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چرا خدا وجود ندارد
پاسخ هایی ساده به بیست استدالل رایج درباره وجود خدا
آرمین نوابی

مترجم :
کیانوش احمدی شهمیرزادی
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تقدیم به :
پدرم که به من ارزش آموختن را نشان داد و به مادرم که به من بی تفاوت نبودن را آموخت.
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فهرست:
دیباچه
 )1علم نمی تواند پیچیدگی و نظم حیات را توضیح دهد ،خدا باید جهان را این گونه خلق کرده باشد.
 )2وجود خدا در کتب آسمانی اثبات شده است.
 )3بعضی از حوادث ،غیر معمول و معجزه آسا هستند و این معجزات وجود خدا را ثابت میکند.
 )4اخالق ریشه در وجود خدا دارد و بدون خدا ما انسان های خوبی نخواهیم بود.
 )5اعتقاد به خدا تا این اندازه گسترده نمی بود اگر خدا وجود نمی داشت.
 )6خدا دعاها را مستجاب می کند؛ بنابراین باید وجود داشته باشد.
 )7من یک رابطۀ شخصی با خدا دارم ،از این رو می دانم که وجود دارد.
 )8بهتر است به خدا اعتقاد داشت تا اینکه اشتباه کرد و به جهنم رفت.
 )9خدا محدود ،قابل درک و توضیح نیست.انسان باید به سادگی به خدا ایمان داشته باشد.
 )10دلیل و گواهی نداریم که خدا وجود ندارد.
 )11اگر خدا وجود ندارد پس هستی چگونه پدید آمده است؟ تنها خدا می تواند توضیحی از برای هستی باشد.
 )12خدا  /دین به من بسیار کمک کرده است .چگونه می شود که واقعی نباشد؟
 )13خدا عشق است .خدا انرژی است.
 )14قوانین منطق وجود خدا را اثبات می کنند.
 )15اعتقاد به خدا به زندگی معنی و هدف می دهد .بدون خدا زندگی بی معنی خواهد بود.
 )16انسان های بسیاری در راه خدا و دین جان سپرده اند .مطمئنا َ خدا واقعی است.
 )17بی خدایی جان انسان های بیش تری را نسبت به دین گرفته است ،بنابراین اشتباه است.
 )18وقتی محتاج کمک خدا بشی به خدا ایمان می آوری.
 )19انسان های باهوش و دانشمندان مشهوری همچون  xیا  yبه خدا اعتقاد دارند؛ پس باید خدا وجود داشته
باشد.
 )20اصالً چگونه ممکن است ما از چیزی اطمینان داشته باشیم؟
در جست و جوی خدا
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دیباچه

هدف این کتاب ارائه ضد استدالل هایی دقیق ،مشخص و آسان فهم در مقابل استدالل های متداول
وجود خدا است .هر فصل با توضیحی کوتاه و ساده از استدالل آغاز شده و در ادامه ایرادها و سفسطه
های ذاتی آن ادعا نشان داده می شود .برهان های ذکر شده در این کتاب به شما یک شالوده محکم ارائه
می دهند که می توانید بر روی آن جستار شخصی خودتان از مفهوم خدا را بسازید.

این کتاب برای چه کسانی است؟
این کتاب برای خداباوران ،خداناباوران و مترددانی است که مفهوم خدا برای ایشان به قدری مهم است
که ارزش بحث و آزمودن منتقدانه را دارد .این کتاب به شکلی پایه ای مباحثی در مورد خدا معرفی می
کند که خواننده توسط آن مباحث می تواند سکوی پروازی به سوی بحث و خلق ایده های جدید داشته
باشد.
این کتاب در مباحثات به بیان بهتر دیدگاه کسانی که هم اکنون بی خدا هستند ،کمک می کند و راهنمایی
است که به ایشان نشان می دهد چگونه استدالل رد وجود خداوند مطرح می شود .به عنوان یک
خداناباور شما محکوم هستید که در نهایت در رویارویی با خداباوران با بعضی یا همۀ این استدالل ها
مواجه شوید؛ فهم این استدالل ها و مشاهدۀ رویکرد منطقی در مقابلشان می تواند به شما در مباحث
مشابه کمک کند.
به عنوان یک خدا پرست ممکن است شما با اکثر آنچه در اینجا گفته می شود مخالف باشید و این
امری عادی است .خواندن این کتاب به شما اعتقاد بسیاری از خداناباوران و پرسش هایی که ممکن است
بعضی از مردم درمورد اعتقاد شما داشته باشند را نشان می دهد .اگر شما مصمم هستید که از اعتقادتان
در مجادالت دفاع کنید ،این کتاب به شما کمک می کند که دالیل نداشتن ایمان طرف مقابلتان را بفهمید.
این مباحث به شما کمک خواهد کرد که از موضع مطلع تری مناظره کنید و خداناباورانی که با آن ها
سخن می گوئید قدردان زمانی خواهند بود که صرف تفکر و فهم استدالل هایشان کرده اید .شناخت و
درک دیدگاه طرف مقابلتان به شما کمک می کند تا یک بحث سودمند را به شیوه ای سازنده دربارۀ خدا و
دین شروع کنید.
استدالل های این کتاب می توانند برای کسانی که هنوز در مبحث خدا متردد هستند به ساخت نقطۀ
آغازی جهت بحث یا تحقیق بیشتر در مورد وجود خدا کمک کند .با مرور بسیاری از مباحث رایج
دربارۀ وجود خدا و رد آن ها شما یک پایه و بنیان قوی خواهید داشت که می توانید از آن به عنوان
اساسی برای تحلیل ،تحقیق و انعکاس اندیشۀ خودتان استفاده کنید.
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درک بار زحمت اثبات
شما با مفهوم زحمت اثبات به تکرار در این کتاب روبرو خواهید شد .در تمامی مناظرات این
مسئولیت شخص مدعی است که تکیه گاه ،شواهد و استدالل برای ادعای خود ارائه کند .کامالَ بی معنی
است که یک ادعای بی پایه و اساس را مطرح کرد و از طرف مقابل خواستار شد که آن را قبول و یا
رد کند.
برای این که بهتر با مفهوم زحمت اثبات آشنا شویم مثالی از مت دیالهانتی  Matt Dillahuntyاز
شوی  The Experience TVرا در نظر بگیرید .تصور کنید که به شما یک شیشه پر از لوبیا داده
می شود .شما نمی دانید که چند عدد لوبیا درون شیشه است اما می دانید که یا تعدادشان زوج است یا
فرد .بدون شواهدی مستدل به هیچ عنوان قادر نخواهید بود که با اطمینان زوج یا فرد بودن تعداد لوبیاها
را حدس بزنید .اگر ادعا کنید که تعدادشان زوج یا فرد است ،می بایست شواهدی مستدل و یا استداللی
منطقی ارائه کنید .در غیر این صورت ادعای شما تنها یک حدس تصادفی خواهد بود.
زحمت اثبات بدون در نظر گرفتن موضوع بحث ،عضو دائم تمامی مناظرات است و کاربردش در
تسهیل بحث به اندازه ای شناخته شده است که در روندهای قانونی نیز بایسته می باشد؛ مدعی باید با
اطمینان بسیار ثابت کند که مدعی الیه گناهکار است.
در مورد مناظرات وجود خدا ،اگر شخص مؤمن می خواهد جدی گرفته شود ،باید بار زحمت اثبات
موضع خود را با دلیل و مدرک به دوش بکشد .در واقع یگانه استدالل الزم در مقابل اعتقاد به وجود
خدا ،آن است که مشخصا ً گواهی برای وجود خدا موجود نیست .خداناباور مجبور نیست که بیش از این
نداشتن ایمان خود را توجیه کند و این زحمت اثبات را به دوش ادعا کننده ،جایی که به آن تعلق دارد،
می اندازد .شخص مدعی باید برای اعتبار ادعای خود شواهد فراهم آورد .آیا شما ادعای وجود آناناس
پرنده را بدون وجود دلیل و شواهد تنها به این دلیل که نمی توان آن را رد کرد قبول خواهید کرد؟
احتماالَ خیر .شما این ادعا را تا زمانی که گواهی نداشته باشد ،در نظر نخواهید گرفت.
با این وجود گاهی ارزشمند خواهد بود که به سفسطه های مدعی اشاره شود .حداقل این امر باعث
ایجاد بحثی سازنده خواهد بود ،به شکلی که تمامی دیدگاه ها آزموده و در نظر گرفته خواهند شد.
همچنین می تواند شکی را به وجود آورد که یا موجب بازنگری دوبارۀ موضع شخص مقابل می شود و
یا باعث ایجاد تعمق برای یافتن گواه قبل از قبول ادعا می گردد.

آیا ما می توانیم با اطمینان کامل بگوییم که خدایی وجود ندارد؟
طیفی از بی خدایی وجود دارد .بعضی از خداناوران با اطمینان کامل وجود خدا را منکر می شوند.
بعضی دیگر قانع نشده اند که خدایی وجود دارد و وجود خدا را بدون ارایۀ شواهد قانع کننده نمی توانند
قبول کنند .به هر حال هنگامی که یک شخص به حد کافی در مورد چیزی اطمینان دارد به خاطر به
نتیجه رساندن آن بحث ،مورد را قطعی در نظر می گیرند.
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حتی من هم نمی توانم با اطمینان کامل بگویم که همسرم نمی تواند یک مزدور استخدامی از طرف
جمهوری خلق چین باشد که برای سر به نیست کردن من استخدام شده است .اما وقتم را صرف نگرانی
احتماالت نمی کنم؛ چون شاهد و گواهی برای اثبات این احتمال وجود ندارد .این موضوع درمورد وجود
خدا نیز صادق است ،هرچند که احتمال تروریست بودن همسر من بیش تر است چرا که حداقل این
سناریو بدون تقابل با مدل های غالبی است که جهان را توضیح می دهند و در چهارچوب قوانین علمی
شناخته شده قرار می گیرد.

آیا بحث کردن ارزشی دارد؟
بسیاری از ما در محیط های مذهبی بزرگ شده ایم و سپس درمورد چیزهایی که توسط خانواده،
دوستان و درمجموع جامعه به ما یاد داده شده اند ،شروع به پرسش کردیم .اگرچه داشتن حمایت کسانی
که این چالش ها را پشت سر گذاشته اند ارزشمند است ولی یافتن زبانی برای صحبت کردن درمورد
این شک ها خود یک چالش است.
حتی اگر نتوانید نظر کسی را تغییر بدهید ،برانداز کردن استدالل های گوناگون می تواند به مهارت
تفکر منتقدانه شما بیافزاید و شک گرایی شما را بسیار بهبود بخشد .عالوه بر این ها بعضی از اشخاصی
که می شناسید ممکن است نسبت به دین خود متردد باشند اما نمی دانند چگونه این شک ها را بیان کنند.
معرفی این استدالل ها و ضد استدالل ها به ایشان می تواند فهمی دقیق تر از شکشان فراهم آورد و به
سوی یادگیری بیشتر دینشان سوقشان دهد.
چه شما از این مرجع به عنوان راهی برای معتبر کردن دیدگاهتان و یا آماده سازی خود برای بحث
ها و چه تنها برای تجزیه و تحلیل مفهوم خدا و دین به شیوه ای منتقدانه و اکتشافی استفاده کنید ،این
کتاب برای بیست استدالل متداول وجود خدا پاسخ های کاملی فراهم آورده است .در آغاز هر بخش یک
استدالل معرفی و سپس تناقضاتش نشان داده میشود و در صورت امکان منابعی برای مطالعه بیشتر
معرفی میگردد.

منظور ما از خدا چیست؟
در اکثر بخش های این کتاب ،منظور ما از خدا یک موجود خود آگاه و ماوراءالطبیعی است که
مسئول خلق و نگهداری تمام یا قسمت اعظم جهان و قوانین حاکم بر آن است ،که شامل مثال هایی از
خدای اسالم و مسیحیت نیز می شود .بنابرین منظور ما از خدا پرستی زیر چتر این توضیح از خدا یا
خدایان قرار می گیرد .در فصل سیزده معانی دیگر خدا ،یکتا پرستی و پانتئیسم (البته بیش تر مورد
دوم) ،را خواهیم سنجید .برای بررسی بیشتر نظرات و ایدئولوژی ها دربارۀ خدا به وبسایت
 WhatAreGods.comمراجعه کنید.

7

ما کی هستیم؟
این کتاب توسط آرمین نوابی ،یک ایرانی سابقا ً مسلمان ،به رشته تحریر در آمده است .او مؤسس
 Atheist Republicمی باشد Atheist Republic .یا جمهوری بی خدایی یک سازمان پیشرو و
غیر انتفاعی است که میلیون ها طرفدار و دنبال کننده در سرتاسر جهان دارد .هدف این سازمان فراهم
آوردن یک انجمن امن برای خداناباوران در تمامی نقاط دنیا است تا در آن بتوانند به آسانی نظرات خود
را بیان کنند و با کسانی که افکار مشابه دارند آشنا شوند .خداناباوران در همه جای دنیا اقلیت هستند و
مطرح کردن نظراتشان در پیش دیگران همیشه راحت و امن نیست.
در کم ترین حالت ،یک آتئیست نمیتواند به راحتی نظرات خود را بیان کند و این کار ممکن است
باعث طرد شدن او شود .در بعضی از کشورها ابراز این گونه عقاید می تواند خطرات جانی به همراه
داشته باشد .جمهوری بی خدایی امیدوار است تا از این طریق باعث حمایت بیش تر کسانی شود که
ممکن است بدون کمک صدایشان ساکت گردد.

مباحث بیشتر:
اگر شما چیزی برای اضافه کردن به مباحث این کتاب دارید و یا تنها می خواهید در مورد یک
موضوع بیش تر بحث کنید ،در آدرس زیر به من دسترسی خواهید داشت:
WhyThereIsNoGod.com
از این طریق می توانید با من در باب خدا و مذهب گفت و گوی صوتی و یا تصویری آنالین داشته
باشید.
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فصل 1
"علم نمی تواند پیچیدگی و نظم حیات را توضیح دهد ،خدا باید جهان را اینگونه
خلق کرده باشد".
قدر مسلم ،اولین کاربرد دین توضیح پدیده های طبیعی ای بوده که بشر اولیه توانایی درک آن ها را
نداشته است .برای مثال رعد و برق و آتشفشان ها پدیده هایی طبیعی بوده اند که زمانی به خدا منصوب
می شده اند .حال که پیشرفت های علمی چرائی و چگونگی این رخدادها را برای ما روشن ساختند دیگر
نیازی به وجود خدا برای توضیح آن ها نیست.
همین موضوع در بسیاری از دیگر فرایندهای طبیعی نیز صادق است و هرچه متدهای علمی ،مدل
های قابل تری را در توضیح و پیش گویی چنین پدیده هایی ارائه می دهند ،از طرف دیگر توجیهات
ماوراءالطبیعی بی ارزش تر می شوند .اگرچه هنوز چیزهایی در جهان وجود دارند که ما قادر به درک
آن ها نیستیم و شاید هرگز به طور کامل هم نشویم اما این دلیل نمی شود که برای راحتی خود توضیح
بی اساسی را بیان کنیم .شاید بهتر است بگوئیم که ایمان به خدا جواب نیست بلکه به شکلی دیگر ،همان
عبارت "من نمی دانم" است .عالوه بر این وجود خدا سؤال های بیشتری را به وجود می آورد تا اینکه
آنها را پاسخ گوید.
در سال  1802فیلسوفی به نام ویلیام پیلی  William Paleyدر کتابش به نام الهیات طبیعی
 Natural Theologyمبحث استدالل الهی را مطرح کرد ) .(1در این بحث او بیان می کند که جهان
باید توسط یک خالق هوشمند طراحی شده باشد چراکه چنین جهان پیچیده ای خود به خود نمیتواند به
وجود آمده باشد .او برای بهتر به تصویر کشیدن نظر خود از مقایسه جهان با یک ساعت بهره جست:
اگر شما در حال قدم زدن در ساحل باشید و ناگهان یک ساعت پیدا کنید ،به خاطر پیچیده بودن ساعت،
مسلما ً خواهید گفت که توسط یک ساعت ساز ساخته شده است .ابلهانه خواهد بود اگر بگوئید که ساعت
خود به خود پدید آمده است .براساس منطق او ،پیچیدگی بر طراحی داللت می کند.
از آن زمان تا کنون دانشمندان و فیلسوفان بسیاری به این موضوع پرداختند و نشان دادند که یک
سیستم پیچیده می تواند بدون وجود طراح به وجود آید .فرگشت از طریق انتخاب طبیعی یک نمونه از
این سیستم ها است .در این جا ما از یک چشم انداز کلی به موضوع "پیچیدگی بدون نیاز به طراح"
خواهیم پرداخت ،ولی در آدرس زیر شما می توانید در یک ویدئوی کوتاه و ساده با مفهوم فرگشت آشنا
شوید.
EvolutionSimplyExplained.com
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یک ریاضی دان به نام جان کانوی  John Conwayمدل ساده ای را به نام بازی زندگی طراحی
کرده است که نشان می دهد پیچیدگی چگونه از چند مکعب ساده که چند قانون پایه ای ریاضی را دنبال
می کنند به وجود می آید .بازیکن باید یک الگوی آغازین از چند مکعب ایجاد کند ،سپس رهایشان کند تا
بر طبق قوانین ریاضی زیر تکثیر یابند و یا نابود شوند.

سلول های زنده:
اگر سلولی کمتر از دو سلول زنده در مجاورت خود داشته باشد نابود می شود.
اگر سلولی بیش از سه سلول زنده در مجاورت خود داشته باشد نابود می شود.
تنها سلول هایی که دو و یا سه سلول زنده در مجاورت خود دارند زنده می مانند.
سلول های مرده:
سلول های مرده ای که سه سلول زنده در مجاورت خود دارند زنده خواهند شد.

نتایج می توانند بر اساس طرح اولیه ،بسیار متنوع باشند .بعضی به طرح های بسیار پیچیده و متفاوتی
می رسند و بعضی دیگر رشد خواهند کرد و سپس در یک نقطه متوقف می شوند .در تمامی حاالت،
خروجی ها بر اساس قوانین ریاضی حاکم بر بازی مشخص می شوند و نه بر اساس انتخاب های
خودآگاهانه بازیکن .این بازی ساده به ما نشان می دهد که هر سیستمی با تبعیت از قوانین خود و بدون
دخالت خارجی می تواند خودش را اداره کند و به طور مستمر به سمت خروجی های پیچیده در حرکت
باشد .در آدرس زیر می توانید شاهد چند ویدئوی کوتاه از گسترش و تعامل این اشکال پیچیده باشید که
تنها طبق چند قانون ساده ،طرح های بسیار حیرت انگیزی را به وجود می آورند.
FromBasiclaws.com

پیچیدگی نشان دهندۀ طراح نیست
مثال ساعت بسیار هدفمند و مؤثر عمل می کند ،تنها به این دلیل که از قبل می دانیم که ساعت یک
جسم طبیعی نیست و نمی تواند به خودی خود به وجود آید .اگر طراح واقعا ً مسئول همه چیز بود ،دیگر
تفاوتی بنیادی مابین ساعت و یک قلوه سنگ وجود نمی داشت ،چون هر دو توسط یک خالق هوشمند
طراحی شده بودند و همین طور ما قادر نبودیم میان چیزی که از قبل طراحی شده و چیزی که طراحی
10

نشده ،تمییز قائل شویم و این مفهوم منسوخ می شد .طرح و برنامه تنها در تقابل با پدیده هایی هستند که
به طور طبیعی به وجود می آیند.

اگر پیچیدگی به خالق نیاز دارد ،چه کسی خالق را خلق کرده است؟
احتماالً این موضوع اساسی ترین ایراد بر ایدۀ وجود طراح برای پیچیدگی است .فراخواندن یک خدا
مشکل پیچیدگی را حل نمی کند بلکه مشکلی جدید می سازد .اگر واقعا ً تمامی پدیده های پیچیده نیازمند
یک خالق هوشمند باشند ،پس چرا خود خالق شامل این قانون نمی شود؟ آیا ممکن نیست که این خالق
پیچیده خود توسط یک خالق پیچیده تر خلق شده باشد و به همین ترتیب این حالت تا بی نهایت تکرار
شود؟
پیچیدگی جهان موضوعی است که دانشمندان همواره در حال کاوشش هستند و ممکن است که ما
هرگز به تمامی جواب ها نرسیم و این امر هیچ ایرادی ندارد و نباید باعث شود که ما به جای تالش
برای پیدا کردن جواب افسانه سرایی کنیم.

منابع:
1) .Paley, William, and Matthew Eddy. Natural Theology: or, Evidences of
the Existence and Attributes of the Deity, collected from the Appearances
of Nature. Oxford: Oxford University Press, 2006.
2) Gardner, Martin. "Mathematical Games – The Fantastic Combinations of
""John Conway´s New Solitaire Game ´Life.
Scientific American 223, October, 1970, 120-23.
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فصل 2
وجود خدا در کتب آسمانی اثبات شده است
بسیاری از مذاهب ،متون مقدسی دارند که به عنوان واقعیت محض ستایش می شوند .چنین متونی
مقدس در نظر گرفته شده و کتاب های آسمانی نامیده می شوند .معموال گفته می شود که این متون یا به
طور مستقیم و یا به شکل الهام از جانب خدا آمده اند .بسیاری از مقلدین این ادیان بر این باورند که این
متون وجود خدا را ثابت می کنند .قرآن و انجیل نیز به همین صورت هم به عنوان توجیه تاریخی حقایق
و هم به عنوان راهنمایی برای مقلدین خوانده می شوند .مومنان کتاب مقدس خود را کامل و بی همتا می
شناسند و این موضوع را دلیل بر حقانیت منشأ الهی آن می دانند.
دراین استدالل ،فرض از پیش اثبات شده در نظر گرفته می شود .مردمی که متون مقدس خود را
شاهد می دانند ،همان کسانی هستند که پیش از این هم بر این باور بودند که محتوای آن صحیح است.
بدین شکل استدالل در دام مغالطه پنداشت پرسش (نوعی استدالل دوری) می افتد .مغالطه ای که در آن،
سؤال در گزاره از پیش حکم را درست در نظر می گیرد( .)1تفاوتی میان این مغالطه و گفتن این جمله
که "درست است چون من ایمان دارم" وجود ندارد و به همین دلیل اعتباری به عنوان دلیل ندارد.

