمل است کی ایاتفاق  کیبلکه  ست،ین ءیش کیعلت . داشت

 معلول

وجود خود را وابسته به  یعنینداشته باشد،  یهست( در ذات خود)است که از خود  یزیچ ای( یعمل) یاتفاق معلول

علت هرگز  ابیو در غ دیآ یداشته باشد معلول بوجود م تنها و تنها اگر علت وجود یعنیباشد، ( علت) یگرید زیچ

که  یعلت ونیخود را مد یباشد و هست میقد یعلولممکن است م ست،یمعلول لزوماً حادث ن. دیآ یمعلول بوجود نم

 .است باشد میقد زیآن ن
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تیعل  

دو فعل  نیب ایاست  عیش دو نیب یرابطه ا تیعل ایآ نکهیا نیب. خوانندیم تیعلت و معلول را عل نیموجود ب رابطه

است که  یرابطه ا نیتر یو اساس نیتر قیعم تیفالسفه اختالف نظر وجود دارد، عل نیاست ب( اتفاق ایعمل )

معلول و علت  نیاست که ب یتیدر گرو رابطه عل زیآن چ یستیو ن یهست رایوجود داشته باشد ز زیدو چ نیب تواندیم

 .شودیبرقرار م

است؟ شده خلق ایدن ایآ  

است و خلق  میمعتقدند جهان اساساً قد خدایاز فالسفه چه خداباور و چه ب یاریداده شد، بس ایکه از دن یفیتعر با

ادعا  نیاثبات ا یفالسفه برا نیکه ا یلیدال. همواره وجود داشته است و آغاز بوجود نکرده است یعنی. نشده است

فالسفه، چه  یبرخ. ستیمعلول نبودن آن ن یخود به معن یخود به ایبودن دن میمتنوع است، البته قد اریآورند بس یم

خلق نشده باشد  ایاگر دن.  معتقدند جهان آغاز به وجود کرده است و حادث و معلول است زین خدایخداباور چه ب

 یدر پاسخ آن دارد بطور کل ینوشتار سع نیکه ا یپرسش اساس نیداده شده ا حاتیآشکار است که بر اساس توض

 .ندارد زیبه خالق ن ازیخلق نشده است و ن ایکه از خلقت داده شد، دن یفیخواهد بود و با تعر ینمع یب

. و خلق شده است ست،ین میمعتقدند که جهان حادث است و قد زیو چه خداباور ن خدایاز فالسفه چه ب یبرخ اما

بوجود آمدن کائنات  یچگونگ حیتشر یبرا یعلم حیتوض نیانفجار بزرگ امروزه معتبر تر ایبنگ  گیب یتئور

در  شتریاطالعات ب یبرا. دارد یبه علت ازیداشتن ن وجود یکه جهان برا کندیبنگ ثابت نم گیب یاما تئور. است

 ازیآغاز به وجود بدون ن»با فرنام  یخلق شده باشد به نوشتار یعلت چیبدون وجود ه تواندیچگونه جهان م نکهیمورد ا

به  یازین نکهیبدون ا تواندیکه جهان م دهندینشان م دینسبتاً جد یمدرن و مدارک علم کیزیف. دیمراجعه کن« به علت

به علت ندارند و رابطه  یازیاساساً ن یکیزیف یها و اتفاقها دهیاز پد یاریبس. دیایداشته باشد ناگهان بوجود ب یعلت

لزوماً  یهر حادث»نظر که  نیلذا ا. دهدیمرا نشان  هیقض نینوشتار بطور کامل ا نیا. کندیدر مورد آنها صدق نم تیعل

و  حیصح یاگر با برهانها یلذا حت. آن وجود دارد هیعل یکیزیف یو مدارک تسوال اس ریز« دارد یمعلول است و علت

لذا خلق ! دارد یعلت ایهنوز اثبات نشده است که دن زیبوجود آمده است و خلق شده است ن ایمعتبر اثبات شود که دن

 .ستیآن ن یبرا یوجود خالق یمعن به ایشدن دن

است؟ شده خلق انسان ایآ  
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 ستهیها را شا ستیها و انتروپولوژ ستیولوژیب انیاست، خردگرا یولوژیب یپرسش مربوط به رشته علم نیبه ا پاسخ

 نیو معتبر تر نیقابل قبول تر( ست؟یتکامل چ)تکامل  یتئور. دانندیپرسش م نیپاسخ دادن به ا یافراد برا نیتر

 نیخود وجود دارد، درصورت درست بودن ا یانسان به شکل فعل دنیرس یچگونگ حیتوض یاست که برا یتئور

در مورد موجودات  گریکدیکامالً مخالف  هیفرض کیو  یتئور کیتکامل انسان خلق نشده است، تکامل و خلقت 

داستانها که  نیا یدرست یو رو کنندیرا مطرح م« خلقت یافسانه ها»داران  نیتکامل د یدر مقابل تئور. زنده هستند

دارند و آن  یسام ریدر اساط شهیکه اساساً ر یمذهب یداستانها نیا. ورزندیاست تعصب م مدهآ شانینید یدر کتابها

خلقت را به  یهستند معموالً ماجرا رهیو غ یهند ،یمصر ،یرانیا ریاساط ریشده از سا یبردار یخود کپ زین ریاساط

 انهیدر منطقه خاور م. آمده اند دو معتقدند آن دو مرد و زن توسط خدا بوجو دانندیمنسوب م هیزن و مرد اول کی

خلقت  یافسانه ها نیتمام ا شهیوجود داشته است و ر انیقبل از بوجود آمدن اد یخلقت حت یانواع و اقسام افسانه ها

 .است یباستان یدر همان افسانه ها و اسطوره ها

آمد و بعد حوا از  دیدارد ابتدا آدم از خاک پد یا انهیخاور م یاسطوره ا یدر باورها شهیه رک انیهودیخلقت  افسانه

آمده است،  ایحوا از دنده چپ آدم بدن دیگویمسئله اشاره دارد اما قرآن نم نیبه ا لیانج)دنده چپ آدم بوجود آمد 

 نگونهیملتها ا یتمام نیب. اخراج شدنددو شخص از بهشت  نیا دو بع(. است امدهیاز حوا ن یاساساً در قرآن نام

 یعلم یها یداشتند که هرگز بر شواهد و بررس یاتیبوجود آمدن انسان نظر یداستانها رواج داشته اند و هرکدام برا

فراوان  یها مونهن یآنها بوده است، برا یباستان یها و اسطوره ها یبر داستان پرداز ینبوده اند بلکه صرفاً مبتن یمبتن

 یلذا ماجرا. دیرجوع کن« نقاط جهان  یخلقت در اقص یافسانه ها: هیاول یافسانه ها»با فرنام  یداستانها به کتاب نیاز ا

. معتبر است ریغ انیاز نظر خردگرا جهیو در نت یعلم ریکه از خلقت داده شد اساساً غ یفیخلقت انسان با تعر

 هینظر نیغلط بودن ا یرو یندارند، عده ا یات مشترکتکامل با قرآن نظر هیرنظ یدر مورد سازگار انیاسالمگرا

تکامل اساساً در قرآن  ندیگویم زین یو عده ا( هارون یحیی)آورند  یرد آن م یبرا ی)!(لیو دال ورزندیاسرار م

مورد آدم و حوا به  رو داستان قرآن د( دانندیم ینیکه خود را روشنفکر د یاز افراد یو برخ هیفرقه رجو)وجود دارد 

اشاره شده است که آدم از  یا هیدر آ میاما در قرآن بطور مستق. ستیخلقت ن یانسانها و ماجرا نیوجود اول  یعنم

تکامل  ینظر قرآن کامالً در تضاد با تئور شودیباعث م هیآ نیو ا( ۵۱ هیسوره آل عمران آ)خاک بوجود آمده است 

با تمام  فیو همرد یو اسطوره ا یکامال ضد علم زندین مراجع به خلقت انسا رآنکه ق ینظر جهیو در نت ردیقرار بگ
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 انیو اسالمگرا انیخردگرا نیاست مورد توافق ب یعلم ریلذا خلق شدن انسان از آنجا که غ. خلقت است یافسانه ها

 .ستین

ونه که سوال ببرند و ثابت کنند که انسان آنگ ریتکامل را ز یرا نشان دهند و تئور یمدارک علم دیبا انیاسالمگرا

البته قرآن در مورد خلقت انسانها دچار . وجود داشته اند ییآمده است و آدم و حوا دیاز خاک پد دیگویقرآن م

آمده است، در  دیپد( ۲و۱ اتیآ ۱۶سوره )لخته خون  زکه او ا دیگویم ییقرآن درمورد انسان در جا شودیتناقض م

 ییآمده است و در جا دیپد( ۵۴ هیآ ۲۵، سوره ۴۵ هیآ ۲۴، سوره ۳٠ هیآ ۲۱سوره )از آب   دیگویم گرید یجا

 .آمده است دیپد( ۱۱ هیآ ۳۵، سوره ۲٠ هیآ ۳٠، سوره ۵۱ هیآ ۳سوره )« مانند سفال یزیچ»از  دیگویم

 

است؟ کرده خلق را جهان و ایدن یکس ایآ  

هستند که بدون  زهایچ از یاریبس. آنرا خلق کرده است یکه لزوماً کس ستین یمعن نیشدن کائنات هرگز به ا خلق

در کائنات بدون  دیجد یها ارهیس. شوندیخلق م «یکس»به  ازیبدون ن یوحش اهانیمثالً گ شوند،یخلق م «یکس»به  ازین

خداباوران از اقامه  یتمام تالشها. به خالق ندارد ازیلزوماً ن شودیکه خلق م یزیهر چ. شوندیخلق م «یکس»دخالت 

خداباوران  نیبراه یاگر تمام یحت. بت کنند جهان معلول است و خدا علت آن استاست که ثا نیمختلف ا نیبراه

علت خدا  نیا دیبا لیبه چه دل م،یآنها قبول کن نیبراه یبدون در نظر گرفتن خطاها ایاثبات معلول بودن دن یرا برا

خود  یهایژگیکه و است( مختار و هوشمند بودن و زنده بودن یعنیبودن  ت،یشخص یدارا)شخص  کیباشد؟ خدا  

را داشته  هایژگیو نیا زیجهان ن« علت»وجود دارد که  یلیچه دل. مثال قادر مطلق است، همه جا حاضر است. را دارد

 باشد؟

دارد، وجود خدا را ثابت نکرده است، بلکه تنها وجود  یجهان معلول است و علت نکهیخداباور با ثابت کردن ا یعنی

مانند  یعیو طب یکیعلت مکان کی. باشد یزیهر چ تواندیعلت م نیرده است، حال ارا ثابت ک ایدن یعلت برا کی

افراد  نیب ایاتفاقها است  نیب یرابطه ا تیعل نکهیا وردباشد، در م ایآمدن دن دیعلت پد تواندیم گرید یعلتها یتمام

 یعیطب یزهایول اتفاقات و چمعل تواندیم یعیطب ریموجود غ کی ایآ نکهیاست اختالف نظر وجود دارد، و در مورد ا

نوشتار  نیدادن در مورد آنها در حوصله ا حیکه توض شودیروبرو م یمهم اریشود خداباور با مشکالت و تناقضات بس
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شخص خدا  نیا دیبا یلیباشد، به چه دل زیشخص ن کی تیدر رابطه عل تواندیعلت م میاگر فرض کن یاما حت. ستین

 باشد؟

ثابت کند آن  دیشخص است و بعد با کیثابت کند آن علت  دیدارد، با یعلت ایدن کندیبت مثا نکهیبعد از ا خداباور

 نیا. خداباوران دشوار خواهد بود یبرا اریبس یزیچ نیاثبات کردن چن. خدا را دارد یهایژگیشخص خدا است، و و

اسب شاخدار  کیوسط ت ایادعا کند دن یشخص که کندیاثبات خدا به خداباور کمک م یبرهان به همانقدر برا

 دیبا ایعلت دن نکهیاثبات ا یبرا یقانع کننده ا لیدل چیه. خلق شده است یگریهر شخص د ایبابانوئل  ای ،ینامرئ

به برهان  هیقض نیاثبات ا یخداباوران معموالً برا. خدا را داشته باشد وجود ندارد یهایژگیباشد و و تیشخص یدارا

با فرنام  یدرون خود دارد و مشکالت آن در نوشتار یادیز یظم خطاها و سفسطه هاکه خود برهان ن برندیم هنظم پنا

 .شده است یبررس« رد برهان نظم»

 

باشد؟ جهان خالق تواندیم خداوند ایآ  

که  تیعل یموجود برا یهایتئور نیتر یو ابتدائ نیتر یمیاز قد دانندیم ایکه خداوند را علت بوجود آمدن دن یکسان

بعد از ارسطو بوجود  تیعل یبرا یادیز یهایاست که تئور یدرحال نیا. کنندیگردد استفاده م یو برمبه دوران ارسط

 یبرا. آن وضع کرده اند یبرا یقیدق طیو شرا فیداده اند و تعار شرفتیرا پ یتئور نیا یاریآمده است و فالسفه بس

خداوند علت جهان  ندیکه بگو رسدیبه نظر م یو منطق یعیاو بوده اند و هستند کامالً طب روانیپ کهیارسطو و کسان

 بتکه امروز نس یدگاهید. کرده است شرفتیآن پ یپابه پا زیکرده است فلسفه ن شرفتیاست، اما همانطور که علم پ

متفاوت است و  اریاست بس کردهیم یزندگ شیسال پ ۲۴٠٠ارسطو که  دگاهیوجود دارد نسبت به د تیعل یبه تئور

خدا . آن دوران استفاده کنند یعلم یاست که از دست آوردها نیمانند ا کنندیاستفاده م تیطه علاز آن راب کهیکسان

و  ستیابداً سازگار ن تیعل یاز تئور دتریجد یهایبا تئور( ست؟یخداوند چ)که خداباوران از آن دارند  یفیبا تعر

خداوند هرگز  رایآمدن کائنات باشد، ز دیعلت پد تواندیخداوند هرگز نم م،یها را قبول کن یتئور نیا یاگر درست

 .باشد یزیچ چیعلت ه تواندیو لذا نم گنجدیعلت نم فیدر تعر
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ندارد؟ وجود خدا دانید می کجا از  

 

هکوتا پاسخ  

 خدا وجود عدم برای معتبری دالیل و ندارد وجود خدا وجود برای معتبری دلیل اینکه دلیل به

.است نامعقول خدا وجود به داشتن اعتقاد این بنابر .دارند وجود  

بلند پاسخ  

.است گفتارپاسخ روشن و درست به این پرسش رایج، نیازمند طرح چند پیش  

 

یشگفتارهاپ  

خدا تعریف نخست، پیشگفتار  

 .پیش از هر بحثی پیرامون خدا بایسته است که تعریفی از خدا ارائه شود

خودشان تصورات  یبرا انیخدایب یز خداباوران حتا کیهر  رایمشکل ساز است، ز اریکردن واژه خدا بس فیتعر

 توانیم. کنند فیتعر پندارندیکه خداوند را آنطور که خود م دهندیاجازه را به خود م نیاز خداوند دارند و ا یمتفاوت

را دارند که  ییهایژگیمختلف و انیو خدا داردخداوند وجود  نیزم یموجود بر رو یگفت به تعداد انسانها

 .پرستندیمختلف آنها را مخداپرستان 

موجود  نیتصور آن آدم از کاملتر یهر آدم یخدا ایکه گو یبگونه ا  خود آدمها است، هیآدمها شب یخدا معموال

 فیدار و قابل بحث تعر یمعن یاست که واژه خدا را به گونه ا نیا نینوشتار در دو بخش نخست نیتالش ا. است

. کند دایشده در مورد پرسش وجود خدا پ تهنوش یاز مطالب فلسف یبهترکه مخاطب بتواند شناخت  یکند بگونه ا

و  یبا واژه خدا همچون واژه خدا در زبان پارس تیاهم یمرتبط و دارا ینکات رامونینوشتار چند بخش پ نیا انیدر پا

 .افتی دیگفتار روشنتر خواه یبرا نیگزیجا یواژه ها یبرا یشنهاداتیپ

 رد؟یخدا مورد توافق قرار گ از یمشترک فیتعر دیبا چرا



 

بیخدایی: فصل چهارم  بیخدایی مدرن                     

 

۱68 

 

اگر . سخن گفت زیآن چ یستیدر مورد چ  ،یسخن یزیعدم چ ایاز گفتگو در مورد وجود  شیاست پ نیا خردمندانه

خدا  نکهیهردو دستکم در مورد ا دیدار رد و بدل کنند آنگاه با یمعن یقرار باشد دو نفر در مورد وجود خدا سخنان

از  یته ییتنها آواها ای شانیصورت گفتگو نیا ریدر غ  باشند، دهیوافق نظر رسو ت یبه همفکر گریکدیبا  ستیچ

. کنندیتبادل نظر م گریکدیدار با  یدارد، و انسانها با گفتار معن ازین یسخنران نیبه مفسر و چند انیب یبرا ایاست  یمعن

خدا » نیافزون بر ا. است «خدا وجود دارد؟ ایآ»مقدم بر پرسش  «ست؟یخدا چ»پرسش که  نیا گریبه عبارت د

 .دیدر آن استفاده شده است پرس« خدا»که واژه  یدر مورد هر گفته ا توانیاست که م یپرسش «ست؟یچ

 قیبداند راجع به چه تحق دیبا  کند، قیتفکر و تحق یانسان در مورد خدا بطور جد کی نکهیا یبرا ن،یاز ا جدا

قادر  یشخص نکهیکند؟ ا قیکند در مورد اسب تحق فیاسب را تعر دتوانینم ای داندیکه نم یکس شودیمگر م  کند،یم

به وژولک معتقد باشد، و قادر  یاست که شخص نیا انندخدا نباشد، اما همچنان خدا را باور داشته باشد م فیبه تعر

 کی یابر دیبا ستیخدا چه هست و چه ن نکهیبخردانه است؟ ا یباور نیچن ایآ  وژولک نباشد، فیتوص ای فیبه تعر

که  یکسان. سر کوچه از کنار خدا رد شد بتواند او را بشناسد کروزیانسان خردمند آنقدر روشن باشد که اگر 

به چه اعتقاد  توانندیچون نم ند،یدار راجع به خدا بگو یمعن یسخن توانندیخدا ندارند نم یبرا یفیخداباورند اما تعر

خردمندانه و  نیا ایاو را بشناسند؟ آ ینادان یکه انسانها از رو دادیم حیترج داشتیوجود م ییاگر خدا ایآ. دارند

کند در  یبه نام خدا زندگ یزیرا با فرض وجود چ خودانتظار داشت تمام عمر  یاخالقمدارانه است که از کس یحت

 کند؟ فیآنرا تعر تواندینم یکه حت یحال

اما   باشد، یدیتقل ریعقل محور و غ دیبا دیقاد به توحکه اعت شودیم دیتاک زین دیمراجع تقل یرساله ها یدر ابتدا یحت

از نشر افکار مخالف  انیندارد چون اسالمگرا یشگفت یجا. خدا عاجزند فیاز مردم معتقد به اسالم در تعر یاریبس

طرف تمام بلندگوها را  کیدر حال سقوط است چون  نهیزم نیا رتفکر د نرویاز ا  ترسند،یم اریدر سطح اجتماع بس

 .است دهیددز

از تالش  یبرخ نرویاز ا. از متفکران خداباور معتقدند انسان هرگز نخواهد توانست خدا را بطور کامل بشناسد یاریبس

خدا به  رامونیپ یگنگ دفاع کرن در بحث ها زیچ کیاز  نکهیا یکی لیبه دو دل. روندیخدا طفره م فیتعر یبرا

 یجد ستندیهستند و حاضر ن یفیضع ییآدمها نکهیو دو ا  اند،رسیم یاریو مات نشدن در بحث ها  شیآنها در ک

 زیچ تواندیگفت مگر انسان م توانیم دگاهید نیدر پاسخ به ا. قرار دهند ینیمورد بازب انهیافکار خود را خردگرا نیتر
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 میفاههست که با تمام م یکس ایآ  را کامل بشناسد؟ اتیاضیوجود دارد که ر یمگر کس  را کامل بشناسد؟ یگرید

دست کم چند صد سال عمر الزم  یگاهیجا نیبه چن دنیرس یبرا  کامل داشته باشد؟ ییآشنا یاضیر یتمام شاخه ها

 یما را از تالش برا یجلو دیبا نیا ایآ. اضافه خواهند شد اتیاضیبه ر زین یدیجد یزهایچ انیم نیالبته در ا  است،

  رد؟یبگ اتیاضیشناخت ر

آورده شود که با  یعبارت ستیتنها کاف  کامال شناخته شود، زیآن چ ستیالزم ن زیچ کی فیتعر یبرا نیبر ا افزون

از اتفاق همانطور که در بخش  نکاریو انجام ا  ست،یو چه ن  ست،یچ زینشان دهد که آن چ  آشنا، میاستفاده از مفاه

که  یا دهیبه خدا رس یمانز گفتیاهل عرفان م معروفاز سخنرانان  یکی. ستیخواهد آمد چندان دشوار ن یبعد

فرد خردگرا  کی یباشد اما برا رشیخو قابل پذ نیافراد د یممکن است برا نیا. یکن فیآنرا تعر ینتوان

 یبه درست یسخن نیچن ندگانیعقل است و گو یمسئوالنه قوا ریتنها نشان از خاموش کردن غ( ست؟یچ ییخردگرا)

دست سخنان ضد عقل  نیا. وجود نخواهد داشت ییخدا گریآنگاه د به خدا فکر کنند قیکه اگر روشن و دق دانندیم

 .مورد چالش قرار گرفته اند« عقل بشر ناقص است؟ ایآ»جدا با فرنام  یدر نوشتار

 ییچون اگر خدا شودیآسانتر م اریبس ییخدایانسان پس از ب کی یگفت شناخت خدا برا دیبخش با نیا انیپا در

معموال از آنچه در اطراف او موجود  سازدیرا م یزیبشر چ یو وقت  اخته بشر است،وجود نداشته باشد آنگاه خدا س

 یلیانسان م یآسان است بخصوص وقت اریبس نداردکه وجود  ییو شناخت خدا فیتعر نیبنابر ا. کندیاست استفاده م

 .نداشته باشد زیبه وجود او ن

 

نیدر فلسفه د خدا  

 یاگر او دارا یعنی  از همه جهت کامل است، یاست که خدا موجود نی امورد توافق معموال فیتعر ن،یدر فلسفه د

جهیدر نت  آنگاه آنرا در حد کمال دارد،  است، یزیچ  

معلی – داندیرا م زیهمه چ  دانش، در  –  Omniscience 

رقدی –انجام دهد  تواندیرا م یهر کار  کنش، در  – Omnipotent 
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است نیکوترنی – یکین در  – Omnibenevolent 

همه جاست –مکان  در  – Omnipresent 

از فالسفه . فالسفه بوده اند یهستند که سالها و قرنها و هزاره ها مورد بحث و جدل و گفتگو یمیمفاه ف،یتعار نیا

تصور خدا  یریدر شکل گ یهستند که حت یمیمفاه. ایامروز دن یدرس دانشگاه ها یباستان گرفته تا کالسها ونانی

 .داشته اند یخینقش تار یسام انیدر اد

اما . رندیگیمعموال مورد توافق قرار م ایسکوالر دن ریدر مراکز سکوالر و غ ینید یتخصص یدر بحث ها فیتعار نیا

چه  ینیاعتقاد اکثر خداباوران د. کندیاستفاده م زیمختلف ن یروشن است که بشر از واژه خدا بطور گسترده به معان

چه اهوره مزدا، چه  ح،یچه مس هووه،یچه اهلل باشد، چه  شان،است که خداوند نیوال بر ازنده چه مرده معم انیدر اد

  .دارد ییهایژگیو نیو آتون و هرا، چن ترایزئوس و م

 .است ینیوجود است و وجود داشتن او ع/موجود کی

 .است خالق

.است اریشعور و اخت یاست، دارا تیشخص یدارا  

.و نگهدارنده و ناظر است ناظم  

.است کیو ن ریخ  

.است مهربان  

.است بایز  

.است بزرگ  

.و عادل است بخشنده  

.است عیو بدون بدن، و ماوراء طب یکیزیف ریو غ یماد ریاست و غ عتیطب یماورا  
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.است و جاودان است یو ابد یازل  

.اشکال و کامل است بدون  

.ذات خود ثابت است در  

.است تینهایب  

.همتا است یب  

.است  مقدس  

 تواندیصفات م نیبا چن ییخدا ایآ نکهیها در مورد ا ییسلسله پرسشها نینخست ستیخدا چ نکهیفق بر ااز توا پس

 یحت یچهار ضلع رهیوجود داشته باشد مانند دا یتناقض فشیکه در تعر یزیچون چ. ردیگیوجود داشته باشد شکل م

اثبات  یمنطق نیدر بخش براه دیتوانید را ممور نیا رد یینوشتارها. وجود داشته باشد نکهیمعنا ندارد چه برسد به ا

 .دیابیعدم وجود خدا ب

 . عدم وجود او استدالل کرد ایدر مورد وجود  یبطور منطق توانیروشن و مشترک در مورد خدا م ییداشتن معنا با

 

در قرآن خدا  

 اریبس یموال تفاوتهامع کندیم میکه قرآن از خدا ترس ینسبت خدا دارد و نقش یمسلمان امروز کیکه  یتصور انیم

که  یدر صورت ای  خودشان است، التیتخ دهییزا شتریکه در ذهن مسلمانان وجود دارد ب یباور. وجود دارد یفاحش

 یاسالم شمندانیاست که اند یاسالم یسنت فکر وفالسفه مسلمان  هیشب شتریکرده باشند ب لیتحص نهیزم نیدر ا

موجود در منطقه همچون  انیاد ریباستان و سا ونانیکه با فلسفه  ییبه آشنامحمد با توجه  اتیسالها و قرنها پس از ح

 رانیعربستان به ا رهیکه اسالم از شبهه جز خیاز تار ییدر دوره ها یرانیا یباستان ینهاییو آ تیهودیو  تیحیمس

داشت شکل  قیعم یا نهیشیوجود داشت و مدرسه و دانشگاه و تفکر پ شیکه تفکر و مدرسه از پ ییجا یعنی  تان،باس

چون اسالم بطور گسترده بر مردم   برود، شیتنها با توحش و خشونت پ توانستینم گریدوره اسالم د نیدر ا. گرفت

از اسالم دفاع  ریشمش ایتنها با قرآن  توانستندینم لمانانمس  بود، یاسیس شهیو اند هیو فق یبه قاض ازیو ن کردیحکومت م
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 رانیا یاسالم برا ایبا فرنام آ یدر نوشتار دیتوانیرا م نهیزم نیدر ا یشتریب اتیجزئ. ر بودفک دیبه تول ازیکنند، لذا ن

 .دیعلم آورد بخوان

 یخدا. شود سهیمقا شودیم دهیمفهوم با آنچه در قرآن اهلل نام نیکه ا ستیباال از خدا اکنون زمان خوب فیاز تعر پس

 یکه از رو ستین ییچون خدا  متفاوت است، اریبس کردندیم دایکه فالسفه بزرگ خداباور از آن  ییقرآن با خدا

 اریقرآن از خدا بس فاتیتوص نیبنابر ا.  آمده است یکه به کار محمد م ستییبلکه خدا  خرد ساخته شده باشد،

در قرآن  یاتیآ. کندیمکر م  شود،یم نیخشمگ  دارد، یانسان یکه عواطف  و رفتارها ستیقرآن خدا یخدا. ییابتدا

که مسلمانان  یبه اندازه ا عتایطب انشیمحمد و اطراف نیجدا از ا. دهدیود دارد که خدا را ناتوان و نادان نشان موج

 نیبه هم. دانستندینم نهیزم نیدر ا یزیآموختند، چ یعیوجود از نوع فراطب  رامونیپ یدر دوره عباس انیونانیاز  بعدها

او  نکهیمثالْ ا شودیم افتیاز خدا  یخنده دار فاتیدر قرآن توص. است یکیزیف اریخدا در قرآن اتفاقا بس لیدل

 یبرا. خوانده شده است ءیش کی یساق دارد و حت وچشم و چهره   مکان و عرش است، یدارا کند،یحرکت م

 .دیاهلل و خدا مراجعه کن سهیبا فرنام مقا یبه نوشتار شتریب حاتیمدارک و توض

 

آن تیاهم و یپارس در خدا واژه  

زبانان  یپارس ریمن که با غ یبرا. «به خود آمدن» یعنیکه خدا  شودیم دهیزبانان شن یاز گفتگوها با پارس یاریبس در

راجع به خدا  چوقتیه گرانیآمد که چرا د یپرسش بوجود م نیگفتگو کرده بودم همواره ا اریدر مورد خدا بس زین

 ۱۴٠٠من آموختم که اکنون پس از  نیجدا از ا. عرب یاه هیهمسا ینه حت یغرب انیحینه مس دهند؟ینم یفیتعر نیچن

تنها  نیا شود،یخدا استفاده نم یاز اهلل برا ریغ یعرب اسالمزده، واژه ا ریکشور غ چیدر ه بایسال از ظهور اسالم تقر

 یدونزو پاکستان و ان هیمثال در ترک. شودیم دهیدارند د یکینزد یکه روابط فرهنگ هیدر نقاط همسا ایو  رانیدر ا

که نام « اهلل»دارند اما از خود واژه « خدا یا» ،«دیآ یخدا را خوش نم»، «خدا حافظ»مشابه  یمردم مسلمان از در عبارات

 .ندارند یدر زبان محل نیگزیجا یو واژه ا کنندیخدا در اسالم است استفاده م یرسم

 گریکدیبا  یامواج صوت دیبا تول گریران داز جاندا یاریما انسانها همچون بس  است، لهیوس کیدانست زبان  دیبا

 شیاست و ب نیو زبان در اصل هم مییگویکه با آن سخن م ستیارتباط زبان نیو پروتکل ا میکنیارتباط برقرار م

  داشته باشند، ینهمانیاطراف ما رابطه ا یایو دن قیحقاواژه ها با  نیوجود ندارد که ا ینیتضم لیدل نیبه هم ست،ین
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وجود   یامروز یدر پارس« خدا»نمونه اگر واژه  یبرا. شود یو سردرگم یجیمکن است موجب گزبان م یگاه

 .داشت ینم ینوشتار ضرورت نیچند پاراگراف در ا نیآنگاه نوشتن ا داشتیوجود م «زدیا»و تنها واژه  داشتینم

مردم از  کی انیکه در م یراتو تفک اتیتجرب جهیاست از گذشته و نت یراثیدارد، م زین یخیتار یزبان بعد نیا اما

 داندیراجع به ما م ییزهایگفته اند زبان ما چ. و با مهر داده شده گانیاز پدر و مادر به فرزند، به را گریبه نسل د ینسل

و از آنجا که  دهندیآن مردم شکل م شمندانیادبا و اند یادیمردم را تا حدود ز کیزبان . میدانیکه خود ما آنها را نم

 .داشته اند نینقادانه به د اریبس یخود نگاه ینفوذ فرهنگ نیشتریما با ب یادبا میآزار و تازش اسالم بوده اما مورد 

و چپ و راست به زاهد که همان  دهدیرفتارها نشان م نیپست تر یدارا یرا افراد نینمونه زاهد یبرا حافظ

قرآن را  یموسا یمولو. دهدیان و کوته فکر نشان مآنها را دو رو و ناد د،یگویم راهیباشند بد و ب یامروز یآخوندها

 کیها از  ینیبا فلسط هایلییاسرا یریدرگ رامونیپ ییودر گفتگ یروز. کندیم لیو شبان تبد یدر موس میفه ییبه موسا

 اهل انیهودیکه  دانستیم نیو آنرا نشان از ا کردیو شبان اشاره م یکه به داستان موس دمیشن یرانیا ریغ یهودیمرد 

 نیا دانستیشخص نم نیاست که ا یداستانها در حد نیا ییبایقدرت و ز. هستند یو دوست یمدارا و فهم و زندگ

در شعور و  انیهودی ینید یکتابها یموسا. است یساخته مولو یندارد و داستان تیهودیبه تورات و  یربط تانداس

به  تیتمام بشر یدست به کشتار جمع هوهی ایاهلل  یمکاربا ه انیهودیبا نوح که به باور مسلمانان و  یفهم و مدارا فرق

سخنان  نیتر نیریبا ش یحکمتها که آنها را از کودک نیکجا؟ ا یمولو یکجا و موسا زندیاز خانواده خودش م ریغ

خدا در ذهن خداباوران  نیا. دارند میتصور ما از خدا نقش مستق یریدر شکل گ میآموز یم یادماندنیو به  نیآهنگ

است بر اسالم و  یروزیپ کی جهیدر نت یواژه خدا در زبان پارس ینیگزیجا. قرآن یمتفاوت است با خدا اریبس یانریا

 ییکردن آنها با آموزه ها نیگزیو جا یاسالم نیراست یکم رنگ کردن آموزه ها یاست برا انینیشیتالش پ جهینت

 .برتر

و ناسازگار با مفهوم خدا در اسالم  یرانیسازگار با فرهنگ ا  کامالْ ستیباور  به خود آمدن، یعنیکه خدا  دگاهید نیا

خود را  انیهمچنان خدا انیرانیا  ران،یکه باور دارند و نشان از آن دارد که پس از تازش اسالم به ا یانیاد ریو سا

 .دارند

ج از خود ما وجود خار ییکه در جا یواقع یباشد و نه خالق بشر و موجود« به خود آمدن» یخدا تنها به معن اگر

که متوجه شده است انسان  ستیبلکه انسان. ستین انیاد ریقرآن و سا یآن خدا  خدا، نیا گریداشته باشد آنگاه د
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 یآموزه ها گریبه عبارت د. کنندیفکر م نگونهیهم زین انیخدایب. در واقع خدا شده است ییهاییو واال هاییبایاست، ز

هستند  ییزهایچ یباشند و نه اسالم یتا آنجا که انسان  که آنها از انسان دارند، یختو شنا یرانیا یو عرفان یاسالم ریغ

 یلیتحل ینگاه ازبه مفهوم خدا متفاوت  ینوع نگاه معنو نیا. خدایچه خداباور و چه ب بردیاز آنها بهره م یرانیکه هر ا

 .به خدا وجود دارد نیاست که معموال در فلسفه د

در مورد وجود خدا  یفرار از بحث واقع یبرا یرانیدر دست خداباوران ا یوها بهانه اموضوع در گفتگ نیا یگاه

هرگز  یدو فرانسو. گرددیارتباط بر م یابزار برا کیزبان بعنوان  یبه کمبودها شتریب هیقض نیروشن است که ا. است

 یاست که شخص یمنطق ریغ نیهمچن. کنندیبحث نم نبه خود آمد یعنیخدا  نکهیدر هنگام بحث در مورد خدا به ا

از  رمیبگ میمن تصم نکهیمانند ا. کند یخود را خدا باور معرف  را خدا گذاشته است، زیچ ایفکر  کینام  نکهیا لیبه دل

 .وجود دارد عتایطب جیخدا، سپس نام خود را خداباور بگذارم چون هو میبگو جیپس به هو نیا

و آموزنده  دیمف یبرخ یارزش و برا یخود دارا یدر جا زین زیچ و همه یبه زندگ یفلسف ریو غ ینگاه عرفان اما

و موشکافانه  یلیبحث تحل رامونیپ قیزند یچون تارنما ستیکوشا ن یعرفان یدر تقابل با خدا قیزند یتارنما. است

 ریفالسفه غ ریاو س چهینمونه آثار ن یبرا. نگاه کرده اند دابه خ زین دید نیاز ا انیخدایاما ب. یو ادب یاست نه عرفان

اروپا همچون ولتر  یعصر روشنگر یادبا ای  هستند، یو هنر یادب شتریداستانوار و ب یمولو یکه همچون مثتنو یلیتحل

 .ینگاه عرفان ندیگویکه در فرهنگ ما به آن م کنندیم انیبا خدا ب تیدر ضد ییها دگاهید

 

 

در گفتار روزانه خدا  

ام  دهیچندان راجع به خدا فکر نکرده اند، د یاسالم یآموزه ها رید که تحت تاثاز افرا یدر برخورد با برخ یگاه من

تصور  یام که گاه دهیشن ای. کنندیخداباورند چون در گفتار روزانه از واژه خدا استفاده م کنندیتصور م ایکه گو

خدا را   ترا به خدا،  خدا، بنده  مانند به نام خدا، یعبارات زاست چون ا یخرافات جهیخداباور و در نت یشخص شودیم

زبان ما   م،یندار یزبان پارس رییبه تغ ازیاست و ما ن یعادت زبان کیتنها  نیا. کندیاستفاده م رهیو غ دیآ یخوش نم

خدا استفاده  اژهچرا از و نکهیبه ا ستیتنها کاف شود،یم باتریساده تر و ز یاست که بدون واژه خدا حت یآنقدر غن

 .میکن انیب یتر یقیآن منظور خود را با عبارات روشنتر و حق یبجا و میفکر کن میکنیم
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  مانند مدرسه، دانشگاه، یعموم یدر جاها  هستند، ایدن یتیکه مراکز مهم جمع ییامروزه در شهرها نیاز ا جدا

جامعه  کی ستهیبا نیو ا کنندیو واژه خدا استفاده نم ینیمردم از عبارات د رهیمحل کار و غ  رو، ادهیپ  مارستان،یب

از واژه خدا استفاده  سایجوامع مردم در مسجد و کل نیا در. ستیخواه ریو خ یکین یمتنوع است و تنها از رو یمدن

واژه خدا  ینیگزیجا یبرا یشنهاداتیرو پ نیاز ا. را بگستراند یخداباور ردیبگ میتصم یخداباور نکهیمگر ا. کنندیم

 .شودیم میتقد ریدر ز

کالس درس شروع  ایگفته مشود تا توجه مخاطبان جلب شود و سخنان  یسخنان جد وال در ابتدایمعم –نام خدا به

به آنها خوش آمد گفته و از آنها   خوش نشان داده، یبه مخاطبان رو ای  با درود، دییبگو دیتوانیآن م یبجا. شود

 .که وقتشان را به شما داده اند دیکن یسپاسگزار

آن  یمواقع بجا شتریدر ب  شود،یگفته م ندهیمثبت در آ یزیوقوع چ یبرا یدواریابراز ام یمعموال برا –اهلل انشاء

 .یعروس بش دوارمیام دییبگو یانشاء اهلل عروس بش یمثال بجا. دوارمیام دییبگو دیتوانیم

ن انسا کیو . خود مثال در دادگاه کاربرد خود را دارد یو در جا ستیمیرسم قد کیسوگند خوردن  –یلیخداوک

آدم اعتبار از  ستیخارج از دادگاه بد ن. بخورد یفقط سوگند خال تواندیبه خدا سوگند بخورد م نکهیا یبه جا

 ازیکاله بردار و دروغگو به قسم خوردن ن یمهاآد. باور کنند زیکسب کند تا مردم او را بدون قسم خوردن ن گرانید

 .باور کن  تنها گفت، توانیم دنیرا وسط کش تیخدا و اهل ب یپا یاز موارد بجا یدر برخ. دارند دیشد

گفت  توانیآن م یبجا. شودینگاه کرد گفته م یزیو منصفانه به چ نیواقع ب دیبا نکهیبر ا دیتاک یبرا –شییخدا

 .میاگر منصفانه نگاه کن  قت،یدر حق  ،یبراست  اگرچه،

آن  یبجا  در شرف وقوع است، یاخالق ریغ یتا قسمت یکم یکه کار شودیاستفاده م یزمان –دیآ یرا خوش نم خدا

 .است یاخالق ریغ یکار  ست،ین یگفت کار درست توانیم

که خواست ما بوده است و اتفاق افتاده است گفته  یزیدر مورد چ ینشان دادن فروتن معموال برای –خواست خدا

 .ر وفق مراد شداوضاع ب  شد، میخواستیآنطور که م ای  کار جور شد،  گفت، توانیآن م یبجا شود،یم
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ییخدایپس از ب خدا  

. را دارند ییخدایخداباوران سخت است اما اگر فکر کنند متوجه خواهند شد که تجربه ب یبرخ یبرا ییخدایب تصور

به  یهودی کیاسالم باور ندارد و  یبه خدا یحیمس کیو  خداستیاسالم ب یهندو نسبت به خدا کینمونه  یبرا

 .باور ندارد تیحیمس یخدا

 یمتفاوت یمعناها تواندیکه با توجه به مخاطب م شودیم یبه واژه ا لیانسان تبد کی یواژه خدا برا یخدایاز ب سپ

درک کرد که  توانیم یمختلف به سادگ یو سخن گفتن با آدمها ایمختلف دن یبا مسافرت به جاها. داشته باشد

آنها ارتباط دارد، چرا که آدمها خدا را ساخته  یمحل تآنها از خدا به خرافا فیو تعر سازند،یخدا واژه م یآدمها برا

 زین یو گاه. مردم یرسوم و رفتارها ریاست همچون سا یخیتار ،ییایجغراف ییها دهیپد تیدر واقع انیلذا خدا  اند،

 رب. ستندیخدامحور ن انیاز اد یاریچون بس  وجود ندارند، یها حت ییاز مردم همچون بودا یبزرگ یتهایجمع انیدر م

 .پسندندیلبخند زدن را همه انسانها م  دوستانه،  اما رفتار محترمانه، انیخالف خدا

 یهر ملت خینگاه مختصر به تار کیتر شده اند و  دهیچیکرده اند و کاملتر و پ اریبس یتفاوتها خیدر طول تار انیخدا

 شدندیتر م شرفتهینسبت پ نیبه هم زین انشانیخدا شدندیم شرفتهیپ شتریآن ملت هرچه در دانش و فلسفه ب دهدینشان م

 انیکه اد ستیخدا ن نیگفت ا توانیم یبه قول. ذهن بشر هستند هساخته و پرداخت انیکه خدا دهدینشان م یبخوب نیا

 یانسانها که خود را موجودات موقت. فرستندیآسمان م یهستند که خدا را رو انیبلکه اد فرستد،یم نیزم یرا رو

 ستموجود اشتباه هم ه کیرا که  هیاند، موجود اول دانستهیم یخود را از موجودات قبل تیوداند و موج دانستهیم

که  یاشتباهات نیاز بزرگتر یکی. خداوند دانست یبرا یگرید فیتعار توانیرا م نیاند، که ا دهینام« واجب الوجود»

به  ست؟یحفره ها چ یبا فرنام خدا یحفره ها است، که در نوشتار یخدا هیقض کشاندیم یانسانها را به خدا باور

آمده  گرید یدر بخش سوم کتاب تولد یسام انیاد انیدااز خ یجالب اریبس سهیمقا. آن پرداخته شده است حیتوض

 .است

اگر مثلث »و گفت  دیمشابه رس یا جهیبه نت ینیکتب د قیبا مطالعه دق یاالصل هلند یهودی لسوفیف نوزایاسپ

را  یخدا را تصور کند و خواستیم رهیو اگر دا کردیم یمثلث معرف کیا به شکل صحبت  کند، خدا ر توانستیم

  نکهیو خالصه ا دانستینژادها برتر م هیبر بق ار تلریبه آن اعتقاد داشت ه تلریکه ه ییخدا. «کردیوار تصور م رهیدا

خدا مهربان است و همه را اعتقاد دارد که  یاگر شخص د،یفهم توانیم کنندیکه تصور م ییافراد را از خدا تیشخص
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و است و  تکاریجنا شیمثل حضرت محمد خدا یدانست که او مهربان و باگذشت است، اگر شخص توانیم بخشدیم

خلق و  نیشخص خودش چن نیدانست که ا توانیم زدیریو در حلق کافران مس ذوب شده م دو عقده دار ستیساد

 .نه خداوند بشر را ندیآفر یشر خداوند را مکه ب دهدینشان م یبه سادگ نیداشته است و هم ییخو

 اموختهیرا خود ن ستنیچون او چگونه ز  خداباور را اشغال کند، کی یاز زندگ یبزرگ اریممکن است بخش بس خدا

 لیبه دل ایروبرو شوند،  یخداباور کیبا  نکهیو مگر ا ستین یتیاهم یدارا گریخدا د ییخدایاما پس از ب  است،

راجع به خدا چندان  خدایاما ب  د،یخود لب به سخن بگشا یو شخص یاجتماع یبه زندگ نید یهابیمزاحمتها و آس

دراکوال و امام زمان، که انسانها چون در  مرغ،یس ،یهمچون جن، پر ،یافسانه ا ستیخداوند موجود. کنندیفکر نم

 یبا آن گول بزنند و خود را باختراع کرده اند تا خود را  کردندیاحساس ضعف م یو ماد یعیطب ییروهایمقابل ن

 یباور کنند مرگ نابود خواستندیو نم کردندیانسانها در مقابل مرگ احساس ضعف م. نکنند ساسپشت و پناه اح

آنها  یبرا تواندیم عتیقبول کنند طب خواستندیو نم کردندیاحساس ضعف م عتیجسم آنهاست، در مقابل طب یابد

همراه آنها باشد و از  یبزرگتر ادررا خلق کردند تا مانند بر یها خداوندان میبترسها و  نیهمه ا یبرا رد،یبگ میتصم

 .ستین یلیاباط نیچن ازمندین ستنیخوب ز یبرا خدایب کی. آنان مواظبت کند

 

دانش و باور تفاوت دوم، پیشگفتار  

مکن است کسی به که م تفاوت در این است. میان دانستن چیزی و باور داشتن به چیزی تفاوتی مهم وجود دارد

برای نمونه میتوان باور داشت که  .باور داشته باشد، اما کسی نمیتواند دانش به چیز غلطی داشته باشد طگزاره ای غل

 .اما نمیتوان دانست که زمین گرد نیست. زمین گرد نیست، اگرچه این باور غلط است

 

انکار و نفی تفاوت سوم، پیشگفتار  

استفاده میشود ولی این واژه به اندازه کافی « انکار»و هم برای « نفی»هم برای « رد»اژه در زبان عامیه معموالً از و

در فلسفه تفاوت وجود دارد، هرچند هم به انکار کردن و هم به نفی کردن، رد « انکار»و « نفی»گویا نیست زیرا میان 

 .کردن گفته میشود
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نپذیرفتن یک گزاره است ولی نفی افزون بر نپذیرفتن یک  فرق میان نفی و انکار این است که انکار تنها به معنی

برای نمونه فرض کنید شخصی به نزد شما می آید و به شما میگوید که . گزاره اثبات عکس آنرا نیز شامل میشود

پزشک است و مایل است به شما در مسئله ای پزشکی کمک کند و شما برای اثبات پزشک بودن از وی مدرکی 

 .نیز مدرکی به شما ارائه میدهد، حال دو سناریوی زیر را تصور کنیداو . میخواهید

شما مدارک طرف را بررسی میکنید ولی احتمال میدهید که این مدرک را خود طرف  –سناریوی نخست انکار 

چاپ کرده باشد و مدرکی اصل نباشد، به همین دلیل به دلیل کمبود شواهد پزشک بودن او را رد میکنید، یعنی در 

 .اصل پزشک بودن وی را انکار میکنید

شما مدارک طرف را بررسی میکنید و عالوه بر اینکه احتمال میدهید که این مدرک را خود  -سناریوی دوم نفی

طرف چاپ کرده باشد و مدرکی اصل نباشد، یک غلط روشن نیز در این مدرک پیدا میکنید، مثالً متوجه میشوید 

یدانیم وجود ندارد، یا اینکه مدارکی دال بر اینکه این فرد در آن دانشگاه حضور که مدرک از دانشگاهی است که م

در این حالت نه تنها شما پزشک بودن طرف را انکار کرده اید بلکه آنرا نفی نیز کرده اید یعنی . نداشته پیدا میکنید

 .یستعکس آنرا اثبات کرده اید و قادر بودید اثبات کنید که مدرک تحصیلی وی معتبر ن

  .گفته میشود« رد کردن»همانطور که گفته شد در زبان عامیانه به هر دو سناریوی باال 

 

خدا عدم یا وجود مورد در ها دیدگاه انواع – چهارم پیشگفتار  

در مورد خدا افراد مختلفی میتوانند ادعای عدم یا وجود کنند، یعنی ممکن است افرادی بگویند خدا وجود دارد، و 

یند خدا وجود ندارد، اما وقتی از آنها پرسیده شود که این ادعای آنها مبتنی بر باور است یا دانش، چون افرادی بگو

دو متغییر پدید می آیند بر اساس جبر بولی چهار حالت مختلف قابل تصور است، لذا چهار موضع نسبت به وجود 

 .خدا قابل تصور است
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 این چهار حالت از در جدول زیر معرفی شده اند

 

 دیدگاه

وجود یا عدم؟ 

بیخدایی یا )

 (خداباوری؟

دانش یا باور؟ 

ندانمگرایی یا )

 (دانمگرایی

وجود خدا قطعی، 

 نام باور ممکن یا محال؟

خدا وجود دارد و ما میدانیم ـ ۱ 

 قطعی دانش به وجود خدا وجود که خدا وجود دارد

  خداباوری

(Gnostic Theism) 

خدا وجود دارد ولی ما ـ ۲

نیم که خدا وجود داردنمیدا  ممکن باور به وجود خدا وجود 

خداباوری ضعیف 

(Agnostic Theism) 

خدا وجود ندارد و ما میدانیم ـ ۳

 محال دانش به عدم خدا عدم که خدا وجود ندارد

بیخدایی مثبتگرا، بیخدایی 

 Gnostic)  قوی

Atheism) 

خدا وجود ندارد ولی ما ـ ۴

 ممکن باور به عدم خدا عدم ندارد نمیدانیم که خدا وجود

ندانم گرایی، بیخدایی 

 منفی گرا، بیخدایی ضعیف

 (Agnostic 

Atheism) 

 

 یجا بر خود یباورها اثبات یبرا ییاستداللها و ادله تفکر خیتار طول در گروه چند نیا از کی هر باورمندان

 :کرد میتقس دسته چهار به توانیم زین را نیبراه ای شهیاند و تفکرات مجموعه نیا  اند، گذاشته

 

 شوندیم گفته خدا وجود از دفاع در که ینیبراه  ،یخداباور نیبراه  ـ  

 شوندیکه در دفاع از عدم خدا گفته م ینیبراه ،ییخدایب نیبراه   ـ 
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 خدا عدم ای وجود مورد در ها دگاهید از کهری اثبات بار – پنجم شگفتاریپ

 

از مواضع چهارگانه  یکیکه  یآن گزاره هست، هر فرد یگزاره بر گردن مدعاصل که بار اثبات هر  نیاساس ا بر

از مواضع چهارگانه با سه  کیاز آنجا که هر. بر گردن دارد یعدم خدا را اتخاذ کند بار اثبات اینسبت به وجود 

از  یکیاً تنها باور متناقض هستند، منطق ایبر سر دانش  گرید یعدم و از سو ایسو بر سر وجود  کیاز  گریموضع د

اثبات مختص خود را بر  یچهارگانه بارها انیاز مدع کیتفاوت هر نیحال بر اساس ا. درست باشد تواندیآنها م

 :گردن دارند

عدم خدا را  دیکه خدا وجود دارد، با میدانیخدا وجود دارد و ما م ندیگویهستند که م یکسان -۱ دگاهید هواداران

 .را رد کنند ییخدایب نیدفاع کنند و براه یخداباور نیاز براه دیپس با. بات کنندوجود خدا را اث یعنیکنند  ینف

وجود و  دیبا. که خدا وجود دارد میدانیما نم یخدا وجود دارد ول ندیگویهستند که م یکسان -۲ دگاهید هواداران

به وجود خدا  دیعدم خدا چرا با ایارائه دهند که به فرض ناممکن بودن اثبات وجود  یلیعدم خدا را انکار کنند، و دل

 .را رد کنند یاورخداب نیو براه ییخدایب نیبراه دیباور داشت، پس با

وجود خدا  دیبا. که خدا وجود ندارد میدانیخدا وجود ندارد و ما م ندیگویهستند که م یکسان -۳ دگاهید هواداران

 .را رد کنند یخداباور نیدفاع کنند و براه ییخدایب نیاز براه دیبا. عدم خدا را اثبات کنند یعنیکنند  یرا نف

وجود و  دیبا. که خدا وجود ندارد میدانیما نم یخدا وجود ندارد ول ندیگویهستند که م یکسان -۴ دگاهید هواداران

به عدم خدا  دیعدم خدا چرا با ایارائه دهند که به فرض ناممکن بودن اثبات وجود  یلیعدم خدا را انکار کنند، و دل

 .را رد کنند یباورخدا نیو براه ییخدایب نیبراه دیر داشت، پس باباو

 :دو گونه دارد ییخدایروشن است که ب اکنون

 مثبت گرا ییخدایب    

 گرا یمنف ییخدایب    
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 گرا یمنف ییخدایاز ب دفاع

ور دارند برهان خداباور با رایز  کنند،ینم یوجود او را نف  گرا منکر وجود خدا هستند اما لزوماْ یمنف خداناباوران

وجود نداشته باشد  زیآن چ یبرا یکه اثبات درست یدر صورت زیچ کیباور به عدم وجود . وجود ندارد یدرست

 :نمونه یبرا. خردپسندانه است یرفتار

 

 نیعدم وجود چن تواندیم یکس ایآ. وجود دارد «یاسب شاخدار نامرئ»ادعا کند که در جهان  یشخص دیکن فرض

عدم وجود  لیبه دل رند،یگیادعا قرار م نیکه مخاطب ا یاگر اشخاص ستین هودهیرا ثابت کند؟ اما ب یموجود

 .کنندرا انکار  یا دهیپد نیشواهد معتبر وجود چن ایو اسناد و  یمنطق لیدال

ه وجود نداشت زیاثبات آن چ یبرا یکه برهان درست نیندارد هم یاقامه برهان ضرورت زیچ کیانکار وجود  یبرا

بر  یگرا بار اثبات یخداباوران منف نیبنابر ا. معقول دانست ریرا غ زیاست که باور به وجود آن چ یباشد معموالْ کاف

 .ستندین رستد یخداباور نیاثبات کنند براه نکهیگردن ندارند مگر ا

 یبرهان درست ایو مدرک و  لیدل یاست که اگر کس ستهیبر منکر شا «یاسب شاخدار نامرئ»که در مثال  همانطور

 .قبول کند ایکند به سخن او گوش کند و برهان او را رد  یموجود نیاثبات وجود چن یبرا

 

 مثبت گرا ییخدایاز ب دفاع

اثبات  نیمثبت گرا باور دارند که نه تنها براه انیخدایب. کنندیم یمثبت گرا منکر وجود خدا را نف خداناباوران

بار  نیبنابر ا. را در اثبات عدم وجود خدا اقامه کرد یمعتبر لیدال توانینادرست هستند بلکه م یوجود خدا همگ

 .شودیم زیاثبات عدم وجود خدا ن یبرا ینیبراهتر است چون شامل اقامه  نیمثبت گرا سنگ ییخدایاثبات ب

 :نمونه یبرا  ممکن است، یگاه یممکن است؟ بل زیچ کیاثبات عدم وجود  ایکه آ شودیم دهیپرس یگاه

 دیندان دیشما شا  وجود دارد؟ «یصورت یاسب شاخدار نامرئ»در جهان  ایاز شما بپرسد که آ یشخص دیکن فرض

معقول است  نیبودن و رنگ داشتن تناقض است بنابر ا ینامرئ نیب دیدانیاما م  نه، ایکه اسب شاخدار وجود دارد 

 .چهارگوش وجود ندارد یه مثلثک ورمحال است همانط یاسب متناقض نیچن. دیرا اتخاذ کن یکه موضع نف
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شد؟ خواهد چه مرگ از بعد  

 

 :پاسخ کوتاه

 هیچ چیز

 

 :بلند پاسخ

انسان و بطور مشخص  یمغز تیانسان، فعال یاریکردن و هوش یزندگ« حال»احساس زنده بودن کردن و در  لیدل

به انسان دست نخواهد  «یهست»احساس  گریبا از کار افتادن بادامه د. دهدیادامه  در مغز انجام مه است که ب یتیفعال

 یاریانسان در بس یاز آنجا که مرگ مغز. نخواهد داد ستبه انسان د یاحساس چیه گریداد و با از کار افتادن مغز د

وجود نخواهد داشت و انسان  یاریاحساس و هوش چیاز کشورها با مرگ انسانها برابر است، پس از مرگ ه

 .خواهد شد «ستین»

گفت که قطعاً بعد از مرگ  توانیتابحال از مرگ باز نگشته است  نم یاز آنجا که کس ندیگویاد ماز افر یبرخ

همه انسانها . را دارند یستیهمه انسانها تجربه مرگ و ن رایز کنند،یافراد اشتباه م نیاما ا. اتفاق نخواهد افتاد یزیچ

رخ  یهمان حالت یهر انسان یبرا قاًیبعد از مرگ دق. بوده اند «یستین» ای« مرگ»در حال  ندیایب ایبدن نکهیقبل از ا

 .آنها رخ داده است یاز مرگ برا شیخواهد داد که پ

با از کار انداختن موقت مغز  یدر زمان حال بتوان مرگ را بطور لحظه ا یحت ای ندهیدر آ ستین دیبع نیهمچن

 .تجربه کرد

در قبر و تحمل فشار قبر و بعد حاضر شدن در  دنیخوابو منکر بعد از  رینک دنیپس از مرگ و د اتیبه ح اعتقاد

 لیافراد معتقد به آنها هستند نه دال یو نادان مانیو برخاسته از ا شوندیم ینید یتماماً مربوط به باورها رهیدادگاه و غ

به  دیبا قتیدر حق. قائل شد توانیآنها نم یبرا یارزش یو فلسف یلمع دگاهیاز د نیبنابر ا. یشواهد علم ایو  یعقل

 یانسانها در زمان سنگ و کلوخ چگونه م نکهیا افتنیدر یبرا یباستانشناس دهیکودکانه به د یداستانها نیا

 .ستیاند نگر دهیشیاند
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( هستند یمیقد یافکار کهنه آن انسانها یکه مشتر ییانسانها انیو در م) نیشیپ یانسانها انیدر م یبه جاودانگ لیم

پس از مرگ خود زده  اتیراجع به ح ییآن دست به افسانه سرا یارضا یکه آنها برا بوده است یلیاز دال یکی

بوده اند که  نیانسانها غافل از ا نیا. دیخواهد رس انیپابه  یقبول کنند عمر آنها پس از مدت توانستندینم رایاند، ز

را دوست  تیآنها چه واقع. ندک جادیا یهست قیها و حقا تیدر واقع یرییتغ تواندینم شانیآنها و آرزوها الیام

 یخود را واقع الیعادت داشتند ام نیشیپ یاز انسانها یاریبس. است تیواقع تیداشته باشند چه نداشته باشند واقع

خردمند  یاست که قرنها است انسانها یدرحال نیبانگارند، ا تیجلوه بدهند و آنچه خود دوست دارند را واقع

 .کنندینم لیدخ قیخود را در کشف حقا الیام

چرا روح وجود »روح است، در پاسخ به پرسش  یخراف دهیپس از مرگ برخاسته از اعتقاد به پد اتیبه ح اعتقاد

 .ندارد به پرداخته شده است یاست و وجود خارج یخراف یا دهیمسئله که چرا روح پد نیبه ا« ندارد؟

 

 :یریگ جهینت

پس از مرگ وجود ندارد و در نقطه مقابل  اتیاعتقاد به ح یبرا یمعتبر فلسف نیبراه ایو  یآنجا که شواهد علم از

حالت آن است که  نیگرفت که خردمندانه تر جهینت توانیپس از مرگ وجود دارد م اتیح هیبر عل یشواهد علم

است که نسبت به  ییانسانها یو اسطوره ها الیوجود ندارد و برخاسته از افسانه ها و ام یاتیح نیچن میحکم ده

 .بر خردشان غلبه کرده است الشانیاطالع داشته اند و ام ایخود نادان بوده اند  عتیطب

اخالق و بیخدایی  

 به دهد، انجام بد کار خوبی آدم اینکه برای اما .بد کارهای بد آدمهای و کنند می خوب کارهای خوب آدمهای کلی، بطور 

.است نیاز دین  

نوبل جایزه برنده امریکایی دان فیزیک واینبرگ، استیون   

 

 شگفتاریپ    

 

 زنند،یم ییخدایاست که خداباوران به ب یاتهام نیمهمتر یاخالق یاتهام ب میاگر تصور کن ستین نانهیواقع ب ریغ

را رد کرده  ییخدایب شود یم یاخالق یموجب ب ییخدایاگر بتوانند نشان دهند ب کنند یاز خداباوران فکر م یاریبس
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 نیاست آشکار تر از ا دیبع رایدر فکر کردن دارد ز اورانو آماتور بودن خداب ینابخردخود نشان از  زین نیا. اند

 نیتر جیو را نیجذاب است که مهمتر اریمن بس یمسئله برا نیباور را مرتکب شد؛ لذا ا جهیبتوان مغلطه توسل به نت

 یروهرگز از  رایدن هم ندارد، زبه پاسخ دا ازین یاست و حت زیکامال مغلطه آم ییخدایب هیاستدالل خداباوران عل