اسناد نمی توانند باعث اعتبار خودشان شوند
تنها به این دلیل که چیزی داخل کتاب نوشته شده است ،باعث نمی شود آن نوشته صحیح باشد .در
طی تاریخ میلیون ها افسانه و کتاب های فراوانی که مدعی بودند که حقیقت محض هستند وجود داشته
اند اما نادرستی آنها ثابت گردید .وجود متون مذهبی نمی تواند به خودی خود دلیلی باشد بر صداقت آن
چه در آن نوشته شده است .از این گذشته این متون سرشار از تناقضات هستند چراکه در نهایت این
کتاب ها توسط انسان های جایزالخطا نوشته شده اند و گرچه ممکن است رد پای حقایق تاریخی در آن
ها یافت شود اما از طرف دیگر مملو از غلو ،گمانه زنی و افسانه می باشند.

متون مذهبی معموال ا متناقض و غلط هستند
در کتاب های الهی خطاهای درونی ،تناقضات و بیان وقایع متفاوت به کرات به چشم می خورد و این
موضوع به سادگی قابل فهم است؛ بدان سان که این کتاب ها در طی قرون متمادی توسط چندین نویسنده
جمع آوری شده اند .اگر متن مذهبی سندی برای حوادث تاریخی می بود می بایست که میان شرح یک
واقعه تا واقعه دیگر تناقضی وجود نداشته باشد.
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بعضی از این وقایع در انجیل در تقابل با قوانین حاکم بر جهان هستند .برای مثال در پیدایش 19-1
گفته شده که خدا زمین و بهشت را در روز اول آفرینش خلق کرده است؛ ستاره ها ،خورشید ،ماه و
سیاره های دیگر در روز چهارم ،یک روز پس از خلق گیاهان دانه دار آفریده شدند .حتی اگر این
حقیقت علمی را نادیده بگیریم که خورشید و ستارگان بسیار قبل تر از زمین و گیاهان وجود داشته اند،
باز هم این ترتیب منطقی نیست ،چرا که گیاهان برای رشد نیاز به نور خورشید دارند.
در قرآن نیز چندین خطای علمی واضح به چشم می خورد .برای مثال در سوره کهف ،آیه  86به
تخت بودن زمین اشاره شده و این که خورشید از نقطۀ خاصی از زمین برمی آید و در نقطه دیگری فرو
می نشیند .با در نظر گرفتن دانش موجود در زمان نوشته شدن قرآن وجود این گونه خطاها کامالً طبیعی
است اما چگونه خدای عالم که به همه چیز آگاه است چنین خطایی می کند؟ همان طور که می دانید این
در حالی است که مسلمانان بر این باورند که آیه های قرآن همان سخنان مستقیم خداوند هستند که به
محمد وحی می شده است.
بعضی دیگر از این خطا ها ،تناقضات درونی این متون هستند .برای مثال داستان رستاخیز که مسلما ً
از نگاه مسیحیان مهم ترین حادثه در انجیل است به چندین شکل مختلف گفته شده است .تنها چند نمونه
از این تناقضات:
 در "متی" آمده که مسیح توسط یوسف اهل رامه دفن گردید (متی )57 – 60 ، 27ولی در
"اعمال رسوالن" توسط گروهی دیگر دفن شد (اعمال رسوالن . )27 – 29، 13
 متی ( )28 :5-2و مرقس ( )16:5گفته اند که وقتی زن ها بر سر قبر رفتند یک فرشته
دیدند ،ولی لوقا ( )24:4و یوحنا ( )20:12گفته اند آن ها دو مرد یا فرشته را دیده اند.
 مرقس روز مرگ مسیح را یک روز پس از عید پسح بیان کرد( .مرقس  )14:15ولی یوحنا
( )19-18زمان این حادثه را یک روز قبل از عید پسح می دانست.

زمانی که متن مذهبی حتی دربارۀ یک واقعیت ساده مانند تاریخ مصلوب شدن مسیح نمی تواند به
اجماع برسد چگونه می توان قبول کرد که حوادث تاریخی در آن با دقت بیان شده باشند ،چه رسد به
قبول الهام الهی این متون؟
در نظر مسلمانان کتاب آسمانی ایشان ،قرآن ،کتاب کاملی است و بسیاری از ایشان بر این باورند که
قرآن دربارۀ بسیاری از اختراعات و اکتشافات مدرن از پیش آگاهی داشته و آن را پیش بینی کرده است.
این ادعاها به عنوان یک استدالل شک بر انگیز هستند :مؤمنان معاصر توضیحات علمی را پس از
کشف شدن به قرآن نسبت می دهند .اگر قرآن واقعا ً شامل این اکتشاف های علمی بود چندی از این
مؤمنین بی شمار که قرآن را بارها مطالعه کرده بودند ،قبل از دیگر دانشمندان این حقایق را کشف می
کردند .این حقیقت که هیچ یک از این پیش بینی های علمی تا زمانی که توسط دانشمندان نشان داده نشده
اند ،در تفاسیر قرآن ظاهر نگردیدند باعث می شود که این ادعا ها بسیار مشکوک باشند.
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متون مذهبی توسط بشر نوشته شده اند وجایز الخطا می باشند
یک توضیح ساده برای خطا های موجود در قرآن و انجیل وجود دارد :این متون توسط انسان های
عادی نوشته شده اند و در خیلی از موارد دهه ها و یا حتی صده ها بعد از حوادث توضیح داده شده ،با
کنار هم چسباندن روایات به تحریر درآمدند .همچنین به یاد داشته باشید که بسیاری از فصل های انجیل
در واقع بی نام هستند .نام هایی همچون مرقس ،لوقا ،متی و یوحنا درواقع توسط کاتب ها و ویرایشگران
به انجیل اضافه شده اند و هویت اصلی نویسنده ها نامعلوم است(.)2
دانشمندان مسیحی تخمین می زنند که قدیمی ترین بخش انجیل نامه های پولس تقریبا ً  20سال پس از
تاریخی است که او ظاهرا ً مصلوب گردید .پولس در هیچ یک از حوادث توضیح داده شده حضور
نداشت و شخصا ً مسیح را نمی شناخت و حتی انجیل ها هم بین  30تا  70سال پس از تاریخ ادعایی
مرگ مسیح نوشته شده اند.
مردم هم عصر مسیح انسان های عادی و بی سوادی بودند که به زبان آرامی سخن می گفتند و قادر به
نوشتن و خواندن نبودند .به همین دلیل داستان ها به صورت شفاهی انتقال می یافتند .همانند شایعات این
تاریخ های شفاهی هم محکوم بودند به این که در گذر زمان آب وتاب داده شوند ،جزئیاتشان تغییر کنند و
واقعیات مهمشان فراموش گردند و این گونه تغییر شکل می یافتند .همانند هر افسانۀ دیگری ،از نبرد
تروا تا داستان رستم ،این قصه ها هم بیش تر از این که تاریخ محض باشند ارزش ادبی دارند.

منابع:
1) Bennett, Bo. "Begging the Question." Logically Fallacious: The Ultimate
Collection of over 300 Logical Fallacies. EBookit.com, 2012.
2) Ehrmann, Bart D. Jesus, Interrupted: Revealing the Hidden Contradictions in the
Bible (And Why We Don’t Know About Them). New York: HarperOne 2009.
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فصل 3
بعضی حوادث ،غیرمعمول و معجزه آسا هستند و این معجزات وجود خدا را ثابت می کند
قبل از بحث کامل دربارۀ معجزه بهتر است که به اختصار توضیح داده شود که معجزه به چه معنی
است .لغت نامه انگلیسی  Collinsمعجزه را این گونه معنی می کند" :حادثه ای که در تقابل با قوانین
دائر بر طبیعت است و به علتی ماوراءالطبیعی نسبت داده می شود" .برای این که چیزی به عنوان
معجزه شناخته شود باید فراتر از یک اتفاق بعید آماری و از نظر فیزیکی بدون دخالت ماوراءالطبیعه
غیرممکن باشد.
این معنی "معجزه های واقعی" را از حوادثی که تنها از نظر آماری نادرند جدا می سازد .حوادث
متأخر به خاطر نایاب بودنشان قابل توجه هستند ،اما هنوز در چهارچوب قوانین طبیعی قرار می گیرند.
برای مثال بیماری که از یک مریضی العالج نجات می یابد تنها نشان می دهد که یا بیماری به طور
کامل درک نشده و یا تشخیص دقیق نبوده است .شناخت ما از دنیای طبیعی بدون نیاز به آن که تمام دانش
خود از جهان را به طور کامل رها کنیم ،می تواند توسط علوم جدید اصالح شود.

یک علت ناشناخته به معنی مداخلۀ الهی نیست
برای بررسی موردی معجزات ادراکی بیائید اعتقاد به خدای تندر را که در بعضی از فرهنگ ها
وجود داشته بررسی کنیم .در طول تاریخ و در سرتاسر تمدن ها و قاره های گوناگون خداهای رعد
فراوانی وجود داشته اند( .)1در اکثر موارد خداوند مستقیما ً رعد و برق را می آفرید .برای مثال زئوس
آذرخش را پرت می کرد و یا بال های پرنده رعد و برق می تپیدند .اگرچه تندر در دیرباز احتماالً برای
مؤمنان یک اتفاق معجزه آسا بوده و به توضیحی الهی احتیاج می داشته ،اما امروزه زمانی که علت های
علمی رعد و برق به خوبی شناخته شده اند دیگر این افسانه ها ابلهانه و منسوخ می باشند.
نسبت دادن این گونه حوادث اسرار آمیز به علت های ماوراءالطبیعی ،نمونه ای از مغالطۀ توسل به
جهل است( .)2در این مغالطه شخص با وجود آن که برای گفته خود هیچ دلیل و مدرکی ارائه نمیکند،
یک گزاره را صحیح می خواند ،چراکه برای آن نقیض وجود ندارد .از این مغالطه این گونه استدالل
می شود که :نقیضی برای "الف" وجود ندارد بنابراین "ب" .به عبارت دیگر ،چون توضیحی برای این
اتفاق وجود ندارد پس کار خداست.
تصور کنید که من ادعا می کنم که خورشید نیروی خود را از ترلیون ها باطری قلمی دریافت می کند
و شما ادعا می کنید که این حرف ابلهانه است .در پاسخ از شما می خواهم توضیح دهید که خورشید
انرژی خود را از کجا دریافت می کند .احتماالً شما جواب را نمی دانید یا فرض کنید که کسی هم تاکنون
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منبع انرژی خورشید را کشف نکرده باشد .آیا منطقی خواهد بود که این فقدان دانش را به عنوان شاهدی
برای ادعای من در نظر بگیریم؟
مشکل دیگر در نسبت دادن حوادث اسرارآمیز به منشأ ماوراءالطبیعی آن است که این استدالل ها
ابطال ناپذیر و بدون وجود شاهد و گواه بی ارزش می باشند .برای مثال به هیچ شکل نمی شود وجود
اسب های آبی غول پیکر ضد گرما را در نزدیکی مرکز زمین رد کرد .اما ناتوانی ما در رد این گونه
ادعاها باعث نمی شود که آن ها صحیح باشند .زمانی که کسی ادعایی ابطال ناپذیر می کند ،زحمت
اثبات نیز به دوش همین شخص است.
برای تمامی حوادثی که توضیحی برایشان وجود ندارد ،می شود به تعداد نامحدودی توضیحات
ابطال ناپذیر ارائه کرد .ولی هیچ یک از آن ها لزوما ً صحیح نمی باشند .در حالی که شخصی معجزه را
به خدا نسبت می دهد ،شخصی دیگر آدم فضایی ها را مسئول این اتفاق می داند .در چنین حالتی بدون
وجود شاهد برای اثبات ادعایشان ،هر دو ادعا به یک میزان پوچ و بی معنی هستند.
بارها پیش آمده که حوادثی که در ابتدا معجزه آسا به نظر می آمدند ،پس از مدتی توضیحات منطقی
برایشان یافت شده است .برای مثال تجارب نزدیک به مرگ به عنوان شاهدی از زندگی پس از مرگ
برداشت می شوند .معموالً شخص در طی این تجارب احساس می کند که از بدنش خارج شده و از باال
به آن نگاه می کند و یا این که در حال رد شدن از یک تونل تاریک به سمت روشنایی است .بعضی
دیگر صدای عزیزان از دست داده خود را می شنوند .گاهی اوقات نیز این صداهای بی جسم ،شخص را
وادار به بازگشت از این روشنایی می کنند ،روشنایی که ایشان زندگی پس از مرگ می دانند.
این توضیحات می توانند قانع کننده باشند و برای خود شخص نیز بسیار واقعی هستند .با این حال
شواهد علمی به یک مکانیزم بیولوژیکی در پشت این واکنش ها اشاره می کنند .دانشمندان توانسته اند با
تحریک قسمت های خاصی از مغز انسان ،تجربیات مشابهی را خلق کنند(.)3
تنها به این دلیل که علت یک حادثه بالفاصله مشخص و قابل درک نیست نباید منشأ آن را خارج از
جهان مادی دانست .شاید نیاز باشد که برای درک این حوادث تحقیق بیش تری انجام شود و شاید هم
هرگز نتوانیم کامال آن را بفهمیم.

بسیاری از حوادث ذاتا ا بی معنی هستند
مغز انسان به شکلی طراحی شده است که حتی در اصوات بی معنی و تصادفی هم الگوها را شناسایی
می کند .مایکل شرمر  Michael Shermerاین قابلیت مغز انسان را در مقاله ای در مجله علمی
" "Scientific American 2008الگو گرایی (یافتن الگوهای معنی دار در اصوات بی معنی)
نامید( .)4طبق نظر شرمر این تمایل مغز انسان به سمت شناسایی الگوها و ارجاع روابط علی ،با توجه
به توانایی ما در زنده ماندن در طبیعت ،حیاتی بوده و چیزی است که ما در آن به شکلی عالی تکامل
یافته ایم .شرمر نظر خود را در  Ted Talk 2010این گونه توضیح می دهد" :تصور کن که سه
میلیون سال قبل است و تو یک هومینید هست که در دشت های آفریقا قدم یم زند .ناگهان صدای خش
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خش از علفزار یم شنوی .آیا این صدای قدم های یک حیوان درنده است و یا تنها صدای باد بوده است؟
تصمیم شما در این لحظه یم تواند مهم ترین تصمیم زندگ تان قلمداد شود .اگر فکر کنید که این صدا،
صدای یک حیوان درنده است و سپس مشخص شود که تنها صدای باد بوده است ،شما مرتکب یک
اشتباه ادرایک ویل ب زیان شده اید .از طرف دیگر اگر فکر کنید این صدا صدای باد است و سپس خالف آن
ثابت شود ،شما تبدیل به ناهار خواهید شد و حماقت شما باعث یم شود که ژن هایتان به نسل بعدی
انتقال نیابد و برای همیشه نابود گردند" .این مثال نشان میدهد که چگونه انتخاب طبیعی از ارجاع علیت
میان حوادث طرفداری میکند( .)5هانا کوکو و کوین فارست Hanna & Kevin R Forest
 Kokkoدر مقاله ای به نام "فرگشت رفتارهای خرافاتی و خرافات گونه" در ژورنال علمی
" "Proceedings' of the Royal society B 2008استنتاج کرده اند که:
"ناتوانی افراد ـ انسان ها و غیره ـ در تعیین احتماالت علی تمامی حوادثی که در پیرامون آن ها رخ
می دهند ایشان را به ادغام پیوستگی های علی و غیر علی مجبور می کند .از این جا به بعد منطق
فرگشتی خرافات واضح می گردد .انتخاب طبیعی ،استراتژی هایی را برمی گزیند که در آن جاندار
تمایل بیش تری به سمت ادراک ارتباطات علی غلط و فراوان دارد و این گونه ژن هایی که برای بقاء و
تولید مثل ضروری هستند به نسل های بعد انتقال می یابند"(.)6
در دنیای حیوانات این نوع یادگیری از طریق ارتباط دادن بسیار رایج است .و اما انسان ها ،توانایی
ما در شناسایی الگوها بسیار پیچیده است و متأسفانه مغز ما می تواند به آسانی فریب داده شود و
الگوهایی را ببیند که وجود ندارند .برای مثال :یافتن اشکال در ابرها ،دیدن چهره بر روی سطح چوب و
شنیدن صدای افراد در صدای سفید.
همچنین ما در نسبت دادن معنی به چیزها عجول هستیم ،حتی اگر آن اتفاق ذاتا ً بی معنی باشد .به
عنوان انسان (موجوداتی بسیار احساسی که روابط شخصی بسیار مستحکمی با یک دیگر دارند و گاهی
عمیقا ً غمخوار یک دیگر هستند) خود را به الگوهای ادراکی غلط می چسبانیم تا این که احتماالً این گونه
بتوانیم برای مصیبت ها و موفقیت های خود معنی بسازیم و به نوعی این احساس به ما دست دهد که در
موقعیت هایی که خارج از کنترل ما هستند می توانیم به یک راه حل قابل اعتماد (خدا) رجوع کنیم(.)7
این رفتارها نشان می دهند که چرا انسان ها تمایل باالیی به قبول معجزات دارند و چرا نباید قبول
تجربیات معجزه آسا را صحیح پنداشت .بدون داشتن شواهد مستدلل برای اثبات وجود و علت معجزات،
این گونه حوادث نمی توانند وجود خدا را اثبات کنند.

اتفقات غیر محتمل گواهی بر ماوراءالطبیعه نمی باشد
بسیاری از انسان ها وقتی یک اتفاق بسیار غیرمحتمل را مشاهده می کنند ،آن را به ماوراءالطبیعه
ربط می دهند و به جای گشتن به دنبال دالیل طبیعی ،آن را معجزه در نظر می گیرند .ولی با اندکی
مطالعه دربارۀ صفات ابتدایی قوانین احتماالت ،مشخص می گردد که حتی حوادث بسیار غیر محتمل نیز
دائما ً رخ می دهند( .)8نمونه های فراوانی وجود دارند که نشان می دهند حوادثی که احتمال وقوعشان
بسیار پائین است معجزه آسا نمی باشند و در واقع همه جایی هستند .ریاضی دانی به نام J. E.
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 LittleWoodبیان کرده است که هریک از ما باید انتظار داشته باشیم که ماهانه حوادثی با احتمال
یک در میلیون برای ما رخ دهند .نادیده گرفتن تعداد نجومی اتفاقاتی که ما بی ارزش می دانیمشان باعث
ناتوانی ما در تشخیص وقوع حوادث غیرمحتمل است .حوادثی که در نظر ما قابل توجه هستند ،مانند
برنده شدن در بخت آزمایی یا بیدار شدن توسط زنگ مادرتان و هم زمانی آن با دیدن این رویا که
مادرتان با شما تماس گرفته است ،تنها کسر ناچیزی هستند از اتفاقات بی معنی بی شماری که احتمال
وقوعشان به همین میزان و یا حتی کم تر است ،مانند شانس دیدن زنگ مادر و تمام شدن شیر در ساعت
هفت صبح پنج روز بعد .همان طور که آمار شناسی به نام  David S .Handتوضیح می دهد" :زندگ
پر است از حوادث کوچک و بزرگ و با تعداد باالی حوادب که از این میان برای ما رخ یم دهند ،باید انتظار
اتفاق های شگفت آور را داشت ،هرچند هر یک از این اتفاق ها زماب که جداگانه برریس شوند به طور
باور نکردب بعید خواهند بود".
بعد از مشاهدۀ حوادثی که احتمال وقوع شان بسیار پایین است ،ممکن است به این فکر بیافتیم که
قوانین حاکم بر طبیعت شکسته شده اند و برای منطقی جلوه دادن این حوادث به استفاده از توضیحات
ماوراءالطبیعی مبادرت ورزیم .ولی هر اندازه هم که یک اتفاق بعید باشد ،به این معنی نخواهد بود که
توجیهات غیر طبیعی محتمل تر هستند .مخصوصا ً باید در نظر داشته باشیم که با قبول چنین توجیهاتی
عمالً با این موضوع موافقت کرده ایم که مدل های علمی طبیعت که به طور مداوم و دقیق حوادث
طبیعی فراوانی را توضیح داده و پیش بینی کرده اند ،تنها به این دلیل که ما شاهد یک اتفاق غیر محتمل
بوده ایم ،اشتباه هستند .عالوه بر این ،تحلیل و بررسی دقیق این گونه "معجزات" هرگز به ما گواهی از
وجود ماوراءالطبیعه نشان نداده است ،بلکه در واقع در خیلی از موارد ثابت گردید که چیزی بیش از
حقه های بی ارزش شعبده بازی ،توهمات و درک غلط اولیه از پدیده های طبیعی نبوده اند(.)9
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فصل 4
اخالق ریشه در وجود خدا دارد و بدون وجود خدا ما انسان های خوبی نخواهیم بود
معموالً دین به عنوان الگویی برای رفتار و کردار اخالقی و صحیح شناخته می شود .بسیاری از
کتاب های مقدس حاوی قوانینی هستند که به مردم امر می کنند که برای رسیدن به بهشت و یا زندگی
سعید مشابهی پس از مرگ ،چگونه زندگی کنند و کوتاهی در پیروی از این قوانین عذاب و تبعید در پی
خواهد داشت و کسی که این دستورات را انجام می دهد و "خدایی" است ،به عنوان انسانی صالح و
اخالق مدار شناخته می شود .این در حالی است که خداناباوران معموالً با بدگمانی دیگران مواجه می
شوند .زیرا که نهایتا ً بدون وجود خدایی که به ما بگوید که چگونه رفتار کنیم چه چیزی می تواند جلوی
ما را بگیرد که هرکاری را که دوست داریم انجام ندهیم؟ طبق یک نظر سنجی که توسط روان شناسان
کانادایی انجام شد ،مشخص گردید که آتئیست ها در آمریکا و کانادا جزء کسانی هستند که کم ترین
میزان اعتماد به آن ها می شود حتی کم تر از متجاوزان جنسی(!)1
ولی در واقعیت هیچ مدرکی دال بر غیر قابل اعتمادتر و بی اخالق تر بودن خداناباوران ،به عنوان
یک گروه انسانی ،نسبت به دیگر گروه های انسانی وجود ندارد .همان طور که مسلمانان و
مسیحی های متقلب و نادرست وجود دارند ،خداناباوران هم می توانند انسان های درستی نباشند و در
مقابل خداناباوران شرافتمندی وجود دارند که همانند بعضی از انسان های مذهبی سرمشق فضایل اخالقی
می باشند.
درحقیقت به نظر می آید که ادیان باعث ترغیب خشونت می شوند( .)2()3هرچند که این موضوع
پیوسته بر یک رابطه سببی مستقیم میان دین و خشونت داللت نمی کند اما با این گفته که اخالقیات ریشه
در وجود خدا دارد در تناقض است.