 یاخالق یموجب ب ییخدایب میگرفت که آن باور نادرست است، اگر فرض کن جهینت توانیباور نم کی جهینت

را اثبات کند، درست همانطور که با نشان دادن  یخداباور ایرا رد   ییخدایب تواندیفرض هرگز نم نیا شود یم

. دهدیندارد و رخ نم قتیاست، حق اطلب ینشان داد که  خشکسال وانتینم شود یم یموجب قحط یخشکسال نکهیا

 قتیحق توانندینم ینیع اتیاگر خداباوران بتوانند اثبات کنند که در صورت عدم وجود خدا، اخالق یحت یعنی

است  غلط ییخداینخواهد بود که ب نیهرگز ا جهیاخالق هم هست نت یب یقهراً فرد خدایفرد ب نکهیا ایداشته باشند، 

که تا مغز استخوان ما انسانها نفوذ کرده اند و شب و  یاتیخواهد بود که اخالق نیا جهیو خدا وجود دارد، بلکه نت

درست  لیآنرا به دل دیاست که با یزیچ نیهستند و ا یو ذهن ستندین ینیشوربختانه ع م،یروز با آنها سر و کار دار

را  تیواقع انیخدایدارد، و ب دتلخ است که وجو تیواقع کی نیو با آن ساخت و سازش کرد و ا رفت،یبودنش پذ

بگونه  کنندیادعا را م نیکه ا یخلق نکرده اند که بخواهند مسئول آن باشند و از آن شرم داشته باشند، اما خداباوران

ست از د انیخدایهستند و اگر ب انیخدایخدا ب یستیبا فرض معدوم بودن خدا، مسئول ن ایکه گو کنندیصحبت م یا

 !شودیم موجودبردارند خدا  ییخدایب

 نیخداباوران تالش من در ا زیفرض بود و جدا از اتهام مغالطه آم کیتنها  انیخدایاخالق بودن ب یضرورت ب اما

ناسازگار است وجود  یبا اخالقمدار ییخدایب نکهیا رفتنیپذ یبرا یمعتبر لیاست که نشان دهم دل نینوشتار بر ا

 نیبه دفاع از ا یازین ییخدایب رایز سمینوینم ییخدایب ازنوشتار را در دفاع  نیروشن است که من ا نیبنابر ا. ندارد

است تا بتوانند بهتر اخالق را  ییخدایرساندن به خداباوران منتقد ب یارینوشتار  نیهدف من از نوشتن ا. نگر ندارد

 .مسئله فکر کنند نیبه ا قتریعم یدرک کنند و کم

 نیزده شده است، ا ایو جغراف خیدر سرتاسر تار انیخدایاست که به ب یاتهامات نیاز پر سابقه تر یقاخال یب اتهام

که هرگاه خداباوران مجبور به  دهدیمن نشان م یشباهت دارد، تجربه شخص یدهن کج یبه نوع شتریاتهام ب

طرف  کیاز  خدایچون ب یعنی کنند،یم مطرحاتهام را  نیا شوندیم شانیاعتراف به عجزشان در اثبات وجود خدا

 یاخالق یو مروج ب یاخالق یرا محکوم به ب خدایدر مقابل ب زیخداباور ن کند،یمحکوم م یخداباور را به نابخرد

باشند،  بندیپا ینیع اتیبه اخالق توانندینم انیخدایاز خداباوران تالش کرده اند نشان دهند که ب یاریبس. کندیبودن م

گزاره ها از جمله  یبودن تمام یقیحق ریباور به غ یعنی-ییو پوچ گرا ینظام اخالق یوپاشمنجر به فر ییخدایو ب

 .شود یم یاخالق یگزاره ها
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 نرایوجود دارند که ا زین یاریبس انیخدایب شود، یتنها محدود به خداباوران نم دگاهید نیاست که ا نجایا جالب

در رمان برادران کارامازف معتقد است که  یوسکیداستا یانداست یها تیاز شخص یکیبعنوان مثال . کنند یم دییتا

را به خود  دگاهید نیا یاری، و خداباوران بس«درست باشد تواندیم یاگر خدا وجود نداشته باشد، انجام هر کار»

 قیطر نیتا از ا کنندیتکرار م ینقل قول از و کیجمله را به عنوان  نینسبت داده اند و همواره ا یوسکیداستا

 .تیآشکار از مغلطه توسل به مرجع یجز نمونه ا ستین یزیچ زین نینشان را اثبات کنند، که اسخ

اخالقمدار تر  خدایفرد ب کیبا  سهیفرد باخدا در مقا کیاست که  نیا ییخداینظر خداباوران نسبت به ب معموالً

است که فرد  نیاز ا شتریب اریسو قتل و تجاوز بزند ب تیدست به جرم و جنا خدایفرد ب کی نکهیاست و احتمال ا

مداران و  نیاز د یاریاست که بس یتا حد انیخدایبه ب یاخالق یاتهام ب. بزند یکار نیدست به چن یخداباور

 یو گاهاً افراد کنند،یفکر م زین« مجاز و آزاد است یهرکار»همزمان به  کنندیفکر م ییخدایبه ب یخداباوران وقت

را در حال ارتکاب  کانشانینزد رد،یآنها را از ارتکاب جرم بگ یجلو تواندیخدا متنها ترس از  کنندیکه گمان م

نسبت به  انیخدایاست که ب یدرست مانند همان حس نیا. کنندیدر ذهنشان تصور م یجنس روعاعمال نامش

 نیا یعنی. دانندینادان، متعصب و کم هوش م ،یخداباوران را افراد خراف شتریب زین انیخدایب شتریخداباوران دارند، ب

نوشتار  نیاند، البته ما در ا کردهیمحکوم م یاخالق یبه ب یگریو د یرا به نادان گریکدیدو تفکر معموال همواره 

 .ینه با نابخرد بودن خداباور میفقط با مسئله اخالق سر و کار دار

 زین انیخدایب یبرخ کنند، یم یقاخال یرا محکوم به ب انیخدایکه ب ستندیتنها خداباوران ن نیآن است که  ا تیواقع

اخالق در جامعه  یبرا ینیتضم تواندیبه شدت ضد اخالق است و نه تنها نم ینید ژهیمعتقدند تفکر خدامحور و بو

ضامن اخالق در  نیبا فرنام سفسطه د یدر نوشتار ست،ا یو اخالق مدار اتیبزرگ بر سر اخالق یباشد بلکه مانع

که باعث  یلیدل نیمهمتر دیو شا نیاز مهمتر یکیاساساً . فصل شرح داده شده استمسئله بطور م نیجامعه است ا

و در کنار آن  یدار نیناهمخوان بودن د نیضرورت داشته باشد هم یزیاسالم ست ژهیو بو یزیست نید شودیم

 نیاست با د یقاخال یبرابر با ب ییخدایکه ب هیفرض نیبه بهانه هم یاریبس گرید یاز طرف. است قبا اخال یخداباور

خرافات  یبه مقدار یبگونه ا دیمردم با کنند یو فکر م کنند یدر مورد مسئله خدا مخالفت م یو روشنگر یزیست

 نیاز نظر ا گذاردیرا کنار م ینیشخص خردگرا که همه خرافات د یعنیباور داشته باشند تا اخالقمدار باشند، 

اخالقمدار باشند  دیحماقت و ترس با یانسانها از رو کنندیاد گمان مافر نیا رایاخالقمدار باشد، ز تواندیاشخاص نم

 .اخالقمدار نخواهد بود یکس گریباورمند نباشند د لیها و اباط اوهیو اگر قرار باشد همه خردگرا باشند و به 
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است  یالقاخ یبرابر با ب ییخدایب کنند یدسته انسانها گمان م نیا شتریبه من نشان داده است که ب یشخص تجربه

 زین یگاه ایشاخه بزرگ فلسفه دارند  نیو عوامانه از ا فیضع اریبس  یو درک ستیاخالق چ فهمندیچون اساساً نم

 اتیدر اخالق یو مونوپول یحق انحصار کنند یم نگما ندارانید نیهمچن. ندارند نهیزم نیدر ا یدانش چگونهیه

 زهایچ نیا ینه حقوق بشر، بجا ینه دموکراس ،یمینه ش نازل کرده است، کیزیآنها که نه ف یخدا نیدارند و ا

بد است و  یداده است قتل کردن بد است و دزد ادیخدا بوده است که به ما  نیا. ما اخالق نازل کرده است یبرا

 .میشدیو همه دزد و قاتل م میدیفهمیرا نم زهایچ نیما خود ا دادینم ادیرا به ما  نیاگر خدا ا

و خدامحور باشد دردسر ساز خواهد شد و فساد  ینیکه د یاست که اخالق درصورت نیا گریمهم د اریبس مسئله

مسلمان و  شمندانیاند یبرخ یرو است که حت نیاز هم. خواهد افتاد تیبه جان بشر شیاز پ شیب نید یدرون

رو  نیاز هم. نندبک ینید یاخالق ظامن نیگزیرا جا یخردمحور و فلسف یتا نظام اخالق کنندیتالش م زیخداباور ن

 ژهیبو انیخو نیشود تا خداباوران و د غیو تبل نییتب شتریسکوالر هرچه ب یاست تا اخالق خردمحور و فلسف ستهیشا

 یا شهیمهم و ر اریبس یخود مبحث نیا رایدر مورد مسئله اخالق فکر کنند ز دیکه چگونه با رندیبگ ادی زیمسلمانان ن

نوشتار است، چرا که  نینگارش ا یها زهیخود از انگ زین نیانجامد و ا یوق مو حق استیآن به س انجاماست و سر 

است و سعادت بشر و  یسعادت بشر، و جامعه بشر یبرا یانکار نشدن یاز اخالق ضرورت حیشناخت سالم و صح

 .است ییهر انسانگرا یجامعه اش آرزو

را نسبت به  دیاما مف یابتدائ یاست که درک دیمفمختصر و  اریبس ینوشتار ارائه مقدمه ا نینوشتن ا یهدف اصل اما

 توانیکرد اما م یدو نوشتار مطرح و بررس ای کیتمام مسئله اخالق را در  توانیهرگز نم. بدهد جهیمسئله اخالق نت

تابحال به توسعه آن خدمت  شمندیو اند لسوفیها ف هشاخه فلسفه که د نیا ینوشتار چشم خرد را بسو کیبا 

روشن و  اریبس یسکوالر برتر یدر حال توسعه است باز کرد و نشان داد که اخالقمدار زیمچنان نکرده اند و ه

ارتباط اخالق با وجود خدا  ینوشتار من به بررس نیدر ا نیهمچن. دارد ینید ینسبت به اخالقمدار یآشکار

 .دفاع خواهم کرد یاخالق یدر مقابل اتهام ب ییخدایب زخواهم پرداخت و ا

 یقطعاً مسئله را در دو موضوع بررس دیسکوالر با دگاهیآن در د گاهیو جا تیماه افتنیاخالق و در یسبرر یبرا

 نیوجود داشته باشند؟ ا توانندیم ییخدایب دگاهیدر د یاخالق یارزشها ایاست که آ نیمسئله نخست ا. کرد

 ییزهایبد است؟ چه چ یچه کار است و وبخ یدارند؟ چه کار یتیبرخاسته اند و چه ماه یاز چه منبع اتیاخالق

 یارزشها نیاست که اگر ا نیمسئله دوم ا ستند؟یدر ذات خود خوب ن ییزهایدر ذاتشان خوب هستند و چه چ

اساساً  دیشخص با کیچرا  گریبه آنها باشد؟ به عبارت د بندیپا دیشخص با کیوجود دارند چرا  یاخالق
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 نیا ینوشتار در مورد تمام نیهستند؟ ا انیخدایاز ب یقمدار تراخال ینهاخداباوران انسا ایاخالقمدار باشد و آ

 جهیباور به خدا نت اینشان خواهد داد که آ یآمار یبا استفاده از داده ها نیرا خواهد داد و همچن یحاتیموارد توض

از  شیپ. نه ایهستند  انیخدایخداباوران بر اساس آمار اخالقمدار تر از ب ایافراد دارد و آ یدر اخالقمدار یشگرف

اساساً علم اخالق  نکهیراجع به ا یخوب است که مقدار یو اخالقمدار یارتباط خداباور رامونیپ یهر بحث

وجود  یامروز اتیدر اخالق یکرد و چه مکاتب مطرح یدسته بند توانیرا چگونه م یو مباحث اخالق ستیچ

 .آمد ارائه بدهم خواهد مهاز آنچه در ادا یمختصر یها فیدهم و تعر حیدارند توض

 

 مختصر فلسفه اخالق یمعرف

 

 زیتم یعنی( Morality) اتیاخالق یبررس به که است فلسفه پنجگانه یها شاخه از یکی( Ethics) اخالق علم

. ندیآ یم رسوم و آداب و قواعد ن،یقوان یها شهیر از یونانی زبان در شده ادی واژه دو. پردازدیم بد از خوب دادن

 نکهیا جز ستین یزیچ مسلماً اخالق با اخالق علم فرق باشد، کننده جیگ یکم دیشا اخالق علم از فیتعر نیا

 فلسفه یگاه اخالق علم به که است رو نیهم از پردازدیم اخالق خود یستیچ و تیماه یبررس به اخالق علم

 است ییارهایمع و روشها یمعرف اخالق فلسفه نیادیبن هدف. شود یم گفته زین( Moral Philosophy) اخالق

 شاخه ریز دو به خود فلسفه از شاخه نیا. داد زیتم گریکدی از را بد و خوب و دیفهم هترب را اخالق بتوان آنها با که

 یهنجار اخالق -کزیات وینورمات و( اند خوانده اخالق-زبر آنرا یبرخ( )Metaethics) اخالق فرا -کزیمتاات

(Normative Ethics )شود یم میتقس. 

خوب را از بد  توانیکه چگونه م پردازدیم نیبه مطالعه ا( Normative Ethics) یاخالق هنجار خهشا

 یزیداد چ صیتشخ توانیپرسش پاسخ دهند که چگونه م نیبه ا کنندیشاخه فالسفه تالش م نیدر ا. داد صیتشخ

و قبح ( یستگیشا ،یوبخ)حسن  اتینظر شوندیشاخه مطرح م نیکه در ا ییها هیبه نظر یگاه. بد ایخوب است 

بطور مشخص به روش  یبتوان گفت اخالق هنجار دیشا گریبعبارت د. شودیگفته م( بودن ستیناشا ،یزشت ،یبد)

خوب است و چه  یزیچ/یداد که چه کار صیقائل شد و تشخ زیخوب و بد تما انیم توانیکه با آنها م ییها

 ییبکنند و چه کارها دیبا ییاست که مردم چه کارها نیاشاخه  نیا جهینت یعنی پردازد،یبد است م یزیچ/یکار

 ایو  ستیرا شا زیکه مردم چه چ دیگویبه ما نم یاخالق هنجار. ابندیدر نرایا دیبا ییها وهیبکنند و از چه ش دینبا

. انندبد ستیناشا ای ستیشا دیرا با زیمردم چه چ دیگویبلکه به ما م پندارند،یم نگونهیچرا ا ای پندارندیم ستیناشا
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 یروشها یآغاز شود و حت یشخص یاخالق ماتیو تصم یاز مسائل شخص تواندیها م هیروش ها و نظر نیکاربرد ا

 .شامل شود زیرا ن نیقوان بیو تصو جادیدر مورد ا یریگ میتصم

که فالسفه  ی، هنگام(Applied Ethics)است  یاخالق وجود دارد اخالق کاربرد نهیکه در زم گرید یمبحث

ازدواج  ن،ینبودن اعدام، سقط جن ایبودن  یهمچون اخالق یمشخص اریدر مورد مسائل بس ربطیاص ذاشخ ای

 ایموافق  اتیکه  ازنظر کنندیو تالش م کنندیبحث م رهیآزاد کردن مواد مخدر و غ ،یخودکش ان،یهمجنسگرا

ع در حال پرداختن به اخالق دفاع کنند، آنها در واق شودیمطرح م یکه در اخالق هنجار ییها وهیمخالف خود با ش

 یمشخص یدر رشته ها انیمهم در پرورش دانشجو اریبس یاند که اخالق سهم افتهیدانشگاه ها در. هستند یکاربرد

را که مربوط به  یاز اخالق کاربرد یارتباط با فلسفه، دروس یب یدانشگاه یرشته ها یرو در برخ نیدارد از هم

 ،یپزشک انیمثالً به دانشجو. هستند یجزو اخالق کاربرد یدروس همگ نیو ا کنندیم سیآن رشته هستند تدر

 اتیاخالق ت،یریمربوط به تجارت و مد یرشته ها انیو به دانشجو( Medical Ethics) یپزشک اتیاخالق

 .کنندیم نییرشته ها را در آن تب نیمربوط به ا یآموزند که بحث ها یم( Business Ethics) یتجار

منظور از . میکن فیرا تعر یالزم است که چند واژه از واژگان مصطلح در مباحث اخالق شتریب حاتیاز توض شیپ

را  ییخوب و بد ادعا یاخالق یهستند که راجع به ارزشها( ست؟یگزاره چ ه،یقض) ییگزاره ها یاخالق قیحقا

مثال اگر گزاره . کنندیده ماستفا یقتیحق انیب یبرا یو الفاظ اخالق میکه از مفاه ییگزاره ها ای کنند،یمطرح م

است و ارزش  یگزاره اخالق کیگزاره  نیدرست باشد آنگاه ا« .است یکردن به گدا ها کار خوب یکمک مال»

 ایدر مورد درست  یکس یاست، وقت« نادرست»آن  یقیاست و اگر نادرست باشد ارزش حق« درست»آن  یقیحق

انجام  یاخالق یقضاوت یگفت و توانیم کندیا اتخاذ مر یموضع یاخالقگزاره  کی یقینادرست بودن ارزش حق

 .داده است

 یشاخه ها ریچند هزار ساله دارد و همچون سا یا شهیمطرح شده در هر دو شاخه ر اتیتوجه داشت که نظر دیبا

ه ها و از آن هنگام تا امروز د د،یشیبار اند نینخست یکه بشر برا گرددیباز م یگفت قدمت آن به زمان توانیفلسفه م

ها  هینظر نیاز ا کیشده اند و مطالعه هر  رادیا ایو  تهها نوش هینظر نیدفاع ا ایدر رد  یکتاب و نوشته و سخنران

بلکه تنها بصورت مقدمه  ست،یها ن هینظر نیاز ا کیچیدفاع از ه نجایدر ا زیهدف ما ن. ردیسالها وقت بگ تواندیم

 که ینیادیتفاوت بن. پرداخت میمختصر آنها خواه اریبس یکر و معرفاز آن استفاده خواهد شد به ذ ندهیکه در آ یا

 امدیو پ جهینت ایاست که آ نیاز اختالف بر سر ا یوجود دارند ناش یمختلف اخالق هنجار یها هینظر انیدر م

که به دسته نخست  یگروه. خود آن عمل اینادرست است  ایکه آن عمل درست  دهدیعمل نشان م کی
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 Moral یاخالق ینگر یجزئ) کنندیم یعمل را بررس کیانجام  طیاوضاع و احوال و شرا عتاًیطباختصاص دارند 

Particularism )درست  یهستند که بتوانند نشان دهند عمل یروشن ساختن قواعد و اصول یو گروه دوم در پ

 نیصور است و آن اقابل ت زین یالبته حالت سوم(.  Ethical Legalism یاخالق ییقانونگرا)نادرست است  ای

داشته  ریتاث تیو وضع طیکار هم شرا کی ینادرست ای یدر درست یعنیها درست باشند،  دگاهید نیاست که هردو ا

علم اخالق مطرح  یاخالق یکه در شاخه اخالق هنجار یمهم یها هیچند مورد از نظر.  باشد هم اصول و قواعد

 :قرار هستند نیشده اند از ا

 کی معتقد است که ارزش اخالقی –( Consequentialism) یشیعاقبت اند ،ییامدگرایپ ،ییگرا جهینت    

 ایعامل  زهیکه در ارتباط با آن عمل هستند، همچون انگ یگرید یزهایآن عمل و چ یو خروج جهیعمل تنها به نت

است که  یعمل عمل خوب دگاهید نیلذا در ا. دارد یوابستگ  کنند یاز آن دست را جبر م یکه اعمال ینیقوان

 یشاخه ها ریز.  داد صیو منافع آن تشخ دیمضار و فوا یاز رو توانیخوب بدهد و حسن و قبح را م یا جهینت

 :عبارتند از هینظر نیمعروف ا

آن  جهیعمل درست است اگر نت کمعتقد است ی –(  Utilitarianism) یباور دهیفا ،ییسودمند گرا        

 نیبنتام، جان استوارت میل و ماکیاول از هواداران ا. مردم داشته باشد نیشتریب یا برادرد ر نیلذت و کمتر نیشتریب

 .بوده اند دگاهید

از نگر  گریبعبارت د. خود خواه است معتقد است که شخص اخالقمدار شخصی –( Egoism) ییخودگرا        

 یشخص ریاست که آن عمل بتواند خ نیباشد ا یاخالق یعمل نکهیا یبرا یشرط الزم و کاف دگاهید نیهواداران ا

خود کوشا  یشخص یها ریراه به حداکثر رساندن خ نیدر ا دیکند و همه با ادیفاعل آن عمل را تا حداکثر ز

روشن . متفاوت است شود یدشنام استفاده م کیکه بصورت  «یخودخواه»در اخالق معموالً با  ییخودگرا. باشند

در  یاخالق هنجار یها هینظر ریبا سا ییآن است که تفاوت عمده خودگرا ییانتقاد به خودگرا نیاست که نخست

اما مدافعان  ستند،یاساساً مطرح ن گرانیخود فرد مطرح است و د تنها دگاهید نیاست که در ا تیواقع نیا

 رایز کند یم دیانسانها تول ریرا نسبت به سا ییها تیمسئول زین ییممکن است پاسخ دهند که خود گرا ییخودگرا

منافع  زین دگاهید نیلذا در ا. اوردیبدست ب یادیمنافع ز تواندیو منافعشان نم گرانیشخص بدون توجه به د کی

 شودیاست که گمان م نیوجود دارد ا دگاهید نیکه معموالً در فهم ا یجیسوء تفاهم را. شودیمطرح م گرانید

 نیحال آنکه ا. ست، در واقع خوب استبه نفعش است خوب ا کندیفرد فکر م کیآنچه  دیگویم ییخودگرا

 یبرا یاگر عمل دیگویو م کندینگاه م ینیعمل را بصورت ع کیندارد بلکه  یبه تفکر خود فاعل اشاره ا دگاهید
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مکتب  انگزاریبن( Ayn Rand)رند  انیا آنگاه آن عمل خوب است و برعکس فرد خوب است، کیخود 

 .است دگاهید نیاز مدافعان ا( Objectivism) سمیویآبجکت

 جهبر خالف نتی –( Non-consequentialism) یشیعاقبت اند-نا ،ییامدگراینا پ ،ییگرا جهینت-نا    

 تواندیم زیچ کیداد بلکه معتقد است ذات  صیتشخ جهینت یاز رو توانیرا م یبد ای یکه خوب ستیمعتقد ن ییگرا

. دیسنج ییارهایکرد و آنرا با مع توجه تیذات و ماه به دیبا جهینت یبررس یکند، لذا بجا نیحسن و قبح آن را مع

 :عبارتند از هینظر نیمعروف ا یشاخه ها ریز

بر  دیگرفت، و رفتار افراد با دهیناد دیاعمال را با جهمعتقد است که نتی –( Deontology) ییگرا فهیوظ        

آن  دهندیوجود دارند که نشان م یعدعمل، اصول و قوا کی جهیصرف نظر از نت یعنی. افراد باشد فیاساس وظا

 تیاست که صرفاً با انگیزه و ن یاخالق یملع انیگرا فهیلذا از نظر وظ. است ستیناشا ای ستیشا یعمل، عمل

 لسوفیف نیعمده تر( Immanuel Kant)کانت . صورت بگیرد یو تکلیف اخالق یرعایت قاعده اخالق

که معتقد بوده اند همه انسانها ( John Locke)جان الک  از فالسفه همچون یبرخ نیگرا است، همچن فهیوظ

 :قرارند نیاز ا انهیگرا فهیوظ یها هیاز نظر یینمونه ها. روندیم رگرا بشما فهیهستند، وظ یحقوق مطلق یدارا

 ییاخالق را در توانا شهیکانت، معتقد است که ر( Categorical Imperative)امر تنجیزى  یتئور            

 دیبا یو معتقد است که آدم کند یو مطلق را خلق م یتخلف ناکردن یاخالق نیو قوان داندیانسانها م یزخردور

 .کند ردرست رفتا شهیو ضوابط جهانشمول و هم نیقوان نیهمواره بر اساس ا

 .همواره بر اساس عدالت رفتار کند دیبا یدرست است که عادالنه باشد، آدم یاصل عدالت، عمل  

 یاخالق یمعتقد است رفتارها( John Rawls)جان راولز ( Contractarianism) ییراقراردادگ  

 .میداشتیتوافق م میغرض بود یکه ب یبودن آنها در صورت یهستند که همه ما بر سر اخالق ییرفتارها

 دگاهید نیمدافع ا نینخست دیارسطو شا -(Virtue Ethics) یمحور، اخالق پاکدامن لتیعلم اخالق فض    

 .کند یافراد تمرکز م یذات تیشخص یانسانها تمرکز کند رو یرفتارها یرو نکهیا یبجا یتئور نیباشد، ا

 .افتیدر یاله نیفرام یاز رو توانیرا م زیهر چ ینادرست ای درستی – یفرمان اله هینظر    

مهر ورزانه  یرفتار دیهمواره با یباشد، و آدم زیدرست است که مهر آم رفتاری– یبر مهر ورز یاخالق مبتن    

 .داشته باشد
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 .است ستینباشد و خشونت ناشا زیدرست است که خشونت آم رفتاری–بر عدم خشونت  یاخالق مبتن    

چیزهایی مانند . معتقد است که اخالق عاطفه بنیاد است لذا جایگاه آن در دل است نه درعقل -ییعاطفه گرا    

این جریان فکری، به نمایندگی . کنیم نه اینکه باعقل بشناسیمخوبی یا دوستی و محبت را با دل حس می 

برهمین . شوپنهاور، امر اخالقی را یک امر حسی درونی و یک میل و نه مسئله ای عینی و تجربی یا عقلی می داند

اساس نیز معتقد است عمل براساس ضرورت عقلی، عملی اخالقی نیست بلکه همراهی با یک جبر است ازنوع 

 .یجبر عقل

با او همانگونه رفتار  گرانیرفتار کند که انتظار دارد د یبگونه ا گرانیبا د دیانسان با –وسیکنفس یقانون طالئ    

 .کند

 نیاز ا یکیتنها  ایاست که آ نیا شودیدر علم اخالق م گریمخالف د دگاهیکه باعث بوجود آمدن دو د یپرسش

اصول را در کنار هم  نیا یممکن است بتوان دستکم برخ نکهیا ایاصول باطل هستند  یاصول درست هستند و باق

 گانهی کندیم یرا نف هیو بق کندیم یبانیتها را پش هیاصول و نظر نیاز ا یکیکه تنها  یدگاهیبه د. درست دانست

 .ندیگویم( Pluralistic) انهیکثرت گرا گرید دگاهیو به د ندیگویم( Monistic) انهیگرا

 ریز نیاست، فالسفه طرفدار ا یاخالق ینگر یهمانطور که گفته شد جزئ یخالق هنجاردر مورد ا گرید دگاهید

 کیبودن  ستیناشا ای ستیشا نییتع یرا برا یاصول و قواعد مشخص توانیمعتقدند که نم یشاخه از اخالق هنجار

ر درست است که آنکا کندیروشن م ردیگیکه کار در آن صورت م یتیو وضع طیکرد، بلکه تنها شرا فیعمل تعر

 یاچ ا. را در نظر گرفت  طیتنها شرا دیعمل با کی ینادرست ای یدرست افتنیدر یبرا نیبنابر ا. نادرست ای

نگرش به  نیاز هواداران نامدار ا توانیرا م ییویهمچون جان د ییها ستیالیستانسیراس و اگز ید ویو دبل چارد،یپر

 .دانست یاخالق هنجار

مسائل  یما در بررس یکه وقت کند یصحبت م نیراجع به ا گرید ییاز سو( Metaethics)فرااخالق  شاخه

کلمه به  نیمتا در ا شوندیپ م؟یکنیصحبت م یدر واقع ما راجع به چ م،یکنیو از خوب و بد صحبت م میهست یاخالق

علم  یشناسوجود  یبه معن کزیمتاات تبتوان گف دیشا یریلذا به تعب ،یوجود شناس  یعنی گردد،یبر م کیزیمتاف

اخالق هستند نه مسائل  رامونیپ یمسائل مسائل نیا یعنیهستند،  یمسائل درجه دوم یکیمسائل متاات.  اخالق است

 ی، معن(Metaphysics) یوجود شناس یبا پرسشها میدر ارتباط مستق کزیمعموالً شاخه متا ات. درون اخالق

است که ( Psychology) یروانشناس یو حت( Epistemology) یاس، معرفت شن(Semantics) یشناس

 ایآ»، «وجود دارند؟ یاخالق قیحقا ایآ»همچون  ییبعنوان مثال پرسشها. شوندیمطرح م یدر مورد مسائل اخالق
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 یبطور کل. هستند یکیمتاات یدست، پرسشها نیاز ا ییو پرسشها« کرد؟ یعقل هیرا توج یاخالق یقضاوتها توانیم

از  یو ناش( Subjective) یذهن یواژگان ستیو ناشا ستیشا ،یبد ،یخوب ایآ نکهیدر مورد ا شتریب خالقفراا

 ای یندگیرا نما یزیهستند و در عالم واقع چ( Objective) ینیع نکهیا ایهستند و  یو عواطف انسان التیتخ

 .کندینه بحث م ای  کنندیم فیتوص

از نگر آنها  ایاساس که آ نیبر ا یکی بر دو اساس مرتب کرد، توانیمهم معاصر را م یفرااخالق یها هینظر

 ییمکتب ضد واقع گرا) یذهن ای(  Moral Realism ای یاخالق ییمکتب واقع گرا)هستند  ینیع اتیاخالق

Moral anti-Realism)ینیع یاخالق قیحقا یتمام ندیگوینم ینیع اتیتوجه داشت که مدافعان اخالق دی، با 

هستند را مثال  ینیکه ع یاخالق قیمورد از حقا کی توانیدستکم م ایارند وجود د قیحقا نیا ندیگویهستند بلکه م

 :قرار است نیبودن از ا یذهن ایو  ینیع فیتعر. زد

گزاره  نیا یقیکه در مورد ارزش حق یکس) اتیاخالق نیبر وجود داننده ا یمبتن قتشانیحق ،ینیع اتیاخالق    

و در هر  میچه وجود نداشته باش میه ما وجود داشته باشچ یعنی ست،ین( کندیم یقضاوت اخالق یاخالق یها

مثالً اگر . ارزش بد ایخوب دارند  شارز ای یاخالق یارزش یاز گزاره ها یو بصورت جهانشمول دسته ا یطیشرا

 ریغ)و لذت بردن، همواره و بصورت جهانشمول بد  حیتفر یشخص تنها برا کیشکنجه کردن »که  دیبگو یکس

بودن  ینیع نیبنابر ا. هستند ینیع یاز مسائل اخالق یاست که برخ شنهادیپ نیدر حال دادن ا او« است( یاخالق

انسانها در مورد آنها چه  نکهیوجود دارند که بدون توجه به ا یاخالق ییها ارهاست که گز نیا یبه معن اتیاخالق

هستند نه  یکشف شدن نکهیا ایند مستقل از ذهن انسانها هست اتیاخالق اینادرست هستند  ایدرست  کنندیفکر م

 .یکردن فیخلق و تعر

است، مثال اگر  اتیاخالق نیبر وجود داننده ا یکامالً مبتن قتشانیحق ،یاخالق ییگرا ینسب ،یذهن اتیاخالق    

 دیگویاو در واقع م« بد یکار یگرید طیباشد و در شرا یکار خوب یطیدر شرا تواندیکشتن انسانها م» دیبگو یکس

 نیبنابر ا. بد باشد ایبصورت جهانشمول خوب  تواندیو نم« است یذهن یخوب بودن کشتن انسانها امر اید ب»که 

به آنچه انسانها در مورد آنها  اتینادرست بودن اخالق ایاست که درست بودن  نیا یبه معن اتیبودن اخالق یذهن

هستند  یشدن فیو تعر یخلق شدن نکهیا ایستند، وابسته به ذهن انسانها ه اتیاخالق ایدارد و  یوابستگ کنندیفکر م

 .ینه کشف شدن

 ایبودن  ینیع شودیاست که گمان م نیوجود دارد ا اتیاخالق تیو ذهن تینیکه در فهم ع جیسوء تفاهم را کی

نه، حال  ای کنندیهمه آنرا قبول دارند و بر اساس آن رفتار م ایاست که آ نیبر ا یمبتن یاخالق قتیحق کینبودن 
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 یگاه نیهمچن. و بر اساس آنها رفتار کنند ندارد دانندب ینیافراد آنها را ع نکهیبا ا یارتباط اتیاخالق تینینکه عآ

اشکال  ست،ین ینیع اتیکه اخالق دهدیخود نشان م اتیاخالق تینیکه اختالف نظر فالسفه بر سر ع شودیگفته م

هستند  یمبتد اریدو شبهه از شبهات بس نیالبته ا. داندیم قتیاست که نظر فالسفه را برابر با حق نیا زیسخن ن نیا

 .میبودنشان مجبور به ذکر آنها هست جیرا لیبه دل یول

هستند  یمعن یدارا یاخالق یگزاره ها ایاست که آ نیبر اساس ا یفرا اخالق یها هینظر گرید بیترت روش

( Noncognitivism ای ییت گراناشناخ)هستند  یاز معن یعار ایو ( Cognitivism ای ییشناخت گرا)

 کیو نادرست را به  درست یقیحق یارزشها توانیم ایاست که آ یمعن نیبه ا نجاینبودن در ا ایدار بودن  یمعن

نه؟  ایکرد  یقضاوت اخالق توانیبا خرد م اینه، آ ایاحتجاج کرد  ییرد آن به روشها ایگزاره نسبت داد و در اثبات 

 Is-ought)است  ستهیبا-مسئله است»که با فرنام  ستیسفه اخالق مطرح است مسئله اکه در فل یاز مسائل معروف

Problem) »قیرا از حقا یاخالق قیحقا توانیم ایکه آ دهدیپرسش پاسخ م نیبه ا سئلهم نیا شود،یشناخته م 

 کنندیم یو سع دهندیپرسش م نیشناختگرا پاسخ مثبت به ا یفرااخالق یها هینظر ینه؟ تمام ایانشقاق کرد  گرید

مهم فرا  یها هیاساس نظر نیمن بر دوم نجایدر ا. را برقرار کرد یارتباط نیچن توانیدهند که چگونه م حیتوض

 ایها بلکه بر اساس شناختگرا بودن و  هینظر نیا تیو ذهن تینینه بر اساس ع یعنیرا مرتب خواهم کرد  یاخالق

 . نبودن آنها

 

 (Cognitivism) ییشناختگرا    

وجود  ینیع قیحقا دیگویاست که م یدگاهی، د(Mackie’s error-theory) یمک یخطا یتئور        

 یمک ینادرست هستند، جان لزل یاخالق یگزاره ها یتمام جهیخوب باشد، در نت ایبد  تواندینم یعمل چیندارند و ه

(J. L. Mackie )است دگاهید نیمدافع ا نیعمده تر. 

 ایدارند  یعیطب قیبا حقا ینهمانیوجود دارند که ا یاخالق قیحقا نکهای –( Naturalism) ییگرا عتیطب        

دفاع کرده اند  یکیمتاات دگاهید نیاز ا ریکه در دوران اخ ییخدایاز متفکران ب. بر اساس آنها شکل گرفته اند

 Peter) لتونیرا تری، پ( Richard Boyd) دیبو چاردیر( Roderick Firth) رتیف کیاز، ردر توانیم

Railton )نکیبر دیویو د (David Brink )قیهستند حقا دگاهید نیکه مدافع ا یاز نگر کسان. نام برد 

هر  یعنی ابد،ی یتداوم م یبا استفسار علم یهستند و استفسار اخالق یعلم قیاز حقا یمجموعه ا ریز یاخالق

علم  عتیبرسد و چون ابزار شناخت طب یعیطب قتیحق کیداد که به  شکاه یبگونه ا توانیرا م یاخالق قتیحق
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را  ییگرا عتیرا دارد لذا طب تیرابطه با واقع نیشتریب عتیحداکثر ارتباط را با علم دارد، چون طب دگاهید نیاست ا

 شتریرا ب عتیاست که انسانها هرچه طب نیا ییگرا عتیطب جیاز نتا. دانندیم یکیمتاات دگاهید نیتر ینیمعموالً ع

موجود است در قضاوت  عتیکه در طب یقیاز حقا یاخالق قیو خردگراتر باشند بواسطه استخراج حقا بشناسند

 .موفقتر خواهند بود یاخالق یدرست در مورد گزاره ها

هستند؛ به  کتای یشناس یوجود دارند که از نگر هست یاخالق قیحقا نکهای –( Intuitionism) ییشهودگرا        

 یشهود اخالق یتوسط نوع یاخالق قیندارند؛ حقا یعیماوراء طب ای یعیطب قیبا حقا ینهمانیکه آنها ا یمعن نیا

 ی، و هنر(G.E. Moore)جورج ادوارد مور  مانند یام مدافعان ۲٠قرن  لیدر اوا دگاهید نیا. شوند یشناخته م

 یادیز یداخیب نیداشت، اما متفکر( W.D. Ross)روس  دیوید امیلیو سر و( Henry Sidwick) کیدیس

 قیهستند حقا دگاهید نیکه مدافع ا یاز نگر کسان. به اخالق نگاه کنند تیموقع نیامروز وجود ندارند که هنوز از ا

است که بدون  نیا زیچ کی یمنظور از درک شهود. ندارند یبا استفسار علم یوجود دارند اما تداوم یاخالق

و  قیبه استدالل و تعقل و تحق یشخص نکهیبدون ا یعنی د،یسر یقتیآشکار بتوان به حق یعقل یها لیو تحل هیتجز

 نیا ستیکار بد ن مکه کدام کار بد است و کدا فهمدیعمل داشته باشد خود م کی جینتا ای تیتفکر به ذات و ماه

مورد نظر  شتریکه ب خوانندیم زین یدر مقابل علم حصول یعلم حضور یاست که آنرا  گاه یزیهمان چ هیروش شب

 .و مورد انتقاد فالسفه بوده است نایصوف

 دیگویخوب است که خدا م یزیچ دیگومی –(Divine command theory) یدستور اله یتئور        

بار نقد  نینخست یرا برا دگاهید نیافالطون از زبان سقراط ا. بد است دیگویبد است که خدا م یزیخوب است و چ

 Robert)آدامز  ابرتهمچون ر یمدافعان معاصر دگاهید نیانقد در ادامه خواهد آمد،  نیکرده است و ا

Adams )دارد. 

 یاخالق قیحقا دیگویاست که م یدگاهید-( Ideal Observer Theory)آل  دهیمشاهده گر ا یتئور        

. کرد ریتفس کرد،یآل در صورت وجود در مورد آنها م دهیا یمشاهده گر فرض کیکه  یاز نگر قضاوت توانیرا م

طرف، کامالً با  یب یها، شخص یژگیو ریکه افزون بر سا شودیم فیتعر یآل هم معموالً کس دهیمشاهده گر ا کی

 .اطالع و خردگرا است

 –( Moral Relativism, Moral Culturalism) یاخالق ییفرهنگ گرا ای ،یاخالق ییگرا ینسب        

از فرهنگ و  یگزاره اخالق کی یقیکه ارزش حقدارند  یوجود ذهن یاخالق قیحقا دیگویاست که م یدگاهدی

 .متفاوت است یگریبه جامعه د یجامعه ا
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وجود ندارد و زبان  یاخالق قتیحق چیه دگاهید نبر اساس ای –( Non-cognitivism)ناشناخت گرایى     

عواطف  کردن و اظهار هیکردن و توص حتینص یبلکه از آن برا شود یاستفاده نم قیابراز حقا یبرا یاخالق

 یزبان اخالق( C.L. Stevenson) ونسونیهمچون چارلز است دگاهید نیاز نظر مدافعان ا. شود یاستفاده م

 دگاهید نیا. عواطف است نیا یرویبا ن نیقرار دادن مخاطب ریبا عواطف که با هدف تحت تاث ختهیاست آم یزبان

به  یگریو افراد د( William Frankena)فرانکنا  امیلیو و( R.M. Hare)هر  نیمرو چاردیبعدها توسط ر

که مدافع  یاز آنجا که از نگر کسان. کردندیم یباز یشد که در آن منطق و خرد نقش اساس لیتبد یپخته ا یتئور

 ردیگیانجام نم یاخالق یگزاره ها ینیبازب یبرا زین یتالش عتاًیوجود ندارند، طب یاخالق قیهستند حقا دگاهید نیا

 دگاهید نیاز مدافعان ا یبرخ نحالیبا ا.  در حداکثر است دگاهید نیعلم و اخالق در ا انیم یباطارت یب نیبنابر ا

همانطور که  قاًیوجود دارند، دق یاخالق یها و اظهار نظرها هیمعتبر خردمحور، توص یها تیمعتقد هستند که نصح

پدافند  ییکه از ناشناختگرا یهمم هیسه نظر. ها وجود دارند ینیشبیها و پ یتئور ،یخردمحور علم یباورها

 :قرارند نیاز ا کنند یم

 یسر کی انیتنها ب« است یفالن کار، کار خوب» نکهیگفتن ا -(Ayer’s emotivism) ییعاطفه گرا        

با طعم موز  یمن بستن)با طعم موز خوب است  یبستن»که در هنگام گفتن  یاحساسات است درست مانند احساسات

 .«(را دوست دارم

همانند  یاز نظر زبانشناس یاخالق یگزاره ها -(Blackburn’s quasi-realism) ییشبهه واقع گرا        

 قیدر واقع حقا یغلط دانست ول ایآنها را درست  توانیداشته باشند هستند که م قتیحق توانندیکه م ییادعاها

 .گزاره ها را به آنها نسبت داد وجود ندارند نیکه بتوان ا یاخالق

 ستین نیا ،یاخالق یگزاره ها کارکرد اصلی –( Gibbard’s norm-expression)هنجارها  انیب        

که  یزیرا در مورد چ( Evaluative attitude) یریتقد یاست که نظر نیکنند، بلکه ا انیرا ب یقتیکه حق

 .کنند انیرا ب دیآ یآنچه با هنجار ها خوب به نظر م ایکرد  ریآنرا تقد توانیم

تنها  یاخالق یگزاره ها یاست که در آن جمالت حاو یدگاهدی –( Prescriptivism) ییگرا هیتوص        

 نی، از ا«خوب است یس نیتامیو»فراتر از آن ندارند، مثالً  یو معن شوندیکردن آورده م حتیو نص هیجهت توص

 .«!دیبخور یس نیتامیو» یعنی دگاهید

دو  نیتفاوت ا یبا مثال دیروشن نشده باشد، لذا اجازه ده یالق و اخالق هنجارشاخه فرااخ انیهنوز فرق م دیشا

 ابانیکه در خ یاسکناس دیبا ایکه آ کنمیصحبت م نیدر مورد ا یمن با دوست دیفرض کن. شاخه را روشن تر کنم
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آنرا  دید است که باآنرا بردارم و دوستم معتق دیبابر ندارم، من معتقدم که ن ایافتاده است را بردارم  نیزم یرو

است که کدام طرف درست  نیدسته اول ا کنند، یموارد مطرح م نگونهیفالسفه دو دسته پرسش در ا. بردارم

به رده اخالق  شوندیحوزه مطرح م نیکه در ا ییبر نداشتن آن، پرسشها ایبرداشتن پول درست است  ایو آ دیگویم

که در  یاسکناس دیبا ایآ« که در مورد خود پرسش  شوندیم مطرح زین یگرید یشوند و پرسشهایمربوط م یهنجار

 کنند، یدو شخص دارند بر سر آن بحث م نیا یو آنچه که وقت« بر ندارم ایافتاده است را بردارم  نیزم یرو ابانیخ

در رده  شوندیدوم مطرح م زهحو نیکه در ا ییپرسشها. شود یمطرح م کنند یدارند واقعا راجع به آن صحبت م

از  یکی. راجع به خوب و بد یو اخالق هنجار کندیراجع به علم اخالق بحث م کزیمتاات. شوندیاخالق مطرح مفرا

 .دیگویمعاصر م سندگانینو

مردم راجع به  یاست که وقت نیبلکه در مورد ا م،یانجام بده دیرا با ییکه چه کارها ستین نیدر مورد ا کزیمتاات    

 .دهند یرا دارند انجام م یچه کار کنند، یم بدهند صحبت مانجا دیرا با ییچه کارها نکهیا

 

 اخالق سکوالر یاخالق و خدا و معرف نیب رابطه

با فلسفه اخالق و مسائل آن ندارند  یچندان ییکه آشنا یکسان یمسئله چندان برا نیهنوز ا دیاز آنچه آمد، شا بعد

اخالق، در مورد شاخه  دگاهیاز د ییخدایالمانه به بحمالت پخته و ع شتریاست که ب نیا تیآشکار نباشد اما واقع

با خدا ندارند  یغالباً ارتباط یمربوط به اخالق هنجار ائلمس رایز یاست نه در مورد شاخه اخالق هنجار یفرااخالق

آمدن و مطرح شدن  دیپد خیگذشته اگر به تار نیاز ا. هستند که همه انسانها با آن در ارتباط هستند یو مسائل

تر شده  یغن یتفکر آدم نهیگذشته است و گنج خیتار شتریکه هرچه ب دینیبیم دینگاه کن یاخالق یها هینظر یمتما

شده است و همانطور که بشر به مرور  شتریب یعیو خدا و موهومات ماوراء طب نیها و د هینظر نیا نیفاصله ب است

 زیاز آن هست ن یشاخه ا ریفلسفه و اخالق که ز خدا را از یکرده است در مرحله بعد رونیزمان خدا را از علم ب

را  یو یبشر یاخراج کرده است و تکامل فکر زین استیرا از اجتماع و س یو یاخراج کرده و در مرحله بعد

است  نیوجود دارد و آن ا تیواقع نیا یبرا زین یگرید لیدل نیالبته افزون بر ا. سکوالر و سکوالرتر کرده است

شده است که  لیکثرت گرا و سکوالر تبد یاست به جامعه ا تیقرنهاست مرکز تفکر و مدنکه  یکه جامعه غرب

اگر هم وجود  ینید یها تیوحدتگراتر بوده اند و اقل یندارند حال آنکه جوامع باستان ینید یدر باورها یگانگی

 .است شدهیگرفته م دهیکوچک بوده و حقوقشان ناد اریبس داشتندیم
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معلول وجود خدا است و اگر فرض  زیوجود دارند و وجود آنها ن ینیع اتیمعتقدند که اخالق از خداباوران یاریبس

دسته از خداباوران  نیوجود نخواهند داشت؛ از نظر ا زین ینیع اتیخدا وجود نداشته باشد، آنگاه اخالق میکن

 یدسته از خداباوران حت نیا. است یاخالق یب وجمر جهیاست و در نت ینیع اتیدر تناقض با وجود اخالق ییخدایب

تنها بر اساس  ینیع اتیمعتقد نبودن به وجود اخالق لیبه دل خدایشخص ب کی ندیگویپا را فراتر گذاشته و م

اخالق خواهد شد  یو ب ستیآنارش یخود در هر زمان ممکن است رفتار کند و شخص یو روان یروح تیوضع

هستند که به  یدست اتهامات نیاز ا یمسائل و مسائل نیهستند، ا یبلکه ذهن ستندین ینیع اتیدر نظر او اخالق رایز

و من به رد آنها خواهم پرداخت اما عالوه بر رد اتهامات خداباوران که  شودیاز جانب خداباوران وارد م ییخدایب

 .شود یمعرف زیاخالق سکوالر ن یبرا یا هیاست الزم است مبنا و پا یدفاع یموضع

 فیتعر ینید ریغ اتیاخالق یبرا ییمبنا دیدارد ابتدا با یسازگار ینیع اتیبا اخالق ییخدایب مینشان ده نکهیا یبرا

که خداباوران در  یبه رفع اتهامات توانینشود، هرگز نم حیساخته و تشر هیو پا یمبن نیاگر ا رایز میکن حیو تشر

 میاست که نشان ده نیکار ا نیانجام ا یراه برا نیبهتر. و مناسب داد یزده اند پاسخ کاف ییخدایمورد اخالق به ب

که  میتوجه داشته باش دیالبته با. ستیبر وجود خدا ن یاخالق در نظر گرفت که مبتن یبرا یمبنا و اساس توانیم

بلکه  میریبگ شفرضیو عدم وجود خدا را پ ییخدایکه ب ستین نیا« اخالق یبرا ینید ریغ یمبنا»منظور از گفتن 

از  یرویپ توانندیم زیخداباوران ن یلذا حت. به وجود خدا ندارد ازیاساساً اخالق ن میشان دهاست که ن نیتالش بر ا

جلو  یداشته باشند باورشان به خدا را کنار بگذارند و در واقع برا ازین نکهیسکوالر بکنند بدون ا ینظام اخالق نیهم

 .کنند نیچن دیاست با نباطلشا یکه معلول نظام اخالق یاز شرور یریگ

که خدا وجود نداشته  یدرصورت ایاست که آ نیوجود دارد ا انیخدایکه در مقابل ب یاخالق یاساس یپرسشها

آنها را  توانیوجود داشته باشند، چگونه م توانندیم قیحقا نیوجود خواهند داشت؟ اگر ا یاخالق قیباشد حقا

آل ها و  دهیا ،یاخالق یها هیتوص ایآ شداوجود داشته باشند نه خدا وجود داشته ب یاخالق قیدانست؟ اگر نه حقا

 یحسن و قبح و فرااخالق یها هیسازگار با کدام نظر ییخدایتر ب یخردمندانه دانست؟ به عبارت فن توانیرا م رهیغ

 است؟

 فیرا که در تعار یدر فلسفه امروز شرویپ یکیمتاات تیممکن است سه گونه موقع انیخدایروشن باشد که ب دیبا

نگرفتن وجود  شفرضیپ لیبه دل دگاهیسه د نیا رایآورده شده اتخاذ کنند ز یمختصر حاتیآنها توض راجع به زین

و  ییشهودگرا ،ییعتگرایعبارت از طب دگاهیسه د نیندارند، ا یناسازگار چگونهیه ییخدایب دگاهیخدا با د

اساس و  نیو ا ییخدایب انیاست که ارتباط م نیا شودیمطرح م نجایکه در ا یگریمسئله د. است ییناشناخت گرا
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که  کندیرا مطرح نم یاخالق یادعا چیخود ه یبخود ییخدایمسلم است که ب. اخالق چگونه است ینید ریغ انیبن

داشته باشد  قتیحق ییخدایروشن است که اگر ب گرید یاز طرف. مکتب داشته باشد هس نیبا ا یبخواهد ناسازگار

 نیاگر ا یو اصالت برخوردار باشد، حت تیاز حقان تواندیمحور باشد نمکه خدا یکیمتاات هینظر چیه گریآنگاه د

 .داشته باشند یبرتر ینید ریغ یها هینسبت به نظر یگرید یها از نظرات و جنبه ها هینظر

که  یاتخاذ کنند و در صورت یکیشده را در حوزه متاات ادیدستکم سه مکتب  توانندیم انیخدایب میافتیکه در حال

که از جانب  یجیاست به رفع اتهامات را ستهیخواهند بود، شا ینیع اتیآنها اخالق دگاهیدر د گریدکنند  نیچن

 .میبپرداز شودیاخالق زده م نهیدر زم ییخدایخداباوران به ب

 

 

 ییخدایبه ب یاخالق یب جیاتهامات را رد

معموالً از سه دسته اتهامات  کنند ید مدر مورد ارتباط آن با اخالق وار ییخدایکه معموالً خداباوران به ب یاتهامات

 یبرا زهیاست و وجود انگ زهیبه انگ ازیاخالقمدار بودن ن یکه برا کنندیادعا م نگونهیدسته نخست ا. ستندیخارج ن

دسته دوم . اخالقمدار بودن ندارند یبرا یا زهیانگ انیخدایلذا ب است سریاخالقمدار بودن تنها و تنها با وجود خدا م

 گریکه خدا وجود نداشته باشد د یدر صورت یعنیمشتق شده از وجود خدا هستند  ینیع اتیکه اخالق ندیگویم

 ای باشندن زهیبه انگ ازمندیاخالقمدار بودن ن یبرا انیخدایاگر ب یوجود داشته باشد و لذا حت تواندینم یخوب و بد

 قیدر صورت عدم وجود خدا حقا رایز ناسازگار است یبا اخالقمدار ییخدایهم داشته باشند بازهم ب زهیانگ

 ایو  ییماده گرا دگاهیاشاره دارند که د هیقض نیدسته از اتهامات به ا نیسوم. معدوم خواهند بود زین یاخالق

همراه  ییخدایدر آن محال است و از آنجا که ب یقاخال قیکه وجود حقا شودیرا متصور م یجهان ییگرا عتیطب

 ییخدایب دگاهیدارد و در د یبا اخالقمدار نیادیبن یناسازگار ییخدایاست، ب ییگرا عتیطب ای ییبا ماده گرا

سه اتهام  نیاز ا کیهر یبطور خالصه و در حد بضاعت به بررس نجایدر ا. امکان وجود را ندارند یاخالق قیحقا

 .و باطل هستند ستندیاتهامات وارد ن نیداد که ا میپرداخت و نشان خواه میخواه
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 اخالقمدار بودن یبرا انیخدایبودن ب زهیانگ یب نخست اتهام

در  یاست کم ستهیشا زنند،یمورد م نیدر ا ییخدایکه خداباوران به ب یجیاز پاسخ دادن و رد اتهامات را شیپ

 یپرسش معروف کم نیا« اخالقمدار بود؟ دیاساساً چرا با»که  میتفکر کن جیرا اریو بس یپرسش اساس نیمورد ا

که ممکن است از  یخرد تر یبه پرسشها اپرسش، آنر نیاز پاسخ دادن به ا شیالزم است پ نیگنگ است بنابر ا

 :پرسش در نظر گرفت نیا یبرا توانیرا م یدستکم چهار معن م،یکن میشوند تقس دهیپرسش فهم نیا

 ست؟یچ یهدف از دنبال کردن اصول اخالق -۱

 کند؟ یرویخودش پ منتخب یاز اصول اخالق یکه شخص شودیباعث م یزیچه چ -۲

 است؟ یشما، اخالق یچرا دنبال کردن اصول اخالق -۳

 شما درست هستند؟ یچرا اصول اخالق -۴

است  نیرا نهان دارد و آن ا یپرسش، در خود فرض نیا ست؟یچ یهدف از دنبال کردن اصول اخالق-۱به  پاسخ

است که  یدر حال نیسش است، اپر نیدارد و حال آن هدف مطلوب ا یکه دنبال کردن اخالق ضرورتاً هدف

اما با . نه شک کرد ایاست  فهد ازمندین یاساساً دنبال کردن اصول اخالق ایآ نکهیا یممکن است بتوان بر رو

منظور  ایاست که آ نیو آن ا شودیمطرح م یگریبه هدف دارد پرسش د ازین یاز اصول اخالق یرویپ نکهیفرض ا

 شود؟یبه او جبر م یگرید زیاز جانب چ نکهیا ای کندیم اریخود اخت یبرااست که انسان خود  یهدف، هدف نیاز ا

جبر دنبال  یاصول اخالق را از رو یموجود است، آدم یدر آدم یاز فالسفه معتقدند که اخالق بطور ذات یبرخ

 نیا کند،یتنفس م یدرست مثل آنکه آدم کندیرا دنبال م یاصول اخالق یآدم. کندیرا انتخاب نم یو هدف کندیم

نقطه نظر اخالق  نیاز ا کند،یاخالق دنبال م اریاخت یرا از رو یهدف یگفت که آدم یبراست توانیاست که نم

بلکه با تفکر  میآور یاست و ما اخالق را با تفکر بوجود نم یاز هست یوجود دارد و جزئ شیاست که از پ یزیچ

 ستیمختار ن یدر هر زمان یاصول اخالق یسر کیاز  یوریلذا انسان در پ م،یکنیبا اخالق برقرار م یمعرفت یارتباط

او خود  نیکند بنابر ا یرویپ یخاص یکه او جبراً از اصول اخالق کندیم جابیبودن او ا علو فا یبلکه ذات آدم

هدف در فطرت و ذات او بعنوان انسان نهفته است،  نیبلکه ا کندینم اریرا اخت یهدف ،یاز اصول اخالق یرویپ یبرا

هدف نهفته  نیکه ا شودیم طرحپرسش م نیحال ا. پرداخته خواهد شد شتریمسئله ب نیبه ا ۲پاسخ به پرسش و در 

 !یساده است، کسب شاد اریپاسخ بس ست؟یچ یدر ذات آدم
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 یرا برا یزیانسانها معموال هر چ. است یکسب شاد یدر هر زمان یانسانها از دنبال کردن هر اصول اخالق هدف

ختم  یبه کسب شاد تیاهداف در نها نیا یتمام یول دهندیانجام م یرا با هدف یهر عمل ند،خواهیم یگرید زیچ

 یشخص مذهب کینمونه اگر از  یبرا. یگرید زیچ ینه برا خواهندیم یخود شاد یرا برا یو انسانها شاد شوندیم

شود که  دهیاو پرسخدا، اگر از  تیکسب رضا یاو خواهد گفت برا خواند،یچه نماز م یپرسش شود که او برا

چه  یشود که برا دهیبه بهشت رفتن، اگر از او پرس یاو خواهد گفت برا خواهدیچه م یخدا را برا تیرضا

 یشاد گریبرسد و او د «یکسب شاد»که به  ییادامه خواهد داد تا جا بیترت نیبه بهشت برود، او به هم خواهدیم

 .خواهدیم یشاد خود یبلکه آنرا برا خواهندینم یگرید زیچ یرا برا

پرسش  نیبه ا یاست و ارسطو پاسخ جالب یجالب اریبحث بس زیشاد بود ن توانیو چگونه م ستیچ یشاد نکهیا اما

که  میشناسیرا م یهمه ما کسان. میازمندین( Virtue) لتیفض فیبه تعر یشاد فیتعر یارسطو برا دگاهیدارد در د

باشند ضرورتاً  یعال یاکتساب یدر امر نکهیا یبرا ادافر نیا. هستند یعال یمهارت دارند، مثالً در نجار یدر حرفه ا

ارسطو معتقد است انسانها . بپردازد ینجار نیرا به تمر یمدت دیبا ینجار عال کیرا انجام دهند  مثالً  ییکارها دیبا

بودن،  یعال یانانس یعنی لتیحال فض.  باشند یعال یانسان یعنیباشند،  یدر انسان بودن هم عال کنندیتالش م

 یعنی-دهدیانجام م لتیفض کیهماهنگ با  یکه انسان عمل دهدیرخ م یزمان  یداشتن و شاد یاخالق یبرجستگ

 یکیولوژیب نیدر آن هنگام است که ماش دهد،یبودن انجام م یعال یانسان یبرا یاست که انسان یزیآن چ یشاد

و  یپاسخ داد که انسان بطور ذات نگونهیا ۱پرسش  به توانیم نیآورد بنابر ا یم دیرا پد یبدن احساس شاد

 نیمسئله ب نیو ا ستیبه شاد دنیرس زین یو هدف او از دنبال کردن اصول اخالق دیجویرا م یشاد یکیولوژیزیف

که نوع  ستین یشک! اخالقمدار باشند کنندیم یسع شانیسخت افزار لیانسانها موجود است و انسانها به دال یتمام

نه  رسدیبه نظر م یذات یمسئله ا نیدارند و ا قیعم ییها شهیر یدر گونه انسان یزو شفقت و دلسو یهمدل ،یدوست

موجودات و  ریسا انیمعتقد باشند در م یاست، ممکن است افراد یآدم ییجو یدر همان شاد شهیکه ر یاکتساب

 ای نیارسطو بعنوان نخست. دوجود داشته باش یمشابه یو خصلتها یرفتارها زیساده ن یکیولوژیب یبافتها یحت

آثار  ریدر سا نکهیاز اخالق کرد با ا یا افتهینظام سازمان میتنظ یکه تالش برا یفالسفه ا نیاز نخست یکیدستکم 

نکرده است و اخالق را  یاخالق هرگز از خدا استفاده ا رامونیدر بحثش پ دانستیم میسه اریخود خدا را بس

 .مستقل از خدا مطرح کرده است

. انسانها وجود دارد یدانست که برا یدر سود دیکار را با نیا شهیمعتقد است ر یاسکاتلند لسوفیف ومیه دیوید