اخالقیات تغییر می کنند و از مد می افتند
متون مذهبی معموالً قدیمی اند و ارزش های عصری را بازتاب می کنند که این متون در آن زمان
نوشته شده اند .با گذر زمان دیدگاه ما نسبت به آن چه پذیرفتنی است ،همپای ترقی فرهنگ تغییر می یابد
و باعث می شود بسیاری از آیه های قرآن و انجیل منسوخ و مشکل ساز گردند .برای مثال برده داری
را در نظر بگیرید ،اگرچه هنوز هم انسان هایی وجود دارند که از نظر ایشان برده داری کاری اخالقی
است ،اکثریت غریب به اتفاق مسیحیان باحق مالکیت یک انسان دیگر مخالفند .با این وجود ،انجیل شامل
متون فراوانی است که با جزئیات فراوان ،قوانین صحیح برده داری را توضیح می دهد .برای مثال در
عهد عتیق ،الویان  ،25 :44-46توضیح داده می شود که شما می توانید از ملت های همسایه خود برده
خریداری کنید ،ولی نمی توانید از ملت خود به بردگی بگیرید "اما اجازه دارید بردگانی از اقوامی که در
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کنار شما ساکنند خریداری کنید و همچنین می توانید فرزندان غریبانی را که در میان شما ساکنند بخرید،
حتی اگر در سرزمین شما به دنیا آمده شده باشند" .در خروج ( )21 :20-21به شکلی سودمندانه
تصریح می شود که اگر صاحب برده غالم یا کنیز خود را با چوب بزند باید مجازات شود .البته تنها
زمانی که برده پس از چند روز بمیرد " :اما اگر آن غالم یا کنیز چند روزی پس از کتک خوردن زنده
بماند ،اربابش مجازات نشود زیرا آن غالم یا کنیز به او تعلق دارد ".
برده داری تنها عمل سؤال برانگیز در انجیل نیست که از آن چشم پوشی شده است .در زمان نوشته
شدن انجیل از مجازات مرگ هم کامالً آزادانه استفاده می شد و مرگ مجازات محبوبی برای گناهان
عهد عتیق بود .تخلفاتی همچون :زنا (الویان ،)20:10هم جنس گرایی (الویان ،)20:13:دروغ گفتن در
مورد بکارت (تثنیه  ،)22 :13-21سرپیچی از آیین سبت (خروج  ،)31 :14-15لعنت کردن پدرو
مادر(خروج  )21:17و غیره شامل مجازات مرگ می شوند.
در تعالیم اسالمی نیز به وضوح بیان شده که هر کسی از دین اسالم خروج کند ،باید کشته شود .در
معتبرترین و قابل اعتمادترین کتاب های حدیث ،که از منابع اصلی قوانین واخالقیات اسالمی می باشند،
از محمد نقل شده که او خواستار مجازات مرگ برای مرتدین است:
پیامبر گفته است" :حالل نیست خون فرد مسلمانی ریخته شود که گواهی می دهد معبودی جز خدا
نیست و من فرستاده خدا هستم جز به سه علت :جان در برابر جان ،متأهل زناکار و کسی که دینش را
رها می کند و جمع مسلمانان را ترک می کند( ".صحیح بخاری ،6/3125شماره )6484
قرآن از کتک زدن زنانی که نافرمانی می کنند نیز طرفداری می کند:
"مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا برای بعضی بر بعضی
مقرر داشته و از آن جهت که از مال خود نفقه می دهند ،پس زنان شایسته مطیع شوهران و در غیبت
آنان حافظ حقوق آن ها باشند .ازآن رو که خدا هم حقوق زنان را حفظ فرموده است و زنانی را که از
نافرمانی آنان بیم دارید پند و اندرز دهید و اگر مؤثر واقع نشد دربستر از آن ها دوری نمایید و(اگرباز
مطیع نشدند) ،آنان را به زدن تنبیه کنید چنان چه اطاعت کردند دیگر راهی بر آن ها مجویید که خدا
بزرگوار و عظیم الشأن است( .النساء)34:
البته بسیاری از مذهبیون سریعا ً با گفتن این جمله که نقل قول هایی همچون متون باال از متن اصلی
خود جدا شده اند ،از کتاب مقدس خود دفاع می کنند و ادعایشان این است که منتقدین دین ،آیه های قبل و
بعد را نادیده می گیرند و این گونه آیه ها معنی متفاوتی پیدا می کنند .با این حال بسیاری از منتقدین در
واقع وقت زیادی صرف تحلیل بسیار دقیق این آیه ها در ارتباط با متن کرده اند .ما به شما توصیه
می کنیم که از هیچ یک از این آیه های ذکر شده بدون مطالعه متن ضمیمه در مناظرات خود استفاده
ننمایید .جالب است که بسیاری از مؤمنین زمانی که آیه ای عشق ،نیکوکاری و یا هر جنبه مثبت دیگری
از آن متن مذهبی را توصیف می کند خواستار متن ضمیمه نمی شوند .مؤمنین تنها زمانی که آیه ها بر
ایشان ناخوشایند هستند ،آن ها را جدا شده از متن می دانند.
اگرچه ممکن است مجازات و اعمال ذکر شده با اخالقیات زمان زندگی نویسنده در تضاد نباشند ،اما
این امر باعث قابل قبول شدن این رسوم فرهنگی در زندگی امروزۀ ما نمی گردد .ما انسان ها امروزه
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مردی را که به خاطر باکره نبودن همسرش او را می کشد به عنوان یک انسان درستکار ستایش نمی
کنیم  ،بلکه او را به جرم قتل مجازات خواهیم کرد .اگر اخالقیات واقعا ً ریشه در خدایی قادر و جبار می
داشت ،نمی بایست با گذر زمان تغییر کند.

معمای اثوفرون
آیا افعال تنها به این دلیل که خدا می گوید اخالقی اند؟ و یا خدا دستورهای خاصی را به دلیل ذات
اخالقیشان می دهد؟ این سؤال هسته اصلی معمای اثوفرون است .معمایی که در قلب مباحث مذهبی ای
قرار می گیرد که در باب منشأ الهی اعتبار اخالقیات رأی می زنند( .)4اگر اخالقیات از خواست خدا
منفصل باشد ،دیگر نیازی به تکیه به خدا برای درستکار بودن نیست .شخص می تواند مستقالنه و بدون
باز خورد الهی ،معیاری برای رفتار و کردار صحیح داشته باشد .از طرفی دیگر اگر خداوند اخالقیات
را با گفتن آنکه چه چیز درست و چه چیز نادرست است ،خلق کند پس در واقع این نمی تواند اخالقیات
باشد بلکه استبداد محض است .این گونه اخالقیات تبدیل می شود به پیروی کورکورانه از بوالهوسی
خالق.

خداوند یا ناتوان است و یا بد خواه و یا وجود خارجی ندارد
اکثر ادیان مدعی وجود یک خدای قادر ،مهربان و خیرخواه می باشند .اما واقعیت با این ادعا در
تناقض است .اتفاقات وحشتناکی برای مردم رخ می دهد .برای مثال مرگ غم انگیز کودکان درسنین
خردسالی ،ازبین رفتن یک روستای کامل توسط بالیای طبیعی و یا مرگ مردم به واسطۀ تصادفات و
بیماری ها .این اتفاقات بیش تر نشان دهندۀ یک خدای ناتوان ،ظالم و یا معدوم هستند تا خدای درستکار
و رحیم.
و بدتر از این ها تصور مکانی است به نام جهنم ،جایی که درآن کافران تنها به دلیل ایمان نداشتن به
خدا برای همیشه در عذاب خواهند بود .درحقیقت ظاهرا ً این عذاب شامل دین دارانی که خدای غلطی را
می پرستند نیز می شود .اگر مسیحیت دین برحق باشد تمامی مسلمانان ،هندوها ،بودیست ها و یهودیان
برای همیشه در آتش جهنم خواهند سوخت( ،یوحنا( ،)3 :18-36شالونیکیان  )1 :6-10و(مکاشفه )21:8
و ادیان دیگر که مفهوم جهنم را دارا می باشند ،عذابی مشابه برای پیروان ادیان دیگر قائل هستند ،برای
مثال اسالم :
َو َم ْن یَ ْبت َغ َ
غی َْر ْاْلس َْالم دینًا فَلَ ْن یُ ْقبَ َل م ْنهُ َو ُه َو في ْاْلخ َرة منَ ْال َخاسرینَ
هر کس غیر از اسالم دینی اختیار کند هرگز از وی پذیرفته نیست ،و او در آخرت از زیانکاران است.
( سوره آل عمران ،آیه)85
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َارا ُكلَّ َما نَض َج ْ
ت ُجلُو ُد ُه ْم بَ َّد ْلنَا ُه ْم ُجلُودًا َ
اب إ َّن َّ
ف نُ ْ
صلیه ْم ن ً
غی َْرهَا لیَذُوقُوا ْالعَ َذ َ
إ َّن الَّذینَ َكفَ ُروا بآیَاتنَا َ
س ْو َ
َّللاَ
عز ً
یزا َحكی ًم
َكانَ َ
انان که به آیات ما کافر شدند به زودی در آتش دوزخشان درافکنیم که هر چه پوست تن آن ها بسوزد
آنان را پوست دیگری جایگزین کنیم تا (سختی) عذاب را بچشند ،که همانا خدا مقتدر و کارش از روی
حکمت است.
(سوره النساء آیه )56
َّللاَ َربي َو َربَّ ُك ْم إنَّهُ َم ْن
َّللاَ ُه َو ْال َمسی ُح اب ُْن َم ْریَ َم َوقَا َل ا ْل َمسی ُح یَا بَني إ ْس َرائی َل ا ْعبُدُوا َّ
لَقَ ْد َكفَ َر الَّذینَ قَالُوا إ َّن َّ
ار َو َما ل َّ
صار
اَّلل فَقَ ْد َح َّر َم َّ
یُ ْشر ْك ب َّ
علَیْه ْال َجنَّةَ َو َمأ ْ َواهُ النَّ ُ
َّللاُ َ
لظالمینَ م ْن أ َ ْن َ
آنان که قائل به خدایی مسیح پسر مریم شدند محققا ً کافر گشتند ،در حالی که خود مسیح گفت :ای بنی
اسرائیل ،خدایی را که آفریننده من و شماست بپرستید ،که هر کس به خدا شرک آرد خدا بهشت را بر او
حرام گرداند و جایگاهش آتش دوزخ باشد ،و ستمکاران را هیچ کس یاری نخواهد کرد.
َّللا ثَال ُ
س َّن الَّذینَ
ع َّما َیقُولُونَ لَ َی َم َّ
ث ث َ َالثَة َو َما م ْن إلَه إ َّال إلَهٌ َواح ٌد ۚ َوإ ْن لَ ْم َی ْنت َ ُهوا َ
لَقَ ْد َكفَ َر الَّذینَ قَالُوا إ َّن َّ َ
ع َذابٌ أَلی ٌم
َكفَ ُروا م ْن ُه ْم َ
البته آنان که گفتند خدا یکی از سه (عنصر تشکیل دهنده خدا) است کافر گردیدند ،و حال آنکه جز خدای
یگانه خدایی نیست .و اگر از این گفتار (تثلیث) زبان نبندند ،البته آن کافران را عذابی دردناک خواهد
رسید.
(سوره المائده آیات )72-73

س َب ْ
ْس لَ َها م ْن دُون
س َل نَ ْف ٌ
س ب َما َك َ
َو َذر الَّذینَ ات َّ َخذُوا دینَ ُه ْم َلعبًا َولَ ْه ًوا َوغ ََّرتْ ُه ُم ْال َحیَاة ُ ال ُّد ْن َیا ۚ َو َذك ْر به أ َ ْن ت ُ ْب َ
ت لَی َ
سبُوا لَ ُه ْم ش ََرابٌ م ْن َحمیم
َّ
ي َو َال شَفی ٌع َوإ ْن ت َ ْعد ْل ُك َّل َ
عدْل َال یُؤْ َخ ْذ م ْن َها أ ُولَئكَ الَّذینَ أُبْسلُوا ب َما َك َ
َّللا َول ٌّ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
عذابٌ ألی ٌم ب َما كانوا یَكف ُرونَ
َو َ
و آنان را که دین خود را بازیچه و سرگرمی گرفتند و زندگانی دنیا آن ها را فریب داد به حال خود واگذار،
همین قدر (آن ها را) به این قرآن تذکر ده ،تا مبادا کسی به عمل خود عاقبت گرفتار شود و او را جز خدا
دادرس و شفیعی نباشد ،و اگر هر چه (برای آسایش خود از عذاب) فدا دهد از او نپذیرند .آن ها همان
کسانی هستند که عاقبت به کیفر اعمالشان به هالکت میرسند و به کیفر کفرشان شرابی از حمیم جهنم و
عذابی دردناک دارند.
(سوره االنعام آیه )70
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علَى
اب ْال َجنَّة أ َ ْن أَفی ُ
ص َح ُ
علَ ْینَا منَ ْال َماء أ َ ْو م َّما َرزَ قَ ُك ُم َّ
اب النَّار أ َ ْ
َونَا َدى أ َ ْ
َّللا َح َّر َم ُه َما َ
ضوا َ
ص َح َ
َّللاُ ۚ قَالُوا إ َّن َّ َ
ْال َكافرینَ
و اهل دوزخ بهشتیان را آواز کنند که ما را از آب های گوارا یا از نعم بهشتی که خدا روزی شما کرده
بهره مند کنید .آن ها پاسخ دهند که خدا این آب و طعام را بر کافران حرام گردانیده است.
(سوره االعراف آیه)50
اب ْال َحریق
ع َذ َ
ار ُه ْم َوذُوقُوا َ
َولَ ْو ت ََرى إ ْذ َیت ََوفَّى الَّذینَ َكفَ ُروا ْال َم َالئ َكةُ َیضْربُونَ ُو ُجو َه ُه ْم َوأ َ ْد َب َ
و اگر بنگری سختی حال کافران را هنگامی که فرشتگان جان آن ها را میگیرند و بر روی و پشت آن
ها میزنند و (میگویند) بچشید طعم عذاب سوزنده را!
(سوره االنفال،آیه)50

َّللاُ فَ ُه َو ْال ُم ْهت َد َو َم ْن یُضْل ْل فَلَ ْن ت َج َد لَ ُه ْم أ َ ْولیَا َء م ْن ُدونه َونَحْ ُ
ع ْمیًا
علَى ُو ُجوهه ْم ُ
َو َم ْن یَ ْهد َّ
ش ُر ُه ْم یَ ْو َم ْالقیَا َمة َ
ص ًّما َمأ ْ َوا ُه ْم َج َهنَّ ُم ُكلَّ َما َخبَ ْ
یرا
َوبُ ْك ًما َو ُ
سع ً
ت ز ْدنَا ُه ْم َ
و هر که را خدا رهنمایی کند آن کس به حقیقت هدایت یافته و هر که را به گمراهی واگذارد دیگر جز
خدا هیچ (رهنما و) دوست و نگهبانی بر آن ها نخواهی یافت و چون روز قیامت شود بر روی صورت
(بکشانیم و) کور و گنگ و کر محشورشان خواهیم کرد؛ به دوزخ مسکن کنند که هرگه آن دوزخ آتشش
خاموش شود باز شدیدتر بر آن ها سوزان و فروزانش کنیم.
َذلكَ َجزَ اؤُ ُه ْم بأَنَّ ُه ْم َكفَ ُروا بآیَاتنَا َو َقالُوا أَإ َذا ُكنَّا ع َ
ظا ًما َو ُرفَاتًا أَإنَّا َل َم ْبعُوثُونَ خ َْلقًا َجدیدًا
این است کیفر آن کافران چون به آیات ما کافر شدند و گفتند :آیا پس از آن که ما استخوانی پوسیده و
غباری پراکنده شویم از نو باز برانگیخته میشویم؟
(سوره االسراء ،آیات ) 97-98
َوقُل ْال َح ُّق م ْن َرب ُك ْم فَ َم ْن شَا َء فَ ْلیُؤْ م ْن َو َم ْن شَا َء فَ ْلیَ ْكفُ ْر ۚ إنَّا أ َ ْعت َ ْدنَا ل َّ
َارا أ َ َحا َ
س َرادقُ َها ۚ َوإ ْن
ط به ْم ُ
لظالمینَ ن ً
س ال َّ
سا َء ْ
ت ُم ْرت َفَقًا
ش َر ُ
اب َو َ
َی ْست َغیثُوا یُغَاثُوا ب َماء َك ْال ُم ْهل َی ْشوي ْال ُو ُجوهَ ۚ بئْ َ
و بگو :دین حق همان است که از جانب پروردگار شما آمد ،پس هر که میخواهد ایمان آرد و هر که می
خواهد کافر شود ،ما برای کافران ستمکار آتشی مهیا ساختهایم که شعلههای آن مانند خیمههای بزرگ
گرد آن ها احاطه کند و اگر (از شدت عطش) شربت آبی درخواست کنند  ،آبی مانند مس گداخته سوزان
به آن ها دهند که روی ها را بسوزاند و آن آب بسیار بد شربتی و آن دوزخ بسیار بد آسایشگاهی است.
(سوره الکهف ،آیه )29
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ان ْ
ص ُموا فِي َربِ ِه ْم فَالَّذِینَ َكفَ ُروا قُ ِطعَ ْ
ق ُر ُءو ِس ِه ُم ْال َح ِمی ُم
ان َخ ْ
ت لَ ُه ْم ثِیَابٌ ِم ْن ن ٍ
َار یُ َ
اخت َ َ
ص َم ِ
َهذَ ِ
صبُّ ِم ْن فَ ْو ِ
این دو [گروه] دشمنان یكدیگرند كه در باره پروردگارشان با هم ستیزه مى كنند و كسانى كه كفر ورزیدند
جامه هایى از آتش برایشان بریده شده است [و] از باالى سرشان آب جوشان ریخته مى شود
ص َه ُر بِ ِه َما فِي بُ ُ
طونِ ِه ْم َو ْال ُجلُودُ
یُ ْ
آنچه در شكم آنهاست با پوست [بدن]شان بدان گداخته مى گردد
ام ُع ِم ْن َحدِی ٍد
َولَ ُه ْم َمقَ ِ
و براى [وارد كردن ضربت بر سر] آنان گرزهایى آهنین است
ق
عذَ َ
لَّ َما أ َ َرادُوا أ َ ْن یَ ْخ ُر ُجوا ِم ْن َها ِم ْن غ ٍَم أ ُ ِعیدُوا فِی َها َوذُوقُوا َ
اب ْال َح ِری ِ
هر بار بخواهند از [شدت] غم از آن بیرون روند در آن باز گردانیده مى شوند [كه هان] بچشید عذاب آتش
سوزان را
(سوره الحج،آیات)19-22

عنَّا یَ ْو ًما منَ ْالعَ َذاب
َوقَا َل الَّذینَ في النَّار لخَزَ نَة َج َهنَّ َم ا ْد ُ
عوا َربَّ ُك ْم یُخَف ْ
ف َ
و اهل دوزخ به خازنان جهنم گویند :از خدای خود بخواهید که روزی عذاب ما را تخفیف دهد.
ض َالل
سلُ ُك ْم ب ْال َبینَات َقالُوا َب َلى ۚ َقالُوا فَا ْد ُ
َقالُوا أ َ َولَ ْم ت َكُ ت َأْتی ُك ْم ُر ُ
عا ُء ْال َكافرینَ إ َّال في َ
عوا َو َما ُد َ
آن ها پاسخ دهند که آیا پیغمبران شما با معجزات و ادله روشن برای (هدایت) شما نیامدند؟ دوزخیان
گویند :آری آمدند (ما پیروی آنان نکردیم و بدین روز سیاه افتادیم) .پس خازنان جهنم گویند :اینک هر چه
میخواهید دعا (و ناله) کنید ،که دعای کافران جز در ضاللت (و زیان) نخواهد بود.
(سوره غافر ،آیات)49-50
یک خدای مهربان مطلق مطمئنا ً فرزندان خود را به خاطر به دنیا آمدن در جامعه ای که اعضای آن
خدای اشتباهی را می پرستند ،از کتاب مقدس اشتباهی پیروی می کنند و یا نوع اشتباهی از آیین های
کلیسا را انجام می دهند به عذابی بی پایان محکوم نمی کند.
سم هریس  Sam Harrisدریک مناظره در باب اخالقیات و مسیحیت ،به دو معیاری بودن خدای
نیکخواه مطلق اشاره می کند( .)5هنگامی که اتفاق خوبی برای یک مؤمن می افتد معموالً آن را به خدا
نسبت می دهد و زمانی که یک فاجعه رخ می دهد ،مؤمن معموالً می گوید که اراده و خواست خداوند
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رمزآلود است و ما انسان های فانی قادر به درک آن نیستیم .این دو ادعا در تناقض با یک دیگرند :اگر
نیت خدا غیرقابل درک است ،چگونه می توانیم مطمئن باشیم که خدا نهایتا ً خیرخواه است .مطمئنا ً این
گفته ها نمی توانند ستون محکمی برای این ادعا باشند که خدا منبع غائی اخالقیات است.