بودن  ستیناشا ای ستیبدنشان است در مورد شا یکیولوژیزیف یهایژگیاز و یانسانها با توجه به عواطفشان که ناش

نسبت به آن  یاحساس خوب رساندیم یاری ییدابه گ یشخص مینیبیم یمثالً وقت. کنندیمختلف قضاوت م یکارها
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. دهدیبه ما دست م یاحساس بد زندیرا م گرید یشخص بیج یشخص مینیبیم یوقت دهد،یشخص به ما دست م

 یها انیمختلف سود و ز یبشر است، بشر در کارها اتیاز تجرب یبد، ناش ایاحساس خوب  نیمعتقد است ا ومیه

.  که آن احساسات به او دست بدهند شودیاکتشافها سبب م نیو ا کندیکشف م دخو اتیرا با توجه به تجرب یمختلف

آور  انیآورد و ز یرا به بار م یبد جینتا گرانیاز د دنیاست که دزد افتهیدر اتشیو ح خشیمثالً بشر در طول تار

 نیکه ا یکس یابر نیقرار دهد چه خود شخص را، بنابر ا ریرا تحت تاث گرانیآور د انیز جینتا نیاست حال چه ا

 .خواهد کرد ینسبت به دزد یاحساس بد شودیروبرو م یکه با دزد یاست در هنگام افتهیرا در

خودشان  یهستند اساساً بطور خودکار از اصول اخالق میاعمالشان سه جهیاز آنجا که خود انسانها در نت نیا بنابر

 یبرا نرایا زیباور خود به معاد اخالقمدار هستند ن لیکه باورمند به معاد هستند و به دل یکسان یحت. کنندیم یرویپ

انجام ( بد یزهایچ ریشکنجه نشدن و سا)و ضرر کمتر ( خوب یزهایچ ریو سا یشراب بهشت ،یحور) شتریسود ب

خود را  یاصول اخالق جهیو در نت کندیاست که به نفع خود عمل م نیا یو عاد یعیانسان طب عتیو طب دهندیم

 یبرا تواندیخود اخالقمدار باشد م یمنافع اخرو یبرا تواندیمان انسان که به نظر خداباوران مو ه کند،یم یرویپ

بودن  میانسان در هر حال به سه یروان یازهاین یامکان مدح و ذم و بطور کل. اخالقمدار باشد زیخود ن یویمنافع دن

دهنده و  زهیدستکم انگ ینه علت اصل اگر تواندیاز موارد م یاریو در بس کندیاعمالش کمک م جهیانسان در نت

انسان  کیاست که  یستمیموفق س ییقضا ستمیباشد، لذا س یاصول اخالق کیاز  یرویپ یبرا( زوریکاتال)آسانگر 

 جهینبودن انسان در نت میسه یکند، اما عدم وجود مدح و ذم مسلماً به معن میاعمالش سه جهیدر نت شتریرا هرچه ب

اش را خدا در  جهینت دیاگر فالن کار را انجام بده ندیگویکه م شودیم دهیشن اریوران بساز خدابا. ستیاعمالش ن

در صورت انجام فالن کار آدم  ایبر سر شما فرو خواهد فرستاد، و  فریک کیبال و بعنوان  کی لبدر قا ایدن نیهم

است و اگر  میکار خود سه جهینت در یکه آدم قتیحق نیا انیاست از ب انهیعام ینمونه ها یهمگ نهایا «ندیبیبد م»

که انسان  ستیشاد بودن ضرور یو برا دیو اگر خوب رفتار کند خوب خواهد د دیبد رفتار کند بد خواهد د

کتاب به  نیرو ا نیمسئله است و از هم نیاثبات هم قاًیافالطون دق یکتاب جمهور یخوب باشد و هدف اصل

 .شودیم هیدارند توص هیقض نیکه عالقه به ا یکسان

 شیخو یاز اصول اخالق توانندیو نم کنندیم یرویپ شیخو یهمه انسانها قهراً از اصول اخالق -۲به پرسش  پاسخ

 نیا دیشا. کنندیقضاوتها م نیا جیاز نتا یرویما را مجبور به پ یاخالق یقضاوتها گریبه عبارت د اینکنند،  یرویپ

از  یکه برخ یقابل توجه دگاهید. افتیآنرا در تصح وانتیدقت م یبه نظر برسد اما با اندک بیعج یادعا کم

 یرویجز پ یاست که اساساً بشر راه نیباستان به آن باور داشته اند ا ونانی لسوفیفالسفه و قدما همچون سقراط ف

که در برخورد  یاخالق هنجار یروشها ایها  هیانسانها با توجه به نظر شهیخود ندارد و هم یکردن از اصول اخالق
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 رسد،یانتخابها به نظر م یکه  خوبتر از باق نندیگزیآنرا برم رسد،یکه در مورد آنها مختارند به ذهنشان م ییاا کارهب

« شخص کی یاصول اخالق»پرسش به  نیتوجه کرد که ا دیبا. زنندیکارها دست م نیکه به بدتر یهنگام یحت

 یخود دست به کار یاز اصول اخالق یرویدر پ یشخص نکهیا ن،یبنابر ا« درست یاصول اخالق»اشاره دارد نه به 

 .انطباق داشته است زیدرست ن یکه آن کار با اصول اخالق ستین یمعن نیبزند لزوماً به ا

نه  ایآنرا دارد بدزدد  دنیدزد ییکه توانا یالماس ایکه آ ردیگیانتخاب قرار م نیدر مقابل ا یدزد ینمونه وقت یبرا

غلط  ایکه ممکن است درست )اخالق هنجارانه اش  یها یاو در محاسبات و بررس کند،یم اریرا اخت دنیو دزد

 ناًیقینرسد  یدگاهید نیآن است و اگر به چن دنیالماس خوبتر از ندزد نیا دنیکه دزد رسدیم جهینت نیبه ا( باشند

 یدر زمان یشخصاست اما اگر  یکردنش کار ناعادالنه ا یممکن است او بداند که دزد. را نخواهد کرد نکاریا

عمل خود را خوب تصور کرده است و اال  نیگفت که او در آن لحظه ا توانیم ناًیقیزده باشد  یدست به دزد

الماس  دنیاست و دزد یکار بد یدزد داندیممکن است در نگاه اول فرض شود که دزد م. کردینم یکار نیچن

 کیخوب باشد، مثالً  یطیدر شرا تواندیبلکه م ست،یبد ن یبطور قطع یاما در ذهن دزد، دزد ست،ین یکار خوب

 کی یها ییو دارا لجزو اموا متیالماس گرانق نیکه ا افتدیفکر ب نیالماس به ا دنیدزد ممکن است هنگام دزد

 دنیاند و دزد دهیالماس زحمت کش نیبدست آوردن ا یگروه برا ایاست و آن شخص و  گریگروه د ایشخص 

 مهیو ب بردیبهره م مهیب یایالماس از مزا نیافتد که صاحب ا یفکر هم م نیقابل آن به ااما در م ست،یآن منصفانه ن

 رایاست ز یاخالق یشر است، اما شر کیالماس  دنیاست دزد تدرس نکهیا ایپول آنرا به آن شخص خواهد داد، 

کردن  نیو سبک سنگ او در محاسبات دیایهرچه به ذهن دزد ب یبه هر رو کند،یم یریبزرگتر جلوگ یاز وقوع شر

 شیاعمال انسانها پ یمسئله همواره در تمام نیاست و ا یالماس کار خوب دنیکه دزد رسدیم جهینت نیخود به ا یها

 یاز خود انسان برا ریغ یبه دنبال علت نکهیاساساً ا دگاهید نیبنابر ا. کنندیبرخورد م نگونهیا شهیو انسانها هم دیآ یم

خود هستند و  یاز اصول اخالق یروینابخردانه است، و انسانها مجبور به پ میبگرد شیخو یاز اصول اخالق یرویپ

عمل که معموالً  کیانسان در مورد  یقضاوتها گریبه عبارت د. خود ندارند یاز اصول اخالق یرویاز پ ریغ یراه

که بر  کندیر مرا مجبو یآدم یخود به اندازه کاف یاست به خود یاخالق هنجار یها یاز تئور یکی یاز رو

 .اساس آن قضاوت رفتار کند

 یدفاع یو فرا اخالق یاخالق هنجار یها یاز تئور کیچینوشتار از ه نیگفت که ا دی، با۴و  ۳مورد پرسش  در

و بر  طلبدیم گرید یپرسشها مجال نیپاسخ به ا نیبنابر ا پردازد،یارتباط اخالق با خدا م یبلکه تنها به بررس کندینم

 .مختلف است یها هینظر عهده مدافعان
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از  یبرخ کنند، ینم یرویپ ینیع یچهارچوب اخالق چیاتهام وارد شده است که از ه انیخدایبه ب خیطول تار در

که باورمند به وجود  یاز آنها در حال یباشند، و برخ ینیبصورت ع یاخالق قیباورمند به وجود حقا توانندیآنها نم

اخالقمدار بودن وجود  یبرا یا زهیانگ ییخدایب دگاهیچون در د کنند یا نماز آنه یرویهستند پ یاخالق قیحقا

 یحال برا. اخالق هستند یب انیخدایب کنند یاتهام را وارد م نیکه ا یدر هردو حالت از نظر کسان نیبنابر ا. ندارد

 نیاست مطرح شود اکه ممکن  ییادعا نیتر کالیراد م،یرا مطرح کن یمختلف یاتهام الزم است ادعاها نیا یبررس

 :یعنیاخالق است،  یب ییخدایاست که بدون خدا اخالق وجود ندارد و هر ب

 .باال داشته باشد یبا اخالقمدار یتیشخص یبدون اعتقاد داشتن به خدا محال است که کس. ۱

تقاد به بدون اع یباشد که اگر چه ممکن است شخص نگونهیا تواندیم ستین کالیراد ۱که به اندازه  گرید یادعا

 :یعنی. اخالقمدار باشد کم است خدایشخص ب کی نکهیوجود خدا اخالقمدار باشد، اما احتمال ا

 .نداشته باشد زیباال ن یبا اخالقمدار یتیباشد، شخص خدایب یاست که اگر شخص ادیز نیاحتمال ا. ۲

با  یتیشخص خدایب یشخص نکهیادعا کند که، احتمال ا ۲، و ۱ یممکن است بجا نیهمچن ییخدایب منتقد

. باال  نداشته باشد یبا اخالقمدار یتیخداباور شخص یاست که شخص نیاز ا شتریباال نداشته باشد ب یاخالقمدار

 :یعنی

خداباور  یاست که شخص نیاز ا شتریباال نباشد، ب یبا اخالقمدار یتیشخص یدارا خدا،یب یشخص نکهیاحتمال ا. ۳

 .اشدباال نب یبا اخالقمدار یتیشخص یدارا

 یهستند، اما از اصول اخالق خدایب( Jainism) سمینیجا نید روانیپ. نادرست است ۱روشن باشد که  دیبا حال

( David Hume) ومیه دیویاز د. دانندیرا ممنوع م یکه صدمه زدن به هر جاندار کنند یم یرویپ یقیدق اریبس

 یاز پرس.  شده است ادی« است القمدارخا یوار سیبطور قد»که  یبعنوان شخص خدایاز فالسفه بزرگ ب یکی

در واقع  .شده است  ادیاخالقمدار  اریبس یبعنوان شخص یگریمعروف د یخدایب( Percy Shelley) یشل

 توانیآن اثبات شود و م یمثال نقض آورده شود تا نادرست کیاست که  یاست  تنها کاف یکل یادعا کی، ۱چون 

.  هست را مثال بزنند زین خدایفرد اخالقمدار را که ب کی توانندیم ناًیقی زین داران نید نیداشت که متعصب تر نیقی

در طول  زیاخالقمدار ن انیخدایوجود داشته اند و ب خیاخالق در طول تار یساده که خداباوران ب لیدل نیلذا به هم

 یعنیوجود ندارد  یقمدارو اخال یخداباور نیب یکه رابطه ضرور دیرس جهینت نیبه ا توانیموجود بوده اند م خیتار
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اخالقمدار منطقاً  یخدایب کیبود و اخالقمدار و وجود  خدایب توانیاخالق و هم م یخداباور بود و ب توانیهم م

 .کندینابود م یدر اثبات آن دارند بطور کل یرا که خداباوران سع یو اخالقمدار یخداباور نیب یرابطه ضرور

ها موافقت نداشته باشد، آنگاه  تیواقع نیبا ا کند یاتهامها را مطرح م نیکه ا یممکن است شخص خداباور حال

به نظر  یعنی. به خدا اعتقاد داشته باشد یباشد که شخص نیشک کرد که او منظورش از اخالقمدار بودن ا دیبا

خداباور  Xاخالقمدار است، اگر  یتیشخص ی، داراXشخص »باشد که  نیا یاو از اخالقمدار فیتعر رسدیم

بار بر گردن  نیا شود، یشناخته نم فیتعر نیمعموالً با ا« اخالقمدار بودن یتیشخص یدارا»اما از آنجا که . «اشدب

 ینباشد که اساساً حرف ریابطال پذ ۱را ابطال کند، و اگر  ۱ تواندیم یچه شواهد و اسناد دیخداباور است که بگو

رد  یبرا نطوریهم. شودیمصادره به مطلوب را مرتکب م ندارد بلکه مغلطه یجد یادعا داباورو خ ستیخردمحور ن

اخالقمدارانه را  ریغ ینوشتار رفتار نیمن در ا نکهیمثال نقض آورده شود، و هم کیاست که  یتنها کاف ۱کردن 

اخالقمدارانه ( زمان نیدستکم در ا)که من  دهدیخود نشان م دهمیدشنام نم نینمونه به مخاطب یبرا-رمیگینم شیپ

« اخالقمدار بودن» قیدق فیمستلزم تعر ۱ نیافزون بر ا. کندیرا نقض م ۱رفتار من خود  نیبنابر ا کنمیم برخورد

اخالقمدارانه عمل کرده  یرا که در زمان یشخص فیتکل یعنی ردیدر نظر بگ زیزمان را ن دیبا فیتعر نیاست و ا

شخص بطور مطلق  کینخواندن  ایخواندن اخالقمدار  رایروشن کند ز زیرا ن تنکرده اس نیچن یاست و در زمان

را  ۱باشد حال آنکه  ۱درست بودن  یمدع یبطور جد یکس رسدیبه نظر نم نیبنابر ا. گنگ و نامفهوم است اریبس

 .ستین یآن شک یو در سست شودیرد م یسادگ نیبه هم ۱و  دیاز خداباوران شن توانیم یگرید یاز هر ادعا شیب

اخالقمدارند  اریکه بس یاشخاص رایبکند، ز دیینداشته باشد و آنرا تا یمشکل ۲ ممکن است با گزاره خدایب کی

آن باشند،  یاست که دارا نیاز ا شیناب نباشند ب یکاال نیا یاشخاص دارا نکهیهستند، و احتمال ا ابینادر و کم

در  ستین ییخداینحصر به بمسئله م نیا رایدانست، ز ستدر  زیرا ن ری، گزاره ز۲عالوه بر گزاره  توانیم نیبنابر ا

 :گزاره صادق است نیمشابه هم زیخداباوران ن انیم

 .باال نداشته باشد یبا اخالقمدار یتیخداباور باشد، شخص یاست که اگر شخص ادیز نیاحتمال اـ ۱

ادعا  نیدر مورد ا ینیچرا؟ شواهد ع. نادرست خواهد بود ۳درست است؟ اگر درست باشند آنگاه  (۲ ایآ حال

مذهب و ارتکاب جرم ،  نیب دهند یاز مطالعات نشان م یقطعاً برخ. آنها دشوار است ریگسترده هستند و تفس اریبس

دست کم اگر از خداباوران اخالقمدار تر نباشند  انیخدایب یعنیوجود ندارد،   یو تخلف ارتباط انهیرفتار انسانگرا

 Gorsuch and) ریتوسط گرسوچ و الش یقیقبعنوان مثال تح. حداقل به اندازه آنها اخالقمدار هستند

Aleshire ) انجام گرفته بود نشان  یقوم یها ضیو تبع تیحیبه مس یباورمند زانیدر مورد م ۱۱٩۴که تا سال
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ها شرکت  تیفعال نیدر ا اریکه بس یاز کسان شیب ندیجویشرکت م ییسایکل یتهایفعالکه کمتر در  یداد که افراد

 نهیزم نیدر ا یادیز تیکه فعال یو کسان دهند یاز خود نشان م یقوم یها ضیا تبعهمخوان ب یرفتار ندیجویم

که اساساً به  یادبرخوردار هستند که افر( یقوم یها ضیبر خالف تبع) یقوم یدارند به همان اندازه از تحمل ها

که به شخص اجازه  یو قو یارزش یتیداشتن موقع»بود که  نیا قیتحق نیا جهینت. هستند نگونهیا روندینم سایکل

 یرا باز یدیکل ینقش یقوم یجامعه قرار دهد، در بروز دادن تحمل ها یسنت یخود را خارج از ارزشها دهدیم

گرسوچ  نیبنابر ا «یمذهب ریارزشها برخوردار هستند که افراد غ نیبه همان اندازه از ا یمذهب اریو افراد بس کند یم

 ریکه غ یحداقل در مسئله تحمل قوم-ه همان اندازه اخالقمدار هستندب ونیکرده اند که مذهب هیتوص ریو الش

اشاره کرده است، در ( Adulf Grunbaum)همانگونه که ادلف گرانبوم  نیهمچن. هستند نگونهیا ونیمذهب

 ژهیبو ییاروپا یکشورها یبا برخ سهیاجتماع به خدا معتقد هستند، و در مقا% ۱٠ بایتقر کایمتحده امر االتیا

و قتل  یاز خودکش یشتریمتحده آمار ب االتیمردم به خدا اعتقاد دارند، ا% ۵٠که کمتر از  یناویاسکاند یرهاکشو

 . را دارد رهیو غ

نادرست است وجود ندارد، از طرف   ۳که بتوانند نشان بدهند  یمی، در حال حاضر شواهد مستق۳در مورد  اما

. قابل شک است ۳گفت  توانیم ۳اثبات  یشواهد برا ابیو در غ وجود ندارد زین ۳اثبات  یشواهد معتبر برا گرید

و  ییخدایب انیم یمیکه ارتباط مستق دهدخود نشان  یبه خود تواندینم زین نیا میرا قبول کن ۳اگر  یاما حت

به  نیبنابر ا. شواهد نقش داشته باشند نیدر ا یگرید صیممکن است عوامل و خصا رایوجود دارد، ز یاخالقمدار

 انیخدایدرست باشند و ب توانندینم شوندیادعا که معموالً توسط خداباوران مطرح م ۳ نیاز ا چکدامیه رسدیم نظر

 اریبس یها زمیمکان کنند یم یزندگ یکه بصورت گروه واناتیاز ح یبرخ انیدر م. باشند مداراخالق توانندیم زین

 رهیبهتر و غ یزندگ یکودکان برا تیترب شوند،یم ضیکه مر یجانوران هیتغذ ،یگروه جانور میدفاع از حر قیدق

با  یاخالق ارتباط رسدیبه نظر م نیبنابر ا روند،یبه شمار م یاخالقمدار یموارد به نوع نیوجود دارد که تمام ا

اخالقمدار  یخداباور لیبه دل زین واناتیخداباوران معتقد باشند ح نکهینداشته باشد، مگر ا نیو د یخداباور

 .جذاب خواهد بود اریاثبات بس نیمسئله را اثبات کنند و ا نیا دیآنها با نصورت،یا هستند، که در

 یبا اخالقمدار ییخدایب کنند یخداباوران گمان م نکهیا لینه، دل ایشواهد وجود دارند  نیا نکهیبدون توجه به ا اما

 انیخدایب ندیگویم یخداباوران وقت شتریتنگاتنگ با معاد دارد، ب یاتهام ارتباط نیمعموالً ا ست؟یدارد چ یناسازگار

 کیاند و  ستادهیا یکه در مقابل دادگاه اله کنند یتصور م داخالق هستند، صحنه روز محشر را در ذهن خو یب

 نیبه چن انیخدایکه ب کنند یآنگاه تصور م. کند یموجود مطلقاً عالم و عادل در مورد اعمال آنها قضاوت م
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 توانیمسئله را م نیا. وجود ندارد انیخدایب دگاهیاخالقمدار بودن در د یبرا یلیدل گریپس د ستندیمعتقد ن ییماجرا

 :کرد زهیفرمول ریبصورت ز

 

 :الف استدالل

رفتار کردن بر » نکهیاعتقاد به ا یبرا یلیدل گریاگر مردم باور نداشته باشند که خدا وجود دارد، آنگاه آنها د.  ۱

بطور  ینیع اتیاخالق هیباعث پاداش گرفتن آنها خواهد شد و رفتار کردن عل میبطور مستق ینیع اتیاساس اخالق

 .ت، نخواهند داش«سبب مجازات شدن آنها نخواهد شد میمستق

و رفتار بر  شود یسبب پاداش گرفتن م ینیع اتیرفتار بر اساس اخالق نکهیباور به ا یبرا یلیاگر مردم دال. ۲

 اتیرفتار بر اساس اخالق یبرا یا زهیانگ گرینداشته باشند، د شود یمسبب مجازات شدن  ینیع اتیخالف اخالق

 .نخواهند داشت ینیع

رفتار  ینیع اتینداشته باشند، آنها بر اساس اخالق ینیع اتیرفتار بر اساس اخالق یبرا یا زهیاگر مردم انگ. ۳

 .نخواهند کرد

 .رفتار نخواهند کرد ینیع اتیاخالقاگر مردم به خدا اعتقاد نداشته باشند، بر اساس  نیبنابر ا -۴

از  یکیدست کم  دیکنند، با یرویپ ینیع اتیممکن است از اخالق زین یانیخدایب میاز آنجا که نشان داد اما

 بندیوجود دارند که پا یمسلماً کسان. رسدیمشکوک به نظر م ۲فرض شماره . استدالل الف نادرست باشد یفرضها

 لیبلکه آنها به دل ستین یاله یو مجازات ها داشهابودنشان اعتقاد به پا بندیپا نیا لیهستند و دل ینیع اتیبه اخالق

 کیمثال . هستند بندیو سود بدانها پا یو همان مسئله کسب شاد اتیاخالق نیا یو ارزش اخالق یخوب بودن درون

 نکهیا یکند تنها برااز سرطان ب ینوع یبر رو قیعمر خود را صرف تحق ماندهیپزشک محقق ممکن است تمام باق

 یعیشر طب کیبردن شر دارد و سرطان را  نیاز ب یبرا یدیشد اقیو اشت لیاو تما رایببرد ز نیب زآن سرطان را ا

 ونریلیم کیمثال . شوند زهیپر انگ یماد یپاداشها و مجازاتها لیاز افراد به دل یممکن است برخ نیهمچن. داندیم

شخص  کیو  دیافزایخود ب یو آبرو ژیستکمک کند تا به پر هیریخ یسازمانها دالر پول را به ونهایلیممکن است م

 یرویپ یانسانها برا زهیتنها انگ ینزند لذا اجر اخرو یشود دست به دزد ریدستگ نکهیمحتاط ممکن است از ترس ا

 .ممکن است تصور شوند زین یگرید یها لیو بد ستین اتیاز اخالق
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 اتیاز اخالق یرویپ یبرا یچندان زهیاز مردم ممکن است انگ یاریبس رسد،یظر نمبه ن انهیواقع گرا زیسوم ن فرض

 زین گریاز طرف د. اخالقمدارانه رفتار کنند یاجتماع یو هنجار ها تیترب ایعادت و  ینداشته باشند اما از رو ینیع

از معتقدان  یمسلماً برخ د؛ستنیاخالقمدار ن زیهستند ن نداریکه به خدا معتقد هستند و د یروشن است که همه کسان

 توانینم زیدر مورد خداباوران اخالقمدار ن یحت. آدمکش، خائن و دزد هستند ز،یبه خدا قاتل، کودک آزار، زن ست

 بهالف  یاگر آقا. باشد یاله یو پاداش و مجازات ها شانیداشت که اخالقمدار بودن آنها بخاطر خداباور نانیاطم

که  یعشق او به همسرش و احترام لیبه دل ایعمل او بخاطر باور او به معاد است  نیا اینکند، آ انتیهمسرش خ

 زیممکن است او خود ن ینکردنش نشان ندهد، حت انتیاو را از خ زهیاو قائل است؟ رفتار او ممکن است انگ یبرا

نها بدون داشتن انسا یاست و ممکن است گاه ردودم زین ۳روشن است که  نیخود آگاه نباشد بنابر ا زهیاز انگ

 .کنند یرویپ ینیع اتیاز اخالق زهیانگ

 یو مذاهب و قرائتها انیدر همه اد یاست که پاداش  و مجازات اخرو نیاستدالل دارد ا نیکه ا یگرید مشکل

که  یمعتقدند کسان انیحیاز مس یاریبس. ستین ایدن نیلزوما و تنها بر اساس رفتار انسانها در ا انیاز اد ینیمختلف د

در . روندیمردم بدون توجه به رفتارشان به جهنم م یباق و روندیباشند به بهشت م رفتهیپذ شانیرا بعنوان خدا حیسم

 یبرخ زین انهیاصولگرا دگاهیدر د یحت. خوردیمسئله به چشم م نیهم باًیتقر زیاز اسالم ن انهیصوف یو قرائتها عیتش

 البهشت کنند، مث یببرند و شخص مجرم را راه نیرا از ب یرگیهر گناه د توانندیاعمال آنقدر ثواب دارند که م

دارند و  یادیز اریبس یثوابها گرید یدسته کارها کینماز جماعت و  روند،یبه بهشت م یشهدا بدون حسابرس

 .محور است نید اتیبزرگ اخالق یبلکه از ضعف ها کندیمسئله مهم نه تنها استدالل باال را رد م نیا. رهیغ

هستند مشکوک و  نیریفعال تر از سا نهیزم نیکه در ا یحیمس نیاز متکلم یف آنقدر در نظر برخال استدالل

 نیاز ا یکی. کنندیرا مطرح م یگریپخته تر د یاز آنها از آن دست برداشته اند و ادعاها یاست که برخ فیضع

 یتراژد کیر جهان را بعنوان د یینها لتعدم وجود عدا دیبا انیخدایب: ندیگویم یادعاها آن است که خداباوران

 یاستدالل انسانها نیبنابر ا. باشد یمعن یکردن ب یاخالقمدار زندگ شودیبشناسند که باعث م تیبزرگ به رسم

 روزیاز اوقات پ یاریبد و فاسد االخالق در بس یو انسانها شوندیو سعادتمند نم روزیپ شهیخوب و اخالقمدار هم

و رفاه را به همراه نداشته باشد، آنگاه  یروزیاخالقمدار بودن سعادت، پ کردن و یدگهرگاه خوب زن. شوندیم

موجود شکست  کی یعنیتنها خدا، . از آنها گرفته شده است ستنیخوب ز یانسانها برا یها زهیاز انگ یبخش

 دیکن یگکند که اگر خوب زند نیمسئله را تضم نیا تواندیبا قدرت و عدالت کامل خود است که م ریناپذ

 یدنبال کردن اصول اخالق یبرا یخوب لیداشته باشد اما دال ینیع یاصول اخالق یاگر کس. شد دیادتمند خواهسع
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 توانیم نگونهیاستدالل را ا نیا. دارد ینابخردانه ا یکه او اصول اخالق میبگو میتوانیاش نداشته باشد، م ینیع

 :کرد زهیفرمول

 

 :ب استدالل

 روزیپ یبر بد یو خوب یعدالت یوجود نخواهد داشت که عدالت بر ب ینیگاه تضماگر خدا وجود نداشته باشد آن. ۱

 .خواهد شد

 یب ینیع اتیوجود نداشته باشد، آنگاه اخالق یعدالت یو عدالت بر ب یبر بد یخوب یروزیپ یبرا ینیاگر تضم. ۲

 .خواهند شد یمعن

 .نابخردانه است ینیع اتیاز اخالق یرویباشد، آنگاه پ یمعن یب ینیع اتیاگر اخالق. ۳

 .نابخردانه است ینیع اتیاز اخالق یرویاگر خدا وجود نداشته باشد، آنگاه پ نیبنابر ا. ۴

 ۴فرض  رایز ست،یو اخالقمدار در تناقض ن لتیبا فض انیخدایاستدالل ب بر خالف استدالل الف با وجود ب جهینت

بودن  لتیاخالقمدار و با فض یبرا یخوب یعقل لیالاست که د لتیفض یاخالقمدار و دارا یسازگار با وجود افراد

از استدالل الف پخته تر است اما همچنان مشکل ساز  باستدالل  نکهیرغم ا یعل. ندارند اما نابخردانه اخالقمدارند

نمونه به نظر  یوجود دارد، برا ییها یاستدالل دشوار نیا ینهان یاز فرضها یبرخ رشیدر پذ نکهینخست ا.  است

با وجود  توانیرا تنها م یعدالت یب نیما کامالً ناعادالنه است و ا ییایکه وجود دن کندیاستدالل فرض م نیا رسدیم

دستکم اجازه  ایناعادالنه  ییایخلق کردن دن یخدا برا یها زهیبر انگ یمبن یپرسش ۱فرض . جبران کرد خرتآ

که  یناعادالنه است در حال ینیسکوالر و زم یایا دناما چر زد،یانگ یرا بر م ایدن نیدر ا یعدالت یدادن به وجود ب

ما سازگار است، پس  یایبهتر از دن ییایکه انتخاب اخالق با دن دهدیآخرت عادالنه است؟ وجود بهشت نشان م

 یباعث شود که خداباوران در لزوم مبارزه با ب دیبا ۲است؟ فرض  دهیافریتر ن« بهشت گونه»ما را  یایچرا خدا دن

 یبرا دیاساساً چرا با شودیحاصل م یاخرو یاگر عدالت کامل در زندگ! سکوالر ما شک کنند یر زندگد یعدالت

است که  نیمسئله از جانب خداباوران همانند ا نیکرد؟ طرح ا یو در حال حاضر تالش ایدر دن یتعدال یزدودن ب

 نیا. ردیگیم گرانیاز د شیخود را پ بانیرا مطرح کنند که گر یخود رها کنند و مسئله ا یپا یبه سو یریآنها ت

 نیا یاسالم یجمهور نظام مانینمونه دژخ یوحشتناک است، برا اریبس یضد اخالق دگاهید کیخود  دگاهید

و اگر گناهکار  روندیباشند به بهشت م گناهیاگر ب م،یکنیرا اعدام م نهایاکنون ما ا»که  کردندیمطرح م ادیمسئله را ز
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 کند،یم عیانسانها را ضا یویدن اتیاز موارد ح یاریباور به معاد در بس یآر ،«شوندیعذاب م ایباشند کمتر در آن دن

کودکان با آن  نیو ا فرستندیم نیم یکودکان را که به عشق شهادت مسلح شده اند بر رو انیانمونه اسالمگر یبرا

 یها یدستشان به حور ایدن که در آن کنندیخود را منفجر م یخودکش یکمربند ها ایو  روندیم نیم یرو دیام

 یآن است و زندگ عفبلکه نقطه ض ستین ییخدایبر ب یخداباور ازیمسئله نه تنها امت نیبرسد، لذا ا یبهشت

شده  نیرا تضم یعدالت یعدالت بر ب یروزیچون پ کندیم لیتبد ونیرا به اف نیو د کندیم یاز معن یخداباوران را ته

 !ردیگیم یکردار کیکسب عدالت و ن یبرارا از انسانها  زهیو انگ پنداردیم

 ۲فرض  شوند،یاستدالل مطرح م نینهان در ا یکه در مورد فرضها یاساس یمشکالت و پرسشها نیاز ا گذشته

 ریکردار عادالنه بر کردار شر، نا مسلم و غ یروزیباشد که پ یمعن نیبه ا تواندیم نیعدم وجود تضم. دارد یاشکاالت

 یاستدالل ب کاف یخداباور مدع یاست برا یعدالت بر شر ممکن و نه قطع یروزیپ کهنیحال چرا ا! است یقطع

از اوقات به  یاریدر بس زد،یخیبر م یاجتماع یها یعدالت یبا ب زیمصلح سکوالر که به ست کینمونه  یبرا ست؟ین

مثبت وجود  جهینت نیا لیحصکه امکان ت نیمثبت خواهد داد، باور ندارد، اما هم جهینت ناًیقی شیو تکاپو زیست نکهیا

 یلیو دل کندیم زهیپرانگ اریتکاپو بس نیا یرا برا یامکان کم  و نیکم باشد، هم اریامکان بس نیدارد، هرچند ا

هرچند  یروزیاحتمال پ نکهیباور داشتن به ا. دهدیم یعدالت یبا ب زیتالش و تکاپو و ست یبرا یبه و یقو اریبس

است ( یاجتماع یها یعدالت یب یروزیپ)محتمل تر  اریکه بس یزیآن چ هیاغلب عل افراد را نیاندک وجود دارد، ا

 یبرا ینییپا اریامکان بس یهدفش ارزش قائل است که حت یآنقدر برا یمصلح اجتماع کی. کندیم زهیپر انگ

و تحوّالت  ایند یها یدگیچیبا توجه به پ. دهدیبه او م یادامه و انجام اصالحگر یبزرگ برا اریبس یلیدل ،یروزیپ

ممکن  ریبر شر غ ایاخالق سکوالر در دن یروزیپ نکهیدانستن ا ف،یقابل توص ریغ یگاه یو حت ینیشبیقابل پ ریغ

 یروزیپ یباال اریکه با ارزش بس یهنگام ینانیاطم یب نیا. نادر است اریما بس یبرا نانیاز اطم زانیاست با هر م

کردار اخالقمدارانه و  یتواند برایرا م یقو اریبس یلیو دل یباال و کاف اریبس زهیانگ ناًیقی شودیم بیترک یاخالق

 یبودن آدم زهیانگ یسبب ب یبر بد یخوب یروزیبودن پ یقطع ریغ ۲کند پس بر خالف  جادیا لتیبا فض ستنیز

 .شودیاخالقمدار بودن نم یبرا

 یبرا. خواهد شد روزیپ ندهیدر هزاره آبدانند که شر  یبطور قطع توانستندیم انیخدایکه ب دیفرض کن نحالیا با

با  سهیدر مقا ینیو خم نیو استال تلریه شوندیها که باعث م کتاتوریاز د یکه دسته ا میدانیما م دینمونه تصور کن

 یهزار سال، شکنجه، مرگ و برده دار نیباشند و در طول ا ندهیدر هزاره آ نیحاکمان زم ندیایآنها فرشته به نظر ب

 کیدر اثر  نیکره زم یبر رو اتیتمام آثار ح میدانیکه بطور قطع م میفرض کن نیهمچن. بودحاکم خواهد 

 دینبا گریرا برسانند که مردم د یمعن نیا دیفرضها با نیچرا ا. خواهد رفت نیاز ب  ۳٠٠٠در سال  یهولوکاست اتم
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 یلتیدوران ارزش و فض نیدر ا اخالق پسندانه ینجات یشهامت و شجاعت برا ایفضل باشند؟ آ یو دارا اراخالقمد

مردم به آنها در راه مبارزه با حاکمان  نیب یکوکاریها و ن یدلسوز کیتشر ایآ ست؟یو ارزشمند ن یو اساس نیادیبن

 ستیز یجهنم نینچنیا ینیدر زم توانیم گونهچ نکهیبشر به دانستن ا ایآ رسانند؟ینم یاریبد  طیخونخوار و شرا

که  تیواقع نیرغم ا یعل ن،یافزون بر ا د؟یو سود نخواهد رس یمنبع به شاد نیاز انخواهد داشت و  یازیکند ن

 تینخواهد شد و جامعه در نها روزینخواهد شد، عدالت سرانجام پ روزیپ یبر بد یکیما، سرانجام ن هیبنابر فرض

جهان  نیا یایو جغراف خیاز تار یو اخالقمدار ممکن است در گوشه ا لتیبود؛ افراد بافض واهدناعادالنه خ اریبس

ناعادالنه که  یرا که جامعه ا قتیحق نیا تواندینم یمسلم است که کس. کنند جادیعادالنه ا یعدالت، جامعه ا یب

شوند بهتر از  افتیممکن است در آن  زین یاز عدالت وجود دارد و مردمان خوب و اخالقمدار ییدر آن چشمه ها

 .کندیاستدالل ب را دچار مشکل م زیمسئله ن نی، انکار کند و ااست یافراد نیعدالت بدون چن یجامعه ب

 یدرون ییارزشها لتیاستدالل کرد اگرچه فض توانیاست که م نیکه با استدالل ب ارتباط دارد ا گرینکته د کی

 یو اخالقمدار لتیکه ارزش فض یکل بزرگتر مورد توجه قرار داد، بصورت کیآنرا تنها در قالب  دیدارد، با زین

شده  نیاز جهان تضم ینید نشیتنها در ب تکامل نیشده باشد، و ا بیترک گرید یزهایکه با چ شودیم لیتکم یزمان

 نیاست اما ا ییارزشها یذاتاً دارا یو اخالقمدار لتیاگر چه فض ندینمونه خداباوران ممکن است بگو یبرا. است

 یاخرو یعشق به خداوند است که در زندگ و داریقبول کرد و آن د توانیکل م کیارزش را تنها در قالب 

 تواندیگفته را رد کند، او م نیا ستیالزم ن خدایب کی یدگاهید نیبودن چن هیپا یرغم ب یعل. شودیحاصل م

که  ستین یبه آن معن نیکند، اما ا دایپ شیوجود داشته باشد ممکن است افزا ییاگر خدا لتیکه ارزش فض ردیبپذ

هم نشان دادن  او پوچ باشد و هدف م یمعن یداشت ب لتیاشد اخالقمدار بودن و فضوجود نداشته ب ییاگر خدا

 .مسئله است نیا

 سریم شودیم روزیسرانجام پ یبر بد یکین نکهیداشتن بدون دانش به ا لتیکه اخالقمدار بودن و فض میریگیم جهینت

خواهد شد،  ستیبر اثر حوادث ناگوار ن تیو بشر شودیم روزیپ یکیبر ن یکه سرانجام بد میاگر ما بدان یحت. است

داشتن و اخالقمدار بودن  لتیفض نیافزون بر ا. است یداشتن سودمند و با معن لتیباز هم اخالقمدار بودن و فض

و  یقو زهیانگ یآدم یبرا یروزیپ یو ارزش باال شودیارزش م یدارا میرا بده یروزیکه تنها احتمال پ یهنگام

 یدارا یخداباور دگاهیداشتن در د لتیفض میاگر فرض کن تاًیو نها کندیم جادین ااخالقمدار بود یبرا یکاف

 یخود آنقدر به اندازه کاف یذاتاً و به خود لتیفض زیدر آن هنگام ن یاست، حت ییخدایب دگاهیاز د یشتریارزش ب

 .کند زهیرا پرانگ یارزش است که آدم یدارا
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 یبزرگتر اریاز فرض بس یبطور پنهان دگاهید نیاست که در ا نیکرد ابه آن اشاره  نجایدر ا دیکه با گرید مسئله

ندارد و  دیبا توح یارتباط منطق چیمعاد ه. معاد است ای یاخرو اتیاستفاده شده است و آن هم فرض وجود ح

کنند و از کنار آن عبور  توانندینم یبه سادگ وراناست که خدابا یاستداللها و مدارک و شواهد ازمندیاثبات معاد ن

است که اساساً از آنجا که  نیا. همچون روح ندارند یا هیاثبات آن و مسائل حاش یبرا یجواب قانع کننده ا

اگر خدا وجود داشته باشد ممکن است معاد وجود  یعنیبه آن ندارد،  یمستقل از معاد است و ربط یخداباور

ارتباط با  یبحث ب نیاساساً ا)!( جود داشته باشد نداشته باشد و اگر خدا هم وجود نداشته باشد ممکن است معاد و

 نیگرفتن ا دهیاگر چه با ناد. در قبال خدا است نه معاد یموضع فلسف کی ییخدایب رایاست، ز ییخدایموضع ب

 نیو چن ستیوارد ن ییخدایبه ب اتهام نیآنکه ا یینها جهینت. بردینم ییاستدالل ره به جا نیباز ا زین یاساس رادیا

 .ستندیاتهام موفق ن نیدر اثبات ا ییلهااستدال

 

 وجود خدا قتیاز حق یاخالق قیدوم انشقاق حقا اتهام

 یاخالق ینیع قیکه اگر حقا رندیکه در باال انجام شد ممکن است بپذ یپس از تفکر در مورد رفع اتهام خداباوران

داشته باشند، اما  ینیع ین به اصول اخالقبود بندیپا یبرا یکاف زهیممکن است انگ زین انیخدایوجود داشته باشند، ب

 زین یاخالق قیهستند و اگر خدا وجود نداشته باشد حقا خدامشتق شده از وجود  یاخالق ینیع قیادعا کنند که حقا

بخواهند به آنها  انیخدایوجود ندارند که ب یاخالق قیحقا ییخدایب دگاهیوجود نخواهند داشت لذا اساسا در د

 قتیو حق یاخالق ینیع قیدر ارتباط با وجود حقا. دهدیم جهیرا نت یاخالق یلزوماً ب ییخدایا بباشند، لذ بندیپا

از  یکیدر فلسفه وجود دارد که مربوط به ( Euthyphro)ائوتوفرون  یمعروف به معما یخدا مسئله ا وجود

 ینیکه عالم د یمرد شدن با ائوتوفرون یاز دادگاه شیپ یافالطون است و در آن سقراط اندک یآثار ابتدائ

و مقدس را دوست دارند  ارساپ/شخص مومن کی انیخدا ایآ» پرسدیو از او م شودیاست روبرو م شدهیمحسوب م

پرسش  نیا. «او را دوست دارند؟ انیاو مقدس و مومن است چون خدا نکهیا ایچون او مقدس و مومن است 

 ایآ ست؟یچ یخوب شهیر. کنندیم دایپ میارتباط مستق ینیع اتیسقراط در واقع به ارتباط وجود خدا و وجود اخالق

امر  یخدا به خوب ایآ کند؟یرا اراده م یخداوند خودش خوب نکهیا ای کندیخوب است چون خدا آنرا اراده م یخوب

، حال «خدا خوب است»معتقد است که  یاست که خدا آنرا امر کرده؟ معموالً هر خداباور یزیچ یخوب ای کندیم

 تواندیم یخدا و خوب انیاست؟ ارتباط م یبه چه معن قتیدر حق دهدیصفت را به خدا نسبت م کیکه گزاره  نیا

 :باشد ریاز حاالت ز یکی
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خوب  ییزهایچ یعنی کند،یم یرویپ یمستقل از خدا وجود دارد و خدا از خوب یخوب یعنی -خدا خوب است -۱

صورت چه خدا  نیدر ا داند،یخدا آنها را خوب نم و ستندیخوب ن ییزهایو چ داندیهستند و خدا آنها را خوب م

وجود خواهند داشت و  ینیبطور ع یقاخال یوجود دارند، ارزشها یو بد یوجود داشته باشد چه نداشته باشد خوب

 یدستورات اله یخداباور دگاهیوجود خواهند داشت و از د زین ییخدایب دگاهیدر د ینیع اتیاخالق جهیدر نت

همچون ما  زیکه وجود دارند هستند و خود خدا ن یاتیدر مورد اخالق یبلکه اطالعات ستندین تایمنبع اخالق گرید

است  نیآورد و آن ا یبوجود م یخداباور یرا برا یمشکل دگاهید نیا نیهمچن. آنهااست نه خالق  اتیتابع اخالق

و افزون  ستیاز خودش ن ریغ زیاو خالق همه چ گریرا خلق نکرده است پس د یخوب گرید نصورتیکه خدا در ا

خود خداباوران اوجب از خدا هستند و  ریوجود دارند که اتفاقاً در ذاتشان به تعب زین یگرید میقد یزهایبر خدا چ

 .از جمله اسالم در تناقض است یخداباور یها دگاهیاز د یاریبا بس دگاهید نیا

 یزیچ یوقت یعنیوجود خدا است، مشتق شده از  یوجود خوب نصورتیکه در ا -خدا است( از ی)خوب -۲

 گریصورت د نیدر ا. خوب است زیخوب است که خدا آنرا خوب دانسته باشد و خدا هرچه را خوب بداند آن چ

است که او از آنچه خود  یعنم نیخدا به ا یخوب ندیبگو نکهیندارد که خداباوران خدا را خوب بدانند مگر ا یمعن

اگر خدا  دگاهید نیاست که بنابر ا نیودن تفاوت دارد، مشکل دوم اکه با خوب ب کندینم یوضع کرده تخط

اعمال خوب باشند  نیبه ا نیخنده فاعل یلذت و شکنجه افراد برا ینمونه تجاوز و قتل عمد برا یکه برا خواستیم

دستورات  دگاهید نیدر ا. را واقعاً باور داشته باشد یزیچ نیچن یکس است دیکه بع بودندیخوب م زهایچ نیآنگاه ا

 یندارند ما حت یلیو دل ستندین یاخالق قیپس در واقع حقا ستندین یمنطق و اسلوب چیه یو از رو یخدا دل بخواه

 سیاست که او رئ نیبلکه ا دیگویکه او درست م ستین نیکرد هم ا یرویاز خدا پ دیبا نکهیا لیدل م،یریآنها را بپذ

وجود  ینیع اتیاخالق گرید قیطر نیمهمتر آن است که از ا نیز اا! است شتریزورش از ما ب گریبعبارت د ایاست 

خواهد  یبه ذهن خدا بستگ یو بد یبد نخواهد بود بلکه خوب ایخود خوب  یبه خود یزینخواهند داشت و چ

که  ندیبگو خواهندینسبت بدهند، آنها م ییخدایب به خواهندیاست که خداباوران م یزیهمان چ نیداشت، و ا

 دگاهید نیو ا شوندیمشکل م نیآنها خود دچار ا نصورتیاست، لذا در ا ینیع اتیتناقض با اخالقدر  ییخدایب

و  نیلوتر، کالو یحیمس نیمتفکر انیدر م. ییخداینه ب شودیم ینیع اتیاست که ناسازگار با اخالق یخداباور

 .دگاه را داشته اندید نیا رکگاردیک

موجود است که  کیمفهوم است و خدا  کیچون خوب بودن  است یمعن یب نیکه ا -است یخدا خود خوب -۳

مفهوم  کیموجود مصداق  کیگفت  نکهیا یبجا توانیاست، حال چگونه م یاز مفهوم خوب یمصداق شودیادعا م

موجود  کیبا صفات  ادنبرابر قرار نه یمفهوم را بجا یعنیمفهوم است،  کیموجود خود  کیاست ادعا کرد که 
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 نیهمچن. است( قرمز بودن) یقرمز بیقرمز است گفت س بیگفت س نکهیا یمثالً بجا یعنیاد، با ذات آن برابر نه

که  شودیم« خدا خدا است»با  یبرابر و هم معن« خدا خوب است»باشد آنگاه گزاره  یکه خدا خود خوب یدر صورت

 یگفته شود که برابرمشکل  نیرفع ا یو اگر برا! خودش است یزیچاست که هر  یهیاست و بد دهیفا یب یعبارت

در ذات خدا است، آنگاه در  صهیخص ایصفت  کیاز  یبلکه حاک ستین یذات او با خوب یبرابر ،یخدا با خوب

که ذات  دیآ یم شیپ یپرسش اساس نیا نیهمچن.  ۳کرده است نه  دییرا تا ۲واقع خداباور باز هم همان حالت 

ذات از  نیا نکهیا ای( ۲آنگاه حالت ) کندیانتخاب م اریاخت یاو ذات خود را از رو ایآ دهدیم لیتشک چهخدا را 

 کندیمشکل را حل نم یسخن نی؛ لذا چن(۱آنگاه )و او به جبر ذات خود را داراست  رندیگیم شهیر یعوامل واالتر

ذات خدا  ایخدا خوب است چون ذاتش خوب است  ایآ) دهدیم رییبلکه صورت مسئله را از خدا به ذات خدا تغ

 نیحالت را معموالً متکلم نیا. دهدیبه پرسش مطرح شده نم یو پاسخ درست( ت چون خدا آنرا دارد؟خوب اس

 .نندیگزیبرم یحیمس

 :مطرح کرده است نگونهیا «ستمین یحیمس کیچرا من »مسئله را در کتاب  نیراسل ا برترند

 ایآ: دیریگیقرار م تیموقع نیشما در اوجود دارد، آنگاه  یخوب و بد تفاوت انیکه م دیدار نانیشما کامالً اطم اگر

 انیم یتفاوت گریخود خدا د یبر اراده خدا است، آنگاه برا ینه؟ اگر مبتن ایتفاوت معلول اراده خدا است  نیا

 دییبگو نیهمچون متکلم زیاما اگر شما ن. است یمعن یب«  خدا خوب است»عبارت  گریو د ست،یخوب و بد ن

 یاراده ها رایجدا و مستقل از اراده خدا وجود دارند، ز یو بد یکه خوب دیبول کنق دیآنگاه با« خدا خوب است»

 دییبگو نرایاراده ها از جانب خدا هستند و اگر شما ا نیکه ا ستیاز آن ن یناش یخوب نیخداوند خوب هستند و ا

 . مقدم بر خدا هستنداند بلکه در ذاتشان منطقاً  امدهیاز جانب خدا بوجود ن یو بد یکه خوب دیکرده ا دییتا

از  یدر منابع برخ کندیم جادیآنها اخالل ا یو در باورها شودیخداباوران مربوط م یمسئله که به تمام نیبر ا افزون

 یبرا. مستقل از وجود خدا اشاره شده است اتیکه به وجود اخالق افتیدر توانیم ژهیو یخداباور یها دگاهید

 :دیاز قرآن توجه کن ریز هینمونه به آ

 

 ۲١ هیاعراف آ سوره

 اءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَفَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَیْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا یَأْمُرُ بِالْفَحْشَ وَإِذَا
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خود را بر این عمل دیدیم، و خداوند بما دستور هنگامی که کار زشتی انجام میدهند میگویند پدران  و ] :همجرت

 [ دانید؟ بندید که نمی دهد آیا چیزی بر خدا می دستور به عمل زشت نمی( هرگز)بگو خداوند ! داده است

 

که خدا آنها  ندیگویاعمال خود م هیو در توج دهندیرا انجام م یکه اعمال بد شودیاعتراض م یبه مردم هیآ نیا در

 یبدان معن نیا دهد،یکه خدا دستور به عمل زشت نم شودیدستور داده است، و گفته م یاعمال نیرا به انجام چن

خدا است که دستور  نیخدا وجود دارند و ا ازجدا ( حسن و قبح) یو خوب یزشت جهیاست که عمل زشت و در نت

 دینه با ایکرده  هیخدا توصرا  یعمل ایآ نکهیا دنیفهم یبرا یعنیدستور خدا خوب باشد،  نکهینه ا دهدیم یبه خوب

از حاالت مطرح شده در باال  را درست دانسته  ۱قرآن حالت  گرینه، به عبارت د ایکه آن عمل خوب است  دید

وجود خدا هستند و  قتیمشتق از حق یاخالق قیادعا کنند که حقا توانندیهرگز نم هیآ نیبنابر ا ناناست، لذا مسلما

 .داردبه مسلمانان ن یاتهام ربط  نیا

 یزیما مشخص نکند چه چ یبرا یاتهام آن است که اگر کس نیاز خداباوران منظورشان از طرح ا گرید یبرخ

را با آن  یزیچ ینادرست ای یکه درست میندار اریدر اخت یآنگاه ما ابزار ستیدرست ن یزیدرست است و چه چ

 ییبد دانست، مثالً اگر خدا وا خوب ر یعمل ای یزیچ توانیمرجع نم کیبدون وجود  نیبنابر ا م،یمشخص کن

بد است، انسانها  یلذت بردن کار یتنها برا گناهیشکنجه کردن فرد ب دیوجود نداشته باشد که به انسانها بگو

و مشکل بزرگ  شودیم یبا آنچه در باال مطرح شد از ارزش ته زین دگاهید نیا! را درک کنند نیخود ا توانندینم

 کتهید یرا به کس یکتاب ای کندیخدا صحبت هم م نیکه ا ستین نیا یمعن هخدا ب است که وجود نیآن ا گرید

 جهیهستند و در نت «یوح»بر  یاست که مبتن یانیاد یمشخصاً خدا شودیمطرح م دگاهید نیکه در ا ییخدا کند،یم

ندارد  وجود یلیدلصورت  نیا ریاثبات کند در غ زیرا ن« نبوت» دیادعا با نیاز مطرح کردن ا شیپ یخداباور نیچن

است  نیمسئله ا نیا گریاشکال د کند،یم تیهم فعال یسیکتاب نو یها نهیخداباور معتقد باشد خدا در زم کیکه 

فالسفه اخالق با  یتمام باًیدر تناقض است و تقر «یفرمان اله هینظر»از  ریغ یاخالق هنجار یها یتئور یکه با تمام

 یمختلف برا یروشها حیمسئله و تشر نیاز فلسفه اخالق به هم یرگبخش بز رایمخالفت دارند ز ینظر نیچن

اخالق  یها هینظر یدرست است که تمام ینظر تنها هنگام نیاختصاص دارد و ا یاخالق قیحقا یارزشگزار

مجبورند از آنها  زیو خداباوران ن ستندین انیخدایسکوالر مختص ب یاخالق هنجار یها وهیش. را رد کند یهنجار

 ایبد بدانند چون فالن شخص و  ایرا خوب  یکه عمل کنندیکار نم نگونهیها ا وهیش نیاز ا چکدامیکنند و ه یرویپ

بر اساس  ایبر اساس ذات آن عمل و  ایداده شد  حیبد دانسته است بلکه همانطور که توض ایفالن مرجع آنرا خوب 

 یدرست یکه روش معتبر و علم استآن  گریمشکل بزرگ د نیافزون بر ا. کنندیآن در مورد آن قضاوت م جینتا
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که کدام سخن از خدا است و  افتیدر کندیخدا وجود دارد و صحبت هم م نکهیآن با فرض ا یاریکه بتوان به 

بشوند  یزیچ نیچن یمدع توانندیمطرح شده در باال مسلمانان نم هیبنابر آ نیهمچن. برد یپ ستیکدام سخن از خدا ن

 کیاست که  یمواضع نیتر یضد اخالق قتاًیو حق نیو خطرناک تر نیتر فیخاز س یکیموضع  نیا تیو در نها

. ردیاز ذهن انسان در نظر بگ ریغ یمرجع یاخالق یگزاره ها یدرست یدر قبال اخالق اتخاذ کند و برا تواندیانسان م

 نیب نکهیا یبجا یقاخال یانجام گرفته است که قضاوتها یافتاده است زمان خیکه در تار یاتفاقات نیتر زیفاجعه آم

 یو استداللها حاتیتوض. انجام گرفته اند یکتاب از جانب افراد تک کتاب کیدو جلد  نیب رندیدو گوش انجام بگ

 نیاوقات چن شتریب. آمده است« ضامن اخالق در اجتماع است نید ایآ»با فرنام  یدر نوشتار نهیزم نیدر ا شتریب

در صورت آشنا  عتاًیندارند و طب ییآشنا یاخالق هنجار یها هیکه با نظر شودیگفته م یاز جانب کسان یمطالب

وجود  یاخالق یگزاره ها یقیارزش حق صیتشخ یبرا یمعتبر تر یکه راه ها شوندیها متوجه م یتئور نیشدن با ا

 یوشتارسفسطه در ن نیکه البته ا ستیکامل ن یعقل آدم ندیمسئله بگو نیممکن است در پاسخ به ا یگروه. دارد

 .نقد شده است« !ستیکامل ن یعقل آدم»با فرنام 

 یدر مناطق مختلف اصول اخالق یکه خداباور مینیبیم میبکن ینگاه تیها، اگر به جهان واقع رادیا نیبر ا افزون

 لیدل نیو به هم کنندیرا انتخاب م انیاجدادشان اد یبر اساس باورها شتریکرده است، انسانها ب« مشتق»را  یمختلف

ظاهراً  نید گرید یاز طرف. مسلمان هستند نهیمد نیاکنس شتریهستند و ب یحیمس النیشهر م نیساکن شتریاست که ب

هستند، با در  گریکدیکامالً متضاد با  یمتفاوت و گاه یمروج اصول اخالق انیاخالق خدامحور است، و اد جهینت

در  تینیو ع یگانگیدر عمل نه تنها  یخداباورکه در واقع  میرسیم جهینت نیها به ا تیواقع نینظر گرفتن ا

 یو اختالفات فاحش بر سر مسائل اخالق اتیبودن اخالق یبرعکس آن ذهن قاًیبلکه دق دهدینم جهینت را اتیاخالق

بر اساس خرد آنها و  نهیاهل مد یخدایب کیو  النیاهل م یخدایب کی اتیاز آنجا که اخالق.دهدیم جهیرا نت

 نیچون مشترکات آنها محکمتر ندبه توافق برس یبر سر مسائل اخالق یبه سادگ توانندیا مها است، آنه تیواقع

 ینژاد یبر اسطوره ها یمسلمان مبتن کیو  یحیمس کی یاست، اما از آنجا که اصول اخالق یممکن فکر یمبناها

مروج و  تیت، آنها در نهابه آنها از اجدادشان اس دهیبه ارث رس لیو اباط یخراف یو باورها ییایو جغراف یو قوم

 کنندیخداباوران تصور م نکهیلذا ا. خواهند بود گریکدیکامالً مجزا و مختلف از  یقهوادار دو گروه از اصول اخال

که  یسخنان رایاست ز نانهیواقع ب ریکامالً غ شوندیم ینیع اتیو اخالق شودیبا وجود داشتن خدا مسئله اخالق حل م

و  یکرده است از نظر باورمندان آن کامالً متفاوت هستند، حال آنکه اصول عقل هکتید ایخدا گفته است  نیا

 اتیدر اخالق ییگرا یذهن جیموجب ترو ایدر عمل در دن یخداباور جهیدر نت. هستند کسانیها همه جا  تیواقع

مشکل را آن  ییخدایگسترش ب کنندیآورند که گمان م یم دیرا در جهان پد یو خداباوران همان مشکل شودیم
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ها احترام قائل است  شهیتفاوت باورها و اند یکه برا یغرب ستیلدر جامعه پلورا یمسئله ا نیچن. آورد یبوجود م

 .نه تنها نا کار آمد بلکه مرگ آساست کندیم یزبانیرا سخاوتمندانه و بزرگوارانه م یمختلف یفکر یها فیو ط

 یوجود دارد، کسان یاز اصول اخالق یمختلف یو قرائت ها ریسهم تفا نیدرون هر د نها،ید نیبر اختالفات ب افزون

 کنندیدستان م یو ته مارانیبه ب دنیتمام عمر خود را وقف رس تیحیمس یاز اصول اخالق یرویوجود دارند که با پ

 انیحیمس ریسوزانده اند و غ یحیمس یاز همان اصول اخالق یرویهم وجود داشته اند که دانشمندان را با پ یو کسان

 ستین یلذا کم مسئله ا. است جیرا ینیدر هر د نیسرخ پوست را کشته اند، و ا ونهایلیرا شکنجه کرده اند و م

و  نیعادت ماهانه اش است و قاسم الجبار یدارد، رو یروح تیاگر خدا وجود دارد امروز چه وضع نکهیا افتنیدر

 تیوضع نیا یخود است، و از رو میو رح و در حالت رحمان فیخوشحال و خوش اخالق و سر ک ایمکار است 

پس ! پرسش، پاسخ وجود دارد نیا یعالم برا ندارانیو به تعداد د خواهدیو از ما چه م دیگویاش چه م یروح

که  یاصول اخالق اردهایلیم شودیبلکه باعث م کندیرا حل نم یمشکل چیخدا منبع اخالق است نه تنها ه نکهیگفتن ا

 خواهدیانتظار دارد و م یخدا و آنچه امروز از آدم یروح تیوضع ریاست در تفس یمبر حماقت آد یمبتن یهمگ

 گریکدیدر جهان نبود خداباوران  سمیوحشتناک است و اگر سکوالر یسمیخود موجب آنارش نیو ا دیایبوجود ب

خواست  زین نرایو ا گرفتندیم یآنها را به بردگ ای کردندیم تجاوز گریکدیو به زن و بچه  خوردندیرا همچنان م

 نیکه امروز در جهان وجود دارد در واقع حاصل فرود آمدن پتک پوالد یتیو مدن دانستندیم انشانیخدا

 یاصول اخالق( به فرض وجود)در واقع خود خدا هرگز . و خدامحور است ینید اتیبر سر اخالق سمیسکوالر

مدار و پادشاه و رهبر و  استیس یه عده انفرستاده است، بلکه هموار نیزم یرا بر رو یقیدق وو روشن  نیمع

اختالفات را  نینمونه روشن از ا. دیو چنان کن دیکن نیخدا گفته است چن کنندیهستند که ادعا م یو ارتش یروحان

زن ازدواج  کیساعت با  مین یبرا تواندیمرد م کی عیدر تش. دیو مذاهب جهان د انیاد یو تمام عیتش انیم توانیم

 نکاریاز ا عیتش ینیبه گفته مراجع د عیتش یبدهد و خدا یبه و یبرقرار کرده و پول یاو تماس جنسموقت کند و با 

فوق العاده زشت  گرید انیاد یاسالم و تمام گریمذاهب د یعمل در تمام نیحال آنکه ا د،یآ یتازه خوشش هم م

و جا دارد  کنند؛یم رانیبلکه آنرا و ددهنینم ینه تنها اخالق را کمک نیو د یخداباور لذا. شودیو ممنوع دانسته م

ببرند و رفتار  یمسئله پ نیبه ا زینشده است ن بیتخر ینیکه عقلشان هنوز به اندازه متحجران د یخداباوران یحت

کنند که  یرا محدود به اسطوره ها و مزخرفات نشانیخدامحور کردن خردمحور کنند و دستکم د یخود را بجا

 جهیرا و در نت شانینیرا منبع رفتار خود بدانند نه مزخرفات د تیو تنها خرد و واقع گذاردینم یریرفتار آنها تاث یرو

 .اندازندیرا به سطل آشغال ب شانینید نیو قوان عتیشر
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 نیمطرح شده در وارد کردن ا یاز استداللها یکیاست که به  ستهیاکنون شا یمسائل مقدمات نیاز طرح ا پس

استدالل خداباوران باشد، استدالل از اقتضاء  نیمهمتر رسدیل که به نظر ماستدال نیا. میاتهام بپرداز

(Expediency  )هیتنب ،یشکنجه، برده دار رینظ یکه اعمال دیبگو کندیاستدالل تالش م نیا. نام گرفته است 

 نیا. شندمطلقاً ممنوع با یو به هر صورت یطیدر هر شرا دیبا یوجود دارند که از نظر اخالق رهیو غ گناهانیب

 ای انیخدایب یها وجود خواهند داشت ول تیممنوع نیا یخداباور یاخالق دگاهیکه در د دیگویم نیاستدالل همچن

 نیا جیبه محاسبه نتا ییگرا جهینت یاز رو نکهیا ایکنند  یموارد قضاوت اخالق نیادر  یبر شهود و کشف ذهن دیبا

سفت و سخت از  اریبس یتنها نسخه ا ریکه از آنجا که روش اخ کندیم دایادامه پ نگونهیاستدالل ا. اعمال بپردازند

 یاخالق نظرممکن است از  یخاص طیدر شرا یزیاست که در آن هر چ( Utilitarianism) ییسودمندگرا

بر شهود  هیتک نیهمچن. بر اقتضاء و مصلحت است یسکوالرها از اخالق مبتن لیتحل تیباشد، در نها ریپذ هیتوج

استدالل از اقتضاء را . بر اقتضاء خواهد بود یکامالً مبتن جیاست، توسل به نتا یبر عواطف ذهن یمبتن زین یذهن یها

 :کرد زهیصورت فرمول نیبه ا توانیم

اگر وجود اخالقیات عینی بدون وجود خدا ممکن است، آنگاه ممنوعیت جدی در قبال برخی اعمال ناشایست  -۱

 .ضرورت دارد

ال برخی از اعمال ناشایست ضرورت دارد، آنگاه اخالق سکوالر نباید مبتنی بر شهود و اگر ممنوعیت در قب -۲

 .کشف ذهنی یا سودمندگرایی باشد

 .ولی اخالق سکوالر یا باید مبتنی بر شهود و کشف ذهنی باشد یا مبتنی بر سودمندگرایی -۳

 .بنابر این وجود اخالقیات عینی بدون وجود خدا محال است -۴

 ینیع اتیاخالق یقابل قبول برا ییمبنا تواندینم یکه کشف و شهود ذهن میفرض را درست بپندار نیا دیبده اجازه

 یادیباال، استدالل از اقتضاء مشکالت ز ریبا توجه به تقر. میاستدالل تمرکز کن ییوجه سودمندگرا یباشد و رو

 یاستدالل بطور نهان. رسدیبه نظر م ینیع اتیاخالق باارتباط  یاستدالل ب نیاست که کل ا نیمشکل ا نیدارد، نخست

 اتیبه اخالق توانندینم انیسودمندگرا نیو بنابر ا ستین یاخالق قیبر حقا یمبتن ییکه سودمندگرا کندیفرض م

 قیحقا نیهستند هرچند ممکن است ا یاخالق قیبر حقا یدر مورد سود مبتن یاما پرسشگر. باورمند باشند ینیع

مختصر  یهمانطور که در معرف. استدالل نباشند نیا یمورد نظر فرد خداباور مدع یقاخال قیقاهمان نوع ح

از رخ دادن  یناش جیبر نتا یکامالً مبتن یاخالق قیاست که حقا نیا انیگفته شد نظر سودمندگرا ییسودمندگرا
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ض ممکن است درست فر نیا. دهستن جیبر نتا یمبتن یاخالق قیفرض کند که حقا دیاستدالل با نیا. اعمال هستند

 !دهدینشان نم ییخدایبا ب ینیع یاخالق قینبودن حقا ایرا در مورد سازگار بودن  زیچ چینادرست باشد اما ه ای

که  ییرا با استداللها یاخالق یاصول یها یاستدالل بررس نیا رسدیاستدالل آن است که به نظر م نیدوم ا مشکل

 کینمونه،  یبرا. است نینچنیا یبر اصول یخود مبتن ییاما سودمندگرا رد،یگیبرابر م ستندین جیبر محاسبه نتا یمبتن

آورد،  یم دیکه پد ینسبت به درد یشتریلذت ب دیبا یباشد که هر عمل نیا تواندیم ییسودمندگرا یاصل اخالق

 نکهیمورد ا را در یزیچ چیسازگار نباشد، اما ه یخداباور دگاهیممکن است با د دگاهید نیمطمئناً ا. اوردیب دیپد

 .دهدینشان نم ستندین ایبر اصول هستند  یمبتن ییخدایب دگاهیاز د اتیاخالق

 یطیدر هر شرا گناهانیکردن ب هیو تنب یشکنجه، برده دار کندیاستدالل آن است که فرض م نیسوم ا مشکل

درست و  طیشرا از یاعمال ممکن است در برخ نیا کنند،یاما بر خالف آنچه منتقدان ادعا م. نادرست هستند

شرور شما را مجبور  ییفضا جودمو کی دیفرض کن: دیتوجه کن یفرض تیوضع نینمونه به ا یبرا. باشند یاخالق

دو  نیبه شما ا ییموجود فضا نیا. دیکودک را انجام ده کیوحشتناک همانند شکنجه دادن  یکه کار کندیم

 یتیوضع نیدر چن ایآ. کندیرا نابود م نیو تمام زما ای دیشکنجه کن یکودک را به سخت ایکه  دهدیرا م اریاخت

 ست؟ین یاخالق یشکنجه کردن کودک کار

 توانندیم انیخدایاست که ب یتنها موضع اخالق ییسودمندگرا کندیاستدالل آن است که فرض م نیا گرید مشکل

 نیکه با توجه به اروشن است . است سریکامالً م زین گریو اتخاذ مواضع د ستین نیاتخاذ کنند حال آنکه چن

 .ندوارد ک ییخدایاتهام مطرح شده را به ب تواندیاستدالل نم نیمشکالت ا

 

 ییگرا عتیو طب ییماده گرا دگاهیدر د یاخالق یگرفته شدن ب شفرضیسوم  پ اتهام

 عتیطب ایماده گرا  ییخدایبطور مسلم هر ب کنندیاست که فرض م جیرا اریخداباوران بس انیدر م یو علت لیهر دل به

 نیدر ا ییماده گرا. شودیم دهید ینید اتیدر ادب «خدایب»در ترادف با  «یمادّ»از مواقع واژه  یاریگراست، و در بس

اعم از فکر، احساس،  یزیاست و هر چ تیتنها نوع واقع یکیزیکه ماده ف شودیفرض م یمعن نیمعموالً به ا نهیزم

اتهام  نیوارد بودن ا انیمدع. داد حیتوض یکیزیماده ف یبر مبنا توانیرا م یاضیو ر یذهن، اراده و مجردات منطق

 یریگ جهینت نیفرضها درست پنداشته شوند ا نیکرد و اگر ا یاخالق یارزشگزار توانیمعتقدند ماده را نم نیهمچن
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 نگونهیا نتوایتر م یرسم یاتهام را بگونه ا نیا. رسدیبرابر است آسان و مسلم به نظر م یاخالق یبا ب ییخدایکه ب

 :کرد زهیو فرمول ریتقر

 .وجود دارند یاخالق قیفرض کنند که حقا توانندیگرا هستند نم عتیطب ایماده گرا  انیخدایاگر ب -۱

 .گرا هستند عتیطب ایماده گرا  انیخدایب -۲

 .وجود دارند یاخالق قیفرض کنند که حقا توانندینم انیخدایپس ب -۳

 .باشند ینیع اتیند به اخالقباورم توانندینم انیخدایپس ب -۴

. ستندیلزوماً ماده گرا ن خداهایهمه ب ست،یدرست ن ۲ نکهیاست، نخست ا یاساس رادیدو ا یاستدالل دارا نیا

وجودشناسانه  ییادعا ییخدایوجود خدا است و بس، ب ینف ایو تنها برابر با انکار  یموضع فلسف کی ییخدایب

(Metaphysical )توانندینم ییها تیباشند و چه واقع داشتهوجود  توانندیم ییها تیواقع چه نکهیرا در مورد ا 

اعتقاد داشته باشد، به روح، جانوران  عتیکامالً ممکن است به ماوراء طب خدایب کی. کندیوجود داشته باشند نم

.  عتیانکار ماوراء طبخدا است نه  ینف ایبودن تنها انکار  خدایاعتقاد داشته باشد، الزمه ب زیو معاد ن یعیماوراء طب

نمونه برترند راسل معتقد  ینوع از وجود است، برا کیمتاخر معتقد بوده اند که ماده تنها  انیخدایاز ب یاریبس

باور  یعنی رند،یپذیرا م ییگرا عتیطب انیخدایاز ب یاریمسلم است که بس. دارند تیواقع یاضیاست که مجردات ر

مربوط به ارواح  ای یعینسبت دادن علل ماوراء طب نو بدو یعیو علل طب نیبا قوان توانیاتفاقها را م یدارند که تمام

است لزوماً به  یعیطب دهیپد کی نکهیا. دهدینم جهیرا نت ییبطور خودکار ماده گرا ییگرا عتیداد اما طب حیتوض

را ( Intuitionalism) ییشهودگرا انیخدایاز ب یبرخ نیافزون بر ا. است یماد دهیکه آن پد ستین یمعن نیا

 توانیوجود دارند و نم( sui generis) گانهیبصورت  یاخالق قیباور دارند و معتقدند حقا ییراگ عتیطب یبجا

 .دانست یعیماوراء طب ای یعیآنها را برابر با خواص طب

 ینیع قیبا وجود حقا ییسازگار ساختن ماده گرا یندارد برا یلزوم ست،یدرست ن زین ۱، فرض ۲بر فرض  افزون

شود  رفتهیاست پذ یدارند و قابل کاهش به ماده هستند، بلکه تنها کاف یفرم ماد قیحقا نیکه ا میفرض کن یاخالق

 یاخالق قیمورد که وجود حقا نیدر ا یدرست داللخداباوران است. کرد یاخالق یارزشگزار توانیم زیکه ماده را ن

نشان دهد که  کندیم یکه ارائه شده است و سع ینها استداللدر تناقض است را ارائه نداده اند، ت ییبا ماده گرا

بزرگتر  یواحد ها نیداشته باشند بنابر ا توانندینم یهمچون مولکول ارزش اخالق یکوچکتر ماد یچون واحد ها

مرتکب مغلطه  رسدیبه نظر م زیبودن داشته باشند، ن یرا در صورت ماد ییارزشها نیچن توانندینم همهمچون انسان 
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لزوماً آن خواص را  زیکه خود آن کل ن شودیگرفته م جهیکل نت کیخواص  یکه در آن از رو یمغلطه ا) بیکتر

 .شوندیم( داراست

 یبرا یشناس ستیز یها هینظر یبلکه گاه ستیدر تناقض ن یاخالق قیبا وجود حقا ییگرا عتیواقع نه تنها طب در

به نظر  یقابل تامل و منطق اریبس ستین یعیو علل طب سمینیاز دارو ریبه غ یزیدادن مسئله اخالق که چ حیتوض

 :دیگویموضوع م نیا رامونیپ نزیداوک چاردینمونه ر یبرا رسند،یم

انتخاب  یمانند و از صاف یم یکه باق اتیاز سلسله مراتب ح ییشود که واحدها یم جهینت سمینیمنطق دارو از

 ینابود یهستند که به بها ییمانند آنها یم یدر جهان باق که ییواحدها. خودخواه باشند دیگذرند، با یم یعیطب

نوع  نیهم قاًیخودخواه دق یمعنا نه،یزم نیدر ا. مانده اند یباق اتیخود در سلسله مراتب ح یهم مرتبه  یواحدها

 ی دهیماجرا هستند؟ اساس ا نیا ریدرگ اتیح یاز واحدها یکه چه مرتبه ا دیآ یم شیپرسش پ نیحال ا. بقاست

 سمی، نه ارگان(واحد خودخواه یعنی) یعیاست که واحد انتخاب طب نیژن، ا یبر واژه  دیخودخواه، با تأک ژن

 یژن است که به صورت اطالعات در ط. خودخواه، بلکه ژن خودخواه است یگونه  ای گروهخودخواه است و نه 

، اندامه ها، گروه ها و گونه ها (مم ها دیشاو ) بر خالف ژن ها . رود یم انیاز م ایماند و  یم یباق یمتوال ینسل ها

 یسازند، و با هم درون انبان ینم وداز خ یقیدق یآنها نسخه ها رایباشند ز یعیتوانند واحد مناسب انتخاب طب ینم

ژن ها به  «یخودخواه»و . کنند یکار را م نیهم قاًیاما ژن ها دق. کنند یرقابت نم رگریتکث-از موجودات خود

 .سبب است نیبه هم قاًیکلمه دق ینیدارو یمعنا

افراد  یاست که اندامه ها نیکنند ا نیخود را تضم ی« خودخواهانه» یتوانند بقا یکه ژن ها م یروش نیتر واضح

حاکم بر درون  یژن ها یاندامه موجب بقا کی یموارد بقا یاریدر واقع، در بس. کنند یزیرا خودخواه برنامه ر

ژن  – ستندیهم نکه نادر  – طیشرا یدر برخ. طلبند یم یگوناگون یگون، راهکارهاگونا طیاما شرا. شود یآن م

شناخته  یرا به خوب طیشرا نیامروزه ا. کند یم نیتضم کوکارانهیخود را با واداشتن اندامه به رفتار ن خودخواه بقای

کند که  یزیود را برنامه رژن چنان بدن تحت فرمان خ کیاگر . کرده اند یبند میتقس یاصل یاند و به دو مقوله 

پس . ابدی یخود م ریتکث یبرا یشتریبخت ب یکند ، ژن از لحاظ احتماالت یکیاش ن یکیژنت شانیخو بهآن بدن 

 کی. شود یهنجار بدل م کیبه  یکوکاریشود که ن یآن قدر افزوده م یدر انبان ژن یژن نیبسامد حضور چن

مثالً زنبورها، مورچه ها . ستین یکوکارین یتنها نمونه  نیست، اما ابه فرزندان ا یکین ش،یگرا نیواضح ا ینمونه 

کاج،  یو دارکوب ها یهند یاز مهره داران مانند کورموش ها، نمس ها یبرخ یها، و تا حد کمتر انهیو مور

کوچک تر  یها شیقوم و خو یبزرگ تر هوا یدهند که که در آنها خواهر و برادرها یم لیتشک ییجامعه ها
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چنان که همکار  ،یدر حالت کل(. دارند یمشترک یرا که با آنها ژن ها یشانیخو یعنی)خود را دارند  ی جامعه

دارند که مراقب اقوام خود باشند؛ از آنها دفاع کنند؛ منابع خود  لینشان داده، جانوران تما لتونیهَم ید ویدبل دمیفق

کنند  یکیخود ن کینزد شاوندانیبه خو گرید یها وهیبه ش ایکنند؛ خطرها را به آنها هشدار دهند،  میرا با آنها تقس

 .با خود او دارند یمشترک یجانور ژن ها شاوندانیخو ،یچرا که از لحاظ احتماالت

در اجتماع  یانسانها وقت کنند،یم دایپ تیاهم نهیزم نیدر ا زین یمشابه جامعه شناس یها هیو نظر هینظر نیبر ا افزون

 عتیبه روح و ماوراء طب یازین زین هیقض نیا یو برا شوندیم یاز اصول اخالق یرویپ مجبور به کنندیم یزندگ

 ردیگیقرار م یاجتماع یدر قراردادها شودیم فیتعر ماعاجت کیکه در  یهنگام زین یماد دگاهیانسان از د ست،ین

است و  یاجتماع ید و قراردادهاقواع نیبودن به ا بندیبر پا یمبتن یو ینفع و بقا رایباشد ز بندیبه آنها پا دیکه با

استوار است که انسانها با  نیا یهم رو یاجتماع یقراردادها نیا هیاست، پا یهیروشن و بد اریبس هیقض نیا

 خواهدیم یکه خوب یانسان ینکنند، و برا یبد گریکدیکنند و به  یخوب گریکدیکه به  بندندیقرارداد م گریکدی

سود و منفعت دارند و  یقرارداد اجتماع نینکند، لذا انسانها در ا یو بد کند یخوب گرانیاست که به د یضرور

 تواندیاست و نم هیپا یب زین ییخدایبه ب یاتهام نیچن نیبنابر ا. انسانها است یاخالق یاز رفتارها یاریبس شهیر نیهم

 .دهدیم جهیرا نت یاخالق یب ییخداینشان دهد که ب

 

 خداباوران و انیخدایب انیم در بزه و جرم زانیم یآمار یبررس

 

 شتریب انیخدایبا ب اسیکه خداباوران در ق دیرس جهینت نیبه ا توانیم یمطالعات آمار یکه از رو شودیتصور م یگاه

 ییخدایب نکهیبه چند نکته توجه داشت، نخست ا دیبا ییادعاها نیچن لیبرعکس در تحل ای شوند،یمرتکب جرائم م

 کیمجموعه باور ها و دستور العمل ها،  کی ییخدایوجود خدا است و ب ینف ای انکار و یخود به معن یبه خود

که  یرا علت مجرم بودن شخص ییخدایلذا ب! ستین یو حقوق یو اجتماع یمکتب اخالق ایو  یاسیس یدئولوژیا

 دیبا ایرا آ نیلاستا اتینمونه جنا یمنصفانه است، برا ریهم دارد دانستن کامالً غ یگرید یباورها ییخدایافزون بر ب

از انواع  یاریبدان معتقد بوده است؟ در نقطه مقابل در بس یکه و یاسینظام س ایاو دانست  ییخدایبه حساب ب

از  یبلکه همراه با مجموعه بزرگ شودینم یباور تنها منته کیاز جمله اسالم، باور به وجود خدا به  یخداباور

موارد با  یکند، لذا در برخ یرویپ ااز آنه دیمسلمان با کیت که اس یو دستور العمل ها و قواعد گرید یباورها
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آن نوع  توانیشده است م ادی یشخص سازگار و برخاسته از قواعد و دستور العمل ها کیکه کردار  دیق نیا

 .را علت جرم رخداده دانست یخداباور

 رایشخص عمالً محال است ز کی یرو بر ییخدایب ای یخداباور ریتاث یبر رو یآمار قیامکان تحق نکهیدوم ا نکته

شخص را دارند ثابت نگه داشت و  کیبر کردار  یگذار ریکه بالقوه امکان تاث ییرهایمتغ ریهمه سا توانیهرگز نم

دانست که  توانینمونه نم یباور دوباره مطالعه کرد، برا رییداد و کردار او را پس از تغ رییباور او نسبت به خدا را تغ

که زده  یاتیبود دست به جنا خدایب ینیاگر خم اینه،  ای زدیها م یدست به آن بزه کار بودیخداباور م نیاگر استال

نه، اگر  ای زدیو افراد معلول دست م هایو کول انیهودیخدا را قبول نداشت به قتل عام  تلرینه، اگر ه ای زدیاست م

زن تجاوز  ۱۳و به  کشتیزن را م ۱۶ کردیمکه بر خود احساس  یشرع فهیخداباور نبود بخاطر وظ ییحنا دیسع

 زد؟یرا م یهودیاسالم گردن چند صد  امبریبه دستور پ داشتیکه خدا را قبول نم یدر صورت یامام عل ایآ کرد؟یم

پرسشها را هرگز  نیا یرا زد ول ییکرد و حدسها یپرداز هینظر توانیپرسشها م نیروشن است که در مورد ا

که  یدر مورد فرد یحت یامکان نیچن. با تجربه و آزمون سر و کار دارد ماًیاد و آمار مستقبا تجربه پاسخ د توانینم

به  توانیها را هرگز نم ریمتغ هیهمانطور که گفته شد بق رایوجود ندارد ز زیباورش نسبت به خدا عوض شده است ن

 توانیدو مسئله م نیاز ا. ال استآن کامالً مح تیها زمان است که تثب ریمتغ نیا نیکرد و مهمتر لیها تبد تثاب

از آنها  توانیداشته باشند و نم توانندینم یو اساس چندان محکم هیاساساً پا یمطالعات آمار نیگرفت که چن جهینت

محکوم  یزیکه اسالم به خشونت و انسان ست یمانز انیاز اسالمگرا ینمونه از برخ یبرا. گرفت یدرست جینتا

کرده اند و  خیکه خداباوران در طول تار یاز هر جنگ شیدوم ب یدر جنگ جهان ندیوگیکه م شودیم دهیشن شوندیم

 لیتشک ینید ریسکوالر و غ یروهایجنگ را ن نیا یطرفها یبه اندازه تمام آنها انسان ها کشته شدند و تمام دیشا

آنها را علت  ینید یب توانینم زیبوده باشند ن نید یجنگ واقعاً ب نیا نیاگر طرف یاست که حت نروش دادند،یم

! وجود دارند زین یگریمخرب و مضر د یزهایچ نیافزون بر د! ستین تیتنها مشکل بشر نیجنگ دانست، د

 نیدوم از ا یجنگ جهان یابودند تعداد کشته ه ندارید ایخداباور  نیطرف نیبه قطع دانست اگر ا توانینم نیهمچن

 .جود نداردو یتجربه ا نینه، چون امکان چن ای بودیم شتریب

 توانیم زیبوده اند ن ینید ریغ دندیجنگیدوم م یکه در جنگ جهان یمختلف یروهایادعا که ن نیا یدر درست البته

کرده است که با خود را در  زیبه خدا باور داشته است و اعالم ن قاًیعم تلرینمونه ه یبرا رایز دیشک فراوان ورز

است که  کایامر زیجنگ ن نیا گریعمده د فو طر کندیم قرار دادن به خواست خدا عمل انیهودیمقابل 

 خدایجنگ که ب نیداشته باشد نداشته است، تنها طرف ا ییخدایبه ب یصور یوابستگ یکه حت یخاص یدئولوژیا

قرار  یدوم مظلوم واقع شده است و مورد تجاوز آلمان ناز یبوده است که آنهم در جنگ جهان یبوده است شورو
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 نیدارد که از جمله مهمتر یاشکاالت بزرگ یاستدالل نیشود، چن رفتهیپذ زیسخن ن نیاگر ا یحتاما ! گرفته است

از بمب اتم  ریبا شمش دنیسر بر یبجا توانستیاسالم هم م امبریکه پ یسالح ها است، در صورت شرفتیآنها پ

 یشتریب یاو انسانها هک شدیعلوم مآنگاه م ندیبنش مایسوار شدن بر االغ و شتر در تانک و هواپ یاستفاده بکند و بجا

 انیکه اد یدوران یتیتفاوت جمع گریبزرگ د رادیا. دندیدوم جنگ یکه در جنگ جهان یکسان ای کشتیرا م

 نیدوم است، پس روشن است که ا یجهان در دوران جنگ جهان تیرا داشتند و جمع گریکدیبا  دنیقدرت جنگ

اثبات  ییخدایرا در مورد ب ییادعا تواندیجنگها نم نیا تیفیهستند و ک بانهیدسته از ادعاها کامالً پوچ و عوامفر

حال ! جنگ است کیتنها  م،یبدان انیخدا یب نیدوم را هم جنگ ب یاگر جنگ جهان یحت نیافزون بر ا. کند

 یبشر یاز جنگها ینفکیهمواره بخش ال نیو د دهندیم لیتشک ینید یرا جنگها خیاز تار یآنکه بخش بزرگ

کند که هم دوست  لیتبد یکند و او را به جانور بیمغز انسان را تخر نیبه اندازه د تواندیم زیست، چه چبوده ا

از  یبرخ یهم بتوانند نشان بدهند که برا ییاستداللها نیاگر چن یدارد بکشد و هم دوست دارد کشته شود؟ اما حت

با اخالق  ییخدایکه ب ستین یمعن آنمسلماً به  نیاست، ا دیبع ای ستیبودن و اخالقمدار بودن ممکن ن خدایمردم ب

که  ستین یبه آن معن نیا یبا دهانشان سوت بزنند ول توانندیاز انسانها نم یبرخ نکهیدارد، درست مثل ا یناسازگار

 )!(.با دهانش سوت بزند تواندیانسان نم

در  یستیکمون یفناک حکومتهااس جینتا شودیگفته م ییخدایدر اعتراض به ب یکه گاه یگریسخنان نادرست د از

 نیسابق و چ یدر شورو ژهیاز خود در همه جا بو یمنف اریبس یا جهیخود نت اتیجهان است که در دوران کوتاه ح

 یستیکمون یکشورها یساختار حکومت ها هتوجه داشت ک دیمسئله با نیدر پاسخ به ا. گذاشته اند یبه جا یفعل

 قاًیکشور ها دق نیرهبران ا. بوده است ییواپسگرا و قرون وسطا اریالر بسخداسا یبه ساختار نظامها هیشب اریبس

کرده اند،  یها باز هیفق تیو وال نیها، سالط یها، مفت فهیکه فرعون ها، پاپ ها، خل کنند یم یرا باز یهمان نقش

خواه  تیاک تمامدهشتن ینظامها ریغ یتابحال نتوانسته اند نظام یستیکمون یها شهیو اند یستیکمون یحکومت ها

 نیکه چن یهستند و تا زمان ایپرولتار یکتاتورید جادیبه دنبال ا یسنت یها ستیبکنند و کمون جادیا ستیو فاش

 ندهیدر آ رسدیبه نظر هم نم باشندو حقوق بشر ن یرا دنبال کنند و به دنبال دموکراس ییو واپسگرا یحکومت طبقات

آنها بهتر از  یاسیغلط س یباورها لیآن به دل جهیو نت رندیون گرفته اند بگکه تاکن یجیاز نتا ریغ یا جهیبتوانند نت

 .شود سمیکامبوج از کمون ،یکره شمال ،یشورو ،یلیکوبا، ش ن،یتجربه چ

 هیفق یو در مورد ول) یکه در قرون وسط یرا از قدرت ینید یها تیشخص ریاست که اگر پاپ و سا پرواضح

 ینید یرا که در تمام نظامها تیقدرت روحان یهمان ساختار هرم یول دیداربر( شوربختانه در حال حاضر دارد

 یا جهینت دیانتظار داشته باش دینبا هرگز دیاخالقمدار قرار ده یو حت نید یسکوالر و ب یافراد اریدر اخت دینیبیم
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 یکه اگر شما تمام شود یآورد و گفته م یتمرکز قدرت فساد م. گرفته اند حاصل شود ینید یبهتر از آنچه نظامها

. گرفت و او قدرت عدالت و انصاف او است دیرا از او خواه یقدرت اصل کی دیده یقدرت را به دست شخص

 ییخدایتابحال به بار آورده اند ب یستیکمون یکه نظامها یدر فاجعه ا نیبنابر ا. ردآو یقدرت مطلق فساد مطلق م

به کار گرفته  یستیکمون یاست که نظام ها ینید یمشابه نظامها یعلت دانست بلکه بازهم ساختار قدرت توانیرا نم

 نید ییکامالً انسانها اه ستیاز کمون یستیکمون یتمرکز قدرت در کشورها نیهم. بوده است نیاند و فاجعه آفر

 تهوع آور مشابه در نظام یدر مقابل عبارت ها« دشمنان مردم»خود را با نام  نیآورده است که مخالف دیپد یخو

قابل  یحالت ها نیبه بدتر« االرض یو مفسد ف غمبریمحارب با خدا و پ» ایو « دشمنان خدا»همچون  ینید یها

 یاسیدر ساختار س دیحکومت ها به بار آورده اند را با نیکه ا یجه منفیلذا نت. تصور شکنجه و نابود کرده اند

 .آنها ییخداینه در ب دید سمیو ناز سمیغلط آنها همچون کمون یباورها نیآنها و همچن یحکومت

توجه  دیبا. است سمیمتناظر با کمون ییخدایباور بطور گسترده وجود دارد که ب نیا یعام انیاسالمگرا انیم در

 نیادیبن یوابستگ چکدامیه کیکتیالید سمیالیماتر سم،یونالینترناسیا سم،یالیسوس رینظ یستیکمون یداشت که باورها

 زین ییخدایاگر ب نیافزون بر ا خداست،یب یستیکمون راست و نه ه ستیکمون ییخدایر بندارند و نه ه ییخدایبه ب

شود و  نیفرد گز کیو تعصب توسط  یعواطف و نادان یاز رو یاز موارد در مورد خداباور یاریهمچون بس

داگما  نیود اکامالً انتظار داشت که وج توانیشود م ینیباور د کیبه  لیفرد تبد کی یخرد محور بودن برا یبجا

از  یاریها هم در بس ستیشده است، بشود و کمون دهید انیخو نیکه معموالً از د یمشابه جیسبب رخ دادن نتا

 توانینم یدئولوژیا نیاست و از ا یباطل دهیاساساً ا نکهیعالوه بر ا سمیکمون برند،یحالت رنج م نیمواقع از هم

دستکم از نظر )تحقق بخشد  اگذاشته است ر ینون از خود بجابهتر از آنچه تاک ینیع تیانتظار داشت که واقع

 لیداگما به مردم تحم کیبعنوان  یاسالم یهمچون اسالم در جمهور قاًیشده دق ادی یدر حکومتها( منتقدانش

 یحکومتها یفاجعه ها یاگر کس رسدیموارد کامالً نابخردانه به نظر م نیا یاست و با در نظر گرفتن تمام شدهیم

 ایو  سمیکه با کمون یهنگام ییخدایحکومتها بداند، لذا ب نیا سرکردگان یبرخ ییخدایاز ب یرا ناش یستیکمون

است نه از  سمیو ناز سمیاز کمون رادیا نیباشد اما روشن است که ا زیهمراه شود ممکن است فاجعه آم سمیناز

 .ییخدایب

از  ریبه غ ستیدر دسترس ن یئم و بزه چندان اطالعاتجرا زانیمسائل و مشکالت در مورد آمار م نیگذشته از ا اما

 ینید یاست آمار باورها ۱۱۱٩آمار که مربوط به سال  نیاست، ا کایامر یمورد آمار زندانها نینخست. چند مورد

 :دهدینشان م نگونهینمونه ا کیرا در  کایامر انیزندان
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Response              Number      % 

Catholic               29267   39.164% 

Protestant             26162   35.008% 

Muslim                  5435    7.273% 

American Indian         2408    3.222% 

Nation                  1734    2.320% 

Rasta                   1485    1.987% 

Jewish                  1325    1.773% 

Church of Christ        1303    1.744% 

Pentecostal             1093    1.463% 

Moorish                 1066    1.426% 

Buddhist                 882    1.180% 

Jehovah Witness          665    0.890% 

Adventist                621    0.831% 

Orthodox                 375    0.502% 

Mormon                   298    0.399% 

Scientology              190    0.254% 

Atheist                  156    0.209% 

Hindu                    119    0.159% 

Santeria                 117    0.157% 

Sikh                      14    0.019% 

Bahai                      9    0.012% 

Krishna                    7    0.009% 

Total Known Responses  74731  100.001% (rounding to 3 digits does this) 

Unknown/No Answer      18381 

Total Convicted        93112  80.259% (74731) prisoners' religion is known. 

 

Held in Custody         3856  (not surveyed due to temporary custody) 

---------------------------- 

Total In Prisons       96968 
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 دیحساب با نیبا ا . است% ۱٠ حدود یزیچ کایامر انیخدایب تیجمع که کرد اعالم یس یب یب  ۲٠٠۴ سال در

دستکم به اندازه  زین انیخدایکه ب میبرس جهینت نیبه ا میباشند تا بتوان خدایب زین انیزندان% ۱٠که  میانتظار داشته باش

 انیخدایها را ب یکه تنها دو دهم درصد از زندان میشاهد هست اام زنند،یدست م تیبه بزه و جنا کایدر امر انیحیمس

به خدا  یناباور ایباور به خدا زندانها خداباور هستند، لذا اگر قرار باشد  نیا تیجمع% ١.۱۱ یعنی دهندیم لیتشک

نسبت به  یمثبت تر ریتاث اریبس ییخدایآمار ب نیبا توجه به ا رسدیدر کردار انسانها داشته باشد به نظر م ینقش

اش را % ۱٠که  یتیبا جمع کاینکته اشاره کرد که کشور امر نیبه ا توانیآمار م نیافزون بر ا. داشته است یخداباور

 یباشد که باق لیدل نیهم به ا تواندیم نیالبته ا. نرخ بزه را در جهان دارد نیشتریب دهندیم لیخداباوران تشک

 کایامر یقو ییاز نظام قضا یناش تواندیو هم م دهندیبزه ارائه نم از یآمار درست یاسالم یکشورها ژهیکشورها بو

مثل  ییبا کشورها سهیآمار در مقا نیاما به هر حال ا کندیم ریکشورها دستگ یاز باق شتریباشد که بزهکاران را ب

 انیخدایب تیمعاز ج شتریب اریبس زین انشانیخدایب تیدارند و جمع یکمتر اریکه نرخ بزه بس یناویاسکاند یکشورها

کردن  یزندگ یبرا ایشهر دن نیبهتر ایشهر دن ۱۲٩ انیاز م  ۲٠٠۵در سال  نیهمچن. است قابل توجه است کایامر

 ان،یخدایشامل ب یمذهب ریشهر را افراد غ نیا تیجمع% ۴۲که  ستین یالم شد و تصادفشهر ونکوور کانادا اع

 یآمار شهر تهران و کراچ نیجالب است که در هم  دهندیم لیشکت نید یها و افراد ب ستینیدارو ان،یندانمگرا

 .کردن انتخاب شده اند یزندگ یجا برا ۱٠ نیجزو بدتر

 انیخدایجهان را ب انیزندان یتمام میاست که فرض کن نیطرح شدن دارد امورد ارزش م نیکه در ا یگرید مسئله

در  یزیچ ۲٠٠۵جهان در سال  یزندانها تیجمع. ستین یخداباور چیجهان ه یو در زندانها دهندیم لیتشک

ارند به خدا باور ند نکهیا لیبه دل زیها ن ستیجهان که شامل بود انیخدایب تیو جمع نفر بوده است ونیلیم  ۱حدود 

نفر است   اردیلیم ۶5۶که در حال حاضر حدود  نیکره زم تیاست  که با توجه به جمع نیزم تیجمع% ۲۱دستکم 

نفر برابر است با حدود هفت  اردیلیم ۱5۳نفر از  ونیلیم ۱. نفر اردیلیم ۱5۳حدود  شودیجهان م انیخدایب تیجمع

 :دیآ یم شیپ هیداده ها، دو فرض نیبا توجه به ا. دهم درصد

 .مجرم و تبهکار هستند انیخدایب% ۱کمتر از  -۱

 .نشده اند یکه هنوز زندان دهندیم لیتشک یو تبهکار تکاریجنا انیخدایپنجم مردم جهان را ب کیاز  شیب -۲

را  یباور نیچن یانسان منصف و عاقل چیه کنمیمنصفانه است و گمان نم ریو غ انهیواقع گرا ریغ اریبس ۲ هیفرض

 خدایجهان هم ب انیزندان یتمام نکهیبا فرض ا ییخدایآنکه ب جهینت. ماندیم یباق ۱ هیتنها فرض نینابر اداشته باشد، ب

% ۱کمتر از  نحالیاست، با ا یفرض غلط اریبس اریشد بس دهکه قبالً آور یفرض طبق آمار نکه البته ای –باشند 
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 ریرفتار انسانها تاث یباور رو کیرار باشد که اگر ق کنمیزده اند و من گمان م تیدست به جرم و جنا انیخدایب

 یارآن باور را از نگر آم توانیعنوان نم چیباور به جرم دست بزنند به ه نیباورمندان به ا% ۱گذاشته باشد و تنها 

 .و مشوق بزه و جرم دانست یضد اخالق یباور

از  یاریاز بس یتکنولوژ شرفتیر من با پنوشتار نداشته باشد اما به نظ نیبا موضوع ا یگفته ارتباط چندان نیا دیشا

و حذف شدن پول بصورت  یاعتبار یمثل  کارتها ییها یتکنولوژ یبه راست. جرائم و تقلب ها کاسته خواهد شد

 یابیرد یو هم اکنون از آنها برا)قرار داد  پوست ریآنها را در ز توانیکه م ییها پیچ کرویکاغذ و سکه و ما

 یو ییایجغراف تیفرد و موقع کی یارتباطات اقتصاد یتمام جهیو در نت( شودیاستفاده م ماهواره قیاز طر واناتیح

جهان  یتیاز مشکالت امن یاریبس توانندیم یبدون شک بزود رهیو غ DNAرا در هر لحظه به دست آورد، تست 

نها بتوانند مقوالت انسا نیشدن ا ادهیرا در نظر گرفت که در صورت پ یجرم توانیم یرا حل کنند، به سخت

 یدست تکنولوژ نیاز ا زیو انسان ست ستیفاش یالبته سوء استفاده دولتها. مرتکب شوند و از دست قانون فرار کنند

تلخ و مرگبار باشد، اما با  اریبس تواندیم زیدارند ن ادیز اریبس شرفتیپ یراه هستند و جا برا یها که تازه در ابتدا

بشر با درست رفتار کردنش ارتباط  کی یاست که نفع شخص نیافتد ا یم که یاتفاق دیتهد نیفاکتور گرفتن ا

 نیرفع ا یاست که خداباوران نگرانش هستند و تابحال از خدا برا یزیخود همان چ نیخواهد کرد و ا دایپ یشتریب

به حضرت  یزاین گریناکار آمد خواهد بود و د اریبس یتکنولوژ نیبا ا سهیکه البته در مقا کردندیمعضل استفاده م

اخالقمدار بودن  یمزخرفات برا نیو جن و فرشته و روح و آخرت و ا امبریعباس و دو طفالن مسلم و خدا و پ

 .نخواهد ماند یانسانها باق نیکودن تر یبرا یحت

محکوم کردن  یبرا یمعتبر و مستند لیدل یو آمار یخیبر اساس مطالعات تار زیبخش آنکه در عمل ن نیاز ا جهینت

غرض  ای ینادان یاساس و از رو یمورد ب نیخداباوران در ا یوجود ندارد، و اظهار نگران یاخالق یبه ب انیاخدیب

 .است یو تعصبات مذهب یورز
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 !عادالنه است ریوجود نداشتن آخرت و خدا غ

 

 :شرح سفسطه

باعث کشته  ایدن نیر اد ینیخم ایو  تلریمثل ه یشخص کیوجود نداشته باشد،  یآخرت شودیمگر م د،یشما نگاه بکن

پاک و  یشخص با آن انسانها نیوجود نداشته باشد ا یو اگر آخرت کندیم اریبس اتیو جنا شودیشدن هزاران نفر م

وجود داشته  دیبا یپس آخرت! عادالنه است ریکامال غ نیا شود،یبرابر م کنندیخدمت کرده و م تیکه به بشر یگناهیب

 .باشد

 

 :پاسخ

وقتها  یلیو خ شودیبه کرار تکرار م( ینیتاجران د) ونیروحان یعنی یفروشان حرفه ا نیم و دسفسطه توسط عوا نیا

است  نینوشتار تالش بر ا نیدر ا شود،یکه بعد از انکار وجود خداوند توسط خداپرستان مطرح م ستیزیچ نیاول

 یشگفت یجا اریبس. شود دایبودن آن هو زیمو سفسطه آ ردیقرار گ یاستدالل خطا، مورد بررس نیکه اشکال ا

 .باور بشود جهیدچار مغلطه توسل به نت نیبتواند بهتر از ا یخواهد بود اگر کس

 

 :دیکشور بگو کی یکشاورز ریکه وز ماندیم نیسفسطه مثل ا نیا

خواهد  یخواهد رفت و قحط نیما از ب یو تمام محصوالت کشاورز دهدیم یرو یخشکسال د،یایامسال باران ن اگر

 میآنها را ندار یمحصوالت کشاورز دیبود و چون پول خر میخواه گرید یکمک کشورها ازمندینشد و ما 

 جهیعبارات نت نیبعد از ا وخواهند مرد،  یاز گرسنگ ینفر امسال در صورت بروز خشکسال ونیلیم ۵٠ کینزد

 !د دادخواه یرو یبد اریبس تیوضع دیایچون اگر باران ن! دیآ یپس حتما امسال باران م رد،یبگ

ما در  تیموقع. «ستیکائنات به ما عدالت بدهکار ن»که  میگویم چنز،یه ستفریپرسش از قول کر نیپاسخ به ا در

آوردن  دیو پد یهست یو کسب معرفت نسبت به آن است نه طراح یاز هست یدانش آموز تیمقابل جهان موقع

 دیآنچه با نکهینه ا میبرقرار کن یو ادراک یمعرفت با آنچه موجود است و وجود دارد رابطه میتوانیما تنها م! قیحقا

کاشف  میتوانیما تنها م گریبه عبارت د! میهست را درست و محقق فرض کن دآلیبهتر است باشد و ا ایباشد 

را  یقتیحق میما حق ندار م،یآنها را کشف کن دیوجود دارند و ما با قیحقا! قتیو نه مخترع حق میباش قتیحق
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 دیوجود ندارد که جهان با تیدر واقع ینیتضم چیو ه میکن آنرا کشف دیاست و ما با دهیپوش قیاحق! میاختراع کن

 .عادالنه باشد

و تار  رهیت یوجود نداشته باشد زندگ ییاگر خدا نکهیبر  ا یاستدالل ها مبن نیاگر تمام ا یکه حت نجاستیا مسئله

و  میدانیم یاجتماع بیآس نیرا آلوده کننده تر نیب و دمذه یعنی میبه برعکس آن اعتقاد دار قایکه ما دق) شودیم

از آب در  یدرست و منطق( میاست آورده ا امعهضامن اخالق در ج نیبحث در مورد آنرا در شرح سفسطه د

 دیباشد با نگونهیا دیکه چون نبا میبرس جهینت نیبه ا میکه ما بتوان شودیاستدالل سبب نم نیهرگز صرف ا ندیایب

است  یمبهم و موهوم اتیعیو پناه بردن به ماوراء طب اتیفرار کردن از واقع کنوعی نیا م،یرینظر بگ را در ییخدا

 .دهندیهمواره انجام م ونیکه مذهب یکار همان کار نیساخته و پرداخته،  و ا قتیفرار از حق یراکه بشر ب

تر و  یتر، علم یرا که منطق ییهاآن قیو حقا اتینظر انیانسان خردگرا و خردمند از م کیتوجه داشت که  دیبا

 کیتلخ بودن  گریبه عبارت د. را که صرفا خوشگلتر و دلپسند تر هستند یینه آنها کندیتر باشند انتخاب م قیدق

دست  میبخواه یتیواقع نیعدم وجود چن یبرا ما ایوجود نداشته باشد  تیکه آن واقع شودیهرگز سبب نم تیواقع

 !اختراع شده خرافه هستند قیحقا م،یبزن یگرید یها تیبه اختراع واقع

 

 چرا روح وجود ندارد؟

 

 شگفتاریپ (الف     

 

است که  یانسان یباورها نیاز کهن تر نیو همچن ینید یباورها انیدر م یاساس اریوجود روح از مسائل بس مسئله

آنها تنها  اتیاد دارند حاعتق انیخو نیاز د یاریبس. است جیبوده و هنوز هم را جیاز ملل را یاریبس انیدر م

دارد که به آن روح  زین  یفرا ماد یوجود خود یعالوه بر وجود ماد یو هر انسان شودیمحدود به جسم آنها نم

و بعد از  شودیبه بدن او وارد م شودیکه انسان خلق م یروح در هنگام نیا یاسالم یبر اساس باورها. شودیگفته م

 میبشر شکل گرفت تمام مفاه خیکه در تار یاست که انقالب علم یحال در نیا. شودیمرگ او از بدن خارج م

 یعلم یاز رشته ها کی چیبه نام روح در ه یزیچ لیدل نیانداخت و به هم رونیعلم ب یایرا از دن یعیماوراء طب

 یرهااز باو یاریسوال رفتن بس ریسوال رفتن روح باعث به ز ریاز آنجا که ز. شودیشناخته نم تیامروز به رسم

که  یقیحق یایاز دن «ترفرا ییایدن»به وجود  یادیافراد ز شودیو از آنجا که وجود روح باعث م شودیم ینید
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 شود،یپرسش م انیو از آنجا که مسئله وجود روح همواره از خداناباوران و خردگرا شودیما است م یروبرو

 .داده شود یحاتیآن توض رامونیاست که پ ستهیشا

 اریمثل روح بس یا دهیاثبات عدم وجود پد. شودیانکار م انیاز خداناباوران و خردگرا یاریروح توسط بس وجود

گوراگورا اعتقاد داشته باشند و ادعا کنند »به نام  یماد ریو غ ینامرئ یبه موجود یعده ا دیتصور کن. دشوار است

و بوسه او سبب . بوسدیا را مو انسانه دیآ یاست که در هنگام عطسه کردن نزد انسانها م یگوراگورا موجود

اثبات کند  تواندیم یکس ایحال آ. او را لمس کند ایو  ندیگوراگورا را بب تواندیکس نم چیه. شودیعطسه انسانها م

هر گاه او شما را ببوسد شما  ندیباورمندان به گوراگورا ممکن است به شما بگو نیکه گوراگورا وجود ندارد؟ ا

آنها از شما  د،یباور آنها را انکار کن نیکرد، و اگر شما ا دیا را نبوسد عطسه نخواهو هر گاه شم دیعطسه کرده ا

که  دییو به آنها بگو دیکن دایعطسه پ یبرا یعلم یلیاگر دل کند؟یچه عطسه م یپس انسان برا د،یخواهند پرس

به گوراگورا به شما  است معتقدان ممکنافتد،  یاست که اتفاق م یعلم لیو به آن دل لیدل نیعطسه کردن به ا

و  بوسد،یشما را م یعلم لیاما گوراگورا هم همزمان با آن دال م،یستین یعلم لیدال نیمنکر ا زیخوب ما ن» ندیبگو

 «.کرد دیاگر گوراگورا وجود نداشته باشد و شما را نبوسد شما هرگز عطسه نخواه

 

به وجود آن اعتقاد دارند  کهیاز کسان یگروه روح از نظر. شباهت به مسئله گوراگورا دارد اریروح هم بس هیقض

 ردیگیم انیپا یو وقت شودیکه روح به بدن وارد م شودیآغاز م یوقت اتیح یعنیاست  اتیو جوهر ح یاصل لیدل

قرار  یعلم یدر حوزه بررس ستین( Natural) یعیطب یا دهیو از آنجا که روح پد شود،یکه روح از بدن خارج م

 یبرا یلیاعتقاد ندارند چون مدارک و دال( Supernatural) عتیبه ماوراء طب کهیانو از نظر کس رد،یگینم

اما . انکار وجود آن یاست برا یخوب لیبودن روح دل یعیماوراء طب نیوجود ندارد، هم یموضوع نیاعتقاد به چن

در وجود و  نکهیاثبات کرد که روح وجود ندارد، مگر ا توانینم م،یرا ممکن فرض کن عتیاگر وجود ماوراء طب

تناقض ) نیضیشود و از اصل محال بودن اجماع نق افتیاصول استوار  ریبا سا ایبا خود آن و  یروح تناقض فیتعر

 یتناقضات نینچ رامونیو بحث کردن پ افتنینوشتار به  نیاما ا. اثبات کرد که وجود روح محال است( ست؟یچ

است  یتالش نیروح و همچن دهیاست از پد یو فلسف یخیتار ،یعلم یلیتحل شترینوشتار ب نینخواهد پرداخت، ا

اثبات وجود روح از آنها  یکه معموالً برا یغلط جیرا لیو رد دال نهیزم نیدر ا جیرا یپاسخ دادن به پرسشها یبرا

 .شودیاستفاده م
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مدارک  کهنیا لیبه دل تواندیم( ست؟یچ ییخردگرا)انسان خردگرا  کیهمانگونه که در مورد گوراگورا  رایز

وجود  دهیا نکهیا لیبه دل جهیاثبات وجود آن وجود نداشته باشد و در نت یبرا یفلسف حیصح لیدال ایمعتبر  یعلم

صورت  نیمسئله به هم قاًیدق زیمورد روح ن رمنکر وجود گوراگورا شود، د کندیخرد عبور نم لتریگوراگورا از ف

اعتقاد به  یخود برا لیمندان به وجود روح معموالً به عنوان دالرا که آنچه باور تیواقع نینوشتار ا نیدر ا. است

 لیدال افتی میآن خواهد بود که در خواه جهیداد، و نت مینشان خواه ستندین یدرست لیدال کنندیم انیوجود روح ب

 یبرا یتبرمع لیدال نکهیا لیتنها به دل توانیوجود روح را م نیبنابر ا. اعتقاد به روح وجود ندارد یراب یمعتبر

افالطون است که وارد  ژهیقدما بو یاعتقاد برخاسته از نادان نیاعتقاد به آن وجود ندارد انکار کرد و نشان داد که ا

 لیدال نکهیانکار است، مگر ا گاهیروح، جا هینسبت به قض گاهیجا نیلذا خردمندانه تر. شده است ینید یباورها

 .وجود آن انکار شود ینف یبرا یمعتبر

 

 روح از کجا آمده است؟ دهیا (ب

 

بوده اند که  نیانسانها همواره  بدنبال ا. بود اتیمسئله ح اورندیب یکه باعث شد انسانها به روح رو یزیچ نینخست

فرق انسان زنده و انسان مرده  افتنیپرسش خود را در  نیو از کجا آمده است و پاسخ ا ستیچ اتیح نندیبب

اکثراً برخاسته از تالش  ینید یباورها. کننددهند و درک  حیرا توض اتیند حبتوان نکهیتا ا کردندیجستجو م

 هیبشر اول. پردازدیآنها م حیکه امروز علم به توض ییزهایدادن چ حیتوض یهستند، برا هیو اول یبدو یانسانها

و  یلیتخ یتاش دست به خلقت موجودا یاساس یپرسشها ریمسئله و پاسخ به سا نیا حیتوض یهمواره در تالش برا

 .هستند زهایاز آن چ یکیزده است که ارواح  یعیطب ریغ

 شودیم دهیزنده د ریغ یزنده و موجود یموجود نیکه ب یتفاوت نیو آشکار تر نیتر یابتدائ هیاول ینظر انسانها در

 هیاول ینهااز انسا یاریتنفس در نظر بس نیلذا ا. کشدیو انسان مرده نفس نم کشدیاست  که انسان زنده نفس م نیا

و هر آنچه زنده نبود  نمودیزنده م شانیاز نظر ا دهرآنچه نفس بکش یعنیمطرح شد،  اتیح یبعنوان جوهر اصل

با تنفس در  ینید یدر کتابها میمستق ریبطور غ ای میاست که روح همواره بطور مستق نیهم یبرا. دیکشینفس نم

است که  یهمان کلمه ا قاًیکلمه دق نیشده است، ا فیتوص( נפׁש)در تورات روح با کلمه نشاما . ارتباط است

 یروح از کلمه سوک ینوشته شده است برا یونانیکه اصل آن به زبان  زین لیدر انج. شودیم استفاده زینفس ن یبرا

(ψυχή  )کلمات هم در تورات و  نیا. است دنینفس و نفس کش یبه معن قاًیکلمه دق نیاستفاده شده است و ا

در زبان ( Spirit)کلمه . اند دهاستفاده ش زین اتیهمچون تنفس و ح گرید میو مفاه یبارها با معان لیهم در انج
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ارواح استفاده  فیتوص یرا برا« کا»کلمه  زیباستان ن انیمصر. است نیبا تنفس در زبان الت شاوندیخو زین یسیانگل

روح را  زین ییبودا نییدر آ نیو همچنهندو  نییدر آ یاست، حت« تنفس» یبه معن زیکلمه ن نیکه ا کردندیم

(Ātman )اهلل بر اساس .  است ختهیدرآم دنیبا نفس کش زیدر قرآن ن یروح حت. تنفس است باکه برابر  خوانندیم

 .کندیم« فوت» گریبعبارت د ایدمد،  یقرآن روح خود را درون کالبد انسان م

 

 ۱ هیسجده آ سوره

 .وحِهِ وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِیلًا مَّا تَشْکُرُونَسَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِن رُّ ثُمَّ

او راست ، کرد و از روح خود در آن بدمید و برایتان گوش و چشمها و دلها آفرید چه اندک شکر  یباال آنگاه

 .گویید یم

 

، ۲۱ هیسوره حجر آ)قرآن از جمله در  رگید یدر چهار جا( نفخ روح)عمل معروف فوت کردن روح  نیا به

نفخ روح در قرآن هم در مورد . اشاره شده است زین( ۱۲ هیآ میو سوره تحر ٩۲ هی، سوره ص آ۱۱ هیآ ایسوره انب

باور تنها  نیالبته ا. انسانها یدر مورد تمام مباکره و ه میاز مر حیآمده است هم در مورد تولد مس( آدم)انسان  نیاول

خود روح  یمجسمه خود را ساخته است و بعد با دهان اله زیهندو ن انیاز خدا یکیدورگا  ست،ین یماسال یباور

که خدا ابتدا انسان را از  کردیبه ذهنشان خطور نم نیبهتر از ا یحیتوض هیاول یاز انسانها یاریبس. است دهیدم

 یو گل نیکالبد سفال کیان که تنها انس جهیاست و در نت دهیدم اتیاست و بعد به وجود او ح کردهمجسمه درست 

 انیاز اد یدر برخ یباشد که مجسمه ساز لیدل نیبه هم دیجان شده است، شا یمجسمه گونه بوده است دارا

شده  ریو تکف میتحر تاسالم به شد هیاول خیتار یاز دوره ها یدر برخ یشده است و حت حیهمچون اسالم تقب

مجسمه  یاست که انسانها دهیرسیبه نظر م رایمشکل دارند، ز یمجسمه ساز گرا هنوز هم با ادیبن یاست و گروه ها

 نیا زیدر قرآن ن یسیاز معجزات ع یکیاست،  زیکفر آم اریکار بس نیهستند و ا یاله یساز در حال تکرار کار

است، آشکار است که افسانه  دهیاست و سپس به آن جان بخش هرا از گل درست کرد یاست که مجسمه کبوتر

کودکانه که  ینوع تصوّر ها نیا. است دهیاند نرس دهییداستانها را سرا نیکه ا یخلقت به ذهن افراد یبهتر برا یا

نوه  یاست که مادربزرگها برا یشنگول و منگول یبه قصه ها هیشب اریندارند و بس یارزش علم یامروزه ذره ا

و  یمنطق یامروز وانهید مهین یفانه در ذهن انسانهاو متاس هیاول یانسانها انیهستند، در م کنندیم فیتعر شانیاه

 یقصه ها نیاز ا زیاسالم ن امبریهمچون پ یافراد سودجو و زرنگ انیم نیدر ا. رسندیو م دهیرسیبه نظر م یواقع
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دامن زدند و سبب  یقرنها به حماقت بشر یبرا شیساده اند یکودکانه سوء استفاده کردند و با گول زدن انسانها

 .استحمار گشتند نیاامتداد 

مقدار از روح خودش را درون وجود او فوت  کی دیآ یم ایبدن یدیخداوند هر بار که انسان جد میتصور کن اگر

 ایپنکه  کی هیشب شتریبر اساس گفته قرآن خداوند ب ند،یآ یم ایسه بچه بدن هیهر ثان میو اگر فرض کن کند،یم

  ۲۴شغل  کیخود  نیفوت کند، و ا افتهیتولد  تازه یانسانها کریا در پروح خود ر دیکمپرسور باد است که دائماً با

جانداران  ریاست که سا یدرصورت نیتازه ا دارد،یباز م شیها تیمسئول یخداوند است و او را از باق یساعته برا

 یادیل مقدار زخداوند از قب دیالبته شا. میروح بدان یو تنها انسانها را دارا م،یرا بدون روح فرض کن نیزم یرو

در  یکی یکینگه داشته است و  یکُمد اله ایصندوقچه  کیاست و روح ها را آماده کرده است و در  دهفوت کر

 .شودیهنگام تولد انسانها بطور خودکار به بدن آنها ارسال م

 ییهمان جا از زیروح در قرآن ن دهیکه ا افتیدر توانیروح و تنفس در قرآن م انیم میارتباط مستق نیهم یرو از

است  هیاول یتالش انسانها جهیروح نت جهیگرفته شده است، در نت لیدر تورات و انج دهیا نیگرفته شده است که ا

که  ییانسانها یبرا. پردازدیامروز به حل آن م یولوژیکه علم ب ییمعما یعنی. اتیح یکردن جوهر اصل دایپ یبرا

 نیاول شوند،یم کیشل نیاطیهستند که به سمت ش ییرهایا تصاف است، و شهابسنگ ه نیزم کردندیهنوز گمان م

او داد و  یبرا. مسئله تنفس بود د،یرسیبه نظر م «ستیتفاوت موجود زنده و مرده چ»پرسش  یکه برا یپاسخ

مشخص نبود، از نظر او مرده نفس  میخوانیبدن م سمیدر بدن که ما آنرا متابول ییایمیش یکروسکوپیم یستدها

کلمه تنفس با کلمه روح از  میارتباط مستق نیو ا. تنها تفاوت زنده و مرده است نیو ا کشدیه نفس مو زند کشدینم

و  ژنیاکس دنیدم جز ستین یزیقدما مشخص نبود که تنفس چ یبرا. مدعا نیاست بر ا یسند یلحاظ زبانشناس

« زنده»رو است که در  نیاز هم. ددنیدیمسائل م نیتر از ا دهیچیپ یآنها تنفس را مسئله ا تروژن،ین یادیمقدار ز

 .بودند دیدچار ترد اریبس اهانیخواندن گ

دمد و درون انسان زنده روح  یکه خداوند ابتدا روح را در کالبد بدن م کردندینگاه م هیبه قض نگونهیا انیحیمس

رو است که  نیهماز . میکنیم یزندگ ثیپر از ارواح خب ییایاست که ما در دن یدر حال نیوجود دارد، و ا ییخدا

 گرفتند،یبه خود م ییجادو یحالت ای کردند،یس میتقد یاو را با عبارات مذهب کندیعطسه م یکس یوقت انیحیمس

 رونیممکن است روحش به ب کندیعطسه م یکس یمعتقد بوده اند وقت رایز کردند،یرسم م بیصل نهیس یمثال بر رو

گناهان ما همه جا گسترده شده است  لیبه دل طانیو نفس شکه در اطراف او هستند  ثهیپرتاب شود و ارواح خب

اساساً  انیحیرو بود که مس نیاز هم. در بدن او شود یروح اله نیگزیبدن او شده و جا واردممکن است به سرعت 
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 یبو با دعا خواندن و انجام مراسم مذه. دانستندیم دیمحصور شدن آنها توسط ارواح پل لیانسانها را به دل یهایماریب

را شکنجه  ماریاوقات افراد ب یبعض ونیزاسیدر دوران انگ. خارج کنند ماریرا از وجود ب ثیارواح خب کردندیم یسع

همچون فرقه  ییفرقه ها انیحیمس انیبه زور شکنجه از بدن آنها خارج شود، هنوز هم در م ثیتا روح خب کردندیم

آنها را  افتنیشفا  یآرزو شیایو تنها با دعا و ن برندینمخود را نزد پزشک  مارانیوجود دارند که ب هوهیشاهدان 

 یاز باورها زیرسم ن نی، ممکن است ا«باشد تیعاف» ندیگویبه او م کندیعطسه م یهرگاه کس زین انیرانیا. دارند

 .مشابه گرفته شده باشد یخراف

است به  لیانج لیه زبان اصک یونانیروح القدس در عبارت . بد نبود شهیشدن توسط ارواح هم ریتسخ نیا البته

و  رندیبگ یاز خدا وح توانستندیانسانها م شودیروح توسط تنفس به بدن وارد م نیاگر ا. است« تنفس مقدس» یمعن

 حیمس. کتابها است نیا سندگانیروح به بدن نو نیااز ورود  یناش انیحیو تورات به باور مس لیمتعدد انج یکتابها