یک توضیح طبیعی برای اخالقیات
هر اندازه که ما عمیق تر روابط انسانی را می پوییم ،این موضوع روشن تر می شود که اخالقیات
می تواند خارج از دین وجود داشته باشد و در واقع محدود به انسان نیز نمی باشد .رفتار نوع دوستانه
در دنیای حیوانات نیز مشاهده می شود .مخصوصا ً در میان جانورانی با ساختار های پیچیده اجتماعی
(.)6
مغز ما به شکلی در استراتژی های رفتاری فرگشت یافته است که بتواند ژن های ما را به نسل بعد
انتقال دهد و همین باعث به وجود آمدن خواست های خود خواهانه گردیده که بقای نسل ما را تضمین
می کنند .اما از طرف دیگر ،امیال نوع دوستانه همچون همدردی و عدالت خواهی نیز میوه و ثمرۀ
همان درخت می باشند .این گونه خواست ها و احساسات طبیعی ،با افزایش همکاری میان افراد ،باعث
ارتقای شانس بقای ژن های ما گردیدند(.)7
جانوران اجتماعی همچون انسان ها ،به این دلیل که مغزشان به گونه ای تکامل یافته که عالوه بر
بقای خودشان به بقای خویشاوندان ژنتیکی خود نیز واکنش نشان می دهد ،با همنوعان خود به طور ویژه
ای رفتار می کنند .مغز ما احساساتی نهادینه شده ،همچون همدردی و عدالت خواهی را خلق می کند تا
که ما این گونه رفتار کنیم( .)7همان طور که سمیر اکاشا  Samir Okashaاز دانشکده فلسفه دانشگاه
 Bristolتوضیح می دهد" :برخالف آنچه که معموالً فکر می شود ،یک رویکرد فرگشتی در مورد
رفتار بشر به این داللت نمی کند که انسان ها تنها بر اساس سود شخصی تحریک می شوند .یکی از
استراتژی هایی که باعث ازدیاد ژن های خود خواه در نسل بعد می شود ،همان خود خواه نبودن انسان
از نظر روان شناختی است"(.)6
ژن های ما هوشیار نیستند و این دوراندیشی را نداشتند که برای بیشینه ساختن شکوفایی جوامع مدرن
انسانی ،امیال ما را بهینه بسازند ،ازاین رو وابستگی کامل به خواست های نوع دوستانه ،ایده آل نخواهد
بود .اما انسان ها دارای توانایی دور اندیشی هوشیارانه می باشند و بدین ترتیب قادرند که مجموعه ای
جامع تر از الگوهای اخالقی بیافرینند.
الگوهای اخالقی نهایتا ً ،آن گونه که ما می شناسیمشان همان قراردادهای اجتماعی می باشند و ذاتا ً به
شرایط فرهنگی گره خورده اند و ممکن است که با گذر زمان تغییر یابند .با این وجود منبع این الگوها،
عواطفی همچون هم دردی نسبت به همنوعان هوشمند خودمان و خواست زندگی در یک جامعه تعاونی
و آرام است .ساختارهای اجتماعی بنا شده بر این گونه خواست ها در بهترین حالت ،طوری طراحی شده
اند که شکوفایی انسانی را با تحریک این خواست ها توسط امیال فرگشتی ،بیشینه سازند .با در نظر
گرفتن این حقیقت که این امیال ذاتا ً از حالت مغز ما متأثرند ،می شود نتیجه گرفت که برای افزایش
سطح شادی اکثریت مردم ،بهترین راه حل درک علمی چگونگی کارکرد مغز و همچنین شناخت
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الگوهایی است که انسان های بیش تری را به سمت تعامالتی تشویق می کنند که یک جامعه پویا را می
.)8(سازند
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فصل 5
اعتقاد به خدا تا این اندازه گستره نمی بود ،اگر خدا وجود نمی داشت
بدون شک ادیان نقش مهمی در تاریخ جهان داشته اند .انسان های مذهبی بخش زیادی از جمعیت
جهان را تشکیل می دهند و در طی تاریخ ،فرهنگ ها به میزان باالیی توسط ادیان شکل گرفته اند(.)1
ادیانی که تا به این اندازه گسترش یافته اند ،به سادگی این باور را القاء می کنند که حداقل می بایست
ردی از حقیقت در خود داشته باشند .باالخره تعداد باالی این همه مؤمن بدون وجود خدا ممکن نیست.
اما در واقعیت این خط فکری ایراد های فراوانی دارد .قبل از هر چیز زمینه های فرهنگی و تاریخی
ای که در آن ها دین در طول قرن های متوالی شکل گرفته و تغییر یافته است را نادیده می گیرد .این
گونه نبوده که فرهنگ های جهان به طور ناگهانی به باورهای دینی بربخورند و سپس بدون تغییر با آن
ها همراه شوند ،بلکه ادیان مکررا ً توسط شرایط محیطی پیچیده شکل داده می شدند .هنگامی که ملتی
مورد تهاجم و تعارض نظامی قرار می گرفت ،اندیشه هایشان وام گرفته می شد و توسط ملت پیروز
تغییر می کرد(.)2
در نهایت ،این ایده که اگر عدۀ زیادی از مردم به چیزی باور داشته باشند دلیل درست بودن آن است،
مغالطه ای منطقی است به نام "توسل به مقبولیت"( .)3باور گسترده به امری باعث واقعی بودن آن نمی
شود و امور می توانند بدون توجه به باور شما در واقعیت موجود باشند .به بیان ساده ،حقیقت درست
است حتی اگر آن را باور نکنید و ادعاهای دروغین ،نادرستند حتی اگر همگان به آن باور داشته باشند.

اعتقادات تأثیری بر دنیای مادی ندارند
درطول تاریخ بارها توسط شواهد تازه ،غلط بودن باورهای محبوب فراوانی ثابت گردیده است .یکی
از باورهای محبوب در طول تاریخ اعتقاد به زمین مرکزی (نظریه که طبق آن زمین مرکز عالم است)
بوده است .این ایده در قرن شانزدهم توسط دانشمندانی همچون گالیله ،کوپرنیک و کوپلر با قاطعیت رد
گردید و امروزه مأموریت های فضایی ما واضح ساختند که نه تنها در این کهکشان بلکه در تمامی
کهکشانها ،سیاره ها به دور ستاره های خود می چرخند( .)4با این وجود ،بعضی از مردم هنوز هم
برخالف تمامی شواهد به زمین مرکزی باور دارند .کافی است در موتور جست و جوی گوگل این
عبارت را سرچ کنید تا به گروههایی با اسامی  FixedEarth.comو
 GalileoWasWrong.comبر بخورید که اصرار دارند چندین قرن شواهد علمی غلط می باشند.
البته اعتقاد آن ها تأثیری بر واقعیت ندارد و زمین هنوز هم صرف نظر از باور مردم همانند همیشه به
دور خورشید می چرخد.
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نویسندۀ داستان های علمی تخیلی  Philip K Dickزمانی گفت" :حقیقت چیی است که حت اگر
شما از باور به آن دست بکشید ازبی نیم رود" .این جمله تیری است به قلب مغالطۀ توسل به مقبولیت.
واقعیت فیزیکی برای پایداری خود نیازی به ایمان ندارد و اعتقاد باعث تغییر در قوانین هستی نمی شود.

اعتقادات دینی ،همه جایی هستند اما یک اعتقاد خاص جهانی نمی باشد
حتی اگر ذات گستردۀ دین به ادعای موحدین قدر می داد ،نمی شد به آسانی فهمید که از کدام ادعا
حمایت می کند .زیرا که جهان نهایتا ً شامل دین های متفاوت فراوانی است و هیچ یک از این ادیان بر
سر ذات خدا توافق ندارند .اگر واقعا ً خدا مسئول گستردگی اعتقادات دینی بود ،نبایستی این ادیان با هم
نقاط مشترک بیش تری میداشتند؟
اکثر ادیان ادعا دارند که یگانه دین کامل هستند .در نهایت اگر کاربرد دین توصیف چیزی باشد که در
واقعیت فیزیکی موجود است و توصیف یک حقیقت ذهنی و شخصی که بر پایه عواطف است نباشد،
دیگر ممکن نیست ادیانی که درگیر اثبات خود هستند حقیقی باشند و از این نظر همۀ آن ها خط می
خورند.
گستردگی دین در طول تاریخ و در سرتاسر زمین اگر چیزی به ما نشان دهد ،در مورد انسان ها
خواهد بود تا یک معبود فرضی .ممکن است ادیان نیز به عنوان مجموعه ای از ایده های خودتکثیرده،
همانند فرایند فرگشتی موجودات زنده به شکلی تکامل یافته باشند که ماهیت واقعی خود را پنهان کنند و
با سوءاستفاده از عواطف و امیال طبیعی ما ،آهنگ گسترش خود را افزایش دهند( .)5همان طور که
دنیل دنت  Daniel Denettتوضیح می دهد" :اگر ادیان انگل های تکامل یافته فرهنگی باشند ،می
توان گفت که آن ها به شکلی موذیانه طراحی شده اند که ذات واقعیشان را از میزبان پنهان کنند ،چرا که
این نوعی سازگاری است که خود باعث شیوع بیش تر می شود" .ادیان امروزی کسر کوچکی اند از
ادیان فراوانی که در طول تاریخ بشری وجود داشته اند و این ادیان توانستند به شکلی مؤثرتر خود را
برای جذب و حفظ وفاداری بسیاری از مردم تطبیق دهند و اینگونه بقای خود را تضمین کردند.
محققین دانشگاه اوهایو شانزده نوع متفاوت ازخواسته های روانی را شناسایی کرده اند که باعث دین
طلبی انسان ها می شوند همانند احترام ،آرمان گرایی ،مقبولیت ،وابستگی و ترس از مرگ( .)6احتماالً
دلیل گستردگی اعتقادات دینی همان همخوانی آن ها با خواسته های روانی بسیاری از مردم است و نه
نشانی برونی بر حقیقت وجودشان.
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فصل 6
خدا دعا ها را مستجاب می کند؛ بنابراین باید وجود داشته باشد
دعا بخش جدایی ناپذیر اکثر ادیان است .این ایده که شما می توانید آرزوها ،امیدها و ترس های خود
را به یک خدای قادر بگویید و به آن ها واکنش داده شود بسیار جذاب است .دعا کردن به انسان ها این
احساس را می دهد که توانمند هستند .اگر بتوانید با دعا دنیای خود را تغییر بدهید از یک قربانی درمانده
شرایط به یک شخص تأثیرگذار در زندگیتان تبدیل خواهید شد .حتی اگر دعا تغییری هم ایجاد نکند ،در
هرحال این توانمندسازی چیزی بیش از یک توهم یا اثر پالسیبو نخواهد بود .گذشته از این ها اگر این
توهم از برداشتن گام هایی جلوگیری کند که ممکن است در آن شرایط معین تأثیرگذار باشند ،می تواند
خطرناک هم شود.
اثبات میزان تأثیر دعا امری است بسیار ساده .برای ایجاد یک رابطه علی می توانید آزمایشی طراحی
کنید که در آن دعا کردن تنها متغیر است و ببینید که آیا دعا کردن هیچ تأثیر مثبتی بر روی نتیجه آن
دارد یا نه .در واقع دانشمندان با دقت فراوان این کار را قبالً انجام داده اند.
تحقیقی با هدف تعیین تأثیر دعای غریبه ها بر روی بهبودی بیماران قلبی در شش بیمارستان مختلف
انجام گرفته است( .)1پس از مشاهده دقیق  1800بیمار درطی  30روز بعد از عمل جراحی قلبشان،
هیچ گونه ارتباطی میان دعا کردن و بهبود بیماری پیدا نشد .هرچند تفاوت چشم گیری در سطح بهبودی
بیمارانی که می دانستند برای سالمتیشان دعا می شود و آن هایی که نمی دانستند وجود داشت .بیمارانی
که از این موضوع آگاه بودند احتماالً به خاطر استرس اضافی از مشکالت بیش تری رنج بردند .دانستن
این که تعداد باالیی از مردم درحال دعا برای سالمتی شما هستند ،احتماالً باعث آن می شود که شما
بیماری خود را جدی تر در نظر بگیرید و این امر تأثیر منفی بر روی بهبود شما دارد .تا به امروز هیچ
تحقیق علمی معتبری نشان نداده است که رابطه ای میان دعا کردن و شفا یافتن وجود دارد.

سوگیری تائیدی
بسیاری از مردم حتی با فقدان شواهد علمی برای اثبات تأثیر دعا ،اصرار دارند که دعا کردن در
زندگی آن ها تأثیر داشته است .رد این گونه ادعاها به خاطر تکیه آن ها بر شواهد داستان گونه کاری
دشوار است .شواهد داستان گونه اساسا ً ادعاهایی هستند که در این جمله خالصه می شوند" :درست است
زیرا برای من (یا کسی که من می شناسم) اتفاق افتاده است" .حال ممکن است که واقعا ً این اتفاق افتاده
باشد ،ولی از آنجایی که این گونه شواهد چرا وچگونگی حادثه را به ما نمی گویند ،به سختی می شود از
آن ها در علم استفاده کرد.
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هربار کسی ادعا کند که دعا کردن به شفای او کمک کرده است ،باید دیگر توضیحات را نیز در نظر
گرفت .اگر شما سردرد داشته باشید ممکن است آسپرین بخورید و دعا کنید که حالتان خوب شود .زمانی
که حالتان خوب می شود ،از کجا می فهمید که کدام یک ممکن است مؤثر بوده باشد؟ شما باید نتیجه
استفاده هر یک از این شیوه ها را جداگانه مطالعه کنید تا این که تأثیر آن ها مشخص شود و برای کسب
اطمینان از صحت آزمایش می بایست تعداد نمونه ها به حد کافی باال باشد تا ثابت گردد که هر بار نتیجه
ای مشابه حاصل می شود.
در رابطه با میزان تأثیر دعا ،باید از سوگیری تأییدی اجتناب کرد .سوگیری تأییدی زمانی رخ
می دهد که شما حوادثی را به یاد می آورید که با دیدگاه شما هم خوانی دارند و باقی موارد را نادیده
می گیرید و یا توجیه می کنید( .)2با پیدا کردن شواهدی که ادعای شما را ثابت می کنند و با نادیده
گرفتن و بی ارزش نشان دادن شواهدی که ممکن است دید گاهی را که شما طرفدار آن هستید رد کنند،
شما تصویری دستکاری شده از واقعیت را به نمایش می گذارید.

خود ذات متناقض دعا
هنگام در نظر گرفتن نیروی ادعایی دعا بهتر است که با دید وسیع تری به موضوع نگاه کنیم .همه
روزه شاهد آن هستیم که انسان ها می میرند ،طالق می گیرند ،فلج می شوند ،شغلشان را از دست
می دهند و یا در فقر زندگی می کنند .این برداشت منطقی است که بسیاری از این مردم برای بهتر شدن
شرایطشان دعا می کنند ،ولی هیچ پاسخ و کمکی از جانب خدا دریافت نمی کنند.
به همین نحو در نظر بگیرید که بسیاری از دعاها ذاتا ً خودخواهانه هستند .زمانی که خواهر زادۀ
شما نیازی فوری به پیوند قلب دارد و شما برایش دعا می کنید ،شخصی دیگر درحال دعا کردن برای
زنده ماندن پسرش است که ممکن است اهدا کنندۀ احتمالی قلب به خواهر زادۀ شما باشد .چه برای
پیروزی در جنگ و یا بازی فوتبال دعا کنید ،هم زمان درحال دعا کردن برای باخت طرف مقابل
خواهید بود .با در نظر گرفتن تعداد غیر قابل تصور مشکالت و نگرانی های شخصی تمامی افراد بشر،
این انگاشت که خدا نه تنها خود را شخصا ً درگیر جزئیات زندگی ما کرده ،بلکه مشکالت ما را از دیگر
مشکالتی که برای حلشان دعا می شود مهم تر می داند ،هم خودخواهانه است و هم نامعقول.
این موضوع در دام مغلطه های دینی فریب دهنده تر نیز می شود .بسیاری از مؤمنین با این انگاشت
که خدا خوب است و تمام دعاها را می شنود ،برای مستجاب نشدن دعاهایشان چند توضیح احتمالی
دارند:
 -1به طور صحیح دعا نکردی.
 -2به اندازه کافی ایمان و باور نداری.
 -3خدا مصلحت تو را در این می داند که دعایت مستجاب نشود.
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برخی از این توجیهات ،تقصیر را بر گردن کسی می اندازند که در حال رنج کشیدن است .این یعنی
اگر درست تر دعا می کرد و یا شخص بهتری می بود اتفاقات بد برایش نمی افتاد و یا اگر از زندگی
کنونی اش ناراضی است به این دلیل است که حماقت اش باعث می شود درک نکند چه چیزی برایش
بهتر است .سطح پتانسیلی که این تخریب های روانی می توانند بر یک انسان تحمیل کنند بسیار باال است
و با یک ادعای بی اساس نمی شود این گونه شکنجه های احساسی را توجیه کرد.
برخی از مذهبیون برای فرار از دردهای احساسی ای که از دعاهای بی جواب سرچشمه می گیرند،
توجیه دیگری می آورند ،به این شکل که می گویند خدا سه برخورد متفاوت با دعا دارد" ،بلی"" ،خیر"
و "صبرکن" .به نظر منطقی و یا حتی خردمندانه می آید ،تا این که مشخص می شود این توجیه ذاتا ً پوچ
است .در حقیقت این سه جواب برآیندهای محتمل هرگونه اتفاقی را در بر می گیرند .یا اْلن اتفاق می
افتند یا بعدا ً و یا هرگز .پس فرقی نمی کند که شما در پیشگاه خدا دعا کنید یا در پیشگاه یک صابون
گلنار .این گفته ها نمی توانند وجود خدا را ثابت کنند.

اثر زیان بار دعا
عالوه بر احتمال تخریب روانی فرهنگ دعا کردن بر کسانی که دعایشان بی پاسخ مانده ،خود دعا نیز
می تواند به شکلی پویا نسبت به مردم و جامعه پرگزند باشد .برای مثال پدر و مادرانی که به جای کمک
گرفتن از پزشکان ترجیح می دهند برای سالمتی فرزندانشان دعا کنند ،جان فرزندان خود را در خطر
جدی می اندازند( .)3تنها در ایاالت متحده حدود  140کودک بیمار در سال های  1975تا  1995جان
خود را به دلیل ممانعت پدر و مادر از درمان پزشکی و جایگزینی آن با دعا از دست دادند .این درحالی
است که بیماریشان به آسانی قابل درمان بود( .)4به همین نحو ،در حالی که دعا کردن خیلی از اوقات
اولین واکنش به یک فاجعه است ،معموالً به دردنخورترینشان نیز میباشد .به جای دعا کردن برای
قربانیان یک فاجعه اگر شما خون و یا پول اهدا کنید و یا داوطلب کمک شوید مفیدتر خواهد بود .این ها
فعالیت هایی هستند که می توانند واقعا ً تأثیر مثبت بر قربانی داشته باشند.