 یعنیباور،  نینوشتار ا نیدر هم(. ۲۲:۲۲ یوحنی) فرستدیخود م ونیت به سمت حوارروح القدس را با فو لیدر انج

 .خواهد شد دهیبودن روح به چالش کش اتیجوهر ح

. آنها از مغز انسان است یاطالع یبه وجود روح اعتقاد داشته باشند ب ییمسئله که باعث شده است انسانها نیدوم

 نیدر هم. دهدیاست که مغز انجام م ییهمان کارها قتیدر حق شودیآنچه به روح نسبت داده م یتمام باًیتقر

 یانسانها. داشت میو دژاوو اشاره خواه دنیخواب د ،یاریهوش یعنیموضوع،  نینوشتار به سه نمونه بارز از ا

 تفکر و حافظه را با ،یاریحس کردن، هوش توانستندیآن آگاه نبودند و نم فیاز مغز و ساختمان آن و وظا نیشیپ

 یدگاهیالبته از د. دادندیکارها را به روح نسبت م نیدهند، لذا تمام ا حیاطالعات محدود خود نسبت به مغز توض

 یدرحال نیا. باعث اعتقاد به روح بود شودیشامل م زینسبت به بدن و ساختمان آن که مغز را ن یعاطال یتر ب عیوس

 ،یکیالکتر یگنالهایس جادیو افکار باعث ا ،یروان یحس ها، حالت ها یاست که امروزه آشکار است تمام

ثبت  MRIو   PET مخصوص یبا دستگاه ها توانیرا م گنالهایس نیکه ا شوندیدر مغز م یکیو متابول یسیمغناط

که قدما  ییهایژگیو یلذا تمام. کرد یساز هیبه مغز شب یمصنوع یگنالهایموارد با ارسال س یدر برخ یکرد و حت

و مغز  دهد،یاست که مغز انجام م ییهمان کارها یعلم دگاهیامروزه از د بردندیروح پناه م آنها به حیتوض یبرا

که  ییکارها یدارد و تمام یعیطب یتیآن ندارد، مغز کامالً ماه هیشب یزیچ ایروح  چگونهیبه ه ازیانجام آنها ن یبرا

 کندیکه تالش م نسینوروسا نهیزمعلم در  شرفتیلذا پ. هستند یقابل بررس یعیاز لحاظ طب دهدیمغز انجام م

 یبرا ییجا گرید هدرا به مغز نسبت بد رهیو غ یاریتفکر، حافظه، هوش ،یروان یاحساسات، ادراکات، حالت ها

 .نگذاشته است یدانشمندان باق شتریب یاعتقاد به وجود روح برا
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آنها باشد هراسان  اتیوجود و ح انیمرگ پا نکهیانسانها همواره از ا. است یانسان به جاودانگ لیمسئله تما نیسوم

 یعنیدهد،  وندیپ تیخود را با واقع التیعادت داشت تما یداشته اند و بشر بدو یبه جاودانگ لیبوده اند و تما

وجود دارد و از آنجا  یاتیح نیچن گرفتیم جهینت د،وجود داشته باش یپس از مرگ اتیداشت ح لیچون صرفاً تما

 شانیاز نظر ا کردند،یانسان تصور م یبرا زیرا ن یماد ریغ یبعد شودیم یاز مرگ متالشبدن انسان پس  دندیدیکه م

با فرنام  ینوع طرز تفکر آلوده به سفسطه در نوشتار نیدر مورد ا.  پس از مرگ وجود روح بود اتیالزمه ح

آمده  یکاف تحایتوض« .وجود نداشته باشد یآخرت شودیعادالنه است مگر م ریخدا و آخرت غ تنوجود نداش»

. ما وجود دارند التیها بدون توجه به تما تیواقع رایرا کنار گذاشت ز التیتما دیها با  تیدر کشف واقع. است

رفتن آن  نیباعث از ب یتیاقعما به و لیو عدم تما شودیباعث وجود داشتن آن نم یداشتن ما به مسئله ا لیتما

« بعد از مرگ چه خواهد شد؟»فرنام  یئله مرگ به نوشتاردر مورد مس شتریب حاتیتوض یبرا. شودینم تیواقع

 .دیمراجعه کن

 قیدق یبررس. کنندیم دایهستند که انسانها بخاطر آنها به وجود روح اعتقاد پ ییها نهیزم شیسه مسئله، پ نیا یتمام

محدود به  و ینید دهیپد کیو معتبر به  یعلم دهیپد کیمسائل باعث شده است که روح از  نیا یو فلسف یعلم

 .نداشته باشد یعلوم بشر در یچندان گاهیجا گریشود و د لیمردم تبد یافسانه ا یباورها

 

 روح یو فلسف یعلم یبررس (پ

به وجود آن معتقد  یکم کم فالسفه کمتر نکهیبوده است تا ا جیرا نیشیاز فالسفه پ یاریبس انیروح در م دهیپد

داشته است و  یکامالً نزول یریاز نظر تعدد باورمندان س یعیفراطب یزهایچ ریباور به روح همچون باور به سا. شدند

 .شودیانکار م دانشمندانوجود روح توسط فالسفه و  یگریاز هر زمان د شیامروزه ب

 

 آن فیمختصر از روح و تعار یا خچهیتار

که  ی، شاعر(است ستهیزیم الدیاز م شیام پ ۱در قرن )از هومر  دیرا با یشاسقراطیروح در فلسفه پ خچهیتار یبررس

 خیدر طول تار یبراست یشخص نیچن ایکه آ ستیو اساساً معلوم ن دهندیرا به او نسبت م سهیو اد ادیلیا یآثار حماس

به روح معتقد  یگرید نیفالسفه و متفکر زین گرید یجاهاالبته ممکن است در . نه آغاز کرد ایوجود داشته است 

وارد شده است و تا  یفلسفه اسالم یغرب و حت یمورد روح سر انجام به فلسفه فعل بوده باشند اما آنچه حداقل در

 یباستان یاز باورها یاریباستان است و بس ونانیهمچنان وجود دارد بدون شک برگرفته شده از فلسفه  زیامروز ن
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است  یزیشعار هومر روح چدر ا. همچون آثار هومر هستند یونانی یبرگرفته از افسانه ها و اسطوره ها زین ونانیدر 

 نیروح انسانها همان آخر دهند،یاندازند و در هنگام مرگ آنرا از دست م یآنرا به خطر م دنیکه انسانها با جنگ

و به  شودیدر هنگام مرگ از بدن خارج م وحر. شودیدر حال مرگ خارج م یجنگجو کیاست که از تن  ینفس

 ستین یبه آن معن نیاما ا. کندیمتفاوت م جانیب کریپ کیص را از حضور روح شخ نیبنابر ا. رودیاموات م یایدن

و مثالً باعث  دهدیهومر هرگز نگفته است که روح فالن کار را انجام م. دهدیانجام م یکه روح در بدن کار خاص

 .ارندروح ند واناتیو ح باشندیروح م یدر اشعار هومر تنها انسانها دارا. است یگرید زیچ هر ایانسان  یاریهوش

 

. کرد میخواه یبررس روح رامونیپ را او نظر که است یشخص نیدوم تالس(. الدیم از شیپ ۵۴۶-۶۳۱) تالس هینظر

 شیپ پنجم قرن به متعلق یونانی آثار تمام در بایتقر رد،یگیم تعلق انسان به تنها روح هومر اشعار در آنکه رغم یعل

 و شود،یم اطالق زین گرید زنده یزهایچ همه به انسان بر الوهع باشدیم اتیح جوهر تنها که روح حیمس الدیم از

 مثال بعنوان رودیم شمار به زنده کلمه مترادف روح کلمه و. است زنده ریغ و زنده یزهایچ تفاوت همان روح

 روح یدارا جهینت در و است زنده شودیم آهن حرکت باعث نکهیا لیدل به کهربا ای سیمغناط بود معتقد تالس

 .است

 

انسان پس از مرگ به واسطه رها شدن روح او از  اتیاو به ادامه ح(. الدیاز م شیپ ۵٠٠-۵٩٠) ثاغورسیف هینظر

 یاست افراد دهیاست و د شدهیرد م ییاز جا یگفته است که روز ثاغورسیزنوفان در مورد ف. بدن اعتقاد داشت

از دوستان او بوده است  یکیسگ  نیا اریاز آنها خواسته است آن سگ را کتک نزنند ز زنند،یرا کتک م یسگ

روح  نیمعتقد بود ا ثاغورسیف. است دهیسگ شن نیروح دوستش را از آه و ناله ا یکه مرده است و او صدا

 .نه سگ کندیدوستش است که ناله م

 

 وسیهمچون آناکساگوراس و دموکرت ثاغورسیف روانیاز پ یو(. الدیاز م شیپ ۴۳٠-۴۱٠) دوکلوسیامپ هینظر

 اهانیبا گ توانندیروح هستند و انسانها م یدارا زین اهانیمعتقد بود گ جهیو در نت دانستیرا موجودات زنده م هانایگ

 کیاز آن  شیبته بوده است و البته پ کی نشیشیپ اتیبود که در ح یمدع دوکلوسیامپ. روح رد و بدل کنند

 .بوده است زین یپرنده و ماه
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روح متاثر از  رامونیاست که افکارش پ یگرید لسوفیف وسیهراکل(. الدیز ما شیپ ۴٩۵-۵۳۵)هراکلیوس  هینظر

 اتیباشد که عالوه بر ح یلسوفیف نیاول دیشا وسیهراکل. کندیاز او نقل قول م اریبوده است و بس ثاغورسیف

معتقد  وسیهراکل. داده است تاست نسب حیصح طیکه در سالمت و شرا یبه وجود روح زیحرکت و خرد را ن

است که  یانسان مست مانند کودک خام کیروح  دیگویاو م. «است نیتر اریو هوش نیروح خشک، بهتر»ت اس

معتقد بود که استفاده از مشروبات سکره آور روح  سیهراکلو رود،یکه به کجا م داندیو نم خوردیم یسکندر

از متفکران  یاریمانند بس زین سیهراکلو. کندیم بیرا تخر نبد یروح حس ها یسیخ نیو ا کندیم سیانسان را خ

از ماده، هوا و  ابتریبرتر و کم ژه،یو یدارد اما از نوع یماد یتیمعتقد بود روح ماه الدیاز م شیقرن پنجم و ششم پ

 اریبس یشباهت ها یدارا گریکدیمعتقد است روح و بدن انسان با  نیهمچن وسیهراکل. آتش ساخته شده است ای

رو اساساً روح  نینسبت به بدن ساخته شده است، از ا یاست که روح از مواد برتر نیهستند و تنها تفاوتشان در ا

 .یعینه فرا طب رفتیبه شمار م یعیطب یزیچ

 

بوده است و قسمت ( الدیاز م شیپ ۳۱۱-۴٩٠)افالطون شاگرد سقراط (. الدیاز م شیپ ۳۴٩-۴۲٩)افالطون هینظر

در  ییکه سقراط به جرم کفر گو میدانیم. شودیسقراط م اتیافالطون مربوط به نظر هیاول یاز نوشتارها یادیز

. میشناسیما سقراط را از زبان افالطون م نیا رنمانده است، بناب یباق یکتاب چیزمان خود اعدام شده است و از او ه

اً بلکه قطع ست،یلزوماً نظرات سقراط ن نیاز متخصص یاریبه نظر بس دهدیالبته آنچه افالطون به سقراط نسبت م

 لیتبد یداستان تیشخص کیو او را به  دیگویاز موارد افکار خود را از زبان سقراط باز م یاریافالطون در بس

نظرات افالطون  نیبنابر ا. کندیو با مردمان مختلف پرسش و پاسخ م رودیم گرید یبازار و جاها رکرده است که د

او که که احتماالً از قول سقراط نظراتش را  نیآثار نخستدر  افت،یدر دو گروه از آثار او  توانیروح را م رامونیپ

 .است یداستان تیشخص کیکامال تنها  گریو دوم در آثار موخر او که احتماالً سقراط د کندیاعالم م

 

از  یبیبودن، روح ترک اتیاو عالوه بر جوهر ح دگاهیاز د ایاز روح صحبت کرده است که گو یبگونه ا سقراط

در  توانیافالطون را  م یالیسقراط خ ای ینظرات سقراط واقع. هست زیهر شخص ن تیعقالن و دانش قوه تیشخص

 اتیح رامونیگفتمان سقراط با شاگردانش پ نیو آخر نیکه چهارم( Phaedo) دویکتاب معروف افالطون ف

که در  دویف. افتیدر کندیم ریتصو زیجام شوکران را ن دنیو صحنه مرگ او و نوش کندیپس از مرگ را نقل م

است که در آن دو  یا شنامهیمشهور بوده است، مانند نما زین« روح رامونیپ»افالطون به کتاب  یهواداران سنت انیم

که به زندان آمده اند تا او را به کمک ( Cebes)و سبس  (Simmias) اسیمیس یسقراط با نامها روانیتن از پ
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 انیکه م یدر گفتمان. کنندی، با استادشان سقراط گفتگو مبخشند ییاز زندان رها گرشیشاگرد د( Crito) تویکر

 یا دهیبوده است که روح پد نیدر آن دوران ا تیکه باور اکثر کندیآشکار م ردیگیسقراط و شاگردانش انجام م

 .شودینابود م جهیاست که پس از مرگ همچون دود و نفس پراکنده و در نت یماد

 

و بجز برهان آخر  ستندین یاعتبار یروح آورده شده است که دارا یجاودانگ یاز سقراط  چهار برهان برا دویف در

 دگاهیسقراط در مورد روح دچار شک بوده است و د. رندیگیقرار نم زیمورد قبول مخاطبان سقراط ن  یحت

ب در کتا. آگاه بوده است نشیبراه جهیتمعتبر بودن ن ریدر مورد آن نداشته است و خود از نارسا و غ یمستحکم

هنوز  ایآ» پرسدیاز سقراط م( Glaucon)گالکون  افت،یدست  تیواقع نیبه ا توانیم زیافالطون ن یجمهور

و  کندی؟ سقراط شگفت زده به گالکون نگاه م«نخواهد رفت نیاست و هرگز از ب دانیکه روح ما جاو یا افتهیدرن

 تیتو در آن موقع ایام، آ افتهیرا در ن یزیچ نیقسم که نه، من چن( باستان ونانی انیخدا یخدا)به زئوس » دیگویم

بر  ادیاست نشان دهد به احتمال ز خواستهیسقراط تنها م. «؟یادعا کن نانیرا با اطم یزیچ نیکه چن یهست( یعلم)

مواد است  ریبا سا وتمتفا یزیو چ ستیانسان ن کریهمچون پ یماد یا دهیدر آن دوران روح پد جیخالف باور را

شدن و نابود  بیآنقدر که بدن و جسم در معرض تخر نیهمچن ست،یحس کردن ن یبطور کل ای و دنیکه قابل د

شدن باشد حداقل به اندازه بدن  بیمتفاوت بودن جنس اش به اگر در معرض تخر لیروح به دل ردیگیشدن قرار م

معتقد  نیسقراط همچن. دباش یو نابود ناشدن ریفنا ناپذ آنکهدارد، نه  یشتریو دوام ب ستیشدن ن بیدر معرض تخر

تر  یبرهان چهارم سقراط که قو. است امدهین دیپد زتریمختلف ر یاز قسمتها یعنی ست،ین یشدن هیاست روح تجز

 روح او احتماالً نکهیا شفرضیاو با پ. بخشد یشتریاو را استحکام ب هینظر نیا کندیاو است تالش م نیبراه یاز باق

 لیاست، که البته به دل ریکه روح فنا ناپذ کندیاست استدالل م یبر روح مبتن تایاست و ح افتهیبار تناسخ  نیچند

 یپس از مرگ ب اتیدادن و رد کردن نظر او در مورد ح حیتوض ست،یفرض وجود روح مورد توافق ن نکهیا

 .نوشتار است نیارتباط با ا

 

از خوانندگان  ینام دارد و برخ «یرجمهو»او که  گریروح را در کتاب مهم د رامونیافالطون پ اتیدوم نظر بخش

با آنچه در  یمتفاوت اتیکتاب، افالطون نظر نیدر ا. افتی توانیخوانده اند، م« عدالت رامونیپ»آنرا کتاب  یسنت

 لیدل نیو به هم داندیروح م یعدالت را حالت عال ونافالط. روح ابراز داشته است دهیآمده است نسبت به پد دویف

 اتیروح هم جوهر ح زیکتاب ن نیدر ا. افالطون در مورد روح بتاباند هیبر نظر ینور فراوان تواندیم زین یجمهور

 یدر جمهور یالیسقراط خ. یبشر یفکر یتهایو تمام فعال تیو هم جوهر عقالن رودیزنده به شمار م یارگانها
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که روح عادل از روح  داندین ماز آ یرا ناش نیکند که عادل بودن همواره بهتر از ناعادل بودن است و ایاستدالل م

 .نا عادل همواره شاد تر است

 

از آن است که  یتازه حاک دگاهید نیا شود،ینسبت به روح مطرح م یتازه ا دگاهید یکتاب چهارم جمهور در

 یادیاطالعات ز توانیم یدر جمهور. لیسه جنبه است، خرد، جان و تما یحداقل دارا شودیکه وارد بدن م یروح

 قتیخرد از نظر افالطون به دانش و حق. ردک دایپ کندیروح چگونه کار م نکهیجنبه ها و ا نیر کدام از اراجع به ه

افالطون . غار او آشنا شد لیو تمث قتیافالطون در مورد حق دهیبا عق دینظر با نیدرک بهتر ا یمتصل است، برا

 یکه خارج از غار وجود دارند و بر رو ییتهایاز واقع ییها هیو تنها سا میهست یمعتقد است ما انسانها درون غار

بلکه اصل آن  ست،ین زیاصل آن چ مینیبیمعتقد است هر آنچه ما م یو. مینیبب میتوانیم شوندیم کسغار منع وارهید

 نکهیحال منظور او از ا. میهست یمجاز ییایاست وجود دارد و ما در دن یقیحق یایکه دن گرید ییایدر دن زیچ

رابطه  قیحقا یایبا دن تواندیم و ستیغار ن نیاست که روح انسان در بند ا نیمتصل است ا قتیحقروح با  دیگویم

 یدنیدر ارتباط به سکس، پول، غذا، نوش اریروح را بس لیجنبه تما نیهمچن یدر جمهور یالیسقراط خ. برقرار کند

است که  یشتریوح وجود دارد نقش بمسئله ر حیدر تشر یو جمهور دویف انیکه م یتفاوت نیمهمتر. داندیم رهیو غ

 .بودن روح داده است اتیبه جوهر ح یافالطون در جمهور

 

تکامل  نیشیاز فالسفه پ اریبس«  روح رامونیپ»نظر ارسطو که در کتاب (. الدیاز م شیپ ۳۲۲-۳١۴)ارسطو  هینظر

ارسطو معتقد . کرده است یررسب شیتهایجنبه ها و فعال یکتاب خود از تمام نیارسطو روح را در ا. تر است افتهی

 نیو تفکر با روح در ارتباط است و ا ه،یتغذ کت،زنده بدن همچون حر یارگانها یاتیح یتهایفعال یاست تمام

 ییستایو ا رییاست، که باعث تغ عتیاز طب ژهیو یارسطو، روح نوع هیبنابر در نظر. دهدیارتباط را در کتابش شرح م

ارسطو خود  یروح در تئور نکهیبا توجه به ا. شودیو انسان م اهانیگ وانات،یدر بدن موجودات زنده همچون ح

در مورد روح صحبت شده  دویهمانطور که در ف زیبدن است آشکار است که او ن یارگانها یاتیح یتهایعامل فعال

 .ستیهمچون بدن ن یماد یزیاست، معتقد است روح چ

 

 یاست که ارسطو معتقد است روح برا نیاست ا تیاهم یاراروح د رامونیارسطو پ هیکه در نظر یگرید مسئله

از بدن را مسئول  یارگان چیدارد، اما از آنجا که ارسطو ه یبدن یبه ارگانها ازیشده ن ادی یاتیح یتهایانجام فعال

 اما او رد،یگیبدن و بطور مستقل انجام م واسطهمعتقد بود که تفکر تماماً توسط روح و بدون  دانست،یتفکر نم
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بدن  یحس یاست، ارگانها لیدخ زیانسانها حس کردن ن یفکر یتهایدر تمام فعال باًیمعتقد است از آنجا که تقر

که  ستیارسطو بر خالف افالطون معتقد ن نیباشند، بنابر ا تیدر فعال دیهمواره با زنی( …همچون چشم، گوش و)

که او  شودیاز آثار ارسطو مشخص م نیهمچن. ه دهدخود ادام تیبدن وجود داشته باشد و به فعال ونبد تواندیروح م

 یاز نظر ارسطو روح عامل تفکر انسان است و در قلب هر انسان یعنیاست،  دانستهیروح م گاهیقلب انسان را جا

تفکر را در  گاهیاست اعراب جا دهاست و سبب ش افتهیباشد که به قرآن راه  یونانی دهیا نیهم دیدارد، شا یجا

 .قلب بدانند

 

اتم  زیروح ن یاست، و در بررس( Atomist)اتم گرا  کی کروسیاپ(. الدیاز م شیپ ۲٩٠-۳۴۱) کروسیاپ هینظر

اتمها  یعنیساخته شده از اجزاء کوچکتر  تیاز عدم، همه را در نها ریبغ زیاو همه چ. گذاردیخود را کنار نم ییگرا

وجود ندارد، او احتماالً روح را  دانستیم ییاتمها روح را متشکل از چه کروسیاپ نکهیاز ا یمنابع مشخص. داندیم

گرما در بدن و  کردیم یکه سع کروسیاپ. است دانستهیم یمشابه یزهایچ ایباد و  ایآتش و  یساخته شده از اتمها

در  یدهد، و از آنجا که درک حس حیمختلف توض یکردن اتمها یرا همواره با معرف گرید یزهایاز چ یاریبس

 دن،ید) طیاز مح یحس افتیحس کردن و در کردینسبت داده نشده بود گمان م یاتم چیو به ها یاتمها ستیل

در . روح باشد یهمچون اتمها ییمرموز اتمها یتهایبرخاسته از خواص و فعال دیاحتماالً با زنی( …و دنیشن دن،ییبو

بعنوان مثال . شودیم را باعث التیاست که احساسات، تعقل و تما یزیهمان چ نیروح همچن یکروسیسنت اپ

و  یمعتقد است که روح دو قسمت دارد، قسمت نخست قسمت خردمند سم،یکروسیاپ روانیاز پ وسیلوکرت

و نابخردانه است، و  یعقالن ریآن قسمت غ گریو قسمت د نامدیم« ذهن»قسمت را  نیاست که او ا تیعقالن

همچون  نیهمچن کروسیاپ. نامدیم «وحر» یآنرا بطور مغشوش وسیاست که لوکرت یحس یافتهایدر تیمسئول

به  وسیبعد از دموکرت کروسیاپ. داندیم زیبدن ن یحرکت اعضا لیشده روح را دل ادیاز فالسفه  گریاز د یبرخ

 .ماده گرا بودن و انکار خدا معروف است

 

ت که به اس یگریاز فالسفه د یفرانسو دانیاضیو ر لسوفیدکارت ف(. یالدیم ۱۶۵٠-۱۵۱۶)رنه دکارت  هینظر

 شیب یبشر یجوامع امروز انیدکارت در مورد روح در م یفلسف یدست آوردها. وجود روح اعتقاد داشته است

به  رهیحرکت و غ ات،یجمله ح از ،یادیز یزهایدر زمان دکارت چ. هستند جیمورد را نیدر ا یگریاز هر باور د

خود در  یقبل دهیال تجسّسات و مطالعات عدبه دنب ۳۲-۱۶۳۱رنه دکارت در زمستان سال  شدیروح نسبت داده م

را به زبان « انسان»با فرنام  یرساله ا پرداخت،یانسانها م ای وانیبدن جانداران اعم از ح حیبه تشر ماًیمستق نکهیضمن ا
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در شهر ( سال بعد از فوت دکارت ۱۲ یعنی. یالدیم ۱۶۶۲بار در سال  نیاول یاو برا وشتهن نینوشت که ا نیالت

که به روح نسبت  گریکه دو کاربرد د دیرس جهینت نیمطالعات به ا نیدکارت بعد از ا. لند چاپ شده استه دنیل

بدون وجود روح  توانندیم واناتیندارند و بدن انسان و ح یحرکت و رشد در واقع به روح ارتباط یعنی شدیداده م

 یاریهوش ایروح عاقله و  یعنید داشت روح در زمان او وجو یکه برا یکاربرد سوم یاما و. حرکت و رشد کنند

(Consciousness )شنود،یم ند،یبیم) کندیاست که حس م یزیاز نظر دکارت روح همان چ. را انکار نکرد 

 یعنیدکارت  دگاهید.  شودیو نگران م ردیگیم میتصم کند،یم لیآورد، تخ یم ادیبه  کند،، فکر می(…و دیبویم

 ندهیآنچنان که در آ دگاهید نیمعروف است و ا( Dualism) یگانگذهن از بدن به دو ییاستقالل و جدا

از مسائل پاسخ دهد  یاریبه بس تواندینم نکهیا لیداد اکنون توسط اکثر فالسفه و دانشمندان به دل میخواه حیتوض

که  کندیرا مطرح م یاساس یذهن و بدن پرسش یدکارت در مورد دوگانگ دگاهید. شودیمردود شمرده م یدگاهید

از بدن ( روح)قرار است که اگر ذهن  نیمسئله از ا نیو ا شودیم ادیاز آن « مسئله بدن و ذهن»در فلسفه ذهن با نام 

بطور  ایروح و بدن برقرار شود؟  نیب تواندیم ونهچگ یبگذارد و رابطه عل ریبر بدن تاث تواندیجدا است، چگونه م

 دگاهیاست که در مورد د یمسائل نیپرسش از مهمتر نیذارد؟ و ابگ ریبر بدن و رفتار آن تاث تواندیچگونه م قتریدق

 .شودیدکارت مطرح م

 

 یعنیخود  ینیباور د تیاثبات حقان یخود را برا یبوده است و تمام تالشها یمذهب اریبس یکه شخص دکارت

ت، همانطور زده اس زین یعمل یپرسش دست به تالشها نیپاسخ ا افتنی یها انجام داده است برا کیکاتول نییآ

 نیپرداخته است و سرانجام به ا واناتیبدن انسانها در مرده شور خانه و ح حیکه گفته شد او در مطالعاتش به تشر

و از آن به بعد است  کندیکه در مغز است با بدن رابطه برقرار م  یغده صنوبر قیاست که روح از طر دهیرس جهینت

روح  ماتیتصم نیاثر دادن به ا بیبدن وجود دارند موجب ترتکه در  «یارواح حرکت»روح توسط  ماتیکه تصم

توجه دکارت را جلب کرده است که در سر انسان  لیدل نیمغز به ا یغده صنوبر  عتقدندصاحبنظران م. شوندیم

موجود است، مثال، دو چشم و دو گوش وجود دارد و غده  نهیدو عضو بصورت قر ،یتمام اعضا بجز غده صنوبر

 گانهیما  اتیتجرب دانستیاز آنجا که م یدر سر انسان است، و کتایاست تنها عضو  Pحرف  هیکه شب یصنوبر

در  رایبا بدن رابطه برقرار کند ز یغده صنوبر نیا قیاز طر دیگرفته است که روح با جهینت ستندیهستند و دوگانه ن

 .است یشوخ کی هیشب شتریب یعلم دگاهیامروزه از د دگاهید نیآن وجود ندارد، و البته ا یبرا یا نهیمغز قر
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او از ساختمان مغز انسان بوده است و او همانطور  یرنه دکارت برخاسته از نا آگاه یباورها نیاست که ا آشکار

اگر  ستیکه روح عامل حرکت ن دیرس جهینت نیو انسانها به ا واناتیح یها و استخوان ها چهیکه با مطالعه ماه

و مغز به  ستین زین یاریکه روح عامل هوش دیرسیم جهینت نیعه مغز انسان احتماالً به ابا مطال داشتیامروز وجود م

که به دانشگاه  یدر کتاب امتیاثبات خدا و ق یالبته رنه دکارت در تالش برا. را بر عهده دارد فهیوظ نیا ییتنها

 همدتها است که رد شد لیدال نیاما ا خود آورده است  یاثبات ادعا یبرا ینیکرد به نظر خود براه میسوربن تقد

انسان از بدن او  تیجدا نبودن عقالن. ندارند یهمخوان زین یعلم یبا داده ها نیو همچن شوندیاند و منسوخ حساب م

 واناتیدکارت ح. ردیگیاثبات عدم وجود خدا قرار م یبرا یاصل خدایاز فالسفه ب یتوسط عده ا یبعد از اثبات حت

را به  یاریاو هوش رایاست، ز دانستهیاز روح م یرا عار آنها نیاست و بنابر ا دانستهینم یاریذهن و هوش یرا دارا

ندارند و  یروح جهیو در نت ستندیزبان ن یدارا واناتیگفته است که ح دیاست و البته با ترد دانستهیداشتن زبان م

است و  دانستهینم اتیرا جوهر ح دکارت روح نیبنابر ا. شده اند یخوب طراح اریهستند که بس ییها نیتنها ماش

 .داشت یاریهوش توانیزنده بود اما نم توانیم زیمعتقد بوده است بدون روح ن

 

به وجود روح اعتقاد داشت اما  زین گریخداباور د لسوفیامانوئل کانت ف(. یالدیم ۱١٠۴-۱٩۲۴)امانوئل کانت نظر

 نیبه ا دیاما او معتقد بود که انسان به ناچار با. بات کردبا خرد نشان داد و وجودش را اث توانیمعتقد بود روح را نم

معتقد  یکانت بطور کل. و اخالق ضرورت دارد نیتوسعه د یوجود روح برا رایبرسد که روح وجود دارد ز جهینت

وجود آنها را  توانیو نه م ستندین یانسان در حوزه بحث نظر یهمچون وجود خدا و روح و جاودانگ یاست مسائل

قابل توجه و تعمق است که  یکانت تنها در صورت اتیالبته نظر. وجود آنها را رد کرد توانیکرد و نه م اثبات

 .مورد توافق و قبول باشد و معتبر شناخته شود یو ژهیو یکیزیمتاف یفکرسامانه 

 

 تناقضات در تعریف روح

 

و  یکیزیف یتیبه آن معتقد هستند ماه یروح، روح مسلماً آنگونه که خداباوران امروز یمیقد فیاز تعار گذشته

اعتقاد داشته  یزیچ نیبه وجود چن توانندیم انیگرا عتیاست و تنها فراطب عتیماوراء طب یندارد و مسئله ا یعیطب

و  یارزش علم چگونهیبودنش از ه یعیماوراء طب لیگرا هستند روح تنها به دل عتیطب کهیکسان دیاز د یعنی. باشند

معتقدند  یاست که خداباوران از طرف نیبه آن توجه کرد ا دیکه با یاما مسئله ا. واهد بودبرخوردار نخ یفلسف

 ییروح مکان و جا یبرا یعنی. معتقدند روح در بدن انسان است گریاست و از طرف د یماد ریغ یا دهیروح پد
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 زیچ« درون» تواندید نمنداشته باش یو ماد یعیطب یکه حالت یزیچ. آشکار است یتناقض نیو ا کنندیم فیرا تعر

 گرید یزهایدرون چ توانندیم ییزهایتنها چ. ردیقرار بگ( یگرید یماد ایو  یعیطب زیحداقل درون چ ای) یگرید

روح از آنجا که  نیبنابر ا. هستند یعیطب ناًیقی کنندیکه فضا اشغال م ییزهایو چ. کنندیکه فضا اشغال م رندیقرار بگ

 یخود دارا فیبدن باشد اساساً در تعر« درون» تواندیم نکهیباشد، با فرض ا یعیطب ریو هم غ یعیهم طب تواندینم

 .تناقض است

در بدن وجود دارد که معموالً  یگاهیقلب جا یاست که برا یبدان معن نیقلب در بدن است، ا دیگویم یکس یوقت

روح در  ندیبگو دیبا زیت نروح در بدن اس ندیگویخداباوران م یحال وقت. و سمت چپ است نهیدر س گاهیآن جا

قطع  یبدن شخص یاعضا یکه وقت دیجه رسینت نیبه ا دیروح در تمام بدن هست، با ندیبدن است؟ اگر بگو یکجا

از روح او از بدن کنده  یو قسمت شودیدو روح م یو آن شخص دارا شودیقطع م زیاز روح او ن یقسمت شود،یم

با  زیاز روح آن دو ن یمقدار شوندیم ضیتعو گریکدیبا  بدن دو شخص یاعضا یالبد وقت نیهمچن. شودیم

 .پوچ است یباور نیآشکار است که ا شوند،یم ضیتعو گریکدی

روح انسان بعد از مرگ به  ندیگویم. شودیهمچون حرکت مطرح م یبیعج اریروح مسائل بس یبرا گرید یطرف از

 یقرار گرفته است و روح در نقطه ا ینقطه ااست که خداوند در  یمعن نیجمله به ا نیا. گرددیسمت خدا بازم

. جا و مکان در نظر گرفته شده است وحر یبازهم برا. کند تا بخدا برسد یرا ط ریآن مس دیروح با نیو ا گرید

است که روح در  نیا یبه معن گریبه نقطه د یرفتن روح از نقطه ا. است یکیزیکامالً ف یا دهیحرکت کردن پد

 ریغ یزیچ فیکه روح بر طبق تعر یدرحال. است یعیطب یزیلزوماً چ یزیچ نیت، و چنزمان و مکان محصور اس

غلبه  یاست که برا یعمل زیپرواز کردن ن. کندیمعتقدند روح انسان پرواز م اناز خداباور یبرخ یحت. است یعیطب

 نیبگذارد؟ همچن ریتاث یماد ریغ یا دهیپد یبر رو تواندیچگونه م نیجاذبه زم رد،یگیانجام م نیبر جاذبه زم

آشکار است   د؟یدم توانیرا م یماد ریغ زیچ ایآ شود،یم دهیاز خداباوران معتقدند که روح به بدن انسان دم یاریبس

به چه  دانندیکه خود نم دهدیتناقضات نشان م نیهستند و ا جیخام و گ اریکه خداباوران در تصورشان از روح بس

داشته  یکه درون خود تناقض یزیچ( ست؟یتناقض چ)ه بنابر اصل تناقض آَشکار است ک نیو همچن. باور دارند

که وجود  شودیروح، باعث م فیدسته از تناقضات در تعر نیا ودوج جهیوجود داشته باشد، در نت تواندیباشد نم

 .روح محال باشد
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 انسان به روح انسان وابسته است؟ اتیح ایآ

 یکه باعث شد انسانها روح را اختراع کنند، تالش آنها برا یلیدال نیتر یاز اصل یکیکه گفته شد  همانطور

 ینیمانند آن است که انسان را ماش گریکدیانسان به  اتیوابسته دانستن روح و ح. بود اتیدادن مسئله ح حیتوض

 .افتد یروح از بدن خارج شود از کار م نکهیو به مجرد ا کندیکه روح در آن است کار م یکه تا زمان میفرض کن

چندان ارزش  گریاز فالسفه و دانشمندان بوده است اما امروزه د یاریبس دییالبته در گذشته مورد تا دگاهید نیا

معتقدند که در هنگام مرگ روح انسان از بدنش خارج  یاریهمانطور که گفته شد خداباوران بس. ندارد یعلم

روح انسان . شودیمطرح م یادیز ینسان پرسشهادر مورد خارج شدن روح از بدن ا. رودیم گرید یایو به دن شودیم

 کند؟یبدن را ترک م یبدن در ارتباط است و چه زمان یاز ارگانها کیبه کدام 

است  نیپرسش ا شود،یاز بدن خارج م ایو  کندیخود را با بدن قطع م وندیمعتقدند پس از مرگ روح پ خداباوران

 شیپ اریبس ستد؟یکه مغز انسان از کار با یدر زمان ای کند؟یرک مبدن را ت ستدیکه قلب از کار با یروح زمان ایکه آ

روح از  یطیشرا نیدر چن ایآ. است کردهیکار م هنوزداشته اند اما قلب آنها  یمرگ مغز یآمده است که افراد

را ترک افتد تا در آن زمان بدن  یاز کار م یمغز ک ایقلب  ندیتا بب کندیروح صبر م اینه؟ آ ایبدن خارج شده است 

بدنشان  یاعضا یتمام یول کندینم تیسال مغز آنها فعال نیو چند روندیبه کما م یاز مواقع افراد یکند؟ در برخ

قطع شود به  یخون هیتغذ نیو اگر ا شوندیزنده نگاه داشته م یخون هیافراد با تغذ نیا کنند،یکار م یعاد ربطو

انسان قطع  نیسرم از بدن ا یک ندیروح نشسته است تا بب ایبدنشان از کار خواهد افتاد، آ یاعضا یسرعت تمام

خود ادامه  اتیعوض شود، او به ح یخصمغز ش یطیشرا نیتا بعد از بدن او مهاجرت کند؟ اگر در چن شودیم

مشکل حل نشود او بالفاصله بعد از قطع شدن منبع  نیاما اگر ا. تنها مشکل بدن او مغز او است رایز. خواهد داد

 .ش خواهد مردبدن هیتغذ

 شود؟یافراد با هم عوض م نیروح ا ایآ ست؟یعوض شود چ یگریکه قلبشان با قلب انسان د کهیکسان فیتکل

بر  طیدر آن شرا. عوض کنند گریکدیبا  زیپزشکان قادر خواهند بود که مغز انسانها را ن ندهیاحتماالً در چند دهه آ

دو بدن  نیا نیب زیروح آندو شخص ن ایشود آ اردو گریکالبد د به یاز کالبد یاگر مغز انسان د؟یآ یسر روح چه م

زده شوند بر سر روح او چه  وندیپ گریانسان از جمله مغز او به اشخاص د کیبدن  یاگر تمام اعضا شود؟یجابجا م

 یاعضا ضیتعو تیو قابل یعلوم پزشک شرفتیخواهد آمد؟ آشکار است که در مسئله خارج شدن روح از بدن با پ

روح دارند، بعد از  کیدو روح دارند؟ اگر  دهیبه هم چسب یدوقلوها ایآ. شودیم دهید یاریتناقضات بس بدن

 یجراح زیروح ن نیا ایباشد چه بر سر روحشان خواهد آمد؟ آ زیآم تیموفق یجراح کهیآنها در صورت یجداساز

رفتن  رونیباعث ب البدشان معموالاز آنها از ک یکیخواهد شد؟ و اگر دو روح دارند چگونه است که رفتن روح 
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جسم برنده،  کیکه اگر با  میدانیبدن قرار داد؟ امروزه م کیدو روح را در  توانیم ایآ شود؟یم زین یگریروح د

وصل  گریکدیمغز را به  مکرهیکه دو ن یمغز یاز عصبها ی، توده ا(Corpus Callosum) یا نهیجسم پ

به دو روح  لیتبد زیزمان روح شخص ن نیدر ا ای، آ تداش میقل خواهدو ذهن متفاوت  و مست میرا ببر کنندیم

 هیاعضا را به بق نیا توانیکار کنند، و م توانندیبدن هنوز م یاز اعضا یاریپس از مرگ بس ینیتا زمان مع شود؟یم

ک روح بدن پس از تر یاز اعضا یاریچگونه است که بس کندیزد، اگر روح با مرگ بدن را ترک م وندیپ مارانیب

به رشد خود  زیپس از مرگ آن شخص ن یافراد مرده تا مدت یچرا ناخنها و موها کنند؟یهمچنان کار م بدناز 

 جادیبا ا گر،ید یبدن را بدون داخل کردن آنها در بدن یاعضا توانیاز مواقع م یاریدر بس یحت دهند؟یادامه م

 رونیب توانیرا م یخون یکه سلولها دانندیهمه م باًیرزنده نگاه داشت، بعنوان مثال تق یشگاهیآزما یمصنوع طیشرا

 یبه عوامل مشخص ستنیز یندارد و سلول برا یگرید زیاز سلول چ ریزنده نگه داشت، بدن به غ زیاز بدن ن

آن عوامل هر سلول را زنده نگاه داشت،  یمصنوع جادیبا ا توانیاست که م ازمندین ییو مواد غذا ژنیهمچون اکس

 یبرا یمصنوع طیشرا جادیبدن ممکن است، اما در عمل ا یاعضا ینگه داشتن تمام دهزن یتئور در نیبنابر ا

مسئله مانند روز روشن  نیپزشکان ا یبرا. نشده است سریم یپزشک یضعف فن آور لیاز آنها هنوز به دل یبرخ

را که دچار  نبد یاعضا خواهد شد تا افراد بتوانند جادیبدن ا یاعضا یبانکها کینزد اریبس ندهیاست که در آ

اگر  یدر تئور. بدنشان را زنده نگه داشته اند عوض کنند یکه اعضا یبدن مردگان یبا اعضا شوندیم یمشکالت

او را  ندهیرا بطور موقت کشت و در آ یانسان توانیبدن انجام داد، م یاعضا یرا در مورد تمام یکار نیبتوان چن

 یهمانند ساز یساختار سلول یاز رو هیشب اریبس یبگونه ا توانیرا مبدن انسانها  یاعضا. دوباره زنده کرد

(Cloning )بدنش باعث  یو دانش بشر از آناتوم یآن هستند که اطالعات پزشک انگریب یمسائل همگ نیا. کرد

 یعلم فیتناقضات را تنها با تعر نیشده است، و ا اتیدر وجود روح بعنوان جوهر ح اریبوجود آمدن تناقضات بس

 .حل کرد یادیو روح و خدا است تا حدود ز عتیوابسته به ماوراء طب ریو غ یعیکامالً طب یفیکه تعر اتیح

از  یبر روح او و خارج شدن روح او در دست اهلل است و روح تنها در زمان یانسان مبتن اتیح یقرآن یباورها در

زمان خارج شدن روح از بدن و مرگ انسان  نی، و همچنبه آن بدهد یاجازه ا نیبدن خارج خواهد شد که اهلل چن

 یمسائل پزشک شرفتیپ لیاست که امروز به دل یحالدر نیا. مقرر شده است شیدر نزد خدا از پ یدر لوح محفوظ

 یچگونه است که اهلل برا. دارد ندهیفزا یشده است و همچنان رشد شتریب اریعمر انسانها بس زانیم یو بهداشت

خارج شدن روح از  ایبلند تر مقرر کرده است؟ آ یعمر یامروز یانسانها یو برا یاه ترعمر کوت نیشیپ یانسانها

است که  یعیعوامل طب ایبدن؟ آ یاتیح یاز ارگانها شتریب یتعداد ای یکیاختالل در  ایمرگ است و  لیبدن دل

در  شانیاهلل برا موهوم همچون یکه موجود یارواح و اشباح و روابط ایبشر شده است  اتیشدن ح یباعث طوالن
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مردم در سوئد و ژاپن و  ،دارند یشتریب اتیمختلف دوران ح ینظر داشته است؟ جالب است که افراد در کشورها

 شودیاست که باعث م یطیمح ستیز طیشرا ایآ. نسبت به مردم قم و مکه و مشهد دارند یتر یعمر طوالن کایآمر

 ینژاد ضیعمر افراد در آن کتابچه مسخره اش دچار تبع زانیتن ماهلل در نوش ایرا عمر کنند و  یشتریافراد مدت ب

است؟ انتخاب با شما است، آشکار است  دهیبر یشتریژاپن و سوئد عمر ب و کایکفار ساکن آمر یشده است و برا

 .دهدیم حیترج ینیکودکانه د یرا به داستانها یعلم حاتیتوض یکه هر انسان خردگرا و معقول

 

اگر روح . وجود دارد یاریبس یپرسشها زیرج شدن روح از بدن در داخل شدن روح به بدن نبر مسئله خا عالوه

 دیصورت با نیروح داشته باشند؟ تمام موجودات زنده در ا دیاست چرا فقط انسانها با اتیح یالزم برا یجوهر

ها  یتک سلول نیکه ا شودیمآنجا جالبتر  سئلهم. شودیم دهیکش زیها ن یمسئله به تک سلول نیو ا. روح باشند یدارا

ها با  یتک سلول نیارواح هر کدام از ا ایآ. کنند جادیرا ا یو موجودات پر سلول افتهیبه مرور زمان تکامل 

جمع  گریکدیبا  زیارواح ن ایآ یعنی کنند؟یم جادیا یجانور پر سلول یرا برا یو روح بزرگتر شوندیجمع م گریکدی

خداوند  نیدر کدام مرحله از مراحل رشد جن شود؟یروح به بدن او وارد م یزمان تولد انسان چه گامدر هن رند؟یپذ

 شود؟یتخمک است که روح به تخمک فوت م کیدر هنگام باردار شدن  ایآ کند؟یروح را در وجود او فوت م

 رگیبر دو تخمک د میاز موارد تخمک بعد از بارور شدن تقس یتوجه داشت که در برخ دیاست با نگونهیاگر ا

. شودیم نیشش جن دیبر شش تخمک بارور شده و باعث تول میتقس یو گاه نیو باعث بوجود آمدن دو جن شودیم

 شود؟یو تکه تکه م میشدن، تقس میتقس نیبا ا زیروح ن ایآ

 یزندگ شتریاز گذشته ب یشده است، انسانها بطور محسوس شتریعلوم و بهداشت ب شرفتیعمر انسانها با پ طول

است  لیدل نیتنها به ا نیکرده است و ا دایپ شیسال افزا ۲٠سال گذشته بطور متوسط  ۱٠٠انسانها در  عمر کنند،یم

سال بطور  ١٠تا  ٩٠ نیب ۱۱۱٩در سال  انهاانس. انسان بوجود آمده است ستنیز یبرا یبهتر ستنیز طیکه شرا

 زین ندهیدر آ. کردندیم یزندگسال  ۵٠تا  ۴۵ نیب ۱۱٠٠است که در سال  یدر حال نیا کنند،یم یمتوسط زندگ

 دیاوصاف  با نیبا ا ایحال انتخاب شما کدام است؟ آ. کنند یزندگ شتریب اریکه انسانها بتوانند بس رودیاحتمال آن م

کرده است و  حضرت  یشتریدر قراخواندن روح از بدن انسان درنگ ب ریکه خداوند در قرون اخ شتاعتقاد دا

مسئله  یآدم اتیح نکهیا ای کند؟یجان انسانها و خارج کردن روح از بدن ارسال م گرفتن یبرا رتریرا د لیعزرائ

و خروج روح از بدن کامال  رودو هیو بدن او است؟ آشکار است که قض یطیمح طیو مرتبط با شرا یکامال ماد یا

 .مضحک است یداستان کودکانه و خرافه ا کی
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روشنتر از آنچه در گذشته بوده  اریامروزه بس اتیت مسئله حباعث شده اس کیو ژنت یولوژیدر ب عیسر یشرفتهایپ

 زیژنها ن. رندیگیقرار م گریکدیهستند که سلولها بر اساس آنها ساخته شده و در کنار  ییژنها نقشه ها. است باشد

 کیدر ژنت راتییتغ جادیا. ابندی یدر امتداد زمان تکامل م یعیهستند که توسط انتخاب طب ییایمیش یخود مواد

% ۱۱ باًیتکان دهنده باشد که تقر اریبس نیانسانها ا یممکن است برا. شودیم یباعث بوجود آمدن موجودات متفاوت

DNA انسان،  شودیاست که باعث م ماندهیدرصد باق ۱مشترک است و تنها همان  نهیبوز کی یانسان با ژنها کی

کرد و همچون  ییرمزگشا توانیهر موجود زنده را م یمسئله هم اکنون که ژنها نیو ا نهیبوز نهیو بوز باشدانسان 

 شتنیبه ماده ان یانرژ لیمورد مطالعه قرار داد به همان اندازه در نزد دانشمندان واضح است که رابطه تبد یکتاب

در  توانیرا م اتیروشن و واضح است که مسئله ح اریسب یمدرن امروز یستهایولوژیب یبرا. آنان واضح است یبرا

به  یازین چیشرح داد و ه یعیکاهش داد و کامالً آنرا از لحاظ طب یکیزیو ف ییایمیو انفعاالت شحد فعل 

 کیاگر . وجود ندارد اتیمسئله ح حیتوض یعلم، برا نیاز اشباح و ارواح در ا دنیطلب یاریو  ییداستانسرا

 هیبق رد،یمیرج شود آن کالبد مو اگر خا شودیروح به کالبد وارد شود، آن کالبد زنده م یقتو دیبگو ستیولوژیب

علم  یایبودنش از دن یعلم ریغ لیبه دل عتیماوراء الطب رایاو شک خواهند کرد، ز یدر سالمت فکر ستهایولوژیب

و ارزش  گاهیقدما جا انیم راست، د یخو نیکه امروز منحصر به افراد د حاتیتوض نگونهیاخراج شده است اما ا

 یمرموز معن یروهایموجودات مرموز و ن ایو  «اتیح یروین»مانند  زیچ چیه تهاسیولوژیب یبرا. داشته است یعلم

 یندارند و مدتها مشتر یولوژیاز ب یاطالع کهیکسان یاما برا. شودینم دهیبه وجود آنها هم د یازیو ن دهدینم

 .دشوار است سئلهم نیبوده اند درک ا ینیخرافات د

موجودات زنده  توانیبه حضور روح وجود ندارد، امروزه م یازیگز نموجود زنده اساساً هر کیبوجود آمدن  یبرا

در  یعمل لقاح را بطور مصنوع توانیهم اکنون م نیو همچنساخت   ییایمیرا تنها از مواد ش یتک سلول

تا  رودیانتظار م. شد دینوزاد جد کیآمدن  ایدنانجام داد و سپس با قرار دادن آن در رحم مادر، باعث ب شگاهیآزما

 یکرد و حت دیرا تول یدیبه انسان، انسان جد ازیکرد و بدون ن جادیا زیرا ن یبتوان رحم مصنوع ندهیچند سال آ

مسئله  میمسائل نابخردانه است اگر تصور کن نیبا در نظر گرفتن ا. داد رییتغ ایساخت و  یبطور مصنوع زینطفه را ن

در حال  یاتیدر کجا ح ندیخداوند نشسته است تا بب میتصور کن نکهیبه وجود روح است، مگر ا ازمندین اتیح

در آن از روح خود  یهستند، تا اندک اتیح جادیدانشمندان مشغول ا شگاهیشکل گرفتن است و در کدام آزما

 .فوت کند

. آورد یبه همراه م زیرا ن یمفصل یمباحث اخالق یانسان اتیکه مطرح شد، ارتباط روح با ح یبر مسائل عالوه

خداوند روح را  دیممکن است روح را به بدن کودکان عقب مانده بفرستد؟ چرا با یظالم یال کدام خدابعنوان مث
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قرار است تنها چند ساعت پس از زنده  که ینیبه بدن کودک ناقص الخلقه بفرستد؟ چرا خداوند روح را به جن

که  ییاگر خداوند از بچه ها د؟بخشیم اتیکه دست و پا ندارند را ح ییبفرستد؟ چرا خداوند بچه ها ردیشدن بم

 نیا ایآ فرستد؟یروح م ییبچه ها نیمخالف است چرا به بدن چن ینیمشروع از لحاظ د ریغ یتماس جنس قیاز طر

ممکن است خداباوران فاسد االخالق که همواره  ست؟یبودن خداوند در تضاد ن بانبودن و مهر کیمسائل با ن

 «کین»باشد  شانیموجود ممکن که همان خدا نیو به فاسد تر رندیبیم سوال ریرا ز یمسائل اخالق نیآشکار تر

حتم را  نیا اما. در کار بوده است یریحتماً خ. در کار است یحتماً حکمت م؟یدانیخوب ما چه م ند،یبگو ندیگویم

اوران منکر اما خداب میدانیکه م)موجب شر است   یمسائل نیکه چن میدانیخداباوران از کجا آورده اند؟ اگر ما نم

 ریکه موجب خ میدانیاز کجا م( شودیتمام م شانیخراف یهستند چون به ضرر باورها ینیچن نیا یاخالق قیحقا

شر  تیکه در واقع یهمانگونه که تمام مسائل کنند؟یتمام م یاباورخود را به سود خد یاست؟ چرا خداباوران نادان

خوانده  ریوران است، توسط خداباوران انکار شده و خخدابا یهستند و در صورت وجود خدا معلول رفتار خدا

 دهیادانسان و ن یاگر فرض بر نادان. دیشر به شمار آ تواندیم زین شمارندیم ریکه آنها آنرا خ یمسائل یتمام شود،یم

 ایآنچه خدا کرده است خوب است  دیفهم توانیاز کجا م گریانسان باشد، د یو اجتماع یدرون یگرفتن نظام اخالق

صدور روح را منحصر به خدا دانستن در تناقض با فرض  ازیو امت ات،یاساساً مرتبط دانستن روح با ح نید؟ بنابر اب

 .باشد اتیمنبع روح و ح تواندیک سرش نمین یاست و خدا( ست؟یخداوند چ)سرشت بودن خدا  کین

 

 انسان به روح وابسته است؟ یاریهوش ایآ

 

گمان بوده است که  نیاعتقاد به روح، ا لیدال نیتر یاز اصل داست،یروح پ اعتقاد به خچهیکه از تار همانطور

ذهن  انیکه م کنندیروح ادعا کرده و م دهیانسان وابسته به وجود روح او است، قالب باورمندان به پد یاریهوش

(Mind )روح او است از یبلکه ناش ست،یاز مغز او ن تهاو برخاس یاریانسان و مغز او تفاوت است و تفکر و هوش .

ها و  یبررس. ندارد یسازگار یعلم یها تیو با واقع ستین یارزش علم یامروز چندان دارا دگاهید نیاما ا

 روزیاز د شتریاست هر روز ب یپزشک یتکنولوژ نهیدر زم شرفتهایپ نیکه محصول آخر یمختلف علم قاتیتحق

 .مغز او است یکیزیف یتهایرخاسته از فعالب ماًیمستق زیو عواطف انسان ن اتاحساس یکه حت دهندینشان م

جدا و مستقل هستند اما  گریکدیمغز و ذهن انسان از  کردندیاز فالسفه و دانشمندان در گذشته تصور م یاریبس

 Nuclear Magnetic Resonance ،Positronژهیبو)مغز  شیمشاهده و آزما یهرچه تکنولوژ

emission tomography scanning و  یررسکرد، ب شرفتیپ( خون در مخ انیبوط به جرو مطالعات مر
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 انیدر نظر دانشمندان تفاوت م جهیشد و در نت سریم رهیو غ یمغز در هنگام اتفاقات احساس قترینظر گرفتن دق ریز

و  یفکر یتهایاز گذشته مشخص شده است که زبان، فعال شتریذهن و مغز کمتر و کمتر شده است و هر روز ب

 .هستند اومغز  تیاز فعال یانسانها همه و همه ناش تیشخص یو حت یحس

مغز آنان  تیانسانها برخاسته از فعال یاریمربوط به مطالعه مغز معتقد هستند که هوش یاکثر دانشمندان رشته ها لذا

سمت چپ مغز او  مکرهیدر ن یزبان یمهارتها یانسان برا یاست که پردازشها نیبر ا یبعنوان مثال باور علم. است

 دنیمربوط به د یتهایو فعال( Neocortex)تازه مخ  رقش یمربوط به سخن گفتن بر رو یقسمتها رد،یگیجام مان

 Declarative) یبه بادامه مغز سبب اخالل در حافظه اعالن بیآس دنیرس. سمت راست مکرهیدر ن

Memory )نیگلدست. شودیم (Goldstein )مغز، موجب  یچپ مکرهیاز ن ییکردن بخشها کیمعتقد بود تحر

که  رودیم شیانسانها به ساختمان مغزشان تا آنجا پ یرفتارها یابستگو. شودیشخص م کیترس و استرس در  جادیا

دارد، مثالً  یکیزیف یتفاوتها یانسانها بطور آشکار ریخطرناک با سا نیاز مجرم یمعتقد است مغز برخ رابرت هار

. انسانها متفاوت است ریافتد با مغز سا یمغز م یزبان یبه مهارتها که در بخش مربوط ییاتفاقها مارانیب نیدر مغز ا

از شکستن آنها  شناسندیاجتماع را م نیقوان نکهیو با ا شوند،یو کالفه م رودیحوصله شان سر م یافراد به آسان نیا

 زین یاطف انسانگفت که عو توانیمطالعات م نیبا توجه به تمام ا نیبنابر ا. کنندینم یو احساس گناه برندیلذت م

عواطف و  یمغز او هستند و هرگاه انسان قتریاو و بطور دق یبدن یتهایمحصول فعال او کامالً یاریهمچون هوش

بتوان در  دیکه شا دهد،یو ساختمان مغز او رخ م یعصب ستمیدر س یا ژهیو راتییتغ دهدیاز خود نشان م یاحساسات

 .ابدید همان عواطف و احساسات در انسان بروز باعث ش راتییتغ نیکردن ا یساز هیبا شب ندهیآ

 یکیزیف دگاهید کیدارند،  یرگیها چ دگاهید ریبر سا ،یعلم دگاهیانسان دو د یاریو شالوده هوش شهیمورد ر  در

 یزهایچ عتیاست که طب یمعن نیدر علم به ا یبطور کل یکاهش گر. است( Reductionism) یکاهش گر

خود را  کهیکسان نسیدر نوروسا نیا برداد، بنا صیدهنده آنها تشخ لیاجزاء تشک عتیطب یبا بررس توانیرا م دهیچیپ

تعقل،  ،یاریاز جمله هوش یبشر یمغز یتهایتمام فعال یمعتقدند که رفتار مغز و بطور کل دانندیم شهیاند نیا رویپ

 یتئور نیا بانانیپشت نیاز مهمتر. جستجو کرد یمغز یدر رفتار سلولها توانیرا م رهیاحساسات، عواطف و غ

نوبل را در سال  زهیاکتشاف خود جا نیا لیانسان است که به دل DNAکاشف ( ۲٠٠۴-۱۱۱۶) کیکر سیفرانس

رو آورد  نسیبعدها به نوروسا کیکر سیفرانس. به خود اختصاص داد یگریبطور مشترک با دانشمندان د( ۱۱۶۲)

بطور  «زیگان رتیح هیفرض»کتاب او  نیآخر. اوردیب یلم روع نیاو باعث شد به ا ییخدایمعتقدند که ب یاریو بس

 زیچ چیشما ه»معتقد است  کیکر. کشدیبه نقد م یعلم دگاهیروح را از د هیو فرض پردازدیم هیقض نیکامل به ا

 یو مولکولها یعصب یاز گروه ها یادیمگر رفتار تعداد ز …دیستین یزیشما چ»و « اعصاب یاز مشت ریبه غ دیستین
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 یپوتالموسیاز ارتباطات ه یانسان ناش یاریاو معتقدند هوش شهیو طرفداران اند کیکر. «یعصب یتهایه به فعالوابست

 هیشامل ناح) یقشر یها هیاز ناح یوجود خواهد داشت که برخ یمغز است و تنها در صورت یقشر یها هیو ال

 .داشته باشند یارتعاش یمدارها( ۶و  ۴شماره 

 نیاست، معتقدان به ا یکاهش گر ریغ یکیزیف دگاهیرد مغز و کاربرد آن مطرح است، دکه در مو یگرید دگاهید

 یانسان پ یاریهوش تیبه ماه توانیمغز م یباور ندارند که با نگاه کردن به تک تک سلولها و مولکولها شیگرا

اختصاص داد از  را به خود یدر رشته پزشک بلنو زهیجا زیکه او ن گرید ستیولوژیب یراجر ولکات اسپر. برد

برون آمده از مغز است، اما بر اساس  یژگیو کی یاریمعتقد است هوش یو. است یتئور نیا بانانیپشت نیمهمتر

رابطه  کی یاریهوش. برد یانسان پ یاریهوش یواقع تیبه ماه توانینم یعنوان با کاهش گر چیبه ه دگاهید نیا

انسان در  یاریباور، هوش نیبر اساس ا د،یافتد د یکه در مخ م یفاقاتدر ات توانیرابطه را م نیمتقابل با مغز دارد و ا

نوشتار  نیکه دکارت مطرح کرده است و در هم یبا دوگانگ دیعنوان نبا چیرا به ه دگاهید نیا ابد،ی یمغز تجسد م

 یو برون یوندر یتهایرا فعال یو روان یزمغ یتهایفعال دگاهید نیا. داده شد اشتباه گرفت یحاتیآن توض رامونیپ

 .دهدیم جهیانسان را نت یاریکه در مجموع هوش داندیم دهیچیمجموعه از اتفاقات پ کی

باور است که ذهن انسان  نیا یعلم یفالسفه ذهن و متخصصان رشته ها انیباور در م نیتر جیحال حاضر را در

انسان را نشان  یاریم هوشه یدو بر رو نیانسان همچون سخت افزار است و ا( مغز)همچون نرم افزار و بدن 

 یکاه یکه دکارت در آن نقش آدم ستکهنه ا یباور گریو ذهن از بدن د یاریو باور به جدا بودن هوش دهند،یم

چگونه ذهن انسان با بدن او در ارتباط است همواره مسئله  نکهیانسانها در مورد ذهن، و ا یکنجکاو. کندیم یرا باز

از  یهر کدام به نوع باًیاز افالطون، ارسطو گرفته تا دکارت تقر یسفه مختلفبوده است و فال زیبحث بر انگ یا

سال  ۴٠و در  وستهیهم بطور پ یانباشته شده رو یسال گذشته شواهد علم ۲٠٠در . اندآورده  یرو یدوگانگ

 قاتیه تحقک یدر حال. ذهن و مغز را کم کرده است انیفاصله و تفاوت م شتریباال و شتاب ب اریگذشته با دقت بس

در ذهن رخ  یزیچ زمانهمچنان ادامه دارند هم اکنون کامالً واضح است که هر  یو روان یمولکول دهیچیپ اریبس

 .و برعکس شودیدر مغز حاصل م زین یرییتغ دهد،یم

 هافتیرواج  زیمردم ن انیدر م یدرس یبه کتابها افتنیراه  لیاثبات وجود که به دل یبرا جیرا یاز استداللها یکی

 یبه موجود یو انسان از لحاظ ماد کنندیم دایپ رییبطور کامل تغ یبدن بعد از مدت یاست که سلولها نیاست ا

 باًیتقر یسالگ ۴٠شخص در  نیشود ا یجرم کبمرت یسالگ ۱١در  یبعنوان مثال اگر شخص. شودیم لیتبد گرید
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از انسان  یگریلزوماً بعد د یرو نیز هما ست،ین نیشیهمان انسان پ گریبدنش عوض شده است و د یسلولها یتمام

 .او است یو معنو یوجود دارد و آن بعد روحان

 توانیقطع شود، نم یسالگ ۲٠در  یاستدالل اگر دست کس نیمضحک است، از نظر سازندگان ا اریاستدالل بس نیا

انسان  نیکه ا دیو فهمبدنش عوض شده دوباره شناخت  یتمام سلولها نکهیا لیتنها به دل زین یسالگ ۴٠او را در 

 یسر کی دیبتوانند خودشان بمانند حتماً با انسانها نکهیا یکه برا دیاستدالل تالش دارد بگو نیا. همان انسان است

بدن،  یسلولها یتمام افتنی رییآنها ثابت بماند، و البته به اشتباه تصور شده است که با فرض تغ یبدن یهایژگیو

 یوراثت یکیاطالعات ژنت یبدن از رو یاست که سلولها یدرحال نیا. خواهد مانددر بدن ثابت ن زیچ چیه گرید

 رییسخت افزار و نرم افزار دانست، تغ یدارا انهیرا کیهمچون  توانیبدن را م یعنی شوند،یاداره م یحتساخته و 

 یبرا یکیطالعات ژنتا یبا مرگ هر سلول شود،ینرم افزار بدن نم افتنی رییسخت افزار بدن لزوماً باعث تغ افتنی

درست . فراهم آمده است یبعد یلولهاشدن س نیگزیجا یرا بر عهده دارد برا فیکه همان وظا یسلول لیتشک

 یطیشرا نیدر چن. میرا عوض نکن انهیاما اطالعات آن را میرا عوض کن یا انهیرا سکیسخت د نکهیمانند ا

 نیشیهمان انسان پ زیانسان ن نیه از قبل وجود داشته است، و ااست ک انهیهمان را انهیرا نیکه ا میتصور کن میتوانیم

 یو سخت افزار یکامال ماد یتیماه یا انهیرا یهمچون نرم افزارها زین یکیژنت اطالعاتالزم به ذکر است . است

 .وجود داشته باشند توانندیدارند و بدون وجود سخت افزار نم

 نهیامروزه توسعه دانش در زم. هستند یگرید یکیالکترون نیهر ماش ایو  انهیرا هینظر کامالً شب نیانسان از ا بدن

کنند در فلسفه  میترم توانندیکه خود را م ییتمهایو الگور( Artificial Intelligence) یمصنوع( هوش)ذهن 

از دانشمندان معتقدند ذهن و بدن  یاریبس درا حاصل کرده اند و همانگونه که گفته ش یذهن تحوالت شگرف

 .هستند وتریست همانند سخت افزار و نرم افزار کامپدر

 

 روح رامونیپ یاسالم و قرآن و نظرات اسالم امبریپ (ت

 

و نضر بن الحارث   طیمع یعقبه بن اب. در مورد مسئله روح وجود دارد یجالب و تأسفبار یاسالم ماجرا خیتار در

اسالم  امبریپ یآنها سه سوال برا. کنند شیرا آزما اسالم امبریپ رندیگیم میمکه بودند که تصم نیدو تن از مشرک

نداشته  یاسالم که در مورد روح اطالع امبریو پ. تاز آنها در مورد مسئله روح بوده اس یکیکه  کنندیمطرح م

 .کندیاز پاسخ دادن فرار م نگونهیاست ا
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 ١۵ اسراء

 وَمَا أُوتِیتُم مِّن الْعِلْمِ إِالَّ قَلِیالً عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَیَسْأَلُونَکَ

 .نداده اند یاز فرمان پروردگار من است و شما را جز اندک دانش یروح جزئ: پرسند بگو  یرا از روح م تو

 

آوردند و به  نهیجنگ را به مد نیا رانیاس یمسلمانان باق شوند،یمسلمانان م ریدو شخص بعدها در جنگ بدر اس نیا

 یدو شخص کشته شوند و امام عل نیکه ا دهدیدستور م نه،یراه بدر تا مد انیاسالم در م امبرید کردند اما پآزا هیفد

مچ  نیاز ا یدیمحمد احساس تنفر و حقارت شد کهآشکار است . زندیدو شخص را گردن م نیبن ابوطالب ا

کند  یخود را خال نهیعقده و ک ندتوایکه م یبه دل داشته است و در وقت یاست و از آنها عقده ا کردهیم یریگ

 یخصومت ها یبکنند تنها از رو یبتوانند از خود دفاع یحت نکهیرا بدون ا ریدو اس نیناجوانمردانه ا نگونهیا

 . کشدیتمام م یرحمیبا ب شد،یم نیدروغ امبریپ نیا ییآنها که سبب رسوا یها یریو مچ گ یشخص

 

رو است که  نیبوده است و از هم جیگ ارید در مورد مسئله روح بسماجرا آشکار است که محم نیگذشته از ا اما

. اش اهلل انداخته است یالیرو است که مسئله را به گردن دوست خ نیمسئله بدهد و از ا نیبه ا یپاسخ خوب تواندینم

و  شودیزده نم عتیاز ماوراء طب یدر قرآن حرف ساًاسا. دید زیدر قرآنش ن توانیمحمد در مورد روح را م یجیگ

روح را از فالسفه  دهیاسالم است که پد یایبرخاسته از تالش فالسفه و نوابغ دن یاسالم انیخو نید یباورها یتمام

( ۱ هیسوره فاطر آ)بعنوان مثال محمد در قرآنش به فرشتگان بال داده است؛ در . کردند زهیگرفته و آنرا تئور ونانی

 یدارد دارا یهستند چه لزوم یعیطب ریغ یاگر فرشتگان موجودات. دارند چهار بال ایکه فرشته ها دو، سه و  دیگویم

 یبه جا ییغلبه کنند و از جا نیآن است که با حرکت دادن آن بتوانند بر جاذبه زم یبال باشند؟ بال پرندگان برا

است که او به  نیهم یبال داشته باشد برا دیکند با روازکه قرار است پ زیهر چ ایدر مغز محمد گو. بروند گرید

 .دهدیبال م زیفرشتگان کتاب قصه اش ن

او بفرستد دچار  یخدا را برا یغامهایباشد و پ یکه قرار است پستچ یفرشته ا لیدر مورد جبرئ نیهمچن محمد

. خواندیجاها او را فرشته م یدر بعض خواند،یجاها او را روح القدس م یدر برخ. بوده است یدیشد یجیگ

 ایروح  نیمعتقدند ا انیحیکه مس ستروح القدس ا تیحیدر مس لیدل نینام روح القدس به ا همانطور که گفته شد
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بود  یمدع گرید یاما محمد از طرف. ردیگیم یاز خدا وح یاست که شخص قیطر نیو از ا شودینفس وارد بدن م

را در قرآنش رد  ثیثلاست و محمد ت ثیاز عناصر تثل یکیو از آنجا که روح القدس .  ردیگیم یوح لیکه از جبرئ

 نی، دچار ا(٩۳ـ  ٩۲ اتیسوره مائده آ) خواندیرا کافر م ثیمعتقد به تثل انیحیکرده است و مس ریو به شدت تکف

او را از مالئکه بشمار برده است و  ییاست و در جا دهیرا روح نام لیجبرئ یگاه. شودیم ییو تناقض گو یجیگ

آمده  گانکلمه روح در کنار فرشت گرید یدر جاها. مختلف هستند زیاست که فرشته و روح دو چ یدرحال نیا

آمده است که در شب قدر ( ۴ هیسوره قدر آ)اسم خاص استفاده شده است، مثالً در  کیاست، و روح بعنوان 

گفته شده است که روح بهمراه فرشتگان به ( ۴ هیسوره معارج آ)فرستاده خواهند شد و در  نیمالئکه و روح به زم

کرده است نام  دییرا تا یسیکه ع یبعنوان کس سقرآن از روح القد یگرید یدر سه جا کند،یخدا عروج مسمت 

به خود قرآن کلمه روح را  ییو در جا( ۱۱٠ هیو سوره مائده آ ۲۵۳و  ١٩ اتیسوره بقره آ)آورده شده است 

استفاده شده است و  یمختلف در قرآن کلمه روح در موارد نی، بنابر ا(۵۲ هیآ یسوره شور)اطالق کرده است 

آن پرداخته اند اما خود  اتیقرآن به جزئ نیشده است که مفسر یادیز یپرسشها وآمدن بحث ها  دیموجب پد

 .ستیروح چ دانندیمعترفند که نم

 یو اسالم یقرآن یاتفاقها یتمام. شودیزده نم عتیاز ماوراء طب یحرف یاسالم یمیقد یدر قرآن و کتابها اساساً

، در یعیفراطب ایو  یعیطب رینه غ کندیاستفاده م دنیقابل د ریغ یعنی ب،یقرآن از کلمه غ. هستند یعیطب کامالً

 یدر باورها. رودیراه م نیزم یو در رو شودیسوار بر خر م لیاز مواقع جبرئ یاریدر بس یحت یاسالم هیاول یکتابها

جا  یهستند، محصور در زمان هستند و حت یعیاماً طبتم شوندیخوانده م یعیکه امروزه ماوراء طب یموجودات یاسالم

نشسته اند  رشتهانسانها دو ف یشانه ها یمسلمانان است که بر رو انیدر م جیبعنوان مثال باور را. دارند زیو مکان  ن

فرشته ها هم محصور  نیکه ا شودیباعث م نیاعمال بد انسان را، ا یگریو د سدینویاعمال خوب انسان را م یکیکه 

شانه اش را از دست  یحال اگر کس)شانه ها است  یبر رو گاهشانیجا رایدر زمان و هم محصور در مکان باشند، ز

و هر  کنند،یکرده و ثبت م یابیبا اعمال شخص رفتارش را ارز انو همزم( کجا خواهد نشست؟ چارهیبدهد فرشته ب

 .است یعیطب یزیکه محصور در زمان و مکان باشد لزوماً چ زیچ

که  کنندیاز مسلمانان گمان م یاریبس. گزارش شده است یعیکامالً طب زیپس از مرگ ن اتیح یاسالم یباورها در

است که در قرآن گفته شده است  یدرحال نیا. در بهشت وارد خواهد شد امتیروح انسان است که در روز ق نیا

در قرآن . است یجسمان یمسئله ا الًکام یمعاد اسالم. خواهد کرد یکه خداوند ذرات بدن شما را جمع آور

شهادت  نکهیگذشته از ا. شهادت خواهند داد امتیشما در روز ق هیشما عل یکه دست و پا شودیگفته م نیهمچن

مسئله امروزه  نینابخردانه و کودکانه است، ا اریبس یاسالم یباورها یهمچون باق امتیبدن در روز ق یدادن اعضا
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بر  یشخص دیتصور کن. رسدیمضحکتر به نظر م اریبس شودیزده م وندیپ گریکدیبا  انهبدن انسا یاز آنجا که اعضا

 امتیدر روز ق. بزنند وندیرا به دست او پ یگریاثر تصادف دست خود را از دست بدهد و پزشکان دست شخص د

که  یومدست د ایاو شهادت خواهد داد  هیدست خودش عل ایاو شهادت خواهد داد؟ آ هیکدام دست است که عل

البته . آن شخص شهادت بدهند هیهردو عل دیدو دست با نیبوده است؟ آشکار است که ا گریمربوط به شخص د

عوض خواهند  گریکدیدو دست با  نیشهادت خواهد داد بعد ا یاول آن دست اصل ندیممکن است مسلمانان بگو

مقدار  امتیدر روز ق نیبنابر ا ،شخص شهادت خواهد داد هیدست اول خواهد نشست و عل یشد و دست دوم بجا

 .ردیانجام بگ دیبا یجراح یادیز

 ییبدن انسان ساخته شده از مواد غذا یآشکار است که تمام سلولها. میتر کن دهیچیمقدار پ کیمسئله را  حال

همه انسانها بعد از مرگ  یاز طرف. ساخته شده از اتمها هستند ییمواد غذا نیو ا کند،یهستند که شخص مصرف م

اتمها دوباره وارد بدن شخص  نیکه بعدها ا ستین دیو اصالً بع گرددیبازم عتیشده و ذرات بدنشان به طب هیتجز

 یاز ذرات بدن هر انسان یگفت قسمت توانیم نیبنابر ا. بدهند لیاو را تشک یسلولها جهیشوند و در نت یگرید

توسط اهلل تنها در  امتیرات در روز قذ یحال جمع آور. بوده است یگریاحتماالً قبالً ذرات بدن شخص د

. ستین نگونهیکه ا یشده باشد، درحال لیبصورت مستقل تشک یکتایاز ذرات  رادممکن است که همه اف یصورت

در  امتیدر روز ق X نیحال ا. گرفته باشد Bاز ذرات بدنش را از بدن شخص  Xمقدار  Aشخص  دیفرض کن

 یچه کس هیمتعلق خواهد بود و عل یبه چه کس X؟ مقدار B شخص ای Aجمع خواهد شد؟ شخص  یبدن چه کس

 خیدر طول تار انینوع وجود دارد که اسالمگرا نیاز هم یگرید کیداد؟ مسئله جالب و کالس واهدشهادت خ

قرار است که  نیمسئله از ا نیا. نبرده اند ییرا فراهم کنند اما ره به جا یمعقول یآن پاسخها یتالش کرده اند برا

به  لیشده، تبد وردهبدن شخص خ یرا بخورد و اعضا گرید یپس از مرگ شخص یشخص میرض کناگر ف

 نیچه خواهد آمد؟ آشکار است که ا هیبر سر بدن فرد اول یبدن شخص خورنده شود، در معاد جسمان یاعضا

 یت که حتاس لیدل نینخواهد بود، به هم یخردمند چیمورد قبول ه یهمچون معاد جسمان یکودکانه ا یقصه ها

دست  ایرا رد کرده اند،  یمعاد جسمان زین یو فاراب نایس پوربوده اند همچون  زیکه مسلمان ن یاز  فالسفه ا یاریبس

 نایاست پور س یاست که امام محمد غزال لیدل نیبودن و قابل اثبات بودن آنرا محال دانسته اند و به هم یکم عقالن

 .خطاب کرده است( یگمراه سرکردگان)« ضالل یروسا»را کافر و از 

از انسانها  یبرخ یکیولوژیبنابر مسائل خاص ب. است یجنس رییمسئله تغ میکه امروزه با آن روبرو هست یگرید مسئله

به هر  نکهیا ایو ( را با مخلوق خود کرده است یکار نیچن لیاهلل به چه دل ستیمعلوم ن) ندیآ یم ایدو جنسه به دن

 یکیتکنولوژ شرفتیبرابر با جنس مخالفشان هست و امروزه با پ شانیجنس تیهو یرگید یروح ایو  یجسم لیدل



 

بیخدایی: فصل چهارم  بیخدایی مدرن                     

 

۲55 

 

 رییتغ زیافراد روحشان ن نیدادن ا تیجنس رییبا تغ ایآ. بدهند تیجنس رییتغ توانندیافراد م نیا یپزشک نهیدر زم

 افتندیب یبهشت یها یحوربه دنبال  دیبا ایدر آن دن ایافراد در بهشت چه خواهد بود؟ آ نیا فیتکل دهد؟یم تیجنس

 سریم شیاهلل آنها را شوهر خواهد داد؟ احتماالً مومنان خواهند گفت در بهشت هر آنچه مومن بخواهد برا ایو 

مومنان هم جنس خود  هیبا بق تواندیهم باشد م( ست؟یچ ییهمجنس گرا)همجنسگرا  یاگر مومن نی، بنابر ااست

ممکن است و مسلمانان  ریغ نیزم یچرا بر رو ستدر بهشت ممکن ا یکار نیاگر چن. برقرار کند یرابطه جنس

 یبرا زیگذشته بنابر گفته قرآن اگر همه چ نیاز ا دهند؟یآزار م نقدریا انیخود را در مقابل حقوق همجنسگرا

همچون  یکودکان ایدر بهشت با همسران رسول اهلل هم همبستر شوند؟ آ توانندیمومنان م ایاست آ ایمومنان مه

 ستین سریم زیاسالم در امان خواهند بود؟ نعوذاً باهلل با خود خدا چطور؟ اگر همه چ امبریدر بهشت از دست پ شهیعا

 نکرده است؟ یپس چرا قرآن به آن اشاره ا

در قرآن نوشته شده است . است یعیکامالً طب یموجود زیخود خدا ن یاسالم حت نیمسائل، در د نیبر تمام ا عالوه

اهلل را به  یبرا «دی»قرآن کلمه  نیاز مفسر یبرخ(. ۶٩ هی، و سوره الزمر آ٩۵ هیسوره ص آ)ت دارد که اهلل دو دس

گفته  یعنیاستفاده کرده است،  «یمثن»بصورت  دی مهاست که در قرآن کل یدرحال نیترجمه کرده اند، ا« قدرت»

به قدرت ترجمه شود،  دیدست راست است، اگر قرار است  یگریدست چپ و د یکیاست دو دست دارد و 

. کنند یرا ماست مال یآشکار یخطا نیچن توانندیقرآن نم نیترجمه کرد و مفسر« دو قدرت» دیقدرت را با

در  اتیآ نگونهیکه ا ستین یازیمنظور از دست واقعاً همان دست است و ن قدندمعت( ها یمعروف به وهاب) انیسلف

 انهیانسانگرا نگونهیاسالم خدا را ا امبریکه واقعاً پ رسدینظر م و به م،یریدر نظر بگ یجسمان ریقرآن را بصورت غ

، ۲١، سوره کهف ۲۲ هی، سوره رعد آ۵۲ هیسوره انعام آ)صورت است  یدارا نیاهلل همچن. است کردهیتصور م

هست  زین نیدیاهلل قابل د یعنیو با او لقاء کنند،  «نندیبب» امتیو مومنان قرار است اهلل را در ق( ۳۱و  ۳١سوره روم 

 ی، برا۴۲ هیسوره القلم آ)ساق پا است  ی، اهلل دارا(۳۱ هیسوره طه آ)چشم است  یاهلل دارا( ٩ هیآ ونسیسوره )

جلد نهم،  یبخار حیو صح ۴۴۱، شماره ۶٠جلد نهم، کتاب  یبخار حیحمراجعه شود به ص قتریدق حاتیتوض

 ضیترجمه ف ،یترجمه صاحب محدث دهلو رجوع شود به شتریب یترجمه ها یو برا  ۵۳۲، شماره ۱۳کتاب 

 یترجمه اشرف ،یاسریترجمه حاج محمود  ،یاالسالم، ترجمه عباس مصباح زاده، ترجمه محمد کاظم معز

اهلل مفتضحانه  تیآ کیچگونه  میبدان نکهیا یبرا یرازیاهلل مکارم ش تیشود به ترجمه آ عهمراج نیهمچن ،یزیتبر

 یعنی ،«دیآ یم»در صف فرشتگان  امتیو در روز ق کندی، اهلل حرکت م(کندیمو کلمه مفرد را جمع  دیگویدروغ م

و چند فرشته او  ندیبنش( عرش)بر تخت  امتیقرار است اهلل در روز ق نیهمچن(. ۲۲ هیسوره الفجر آ) کندیحرکت م

و سوره  ٩ هیفر آسوره غا) فرشته ها دور عرش اهلل گرد آمده اند  نی، و همچن(۱٩ هیسوره الحاقه آ)را حمل کنند 
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و  شودیخوشحال م شود،یم یعصبان دهد،یاهلل در قرآن بر اساس رفتار انسانها عکس العمل نشان م( . ٩۵ هیالزمر آ

و . اهلل دارند یکنترل بر رو یکه انسانها به نوع دهدیتابع رفتار انسانها است نشان م هللآنکه ا لیمسئله به دل نیا

همه و همه  نهایا. بردیبه سر م یمحدود به زمان است و در زمان و مکان مشخص زیکه اهلل ن دهدینشان م نیهمچن

اطالع  یکامالً ب عتینام ماوراء طب به یاسالم از مسئله ا امبریپ یعنی ،یمسئله هستند که خالق اهلل اسالم نیگواه ا

امروزه از خدا بعنوان  که مسلمانان یاست، و درک دهییسرا یعیکامالً طب یخود را بگونه ا لیبوده است و اباط

 انیونانیرا از  عتیاست که ماوراء طب یفالسفه ا قاتیدارند، تماماً برخاسته از تالش و تحق یعیفراطب یموجود

اسالم بوده  یاز علما یاریمورد اعتراض بس یفلسف ریتفاس نیاز برخاسته از خود اسالم و ا هباستان آموخته اند ن

 .است

 

 باور به روح یبرا جیرا لیدال یبرخ یبررس( ث

 

 انیم در معموالً یمشخص مسائل اند، داشته روح به باور یبرا دانشمندان و فالسفه که یلیدال و استداللها از جدا

 .ستین ارزش از یخال مسائل نیا از یبرخ به پرداختن که شودیم روح وجود به اعتقاد باعث مردم

 

 احضار روح

 

 یاول افراد حروف الفبا را بگونه ا قهیدر طر. رندیگیمختلف صورت م قیاحضار روح معموالً به دو طر جلسات

و  گذارندیرا در وسط م( ینعلبک ای وانیل کیمثالً )که حرکت دادن آن آسان است  یعیو سپس ش نندیچیمرتب م

 یغرب یکشورها یهایفروش یباز بابدر اس. دهندیحرکت دارد قرار م تیآن جسم که قابل یرا رو شانیدستها

« درود و بدرود»آنها به همراه کلمات  ینام دارند و حروف الفبا رو که تخته اوجا شودیفروخته م نیچوب ییها تخته

 نیکه اطراف ا یافراد. شودیهمراه آن ارائه م زین نیذره ب هیشب یآن چاپ شده است و جسم یرو« و نه یآر»و 

جسم را  یو شخص گذارندیجسم متحرک م یرا رو شانیو بعد دستها کنندیرا مطرح م یسوال نندینشیتخته م

حرکت ها  نیا کنندیاز مردم گمان م یبرخ. بردیاز کلمات م یکی یرو ایحروف الفبا  یو بر رو دهدیحرکت م

 حرکت نیکه ا کنندیم شنهادیپ انیهمچون روح و جن هستند، اما شک گرا یعیمربوط به موجودات ماوراء طب

 هیتوص انیشک گرا نیا. شودیکه در جلسه حضور دارند انجام م یناخودآگاه توسط کسان ایبطور خودآگاه 
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حروف الفبا  یو بعد جا نند،یرا بب یزیدر جلسه حضور دارند بسته شود و نتوانند چ کهیکسان یکه چشمها کنندیم

 ایو  کندیجسم محرک حرکت نم ای کهخواهد شد  دهید نصورتیشود، در ا دهیتخته اوجا چرخ ایعوض شوند 

حاصل شود که حرکت  تواندیم لیدل نیتنها به ا جهینت نیو ا شودیم افتیدر یسر و ته و غلط یب یسخهاپا نکهیا

 .ینه از طرف موجودات نامرئ ردیدر جلسه حضور دارند انجام بگ کهیجسم متحرک اساساً توسط کسان

  وموتوریدیا یروین د،شویو سبب حرکت م ردیگیکه بطور ناخودآگاه توسط بدن انجام م یا چهیماه یتهایفعال به

و روانشناس  یفارادا کلیما یسیدانشمند انگل مز،یج امیلیانجام شده توسط و یعلم یشهایآزما. شودیگفته م

 رهیو ارواح وغ یعیکه مردم آنها را به موجودات ماوراء طب یاز اتفاقات یارینشان دادند که بس منیه یر ییکایامر

 یجلسات یتمام نیبنابر ا. هستند یا چهیناخودآگاه ماه ینوع حرکتها نیبرخاسته از هم قتیدر حق دهندینسبت م

حرکت  نیبرخاسته از ا توانیدر انجام آزمون نقش دارد را م یکه در آنها بدن افراد شرکت کننده به نحو

و از آنجا که خود در  داندیرا م کندیکه م ییآشکار است که شخص خود پاسخ پرسشها. دانست کیومتریدیا

 اریروش مسلم و بس کی. خود خواهد داد یبه پرسشها زیدرست ن یادن جسم متحرک نقش دارد، پاسخحرکت د

 حرکتکه  یزیچ یاست که افراد  دستشان را از رو نیجلسات ا نگونهیا تینشان دادن واقع یبرا گریساده د

 .ستادیکه جسم از حرکت بازخواهد ا دیخواهند د نگونهیبردارند، ا کندیم

ها ارواح  ییگردهم آ نیدر ا. تر از نوع اول است دهیچیپ یاحضار روح اندک یها برا ییگردهم آ نیدوم ا نوع

 تواندیکه تنها او است که م کندیادعا م کندیاحضار روح را م یکه ادعا یاز موارد شخص یدر برخ. ندیگویسخن م

اش را داشته باشند، و  یکه آمادگروح را بشنوند  یصدا توانندیم یتنها در صورت گرانیروح را بشنود و د یصدا

 ییمعموال خودش تنها یشخص مدع نیهم یبرا)!(. شوند وانهیاش را نداشته باشند د یممکن است اگر آمادگ

 ییموارد هم صداها یدر برخ. که روح چه گفته است کندیم فیتعر هیبق یو بعداً برا شنودیصدا را با گوش شنوا م

خود بطور  یموارد شخص مدع نیدر ا. فهمدیآن صداها را م یمعناست که  یدعفقط شخص م یول دیآ یم

است که  یدر مواقع نیا د،یآ ینم ییصدا چیه زیاز موارد ن یدر برخ. کندیم دیصداها را تول میمستق ریغ ای میمستق

مجلس  درکه  شودیمواقع گفته م نیکند، در ا یریخردگرا در مجلس وجود داشته باشد و بخواهد مچ گ یشخص

 یارواح خجالت یطیشرا نیدر چن. شودیمتوقف م شینما یاجرا یگریبه هر بهانه د ایوجود دارد و  یمنف یژانر

 .شوند ینم انینما

انجام نشده اند، در  تیبا موفق یو مشاهدات علم یشیآزما طیاحضار روح تابحال در شرا یاز ادعاها کیچیه

 یرند مزیموسسه ج. وجود دارد یتقلب و کالهبردار یعبه نو شودیمراسم انجام م نگونهیکه در ا یمراحل یتمام
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 زین قیزند یتارنما. پاداش خواهد داد دهدرا انجام  یعیفراطب یدالر به هرکس که بتواند هر عمل ونیلیم یکمبلغ 

 نینشان دهد ا یو علم یشگاهیآزما یطیرا بتواند در شرا یعمل نیاز سرتاسر جهان چن یهر شخص کهیدر صورت

 نیچن کهیتا زمان. دیها مراجعه کن به چالش شتریاطالعات ب یبرا. حذف خواهد کرد نترنتیا یاز روتارنما را 

وجود  نهیزم نیدر ا یتوان فرض کرد که مدارک و شواهد معتبر و محکم و قابل توجهیاست، م افتادهین یاتفاق

 .اساس است یندارد و اعتقاد به آنها ب

که در کنار پادشاهان و  شودیم دهید یاریبس یو افسانه ها خیدر تار. دارد یاریاحضار ارواح قدمت بس یادعا

 گاهیاز جا یو افراد مشابه موجود بوده اند و حت رهایجنگ ان،یگو شیهمواره جادوگران ستاره شناسان، پ نیحاکم

آوردند و به  یراه ها بدست م نیرا از ا رهیو غ ناندر اجتماع برخوردار بودند و اطالعات راجع به دشم زین ییباال

در . اند افتهیراه  زیبه قرآن ن یو کامالً خراف قتیاز حق یخال یداستانها نیجالب است که ا.  دادندیپادشاهان ارائه م

 نیاطیآمده است که ش( ۱٠۲ هیسوره بقره آ)مثالً در . کنندیم ینیاز موارد جادوگران نقش آفر یدر برخ زیقرآن ن

 تیواقع. زنندیم یجادوگران دست به جادوگر زین یبودند، و در داستان موس آموخته یاز مردم جادوگر یبه برخ

کتاب  نیخود را باورمند به ا ییتاسف است که افراد دانا اریبس یشده است و جا دییدر قرآن تا یداشتن جادوگر

 .دانندیم

کشور  یاطالعات یاه سیبر اطالعات بدست آمده از سرو هیتک یبجا یپادشاه ای یجمهور سیامروزه اگر رئ اما

که با امام زمان در تماس است،  یآخوند ایو  ر،یجن گ شگو،یپ کی یبر گفته ها ،یمنابع معتبر اطالعات ریسا ای

اطالعات  شدیبا احضار روح و صحبت با اجنه م گرمطمئناً ا. به نظر خواهد آمد هیخرد و فروما یب اریکند بس هیتک

آن  یو بجا کردندیبدست آوردن اطالعات صرف نم یبرا یهنگفت یها نهیهز ایدن یبدست آورد، دولتها یناب

 گردیو افراد تحت پ نیمجرم یتا مکان اختفا کردندیدو شخص که در احضار روح تبحر دارند را استخدام م یکی

 .ابندیرا آسان تر ب

باشند، و  یعیاوراء طبم فشانیاست که ارواح قرار است طبق تعر نیبه آن اشاره کرد ا دیبا نجایکه در ا یا مسئله

 گرید زیآن چ  دیبشنو ایو  دیلمس کن د،ینیرا بب یزیاگر بتوان چ یعنی ستند،ین یحس افتیقابل در یعیطب یزهایچ

 یعکس گرفتن از ارواح، ضبط کردن صدا لیاز قب مونهانوع آز نیا یو از آنجا که در تمام ست،ین یعیماوراء طب

 افتیقابل در یاز روح را بگونه ا یعیطب یینمودها توانندیم کنندیها ادعا مآن انیمدع ره،یارواح، احضار روح و غ

 .ارتباط با روح است یآزمونها چه درست چه نادرست کامالً ب نیا جهینشان بدهند، نن یحس
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 دژاوو

 

 نیا. از مردم معتقد به وجود روح شوند یاریبس شودیاست که باعث م یمسائل گریاز د زیدجاوو ن ایدژاوو  هیقض

که از قبل آن صحنه را  کندیو گمان م شودیمواجه م یبار با صحنه ا نینخست یکه انسان برا دهدیرخ م یمسئله وقت

 لیاست و توسط ام« شده دهید شیاز پ» یبه معن یوکلمه دژاوو در زبان فرانس. دارد ییاست و با آن آشنا دهید

آن در آمده  یبرا یاصطالح علم کیبعنوان  حالت اختصاص داده شده است و نیبه ا( ۱۱۱٩-۱١۵۱) راکیبو

 زیتجربه دژاوو ن لیکه انسانها دارند اعتقاد به روح به دل یعیو فراطب ینید یباورها ریاز سا یاریهمچون بس. است

 چیدژاوو ه دهیپد. مغز خودشان دارد عتیمورد بخصوص در مورد طب نیو در ا عت،یاز طب افراد یدر نادان شهیر

تا آنجا که  انیخو نید ریاز سا یاریو بس انیندارد، هرچند اسالمگرا گرید ییایو مسائل رو با روح یارتباط

از خرافه  یاریبس. خود استفاده کرده اند و خرافات خود را به مردم قبوالنده اند انیمشتر ینادان نیاند از ا توانستهیم

 کیکه  یحیاما توض دانند،یانسانها م نیشیپ یبا زندگ میمعتقد به تناسخ روح دژاوو را در ارتباط مستق انیگرا

 .باشد ریاز سه حالت ز یکی تواندیدژاوو دارد م دهیخردگرا در مورد پد

است  یدرحال نیا شود،یروبرو م یصحنه ا نیاست با چن یبار نیاول نیکه ا کندیاز موارد انسان گمان م یاریبس در

به  یهمان صحنه روبرو شده است اما در بار اول توجه کاف قرار گرفته است و با تیدر همان موقع زیقبال ن یکه و

. شده باشد فیدر حافظه او تضع تیبه آن موقع وطاطالعات مرب یگرید لیبه هر دل نکهیا اینکرده است  طیمح

که در موقع خواندن  ستین بیکتاب خوانده باشد اصال عج نیسال سن داشته باشد و چند ۵٠ یمثال اگر شخص

در  نیبنابر ا. «کتاب را قبالً نخوانده ام؟ نیمن ا ایآ» دیکرده است با خود بگو یداریخر داًیکتاب که جد کی

اتفاق افتاده است اما در حافظه ما کمرنگ شده  نیواقعاً قبال ا رایز دهدین احساس به ما دست میاز موارد ا یاریبس

 یاست، احساس یجیگ ای یمال متفاوت با فراموشدژاوو البته کا دهیپد. میآور ینم ادیما آنرا بطور کامل به  ایاست 

 .است یو شگفت تعجببلکه احساس  ست،ین یجیاحساس گ دهدیمواقع به انسان دست م نیکه در ا

خودش  ایباشد  دهیشن گرانیاز آن صحنه را از قبل از د یشفاف یها فیاز موارد ممکن است انسان توص یبرخ در

را تصور کرده باشد و حدس زده  تیخود آن موقع التیباشد و در تختفکر کرده  تیدر مورد آن صحنه و موقع

 .بکند صحنهبا آن  ییاحساس آشنا شودیبا آن صحنه روبرو م یوقت نیباشد و بنابر ا

وجود دارند  یمختلف یدر مغز قسمتها. حافظه انسان است ندیبا فرا میدژاوو در ارتباط مستق دهیپد یعلم حیتوض

به  کینزد یقسمتها نده،یمغز با آ یفوقان یقسمتها یبطور کل. سر و کار دارند ندهیل و آکه هرکدام با گذشته، حا
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 شوندیفعال م یوقت یفوقان یقسمتها یعاد طیدر شرا. با حال سر و کار دارند نیریز یبا گذشته و قسمتها جگاهیگ

به  کینزد یو قسمتها کندیم که از خود نشان خواهد داد فکر ییاست و در مورد رفتارها ندهیکه انسان به فکر آ

در ساختار مغز انسان بادامه . شدیاند یکه انسان به خاطرات گذشته خود م شوندیفعال م یزمان جگاهیگ

(Amygdala )به احساسات ما  نیبادامه همچن.  ما را در زمان حال را بر عهده دارد یاریهش تیمسئول هاست ک

به سرعت  دیآ یکه به سرعت به سمت شما م دینیبیدرو را مخو کیشما  یوقت. بخشدیاز اطراف تون و رنگ م

است  یکار همانعکس العمل  نیا د،یکنیرو پرتاب م ادهیو خود را به طرف پ دیدهیعکس العمل از خود نشان م

چهره انسان در عکس العمل به  عیسر رییباعث تغ نیبادامه همچن. کندیم تیکه بادامه در مغز انسان آنرا هدا

 یخبر مرگ کس یوقت کند،یم افتیدر طیرا از مح یانسان ضربه ا یمثال وقت. شودیافتد م یه اطرافش مک یاتفاقات

 عیچهره سر رییتغ نیا. ابدی یم رییناگهان چهره اش تغ شنودیرا م یدبلن اریبس یکه ناگهان صدا یوقت ایو  شنودیرا م

 .بادامه مغز انسان است تیفعال زین

است که بادامه مغز  یهمان کار قاًیدق نیدر مغز انسان است و ا عیسر اریردازش بسپ ازمندیعکس العمل ها ن نیا

و در هر  دهدیکردن در زمان حال را م یبه انسان احساس زندگ نیبادامه انسان همچن. انسان در آن تخصص دارد

 نیا. کندینسان القا مرا به ا دیجد یو احساس حالت شودیم افتیدر طیکه از مح یبار با توجه به اطالعات ۴٠ هیثان

 قیدق یشهایو تنها با آزما شودیاست که معموال توسط انسان احساس نم عیآنقدر سر یعاد طیبادامه در شرا تیفعال

 .داد صیآنرا تشخ توانیم

. میبه آن بپرداز دیدژاوو با دهیدر مورد پد یمختصر حیتوض یاز مغز است که برا یگریعضو د پوتاالموسیه

شده است که  دایاز آنجا پ تیواقع نیحافظه کوتاه مدت انسان را بر عهده دارد و ا تیولمسئ پوتاالموسیه

باعث  پوتاالموسیه. شوندیدر حافظه کوتاه مدت انسان م دیمعموال موجب اختالالت شد یپوتاالموسیاختالالت ه

وجود دارند که  یفرادا. و احساس در زمان حال بودن به ما دست بدهد میریتا ما در زمان حال قرار بگ شودیم

اتفاق  شانیمغزشان برا دنیرا که بعد از صدمه د ییزهایچ ستندیاست و هرگز قادر ن دهیصدمه د پوتاالموسشانیه

 .اورندیب ادیافتاده است به 

( Parahippocampal) پوکمپالیپاراه هیحافظه بلند مدت را برعهده دارد ال تیمغز که مسئول گرید بخش

 پوتاالموسیاست که سطح مغز را و اطراف ه یمتعدد یقسمت از مغز در واقع متشکل از سلولها نیا. شودیم دهینام

 .هستند پوتاالموسیبا ه کینزد اریرا فرا گرفته اند و در ارتباط بس
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و آنرا در  میریگیم طیما اطالعات را از مح. ردیگیانجام م عیسر اریبس گریکدیسه بخش مغز با  نیارتباط ا معموال

کرده عکس  یریگ میو تصم میکنیم سهیو بعد با حافظه بلند مدت خود مقا میداریوتاه مدت خود نگه محافظه ک

پردازش شدن در  یبجا طیشده از مح افتیکه اطالعات در دیآ یم شیپ یاما دژاوو وقت. میدهینشان م یالعمل

مربوط به حافظه کوتاه  یادر قسمته یخاص لیبه دال( بادامک)از مغز که مسئول پردازش زمان حال است  یبخش

 طیکه از مح ییزهایچ طیشرا نیدر ا. پردازش شوند( پوکمپالیپاراه هیال ای پوتاالموسیه)بلند مدت  ایمدت 

است که حالت دژاوو به انسان  نجایو در ا دهندیم« خاطره بودن»انسان احساس  یراب شوندیم افتیتوسط مغز در

 راتییاز موارد تغ یو در برخ کندیم تیفعال ییایمیش راتیین با تغتوجه داشت که مغز انسا دیبا. دهدیدست م

« گذشته»در  نگارکه ا شودیحس م یبگونه ا ردیگیانجام م« حال»و آنچه در زمان  ردیگیانجام نم یحیصح ییایمیش

 .انجام گرفته است

 ۱۱۵۵در سال  (Wilder Penfield) لدینفیپ لدریو. کرد جادیا زین یبطور مصنوع یحت توانیرا م دژاوو

مربوط به حافظه بلند مدت مغز  یرا به قسمتها یفیضع یکیالکتر یرا انجام داد که در آن شوکها یشیآزما

کردند خاطرات گذشته  تشرک شیدر آزما کهیآن شد که هشت درصد کسان جهیوارد کرد و نت( پوکپالیپاراه)

 یبودند گمان کردند که در گذشته زندگ شیاآزم ریکه ز یمدت یبرا یعنی. خود را در زمان حال تجربه کردند

 .کنندیم

رخ  یحالت وقت نیا. نام دارد( دهیهرگز ند)وو  اسیوجود دارد که جام زین یگریمقابل تجربه دژاوو تجربه د در

که هرگز آنرا  کندیاحساس م شودیکه بارها با آن سر و کار داشته است روبرو م یزیبا چ یکه انسان وقت دهدیم

شخص را هرگز  نیکه ا کندیفکر م کندیم حبتبا دوست خود ص یو آنرا تجربه نکرده است، مثال وقتاست  دهیند

تجربه  نیا. شناسد یمکان را نم نیکه هرگز ا کندیدر اتاق خود نشسته است گمان م یوقت ایشناخته است و  ینم

در مورد  یطالعات موجود فعلبا توجه به ا توانیاست و م یمغز یخطا ایانحراف  کیدژاوو،  دهیهمچون پد زین

در  یناخواسته و ناگهان یعضالن یحرکتها ایمانند گرفتن زبان انسان و  بایانحراف تقر نیا. داد حیمغز آنرا توض

 .بدن است

آمار نشان . افتد یمسن اتفاق م یانسانها ژهیاز انسانها بو یگروه یاما برا ستین جیوو به اندازه دژاوو را اسیجام

 .آنرا تجربه نکرده اند یسوم باق کیتجربه دژاوو را داشته اند و  کباریدو سوم انسانها حداقل  باًیکه تقر دهدیم
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 در هنگام خواب دنید ایرو

 

 دنیخواب د. گذراندیم دنیسال از عمر خود را در خواب د ۶حدوداً  یهر انسان یعاد یدوران زندگ کی در

خواب و  حیتشر یبرا خیدر طول تار یمختلف اریبس حاتیضبوده است و تو بیاز عجا یکیانسان  یهمواره برا

آنها متاثر  دنیدارند خواب د عتقاداز مردم ا یاریبس. آورنده آن توسط افراد مختلف ارائه شده است دیعوامل پد

در » دیگویم چهین. ندیانسان بتواند خواب بب شودیاست و وجود روح است که سبب م یفرا ماد یاز وجود عالم

و  کند،یکشف م شیاهایرا در رو یدوم یقیحق یایفرهنگ، انسان معتقد بود که دن یریشن شکل گخ یروزها

را  یماد ریجهان غ نیاختراع ا تیانسان هرگز موقع دنید ایبدون رو. شداز آنجا آغاز  عتیتمام ماوراء طب شهیر

از خواب باز  ریفسنوع ت نیبه هم زیکالبد ن کیوجود روح بصورت  شهیاند یریشکل گ. آورد یبدست نم

 نیداز  یاریبس. «.شد انیخدا جهیوجود اشباح و در نت دهیارواح ظاهرا باعث بوجود آمدن ا یالیوجود خ. گرددیم

 مهین یو انسانها یبدو یتا انسانها شدیمردگان در خواب سبب م دنیشناسان، روانشناسان و مردمشناسان معتقدند د

وجود دارند و از  یمرده هنوز به نوع یا ندانند و تصور کنند انسانهاانسانه اتیح انیمرگ را پا یامروز یبدو

 یایباعث شد انسان دن دیگویم چهیمسئله همانطور که ن نیهم ابا آنها رابطه برقرار کرد؛ لذ توانیخواب م قیطر

 .را متصور شود یمرموز یروهایو ن گرید

که انجام  ییشهایبر اساس آزما زین واناتیح. ردبه وجود روح ندا یارتباط چیه دنیاست که خواب د یدرحال نیا

 یینایهستند و هرگز ب نایکه مادرزاد ناب ینشان داده اند، افراد یعلم قاتیتحق نیهمچن نند،یبیگرفته است خواب م

 و تجربه آنرا ندارند، ستیآشنا ن دنیافراد با د نیرا مغز ایز نند،یبینم یریتصو یاهاینداشته اند، در هنگام خواب رو

لذا اگر نظر . ندیبو یم ای شنوندیم ای کنندیمثال آنرا لمس م کنند،یبدنشان تجربه م یحس ها ریرا با سا ایافراد رو نیا

روح ندارند و آنچنان که  نایروح دارند و افراد ناب واناتیگرفت که ح جهینت دیبا میفرض کن حیافراد را صح نیا

بودن روح را باطل  دنید ایعلت رو هیمسئله فرض نیوح و همبودن ر اتیتناقض دارد با جوهر ح نیگفته شد ا

 .کندیم

انسان صرفا  یمعتقد بود خوابها دیوجود دارد، فرو یمختلف یهایتئور نندیبیچرا انسانها خواب م نکهیمورد ا در

 یترسدس میهست داریما ب یکه وقت ییزهایبه چ یابیدست  یناخودآگاه ذهن انسان است برا ریبرگرفته از تالش ضم

. شوندیانسان است که بطور روزمره سرکوب م یجنس زیغراغالباً مرتبط با  زهایآن چ دیو از نظر فرو میبه آنها ندار

خودآگاه انسان است  ریبرخاسته از ضم دنید ایاستاد را قبول نداشت و معتقد بود رو یتئور انگیشاگرد او کارل 

. حل کند و مسائل مختلف را پردازش کند میا آن روبرو هستب یداریمشکالت ما را که در حال ب کندیکه تالش م
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 یهایاست که تئور یخواب مربوط به آالن هابسون و رابرت مک کارل حیتوض یموجود برا یتئور نیتر رهیاما چ

مطالعه آنچه در هنگام . کندیارائه م یولوژیزیمرتبط با ف یحیکرده و توض یرا نف دیو فرو انگی یمیروانکاوانه قد

مغز  یتصادف یزشهایبرانگ جهینت دنیخواب د هبرسند ک جهینت نیباعث شد آنها به ا گذردیب بر مغز انسان مخوا

 یاز بخش حافظه موقت مغز که دسترس ژهیرا بو نیشیپ یحس اتیمانده از آثار تجرب یباق یاست که حافظه ها

نام دارد و ( Activation-Synthesis) یتئور نیا کند،یبه آن مقدور است بازپردازش م یو آسانتر عتریسر

 .رودیخواب به شمار م حیتوض یتئور نیرتاکنون معتبر ت ۱۱٩۳از سال 

 نیتر قیعم. ردیگیقرار م یخاص طیخواب رفتن انسان پنج مرحله مختلف دارد که در هر مرحله بدن در شرا به

بعد از  قهیدق ۱٠که معموال مرحله  نیدر ا. است« چشم عیحرکت سر» ینام دارد که به معن REMمرحله خواب 

 ۴تا  ۳ نیهر شب ب یهر انسان. کندیم کتحر عاًیسر شیپلکها ریچشم انسان در ز میشویبخواب رفتن وارد آن م

 دنیمرحله معموال همزمان با خواب د نیو وارد شدن به ا شودیمرحله وارد م نیبه ا یا قهیدق ۱٠٠تا  ۱٠دوره 

در . شوندیم دهیمرحله د نیخوابها در ا نیشفاف تر یول نندیبیانسانها خواب م زیمراحل خواب ن ریاست، البته در سا

و در مرحله  ابدییکاهش م زیمغز انسان ن تیانسان در حال استراحت کردن هستند و فعال یها چهیمرحله ماه نیا

در  شتریات باطالع یبرا) کندیم دیامواج مغز هستند تول نیتر فیچشم مغز تنها امواج دلتا که ضع عیحرکت سر

مرحله  نیکه در ا یخون زانیم.(. دیما آزادگان شماره پنجاهم مراجعه کن امیپ هیدهم نشر هیبه رو یمورد امواج مغز

مرحله از  نیمواقع خوابشان در ا شترینوزادها ب شودیگفته م. است شتریب یحت یاز حالت عاد شودیبه مغز وارد م

 .ندنیبیم ایدر خواب رو زیخواب است و آنها ن

هستند  یاریبس یدر ارتباط است، مواد مخدر، الکل و داروها اریبدن بس یو روح یجسم طیبا شرا دنید خواب

 شدهیاستفاده م یمدت یداروها که برا یاستفاده از برخ یقطع ناگهان. بگذارند میمستق ریخواب تاث یرو توانندیکه م

و ضربه  ،یاسترس، افسردگ نیهمچن. شوندیم سکابو دنیاز مواقع موجب د یاریاند، سردرد، حالت تهوّع در بس

با فکر کردن قبل از خواب  توانیم نیرا همچن اهایرو. دهندیقرار م ریخواب را مورد تاث میبطور مستق یروح یها

هستند که انسانها راجع به آن موضوعات فکر کرده  یاز خوابها راجع به موضوعات یبرخ یعنیقرار داد،  ریتحت تاث

معموال . هست زیاطرافش ن طیمحدود به دانش و اطالعات او از مح یادیهر شخص تا حدود ز خواب .اند

که بر آنها تسلط  ییزبانها ایانسان  یبه زبان مادر شودیرد و بدل م نیریانسان و سا نیکه در خواب ب ییگفتگوها

 .ردیگیدارند انجام م
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 انگریب تواندیاو است م یو روحان یجسمان تیر از وضعاست و متاث یانسان از آنجا که برخاسته از مغز و یاهایرو

خود را  مارانیب یرو است که روانشناسان عالقه مند هستند خوابها نیافراد باشد، از ا یجسم یو حت یروح طیشرا

 نیا. مورد قبول روانشناسان است یانسانها مسئله ا یوندر طیشرا افتنیدر یخواب برا یعلم ریلذا تعب. کنند یبررس

است  دهیکه آنرا د یشخص یبرا دیبا یو هر خواب ست،ین ندهیآ ینیب شیپ یخواب برا ریاعتبار تعب یبته به معنال

 دنید کندیکه در باغ وحش کار م یکس یرا داشته باشد، مثال برا یمعن کیهمه  یبرا یمسئله ا نکهیشود نه ا ریتعب

 .است داشته باشد یکیپالست لیف کیاش  یبازکه اسباب  یبا کودک یمتفاوت یمعن تواندیدر خواب م لیک فی

 

 نیراست یاهایرو

 

 یم تیو بعدها آن خوابها به واقع ندیبیکه انسان م ییخوابها یعنی، (صادقه یها ایرو) نیراست یاهایرو دنید

ند، از انسانها به وجود روح اعتقاد داشته باش یبرخ شودیاست که باعث م یجیرا اریبس لیاز دال گرید یکی وندندیپ

 یرا معن یگرید یایوجود روح و دن ن،یتراس یاهایبخش نشان داده خواهد شد که صحت وجود رو نیدر ا

 .دهدینم

همانند افکار انسانها کامالً ساخته و پرداخته  زین ندیبیکه انسان م ییاهایگفته شد رو نیشیکه در بخش پ همانطور

و  تیدارد، اما به هر حال قوه عقالن یاساس یتفاوتها دنشانیمغز انسان هستند، البته فکر کردن انسانها با خواب د

خود بخود  نیو ا ستیفعال ن یداریاگر چه به اندازه زمان ب ت،فعال اس زین دنیانسانها در هنگام خواب د یاریهوش

از  یاز آب در آمدن برخ یحساب واقع نیباشند؛ با ا یمنطق یانسان تا حدود یاز فکرها یبرخ شودیباعث م

 تواندیموارد م یانسانها در برخ تیانسان هستند و عقالن تیعقالن جهیخوابها نت نیا رایز ست،ین بیها هرگز عجخواب

 .کند ینیب شیدانسته ها پ یرا از رو ییزهایچ

جلسه امتحان شرکت کند و شب قبل از امتحان  کیقرار باشد در  یاست اگر شخص یعیمثال کامالً طب بعنوان

او به  یایرو نینشود و ا داریسر موقع از خواب بلند نشده است، حال اگر فردا واقعاً از خواب بکه فردا  ندیخواب بب

کرده است  افتیدر طیکه شخص از مح یاطالعات و طیمح طیشرا. است افتادهین یبیاتفاق عج چیه ونددیبپ قتیحق

 دنیانسان در د میخرد سل یموارد از آنجا که در جهیباشد که فردا خواب بماند، در نت نیاو نگران ا شودیباعث م

 نیداشته باشد ا یریپدر پ یاگر شخص. ستین یعیطب ریغ زیاتفاق افتادن آن خوابها ابدا چ ست،ین ریتاث یخوابها ب

 دهندیکامالً محتمل است، همه انسانها احتمال م یزیچ نیچن رایاو مرده است ز ندیاست که خواب بب یعیکامالً طب
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که مرده اند و  دینینفر خواب بب ۵٠٠خود در مورد  یاگر شما در طول زندگ. ه فوت شوندو فرسود ریکه افراد پ

عالقه مند باشد حضرت  ین است اگر شخصیهمچن. تعجب ندارد یابداً جا نیا رندینفر از آنها بم ۲ یبطور اتفاق

 یخواب رخ بدهد ابداً تعجب اتفاق واقعاً در نیاگر ا. ندیمقدس و زرتشت و امام زمان را در خواب بب میمر ای یعل

ممکن است با آقا امام زمان در خواب  زیپاک کند ن ینید یهایذهن خود را از آلودگ یشخص نکهیندارد، بعد از ا

گوش مبارک حضرت بزند و از او بخواهد که خواب او را ترک کرده به النه خود در  رینبار زیمالقات کند اما ا

 .گرددباز گریهر چاه د ایچاه جمکران و 

در . داده شد حیدژاوو است که در مورد علت آن بطور کامل توض هیبه آن توجه کرد همان قض دیدوم که با مسئله

که  میدار نانیو از آنجا که اطم میدار ییاز قبل آشنا یصحنه ا ایکه با مفهوم  «میکنیگمان م»از مواقع  ما  یاریبس

 یکه باق یتنها راه م،یرا داشته باش یتجربه ا نیچن ات واقعمحال اس ایو  میقبال در آن صحنه حضور نداشته ا

افتد افراد  یکه دژاوو اتفاق م یاز موارد یاریلذا در بس. میتجربه را داشته باش نیاست که ما در خواب ا نیا ماندیم

 وابا در خاست که آنها واقع یدرحال نیا. را قبال تجربه کرده اند یزیچ نیکه در خواب چن رسندیم جهینت نیبه ا

از خواب  یهر روز وقت شودیم هیتوص ستیقانع کننده ن شانیبرا حیتوض نیکه ا یبه افراد. اند دهیرا ند یزیچ نیچن

با مراجعه به  یافراد بعد از مدت نیا ردیانجام گ نکاریکه ا یداشت کنند، درصورت ادیخود را  یخوابها شوندیم داریب

 دهیرا از قبل در خواب د یزیکه چ کنندیم« گمان»آنها تنها  مواقعاز  یرایکه در بس افتیخود درخواهند  یخوابها

شده اند صدق  دهیدر خواب د شودیکه ادعا م یو نادر بیعج اریبس یمسئله معموالً در مورد ادعاها نیا. اند

 .کندیم

وقتها به  یضبع شانیخواب ها کنندیکه گمان م یمعموالً افراد.  است هیقض نیبه ا یآمار دگاهیسوم د مسئله

در مورد . مثال ذکر کنند ۱٠از  شیب توانندینم شود،یخواسته م نهیزم نیدر ا ییو از آنها مثالها شودیم لیتبد تیواقع

نشان داده  یمطالعات روانشناس یبا توجه به آنکه برخ. استدوبار رخ داده  ای کیاتفاق تنها  نیاز افراد ا یاریبس

چشم خود  عیحرکت سر یپنجاه موضوع مختلف را در هرکدام از دوره ها اند که هر انسان بطور متوسط حدود

بر اساس  کندیچشم را تجربه م عیحدودا در هر شب پنج دوره حرکت سر یو از آنجا که هر انسان ندیبیدر خواب م

 تنوسیپ قتیاحتمال به حق میاگر فرض کن. ندیبیو پنجاه موضوع را در خواب م ستیهر شب حدوداً دو قیحقت نیا

در هر شبانه روز  نیکره زم یفعل یاردیلیشش م تیباشد، با توجه به جمع ونیلیم کی یبر رو کی ایرو کی

احتمال  یلذا بر اساس تئور. وستیخواهد پ قتیبه حق نیکره زم ینفر بر رو ونیلیم میو ن کیاز  شیب یایرو

که آن خواب  ندیرا بب یر واقعا خواببا ۱٠٠خود  اتیدوران ح یاگر شخص در تمام ستین بیابداً عج نیا یاضیر

از حالت ها باهم  کیاحتمال اتفاق افتادن هر دیرابطه احتمال با کیتوجه کرد که در  دیالبته با. ونددیبپ تیبه واقع
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کامال جهت  اهایرو رایز کندیصدق نم اهایدر مورد رو یزیچ نیشد چن انیاول که ب سئلهبرابر باشد که باتوجه به م

که در عمل محال ) میاحتمال را محاسبه کن نیا قیلذا اگر قرار باشد بطور دق. شده توسط مغز هستند دیدار و تول

و در آن صورت به  افتی مینفر در شبانه روز دست خواه ونیلیم میو ن کیبزرگتر از  اریبس یبه عدد( است

و  یکامالً عاد( Trials) شهایمابا توجه به تعداد آنها و تعداد آز یها بصورت کامال تصادف ایرو وستنیپ قتیحق

قانون  نیا«  بزرگ قتاًیقانون اعداد حق»وجود دارد به نام  یگسسته قانون اتیاضیدر ر. محتمل به نظر خواهد آمد

 اریبس یاحتمال وقوع اتفاق کهیکه درصورت دهدیم جهینت شودیگرفته م دهیناد هااز انسان یاریکه معموال توسط بس

 ۱در هر شب تنها  مییمثالً اگر بگو. اتفاق خواهد افتاد اریباشد آن اتفاق بس ادیها ز شیآزماتعداد  یباشد ول نییپا

بود که در هر شبانه روز در  هدآن خوا جهیدارند، نت نیراست یاهایانسانها رو( است ینییپا اریکه احتمال بس)درصد 

پس با (. است یبزرگ اریکه مقدار بس) خواهند داشت نیراست یاهاینفر رو ونیلیم ۳ کایمتحده آمر االتیکشور ا

شخص در خواب  کیکه  ییزهایاز چ  یبرخ انیو قابل انتظار است اگر م یکامال عاد یمسئله آمار نیتوجه به ا

 .وجود داشته باشد یاشتراکات یافتد بطور تصادف یاتفاق م تیو آنچه در واقع ندیبیم

 

مومن و  دایاز افراد شد یاریبس. اند دهیخواب د کنندیعا ماست که اد یچهارم روبرو شدن با افراد مذهب مسئله

افراد در  نیتجربه نشان داده است که ا. کنندیم شانیدر مورد خوابها یبیغر بیعج یاز اوقات ادعاها یبرخ یمذهب

در مورد موارد . ندیگویشاخدار م یدروغ ها زیآنها بر همه آشکار است ن تیمورد اتفاقات اطراف خود که واقع

 یو دروغگو هیجماعت پست فروما نیبه ا توانینم زیاند ن دهید تیدر واقع کنندیکه آنها ادعا م ییزهایو چ یقعوا

توجه داشت که  دیبا. اند اعتماد کرد دهیدر خواب د کنندیبه آنچه ادعا م نکهیفاسد اعتماد کرد، چه برسد به ا

دروغ  یمثل غزال یاز فالسفه اسالم یز نظر برخو ا ندیگویدروغ م لیراحت و با کمال م یلیخ یمذهب یانسانها

معروف  هیکه به تق یدروغ گفتن شرع. دارد زیندارد بلکه ثواب ن یافراد نه تنها اشکال مانیا تیتقو یگفتن برا

از  یاریتوجه داشت بس دیبا ذال. ضرورت است کی یامکان بلکه در موارد کینه تنها  انیعیش انیاست در م

اساساً دروغ  کنندیموارد مطرح م نگونهیدر ا یاخالق مذهب یز افراد معلوم الحال کم خرد و با یکه برخ ییادعاها

خود از  ینید لیاباط جیترو یبرا انیگرا نید. اند دهیرا خواب ند ییزهایچ نیواقعا چن ماریافراد ب نیهستند و ا

رفتار کرد  اطیشک کرد و با احت اریبس اریبس دیبا شهیآنها هم یو در صداقت گفتار دارندن ییابا یدروغ چیگفتن ه

 .شود وجود ندارد رفتهیآنان پذ یادعاها نیا نکهیا یبرا یخوب لیدل چیو ه

اساسا  شودیرغم آنچه معموالً فرض م یعل نیراست یاهایآشکار است که رو ح،یچهار توض نیدر نظر گرفتن ا با

وجود نداشتند، بازهم  زیها ن هیتوج نیاگر ا یحتاست که  یدرحال نیا. ستندین یهیقابل توج ریو غ بیعج یزهایچ
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 یخیاست که انسان عادت تار دهیزمان آن رس. وجود نخواهد داشت یفرا ماد یایاعتقاد به روح و دن یبرا یلیدل

اگر ما . کنار بگذارد دهدینسبت م یعیو فراطب یخود را به موجودات نامرئ یخردمندانه خود را که ندانسته ها ریغ

چه . میریآن در نظر بگ یبرا یو خرافات یعیفراطب لینه آنکه دال م،یدانیکه نم مییبگو دیتنها با میرا ندان یزیچ لیدل