منابع:
1) Duesk, Jeffery A. "Study of the Therapeutic Effects of Intercessory
Prayer (STEP) in Cardiac Bypass Patients: A Multicenter Randomized Trial
of Uncertainty and Certainty of Receiving Intercessory Prayer." American
Heart Journal 151, no. 4 (2006): 934-42.
2) Plous, Scott. The Psychology of Judgement and Decision Making.
McGraw-Hill, 1993.
– 3) Roe, Maureen. "10 Failed Attempts to Heal Children with Faith
Listverse." Listverse. July 30, 2013. Accessed September 14, 2014.
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فصل 7
من یک رابطه شخصی با خدا دارم؛ از این رو می دانم که وجود دارد
دین برای برخی از مؤمنین بسیار شخصی و بر تمامی جنبه های زندگیشان تأثیرگذار است .هنجارها تا
حد زیادی تحت تأثیر اعتقادات و رسوم دینی قرار می گیرند و اکثر ادیان برای رابطه شخصی با خدا
ارزش زیادی قائل هستند .حتی انسان هایی که خود را وابسته به ادیان سازماندهی شده نمی دانند ،ممکن
است رابطه خود را با خدا عمیقا ً حس کنند.
ایرادی که بر این روابط شخصی به عنوان شاهدی برای وجود خدا وارد می شود آن است که این
روابط ،تجارب و احساسات ذهنی اند .تجارب شخص و احساساتی که از آن ها برمی آیند می توانند
اصیل باشند بدون آن که چیزی خارج از ذهن شخص موجب پدید آمدن این تجارب گردد .برای مثال در
فصل  3ما در تجارب نزدیک به مرگ دقیق شدیم .این تجربه متداول که شخص از جسم جدا شده و در
یک تونل به سمت نوری درخشنده در حال حرکت است بسیار واقعی به نظر می آید ،هرچند که تحقیقات
ثابت کردند که این تجارب توسط واکنش های شیمیایی در مغز به وجود می آیند( .)1این توضیح می
تواند تجارب عرفانی و دینی را نیز در برگیرد.

لوب گیجگاهی و تجارب مذهبی و عرفانی
کسی که از رابطه شخصی خود با خدا میگوید معموالً از زبان استعاره و لغات مبهم استفاده می کند و
ممکن است برای شما توضیح دهد که چگونه دعا کردن او را آرام تر می سازد یا این که خواندن آیه
هایی از کتاب مقدسش ،مو را به تن او سیخ می کند .برخی دیگر می گویند که چیزهایی دیده اند و یا
صدای خدا را شنیده اند و یا به شکلی دیگر تجربه ای حسی داشته اند .
مسلما ً تأثیرات ادراکی دعا نبایستی حتما ً منشأ غیرطبیعی داشته باشند و انسان های مذهبی تنها کسانی
نیستند که ظاهرا ً تجارب حسی پارانورمال دارند ،این تجارب می توانند در محیط و شرایطی کامالً
غیرمذهبی نیز رخ دهند .برای مثال بیماری های روانی و مواد مخدر و محرک می توانند باعث اختالل
در کارکرد تجارب حسی گردند .درواقع سالیانی دراز انواع خاصی از مواد توهم زا در مراسم مذهبی
برخی از فرهنگ ها ،استفاده می شده است(.)2
تحقیقات و کشف های علمی اخیر باعث فهم بهتر برخی از واکنش های شیمیایی شده اند که مسئول به
وجود آمدن تجارب مذهبی هستند .بخشی از این تحقیقات در مورد بیماران صرع لوب گیجگاهی بوده
است .یک بیماری عصب شناختی که در آن بیمار عالوه بر حمالت عصبی (صرع) و اختالالت
احساسی ،مکررا ً از توهمات دینی نیز رنج می برد( .)3یک نتیجه گیری کلی که در این جا به دست می
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آید این است که اگرچه ممکن است یک شخص احساسات و تجارب شگفت آور داشته باشد؛ اما الزاما ً این
ماوراءالطبیعه نیست که سبب به وجود آمدنشان شده و همان طور که می دانیم تجارب و احساساتی از
این نوع می توانند منشأ کامالً طبیعی و قابل شرح داشته باشند.

چیزی را می بینید که دوست دارید ببینید
همان طور که در فصل  3توضیح داده شد ،مغز انسان به گونه ای ساخته شده که حتی در اصوات
بی معنی نیز الگوها را شناسایی می کند( .)4این الگوگرایی آن طور که تاریخ دان علم ،مایکل شرمر
می نامدش ،نقش مهمی در وقوع تجارب مذهبی دارد .انسان هایی که در یک محیط مذهبی رشد می
کنند ،به طور کلی تجاربی خواهند داشت که بازتاب خواست های همان محیط است .این بدان معنی است
که یک شخص مذهبی ممکن است یک تجربه حسی را پیغامی از طرف خدا بداند ،اما شخصی دیگر
بسته به انتظارات و تجاربش ممکن است همان تجربه را به یک شبح ،شیطان ،تلپاتی ،ربوده شدن توسط
آدم فضایی ها و یا توهم نسبت دهد.
این امر باعث به وجود آمدن یک چرخه پس خوری می شود .چرخه ای که در آن انسان ها چیزی را
می بینند که می خواهند باور کنند و سپس این خیال ،ایمان آن ها را تصدیق می کند .در حالی که این
تصورات برای خود فرد به نظر عمیقا ً قانع کننده می آیند ،در عین حال هیچ یک نمی توانند گواهی برای
وجود خدا باشد.

زحمت اثبات
علم در حال کشف و درک بیش تر زمینه های عصبی بسیاری از این تجارب مذهبی است(.)5
در عین حال نه از علم انتظار می رود و نه می تواند ادعاهایی را که بر اساس تجارب ذهنی یک شخص
هستند رد کند .زحمت اثبات همیشه بر دوش شخص مدعی است و نه برعکس و به همین صورت برای
این که بتوانیم رابطه شخصی یک فرد با خدایش را به عنوان مدرکی برای وجود خدا در نظر بگیریم،
خود فرد می بایست این ادعا را با دلیل و مدرک ثابت کند.
برای مثال تصور کنید که کسی می گوید فرشته ای از بهشت برای مالقات با او آمد و آن ها با هم
چای نوشیدند .این یک ادعای پرانگاشت و بعید است و قبل از قبول آن ،احتماالً خواستار گواه و مدرک
خواهید شد :آیا کس دیگری فرشته را دید؟ آیا ردی از حضور خود باقی گذاشت؟ بدون گواه ،توضیحی
منطقی خواهد بود که در چهارچوب قوانین حاکم بر جهان بگنجد :یا دروغ می گوید یا دچارتوهم شده و
یا دربارۀ آن اتفاق اشتباه می کند.
حال تصور کنیم که دو نفر دیگر ادعای مشابهی کنند ،در حالی که یکی از آن ها متوهم شده ولی
دیگری واقعا ً با یک فرشته مالقات کرده است .بدون شاهد ما به عنوان شنونده نمی توانیم این دو داستان
را از هم تمییز دهیم و دلیلی برای باور این داستان ها یا هر تجربۀ شخصی دیگری که ما در آن حضور
نداریم نخواهیم داشت.
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 ما نمی توانیم رؤیای دیگران را ببینیم و یا. ذهنی و در نهایت غیرقابل انکار هستند،تجارب شخصی
 اگر کسی ادعا کند که تجارب شخصی او بازتابی از واقعیت فیزیکی.صداهای درون سرشان را بشنویم
 تجارب ذهنی و شواهد. می بایست آماده شود که از ادعای خود با شواهد مستند دفاع کند،میباشند
داستان گونه برای اثبات وجود خدا کافی نیستند و به همین شکل خواست باور به چیزی دلیل بر واقعی
.بودن آن چیز نیست
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فصل 8
بهتر است به خدا اعتقاد داشت تا اینکه اشتباه کرد و به جهنم رفت
در میانۀ قرن هفدهم ،بلز پاسکال ،ریاضی دان و فیلسوف فرانسوی ،استداللی را معرفی کرد که بعدها
به نام شرط بندی پاسکال شناخته شد .در این استدالل او نتیجه می گیرد که اعتقاد به خدا از دید ریاضیات
کم هزینه تر و کم خطرتر از اعتقاد نداشتن است .استدالل به شرح زیر بیان می شود:
 اگر شما به وجود خدا ایمان داشته باشید و او وجود داشته باشد ،برای همیشه از پاداشی به نام
بهشت لذت خواهید برد.
 اگر شما به وجود خدا ایمان داشته باشید و او وجود نداشته باشد ،هیچ اتفاقی برای شما نمی افتد.
 اگر شما به وجود خدا باور نداشته باشید و او وجود داشته باشد ،برای همیشه در جهنم عذاب
خواهید کشید.
 اگر شما به وجود خدا باور نداشته باشید و او وجود نداشته باشد ،هیچ اتفاقی برای شما نمی افتد.

بر اساس این چهار انگاشت ،پاسکال نتیجه گیری می کند که صالح در آن است که به خدا ایمان داشته
باشید .چراکه اگر وجود داشته باشد ،پاداش جاودانه دریافت خواهیم کرد و اگر وجود نداشته باشد ،ما
چیزی از دست نداده ایم ولی در مقابل اگر به وجود او باور نداشته باشیم و خالفش ثابت شود ،پی آمد آن
دهشتناک خواهد بود(.)1
بی شک پاسکال ریاضی دان با استعدادی بود و نقش مهمی در پیشرفت ریاضیات داشت ،اما شرط
بندی پاسکال که به نام برهان دفع خطر احتمالی نیز شناخته می شود ،به عنوان یک استدالل مذهبی به
چند دلیل شکننده است .اوالً مهم است که به خاطر داشته باشیم که این شرط بندی با اثبات ذات خدا
همخوانی ندارد و اگر این موضوع را در نظر بگیریم که در این استدالل شانس نسبی وجود خدا در
مقابل سوددهی قرار داده شده است ،می شود نتیجه گرفت که در حقیقت این استدالل بیش تر از آن که
وجود خدا را اثبات کند آن را رد می کند.
ثانیا ً شما باید محدودیت های این فرضیه ها را بشناسید .پاسکال برای دفاع از مسیحیت این برهان را
مطرح کرد و خداهای دیگر ادیان را نادیده گرفت و این گونه انگیزه های خدا را با تعلیمات پایه ای
الهیات مسیحیت یکسان پنداشت .اگر از چشم انداز تمامی ادیان به این استدالل نگاه کنیم کامالً از هم
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خواهد پاشید .در این شرط بندی چهار خروجی از دید ریاضیات تحلیل شده اند .حال اگر ما در این
معادله تمامی ادیان را اضافه کنیم شانس بهشتی شدن ما ناچیز خواهد شد.

انتخاب خدای راستین
ادیان فراوانی در جهان وجود دارند که خیلی از آن ها تعلیمات متناقضی نسبت به هم دارند .در اسالم
و مسیحیت ،این دو دین فراگیر ،به وضوح گفته شده که برای رسیدن به رستگاری پرستش خدای راستین
به همراه آئین مناسب و صحیح واجب است .در مسیحیت برای ورود به بهشت شخص باید با ایمان به
مسیح به عنوان نجات دهنده ،از گناهان رها شده و رستگار شود (یوحنا ( ،)3 : 18 – 36دوم
تسالونیکیان ( ،)1 :6 – 10مکاشفه  .) 21: 8و بر اساس آیاتی از قرآن سرنوشت غیر مسلمانان نیز
جهنم خواهد بود (سوره آل عمران :آیه ( ،)85سوره النساء :آیه ( ،)56سوره المائده :آیات ،)73-72
(سوره األعراف :آیه ( ،)50سوره االسراء :آیات ( ،)97-98سوره البینه :آیه  .)6پیام این آیات این است
که تنها اعتقاد به خدا برای ورود به بهشت کافی نیست.
همچنین اگر شما خدای اشتباهی را بپرستید ،حتی اگر دستورات دینتان را درست اجرا کنید ،باز هم
ممکن است جهنمی شوید .برای مثال اگر خدای مسیحیت یا یهودیت راستین باشد ،تمامی مسلمانان،
بودایی ها و هندوها بدون درنظر گرفتن آنکه چقدر دیندار بوده اند در آتش جهنم خواهند سوخت .در
انجیل گفته شده" :اما آنانی را که از شناختن خدا و پذیرش خدا و پذیرش نقشۀ نجات او توسط عیسی
مسیح سر باز می زنند ،به کیفر خواهند رسید و تا ابد از حضور خداوند دور خواهند ماند و هرگز شکوه
و عظمت قدرت او را نخواهند دید" (دوم تسالونیکیان  .)8:1-9آیه های مشابهی نیز در قرآن وجود
دارد " :و هرکس جز اسالم آیینی برای خود انتخاب کند ،از او پذیرفته نخواهد شد و وی در آخرت از
زیانکاران است"(آل عمران  .) 85 :بر طبق بعضی از تفاسیر ،این آیه ممکن است شامل یهودیان و
مسیحیان نشود اما کسانی که پیرو ادیان ابراهیمی نیستند و وابستگی به دینی ندارند از (الخاسرین)
زیانکاران خواهند بود .در مجموع چهل و پنج درصد جمعیت جهان در همین لحظه زیانکار می باشند.
به یاد داشته باشیم که بعضی ادیان به مفهوم بهشت و جهنم اعتقاد ندارند .اگر خدای راستین برخاسته از
دینی باشد که در آن باور به این نوع معاد وجود ندارد دیگر شرط بندی پاسکال بی فایده میشود.
در برهان پاسکال خدا مفهومی بسیار محدود و تعیین شده دارد .اگر هم خدایی وجود داشته باشد نمی
شود به آسانی درستی پنداشت های پاسکال را قبول کرد .برای مثال چرا باید یک خدای قادر و بخشنده
مخلوقات خود را تنها به خاطر بی ایمانی به جهنم روان کند؟ احتمال این که خدا مخلوقات خود را به
خاطر شکاک بودن پاداش دهد به همین میزان است و نتیجتا ً شرط بندی پاسکال از هم می پاشد.
عالوه بر این ها ،اعتقاد به خدا تنها برای فرار از مجازات جهنم ،اعتقادی پوچ و تهی است .مطمئنا ً
یک خدای اعلم به آسانی می تواند نیرنگ را تشخیص دهد و تنها مؤمنین واقعی را پاداش دهد و نه
کسانی را که از ترس پی آمدها او را پرستیده اند.
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زیان چیست؟
طبق گفته پاسکال شخص مؤمن ضرر نمی کند حتی اگر خدا واقعی نباشد .اما این گفته لزوما ً صحیح
نیست .ایمان به خدا می تواند برای بعضی ها هزینه های گزافی به همراه داشته باشد .برای مثال برخی
از قدرتمندترین ملت های جهان ،سیاست های کالن خود را براساس اعتقاد به خدا طرح می ریزند و
همین طور دین عامل به وجود آورنده جنگ ها بوده و است و حقوق انسانی بعضی اشخاص و گروه ها
به نام خداوند سرکوب شده و می شوند .زندگی میلیاردها انسان در سرتاسر این کرۀ خاکی تحت تأثیر
اعتقادات دینی بوده و است .پذیرش کورکورانه ادعاها و تصمیم گیری با این باور که آن ها صحیح
هستند ،تنها به این امید که خدای منتخب ما وجود دارد و به ما پاداش خواهد داد ،به نظر شرط بندی کم
بنیه ای می آید ،در حالی که هیچ گواهی این تصمیم را تأیید نمی کند و مخصوصا ً که ممکن است در
نتیجۀ انتخاب ما انسان های واقعی رنج بکشند.

منابع:
1) Popkin, Richard H. The Columbia History of Western Philosophy. New
York: Columbia University Press, 1998.
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فصل 9
خدا نه محدود است و نه قابل درک و توضیح ،انسان باید به سادگی به خدا
ایمان داشته باشد
بسیاری از خداباوران زمانی که استدالل های دیگرشان منسوخ می شوند ،روی به سوی ایمان می
آورند.
 من به دلیل نیار ندارم ،فقط ایمان دارم.
 اگر ایمان می داشتی ،می فهمیدی که واقعی است.
 خدا قابل درک و فهم نیست .تو باید به سادگی ایمان داشته باشی.
در هر مورد فراخوانی ایمان سفسطه آمیز است( .)1بر طبق این تعریف توسل به ایمان به معنی
ترک منطق می باشد و وقتی کسی دالیل منطقی برای ادعای خود ندارد برای توجیه اعتقاد خود از
کلمۀ ایمان استفاده می کند .اگر بگوئید که به چیزی ایمان دارید تنها دلیل اعتقاد خود را بیان کرده اید
ولی این گفته نمی تواند دیگران را وادار سازد که همانند شما فکر کنند .صرف این گفته که شخصی
به یک سیستم اعتقادی ایمان دارد ،نمی تواند عجالتا ً برای دیگران نیز دلیل کافی باشد تا به آن سیستم
اعتقادی ایمان بیاورند.

پوچ بودن ایمان به عنوان یک استدالل
معموالً وقتی کسی از توضیح منطقی اعتقادات خود عاجز می ماند ایمان را فرا می خواند .این
تاکتیک برای پرت کردن حواس ما از این واقعیت است که در واقع دلیل منطقی و قابل درک برای
پشتیبانی از این ادعا وجود ندارد .به محض وارد شدن ایمان به معادله دیگر استدالل مفهوم خود را از
دست می دهد چراکه هر ادعایی را می توان با ایمان توجیه کرد.
شما می توانید اعتقاد داشته باشید که سگ شما یک گرگینه است یا این که هر شب وقتی خوابید،
توسط آدم فضایی ها ربوده می شوید و یا این که رئیس جمهور فقط یک مدل هولوگرافیک است .شما
برای اثبات این ادعاها سند و مدرکی برای ارائه ندارید اما ایمان دارید که حقیقت دارند .این یعنی کسی
این ادعاها را باور نخواهد کرد و در مقابل پافشاری بر عقیده تان بیش از آن که دلیلی بر صحت ادعای
شما برداشت شود ،نشانی خواهد بود از سبک مغزی شما .اگر ادعایی دارید باید بتوانید آن را با سند و
مدرک اثبات کنید.
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برخی دیگر سعی می کنند که با این جمله از ادعای خود دفاع کنند :آیا ایمان نداری که خورشید فردا
طلوع خواهد کرد؟ اما این مثال با ادعاهای باال قابل قیاس نیست .ما از طلوع خورشید اطمینان داریم،
چراکه قوانین طبیعی حاکم بر حرکت زمین در منظومۀ شمسی را می شناسیم و به نام شواهد قابل
مشاهده و اندازه گیری می دانیم که جهان به صورت معینی کار می کند .ما به ایمان احتیاجی نداریم
چراکه دلیل و مدرک داریم ،ولی جمله متاخر نمیتواند ادعاهای بی پایه و اساس را در بر گیرد.

خدا قابل توضیح نیست
برخی از خداباوران مستقیما ً ایمان را فرا نمی خوانند درعوض می گویند "خدا قابل توضیح نیست" یا
"ذهن انسان گنجایش مفهوم خدا را ندارد" .صرف نظر از فرمی که این گفته به خود می گیرد ،در نهایت
خود را به مفهوم ایمان ارجاع می دهد .اگر چیزی قابل درک و توضیح نباشد ،احتماالً توجیه منطقی
برای قبول آن نیز وجود ندارد .یک خدای وصف ناپذیر را نمی شود انکار کرد ولی ثابت هم نمی توان.
برای مثال اگر قرار بود که من یک تحقیق باستان شناسی درمورد نوعی سفال که تا به حال دیده نشده
است ارائه کنم ،همکارانم از من انتظار داشتند که این نوع خاص سفال را توصیف کنم تا آن ها بتوانند
تایپوگرافی آن را مشخص و به این شکل وجودش را تأیید کنند .اگر بگویم که حتی نمی دانم چه شکلی
است ،دیگر هرگونه توجیهی برای ادعای وجود این سفال بی معنی خواهد بود .اگر واقعا ً آن سفال وجود
می داشت برای اثبات وجودش می بایست که من حداقل مشخصات ظاهری اش را توضیح دهم .همانند:
رنگ ،لعاب ،تزئین ،ضخامت  ،شکل و غیره .مسخره خواهد بود اگر ادعا کنم که این سفال وجود دارد،
اما نتوانم بگویم که آیا قهوه ای است یا نه .اگر مشخصاتش را ندانم یا نتوانم شناسایی کنم ،دیگر نمی
توانم بگویم که آیا اصالً وجود دارد یا نه.
انسان هایی که با ایدۀ وجود خدای توصیف ناپذیر و غیرقابل توصیف روبه رو می شوند ،ممکن است
احساس کنند که دلیل کافی وجود ندارد تا بشود با اطمینان حضور این خدا را رد کرد .با این حال دلیلی
هم برای باور به این خدا ندارند و در نبود مدرک و دلیل ،زندگی خود را خداناباورانه ادامه می دهند.

بی ربط بودن ایمان
همان طور که در فصل  5بحث کردیم ،باور به چیزی دلیل بر درستی آن نیست .واقعیت مستقل از
باور شماست .ممکن است که یک باور غلط ،اعتقاد انسان ها باشد اما واقعیت همچنان پا برجا خواهد
بود حتی اگر کسی به آن معتقد نباشد.
برای مثال تصور کنید که کسی به شما هدیه ای می دهد و شما هنوز آن هدیه را باز نکرده اید ،اما
باور دارید که آن یک گردنبند از الماس است .اما در حقیقت درون جعبۀ کادو تنها یک عطر میباشد .هر
چه قدر هم که شما به آن گردنبند ایمان داشته باشید ،ایمان شما موجب تغییر در محتوای آن جعبه نمی
شود .ایمان شما به آن گردنبند تأثیری بر ماهیت آنچه درون جعبه است ندارد.
ای نام تو بهترین سر آغاز
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بی نام تو نامه کی کنم باز!*

در تصمیم گیری ها تعداد انتخاب های غلط بسیار بیش تر از انتخاب های صحیح می باشند .برای
مثال هزاران بار می شود به اشتباه حدس زد که درون یک جعبه چیست .اگر گواه و سندی برای اثبات
حدس خود نداشته باشید نمی توان درستی حدس شما را قبول کرد ،از همین رو دلیلی هم برای ایمان به
این که حدس شما جواب درست است وجود ندارد.

منابع:
1) Bennett, Bo. "Appeal to Faith." Logically Fallacious: The Ultimate
Collection of over 300 Logical Fallacies. EbookIt.com, 2012.
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فصل 10
دلیل و گواهی نداریم که خدا وجود ندارد
برخی از خداباوران وقتی با انتقاد مواجه می شوند ،از این استدالل استفاده می کنند تا این که زحمت
اثبات را بر دوش خداناباوران بیندازند .اگرچه این تاکتیک بسیار هوشمندانه است ولی در را به روی بی
معنی گری باز می کند .بر اساس این استدالل تا زمانی که اشتباه بودن اعتقاد ما ثابت نشده است ،می
توانیم به هر چیزی ایمان داشته باشیم حتی چیزهایی که هنوز در موردشان فکر نکرده ایم .واضح است
که در اینجا از منطق برای درک واقعیت استفاده نمی شود.
اگر معیار ما برای قبول درستی چیزی تنها فقدان دلیل و گواه در رد آن باشد ،ناگهان بی نهایت نظریه
پدید خواهد آمد که باید "حقیقی" انگاشتشان .بسیاری از تحلیل گران از این موضوع الهام گرفته اند و
آزمایشات فکری بازیگوشانه ای آفریدند:
ـ هیوالی اسپاگتی پرنده که زمین را با دست و پای ماکارونی مانند خود آفریده است(.)1
ـ اسب صورتی شاخدار نامرئی ،اسبی که باورمندان به آن اعتقاد دارند که نامرئی است چرا که تا به
حال دیده نشده است ،اما با این وجود ایمان دارند که صورتی است(.)2
ـ اژدهای پارکینگ کارل سیگان  ،Carl Saganیک آزمایش فکری است که او در کتاب Demon-
 Haunted Worldمعرفی کرده است .این اژدهای نامرئی در هوا شناور است .گرمایی تولید نمی کند
و جسمی هم ندارد و این گونه با حواس پنج گانه قابل ادراک نیست(.)3
ـ قوری راسل :یک قوری فرضی است که در مداری به دور خورشید می چرخد .نمی شود وجود این
قوری را رد کرد(.)4
البته این مثال ها بسیار شوخ طبعانه هستند و برتراند راسل واقعا ً باور نداشت که یک قوری به دور
خورشید در حال چرخش است .با این حال راهی هم وجود ندارد که بشود با قاطعیت واقعی نبودن این
ادعاهای خیالی را رد کرد و این گونه بی معنی بودن این خط فکری مشخص می شود.

استدالل های موردی
استدالل اژدهای نامرئی از کارل سیگان ،بی فایده بودن استدالل های موردی را در توضیح واقعیت
نشان می دهد .استدالل موردی نوعی بهانه تراشی است تا بدون ارائه دلیل بشود انتقادهای وارد بر یک
استدالل را توجیه کرد( .)5معموالً مدعی زمانی از استدالل موردی استفاده می کند که ناامیدانه می
خواهد تئوری خود را از باطل شدن توسط دیگر استدالل ها نجات دهد.
44

اژدهای فرضی پارکینگ کارل سیگان از آنجایی که نامریی است دیده نمیشود .اما یک شخص شکاک
پافشاری می کند و خواهان مدرک می شود .اژدها رد پایی ندارد زیرا در هوا حرکت می کند و آتش
نامرئی دهان او نیز گرمایی ندارد .بدین شکل می شود نبود هرگونه سند و مدرکی را توجیه کرد .این
توجیه کردن ها نمی توانند صحتی باشند بر درستی ادعای اصلی .در واقع برای چیزهایی که وجود
ندارند استفاده از استدالل موردی ساده ترین کار است .چراکه به این طریق می توانیم هر اندازه که
دلمان می خواهد استدالل های خیالی بیاوریم.
افزایش توصیفات مبهم در مورد خدا همان برآیند استفاده از استدالل موردی توسط خداباوران می
باشد .دلیل تراشی هایی که در فصل قبل (خدا قابل درک و توضیح نیست) بحث شد ،نمونه هایی از
مغالطه موردی می باشند .این گونه دلیل تراشی ها آن قدر مفهوم خدا را مبهم می سازند که دیگر نمی
شود این انگار را رد کرد ولی در عین حال اندکی هم ارابۀ اثبات مدعی را جا به جا نمی کنند.

بی ایمانی با ایمان به چیز دیگری ،یکی نیست
جملۀ باال پنداشت غیرارادی یک خداباور است از اعتقاد یک خداناباور ،وقتی که از او می خواهد نبود
خدا را اثبات کند .در حالی که خداناباوران مطلق هیچ باوری به وجود خدا ندارند ،بسیاری دیگر از
خداناباوران ،ندانم گرا هستند .ندانم گراها به هیچ خدایی باور ندارند ،ولی امکان وجود خدا را کامالً رد
نمی کنند .این در حالی است که خداناباوران مطلق از این که خدایی وجود ندارد اطمینان دارند .هر دوی
این مکتب های فکری از گونه های معتبر خداناباوری می باشند .مهم است که به خاطر داشته باشیم که
خداناباوری و ندانیم گرایی نسبت به هم ناسازگار نیستند .برای کسب اطالعات بیش تر در مورد تفاوت
خداناباوری با ندانیم گرایی به آدرس زیر مراجعه کنید:
Atheism Vs Agnoticism.com
نداشتن ایمان به وجود خدا کافی است تا کسی را به عنوان خداناباور بشناسیم .ایمان نداشتن به چیزی
به این معنی نیست که شما باور دارید آن چیز نادرست است ،بلکه تنها نشان از معتقد نبودن شما به
درستی آن چیز است .برای مثال یکی از دوستان شما ایمان دارد که فورد بهترین کمپانی ماشین جهان
است .فرض کنیم که شما هم به هیچ وجه در این رابطه نظر خاصی ندارید .شما نمی توانید به بهترین
بودن فورد ایمان داشته باشید ولی درعین حال نمی توانید بگوئید که فورد بهترین کمپانی ماشین در جهان
نیست .در این شرایط شما نسبت به ادعای دوستتان ندانم گرا هستید.
در حقیقت اکثر انسان ها حداقل نسبت به چندین خدا ،خداناباور هستند .چراکه در نهایت هزاران خدا
در طول تاریخ الهیات جهان وجود داشته و دارد و اکثر انسان های مذهبی مشکلی با بی ایمانی نسبت به
زئوس ،تور و آنوبیس ندارند( .)6یهودیان و مسلمانان به راحتی الوهیت مسیح را انکار می کنند و
یکتاپرستان سابقه ای طوالنی در رد وجود دیگر خدایان دارند .همان طور که ریچارد داکینز آن را تعبیر
می کند خداناباوران تنها یک خدای دیگر را حذف کرده اند.
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 ولی در مقابل برای،ادیان از کسی که ادعای آن ها را رد می کند سند و مدرک کامل می طلبند
 اگر روزی با شواهد قانع کننده دربارۀ یکی از خدایان رو به رو شویم.ادعای خود چیزی ارائه نمی کنند
 ولی باید سؤال بپرسیم و شواهد را دنبال کنیم و نه این که سعی کنیم.می بایست نظر خود را عوض کنیم
 ما با زیر سؤال بردن چیزها به جای آن که سعی کنیم به.شواهد را به سمت مورد نظر خود ببریم
. شواهد را دنبال خواهیم کرد،اصرار شواهد را در غالب نتیجۀ از پیش تعیین شدۀ خودمان قرار دهیم
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فصل 11
اگر خدا وجود ندارد پس هستی چگونه پدید آمده است؟
تنها خدا می تواند توضیحی از برای هستی باشد
منشأ هستی یکی از شگفت آورترین سؤاالت بی پاسخ در طول تاریخ بشریت بوده و است و هزاران
سال است که انسان ها در این باره بحث می کنند و هر دینی تالش دارد که توجیه خود را بقبوالند .در
فصل  1ما دربارۀ پیچیدگی و کمی نیز درمورد منشأ حیات سخن گفتیم .اما رو به رو شدن با این سؤال
که منشأ هستی (یا در واقع به طور کل خاستگاه اصالت وجود) چیست برای علم چالش برانگیزتر است.
پاسخ ساده چنین است :ما نمی دانیم و ممکن است که هرگز نفهمیم که دقیقا ً چگونه جهان شکل گرفته ،یا
اینکه اصالً چیزی قبل از آن وجود داشته است یا نه .با این حال تعدادی نظریۀ علمی وجود دارند که می
شود دربارۀ آن ها تعمق کرد .به هر حال نداشتن جواب به ما اجازه خلق یک توضیح من درآوردی را
نمی دهد.
ترس و احساس ناامنی نسبت به چیزهای ناشناخته در سرشت ما نهادینه شده است .در طول تاریخ،
بشر از خدا یا دیگر ادعاهای مافوق طبیعی بهره جست تا این که این فضاهای مجهول که هنوز درک
نشده بودند را برای خود توضیح دهد .این امر باعث به وجود آمدن خدای شکاف ها گردید و اگر جایی
انسان چیزی را نمی فهمید خدا را به عنوان یک توضیح در آن شکاف قرار می داد .البته مشکل در این
جاست که با پیشرفت دائمی علم این شکاف ها کوچک و کوچک تر می شوند .ما انسانها در طول
حیاتمان بر روی زمین توانستیم برای بسیاری از این شکاف ها توضیحات طبیعی پیدا کنیم و هنوز هم
شکاف هایی باقی مانده اند که باید خدا را از آن ها خارج ساخت .ممکن است که این الگو در آینده نیز
ادامه یابد و بدین شکل فضای کمی برای خدا ،این توجیه کم بنیه ،باقی می ماند و ایدۀ خدای یکتا در نگاه
نسل های آینده چیزی بیش تر از پانتئون یونانی ما نخواهد بود.

عامل محرک کل
برهان هستی شناسیک سعی می کند که خدا را از اصول و واقعیات شناخته شدۀ جهان استنتاج کند .این
برهان را می توان این گونه خالصه کرد :چون همه چیزها محکوم به علیت می باشند ،پس هستی نیز
باید علتی داشته باشد تا این که تبدیل به بایش شود .به هر حال ،اگرچه بسیاری از قوانین فیزیک حاکم بر
جهان در حالت کلی از علیت پیروی می کنند ،ولی این الزاما ً به این معنی نیست که خدا علت جهان
است.
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اگر در زمان به عقب حرکت کنیم و حوادث را دنبال کنیم ،همیشه به حادثه ای دیگر خواهیم رسید ،اما
خداپرستان استدالل می کنند که این زنجیرۀ حوادث (تسلسل علل) نمی تواند الیتناهی باشد .علت العللی
می بایست همۀ این حوادث را به جریان انداخته باشد .از آن جایی که حوادث نمی توانند علت خود باشند،
می بایستی چیز دیگری در ابتدا بوده باشد تا این که موجب بایش همۀ این چیزها شده باشد.
این برهان در ابتدا منطقی به نظر می آید ،اما با کمی درنگ خود این برهان نیز همانند خدای فرضیه
برهان طراحی هوشمندانه (همان طور که در فصل  1توضیح داده شد) قربانی مشکلی مشابه می شود:
اگر همۀ چیزها می بایست یک علت یا خالق داشته باشند ،پس چه کسی خدا راخلق کرده است؟ برهان
هستی شناسیک به جای حل مشکل تسلسل علل با زبانی متفاوت مشکل مشابهی را می آفریند .از خدا به
عنوان پاسخ استفاده می شود اما درواقع مفهوم خدا مجددا ً سؤال های جدیدی را به وجود می آورد .نمی
شود یک معما را توسط یک معمای بزرگتر حل کرد.
درحقیقت این بحث طعمۀ مغالطه شفاعت خاص شده است .این مغالطه نوع خاصی از دورویی است
و زمانی رخ می دهد که شخص متوجه گردد که راه حل ارائه شدۀ او توسط قوانینی که خود او بنا نهاده
است ،از هم می پاشد( .)1در این نوع مغالطه قوانین شامل همه چیز می شوند به غیر از راه حل مدعی.
بدون آن که به وضوح گفته شود که چرا برای این راه حل استثنا قائل شده اند ،آن را از قانون مستثنی
می کنند .اگر همۀ چیزها نیاز به خالق دارند پس چرا باید برای خدا استثنا قائل شد؟ و اگر خدا نیازی به
خالق ندارد چرا باید دیگر چیزها داشته باشند؟
در حقیقت اگر ما قبول کنیم که چیزی می تواند وجود داشته باشد بدون آن که خلق شده باشد (لم
یولد*) ـ همان طور که خداپرستان در مورد خدایشان این ادعا را دارند ـ چرا ما نباید این منطق را برای
کل کائنات به کار ببریم؟ در این روش ما واسطه را حذف می کنیم و بدون ایجاد پیچیدگی ها و مشکالت
وجود خدا ،دقیقا ً به همان اندازه به زندگی معنی می دهیم.

سوء تفاهم ها در فیزیک
بسیاری از خداباورانی که برهان جهان شناسیک را مطرح می کنند ،این برهان را از نقطه نظر
اشتباهی نسبت به فیزیک استنتاج کرده اند .در اکثر مواقع به طور مشخص آن ها از قانون اول
ترمودینامیک اتخاذ سند می کنند :ماده و انرژی نه تولید می شوند و نه از بین می روند( .)2دقت کنید
که جرم نوعی انرژی است .ایشان از این قانون برداشت می کنند که در طبیعت نمی شود چیزی از هیچ
به وجود آید و مسلما ً باید یک توضیح ماوراءالطبیعی برای همۀ این ها باشد.
خداپرستان این ادعا را دارند که قانون اول ترمودینامیک نیاز به یک منبع برای تمامی مواد و انرژی
جهان را ثابت میکند ،ولی در حقیقت به اشکال دیگری این امر می تواند به واقعیت بپیوندد .برای مثال
ممکن است که جهان یا جهان های چندگانه همیشه با مقدار معینی از ماده و انرژی وجود داشته اند و یا
انرژی منفی و مثبت ،جهان یا جهان های چندگانه را از صفر به وجود آورده باشند .ما هنوز در این
برهه از زمان به طور کامل تمامی قوانین و ساختارهای جهان را نمی شناسیم ولی این امر نباید باعث
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شود که ما شکاف های علم را با خدا پر بسازیم .درواقع اگر خدا می تواند ماده و انرژی به وجود آورد،
چرا یک پدیدۀ طبیعی که هنوز نشناخته ایم نتواند همان کار را بکند؟
عالوه بر این ها ،خود ایدۀ استناد کردن به قوانین طبیعی برای دفاع از ماوراءالطبیعه ،ذاتا ً بی معنی
است .اگر واقعا ً پروردگاری وجود داشت که می توانست تمامی قوانین طبیعی را زیر پا بگذارد و خود
خارج از وجود باشد ،دیگر نیازی نبود تا او را با قوانین فیزیکی تطبیق دهیم .استفادۀ ابزاری از علم
برای پشتیبانی از عقیدۀ تان دربارۀ چیزی همانند ترمودینامیک و نادیده گرفتن آن زمانی که با دیگر
اعتقادهایتان ناسازگار است همانند فرگشت ،یک اختالس وقیهانه از اصول علمی است.

برهان هستی شناختیک چیزی دربارۀ خدا نمی گوید
حتی اگر قرار بر این بود که نیاز جهان را به نوعی عامل محرک کل یا یک نیروی خاستگاهی قبول
کنیم ،هنوز هم دلیلی وجود نداشت که تطابق این نیرو را با هیچ یک از صفات نسبت داده شده به خدا
نشان دهد .در حقیقت حتی اگر خالقی هم می بود باز هم دلیلی برای توضیح لزوم هوشمندی یا نوعی
هوشیاری در او وجود نداشت .بی گمان هیچ دلیلی هم وجود ندارد که ثابت کند خالق دارای یکی از
ویژگی های یکی از خداهای توصیف شده در ادیان جهان است .قبل از هر چیز به خاطر داشته باشیم که
هیچ گواهی وجود ندارد که نشان دهد که این نیروی خاستگاهی می بایست ماورالطبیعی و یا در ذات
خود روحانی باشد .ممکن است که نهایتا این نیرو هم تنها حادثه ای باشد که تابع قوانین فیزیک است.
حتی اگر برهان جهان شناختیک را در باب عامل محرک کل صحیح فرض کنیم ،باز هم این ادعا هیچ
چیزی برای اثبات وجود پروردگار نخواهد داشت ،مگر اینکه پروردگار را به این تعریف محدود کنیم:
"نیروهایی که جهان را آفریدند" .اگر این تعریف را قبول کنیم می توانیم به راحتی الکتریسیته ،جاذبه و
یا نیروی هسته ای قوی را خدا بنامیم .مفهوم عام خدا در بین مردم مذهبی با هوشمندی و هوشیاری خالق
عجین شده است و مطلقا ً هیچ گواهی برای هوشیاری نیروهای طبیعی شناخته شده توسط بشر وجود
ندارد.
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فصل 12
دین  /خدا به من بسیار کمک کرده است .چگونه میشود که واقعی نباشد؟
دین برای بسیاری از مؤمنین چیزی بیش از جواب هایی دربارۀ ذات وجود و یا زندگی اخالقی می
باشد .دین همچنین برای فرد یک بدنه اجتماعی و یک سیستم حمایتی فراهم می آورد و می تواند ستون
فقرات هویت فرهنگی شخص را بسازد .در بعضی از جوامع ،دین و فرهنگ آن قدر با هم آمیخته شده
اند که جدا کردنشان غیرممکن گردیده است و نپذیرفتن اصول دین می تواند احساس انزوا را به آن ها
تحمیل کند.
قطعا ً کلیساها ،مساجد ،معابد و انجمن های مذهبی دیگر ،جنبه های سودمند فراوانی هم دارند .آن ها
رویدادهای اجتماعی را میزبانی می کنند و به دوستی ها کمک می کنند ،حمایت فراهم می آورند ،خدمات
مشاوره ارائه می دهند و منابع جمع آوری می کنند تا بتوانند کمک های مالی ارائه دهند .برخی از گروه
های دینی در اجتماعشان حاضر به خدمتند و خیلی از سازمان های خیریه ریشه های مذهبی دارند.
اما در هر صورت فواید اجتماعات مذهبی وجود خدا را ثابت نمی کنند .اگر هم چیزی را ثابت کنند
این است که انسان ها زمانی که با هم به نام یک هدف مشترک متحد می شوند ،می توانند بسیج شوند تا
به اهداف بزرگی برای کمک به خودشان و دیگران دست یابند .فواید عضویت در این گونه اجتماعات به
گروه های مذهبی محدود نمی شوند بلکه می شود همین فواید را در گروه های غیر مذهبی نیز مشاهده
کرد .گروه هایی که جنبه های مضر گروه های مذهبی را هم ندارند.
هیچ گواهی وجود ندارد که نشان دهد خدا به کسی مدد رسانده است ،ولی کافی است چشمانتان را باز
کنید تا ببینید که انسان ها می توانند به خود و دیگران کمک کنند .فواید اجتماعات مذهبی را به معنای
واقعی کلمه می شود در هر گروه انسانی ای که برای رسیدن به هدفی مشترک متحد شده است یافت.
گروه ها و سازمان های خداناباورانۀ بسیاری نیز وجود دارند که از مردم غیرمذهبی حمایت می کنند و
باعث می شوند آن ها حس کنند که به یک اجتماع تعلق دارند.

تجارب مثبت وجود خدا را ثابت نمی کنند
ما در فصل  7دربارۀ دشواری های رد تجارب شخصی صحبت کردیم اما همچنان نشان دادیم که
تجارب شخصی نمی توانند ادعای وجود خدا را ثابت کنند .همین موضوع در مورد تجارب یک شخص
به عنوان عضو مسجد ،کلیسا و یا معبد نیز صادق است .ممکن است که تجارب فرد در یک اجتماع
خاص مذهبی مثبت باشند ولی به هیچ عنوان نمی شود این تجارب را گواهی بر وجود خدا دانست.
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خداناباوران همانند خداباوران ممکن است از افسردگی رنج ببرند و یا این که بر مشقت ها و سختی های
زندگی شان غلبه کنند ،ولی این ها هیچ تأثیری بر استدالل وجود خدا ندارند.
انسان های یاری رسان و اجتماعات خیرخواهانه در انحصار دین خاصی نیستند .بسیاری از گروه
های کمک رسان ،همانند صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) و یا سازمان پزشکان بدون مرز،
غیرمذهبی می باشند و این در حالی است که به هیچ عنوان نمی شود نقش این گروه ها را در کمک
رسانی به مردم جهان نادیده گرفت .واضح است که بدون خدا هم می شود اثر مثبت بر جامعه داشت؛
بنابراین یک اجتماع سودمند نه به خدا احتیاج دارد و نه وجود آن را ثابت می کند.
از این گذشته هرکسی که به کلیسا ،مسجد و یا معبد می رود ،یک تجربۀ مثبت نخواهد داشت .عالوه
بر این ،جنایات وحشتناکی همانند جنگ ها ،نسل کشی ها و فرقه های خودکشی در زیر پرچم خدا رخ
داده اند .اگر اتفاقات مثبتی که در اماکن مذهبی روی می دهند نشانی از وجود خدای خیرخواه هستند،
چرا نباید این پی آمدهای زشت را از بدخواهی خدا دانست؟ همان طور که در فصل قبل توضیح دادیم
هرنوع برداشت دیگری در دام مغالطۀ شفاعت خاص می افتد.