گوراگورا،  نیا دیگذار باشد، شا ریروح انسان باشد که تاث نیا نیراست یخوابها دنیوجود دارد که باعث د یلیدل

 !میداشته باش نیراست یاهایما رو شودیث ملولو خور خوره است که باع ایو  ونیبابانوئل، دختر شاه پر

 هیدر سوره انفال آ.  است یقرآن یمردم ما ظاهراً برخاسته از آموزه ها انیدر م یشیو کج اند یبد آموز نیا البته

کم « منظور مسلمانان است»لشکر دشمن را به آنها  زانیاز جنگ بدر م شیاشاره شده است که خداوند پ نیبه ا  ۴۳

خداوند  نیبنابر ا کردندیمناقشه م دنیآنها در جنگ دادیم شانن شتریواقعاً هستند نشان داده است و اگر بتر از آنچه 

 یکه حت دیتوجه کن)شوند  دنیتا مشتاق به جنگ کندیآنها از جنگ پخش م یبرا نیدروغ یریتوسط خواب تصو

در  میکه ابراه دیگویم ۱٠۲ هیفات آسوره صا(. دروغگو است و به مسلمانان دروغ گفتته اس زیمسلمانان ن یخدا

در سوره . خواب خود بوده است نیپسرش را ذبح کند و در شرف عمل کردن به ا دیده بود که بایخواب د

کرده ات  ینیب شیکه پدرش پ یو اتفاق کندیم ریاو تعب یکه پدرش بعدا آنرا برا ندیبیم یخواب وسفی ۴ هیآ وسفی

و آن خواب  ندیبیم یخواب پادشاه ۴۳ هیدر همان سوره آ. آموزد یخواب م ریعبت وسفیافتد و خداوند به  یواقعا م

بر  یکامال مبتن عیدر تش ژهیبو یمذهب یاز اتفاقات و باورها یاریگذشته از قرآن بس. شودیم ریتعب وسفیتوسط 

دروغ گفته به  ایاست،  دهید یحسن بن مثله جمکران خیکه ش یمثال مسجد جمکران بر اساس خواب. خواب هستند

 یبا امام حسن عسکر ندهیدر آ نکهیتوسط خواب از ا زیامام زمان ن مادراست بنا شده است و  دهیاست که د

رم،  یدر امپراطور. شدندیگرفته م یجد اریقدما بس انیدر م اهایاصوال رو. ازدواج خواهد کرد آگاه شده است

 جهیبحث و نت گریکدیمجلس راجع به آنها با  یاعضا تا شدیافراد به مجلس سنا ارسال م یاهایاز اوقات رو یبعض

 یکشور ماتیاستخاره تصم یو از رو دهندیانجام م انیاست که اسالمگرا یکار مشابه کار نیکنند، ا یریگ

 .رندیگیم

خود را  یخوابها شودیم هیهستند توص نیراست یمتعجب از وجود خوابها اریبس حاتیتوض نیبعد از ا کهیکسان به

. در مورد خواب به انسان بدهد یبهتر جهینت تواندیم اهایداشت کردن و ثبت کردن رو ادی رایکنند، زداشت  ادی

آنرا % ۱٠بعد، انسان  قهیدق ۱٠و  کندیفراموش م نرادرصد آ ۵٠بعد از هر خواب، انسان  قهیپنج دق شودیالبته گفته م

 یاز خوابها یبردار ادداشتیاگر قصد . است دشوار اریاز خواب بس یداشت بردار ادی نیبنابر ا. کندیفراموش م

کاغذ و  ایضبط صوت و  د،یخود چندان تکان نخور یبعد از برخاستن از خواب از جا دیکن یسع دیخود دار

 .دیشب قبل آماده داشته باش ازدر کنار خود  یقلم
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 یریگ جهینت (ج

ندارد، و  یو فلسف یعلم یو اساس هیرد و پادا نیشیپ یانسانها یها یالبافیدر خ شهیاست که باور به روح ر آشکار

انسان خردگرا  کیدر نظر  نیباور داشتن به آن وجود ندارد، بنابر ا یبرا یمعتبر یشواهد علم ایمعتبر و  لیدال

.خردمندانه است ریمعقول و غ ریغ یباور کند،یخرد عبور نم لتریباور از ف نیا نکهیا لیباور به وجود روح تنها به دل
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 گام به گام ییخدایب

 

برابر  ییخدایب. است که باور به وجود خدا ندارد یکس خدای، ب«عدم اعتقاد به وجود خدا»تنها برابر است با  ییخدایب

 دنیگوینم انیخدایب. ندارد سمیبرالیل ایندارد  سمیارتباط با کمون ییخدایب ست،ین یاسیس ای ینظام اقتصاد چیبا ه

هر  ستندیمعتقد ن انیخدایبوجود آمده است ، ب یشانس ای یجهان الک ستندیمعتقد ن انیخدایب. بوده اند مونیانسانها م

 .درست است  یاز نظر اخالق یکار

    

 ییگام نخست، شک گرا    

 

،  یاطارتب یدستگاه ها یو ضعف ها یو فلسف یو منابع علم یکم بودن وسعت دانش بشر لیگذشته به دلدر    

امروزه  نکهیاما ا. جانشان را هم فدا کنند دشانیعقا یبرا شدند،یو حاضر م دندیرسیم نیقیزود به  اریانسانها بس

که او  یسیانگل یخدایب لسوفیراسل ف رندبرت. است تنها مضحک است افتهیادعا کند به تمام دانشها دست  یکس

جانم را فدا کنم،  میباورها یبرا ستمیمن حاضر ن» دیگویم پس از ارسطو دانسته اند خیمنطق دان تار نیرا بزرگتر

 .«چون ممکن است من اشتباه کنم

و  برندیاز خانواده و اجتماعشان به ارث م شتریرا ب شانینید یکه انسانها معموالً باورها دید میخواه میدقت کن اگر

 یرا مسلمانان سن نهیشهر مد تیو اکثر دهندیم لیتشک عهیشهر تهران را مسلمانان ش تیاست که اکثر لیدل نیبه هم

 یباورها ندیآ یم ایکه بدن یانسانها از زمان. دهندیم لیشکها ت کیرا کاتول لیسیشهر س تیو اکثر دهندیم لیتشک

همچون ترس از  یدیکه معموالً با عواطف شد ینید یو انواع و اقسام مراسم و باورها شوندیم لیبه آنها تحم ینید

به انسانها  ینید یهمراه هستند، در کنار باورها رهیو غ یشرم از گناهکار ،یمذهب یها تیجهنم، عشق به شخص

به دنبال دارد همواره در برخورد با مسائل کنجکاوانه  شانیبرا نکاریکه ا یآدمها به علت منافع. شوندیم قیزرت

 یکه چاشن یعاطف یفاکتورها نیاما هم رندیپذیو پرس و جو م قیرا تنها پس از تحق زیو همه چ کنندیبرخورد م

باورها  ریاز سا ییکامالً جدا یرا در دسته بند ینید یانسانها باورها شوندیرفته رفته سبب م شوندیم ینید یباورها

از  یکیخواص ژنت ریقرار دهند و آنها را مورد پرس و جو قرار ندهند بلکه همچون رنگ چشم و رنگ مو و سا
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 لیتحص یدکترها و انسانها انیاد یتمام روانیپ انیروست که در م نیاز هم. و اجتماع خود ارث ببرند نیوالد

 یآنها با همان باورها یول شودیم افتیدارا هستند  یو تفکر را بخوب یریادگی یو مهارتها هستندکرده که باهوش 

 .کنندیم یمسخره خود زندگ ینید

 یمسلمان یشده ام روز خدایحال که ب زدم،یم نهیس نیامام حس یبودم برا عهیکه مسلمان ش یدارم هنگام ادیبه  من

 یآدم خودش را کتک بزند؟ برا شودیمگر م د؟یدهیکه شما انجام م ستیچه کار احمقانه ا نیا دیاز من پرس یسن

و  شوندیم لیسکوالر تحم ریبالفاصله پس از تولد به کودکان در جوامع غ ینیدادم که باورها و مراسم د حیاو توض

 یاجتماعات بشر ریسا ینید یباورها یول ست،ین بیآن باور عج شیبرا گرید دیآ یبار م یبا باور انسان یوقت

خود را کتک زدن در ماه محرم همانقدر احمقانه است که . رسندیو مسخره به نظر م بیانسانها عج یهمواره برا

سر را بر  دن،یخانه چرخ کیخدا، دور  یبرا واناتیسر ح دنیدر هنگام حج، بر یسنگ یهاسنگ زدن به ستون

سوزاندن  ،یهودی ینهاییندبه در آ واریدر مقابل د دنیگذاشتن و ماتحت را به طرف آسمان گرفتن، لرز نیزم

 انیدر م انیخدا تیرضا یدر آوردن برا نهیهندو ها، قلب انسان زنده را از س انیهمسر پس از مرگ شوهر در م

است که اگر  نیا. دهندیانجام م شانینید یاز باورها یرویبه پ ونیکه مذهب گریکار د کیسرخ پوست ها و هزار و 

و  نید نیا نکهیا لیاجدادتان باشد، شما به دل نیشما همان د نیکه د یو در صورت دینگاه کن هیقض نیمنصفانه به ا

به شما  طیتوسط مح نید نیبلکه ا دیرا ندار نید نیبه همراه دارد  درست هستند ا نید نیکه ا ییمجموعه باورها

باز تفاوت  زین دیکرده ا اریاخت گرید ینیو د دیرا کنار گذاشته ا تانیاجداد نیاگر د یحت. شده است لیتحم

و  انیحیاست که با مس نیبخاطر ا دیشده ا یحیو مس دیبازهم شما مثالً اگر مسلمان بوده ا کندینم یچندان

امروز  دیشا دیشدیها و هندوها روبرو م ستیبود غاتیکه با تبل دیبود ییو اگر جا دیروبرو شده ا غاتشانیتبل

 .دیبودیهندو م ای ستیبود

 دهیبا د دیبلکه با دینگاه کن یبصورت دفاع دیخود نبا ینید یخود و باورها نیبحث آن است که به د نیاز ا جهینت

و  دیداشت یگرید نید دیآمد یم ایبدن گرید یو زمان گرید ییچون احتماال اگر شما در جا دیشک به آن نگاه کن

شما  گریبعبارت د. دیکردیم یکیاحساس نزد گرید نیبه د دیکنیم یکیخود احساس نزد یفعل نیهمانطور که به د

و  دنیرو تعصب ورز نیو از هم دیهست گرید زیهر چ ای یبهائ ،یهودی ،یزرتشت ،یحیمسلمان، مس یکامالً تصادف

که  دهدیاگر غرور شما به شما اجازه نم یخردانه است، حتناب یکار ینید یبودن در قبال باورها شیجزم اند

خود افتخار و از فضائل خود  یو ثابت قدم بودن در باور را به غلط برا یشیو جزم اند دینک یتظاهر به روشنفکر
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 یو همه باورها دیاز آب در آمده ا نداریکه شما تصادفاً د دییایکنار ب تیواقع نیدستکم در نزد خود با ا دیدانیم

شما به اندازه  ینید یباورها یستاحتمال در نیو بنابر ا دیتولد و نمو خود کسب کرده ا طیخود را از مح ینید

 .است ستهیزیآمازون م یدر جنگلها یالدیم ۱٠است که در قرن  یسرخپوست ینید یباورها یهمان احتمال درست

وحشتناک  یفتار زشت و ناپسند و فساد اخالقر دیموارد حتماً اگر شما هم به اطرافتان نگاه کن نیبر ا افزون

تجاوز  یکه به دختران باکره زندان یو آخوند کودک آزار، آن پاسدار شیآن کش. دینیبیرا م ندارید یآدمها

که سر هزاران نفر را کاله  یبازار یآن حاج کند،یپرتاب م نییکه دانشجو را از ساختمان به پا یجیآن بس کند،یم

که بخاطر  یتیکفا یب یآن فرد مذهب کند،یم یماد هیرا تغذ یشدن گناهانش مراسم مذهب دهیبخش یو برا گذاردیم

غلط و  یمعموالً رفتارها. میشناسیفاسد که همه ما آنها را م یمذهب یآدمها هیاست و بق دهیرس یمذهبش به منصب

افراد  نیوا دارد که ا نیا به اشما ر دیآنها با یآدمها و زندگ نیغلط و بد هستند، رفتار ا یهااز باور یبد ناش

به خودتان و  دیتوانیم د،ینمونه جستجو کن یرا برا یافراد نیچن ستیوقتها الزم ن یالبته بعض. دارند یغلط یباورها

 .دیفکر کن دیزشت بزن یبه کمک شما آمده است تا دست به کار نیکه د ییآن زمانها

داده،  یخود را در آن جا یفکر یبسته ها طیباشد که مح یسبد همانند دیاو نبا یذهن انسان و مجموعه باورها اما

را متوقف کند و خود  طیباورها از جانب مح لیبرسد که تحم یبه نقطه ا دیخود با یانسان در زمان بلوغ فکر

سبد را از وجود  نیو ا دیافزایذهن خود ب دکرده به سب نینادرست دست چ یباورها انیدرست را از م یباورها

برخورد نقادانه با تمام گزاره  یعنی شودیگفته م ییشک گرا وهیش نیکند و به ا یخال یلینادرست تحم یباورها

 .رندیگیکه در مقابل ما قرار م ییها

 ۶٠ هیدعوت کرده است اما اگر به سوره آل عمران آ اریبه تفکر و تعقل بس زیقرآن ن ندیگویداران م نیاز د یبرخ

 کندیقرآن انسانها را به شک کردن در قرآن دعوت نم یعنیشک کنندگان مباش،  که از دیگویقرآن م دیتوجه کن

اما در مقابل ما . شودیبا شک کردن شروع م سالمو  لیحال آنکه تفکر تعقل اص دارد،یبلکه آنها را از شک باز م

که اجتماع  ییباورها ژهیبو یهیبد ریبلکه به هر باور غ ینید ینه تنها به باورها م،یکنیم قیشما را به شک کردن تشو

 .ندیآ یبدست نم یروش علم ایو از راه تعقل  کندیم لیآنها را به انسان تحم

از مطالعه در مورد  شیپ دیبا یعنیشک گرا بودن نسبت وجود خدا ضرورت دارد  ییخدایمنصفانه ب یبررس یبرا

که آنچه در مورد خدا و  دیبدهخدا را کنار گذاشته و احتمال  رامونیخود پ یقبل یشفرضهایتمام پ ییخدایب
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شک . دیبزن قیبر حقا یچنگ دیتوانیم هصورت است ک نیممکن است اشتباه بوده باشد و تنها در ا دیدانیوجودش م

شک بورزند و مطلق گرا  دشانیبه عقا ستندیکه حاضر ن یافراد. به دانش است دنیرس یمرحله برا نینخست ییگرا

که قدرت تفکر و شک  یافراد به قدرت فکر آنها است، انسان تیانسان رایز ستندین شیمتحرک ب یهستند، مردگان

 .خود را از دست داده است تیخود را از دست بدهد انسان دنیورز

است که انسان به  نیمسئله با خرد ا کی رشیالزمه پذ رفت،یبا خرد پذ دیرا با نیکه اصول د شودیگفته م معموالً

ادعا واقعا درست باشد،  نیاگر ا. نادرست بودن را در مورد آن مسئله بدهداندازه احتمال درست بودن و  کی

 دیتوح یاز بررس شیانسان پ نکهیاز آنها هست باشد نه ا یکی زین دیکه توح نیبه اصول د دنیشک ورز دیبا جهینت

شک کند  به وجود خدا ستیکه حاضر ن یکس. بپردازد دیتوح یبودن آن به بررس یهیوجود خدا و بد شفرضیبا پ

 .ستین یشکاک انسان خرد دوست ریراه دانش را بر خود بسته است، انسان غ

. شک گرا بودن شهیهم یباشد برا یآغاز ییخدایاست ب دیبلکه ام شودیشدن تمام نم خدایپس از ب ییگرا شک

 خدایب کیمن به عنوان  دیو دگم هست شیجزم اند یو انسان دیبه دانش خود را ندار دنیاگر شجاعت شک ورز

 .کرد دیمنتقل خواه زین ییخدایخود را به ب ینید یشیهمان جزم اند رایز دینشو زین خدایب یشما حت دهمیم حیترج

 

که در باال  یلیبه دال انیم نیباورها غلط باشند و در ا نیکه ا میو احتمال ده میبر باورها شک بورز دیبا شهیهم

 .بودشک گرا  یا ژهیبطوره و دیبا نیآمد در مقابل د

 

 ییگام دوم، خردگرا

 

به خدا اعتقاد  دیگرفته اند که با ادیو تفکر شکل نگرفته اند، بلکه افراد  تیعقالن یمعموال از رو ینیتفکرات د

 میبا مفاه یو وقت. مسلمانان قرآن را به زبان خودشان خوانده اند% ۱٠کمتر از  دهدیداشته باشند، تجربه نشان م

 خیتار یمادر و اصل یکتابها نیهمچن. شوندیم تعجببه شدت م کنند،ین برخورد مقرآ ییجنا اتیمثل آ یقرآن

 انیکه م یکه معموالً رابطه ا دید یبه روشن توانیم لیدل نیبه هم. کتابها هستند نیاسالم معموال از کم فروش تر
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بر  ینو مبت یاحساس یبلکه تماماً رابطه ا. ستیخرد محور ن یاش وجود دارد رابطه ا ینید یگرا و باور ها نید

 .است یو اجتماع یو احساسات شخص التیتخ

است که  نیباورها بود؟ پاسخ ا یدرست یخردگرا بود و به دنبال استدالل برا دیشود که چرا با دهیاست پرس ممکن

؟ چرا دیپرس میخواه یکه استدالل را قبول ندارد، از و دیبگو یجز استدالل کردن ندارد، اگر کس یانسان چاره ا

 چیبشر ه نیبنابر ا. آنکار را منع کند خواهدیکه م ستکرده ا یما استدالل کند، لذا کار یدر پاسخ برا دیبا یو و

 یکند تمام یبتواند خود را از آن مخف یکه کس ستین یزیو استدالل ندارد و استدالل چ ییاز خردگرا یراه فرار

 قآنها با علم منط ییانسانها در استدالل کردن وابسته به آشناانسانها مجبور به استدالل کردن هستند و البته مهارت 

رد )نبودن  لسوفیف یبود و برا لسوفیف دیبودن با لسوفیف یروست که ارسطو گفته است برا نیاز هم. است

 .بود لسوفیف دیبا زین( فلسفه

و عواطف ( ستین رهیلمس کردن و غ دن،یچش دن،یمثل د یحس افتیمنظور در)است که احساسات  یدرحال نیا

 مانیاز جنس ا ییباورها ستندیکه خرد محور ن ییباورها. ستندین قتیبه حق دنیرس یبرا یمعتبر یانسانها ابزارها

و سنجش  قیبه حقا دنیرس یتنها ابزار معتبر انسان برا. ستین یابزار معتبر قتیبه حق دنیدر راه رس مانیهستند و ا

احساس محور به  یاز رابطه ا دیوجود دارد با شیو خدا نیو د ندارید انیکه م یرابطه ا. آن خرد است یدرست

 تیموفق% ١٠برابر خواهد بود با  یاتفاق نیرخ دادن چن مییاگر بگو ستیاغراق ن. شود لیخرد محور تبد یرابطه ا

 .خدایانسان خردگرا و ب کیبه  یخو نیانسان د کیشدن  لیدر تبد

 شود،یم( ست؟یگزاره چ ه،یقض)گزاره  کی ینادرست ای یحث بر سر درستبحث بر سر وجود خدا، خالصه به ب تمام

 :مینامیو آن گزاره را گزاره الف م

 

 .خدا وجود دارد: الف گزاره

 

گزاره مطرح  نیکه چند پرسش در مورد ا دیتوجه داشته باش دیمطرح شود شما با گرید زیهر چ نکهیاز ا قبل

چه؟ مسئله وجود  یعنیاست که وجود داشتن  نیپرسش دوم ا و ستیاست که خدا چ نیپرسش نخست ا. شودیم

فلسفه است و شرح و بحث در مورد آن در ( ست؟یچ کیزیمتاف) کیزیو گسترده شاخه متاف دهیچیپ اریاز مسائل بس
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خدا  نیا. از خدا ارائه شود یقیدرست و دق فیاز جلو رفتن الزم است تا تعر شیاما پ. ستینوشتار ن نیحوصله ا

 م؟یکنیصحبت م گریکدیه در مورد آن با ک ستیچ

ما  ندیگویبطور کامل وجود خدا را درک کنند و او را بشناسند، م توانندیکه م ستندیخداباوران معتقد ن معموالً

دستکم  دیخداباوران با دهد،ینم ای دهدیم یحرف معن نیا نکهیاست، بدون توجه به ا تینهایو خدا ب میهست تیبانها

 دانندیرا راجع به خدا نم زیچ چیاگر ه نصورتیا ریدر غ. دانندیدر مورد خدا م ییزهاید که چقبول داشته باشن

شود که  دهیاز او پرس یبه وجود هاپاشلوبادولوا باور داشته باشد و وقت یاست که شخص نیدرست مانند ا

است  یکند انسان فیخدا را تعر تواندیکه به خدا اعتقاد دارد و نم یانسان. دانمینم دیاو بگو ستیهاپاشلوبادولوا  چ

موجود کامل  کیمعموالً فالسفه خدا را بعنوان . خود یخارج از نادان یزیخود باور دارد نه به چ یادانکه به ن

 . است که او همه آنچه داراست را در حد کمال داراست یمعن نیکمال خدا به ا. کنندیم فیتعر

در  قیتحق یکه برا میرسیمسئله م نیباشد به ا زیمورد قبول شما ن دیبااز خدا که  یساده و ابتدائ فیتعر نیاز ا بعد

چنگ زدن به  یکیوجود دارد؟  تنها دو ابزار وجود دارد،  ییگزاره الف چه راه حل ها ینادرست ای یمورد درست

 یبرا یمنبع خوب توانندیهمانطور که گفته شد عواطف نم. چنگ زدن به خرد یگریعواطف و احساسات و د

را  یگریدادگاه شود و شخص د کیوارد  یشخص دیفکرش را بکن. گزاره باشد کی یدر مورد درست قیقتح

من تنها  دیو آن شخص بگو ستند؟یچ تیدادگاه از او بپرسد که مدارک و استداللها یقاض. محکوم به قتل بکند

در مورد  یریگ میتصم یبرا دتوانیاستفاده از عواطف و احساسات م ایآ! استکه او قاتل  کنمیاحساس م نگونهیا

 !ستین سریم یزیچ نیگزاره معتبر باشد؟ هرگز چن کی ینادرست ای یدرست

عواطف  نکهیشرح دادن ا یرا برا یدر کتاب خود مثال جالب تیجورج اسم ستند؟یعواطف انسانها چ یبراست

 شینما ییها دیاسال وارید یاتاق پنج نفر نشسته اند و بر رو کیدر  دیفرض کن دیگویاو م. آورده است ستندیچ

 نیکه در ا ینفر نخست. شودیداده م شینماانسان  کیشده  دهیاز قطعات بر یریها تصاو دیاسال نیدر ا. شودیداده م

 یآمازون لیقبا انیاست که تمام عمرش را در جنگل و م یپزشک است، نفر دوم شخص کیاتاق نشسته است 

. ستیساد ماریب کیکارمند بانک است و نفر پنجم  کیفر چهارم نقاش است، ن کیکرده است، نفر سوم  یزندگ

که  شودیآن دکتر متوجه م. آورند یرا بوجود م ریاحساسات و عواطف ز بیتافراد بتر نیدر ا دهایاسال نیا دنید

ت دوستش قطعه قطعه شده اس نکهیاو از ا نیاز دوستان او هستند، بنابر ا یکیبدن  یمربوط به تکه ها ریتصاو نیا
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احساس  تاس دهیند یزیچ نیکه تابحال چن یآن انسان جنگل. است یلذا احساس آن دکتر ناراحت شود،یناراحت م

 وارید یبر رو ریبه خشم آمده اند و به شکل تصاو یو شرور یعیماوراء طب یروهاین کندیگمان م رایز کندیترس م

 نیکه ا کندیدارد فراموش م یم که ذوق هنرنفر سو. ترس و وحشت است یاند، لذا احساس مرد جنگل افتهی یتجل

بدن  یبرش ها برد،یاستفاده شده است، لذت م ریتصاو رکه د ییبدن است، و از رنگها یمربوط به قطعه ها ریتصاو

نفر چهارم که تمام روز را کار کرده . کندیم یاندازد و او احساس شادمان یم یدر نقاش سمیسبک کوب ادیاو را به 

. کندیم یو احساس خستگ رودیحوصله اش سر م ریتصاو نیا دنیش با اسکناس و ارقام است از داست و سر و کار

و  کندیم تیبودنش احساس رضا زیدگر ست لیتکه تکه شده به دل یاز از قطعه ها ستیساد ماریب کینفر پنجم که 

 .ابدی یآرامش م

 ستین یزیآن هم چ لیدل. دهدیدست م یوتپنج نفر احساس متفا نیاز ا کیو ماجرا به هر ریتصو کیاز  نگونهیا

 جهیدر نت. است شانیآنها در زندگ تیانسانها و موقع نیشیاحساسات و عواطف انسانها محصول دانش پ نکهیجز ا

سخت  داندیم شیو عواطف خو اساتگزاره، همچون گزاره الف را احس کی ینادرست ای یکه مالک درست یکس

نابخردانه خود را محدود به  یا وهیمحروم کرده است و به ش قیرا از حقا او خود رایدچار اشتباه شده است، ز

 یگزاره الف باق یبررس یبرا یابزار چیروشن است که ه. هستند محدود کرده است یعواطفش که کامالً تصادف

 !از خرد ریبه غ ماندینم

معتقد بوده اند تنها خرد  زین سیقد ناسیهمچون آکوئ یفالسفه خداباور ،ینید ریروشن غ اریبس لیدل نیاز ا جدا

بود، خدا هرگز آنرا  یبد زیاو معتقد بود اگر خرد انسان چ. انسان باشد و انسان را به خدا برساند یراهگشا تواندیم

خداباور نبوده است مثالً  شمندانیمورد توافق همه اند دگاهید نیالبته ا. او شود یتا سبب گمراه دادیبه انسان نم

فالسفه  یتمام نکهیدر اثبات ا یکتاب یخوانده است و امام غزال طانیو فاحشه ش طانید را عروس شلوتر خر نیمارت

از  رفرا یبرا یاگر انسان راه رسدیبه نظر م یمنطق ناسیکافر هستند و گمراه نوشته است، اما باالخره حرف آکوئ

 ید که با ابزار نابخردانه سست و نادرستکه خدا به فرض وجود از شما بخواه رسدیاستدالل و خرد ندارد، به نظر نم

 .دیگزاره الف استفاده کن یدرست قیتحق یمانند عواطف برا

اجازه ! دیاحساسات و عواطف را کنار بگزار د،یرویگزاره م کی ینادرست ای یو درست قیبه سراغ کشف حقا یوقت

 .احساسات و عواطف شما خرد شما را کور کند دینده
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 یگام سوم، رد خداباور

 

درک  نیاثبات وجود خدا اقامه کرده اند و همچن یاست که خداباوران برا یلیمرحله مربوط به شناخت دال نیا

 .وجود خدا را اثبات کنند توانندینم نیقوان نیا نکهیآنها و ا یضعفها

 زیده اند چه چمبحوس کر یاست و شما را در زندان اطالعات دهیبه شما به ارث رس یخداباور نکهیاز ا ریبه غ اساساً

 لیدال ل،یآن دال ایآ د؟یبه وجود خدا باور دار یلیشما شود؟ شما به چه دل یسبب خداباور تواندیم یگرید

به وجود خدا وجود دارد؟ مسئله وجود خدا  داعتقا یبرا یدرست و معتبر لیدل یبطور کل ایهستند؟ آ یدرست

وجود او را  دیاست که هم اکنون شما دار نیجود خدا انبودن و یهیبد یبرا لیدل نیبهتر ست،ین یهیبد یمسئله ا

به نظر . آن گنگ و نامفهوم نباشد یهایژگیاز ابعاد و و کیچیاست که ه یهیبد یزیاساساً چ. دیکنیم یبررس

 نیبنابر ا! ستین زیچ چیچون خدا مانند ه داند،یرا در مورد خدا م زیباشد که همه چ معتقد یخداباور چیه رسدینم

 یمطرح شد مسئله ا نیشیگزاره الف که در گام پ یشده است که وجود خدا و درست نیا یمدع یکرکمتر متف

 .دهد شانرا ن نیبتواند ا دیشا زین خیدر طول تار خدایاز فالسفه ب یادیوجود تعداد ز. است یهیبد

 لیبه دل عتاًیطب. ارائه شود یمدارک و شواهد دیآن گزاره با یدرست ینباشد برا یهیبد یگزاره ا یدرست هرگاه

 ماندیم یکه باق یزیتنها چ نیدر دفاع از وجود او ارائه کرد، بنابر ا توانیکه نم یبودن خدا شواهد یعیماوراء طب

و  نیبوجود آمدن براه یقرنها و هزاره ها تفکر بشر جهینت. ارائه بشوند دیبا یاست که بصورت استدالل یمدارک

خداباور بودن خود  یبرا یلیدال دیخداباور هست زیقطعاً اگر شما ن. خدا استاثبات وجود  یمتعدد برا یاستداللها

هرکدام از آنها  یبرا قیزند یکه تارنما ییها هیشده اند و رد یدسته بند یخداباور نیبرگ براه نیدر ا د،یدار

 اههیس نیشما در ا لیدال ای ست،یمسئله از دو حالت خارج ن. در مقابل هر برهان آمده است زیآورده است ن همفرا

 قیزند یتارنما یها هیبه مطالعه رد د،ینیبیم اههیس نیخود را در ا لیاگر دال. شوندینم دهید ایو  شوندیم دهید

 یمعتبر و درست لیو چرا دال شوندیغلط م یفرضها ای هدچار سفسط نیو براه لیکه چگونه آن دال دینیو بب دیبپرداز

که  دیهست یبرجسته و توانمند لسوفیشما ف ای د،یآ یدو حالت بوجود م دینیبیمن ریخود را در ز لیاگر دال. ستندین

 اریبس یغلط به استداللها یفرضها شیکه با پ دیهست یفرد ای د،یاثبات وجود خدا دار یرا برا یدیجد لیدال

 .است دهیرس فیو ضع یابتدائ

تا  دیارسال کن نیمربوط به فلسفه د یفلسف یژورنالها یخود را برا لیلطفاً دال د،یهست یبرجسته ا لسوفیف اگر

 .شما آشنا شوند دیبا استدالل جد انیجهان
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 ییخدایگام چهارم، اثبات ب

 

 .است ییخدایب نیاز براه کیبا چند  ییمرحله مربوط به آشنا نیا

 یمنطق نیبراه 

 یشهود نیبراه 

 یمنف یخدایب کیخودبه خود به  اثبات وجود خدا وجود ندارد، یبرا یدرست لیدل چیه دیحال که درک کرده ا

و . اثبات درست بودن گزاره الف وجود ندارد یبرا یدرست لیدل چیکه ه دیمتوجه شده ا یعنی.  دیشده ا لیگرا تبد

است، و از  ازین حیصح لیآن منطقاً به استداللها و دال رشیپذ یو برا ست،ین یهیگزاره الف بد یست»از آنجا که در

است و  دانهگزاره الف نابخر یدرست رشیاثبات گزاره الف وجود ندارند، پذ یو مدارک برا استداللها نیآنجا که ا

است که  یبار اثبات وجود خدا بر گردن کسان یاز طرف. ردیگزاره الف را بپذ یدرست دیانسان خردگرا نبا کی

و اگر موفق نشوند  ورندایاستدالل ب دیبودن با یمدع لیآنها هستند که به دل نیا یعنی. وجود خدا هستند یمدع

 ییخدا یهم ب یخداباور نیگزیوجود ندارد و جا یخداباور رشیپذ یبرا یلیدل چیارائه کنند ه یدرست یاستداللها

 .است

ابتدا . اند افتهیفلسفه تکامل  خیاثبات عدم وجود خدا در طول تار نیهمچون براه زیاثبات عدم وجود خدا ن نیبراه

 نیا یمدع یشخص دیرا اثبات کرد؟ فرض کن یزیعدم وجود چ توانیاساساً م ایآ پرسش مطرح شود که نیا دیشا

 نکاریاسب شاخدار وجود ندارد؟ مسلماً انجام ا هاثبات کند ک تواندیم یکس ایآ. باشد که اسب شاخدار وجود دارد

 ندیا مشاهده کند و ببر نیزم یرو یکه تمام اسبها دهدیاجازه را به انسان نم نیدانش انسان ا رایممکن است، ز ریغ

اسب شاخدار وجود داشته  زین اراتیس ریگذشته ممکن است در سا نیاز زم. نه ایآنها بدون شاخ هستند  یکه همگ

وجود اسب  یمدع یشخص دیاما حال فرض کن. مانند اسب شاخدار محال است یزیاثبات عدم وجود چ ذاباشد، ل

 توانیرا اثبات کرد؟ البته که م «ینامرئ یاسب شاخدار صورت»ود عدم وج توانیم ایآ. باشد ینامرئ یشاخدار صورت

در وجود  نکهیا ایوجود دارد و  یتناقض زیچ کی یهایژگیو ایذات و  فیدر تعر نکهیبا نشان دادن ا. کرد نیچن

 نیدرک ا یبرا. محال است زینشان داد که وجود آن چ توانیوجود دارد م یتناقض گرید زیو چ زیچ کیداشتن 

 .دیو با تناقض و اصل تناقض آشنا شو دیمراجعه کن ست؟یله الزم است به نوشتار تناقض چمسئ
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معموال . یشهود نیو براه یمنطق نیبراه. کرد میتقس یبه دو دسته کل توانیرا م« اثبات عدم وجود خدا نیبراه»

 چیاز ه نیبراه نیا رایز درونیاثبات عدم وجود خدا بشمار م یبرا یتر یمحکمتر و قطع لیخدا دال یمنطق نیبراه

 .که وجود او محال است رسندیم جهینت نیبه ا اخد لیتحل هیبلکه تنها با تجز کنندیاستفاده نم یموضوع خارج

 یمنطق نیبراه

 .اشاره کرد ریبه موارد ز توانیم« اثبات عدم وجود خدا یمنطق نیبراه» نیمهمتر از

 

  شد؟وجود داشته با تواندیم ریموجود قد کی ایآ    

 

 نیرا داشته باشد، در ا ییاست که قدرت انجام کارها ریقد یمهم خدا است، موجود یهایژگیاز و یکیبودن  ریقد

 یبرا ینیکه توسط فالسفه د یفیوجود داشته باشد و تعار تواندینم ریموجود قد کیکه چرا  شودینوشتار نشان داده م

 .وجود او استدالل کرد هیعل توانیبودن خدا م ریو از قد باشند یدرست فیتعار توانندیشده اند نم وردهآ ریقد

 

 اثبات عدم وجود خدا یبرا اریبرهان اخت        

 

 فیشناخته و تعر( است میعل) داندیرا  م زیکه همه چ تیشخص یدارا یبه عنوان موجود( و اسالم) تیحیمس یخدا

 .مختار است یوداساساً موج تیشخص یموجود دارا کی انیحیمس دهیو طبق عق شود یم

مختار  نکهیا یداد، شما برا زیتم گریکدیاز  توانیم کنند یکه انتخاب م یمختار و موجود مجبور را در زمان موجود

 سریم نهیکه عدم انتخاب هرکدام از آن چند گز د،یانتخاب کردن مواجه باش یبرا نهیگز کیاز  شیبا ب دیبا د،یباش

 کی دیبا د،یکن اریانتخاب را اخت کیشخص مختار  کیآنکه شما بعنوان است که قبل از  یمعن نیبد نیا. باشد

 یکه هنوز انتخاب یطیدر شرا)بالقوه را دارد  طیکه انتخاب شرا یدر هنگام( نانیو اطم نیقیعدم )مرحله شک 

اگر  یحت. دیو همچنان مختار باش دیرا بدان ندهیآ دیتوانیشما وجود داشته باشد، شما نم یبرا( صورت نگرفته است

 دیکه با دیلزوماً قبول کن دیبا دیهست اریداشتن اخت یاگر مدع د،یکن ینیب شیانتخاب خود را پ دیتوانید که میفکر کن

اگر )و توانا  دیرا داشته باش ردیانجام گ ییدر واقع انتخاب نها نکهیانتخاب را قبل از ا یخود برا میتصم رییتغ طیشرا

 .دیخود باش اریو اخت میتصم رییبه تغ( لینه ما
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از انتخابش آگاه  ش،یاو از پ. ردیگیدر مرحله شک قرار نم چگاهیه( است میعل) داندیرا م زیکه همه چ یموجود

 میدادن تصم رییاست که او توانا به تغ یمعن نیبد نیا(. خواهد گرفت ندهیرا در آ یمیکه چه تصم داندیم)است 

موجود  کیو از آنجا که . ستیندارد و مختار ن یاریختاز خود ا نیر او بناب ست،یاساساً عدم انتخاب خود ن ای یینها

بودن و مختار بودن در  میعل رایز. وجود داشته باشد تواندینم میشخص عل کی ست،ین تیشخص یمختار دارا ریغ

 .جمع شوند گریکدیبا  توانندیمتناقض نم زیهستند و دو چ گریکدیتناقض با 

 یهستند، از جمله خدا میهستند و عل تیشخص یکه دارا یو موجودات انیخدا یمو تما) تیحیمس یخدا نیا بنابر

 .وجود ندارند( اسالم، اهلل

معتقدند که خود خداوند که ( و خداباوران) انیحیاما تمام مس کنند؛ یم یدرانسانها را نف اریاز مردم داشتن اخت یبرخ

 .برهان همواره برقرار است نیا نیبنابر ا. ستیاست، خود مختار است و مجبور ن تیسه شخص یدارا تیحیدر مس

 تواندیاست م( ریقد)که قادر مطلق  لیکه خدا به آن دل کنند یم انیرا ب یبرهان شبهه ا نیدر مخالفت با ا گرید یبعض

 نداشته یآگاه ندهیرا انجام دهد، پس او از ابتدا در مورد آ نکاریاگر خداوند ا یدهد، ول رییتغ زیخود را ن دهیعق

اگر . دهد رییآنرا تغ تواندیخود خدا نم یحت چکسیثابت است و ه ندهیآ نیبنابر ا داند،یرا م ندهیاگر خداوند آ. است

آشکار . نادان بوده است ندهیدانش او محدود بوده است و او نسبت به آ نیاو بهرحال نظرش را عوض کند، بنابر ا

هم  دباش( ریقد)زمان هم قادر مطلق  کیدر  تواندینم یموجود چیمحال است، ه ضیدو نق نیاست که جمع شدن ا

 .باشد( میعل)زیهمه چ یدانا

بر اساس  شهیکه هم رایچه خواهد کرد ز ندهیدر آ داندیکه خدا م کنند یم انیبحث ب نیدر مخالفت با ا یا عده

 یمکن است خدا مدعمثال م یبرا. شود یاز او نم اریمساله باعث صلب اخت نیکه ا کند یو ذات خود عمل م عتیطب

 عتیخارج از ذات و طب تواندیخداوند م. است وخداوند همواره راستگ رایگفت، ز« من فردا دروغ نخواهم»شود که 

 .کند یرا نم نکاریخود رفتار کند اما هرگز ا

. محدود بودن است یو فطرت خاص لزوماً به معن عتیطب کیاست؟ داشتن  یخدا به چه معن« و ذات عتیطب» اما

 کی عتیاما طب. ما است( یوراثت یهایژگیو) کیاطراف ما وژنت طیمح کند یکه ما انسانها را محدود م یو ذات عتیطب

 یتیمحدود چیکه با ه یموجود عتیطب مییکه بگو تنابخردانه اس نیا. باشد یگرید زیچ دیبا عهیموجود ماوراء الطب

 .انسان دارد تعیدارد که طب اریهمان رابطه را با موضوع اخت ستیمواجه ن
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بدون )عمل در انتخاب  یانتخاب، آزاد یبرا لیوجود تما  نه،یگز کیاز  شیمواجه بودن با ب ار،یداشتن اخت الزمه

 چیدر انتخاب نکردن ه ییتوانا  تیو در نها( قدرت و استعداد)انجام دادن آن انتخاب  یی، توانا(یمانع چیوجود ه

 یدر اعمال انسانها بوجود م اریاخت یرا برا ییت هایمحدود« ستعدادقدرت و ا».  انتخاب است کیدر  یا نهیگز

که در  میما مختار. را ندارد ینهایبدون کمک از ماش قهیدر دق لیما کیبه سرعت  دنیدو اریاخت یانسان چیه. آورند

 زیما ن اراتیاخت نیو همچن التیتما یتمام. خورد میشکست خواه شیاما بدون شک در آزما میمورد تالش کن نیا

 یمدع کهیحداقل تنها کسان ای) میکن اریداشتن اخت یادعا میتوانیو ذات ما هستند؛ اما ما همچنان م عتیطب بهمحدود 

 !میدانیرا نم ندهیما آ رای، ز(هستند اریداشتن اخت

به هرگونه داشته باشد و  یو رفتار کردن هر معن عتیطب نیحال ا) کند یخود رفتار م عتیبر طبق طب شهیاگر خدا هم 

انتخاب  نیخود باشد و ا ماتیانتخاب در تصم کیاز  شیب دیشود با اریداشتن اخت یمدع نکهیا یبرا( که باشد

روبات و در  کیاست، درست مانند  شیو ذات خو عتیاو مجبور به طب نصورتیا ریدر غ. نقض نکند زیرا ن عتشیطب

 .ستیمختار ن یموجود جهینت

 ست؟یاست، چ اراتیکه خود خالق تمام اخت یجودمو یبرا« انتخاب»کلمه  یمعن

 م؟یبفهم نرایا دیاما ما چگونه با. دهدیم یانسانها معن یکه برا ستین یخدا به همان معن یبرا «اریاخت» ند،یگویم یبرخ

خدا  یتا مختار بودن را بخواهد برا اندازدیدور ب دیرا با اریوجود اخت طیاز شرا کیخداباور کدام ای یحیمس کی

 به اجتناب از انتخاب؟ ستعدادقدرت؟ ا ؟یآزاد ل؟یتما ارات؟یراشد؟ تعدد اختبت

موجود  کیاست و  یکاست کیوجود  یبه معن لیتما. گرفت دهیرا بتوان ند نهیگز کیبه انجام دادن  «لیتما» دیشا

 بیعج اریبس یدخداوند به موجو لیباشد، اما بدون وجود تما یکاست یدر ذات خود دارا دینبا( مانند خدا)کامل 

 نیهمچن. ردیگیم یابتدا وجود انتخاب از آن هست راست که د یزیهمان چ لیتما. شود یم لیتبد ازیو ن لیبدون تما

بدون . انتخاب ایو  میتصم کیمعقول بودن  ریغ ایمعقول و  صیتشخ یبرا ستیاریبه انجام دادن، خود مع لیتما

آن وجود نخواهد  یواقع یبه معن یمیو تصم دهدیزدست مخود را ا تیموجود یریگ میل،تصمیتما نیوجود ا

 .هستند یاریبس التیتما یدارا انیاد یکه خدا دهند ینشان م ینید یتابهاگذشته، ک نیداشت، از ا

استعداد وجود داشتن را  رایخدا وجود ندارد ز. خدا را نجات دهد تواندینم نهیزم نیدر ا یاعتراض و بهانه ا چگونهیه

و معتدل و فروتن را تصور  یکامال معمول یخدا کیاوصاف فقط ممکن است بتوان  نیبا ا. دارددر ذات خود ن

نباشد  زیو قادر به انجام همه چ زیهمه چ یهم دانا باشد،ن تیشخص یو هم دارا( میعل) زیهمه چ یکرد، که هم دانا

و بدون وجود تناقض در ذات خود  یفروتن به روشن یخدا نیکه ا یاما تا زمان.هم کامل و هم آزاد نباشد نیوهمچن
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 نیکار ا نیو معقول تر نیمعتبر، وجود آن ثابت نشود، بهتر ینشود و سپس با شواهد و قرائن و استداللها فیتعر

 .وجود ندارد ییاساساً خدا میریبگ جهیکه نت ستا

 

و دفاع  غیکنون به تبلبوده است و ا یحیمس شیکش کی یادیمدت ز یبرا نیاز د ییموسسه رها ریدن بارکر، مد -۱

است  مانیشدن به ا مانیا یبه نام ب یپر ارزش اریبس سندهیدن بارکر کتاب نو. پردازد یم ینید یو ب سمیاز سکوالر

 .دیبخوان گانیرا بطور یو یرسم تیسا یاز رو دیتوانیآن را م یاز فصلها یکه بعض

و  اریشعور، و اخت یخداباوران او را دارا ود،ش یشناخته م انیشخص در تمام اد کیخداوند معموالً بعنوان  -۲

 تیشخص یدارا ینوشتار موجود نیدر ا. خوانند یم« کس» کیو او را  دانند،یمختلف م یاستعداد انجام دادن کارها

 .متشخص است کیباشد  یت، علت فاعلیکه در رابطع عل یموجود. باشد اریاخت یکه دارا شود یفرض م

 یخدا ب یو گذشته اساساً برا ندهیو آ ستیدالل کنند که خداوند محدود به زمان نممکن است خداباوران است -۳

 یب شیکه زمان برا یموجود کنند، یم یخال تیگفته خود به خود خداوند را از شخص نیافراد با ا نیا. است یمعن

 شود یگفته م نکهیمثالً ا. است یمعن یدر مورد او ب یلو استعمال هر فع. را انجام دهد یکار چیه تواندیباشد نم یمعن

خدا انسان را خلق نکرده بوده است و بعد او را  یاست که در زمان یمعن نیخداوند انسان را خلق کرده است، به ا

 ناگر زما. از انجام آن فعل است شیوجود زمان پ یدر مورد خدا لزوماً به معن یلذا استعمال هر فعل. خلق کرده است

. قبل از انجام آن زمان اتفاق افتاده است ای شود یباعث آغاز زمان م ایفعل لزوماً  کی میاتفاقات فرض کن یرا توال

 .اتفاق را به همراه دارد کیفعل همواره  کیانجام  رایز

کل،  یدانا کیکه وجود  دهدیبرهان نشان م نیدر ا یممکن است؟ رولند پوزت( میعل)مطلق  یدانا کیوجود  ایآ    

برهان از محال بودن محدود کردن دانش استفاده  نیدر ا. وجود خدا محال است لیدل نیبه هممحال است و  میعل ای

 .دانش را محدود کند دیبودن، خدا با میعل یکه برا شودیو استدالل م شودیم

که خداوند واجد  کندیبرهان اثبات م نیدر ا تیاسم نیکوئنت  یعلت اله کی یمنطق یریو امکان ناپذ تیعل    

 انیم. فرض کرد یزیچ چیاو را علت ه توانیو لذا نم ستیبعنوان علت ن تیرابطه عل کیقرار گرفتن در  یراب طیشرا

که در آنها  ییاستداللها. باشد یگرید زیعلت چ تواندینم یزیوجود دارند و هر چ یمنطق قیعلت و معلول روابط دق

داشته باشد  دیعلت با کیکه  یکیزیمتاف یهایگژیو و طیشرا ردیگیقرار م ییمعلول ها ایها و  دهیخداوند علت پد

 .شوندیگرفته م دهیناد
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 یشهود نیبراه

 

 . اشاره کرد ریبه موارد ز توانیم« اثبات عدم وجود خدا یشهود نیبراه» نیمهمتر از

 

  برهان شر    

 

 نینخست دیشا. است وجود خدا آورده شده هیاست که عل یلیبرهانها و دال نیو مهمتر نیتریمیاز قد یکیشر  برهان

باستان  ونانی یو ماده گرا یلذت جو ست،یاتم لسوفیف کروسیمطرح کرده است اپ یکه برهان شر را به نوع یکس

نه  نکهیا ای خواهدیاما نم تواند،یاو م نکهیا ای تواندیبردارد و نم انیشر را از م خواهدیخداوند م ای باشد، او گفته است،

پس او  شرور و نابکار  خواهدیاما نم تواندیپس ناتوان است اگر م تواندیاما نم خواهدیم اگر او خواهدینه م تواند،یم

که شر را براندازد، پس چگونه است که شر در جهان هنوز وجود  خواهدیو هم م تواندیاست اما اگر خداوند هم م

 ..الدیقبل از م  ۳۵٠ کروسیدارد؟ اپ

قرار  قیمورد مباحثه و تحق اریو چه خداباور بس خدایچه ب ن،یفالسفه د انیتابحال در م کروسیبرهان از زمان اپ نیا

 نیانواع ا نیتر یو ابتدائ نیاز ساده تر یکینوشتار به  نیدر ا. شده است انیب یمختلف یگرفته است و به صورت ها

 نیا. اثبات کندعدم وجود خدا را  تواندیچگونه م ایدر دن شرداد که وجود  میپرداخت و نشان خواه میبرهان خواه

برهانها از نگر  نگونهیاست، ا ایدن دنیشهادت و د ازمندیاثبات آن ن یعنی شودیمحسوب م یشهود یبرهان از برهانها

برهان . به شهادت ندارند یازیآنها ن یهستند که درست یمنطق یاز برهانها نترییدرجه پا کیاساساً  تیقدرت و قطع

 یهایژگیو دیموجود کامل آنرا خلق کرده باشد با کیکه قرار است  ییایدارد که دن دینکته تاک نیا یشر رو

که ما در  ییایدارد؟ در دن ییایدن نیبه چن یاصالً شباهت میکنیم یکه ما در آن زندگ ییایدن ایآ. را داشته باشد یممتاز

 یماریترور، شکنجه، بجنگ ها،  شوند،یاز انسانها در تصادفات کشته م یادیبطور روزمره تعداد ز میکنیم یآن زندگ

فوران آتش فشانها، برخورد  ل،یزلزله، طوفان، س شوند،یم یکه ناگهان همگان ییها روسیمرگ آور، و یها

هر روزه موجب بروز  یعیطب ریو غ یعیطب یایاز بال گریو هزاران هزار نوع د یگرسنگ ،یوانگید ،یآسمان یسنگها

مسئله روشن تر شود به  نکهیا یکامل داشته باشد؟ برا یخالق تواندیم ایدن نیا ایآ. شوندیم نیزم یشر فراوان بر رو

 ::او گفته است د،یدقت کن سیاز تام مور یمثال
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گربه اما مادرم معتقد  کی ایسگ  کی، .کنم یرا نگه دار یوانیداشتم که در خانه ح یادیبچه بودم عالقه ز یوقت))

و مادرش به  سیمور. گربه متنفر بود یاز مو نیدرم همچنخواهد کرد، ما جادیما ا یبرا یادیبود سگ دردسر ز

و  یها پرنده ها ماه یقنار واناتیح انیدر م. کند دایمورد عالقه اش را پ وانیرفتند تا او ح یفروش وانیمغازه ح

 دمیالکپشت ها را د یبچه وقت کیمن بعنوان  دیگویاو م. وجود داشتند گرید واناتیالکپشت ها و انواع و اقسام ح

به من عالقه مند هستند و نسبت به وجود من عکس العمل  زیآنها ن کردمیبه آنها عالقه مند شدم چون احساس م اریبس

  .دهندیم ننشا

 دهد،یادامه م سیمور

 م،یدیفرق داشت خر یمعمول یها ومیکه با آکوار متیگرانق ومیآکوار کیآنها  یو برا میدیالکپشت ها را خر ما

 کیاز  شیدر آن وجود داشت و ب یکینخل پالست کیکه  میدیخر یخاک رهیجز کی ومیرآکوا یبرا دیگویاو م

الکپشت  خواستمیکه من م دیگویاو م. بود هیستاره شب ۵هتل  کی ایو  یبهشت الکپشت کیبه  یمحل سکونت معمول

د از نور روز استفاده که بتوانن ییدر جا نمشان،یگذاشتم که بتوانم هر روز بب یزیم یها خوشحال باشند، آنها را رو

مورد عالقه شان را  یغذا نیبه آنها دائم بهتر افتد،یتا سالمت آنها در خطر ن کردمیکنند و آب آنها را مرتب عوض م

مادرم به اشتباه آنها را  یرخ داد و روز یفاجعه الکپشت کی نکهیتا ا. دندیکشینم یگرسنگ چوقتیه باًیرو تق دادمیم

 نیبه بهتر توانستمیاما من هر آنچه م. دیکش فونیآنها س یو رو ختیبه توالت ر ومشانیرکردن آکوا زیدر هنگام تم

 .نحو کرده بودم

اصالً  ایدن نیمعتقدند ا کنندیوجود خدا استفاده م هیمسئله شر عل ایکه از برهان شر  یانیخدایو ب یخداباور نیمنتقد

بوده است آنرا  شیکه نگهدار الکپشتها سیمانند مور که کخواهیمهربان و ن ر،یقد یخدا کیکه  ستین ییایدن هیشب

 نیبهتر کندیم یاش سع یخواه کین لیکه به دل سیمهربان همچون مور ییخدا رسدیبه نظر نم. خلق کرده باشد

بچه  کیبعنوان  سیاگر مور. ساخته باشد و اداره کند ژهیو یآنرا بگونه ا اوردیانسانها بوجود ب یزندگ یرا برا طیمح

 یخداباور نیکند، منتقد جادیرا ا یعال یطیآنها مح یکه برا کردیبود و تالش م شیه آنقدر نگران الکپشتهاسال ۱٩

دارد که در چاه  یومیشباهت به همان آکوار شتریما ب یایدن دهد؟یکار را انجام نم نیبداند که چرا خدا هم خواهندیم

 نیما در ا. میشویوجود دارد م نیزم یکه رو ییقسام شر هاانواع و ا یو ما بسان الکپشت ها قربان شودیم یتوالت خال

ما  یرو فونیس یهانیدر توالت ک تیو در نها میبریرنج م رهیها، دشنام ها، درد ها و غ یماریاز انواع و اقسام ب ایدن

است  یوشر نیبهتر نیموجود کامل باشد و ا کیخلقت  جهیقرار است واقعا نت نیا ایآ. میشویو نابود م شودیم دهیکش

 نیندارد، در ا یالهاز عشق  یاصال نشانه ا یمنتقد خداباور یجهان برا نیرا خلق کند؟ ا ایاست دن توانستهیکه او م
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 کیآنرا ساخته باشد، او  یکه اگر کس کندیم هیجهنم شب کیآنرا به  شتریوجود دارد که ب یادیز یجهان شر ها

 ییگرفت که خدا جهینت یسادگ نیبه هم توانیات خدا به دور است ماز ذ یدیو از آنجا که پل. بوده است دیموجود پل

 یدر حال مرگ است و الشخور یگرفته شده است که از گرسنگ یدانکودک سو کیباال از  ریتصو. وجود ندارد

 یعکاس کارتر نیکرد اما کو افتیعکس را در نیبهتر زهیعکس جا نیا. منظر مرگ او است تا بتواند او را بخورد

اگر شما در آن . کرد یخودکش یاز فرط افسردگ زهیجا نیا افتیعکس را گرفته بود بعد از چند روز از در نیکه ا

کودک  نیبه ا تواندینم ایاگر خدا وجود داشته باشد آ د؟یکنیکودک کمک م نیبه ا ایآ دیصحنه حضور داشته باش

 .ده عدم وجود خدا هستندشر ها نشان دهن نگونهیکه نشان دهد ا کندیم یکمک کند؟ برهان شر سع

 

 شرح

 

در روش برهان خلف ابتدا عکس . کندیاستفاده م نگونهیاستفاده از برهان خلف برهان شر از مسئله وجود شر ا با

 .که حکم درست است شودیگرفته م جهیسپس نت شود،ینشان داده م یبعد تناقض شود،یحکم درست فرض م

 

استدالل الف   

.داشتیوجود نم یشرّ ایدن در داشت،یوجود م ییاگر خدا   

.شر وجود دارد ایدر دن  

.خدا وجود ندارد نیبنابر ا  

اگر دو فرض  گریبه عبارت د ایساختار استدالل درست است،  نکهیا یعنیاست  یاستدالل، استدالل درست نیا

 چیسوم ه فرض یرو نیبنابر ا. قطعاً درست خواهد بود زیفرض سوم ن ایاستدالل  نیدرست باشند حکم ا نینخست

شر  ایدر دن دیگویفرض دوم که م. درستنا ایاول و دوم درست هستند  یفرضها ایکه آ دید دیتنها با ستین یبحث

وجود  یشرّ ایدر دن دیسوال ببرد و بگو ریفرض را ز نیبخواهد ا یاست کس دیآشکار است بع یوجود دارد فرض

وحشتناک و مرگبار، جنگ  یعیطب یایمرگ آور، بال یهایماریفقر وجود دارد، ب یبدبخت یگرسنگ ایندارد، در دن

 یزیمنظور از شر در برهان شر چ قیبطور مشخص و دق. میدانیرا خوب م نیا همهوجود دارد و  …خشونت تجاوز و

 یعیطب رینوع غ شود،یشود اطالق م «شرسیرنج و مرگ پ»که موجب  زیبه هر چ یکه بطور کل یعیجز شر طب ستین
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مثال  بعنوان. شودیتحقق آنرا باعث م یکس یعنیاست  یفاعل یعلت یعلت شر مصنوع د،ینام یصنوعشر م توانیشر را م

از وجود شر  رایاست ز یعیشر طب یبر رو شتریبرهان نظرم ب دیتاک ،یعیطب یاست و زلزله شرّ یمصنوع یترور شرّ

در مورد  دیو با ماندیم یکه باق یفرض تنها نیبنابر ا. اثبات عدم وجود خدا استفاده کرد یبرا توانیآسانتر م یعیطب

شر وجود نداشته  ایدر دن دیچرا اگر خدا وجود داشته باشد با نکهیا یعنی. فرض نخست است میکن قیآن تحق یدرست

به مقدار  یکیو ( و شر ریمثل خ)باشند  گریکدیضد  زیمعتقدند اگر دو چ ناسیتوماس آکو نتیمانند س یباشد؟ برخ

 چگونهیه یگریباشد، د تینهایب ریاگر خدا خ یعنی ماند،ینم یباق یگریاز د یاثر گریباشد، د وجود داشته تینهایب

تر از فرض دوم  دهیچیمقدار پ کیفرض  نیا. میکنیرها نم یسادگ نیبماند، اما ما فرض دوم را به هم یباق دینبا یشر

. فرض نباشند نیممکن است معتقد به اخداباوران  ریارائه شود ز یاضاف حاتیدر مورد آن توض دیو سوم است و با

شر و خدا  انیاثبات کند که م دیبا خدایب یعنی. جداگانه اثبات شود وربط زیضرورت دارد که فرض نخست ن نیبنابر ا

وجود داشتن شر نسبت تناقض است و بنابر اصل  هیوجود داشتن خدا به قض هیوجود دارد و  نسبت قض یناسازگار

 هیقض عاًقط میفرض کرده ا یهیو از آنجا که وجود شر را بد. درست باشد تواندیم هیدو قض نیاز ا یکیتناقض تنها 

با فرنام  یدر مورد مفهوم تناقض و اصل تناقض به نوشتار. خدا وجود ندارد جهیوجود خدا نادرست است و در نت

تناقض وجود شر با  یعنیآن فرض نخست  یبرهان بر رو نیتمرکز ا یتمام نیبنابر ا .دیمراجعه کن «ست؟یتناقض چ»

  .قرار است نیارائه داد و آن استدالل از ا توانیرا م یگریدفاع از فرض نخست استدالل د یبرا. وجود خدا است

 

:استدالل ب  

نابود  یو اگر شرّ ردیگیم ردیرا بگ شانیرا که بتواند جلو ییشر ها یتمام یجلو کیمدار و ن موجود اخالق کی

.بودن کین فیبنابر تعر. کندیاشد آنرا نابود موجود داشته ب یشدن  

.بودن ریقد فیبنابر تعر. شر ها را دارد یاز تمام یریقدرت جلوگ ریموجود قد کی  

 یجلو تواندیاز خودش است م ریغ زیخالق همه چ یو ازل یو حاضر در همه جا است، ابد میعل ر،یکه قد یموجود

.ردیتمام شر ها را بگ  

.است زیو خالق همه چ یهمه جا حاضر، ابد م،یعل ر،یقد فشیخدا بنابر تعر  
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 یدر استدالل اصل کمیبرابر فرض  جهینت نیو ا. داشتیدر جهان وجود نم یشرّ چیاگر خدا وجود داشته باشد ه

.است( استدالل الف)  

 

 زین ام باشد ۵آن که فرض  جهیآن درست باشد نت یفرضها یاگر تمام یعنیدرست است  زیاستدالل ن نیا ساختار

عدم وجود خدا  جهیدرست باشد استدالل الف درست خواهد بود و در نت زیاستدالل ن نیدرست خواهد بود و اگر ا

از  یریرا انجام دهد قطعا چون جلوگ هابتواند همه کار یاگر موجود رایدرست است ز ۲فرض . اثبات خواهد شد