پس انسان هایی که خدا نجاتشان نمی دهد چه؟
در مقابل هر داستانی که در مورد چیزهای خوبی است که به خدا و یا دین نسبت داده می شوند ،انسان
های مذهبی ای قرار می گیرند که در حال رنج کشیدن هستند .خداپرستان نیز سختی ها را تجربه می
کنند :ایشان همانند هر انسان دیگری مریض می شوند ،از افسردگی رنج می برند ،قربانی خشونت و
سوءاستفاده های خانگی می شوند و یا در سنین پائین جانشان را از دست می دهند .اگر واقعا ً خدا مسئول
هر چیزی است که در زندگی ما رخ می دهد پس او یا می خواهد و یا اجازه می دهد که این اتفاقات
روی دهند.
همان طور که قبالً گفته شد ،چه در سطح سازماندهی شده و چه در سطح انفرادی ،دین در طول تاریخ
مسئول بسیاری از حوادث وحشتناک بوده است .اگر می شود بدون هیچ گواهی خدا را مسئول حوادث
خوب زندگی یک فرد دانست ،چه طور است که او را نمی شود مسئول کسانی دانست که بر اساس باور
و دیدگاه دینیشان ،خانوادۀ خود را به قتل می رسانند ،در جنگ های مذهبی شرکت می کنند ،به دیگران
آسیب می رسانند و یا نسبت به آن ها تبعیض قائل می شوند()1؟
در فصل  6توضیح دادیم که فرهنگ دعا کردن می تواند به نحوی موذیانه تأثیر ویران کننده ای از
خود در زندگی شخص باقی بگذارد .به عقیدۀ بسیاری از کسانی که به قدرت دعا باور دارند ،هر چیزی
که اتفاق می افتد بر اساس خواست خداست و شخص می تواند با توسل به دعا شرایط را تغییر دهد و
برای بسیاری این بدان معنی است که اگر دعایشان مستجاب نشده ،تقصیر خودشان است؛ به شکل
درستی دعا نکرده اند ،به اندازۀ کافی ایمان نداشته اند ،به اندازه کافی مستحق نیستند و یا اینکه
درخواست درستی نداشته اند .ولی اگر اوضاعشان خوب باشد ،به این خاطر است که دعاهایشان
مستجاب شده و یا این که خدا بخشنده و مهربان است(هذا من فضل ربی*).
51

بدین شکل محیطی ساخته می شود که حس ناامنی فلج کننده ای را به افراد القاء می کند و درماندگی و
دریوزگی را به آن ها می آموزد .این پیام های دینی به انسان ها مخصوصا ً به جوانان می آموزند که
کنترلی بر روی زندگیشان و قدرتی برای تغییر سرنوشت ندارند .پیامدهای روانی این گونه تفکرات می
توانند ویرانگر باشند .روان شناسی به نام دکتر مارلن وینل  Marlene Winellنام این گونه مشکالت
را سندروم آسیب دینی گذاشته است؛ مجموعه ای از نشانه ها که پیامدهای تلقین های دینی می باشند و یا
توسط آن ها تشدید شده اند و شامل اضطراب ،افسردگی و مشکالت در کارکردهای اجتماعی می
شوند(.)2

منابع:
1) "God Told Me to Do It." Huffington Post. Accessed September 15, 2014.
http://www.huffingtonpost.com/tag/god-told-me-to-it/.
2) Winell, Marlene. "Religious Trauma Syndrome." British Association for
Behavioural & Cognitive Psychotherapies. Accessed September 16, 2014.
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فصل 13
خدا عشق است ،خدا انرژی است
ما در فصل  9دربارۀ تمایل انسان های مذهبی به توصیف خدا به شکلی که ادعای آن ها ابطال ناپذیر
می شود صحبت کردیم .انکار یک مفهوم مبهم از خدا غیرممکن است ولی در مقابل ،هیچ گواهی را هم
نمی توان برای دفاع از این مفهوم ارائه کرد .اگر ادعا کنید که خدا وجود دارد ولی نتوانید بگوئید خدا
دقیقا ً چیست ادعای شما نهایتا ً پوچ است.
بعضی سعی می کنند خدا را طوری توصیف کنند که با مفاهیمی که از قبل وجودشان ثابت شده است
هم معنی شود :طبیعت ،جهان ،عشق ،انرژی و غیره .برای مثال نویسنده ای به نام برندن مک فیلیپز
 Brendan McPhillipsدر مقاله ای تحت عنوان "انیشتین وجود خدا را ثابت میکند" ،اعالم کرده که
خدا همان طور که در معادلۀ مشهور  E=MC2بیان شده ،انرژی آفرینندۀ جرم است( .)1بر طبق نظر
او ،خدا همان انرژی ای است که جهان و هرچه در اوست را پدید آورده.
مشکل در اینجا است که لغت انرژی از قبل وجود داشته و می تواند بدون استفاده از لغت خدا این
منظور از توصیف انرژی را به خوبی منتقل کند .خدا اصطالحی است که با خود خورجینی از مفاهیم
گوناگون به همراه دارد .برای بسیاری خدا بیش از یک انرژی است که جهان را آفریده .او همچنین
دعاها را مستجاب می کند ،حکم الهی می دهد و در زندگی افراد تأثیرگزار است .خدا هوشیار است ،می
تواند فکر کند ،حرف بزند ،عمل کند و تصمیم بگیرد.
هیچ گواهی برای هوشیاری یا خودآگاهی انرژی وجود ندارد .بدون این خصوصیات هیچ یک از
ویژگی های انرژی ،الهی نخواهد بود .اگر بگوئیم که خدا همان انرژی است ،تنها با لغات بازی کرده ایم
در حالی که مفاهیم تغییر نمی کنند .بیان این ادعا از دنیای مادی و ذات وجود خدا به ما هیچ اطالعاتی
نمی دهد.

معانی خدا
چندین نوع متفاوت از خداپرستی وجود دارد و در هریک خدا به شکلی خاص تعریف می شود اما به
طور کلی همۀ آن ها در بعضی از پیش فرض های اساسی با یک دیگر هم عقیده هستند .یکتاپرستان
بسان بسیاری از مسیحیان ،یهودیان و مسلمانان به یک خدای واحد و ماوراءالطبیعی باور دارند که به
همه چیز قادر است .چندخداپرستان ،همانند هندوها بسته به فرقه ای که به آن تعلق دارند به چندین خدا یا
یک خدا که می تواند به اشکال مختلف درآید باور دارند .در هر دو حالت وقتی خداپرستان از خدا سخن
می گویند در ذهن خود از خدا مفهومی بسیار مشخص دارند .در ادیان ابراهیمی ،یهودیت ،مسیحیت و
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اسالم ،خدا موجودی قادر و خیرخواه است که مسئول خلق جهان و برقراری نظم در آن می باشد .باور
بر این است که این خدا در زندگی روزانۀ ما نقش دارد ،به دعاها پاسخ می گوید ،معجزات را باعث می
شود و گناهکاران را عذاب می دهد.
همچنین برخی از انسان ها بدون آن که به دین خاصی تعلق داشته باشند و یا خود را به مفهوم خاصی
از خدا ـ مانند آن چه در متون دینی آمده است ـ بچسبانند ،به خدا باور دارند .بسیاری از این افراد
دادارباورانی هستند که ایمان دارند یک موجود هوشمند و مافوق طبیعی ،جهان و قوانین حاکم بر آن را
آفرید و پس از آن ،این دادار که فاقد شخصیت انسانی است در کار جهان دخالتی نمی کند؛ نه دعاها را
مستجاب می کند و نه معجزه ای می آفریند و هیچ تأثیری هم بر زندگی افراد یا حوادثی که در جهان رخ
می دهد ندارد.
اگرچه خدای دادارباوران با خدای اکثر خداپرستان بسیار تفاوت دارد و هرچند دادارباوران اغلب
عضو گروه های مذهبی نمی شوند و وابستگی دینی به جایی ندارند ،اما هنوز فرض می شود که دادار،
هوشمند و مافوق طبیعی است و دارای نوعی خودآگاهی می باشد و اینگونه دادارباوران به عنوان
خداباور شناخته می شوند .مشکل این نوع باور در این است که نهایتا ً اثبات آن غیرممکن می شود:
خدایی که منفعل است و در امور جهان دخالتی نمی کند را نمی شود از فقدان کامل و عدم وجود یک خدا
در جهان تمییز داد چرا که در هیچ یک از این سناریوها خدا در جهان ما تأثیر و دخالتی ندارد.
برای بعضی دیگر ،خدا تنها یک لغت است که از آن برای توصیف مفاهیم خاصی همانند قوانین
طبیعی یا خود جهان استفاده میشود .یک پانتئیست (همه خداانگار) خدا و طبیعت را یکی می داند.
بعضی از ایشان بر این باور هستند که نیروهای طبیعی ،سرشتی خداگونه دارند .برخی دیگر طبیعت را
بدون آن که آن را به یک خدا نسبت بدهند ،دارای نوعی قدرت روحانی می دانند .پانتئیست ها به وجود
یک موجود ماوراءالطبیعی و دارای ادراک که خارج از دنیای طبیعی است باوری ندارند .در نظر
پانتئیست ها خدا کلمه ای است استعاری و نه یک پروردگار واقعی ،ابزاری است که توسط آن یک حس
روحانی یا حیرت را به دنیای طبیعی نسبت می دهند .همه خداانگاری ،همان طور که ریچارد داکینز می
نامدش" ،خداناباوری سکسی" شده است(.)2
ممکن است که این زبان بازی ها به نظر بی اهمیت بیایند .اما نکته ای مهم دربارۀ رویکرد ما نسبت
به زبان و جهان را زیر پا می گذارند .اگر کلمۀ خدا برای هر فرد مضمون مجزائی داشته باشد ،دیگر
اساسا ً بار معنایی خود را از دست می دهد .اساس ایدۀ زبان و ارتباط انسانی به کلمات و آواهایی وابسته
است که دقیقا ً تعریف شده هستند و در میان متکلمان آن زبان معنایی ثابت دارند.

کلمات اشیاء نیستند
کلماتی که برای توصیف یک شيء به کار می روند ،تأثیری بر روی ماهیت آن شيء ندارند .به راحتی
می توان مغالطه آمیز بودن این استدالل که "خدا انرژی است" را با جمالت زیر نشان داد.
" خدا" گربۀ خانگی من است.
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گربۀ من وجود دارد.
بنابراین خدا وجود دارد.

تمام چیزی که این جمالت می توانند ثابت کنند این است که نام گربۀ من خدا است و هیچ یک از
صفاتی که انسان ها به خدا نسبت می دهند در گربه ـ خدا رسوخ نخواهد کرد :علم الیتناهی ،قدرت
مطلق ،خیرخواهی و توانایی های مافوق طبیعی .گذاشتن نام خدا بر روی گربه ام ،در تعریف و اثبات
وجود خدا ،امری پوچ و بی معنی است .همین موضوع دربارۀ این گفته که خدا انرژی است و یا هر
ادعای مشابه دیگری نیز صدق می کند .این بیان از معنا تهی است مگر این که عالوه بر آن ادعا کنید که
انرژی توانایی های مافوق طبیعی ای دارد که به خدا نسبت داده می شوند.
این ادعا را که انرژی ،عشق ،جاذبه و یا هر نیروی مافوق طبیعی دیگری دارای توانایی های مافوق
طبیعی هستند ،درست همانند ادعای وجود خدای ادیان ابراهیمی ،اگر با شواهد و مدارک مستدلل پشتیبانی
نشده باشد می شود به راحتی نادیده گرفت .ما پیش از این ها هم برای فراخوانی مضامین و اشیاء ،لغت
داشته ایم و نیازی نیست که به این لغات معنای جدیدی داده شود؛ چراکه این کار تنها باعث سردرگمی و
اختالل در ارتباط کارآمد و ادراک زبان می شود .کلمۀ خدا می تواند هر معنائی را به خود بگیرد؛ اما
این لغت به طور کل برای مردم مفهومی پذیرفته شده دارد که در طول هزاران سال از آن استفاده می
شده است .اگر قرار بر این است که این لغت نهایتا ً معنایی داشته باشد و کامالً بی استفاده نشود می بایست
جایگاه همیشگی خود را در میان معانی و مفاهیم حفظ کند :به عنوان توصیف یک خدای مافوق طبیعی و
هوشیار که جهان ما یا حداقل چند مشخصۀ اصلی و قوانین حاکم بر آن را خلق کرده است .
همان طور که در این کتاب نشان داده شد هیچ نوع گواهی برای اثبات یک خدای هوشمند و فوق
طبیعی وجود ندارد .این گفته که خدا انرژی است به هیچ عنوان از مفهوم خدا پشتیبانی نمی کند و
بنابراین نمی تواند به عنوان یک ضد استدالل در برابر خداناباوری قرار بگیرد.

منابع:
1) McPhillips, Brendan. "Einstein proves the Existence of God!" Brendan
McPhillips. Accessed September 16, 2014.
2) Dawkins, Richard. The God Delusion. Boston: Houghton Mifflin, 2006.
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فصل 14
قوانین منطق وجود خدا را ثابت می کنند
یک ضد استدالل نسبتا ً جدید در مقابل خداناباوری برهانی است دربارۀ خدا که به اصطالح افضلی
نامیده می شود و توسط مت اسلیک  Matt Slickاز سازمان
) Christian Apologetics & Research Ministry (CARMمشهور گردیده است.
اگرچه برهان افضلی ،آنگونه که در وبسایت  CARMنمایان شد ،نسبتا ً تازه است ولی ایدۀ آن حداقل
به زمان امانوئل کانت برمی گردد .کانت ایده و ساختار استدالل افضلی را با توجه به برخی واقعیات و
اصول منطقی که جهان شمول ،غیر قابل تغییر و مطلق هستند معرفی کرد.

برهان افضل درواقع چه می گوید؟
از دیدگاه فلسفه ،سه اصل مطلق در منطق وجود دارند :
 1ـ اصل این همانی  :هر چیزی ،چیزی است که هست و چیزی که نیست ،نیست .هرچیز که هست
ماهیتی مخصوص به خود دارد .برای مثال یک سیب ،سیب است و یک سنگ ،سنگ است و یا به
عبارتی دیگر هرچیزی همان است که هست.
 2ـ اصل امتناع تناقض  :دو گفته که با هم در تناقض هستند نمی توانند هر دو صحیح باشند .برای مثال
اگر در هر دوی این جمالت به یک شیء واحد اشاره شده باشد ،ممکن نیست که هر دو صحیح باشند:
"این یک سیب است"" ،این یک سنگ است" .به عبارت دیگر ممکن نیست چیزی هم باشد و هم نباشد.
 3ـ اصل طرد شق میانی  :یک گفته نمی تواند هم زمان در یک معنی ،هم صحیح باشد و هم غلط .برای
مثال این جمله " :این یک سیب است" یا صحیح است و یا غلط .سیب بودن یک شیء نمی تواند در آن
واحد هم صحیح باشد و هم غلط .به عبارت دیگر هرچیزی یا هست و یا نیست.
این اصول الزاما ً همیشه صحیح هستند و هیچ استثنایی هم وجود ندارد .بی معنی خواهد بود اگر کسی
بگوید که "این سنگ یک سیب است" ،چراکه این گفته در تقابل با اصول منطق قرار می گیرد .برای این
که یک مباحثه صورت بگیرد ،می بایست که تمامی طرفین درگیر ،بر سر این موضوع تفاهم داشته
باشند که یک سنگ تعریف شده ،همیشه سنگ است و معنی و مفهوم خود را همیشه حفظ می کند .برهان
افضلی خود را به اصول منطق معطوف می کند تا به شرح ذیل برای وجود خدا "گواه" بیافریند.
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 1ـ اصول مطلق در منطق وجود دارند.
 2ـ این اصول ،ماهیتی ادراکی دارند و مادی نیستند .به این معنی که در دنیای فیزیکی وجود خارجی
ندارند.
 3ـ از آن جایی که این اصول مطلق ،ادراکی هستند ،می بایستی در یک ذهن تصور شده باشند.
 4ـ در هر حال این اصول کامل و مطلق هستند .ذهن انسان ها نه کامل است و نه مطلق.
 5ـ اصول مطلق منطق در همه جا ثابت هستند و وابسته به ذهن انسان ها نمی باشند.
 6ـ پس بنابراین این اصول می بایستی در یک ذهن کامل ،مطلق و افضل وجود داشته باشند.
 7ـ این ذهن همان خدا است.

به شکلی ساده می شود برهان باال را این گونه توضیح داد :اصول مطلق در منطق بایستی محصولی
ذهنی باشند و از آنجایی که این اصول ،مطلق هستند ،بایستی یک ذهن مطلق آنها را آفریده باشد و آن
ذهن خدا است.
برای این که یک اثبات منطقی صورت پذیرد ،دو شرط باید در نظر گرفته شوند .گزاره ها باید
صحیح باشند و ساختار باید به گونه ای باشد که گزاره ها را به سمت یک نتیجه گیری منطقی سوق دهد.
از نگاه ساختاری ،این استدالل منطقی به نظر می رسد؛ اگر تمامی گزاره ها (پیش فرض ها) صحیح
باشند ،نتیجه هم صحیح خواهد بود .اما همانطور که پسان خواهیم دید پیش فرض ها صحیح نمی باشند و
این امر باعث ابطال برهان میشود.

مغالطۀ اشتراک لفظ
ایراد برهان افضلی در آن است که اصول منطق ،توصیفی می باشند و نه تجویزی .به عبارتی دیگر
این اصول تنها توصیف چیزهایی هستند که ما می دانیم حقیقت دارند .جهان به این خاطر که کسی این
اصول مطلق را اختراع کرده و اصالت وجود را با آنها هماهنگ می کند ،خود را با این اصول مطابقت
نمی دهد .این اصول مطلق ،صرفا ً وجود دارند تا الگوهایی را تعریف کنند که ما از هستی به عنوان
حقیقت دریافتیم .برای درک تفاوت میان یک قانون توصیفی و تجویزی به این مثال توجه کنید:
جاذبه یک قانون توصیفی است .آیزاک نیوتون این قانون را خلق نکرد و این قانون قبل از کشف شدن
نیز وجود داشت و بدون توجه به این که نامی بر رویش گذاشته شده است به وجود خود ادامه خواهد داد.
قانون جاذبه تنها توصیفی است از فرایندی طبیعی که از مشاهدات دانشمندان حاصل گردیده است.
قانون حداکثر سرعت یک قانون تجویزی است .این قانون توسط انسان ها به وجود آمده و اجرا می
شود و بی معنی خواهد بود اگر اجرا نشود .اگر ما برای سرعت محدودیتی قائل نمی شدیم و یا انسان ها
مسئولیتی در قبال سرعت وسایل نقلیۀ خود نداشتند ،دیگر این قانون وجود نمی داشت.
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به همین صورت اصول و قوانین منطق نیز توصیفی هستند .نه کسی آن ها را درست کرده و نه کسی
آن ها را در یک کتابچه در جایی نوشته تا اینکه به وجود آیند .تنها ثبات صحت این قوانین توسط انسان
ها مشاهده شده است (یک سنگ همیشه سنگ است ،چراکه اگر سنگ چیز دیگری می بود دیگر سنگ
نمی بود) .از آن جایی که اصول و قوانین منطق تجویزی نیستند برای وجود داشتن نیازی به ذهن یک
خدا و یا ذهنی دیگر ندارند .ذهن انسان می تواند این اصول را شناسایی کند و به زبان بیاورد ولی پدیده
هایی که این اصول به آن ها منسوب می شوند ،بدون توجه به اینکه یک خدا یا کسی دیگر در موردشان
فکر می کند یا نه می توانند به وجود خود ادامه دهند.
طرفداران برهان افضلی توصیف یک اصل منطقی را با پدیده ای که آن اصل به آن برمی گردد در
هم می آمیزند .برابر خواندن یک موضوع با توصیفش همانند برابر دانستن عکس یک ماشین با خود آن
ماشین است :اگرچه عکس جزئیات را به خوبی به تصویر می کشد ولی نمی توان از صفات آن عکس
برای توصیف دقیق آن ماشین استفاده کرد .در غیر این صورت ممکن است که شما به اشتباه برداشت
کنید که ماشین ها مسطح هستند و در کف یک دست جا می گیرند .همین موضوع برای اصول منطق
نیز برقرار است .جملۀ " "A=Aتوصیفی ادراکی از یک ویژگی فیزیکی می باشد .خود این جمله برای
اینکه توصیف شود نیاز به یک ذهن دارد ،در حالی که ویژگی فیزیکی توصیف شده چه توسط یک ذهن
درک شود یا نه ،به درستی خود ادامه خواهد داد.
آنچه گفته شد به این معنی است که این توصیفات مفاهیمی کامالً ادراکی هستند .اما اصولی که
توصیف می شوند ادراکی نیستند .چیزی که این اصول به آن منتسب می شوند پایداری بایش است ،که به
وجود خود بدون توجه به این که تشریح می شود یا اینکه توسط یک ذهن شناسایی می گردد ،ادامه
خواهد داد .یک سنگ همیشه یک سنگ است زیراکه در واقعیت (اصالت وجود) قرار دارد و حتی اگر
ذهنی برای درک این سنگ نمی بود باز هم این سنگ وجود می داشت .اذهان الزم هستند تا این که این
پدیده را توصیف کنند و نه این که موجب بایش آن شوند.
این برهان از آنجایی که اصول منطق را بسط می دهد در دام مغالطۀ اشتراک لفظ افتاده است( .)3آن
طور که در گام یک از برهان افضلی توضیح داده شد ،اصول مطلق زیربنای فیزیکی جهان هستند ولی
در گام دوم همانند مثال عکس آنها تبدیل می شوند به توصیفات همان اصول و قوانین .اصول مطلق
وجود دارند ولی این اصول ذاتا ً ادراکی نیستند و برای بایش خود نیاز به هیچ ذهنی ندارند .اذهان تنها
برای مشاهده ،درک و بیان این قوانین هستند .عالوه براین ها ،دریافت ما از این قوانین به هیچ عنوان
کامل ،ثابت و یا مطلق نمی باشد.