بودن خدا از آنجا  ریقد. ستین ریقد گریو اگر نتواند د انجام دهد زیکار را ن نیا تواندیکار هست او م کی زیشر ها ن

داشته باشد  یصفت ایو  یژگیاست که اگر او و یمعن نیکمال خدا به ا. باشد یموجود کامل دیکه او با شودیم یناش

بر اساس کمال  دیرا انجام دهد با «یکار» تواندیچون خدا م. و صفت بطور کامل برخوردار باشد یژگیاز آن و دیبا

وقوع  یبتواند جلو یشخص نکهیا یدرست است، برا یفرض زین  ۳فرض . را انجام دهد« تمام کارها»داشتن او بتواند 

قدرت خود را در آن  نکهیا ایهم رساند و  هاست که او بتواند در محل وقوع آن شر حضور ب یکاف ردیرا بگ یهر شرّ

خداوند . ردیآنرا بگ یشر اطالع داشته باشد و بتواند جلو الزم است که از وقوع آن نیهمچن رد،یمنطقه و جا بکار گ

حضور خدا در همه جا . است، و هم همه جا حاضر است ریاست، هم قد میهم عل یعنیموارد را دارد  نیهر سه ا

در نظر گرفت، بلکه « جا»او  یبتوان برا ایدر همه جا داشته باشد  یکیزیف یکه او حضور ستین یعنم نیلزوماً به ا

 گریبعبارت د ایاز قدرت خود در همه جا استفاده کند  تواندیباشد که او م یمعن نیهمانگونه که گفته شد به ا تواندیم

خدا است که مورد  یفلسف فیهم همان تعر ارمفرض چه. باشد و بر تمام نقاط اشراف داشته باشد طیبر همه جا مح

 ۴آشکار است که . او را خدا دانست توانیشته باشد نمرا ندا هایژگیو نیا یاگر موجود. است ینیقبول فالسفه د

خردگرا باشد، لذا  انیخدایمورد توافق خداباوران و ب دیآنها با یو درست تندروشن هس اریفرض آخر استدالل ب بس

 جهیفرض درست باشد نت نیاگر ا. است زیبحث بر انگ یفرض نخست است که فرض ماندیم یکه باق یتنها فرض

. فرض است نیآن تنها بر سر هم نیفالسفه مدافع برهان شر و منتقد ظراختالف ن عتاًیخواهد شد، و طب دییبرهان شر تا

 دارد، یبستگ ریاستدالل ب به پاسخ پرسش ز کمیفرض  یدرست

آیا یک موجود اخالقمدار و نیک ، بنابر تعریف خوب بودن باید لزوماً جلوی تمامی شر هایی را که بتواند جلویشان 

رد میگیرد؟را بگی  

 د،یقرار گرفته ا ریز تیشما در موقع دیمثالً فرض کن د،یآ یدرست م زیفرض ن نینگاه اول ا در
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که با دخالت شما  دیدار نانیرا بکشد، شما اطم یگناهیانسان ب خواهدیبه دست گرفته است و م یاسلحه ا یشخص

 نیدر ا. «دیریشر را بگ نیا یجلو دیتوانیم»شما  یعنیحفظ خواهد شد،  گناهیو جان آن انسان ب رسد،یبه شما نم یبیآس

 اجازه وقوع به آن؟ ایاز وقوع شر  یریکار کدام است؟ جلوگ نیتر یاخالق طیشرّ

او را  یکامالً منصفانه است که از لحاظ اخالق ردیشر را نگ یو جلو ردیقرار بگ تیموقع نیدر ا یواقع اگر کس در

 دیمحکوم است، شا یاز لحاظ اخالق تیجنا کیسکوت در مقابل . میکن بودن او اعتراض کیو به ن میکامل ندان

که  اوردیب دیپد یرا به گونه ا طیشرّ یصاست اگر شخ نیهمچن. جرم دانست کیشر یرا حت یشخص نیبتوان چن

 دکنیدر را باز م یکس یباعث شود که وقت نیببندد و ا یرا با طناب به تفنگ یدر دیرخ دهد، مثالً فرض کن یتیجنا

 یشخص نیقطعاً چن ست؟یو شر ن تیبرابر با ارتکاب جنا قاًیدق نکاریا ایآ. و کشته شود ردیمورد اصابت گلوله قرار بگ

مسئله تمام است، شما قبول کرده  دیقبول دار زیاگر شما فرض نخست را ن. باشد کین یشخص تواندیمجرم است و نم

وجود داشته  تواندیدرست است و خدا نم زیستدالل الف ناستدالل ب درست هستند و لذا ا یکه تمام فرضها دیا

 یهرگاه کس ایآ. کنند یبررس قیرا دق زیکنند و همه چ یموشکاف زیاما فالسفه عالقه دارند در مورد همه چ. باشد

شر  یکه مقدار دیجراح را فرض کن کیپرسش برد؟ بعنوان مثال  ریبودن او را ز کین توانیم ردیرا نگ یشرّ یجلو

باالخره هر عمل  کند،یم لیبه او تحم رهیو زدن آمپول و غ یروان یاسترسها جادیبا ا ماریبه ب یبل از عمل جراحرا ق

 یبعد از آن برا یتا مدت یو حت یو چه در هنگام جراح یرا چه قبل از عمل جراح یو ناراحت ددر یمقدار یجراح

شرور  یموجودات کنندیم لیشر ها را تحم نیا مارانیبه ب نکهیا لیجرّاحان را به دل توانیم ایآ. دیآ یبوجود م ماریب

دستش را  کباریمثالً به او اجازه بدهند تا  دکنن هیتنب یممکن است بچه شان را بگونه ا رخواهیخ یپدر و مادر د؟ینام

کار  کینجام دادن او را از ا نکهیا یبرا ای. کند یباز ییبا چا دیبزند تا او بفهمد که نبا عیداغ بطور سر ییچا وانیبه ل

 ایآآورند  یم دیکودکشان پد یرا برا یحال آنها شرّ نیدر ا. قرار دهند یتوجه یمورد ب یزشت بازدارند او را مدت

مورد  ینظام یبه آمادگ دنیرس یفرمانده ارتش ممکن است سربازانش را برا کیشرور دانست؟  زیآنها را ن توانیم

 ایبروند و  زیخ نهیقرار دهد، مثالً آنها را مجبور کند که س کندیبر آنها وارد م یا چهیکه فشار ماه یکیزیف یها هیتنب

شرور دانست؟ آشکار است که اجازه  یفرماندهان ارتش را موجودات نیا توانیم ایآ. اندازدیآنها را به زندان ب یحت

از شرها همانند  یبرخ. باشد یاخالق ریغ یموارد امر یدر تمام تواندیباعث شدن آن نم یحت ایوقوع دادن به شر و 

که پدر و  گفت یبتوان حت دیهستند و شا زیبلکه خوب ن ستندیکه در سه مورد باال مطرح شد نه تنها بد ن ییمثالها

 کیآنها را ن توانینم گرینکنند د نیمقدار شر را بر کودکانشان وارد کنند و اگر چن نیدارند که ا فهیمادر خوب، وظ

و باتوجه به  کنندیم لیرا به فرزندشان تحم یجزئ یبزرگتر شرّ یاز وقوع شرّ یریجلوگ یر براپدر و ماد نیا. دانست

 نیشر وجود داشته باشد اجازه وجود دادن به ا یمقدار یبزرگتر الزم است که گاه یریبه خ دنیرس یکه برا نیا
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 یتناقض دهدیجازه وجود به آنرا مکه ا یخواه بودن و اخالقمدار بودن کس کیباعث شدن آنها با ن ینوع شر ها و حت

مشخص  قیدقبحث بطور  نیا نکهیا یبرا. میکه به فرض نخست استدالل ب شک کن شودیمسئله باعث م نیا. ندارد

 :قرار است نیاز ا فیتعر نیبودن را مطرح کرده اند که ا« اخالقمدار»همان  ایبودن  کیاز ن یفیشود فالسفه تعر

 یکیکه  یرا بدهد تنها و تنها در صورت E مانند یاجازه وجود شرّ تواندیم P نندو اخالقمدار ما کیموجود ن کی

 .در مورد آن شر صدق کنند دیآ یهردو آنها که در ادامه م ایدو گانه  یها هیاز قض

 

بزرگتر ضرورت داشته باشد یریبه خ دنیرس یبرا  E اگر 

ر وقوعاگ  E  از شر بزرگتر از آن ضرورت داشته باشد یریجلوگ یبرا   

که  یو شرّ یهردو آنها در مورد آن صدق کند شر اخالق ایدو شرط  نیاز ا یکیکه به  یبه بعد به شرّ نیا از

 یبرا دیجد فیتعر نیبا توجه به ا. گفت میخواه یاخالق ریدو شرط در مورد آن صدق نکند شر غ نیاز ا کیچیه

 نیکرد، فرض نخست جادیا یراتییآن تغ کلدر ش دیابرهان شر درست باشد ب نکهیا یبرا کیمدار و ن موجود اخالق

 .دیاوریب ادیاستدالل ب برهان شر را به 

 ینابود شدن یو اگر شرّ ردیگیم ردیرا بگ شانیرا که بتواند جلو ییشرها یتمام یجلو کیموجود اخالقمدار و ن کی 

 بودن کین فیبنابر تعر. کندیوجود داشته باشد آنرا نابود م

 :داد رییتغ نگونهیا دیداشته باشد با یهمخوان دیجد فیکامالً درست باشد و با تعر نکهیا یفرض را برا نیا

آنها را  یجلو تواندیاست و او م یاخالق ریکه وجود آنها غ ییشر ها یتمام یجلو کیموجود اخالقمدار و ن کی

 .ردیگیم کندیوجود داشته باشد آنرا نابود م ینابود شدن یو اگر شرّ رد،یبگ

 یجراح که قبل از جراح کی ای کنندیم هیپدر و مادر که فرزندشان را تنب کی میکه کرده بود یبنابر فرض نخست رایز

آن جراح و  دیو جد افتهی رییکه بنابر فرض تغ یدر حال. دینام یاخالق ریشر و غ توانیرا م کندیدرد وارد م مارشیبه ب

که از شر  یدیاما با درک جد. خوانده شوند کیالقمدار و ناخ انهمچن توانندیبلکه م ستندیشرور ن گریپدر مادر د

 .داد رییتغ زیفرض ششم استدالل ب را ن دیبا میدار

 .است یدر استدالل اصل کمیبرابر فرض  جهینت نیو ا. داشتیدر جهان وجود نم یشرّ چیخدا وجود داشته باشد ه
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.خواهد بود نیا دیجد فرض  

در استدالل  کمیبرابر فرض  جهینت نیو ا. داشتیدر جهان وجود نم یاخالق ریغ یشرّ چیاگر خدا وجود داشته باشد ه

 .است یاصل

استدالل الف . برهان کامالً درست شود نیکند تا ا رییتغ دیبا زیاستدالل الف ن نیدو فرض نخست رییدو تغ نیا با

 :شده حیتصح

 

داشتیوجود نم یاخالق ریغ یشرّ ایدر دن داشت،یوجود م ییاگر خدا  

وجود دارد یاخالق ریشر غ ایر دند   

خدا وجود ندارد نیبنابر ا  

وجود  ایکه در دن یاثبات کنند تمام شرّ دیخداباوران با. کندیم دایپ رییتغ یاخالق ریبحث ما از شر به شر غ نیا بنابر

جهان  نیدر ا که ییاز شرها یکیاست ثابت کنند  یو خداناباوران تنها کاف یاخالق ریاست نه شر غ یدارد شر اخالق

 ریشر غ ایآ نکهیبه ا گرددیبرهان بر م نیتوجه داشت که تمام بحث ا دیپس با. است یاخالق ریغ یوجود دارد شرّ

اثبات شود، عدم وجود خدا اثبات خواهد شد  ایدر دن یاخالق ریاگر وجود شر غ. نه ایوجود دارد  ایدن نیدر ا یاخالق

خدا را  وجودعدم  توانیخواهد بود که با استفاده از برهان شر نم نیا جهیمسئله روشن نشود نت نیکه ا یو در صورت

وجود  ینف ایو  یاخالق ریاست که حال بار اثبات وجود شر غ نیا شودیمطرح م نجایکه در ا یمسئله مهم. اثبات کرد

اثبات کنند  دیاوران باخداب نکهیا ایوجود دارد  یشرّ نیاثبات کنند که چن دیخداناباوران با ایآ ست؟یآن بر گردن ک

اثبات وجود خدا توسط خداباوران مطرح شده  یشود چون ادعا تصوروجود ندارد؟ ممکن است  یشرّ نیکه چن

خداناباوران  انیبرهان مدع نیاست که در ا نیا تیاما واقع رند،یبار اثبات را بپذ دیخداباوران هستند که با نیاست ا

خداناباوران  نجایدر ا. خود را اثبات کنند یادعا دیمدافعان برهان شر با ایو  انیاخدیب نیهستند نه خداباوران، بنابر ا

از  یکیبعنوان مثال واقعه هولوکاست . هستند یاخالق ریغ یاز شرها شر ها یاریادعا کنند که بس یبه سادگ توانندیم

 ینژادپرست برا یها ینازرا که  ییاست، چرا خداوند در اردوگاه ها یبشرّ خیتار یفاجعه ها نیوحشتناک تر

باز نکرد و آنها  پرداختندیآنها م درست کرده بودند و به آدمسوزی …ها و یلکو ان،یهمنجسگرا ن،یمعلول ان،یهودی

انجام گرفت خواست خدا  یو شورو کایها که سر انجام توسط آمر یناز ینابود دییرا نجات نداد؟ ممکن است بگو
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ها نقش داشته  یازن یخدا در نابود میاگر قبول کن یاست که حت نی، اما مسئله اکار را کرد نیبود و خدا باالخره ا

بار اثبات  نجایدر ا. انجام داده است، و درنگ او موجب وقوع شر فراوان شده است رید یلیکار را خ نیاست، خدا ا

ان شر است که ثابت کنند منتقدان بره ایبر عهده خداباوران  نیا. افتد یادعا به گردن خداباوران م نیا ینادرست

برهان صادق خواهد بود و  نیا جهیکار موفق نشوند، نت نیو اگر در ا. یاخالق ریغبوده اند نه  یشر ها اخالق نگونهیا

 .عدم وجود خدا اثبات خواهد شد

 

 شبهات

  

یاله یها سنت    

 

از  یسیاست که در زبان انگل یهال یبرهان شر به آن چنگ زده اند مسئله سنت ها نیکه منتقد یپاسخ نیتر عمده

 یعدالت م یبه معن یسیخدا و د یتئو به معن یونانی شهیاز ر یسیکلمه تئود. شودیم ادی «Theodicy» آن با فرنام

 یاخالق یاز نوع شرها ایموجود در دن یکه شرها هندنشان د کنندیسنت ها تالش م نیبا مطرح کردن ا نیمنتقد. دیآ

در واقع  یاله یسنت ها نیا گریبه عبارت د. و عادالنه است ستهیشر ها با نیوقوع ا نکهیا ایو  یاخالق ریهستند نه غ

در اعتراض به برهان شر  یمتعدد یاله یسنت ها. وجود شر با وجود خدا یاثبات سازگار یهستند برا ییتالشها

که  دیتوجه داشته باش. ودش قیآنها تحق ینادرست ای یکه الزم است به آنها پرداخته شود و درست شوندیممطرح 

 ریمورد شر غ کی یوجود حت رایهستند، ز یاخالق یشرها ایموجود در دن یشرها« تمام»اثبات کنند  دیخداباوران با

اعتراضات آنها  نیهمچن. برهان شر موفق باشد و ممتنع الوجود بودن خدا اثبات و محکوم شود شودیباعث م یاخالق

 .ردیدربرگ یچه مصنوع و یعیتمام شر ها را چه طب دیبا

 

 

اریاخت ،یاله سنت  

است تا  ستهیو شا. شوندیاست که خداباوران در رد برهان شر به آن متوسل م ییسنتها نیاز مهمتر یکی اریاخت سنت

بطور خالصه آنرا مطرح کرده و ناکارآمد بودن آنرا در  نجایداده شود اما در ا یمفصل حاتیسنت توض نیدر مورد ا
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را به آنها  اریاخت نیهستند و خدا ا اریاخت یانسانها دارا دنداز فالسفه خداباور معتق یبرخ. میدهینشان مرد برهان شر 

در مورد انسانها بتوان قضاوت کرد الزم  نکهیا یبرا. را انتخاب کنند یکیو شر  ریخ انیداده است تا آنها بتوانند از م

عدم انجام آن  ای مانجا یکه برا یزیکردن آنها در مورد چ هینباگر مختار نباشند ت رایاست که آنها مختار باشند ز

 یکه انسانها را موجودات رودیخدا انتظار م یکیو از عدالت و ن. عادالنه است ریاز خود نبوده اند غ یاریاخت یدارا

مختار کردن  خداوند با نیبنابر ا. شودیانسانها است که موجب وقوع شر م اریاخت نیهم نیمختار خلق کرده باشد و ا

 یاخالق یشرها ایموجود در دن یحاصل شود، لذا شرها یبزرگتر ریشر داده است تا خ یانسانها اجازه وقوع مقدار

آورد،  یبرخورد با مسئله شر، توجه را از خدا به سمت انسان م یتالش برا نیا گریبه عبارت د. یاخالق ریهستند نه غ

 میشویم رهیجنگ و غ وجبکه م میما هست نیها است، نه از طرف خدا، ااز طرف انسان  ایوجود شر در دن دیگویو م

 یبزرگ برسند ضرورت دارد و لذا شرّ یریانسانها به خ نکهیا یبرا اریوجود اخت نیدر آن ندارد، بنابر ا یو خدا نقش

در  نکهیت اگفت نخس توانیاعتراض م نیدر پاسخ به ا. یاخالق ریاست نه غ یاخالق یوجود دارد شرّ ایکه در دن

 دیو خداباور با ستیموضوع مورد توافق ن نیشک کرد و ا اریبس توانیخدا م ودمختار بودن انسانها در صورت وج

انسان  یرا برا اریاخت توانیاست چگونه م میکه عل ییمسئله را قبل از استفاده اثبات کند که در صورت وجود خدا نیا

مختار  زیخدا خود ن هاثبات کرد ک توانیشک وجود دارد و م زیدا نخود خ یبرا یحت اریدر امکان اخت. متصور شد

 یبرا ار،یبرهان اخت»با فرنام  یخلق کند، بعنوان مثال به نوشتار یبخواهد موجودات مختار نکهیچه برسد به ا ست،ین

 نیا ایآ. میکنیانسان درست فرض م یادامه بحث برا یرا برا اریدوم، وجود اخت. دیمراجعه کن« اثبات عدم وجود خدا

بتوان  دیبدهد؟ شا اریبه آنها اخت شودیبه انسانها موجب وقوع شر م اریدادن اخت نکهیا هاست که خدا با علم ب یاخالق

ضرورت  زیبودن انسان ن اریتام االخت ایعادل بودن خدا ضرورت دارد اما آ یبرا اریکه وجود اخت رفتیاز خداباور پذ

 مییما بگو نکهیدرست مانند ا داد،یم انهارا به انس ییشرها نیوقوع چن اریاخت دینبا بودیدارد؟ خدا اگر اخالقمدار م

 دیاو با رایمتوقف کرد ز دیمردم نشانه گرفته است را نبا یرا به دست گرفته است و آنرا به سو یکه اسلحه ا یشخص

است و اخالقمدار  یاخالق ریغ یرشر قطعاً کا نینکردن از وقوع ا یریجلوگ. مختار باشد تا بتواند مرتکب جرم شود

فرزند خود را که  یاست اگر پدر نیهمچن. بردیسوال م ریاز آن بوده است را ز یریقادر به جلوگ که یبودن شخص

 یو خفه شدن داشته باشد، در همه نظامها افتنینجات  اریاو اخت خواهمیم دیو بگو اندازدیشنا به درون رودخانه ب

با مطرح  کندیخداباور تالش م نکهیسوم ا. شوندیم یزندان نیمثالً مجرم شود،یگرفته م نیاز مجرم اریاخالقمدار اخت

ندارد، در  ینقش شودیکه موجود مختار مرتکب م یوانمود کند که خدا در وجود شرّ نطوریا ار،یکردن مسئله اخت

 ییایگروه ماف کیمانند رهبر  شود،یباعث وجود شر م میمستق ریبطور غ اریخدا با دادن اخت ست،ین نگونهیکه ا یحال

 میمستق ریشرکت نکرده است اما بطور غ تیدر جنا ماًیبزنند، او مستق تیتا دست به جنا دهدیپول م ینکه به آدمکشا

 ریبا مختار کردن آنها بطور غ گرید یسو و از سو کیبا خلق کردن انسانها از  زیخدا ن. شر شده است نیباعث وقوع ا
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 یکه تمام یرا هدف گرفته است، در حال یسنت شر مصنوع نیا نکهیچهارم ا. عث شده استشر را با نیا میمستق

ها،  لیها، زلزله ها، س روسیدر گسترش و یانسانها معموالً نقش چندان ستند،یانسانها ن اریبر اخت یجهان مبتن یشرها

 شودیباعث م اریوجود اخت میرض کنلذا اگر هم ف. ندارند یعیطب یتمام شرها باًیو تقر یخشکسال ن،یسهمگ یطوفانها

 یاخالق یرا به شرها یعیطب ییشرها تواندیهرگز نم اریاخت نیشوند، ا لیتبد یاخالق یبه شرها یوعمصن یشرها

را  یاخالق ریمسئله وجود شر غ تواندیحل شوند نم زین نیشیمسائل پ یاگر تمام تیدر نها اریلذا سنت اخت. کند لیتبد

 دیآ یکه طوفان م ییو جاها زیخ زلزله یدر جاها ستندیانسانها مجبور ن دیاست بگوخداباور ممکن . حل کند

وقوع  یجلو تواندیکه دارد م یاریانسانها سبب شر هستند نه خدا و بازهم انسان با توجه به اخت زین نجایکنند، ا یزندگ

در آنها موجب  ستنیخطر باشند و ز یب که یپاسخ داد که شناخت مناطق نگونهیا توانیمسئله م نیاما به ا. ردیشر را بگ

و ممکن است هرگز  ستین یادیهنوز هم تا حدود ز ینبوده است و حت سریم خیانسانها در تمام تار یبرا نشود یشرّ

ممکن است گفته . ندارند را حل کند یکه انسانها در آن نقش ییمشکل شر ها تواندینم زیپاسخ ن نینشود، لذا ا سریم

 یرا بگونه ا نیزم توانستیاست که خدا م نیمنفجر شود، پاسخ ا نیندهد ممکن است تمام زم شود اگر زلزله رخ

 زین یعیطب یتمام شر ها نیهمچن ست،ینبود او قادر مطلق ن سریاو م یکار برا نینباشد و اگر ا نگونهیکه ا اوردیب دیپد

 جهیوجود دارد؟ نت یریچه خ یکیژنت یها یماریوجود دارد؟ در ب یریفرد چه خ کیشدن  وانهیدر د ستند،ین نگونهیا

 اریسنت اخت نیهستند، بنابر ا یموجود در جهان اخالق یشرها ینشان دهد که تمام تواندینم اریسنت اخت هآنک

 .برهان شر را رد کند تواندینم

 

هیتنب یاله سنت  

 

رد  یسنت برا نیکه از ا یفرادا. است هیتنب یسنت اله شود،یکه به برهان شر داده م یجیرا یاز پاسخ ها گرید یکی

است که انسانها مرتکب شده اند و شر  یگناهان جهیوجود دارد نت ایکه در دن یمعتقدند شرّ کنندیبرهان شر استفاده م

را مکافات  نیکامالً عادالنه است که خداوند مجرم نیافراد ا نیاز نظر ا. تنها مکافات آن گناهان است ایموجود در دن

 جهیوجود دارد نت ایاست، چون آنها معتقدند هر آنچه مشکل در دن جیرا انیحیمس انیدر م ژهیبو هدگاید نیا. کند

 نیا اورند،یب مانیا حیبه مس دیشدن گناهانشان با دهیبخش یو برا ندیآ یم ایگناهان انسانها است، انسانها گناهکار به دن

نخست : گفت توانیاعتراض م نیدر پاسخ به ا. گرفته شده باشد تیحیمس یزرتشت یها شهیممکن است از ر دگاهید

چرا خدا از اول اجازه گناه را داده است که بعد بخواهد بواسطه آن موجب تحقق شر شود؟ اجازه دادن به  نکهیا

جز شرور  یمعن چیه شودیگناهان سر انجام موجب وقوع شر م نیا نکهیامرتکب شدن گناهان با علم به  یانسانها برا
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عادالنه بودن  نکهیدوم ا. کندیاثبات آن تالش م یبرهان برا نیاست که ا یزیچ قاًیدق نیو ا دهد،یمبودن خداوند ن

اثبات کند که  دیخداباور با. شک است ینکته جا نیو ا ستیو چه در آخرت مورد توافق ن ایدن نیچه در ا یاله هیتنب

 زین گناهیافراد ب دنیوقوع آنها باعث رنج د جهان وجود دارد که نیدر ا ییشرها نکهیسوم ا. عادالنه است نکاریا

اگر از خداباور  یحت ست؟یچ شوندیکشته م( مثال در افسانه طوفان نوح) یعیطب ییایکه در بال یگناه کودکان. شودیم

باشد به  یشر، اخالق یموجه باشد و لذا وقوع مقدار یتا حدود تواندیمجرم م فرادا هیتنب یکه وقوع شر برا میریبپذ

. است یاخالق هیتنب یبواسطه سنت اله زین گناهیو کشته شدن افراد ب دنیکه رنج کش رفتیاز او پذ توانینوان نمع چیه

 یو همگ ندیآ یم ایبدن یذات گناهآدم و حوا با  یخداباوران معتقدند انسانها بواسطه ماجرا ریاز سا یو برخ انیحیمس

 رفتیپذ توانینم رایرا حل کند ز یزیچ زیمسئله ن نیاما ا. سخ دهندمسئله پا نیبه ا توانندیم قیطر نیگناهکارند و از ا

و  ستیآدم و حوا مورد توافق ن یداشتن ماجرا تیگذشته واقع نیبودن گناه عادالنه باشد و از ا یو ارث یکیکه ژنت

لذا خداباور ابتدا  ،ستین شیب یاست و افسانه ا یو خداباوران عاقل و بالغ کامالً اسطوره ا انیخدایماجرا از نظر ب نیا

مسئله بطور کامل حل  زیبکند ن نیبودن آن ماجرا را اثبات کند بعد از آن استفاده کند هرچند اگر چن یقیحق دیبا

 نیهستند، بنابر ا یموجود در جهان اخالق یشرها یمامنشان دهد که ت تواندینم هیآنکه سنت تنب جهینت. نخواهد شد

 .ا رد کندبرهان شر ر تواندینم اریسنت اخت

 

رشد یاله سنت  

 

 ادعا نیا بر سنت نیا. است رشد سنت کنندیم استفاده ان از شر برهان رد یبرا خداباوران از یبرخ که یگرید سنت

 را رشد استعداد که یمستعد یانسانها تا کند فراهم را یطیمح نیزم خلق از است خواستهیم خدا که دارد اصرار

 یسخت و دنیکش اضتیر بدون که ابندی دست ییارزشها به و کنن شرفتیپ ینروا و یاخالق رشد جهت در دارند

 و بخشش صبر، ،یفداکار شهامت، همچون ییارزشها جادیا و قیتشو یبرا مثال بعنوان. افتی دست انها به تواندینم

 یراب شر یمقدار وجود لذا. باشد داشته وجود فقر و جرم ،یماریب ،یسخت جنگ، همچون ییشرها دیبا سخاوت

 نیا به پاسخ در. یاخالق ریغ نه هستند یاخالق نیزم یرو یشرها جهینت در و رددا ضرورت رشد بودن ممکن

 کشته یشرّ بواسطه که یکس دانست، انسانها رشد یبرا توانینم را ها سنت همه نکهیا نخست: گفت توانیم اعتراض

 آتش بواسطه جنگل در که یوانیح شود،ینم انهاانس به مربوط تنها شر مسئله رسد؟یم یروان رشد به چگونه شودیم

 به را یزیچ تواندیم چگونه شودینم آگاه او مرگ از زین کس چیه و رودیم نیب از و شودیم سوخته یعیطب یها یسوز



 

جمع بندی: فصل پنجم  بیخدایی مدرن                     

 

۲95 

 

 جیترو و یروان رشد یبرا نکهیا دوم. شودیم کشته یشرّ بواسطه و است تنها که یانسان است نیهمچن اموزد؟یب یکس

 در یروان راتییتغ با است توانستهیم خدا. باشد داشته وجود یواقع بطور شر ستین الزم انسانها در زشهاار قیتشو و

 که دیبگو او به و کند زمیپنوتیه را ب شخص الف شخص دیکن فرض مثال بعنوان. کند جادیا را مسئله نیا انسانها

 با نیهمچن. کرد تیتقو ب شخص در توانیم را سخاوت و ترحم احساس زین قیطر نیا از است، ریفق یشخص

 چیه شد، انسانها رشد موجب و کرد قیتشو و جیترو را یاخالق یارزشها نیا توانیم زین ها تیروا و داستانها خواندن

 وجود نکهیا اگر تینها در نکهیا سوم. شود انسانها رشد موجب تا باشد داشته وجود یواقع بصورت شر ندارد یلزوم

 که یشرّ زانیم. شودیم محدود اندک ییها نمونه به مسئله نیا شود، واقع دیمف تواندیم انسانها رشد یبرا شر یمقدار

 شر حد از شیب ایدن در موجود شر و است انسانها یروان رشد یبرا ازین مورد مقدار از شتریب اریبس دارد وجود ایدن در

 من هدف دیبگو و اندازد،یب رودخانه به شد خواهد خفه او بداند که یحال در را خود فرزند یپدر دیکن فرض. است

 همچون ییارزشها و برسند یروان رشد به کودک نیا مرگ صحنه دنید با گرانید ای فرزند خود که است نیا

 او که یشرّ ایآ د؟ینام یاخالق استداللش به توجه با را پدر نیا کار توانیم ایآ شود، قیتشو آنها در یدلسوز و ترحم

 جهینت. است یاخالق ریغ کامال شر نیا که است آشکار ؟یاخالق ریغ ای است یاخالق یشرّ است شده وقوعش باعث

 تواندینم اریاخت سنت نیا بنابر هستند، یاخالق جهان در موجود یشرها یتمام که دهد نشان تواندینم هیتنب سنت آنکه

 .کند رد را شر برهان

 

اسیق یاله سنت  

 

اگر شر . الزم است ریشناخت خ یمعتقدند وجود شر برا کنندید برهان شر دفاع مدر ر اسیق یکه از سنت اله یکسان

 یاخالق جهیالزم و در نت ریشناخت خ یشر برا یوجود مقدار نیخواهد بود، بنابر ا یمعن یب ریوجود نداشته باشد خ

 لیخدا به دل کهنینخست ا: گفت توانیاعتراض م نیدر پاسخ به ا. سنت رشد است هیشب یسنت تا حدود نیا. است

پس  دیآ یکار از او بر نم نیاگر ا. بدون وجود شر وجود داشته باشد ریکند که خ یقادر باشد کار دیبودنش با ریقد

اعتراض خود در واقع عدم وجود خدا را  نیخداباور با ا یعنیوجود خدا،  هیعل شودیم یخود برهان نیو ا ست،ین ریقد

صورت  یبا شر واقع ستیالزم ن اسیه که در پاسخ به سنت رشد گفته شد قهمانگون نکهیدوم ا. کرده است اتاثب

 نکهیسوم ا. ندارد یشر لزوم افتنی تینشان دادن شر وجود دارد که در آنها واقع یبرا زین یگرید یروشها رد،یبگ

در جهان  که یباشد اما مقدار شرّ ریخ شدنشناخته  یموجود در جهان برا یاز شرها یمقدار رفتیبتوان پذ دیشا

 اسیآنکه سنت ق جهینت. وجود داشته باشد تواندیشناخت شر م یاست که برا یاز آن مقدار شیب اریوجود دارد بس
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برهان شر را رد  تواندینم اریسنت اخت نیهستند، بنابر ا یموجود در جهان اخالق یشرها ینشان دهد که تمام تواندینم

 .کند

 

معاد یاله سنت  

 

هستند که وجود معاد  یمنتقدان مدع نیا. اند دهیکش شیاز منتقدان بحث معاد را پ یبرخ اعتراض به برهان شر در

 نیکه در ا یاز شرّ شیب یریوجود داشته باشد خداوند خ یاتیاگر بعد از مرگ ح رایز کندیمسئله برهان شر را حل م

وجود معاد  نکهینخست ا: گفت توانیاعتراض م نیدر پاسخ به ا. دیبر انسانها واقع شده است را تحقق خواهد بخش ایدن

ابتدا وجود خدا را اثبات کند، بعد وجود معاد را اثبات کند و تنها در  دیخداباور با ست،ین نیمورد توافق طرف

را حل  شرمسئله برهان  تواندیاعتراض از ابتدا باطل است و نم نیا نیبنابر ا. مسئله معاد را مطرح کند تواندیآنصورت م

وجود داشته  زین یکه معاد ستین نید خدا مستقل از بحث معاد است، وجود خدا هرگز مستلزم ابحث وجو. کند

که در  یبه انسان یریخ یاخرو یبا فرض درست بودن معاد، خداباور ادعا کرده است که در زندگ نکهیدوم ا. باشد

 نیوجود دارد ا امتیر مورد قکه د ینید یباور با باورها نیا رد،یگیمتحمل شر شده است اختصاص م یویدن یزندگ

از انسانها پس از مرگ به جهنم  یاریبس( از آنها است یکیکه خود معاد ) ینید یباتوجه به باورها. ندارد یهمان

 بهشر را  یدر مورد موارد تواندیمسئله معاد م ن،یخواهد شد، بنابر ا لیبر آنها تحم یشتریخواهند رفت و در آنجا شر ب

خود به جهنم خواهند رفت و مورد عذاب قرار  یاخرو اتیکه در ح ید، اما همچنان افرادکن لیتبد یشر اخالق

که  دیداشته باش ادیب. خواهد ماند یاخالق ریکه بر آنها اتفاق افتاده است غ یخواهند ماند و شرّ یخواهند گرفت باق

از آنها  یبعض نکهیهستند نه ا یقموجود اخال یشر ها «امتم»را مطرح کند که اثبات کند  یاستدالل دیخداباور با

 یها ریتصور کرد که بتوان آنها را با خ توانیاز موارد شر آنقدر شر هستند که نم یبرخ نکهیسوم ا. هستند یاخالق

ح یآنها ترج ایبه بهشت رفته باشند، آ یهولوکاست همگ انیقربان میکرد، بعنوان مثال اگر فرض کن نیگزیجا یگرید

 نیا انیکه قربان یو رنج روان یصدمات روح ایافتاد؟ آ ینم ایافتاد  یولوکاست اساساً اتفاق مه یکه ماجرا دادندیم

 م،یکرد؟ ممکن است گفته شود ما از آخرت اطالع ندار نیگزیجا یگرید ریبا خ توانیحادثه متحمل شده اند را م

در مورد  دینبا زیصورت خداباور ن نیدر ادرست باشد اما  تواندیحرف م نیا م،یبکن ییمورد ادعا نیدر ا میتوانیلذا نم

خسارت  نیممکن است باور داشته باشند که ا یاست، افراد یبحث شخص کینکته  نیا. بکند ینیشبیپ چیآخرت ه

 توانینم ست،یقابل اثبات و محکم ن یلذا چون اصل ست،یمعتقد باشند که قابل جبران ن زین یقابل جبران است و افراد
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 یشرها یاثبات کند که تمام تواندینم زیمعاد ن یسنت اله نکهیا جهینت. به برهان شر دانست یآنرا اعتراض معتبر

 .هستند یاخالق یاز نوع شر ها ایموجود در دن

 

جهان ممکن نیبهتر یاله سنت  

 

که ممکن است  یحالت نیاست که خداوند جهان را به بهتر یمعن نیبه ا نهیزم نیجهان ممکن در ا نیبهتر یاله سنت

 یکمتر ریخ ایدر آن وجود داشت  یشتریشر ب ایآمد،  یکه بوجود م یگریهرگونه جهان د یعنیآورده است،  دیدپ

 نکهیبهتر از ا تواندیجهان نم نکهیا یادعا نکهینخست ا: گفت توانیاعتراض م نیدر پاسخ به ا. داشتیدر آن وجود م

شرها در جهان  زانیو دانش خود از م یتکنولوژ شرفتیپباطل است، انسانها توانسته اند با  ییاکنون است باشد ادعا

حالت خود  نیموجود در جهان در بهتر یزهایچ یقبول کند که تمام دیبا کندیادعا را م نیکه ا یخداباور .کم کنند

 یانسانها را برا یمخالفت کند و تالشها یبطور کل یانتظار داشت که با دانش پزشک دیصورت از او با نیدر ا. ندهست

 دیبر اساس نظر او دندان عقل با رایدندان عقلش را بکشد ز دیبعنوان مثال نبا. درمان و کاهش شر ها را باطل بداند

. بکوشد یروان مارانیدر درمان ب دینبا نکهیا ای. حالت خلق شده است نیجهان به بهتر نیا رایوجود داشته باشد ز

 یادعا نکهیدوم ا. کنندیخود را درمان نم مارانیو ب کنندیتار مرف نگونهیا یحیمس یاز فرقه ها یذکر است برخ انیشا

 خود یکمال اخالق لیدرصورت وجود خدا او به دل رایاست، ز یمعن یب ییجهان ادعا نیجهان ممکن بودن ا نیبهتر

 نیا یمعن حالت ممکن است به نیبهتر ایدن نیا نکهیو گفتن ا اورد،یرا بوجود ب یفعل یایبد تر از دن ییایدن تواندینم

 توانینم تیکه در واقع یهستند، در حال یفعل یایفرض کرد که بدتر از دن زیرا ن یگرید یاهایدن توانیاست که م

خدابواسطه  بودیممکن م ییاهایدن نیاگر وجود چن رایرا با فرض وجود خدا فرض کرد، ز ییاهایدن نیچن

 یب زین« ممکن یایدن نیبهتر» جهیاست و در نت یمعن یب« بدتر یاهایدن»لذا  کرد،یرا خلق م ایآن دن دیبا شیهایژگیو

در  بااست  ایدن نیبدتر از ا ییاهایرا تصور کرد اما تصور دن ایدن نیبرتر از ا ییاهایممکن است بتوان دن. است یمعن

که از منتقدان برهان شر گفته اند  یبرخ. است یمعن یسنت اساساً ب نیلذا ا. ستین سرینظر گرفتن وجود خدا م

تر کرد، و  ادیآنرا ز توانیشود، باز هم م ادیز ایدر دن ریهرچقدر که خ رایز ستیممکن ن« ممکن یایدن نیبهتر»

 نیو تالش کرده اند نشان دهند به هم ستیآن ممکن ن وراست که تحقق و تص« عدد نیبزرگتر» هیشب «ایدن نیبهتر»

« ممکن یایدن نیبهتر»که  میریاگر بپذ یحت رایز ستیاعتراض هرگز درست ن نیاما ا. کندیبرهان شر کار نم لیدل

درست مانند . محسوب شود یخدا اخالق یبرا ییایهر دن جادیکه ا ستین یمعن نیگزاره هرگز به ا نیا ست،یممکن ن

 میتوانیداد، نم شرفتیپ توانیرا م یچرا که هر نظام حکومت ستیممکن ن «ینظام حکومت نیبهتر» میفرض کن اگر نکهیا
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. است یو اخالق حیکشور صح کی یبرا سمیناز ایو  یاسالم یجمهور یکه انتخاب نظام حکومت میریبگ هجینت

فقر  یالغا یبرد، تالش برا نیاز ب مطلقبطور  توانیچون فقر را نم دیبگو یاست که کس نیا هیحرف شب نیا نیهمچن

در صورت درست بودن « هان ممکنج نیبهتر»گفت ممکن نبودن  توانیاعتراض م نیدر رد ا نیهمچن. باطل است

اما  ست،یو حداقل شر در آن وجود داشته باشد ممکن ن ریکه حداکثر خ ییایاست که تصور دن نیا یتنها به معن

ارتباط  یاعتراض کامال ب نینتوان تصور کرد، لذا ا زیرا ن یعیبدون وجود شر طب ینکه جها ستین یمعن نیهرگز به ا

جهان تصور  یمطلق را نتوان برا ریشته اگر جهان خوب مطلق را نتوان تصور کرد، و خگذ نیاز ا. با برهان شر است

بر  گرید یبرهان تواندیمادعا درست باشد خود  نیاگر ا کنند؟یتصور را در مورد خدا م نیکرد، چرا خداباوران ا

 یاخالق ریوجود در جهان غم یشرها یاثبات کند تمام تواندینم زیسنت ن نیآنکه ا جهینت. اثبات عدم وجود خدا شود

 .هستند

 

نادانسته یاله سنت  

 

باعث شود که  یو آن سنت اله میوجود داشته باشد که ما از آن خبر ندار یاله یگفته اند ممکن است سنت یبرخ

در . کشف شود زیسنت ن نیا ندهیممکن است در آ. یاخالق ریباشند نه غ یاخالق یموجود در جهان شرها یشرها

، هرگز به «وجود دارد ینادانسته ا یاله سنتکه  میدانینم»اگر ما  نکهینخست ا: گفت توانیاعتراض م نیپاسخ به ا

 میدانیما نم مییبگو میتوانیندانستن است، نم ی، ندانستن ما تنها به معن«نادانسته وجود دارد یسنت»که  ستین یمعن نیا

شده « مغلطه مصادره به مطلوب»تنها مرتکب  یدعمطرح شود، م یادعا نگونهیاگر ا. وجود دارد یسنت نیچن یول

که وجود  یوجود دارد، در حال زین یوجود دارد و چون او وجود دارد قطعاً سنت ییفرض کرده است خدا یعنیاست 

تنها آنرا مصادره کند و وجود خدا را درست  تواندیبرهان است و خداباور نم نیعدم وجود او مطلوب ا ایداشتن 

 میفرض کن نیهمچن میتوانیم باشد،ممکن است وجود داشته  یسنت نیچن میاگر هم فرض کن نکهیدوم ا. فرض کند

موجود در  یاثبات کند تمام شرها تواندینم زیآن وجود داشته باشد و نشان بدهد که آن سنت ن یبرا زین یکه پاسخ

 یدر انکار و نف ییخردگرا گاهیشود، جاسنت نادانسته دانسته ن نیکه ا یتا زمان نکهیسوم ا. هستند یاخالق یشرها ایدن

 یعنی، «چرا میدانیخدا وجود دارد اما ما نم» دیگویاعتراض خود تنها در واقع م نیخداباور با ا. بودوجود خدا خواهد 

و خرد را و  تیکه عقالن شودیاقامه م یکس یبرا« برهان»که خوب البته  برد،یسوال م ریخرد را ز گریبه عبارت د

 زین خداینادانسته مجاز هستند، ب یفرضها نگونهیا گرا نکهیچهارم ا. عاقل مهین یانسانها یقبول دارد نه برااصالت آنرا 
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را از آن  ییخدایو بعد ب «دانمیمن آنرا نم یوجود خدا وجود دارد ول هیعل یقو اریبس یبرهان»ادعا کند که  تواندیم

 .ندهست یاخالق ییموجود در جهان شرها یت کند که تمام شرهااثبا تواندینم زیسنت ن نیا نکهیا جهینت. ردیبگ جهینت

 

یریگ جهینت  

 

و اقامه  زهیفرمول (Deductive) یاسیبرهان است که بصورت ق نیا یمیفرم مطرح شده از برهان شر فرم قد نیا

السفه توسط ف راًیاخ زین (Inductive) ییبرهان بصورت استقرا نیاز ا یتر یتر و قو دیجد یشده است، فرمها

اثبات عدم وجود خدا  یبرا یشتریبو استقامت  تیاز قطع دیجد یبرهانها نیتوسعه داده شده اند و ا نید

که به برهان شر  یبا توجه به باطل بودن اعتراضات تیدر نها. کنندیبرخوردارند، هرچند که از احتماالت استفاده م

خدا  نیصادق است، بنابر ا زیت است و حکمش نشده درس حیگرفت که استدالل الف تصح جهینت توانیم شود،یم

مثلث  کیوجود را نداشته باشد، قطعاً وجود ندارد، مانند  ییتوانا یکس ای یزیو اگر چ دوجود داشته باش تواندینم

 .یگریمتناقض د زیهر چ ایچهارگوش و 

 

یبه شگفت شیعلم، توهّم و گرا  

 

دهر  یعالمه  کیارسطو . اندازدیوجودش را به رعشه ب یکه همه  یدرس. دیبه ارسطو بده یدرس دیتوان یشما م

فهم  دیتوان یبلکه م د،یاز او در مورد جهان بدان شیب دیتوان یاما شما نه تنها م. تمام اعصار یبود برا یبود، عقل کلّ

النک، پ ن،یانشت ن،یدارو وتون،یپس از ن یاست که زندگ یتیمز نیا. دیداشته باش زیاز کارکرد همه  چ یتر قیعم

 .آورده است دیدانشمندان پد گریو د کیواتسون، کر

بوده که جهان  یفرد نیبه نظر من ارسطو باهوش تر. دیخردمندتر از ارسطو هست ایکه شما باهوش تر،  میگو ینم من

 .میکن یم یو ما پس از ارسطو زندگ. است یکه علم انباشت نجاستینکته فقط در ا. است دهیتاکنون به خود د

اما امروزه . گفتن داشت یبرا زهایچ اریبس کیزیو ف یشناس ستیز ،یاخترشناس یدرباره  زهایچ  یاریبس ارسطو

 ینم نیچن م،یعلم خارج شو گاهیاز جا نکهیاز ا شیاما  پ. رسند یخام  و ساده لوحانه به نظر م اریبس شیها دگاهید
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برود و به   یاسیس یفلسفه  ای ات،یاخالق، االه  مدرن ناریسم کیراست به  کیتواند  یارسطو  امروزه هم  م. شود

نه . دیآ یبرسرش م ییبرود چه بال دیکالس علم جد کیکه  اگر به  دیاما تصور کن. در آن مشارکت کند یخوب

 .شود یکند، و انباشته م یم شرفتیعلم پ نکهیبلکه به خاطر ا ،یعلم دیفقط به خاطر اصطالحات جد

و آنها را  . دیاموزیب گر،ید یونانی لسوفیهر ف ایبه ارسطو،  دیتوان یکه م  یمختصر و یساده ا یزهایچ یهم بعض نیا

با هم جفت و جور هستند،  شگفت  دیجد قیحقا نیچگونه ا نکهی، بلکه با نشان دادن ا دیجد قینه فقط با گفتن حقا

 .دیزده و مجذوب کن

 یقیموس چیه. است یمعمول یستاره  کفقط ی که آن هم –گردد  یم دیدور خورش نیزم. ستیمرکز کائنات ن نیزم

 یتناوب یبیعناصر ترت. مواد از آنها ساخته شده اند یوجود دارند، که همه  ییایمیوجود ندارد، اما عناصر ش یافالک

خاک، هوا، . تا هستند ۱٠٠بلکه حدود  ستند،یچهارتا ن اصرعن. است یقیموس یاکتاوها هیشب باًیکه تقر  یبیترت. دارند

 .ستندیعناصر ن یو آب از جمله آتش 

 ،یطوالن اریبس یزمان یبلکه در ط. داشته باشند یرییتغ یکه هرکدام ذات ب ستندین ییزنده، انواع مجزا یها گونه

 دیجد یمشتق و جدا شده اند و گونه ها یقبل یاز گونه ها ست،یانسان ممکن ن یآن هم برا یکه تصور دراز یزمان

  یما درط اکانین. افتیگونه ها ادامه خواهد   شیدایجدا شدن ها و پ نیهم ا ندهیند، و در آداده ا جادیجانداران را ا

از  کیو هر . هستند یموجودات زنده باکتر تیهنوز هم اکثر. ها بوده اند یباکتر ،یشناخت نیاول زمان زم ی مهین

 یدور هشت پا، عموزاده  یسرعموارسطو پ. است نینش یباکتر یمستعمره  کیبدن ما  یها سلول سازنده  ونیلیتر

دم،  یب مونیم کیارسطو خود  ق،یدق انیبه ب. دُم  یب یها مونیتر م کیبازهم نزد یو پسرخاله  مون،یتر م کینزد

 (.شامپانزه با اورانگ اوتان است یشاوندیتر از خو کیارسطو با شامپانزه نزد یشاوندیخو. است ییقایاز نوع آفر

 کی. کند یشما از آن تراوش م کیزیاست که منطق و متاف یزیمغز همان چ. ستیمغز خنک کردن خون ن کار

 کیمانند  کیکه هر  ییسلول ها. ساخته شده است یسلول عصب ونیلیها م ونیلیاست که از م یسه بعد یهزارتو

را دور  نیبار زم ۲۵ د،ینیرا تنگ هم بچ انمغزت یسلول ها یاگر همه . روند یها به کار م امینقل و انتقال پ یبرا میس

 شتریما به نسبت ب یمغز  یتعداد اتصاالت عصب. دارد یاتصال عصب ونیلیم ونیلیم  ۴ یفنچ فسقل کیمغز . زنند یم

 .است

 یطرف، افتخار م کیاز . دیابی یم یمطالب، احساسات متناقض نیدر واکنش به ا د،یاگر شما هم مثل من باش حال،

احساس ناراحت کننده  گریاز طرف د. دانسته است یتر نم شیداند که پ یم زهایارسطو چقدر چ یکه گونه  دیکن
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توانند به ما  یو آنچه که آنها م نده،یآ یدر مورد نسل ها م؟یستین یاز خود راض یما کم ایآ: که دیکن یم دایپ یا

 توان گفت؟ یچه م اموزندیب

ما  یسال از زمانه  ۲٠٠٠که  یهنگام. وقف شودما مت یانباشت علم در زمانه  ندیکه فرآ دیکن یشما فکر نم مسلماً

 کیکر سیمثل فرانس ،یامروز یبه ارسطوها ییتواند درس ها یکه چند کتاب خوانده باشد م یهم بگذرد، هرکس

غلط از آب  یروز زیما در مورد جهان ن یها دگاهیکه د میریبگ جهینت دیبا ایپس آ.  اموزدیب نگ،یهاوک ونیاست ای

 درخواهد آمد؟

 نکهیاما مطمئناً باورمان به ا. میدان یهست که نم زهایچ یاریبله، هنوز بس!  میمسئله نگاه کن  نیبه  ا یجزئ دیاربگذ

 یردّ  کسان یبرا نیهم. گردد، هرگز رد نخواهد شد یم دیبه دور خورش نکهیو ا ست،یگرد است و صاف ن نیزم

که  یکسان: شوند یرا منکر م ینیع قتیکسب حق کانشان، ام یفلسف یکه، با اتکا به اندک آموخته   ستیکاف

 .ابندی ینم  یا لهیقب یبر اسطوره ها یعلم ینیجهان ب حیترج یبرا یلیشوند و دل یانگار خوانده م یاصطالحاً نسب

هرگز با گذر  م،یدار یمشترک دورتر یایها ن مونیم گریو با د م،یدار یمشترک یایما با شامپازه ها  ن نکهیما به ا باور

 رییتغ  میاشتراکات دار نیا  خیتار نییکه در مورد تع یاتیزمان خدشه دار نخواهد شد، هرچند که ممکن است جزئ

جا از  نیهستند، که تا بد ییگو شیپ یبرا ییمدل ها ای هیحد نظر رما هنوز د دیاز عقا یاریبس  گر،ید یاز سو. کنند

محکوم  شهیهم یبرا ایپرسش اتفاق نظر ندارند که آ نیپاسخ ا ها بر سر کدانیزیف. آمده اند رونیآزمون ها سربلند ب

 یروانایکه ن ابند،ی یدست م «زیهمه چ ی هینظر»به  یسرانجام روز نکهیا ایتر بدوند  قیاسرار عم یهستند که در پ

 اما در همان حال که توجه خود را بر. میدان یهست که هنوز نم زهایچ یاریهنوز بس ن،یح نیدر ا. دانش است

 .میکن انیب میدان یرا که م ییزهایبلند چ یبا صدا دیبا م،یکن یمعطوف م میپژوهش کن دیکه با یمطالب

خود  یها هیاز دانشمندان معتقدند که علم تنها با باطل کردن نظر یاریبس م،یجا که بگذر یاعتماد به نفس ب از

 هیاز نظر یکیاز صبحانه دست کم  شیروز پ است بتواند هر دواریگفت که  ام یکونراد لورنتز م. کند یم شرفتیپ

اما درست است . دیجاافتاده  آن را بگو نورشناسجا  کیاگر  ژهیمهمل است، به و نیا. خودش را ابطال کند یها

 .دهند یقرار م ریخود تحت تأث یاشتباه ها رشیهمکاران شان را با پذ گران،یاز د شیکه دانشمندان، ب

 سندگانیبلکه نو ست،یفقط از جانب متعصبان خشک مغز ن یدشمن نیو ا. ورزند یم یهنوز هم با علم دشمن اما

دوام هستند، اما تکرار  یب یروزنامه ها بدجور یستون ها. ردیگ یرا هم دربر م دیجرا سندگانیو نو فاتیصاحب تأل

 کی. میبدان توجه کن دیباکه  یریسازد، تأث یم درتمندروز به روزشان آنها را مؤثر و ق ایذره ذره، هفته به هفته ، 

به علم  وستهیروزنامه نگارانش به طور منظم و پ نیاز برجسته تر یاست که برخ نیا ایتانیمطبوعات بر بیغر یژگیو
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 نیاظهار فضل  برنارد لو شیچند هفته پ. ردیگ یاز منظر عالمانه انجام نم شهیکه البته هم حمله ای –کنند  یحمله م

دانند، من هم  یدانشمندان نم« : بود نیآن ا یچاپ شد که عنوان فرع «نزیمن و دکتر داوک خدا،»با عنوان  مزیدر تا

 .دانم یدانم که نم اما من دست کم می – نطوریهم

به دست   یاز آن ذوق یاو  تصور یاما  نوشته  ست،ین یداند کار آسان ینم نیبرنارد لو یآنچه که آقا یژرفا نییتع

 .کند یافتخار مدهد که او به داشتن اش  یم

که کوارک  ستیکنند، امروزه هنوز معلوم ن یکه دانشمندان صرف م یکالن یقاتیتحق یبودجه ها یرغم همه  به

 بله، می! …کنند یم رورویتان را ز یو زندگ ندیآ یکوارک ها م ند،یآ یکوارک ها م! ارزدیب یسبد سبز کیبه 

 کی یچترها ل،یموبا یبه ما تلفن ها کهه لطف علم است هرچه باشد ب. رمیعلم را به سخره بگ دیدانم که نبا

 ایآ. باشم یجد دحاال بای …از خود بپرسد که  دیاما همچنان علم با م،یرا دار هیچندال یها ردندانیبارمصرف و خم

 د؟یشود، رختخواب تان را با کوارک فرش کن یهوا سرد م یوقت دیتوان یم ایاست؟ آ یکوارک خوردن

 راستاریبه و یمختصر یسِر آلن کوترل نامه  ج،یکمبر یندارد، اما دانشمند برجسته  یپاسخ دهنوشته ارزش  نیا

هر روز  شانیمن ا نیبه تخم« است؟ یکوارک خوردن ایآ»پرسند که  یم نیبرنارد لو یآقا ز،یعز یآقا»: نوشته  مزیتا

 .کنند یم لیکوارک م ٠٠٠5٠٠٠5٠٠٠5٠٠٠5٠٠٠5٠٠٠5۵٠٠

 یزند، اما الف جهل نسبت به علم زدن و ب یرا نم اتیبا ادب ییکس الف ناآشنا چیکه هشده  یا شهیهم کل نیا

موفق  یاقتصاد یرقبا نیفکر کنم در ب. است نیکه چن ایتانیدر بر. شده است رفتهیدر اجتماع پذ ات،یاضیدر ر یتیکفا

 .نباشد نیمتحده، و ژاپن چن االتیتر ما، مانند آلمان، ا

اما باز هم  م،یتر گفت شیپ. کنند یو خطرات مشابه آن سرزنش م یهسته ا حاتیتسل جادیخاطر ا مردم علم را به البته

 نطوریگذارد؛ اما هم یم ارتانیرا در اخت حاتیتسل نیتر یعلم قو د،یکن یتبهکار  دیاگر بخواه: ارزد که یبه گفتن م

 یکین دیکه بخواه نجاستیمسئله ا. دهد یم ها را به دست تان زاراب نیتر یعلم قو د،یکن یکوکارین دیاگر هم بخواه

 .کند یتان م میها را تقد یکیبه آن ن دنیرس یها وهیش نیآنگاه علم مؤثرتر. دیکن

 الیکنند که خ یعلم را متهم م. کند یدرازتر م مشیرا از گل شیاست که علم پا نیبر علم ا گرید جیاتهام را کی

وِلدون داستان  یمثالً  افاضات  فِ. تعلق دارند اتینظام ها، مانند االه گریرا دارد که  به د ییبه قلمروها یدست انداز

 .دینیتلگراف را بب یلید یدر روزنامه  ند،خوا یم« دانشمندان»را، که سرود نفرت از  سینو
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 یحت شما. دیکه به آنها عمل نکرده ا دیبه ما داد یادیز یشما وعده ها. میدوست تان داشته باش دینداشته باش انتظار

عمه ماد  مُرد، کجا رفت؟   یوقت. میپرس یم یما در شش سالگ یکه همگ دیپاسخ ده ییبه پرسش ها دینکرده ا یسع

 هیافتاد؛ و در ثان یبنگ چه اتفاق گیبعد از ب هیثان میاست که ن مهم یک و برای …کجا بود؟  دیایب ایبه دن نکهیقبل از ا

  ند؟چگونه ا یکهکشان یدوم چه شد؟ و خوشه ها ی

تر از  بیغر کی چیکه ه رد،یگ یرا دربرم بیکامال غر جیشگفت آور و آزاردهنده گرفته تا نتا جیاز نتا علم

 هینظر د،یدان یکوانتوم را م ی هیکه نظر دیاگر فکر کن: ندیگو یدان ها م کیزیف یبعض. ستین یکوانتوم کیمکان

 .دیدان یکوانتوم را نم

 یمنظم یجهان جا. ستیمعنا ن یاما جهان دگرگون شونده  متلون، هوسباز و ب ه،بندیفر ییجهان راز هست، رازها در

را  یاگر آجر. کند یکار م گریدر زمان د گرید یاز آن، در هر زمان، مانند جا یاست، و در سطح ژرف، هر جا

 نیح نیاگر در ا یآن را جابجا کند، حت ،یقانون قمطاب ،یگرید زیچ نکهیماند تا ا یهمانجا م د،یبگذار یزیم یرو

راز هست، . کنند یسو و آن سو پرتاب نم نیو اشباح آن را از سر هوا و هوس به ا ثهیارواح خب. دیآن را فراموش کن

 .ستین یدلبخواه یمعجزه  چیه. ستیقرار هست، اما سحر و جادو ن یب لیهر تخ یورا یغرابت. ستیاما سحر ن
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(۱۳۱۲)فاطمه شعیبی =  خرافات  یاسروانشن  

)  http://baad.gq.nu میالدی بر روی وبگاه  ۲٠٠۲)نقد برهانهای وجود خدا ـ اردشیر پاینده     

 یاحمد انوشیک ترجمه ینواب نیآرم نوشته نداردـ وجود خدا چرا

 القلم ممنوع استاد  نوشته خلقت منشا و یهست فلسفه

 اریبهمن ترجمه سیهر سام نوشته  مانیا انیپا

 یانصار مسعود دکتر نوشته  خدایب سازان نید

 یرحمان بهرام نوشته نید نقد

 اشوان ثرایم نوشته  شده مقدس اسپرم ن،ید

 اریبهمن ترجمه کاون مگ لید دکتر نوشته کارها تازه یبرا ییخدایب

  منیاربه  ترجمه  هیچنز کریستوفر نوشته نیست بزرگ خدا

  ایرانی احمد دکتر  نوشته  دین کوبنده فیلسوف ولتر،

 اریبهمن ترجمه استنگر ج کتوریو نوشته ورشکسته ی انگاره خدا،

 دوستدار آرامش نوشته علم و دین در فلسفی مالحظات

 یرانیا احمد دکتر نوشته نید و علم برخورد

 اریبهمن  ترجمه  لنبرگیو. ج کیار  نوشته  خدایب جهان در یخوب و ارزش

 بهمنیار ترجمه مایلز دیوید نوشته بیخدا جهان

http://baad.gq.nu/
http://baad.gq.nu/
http://mamnoe.files.wordpress.com/2013/01/molahezat-falsafi-dar-din-o-elm.pdf
http://mamnoe.files.wordpress.com/2011/07/jahan-bikhoda-atheist-universe.pdf
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 ...به پایان آمد این دفتر؛  حکایت همچنان باقیست

 

 

 

  