ایرادهای دیگر برهان افضلی
حتی اگر فرض بر صحیح بودن قضایای برهان افضلی باشد ،باز هم حفره های فراوانی باقی می
مانند که باید از شواهد وجود خدا پر گردند .اگر این قضیه را قبول می کردیم که مفاهیم مطلق برای
وجود خود نیاز به یک ذهن مطلق دارند ،باز نمی توانستیم بگوئیم که این ذهن چه شکلی دارد.
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به عبارت دیگر ،ذهن افضلی که پشت اصول منطق قرار داده شده است الزاما ً نباید دارای صفاتی
باشد که عموما ً به خدا نسبت داده می شوند همانند خیرخواهی ،قدرت مطلق ،نقش داشتن در خلق جهان و
منشأ اخالقیات بودن .در برهان افضلی گواهی وجود ندارد که ثابت کند ذهن فرضی پشت اصول منطق،
قادر به انجام کاری بیش از ادراک این قوانین است .در واقع به این شکل این برهان نمی تواند چیزی را
دربارۀ وجود خدا ثابت کند و یا دالیل قانع کننده ای برای پرستش یا ایجاد یک رابطۀ شخصی با خدا
ارائه دهد.
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فصل 15
اعتقاد به خدا به زندگی معنی و هدف میدهد
بدون خدا زندگی بی معنی خواهد بود
ادیان ،به خصوص ادیان سازماندهی شده در انسان ها احساس هدفمند بودن و تعلق داشتن به یک
اجتماع را برمی انگیزند .همان طور که در فصل دوازده توضیح داده شد ،اجتماعات دینی می توانند
فواید بسیاری داشته باشند و معموالً در مرکز هویت فرهنگی شخص قرار می گیرند ،اما این واقعیات
باعث نمی شوند که ادعاهای ادیان قابل قبول گردند .درحقیقت این ادیان نیستند که به زندگی انسان ها
معنا می دهند بلکه این انسان ها هستند که معنا را بر پایه های جهان بینی خود و با دنباله روی اهدافشان
می آفرینند .خارج از دین نیز میتوان معنا را یافت و به راستی که جست و جوی معنای شخصی برای
زندگی بسیار لذت بخش تر از فرمانبرداری دستورات یک ارباب دینی از خارج از خود است .

ادعاهای دینی ،سند و مدرک محسوب نمی شوند
یک ایدۀ مشترک در بین بسیاری از گفته های این کتاب روان است :اعتقاد به چیزی باعث نمی شود
که آن چیز صحیح گردد .به همین صورت خواست درستی یک امر ،تأثیری بر احتمال حقیقی صحت آن
امر ندارد .ممکن است که من آرزوی ثروتمند شدن را داشته باشم اما این آرزو دلیل نمی شود که حساب
بانکی من چاق گردد و اگر ادعا کنم که ثروتمند هستم ولی مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم دیگر
دلیلی وجود نخواهد داشت تا کسی حرف مرا باور کند و اگر مشخص شود که در حقیقت ثروتمند نیستم
پس در نتیجه یا دروغگو هستم و یا متوهم.
باورهای مذهبی نیز همین طور هستند .این که اعتقاد به چیزی باعث ارضاء حس خودخواهی ما می
شود و یا به زندگی ما هدف می دهد بی اهمیت می باشد ،چراکه اگر گواهی برای اثبات این اعتقادات
وجود نداشته باشد نمی توان آن ها را به عنوان شاهدی از برای ماهیت هستی فراخواند.
وقتی کسی می گوید "بدون خدا زندگ ب معت خواهد بود" ،منظور او درواقع این است که "من یم
خواهم باور داشته باشم که زندگ دارای معت است و نیم توانم بدون وجود خدا برای آن معناب تصور
کنم ،از این رو یم خواهم باور کنم که خدا وجود دارد" .درست است که می شود این نیاز را درک کرد
اما این نیاز نه الزم است و نه قانع کننده .بدون اعتقادات مذهبی هم می شود یک زندگی پر معنا داشت و
اتکا به مذهب برای فراهم آوردن معنا و مقصود در زندگی ممکن است باعث تخریب روان انسان شود.
هنگامی که شما تصدیق و معنا را از منابعی خارج از خود می طلبید باید هم زمان این ریسک را
متقبل شوید که روزی توسط همان نهاد که سابق بر این به زندگی شما معنی می داد درمانده شوید.
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عالوه بر این ،فرهنگ دینداری می تواند انسان ها را به سوی یک اجتماع گروه زده سوق دهد.
اجتماعی که اعضای آن بی طرفی و واقع بینی خود را از دست داده اند .هنگامی که یک شخص کردار
خود را با اعتقاداتش هماهنگ می سازد ،اعتقادات غلط می توانند به اعمال مضر و خطرناک بینجامند.

یک حقیقت نا خوشایند ،همواره بهتر است از یک دروغ تسلی بخش
ادیان برای این که بتوانند پیروان خود را قانع بسازند و فرمانبرداری آنان را تضمین کنند ،مکررا ً
روان آنان را درهم می شکنند و خأل ای ایجاد می کنند که می بایست با مسیح ،هللا و یا هرخدای دیگری
پر شود .به مردم گفته می شود که آن ها ذاتا ً بد و گناهکار هستند و تنها راه خوب بودن (رستگاری) این
است که کنترل زندگی خود را به دست دین بدهند .از آنجایی که این گفته ها هیچ پایه و اساسی ندارند
می شود گفت که دین تنها به این خاطر یک مشکل خیالی را ایجاد می کند تا بتواند راه حل خیالی خود
را به شما بفروشد.
این درماندگی اکتسابی که توسط دین ایجاد شده می تواند راهی برای سوء استفاده شارالتان ها و
کالهبرداران از مردم زود باور و آسیب پذیر ایجاد کند .تصورات اشتباه دربارۀ هستی همانند وعدۀ
دریافت پاداش برای مؤمنین و عذاب برای گناهکاران می توانند موجب انتظارات عبثی در میان مؤمنین
شوند و ایشان را در حل مشکالت اساسی زندگی شان به شیوه ای کارآمد ناتوان بسازند.
قبول واقعیت و رویارویی مستقیم با مشکالت اغلب بهتر از این است که خودمان را با یک دروغ
آرامش بخش فریب بدهیم .همان طور که برتنارد راسل زمانی گفت" :خرسندی ای که از فریب خود
حاصل شود پایدار نخواهد بود و هرقدر هم که حقیقت تلخ باشد باز بهی است که با آن یک بار برای
همیشه رو به رو شد تا اینکه بشود به آن عادت کرد و زندگ خود را مطابق با آن ساخت".

ما آزاد هستیم تا معنای خودمان را خلق کنیم
قسمتی از زیبایی و حیرت زنده بودن ،آزادی در انتخاب و خلق معنی است .به جای داشتن یک
سرنوشت از قبل تعیین شده و یا یک دست راهنمای پرزور که به شما اهدافتان را در زنگی نشان بدهد،
با انتخاب های شخصی و کشف راه بی همتای خودتان می توانید آزادانه معنا و ارزش خاص خودتان را
خلق کنید.
هیچ نیروی خارجی ای وجود ندارد که معنی را به حوادث زندگی شما تحمیل کند و هیچ دلیل و
مدرکی نیز وجود ندارد که نشان دهد این حوادث خود را با یک برنامۀ الهی یا یک سرنوشت از قبل
تعیین شده تطبیق می دهند .زندگی در ذات خود خالی از معنی است .با در نظر گرفتن عظمت هستی و
نقش ناچیز ما در آن ،ابلهانه خواهد بود اگر فکر کنیم که ممکن است ما انسان ها به نحوی نقشی حیاتی
در کیهان داشته باشیم.
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نبود معنائی خارجی در زندگی می تواند احساس خوش آزادی را به ما اهداء کند .به جای اسارت در
چنگال جبری خارجی آزاد هستیم که جهان را بکاویم ،به دنبال جواب سؤال های اساسی زندگی بگردیم
و از خوشی های سادۀ زندگی همچون روابط جنسی و غذا خوردن لذت ببریم .ما انسان ها قادر هستیم با
انتخاب اهدافی ارزشمند ،تالش برای بهبود زندگی اطرافیانمان ،لذت بردن از زمان محدودی که در
اختیار داریم ،برقراری ارتباط با دیگران و عشق ورزیدن به خانواده و عزیزانمان معنی را در زندگی
خود بی آفرینیم .تمامی این کارها در حالی که ارزش صرف وقت را دارند هیچ کدامشان به وجود خدا
نیازی ندارند.
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فصل 16
انسان های بسیاری در راه خدا و یا دین جان سپرده اند ،مطمئنا ا خدا واقعی است
با مطالعۀ ادیان جهان به یک تاریخ خون آلود خواهید رسید .میان فرقه های گوناگون مؤمنین ،جنگ
های مقدس به پا می شده است" .شهدا" جان خود را در پای اعتقادشان فدا می کردند .گاهی انسان ها به
نام دین شکنجه و یا کشته می شدند و گاهی نیز قربانی می شدند تا اینکه خدا های عصبانی را آرام
سازند.
تاریخ بیش از آنکه نمایانگر حضور خدا باشد جنبه های خشن و شریرانۀ سرشت انسان را به نمایش
می گذارد .حقیقت این است که برخی از انسان ها همواره حاضرند که جانشان را در راه باورهایشان فدا
کنند ،صرف نظر از اینکه این باورها مذهبی اند یا نه .از دست دادن جان در راه دین حزن انگیز و
اسفناک است ولی نشانی از تصدیق خواست هیچ خدایی نمی باشد.

انسان ها حاضرند در راه باورهایشان جان خود را فدا کنند
انسان ها بارها ثابت کرده اند که حاضرند جان خود را از طریق اعمالی همچون اعتصاب غذا،
خودسوزی ،تظاهرات خشونت آمیز و ...برای رسیدن به اهداف سیاسی ،دینی و یا فرهنگی به خطر
بیندازند .اما از نظر منطقی چرا باید یک انسان برای رسیدن به چنین اهدافی مرگ را انتخاب کند و یا
به آن خوش آمد بگوید؟ بسیاری از این جهان بینی ها بر پایه های سیستم های اعتقادی ای بنا شده اند که
در آن ها فداکردن جان به عنوان روشی برای بَرین ساختن مرگ و یا راهی برای رسیدن به یک هدف
واالتر تبلیغ و ترویج می شود .برخی از این جهانبینی ها مذهبی هستند ،همانند ایدۀ معاد که در آن زجر
و رنج زمینی ناچیز به نظر می آید و بعضی هم سکوالر ،همانند این باور که افراد می توانند با
مشارکت در حرکت های اجتماعی از خود میراثی جاودان باقی بگذارند .نظریۀ مدیریت وحشت جایگاه
ریشه های این عادت رایج یا همان نسبت دادن معنایی ارزشمند و تصوری از ناپایداری به مرگ را
نشان می دهد( .)1بر اساس این نظریه انسان ها به عنوان یگانه موجوداتی که از میرایی خود آگاهی
دارند برای مقابله با وحشت همراه این آگاهی ،مکانیزم هایی را در ذهن خود خلق می کنند تا این که
دائما ً با یک ترس فلج کننده زندگی نکرده باشند .این گونه است که انسان ها جهانبینی های فرهنگی ای
را می آفرینند که در عوض به ایشان احساس برتری و یا تعلق به چیزی جاویدان را می دهند .سنگ
بنای تفکر انسانی که به خاطر یک هدف خاص به مرگ خوش آمد می گوید این است که خود را جزء
چیزی بزرگ تر از خود می بیند و خیال می کند که مرگ او را به ابدیت و زندگی جاودان پس از مرگ
می رساند.
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این نظریه ممکن است توضیحی برای فرقه هایی باشد که در آن ها انسان هایی عاقل و منطقی حاضر
می شوند به صورت گروهی خودکشی کنند .در سال  39 ،1977نفر از اعضای گروهی به نام دروازۀ
بهشت به صورت گروهی خودکشی کردند .آن ها بر این باور بودند که این کار باعث ورود روحشان به
داخل بشقاب پرنده ای می شود که برای نجات آن ها از یک فاجعۀ قریب الوقوع آمده است( .)2در دهۀ
 80میالدی شخصی به نام جیم جونز  Jim Jonesخود را مسیح موعود معرفی کرد و باعث شد که
بیش از  900انسان خودکشی کنند( .)3این که اعضای این فرقه ها جان خود را فدا کردند سندی در
اثبات ادعای مؤسسان این فرقه ها نمی باشد ،بلکه تنها می تواند نشانی باشد از القای حس تعلق به چیزی
بزرگ تر از خود و این که مرگ در دکترین این سیستم های اعتقادی ،جایگاه ویژه ای دارد.

واقعیت جنگ های مذهبی
به وضوح می توان دید که این تمایل انسان ها به جذب در شهادت ،فاکتوری بوده است که از آن در
بسیاری از جنگ های مذهبی تاریخ سوء استفاده می شده است .جنگ پدیده ای است پیچیده و معموالً
برای پدیداری به پیش شرط های فراوانی نیاز دارد .حتی جنگ های به اصطالح مقدس می توانند با
انگیزه های غیردینی همچون انتقام ،سیاست و دستیابی به منافع کشورها و ملت های همسایه همراه
باشند .با این حال مذهب نقشی حیاتی در بسیج کردن و ایجاد انگیزه در افراد دارد( .)4اگر دلیل جنگ
ماورایی باشد جمع آوری نیروی جان نثار بسیار آسان تر خواهد بود .ممکن است که انسان ها حاضر
نباشند جانشان را برای اهداف مادی به خطر بیندازند اما اگر باور کنند که در حال ارتقاء یک ایدئولوژی
هستند و یا مطابق خواست یک خدا رفتار می کنند آنگاه تمایل بیش تری از خود نشان خواهند داد .به
همین صورت اگر انسان ها باور داشته باشند که مرگ زمینی آن ها تنها شروع یک زندگی جاودان و
سعادتمندانه است قانع کردنشان به جان فشانی برای یک هدف آسان تر خواهد بود .چراکه نهایتا ً وقتی
مردن پایان کار نیست در حقیقت دیگر مرگی وجود ندارد( .عند ربهم یرزقون*)
در نبرد میان دو دین می بایستی حداقل یکی از آن دو اشتباه باشد .نظر به اینکه هر دین سیستم
اعتقادی منحصربه فردی دارد ،ممکن نیست که هر دو دین بر حق باشند .از آن جایی که تمامی طرفین
درگیر در جنگ تلفات می دهند نمی توان نشانی از نظارت و یا حمایت خدا از یکی از طرفین درگیر در
این جنگ ها یافت .مؤمنین به ادیان بسیار متفاوتی ،جان خود را به خاطر اعتقادشان از دست داده اند.
مفهوم شهادت در آیین هندو ،اسالم ،مسیحیت و دیگر مکاتب دینی وجود دارد و تمامی این ادیان بر این
باورند که تنها خودشان صحیح هستند .ممکن نیست که تمامی این ادیان بر حق باشند .حداقل بعضی از
این شهدا جان خود را بیهوده از دست داده اند .وقتی انسان ها تحت تأثیر ایمان به معاد و یا نوعی پاداش
کهکشانی خام شده باشند حاضر می شوند که زندگی خود را هدر دهند و جان خود را فدا کنند .ما انسان
ها وقتی گواهی از زندگی پس از مرگ وجود ندارد باید ارزش واقعی زندگی کنونی مان را به عنوان
یگانه فرصت خوش بختی بشناسیم .تلف کردن این زندگی به خاطر ادعاهای بی پایه و اساس و افسانه
های باستانی یک تراژدی کامل است.
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فصل 17
بی خدایی جان انسان های بیش تری را نسبت به دین گرفته است،
بنابراین اشتباه است
وقتی خشونت پذیرفته و تشویق شده در ادیان رسمی را به مؤمنین یاد آور می شویم ایشان با شتاب به
این اشاره می کنند که اگر خداناباوران خشن تر نباشند دلرحم تر هم نیستند .درواقع بعضی ها بیان دارند
که خداناباوری ریشۀ بدترین بی رحمی های تاریخ معاصر بوده است ،همانند رژیم ژوزف استالین یا
مائو زدونگ .این ایده با برهانی که در فصل  4بحث شد بسیار هم خوانی دارد :اخالقیات ریشه در
وجود خدا دارد بنابراین یک دولت سکوالر باید از اخالقیات تهی باشد.
هرچند این گفته که استالین و مائو رهبران فاسدی بودند که دین را در میان مردمشان تقبیح کردند
درست است اما نمی توان از آن نتیجه گرفتت که شرارت آن ها از بی خدایی است و یا اینکه تمام کردار
و رفتار ایشان را به کل نشانی از بی خدایی به شمار آورد .همینطور این ایده کامالً غلط است که
خداناباوری را به نحوی تنها مسئول استبداد دانست .سرتاسر تاریخ مملو از ادیانی است که تعلیماتشان
مسئول مستقیم قتل و خشونت بوده اند( .)1با این وجود چنین رابطۀ مستقیمی با حاکمان مستبد سکوالر
دیده نشده است .اگر هم این مستبدین سکوالر به چیزی شباهت داشته باشند شباهتشان با متعصبین دینی
است .به این صورت که خود را به شکلی خدا گونه در کیشی از شخصیت که خودشان ایجاد کرده اند
بَرین میسازند.

بی خدایی اصول و مکتبی ندارد
می توان رد پای خشونت موجود در اسالم و مسیحیت را تا تعلیمات این ادیان دنبال کرد ،چراکه
خشونت با ایدئولوژی این ادیان عجین شده است( .)2اگرچه جنگ و خشونت در زیر پرچم خدا همیشه با
اهداف غیر دینی همچون دستیابی به منابع سیاسی و گسترش قلمرو همراه بوده اند ولی در این موارد از
ادیان استفاده می شده است تا اینکه بهانه ای برای توجیه این اعمال باشند ،نیات را الپوشانی کنند و
مقدس جلوه دهند و مردمی را برای جنگ بسیج کنند که در غیر این صورت حاضر نبودند جانشان را
صرفا ً به خاطر اهداف مادی به خطر بیندازند( .)3انسان ها در سرتاسر تاریخ به نام دین شهید و قربانی
شده اند و جنگ های مقدس بر سر اصول این ادیان پا گرفته اند.
ولی با در نطر گرفتن این واقعیت ساده که بی خدایی دین نیست دیگر نمی شود دربارۀ بی خدایی هم
چنین گفت .خداناباوری به معنی نداشتن ایمان به خدا است .خداناباوری به هیچ وجه دارای اصول
تعصب آمیز حاکم ،کتاب مقررات و ایدئولوژی مرکزی نمی باشد .مقایسۀ دین و خداناباوری همانند
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مقایسۀ گودرز است با شقایق .مفید تر خواهد بود اگر خداناباوری با خداباوری که همان ایمان به خدا
است مقایسه شود .هرچند برخی از خدا پرستان اعتقادات بنیاد گرایانه دارند ولی صرف ایمان به وجود
خدا نمی تواند برای وقوع جنگ و خشونت کافی باشد .چند جنگ منحصرا ً به خاطر خدا پرستی به راه
افتاده است؟ برای وقوع جنگ عالوه بر باور به خدا به باورهای متعصبانه احتیاج می باشد.
هیچ کس تنها به خاطر خدا پرستی و یا خداناباوری دست به کشتارجمعی نمی زند .برای این که چنین
پی آمد هایی را بشود توجیح کرد به اصول دگماتیک نیاز است .برای خداباوران ،ادیانی مثل مسیحیت
واسالم این عقاید تعصب آمیز را فراهم می آورند و بهانه های راه دستی را در اختیار مؤمنین قرار می
دهند .رژیم های توتالیتر سکوالر و دین در این المان مشترک هستند :ایمان به اینکه مجموعه ای از ایده
ها صحیح می باشند ،چراکه یک مظهر قدرت چنین می گوید و این که زیر سؤال بردن این عقاید می
تواند عواقب خطرناک و حتی مهلکی به همراه داشته باشد.
پس بنابراین ،این گفته منطقی نیست که خدا ناباوری خشونت را ترویج می کند و یا آن را می پذیرد و
یا آن که حاکمان مستبد تحت تاثیر خداناباوری دست به کشتار انسان ها زده اند .این اعمال و هیچ عمل
دیگری را چه خوب و چه بد نمی توان و نباید به طور کلی به خداناباوری نسبت داد ،چنانکه هیچ دو
خداناباوری الزاما ً دربارۀ جهان عقاید و باورهای مشابهی ندارند .تنها واقعیت مشترک میان تمامی
خداناباوران نداشتن باور به وجود خدا است.
این بدین معنی است که بی شک برخی از خداناباوران ،بی عاطفه ،تند خو و خشن هستند و بعضی
دیگر مهربان ،خون گرم و آرام .خداناباوران می توانند شخصیت های گوناگونی داشته باشند ،همانند
کسانی که به بازی گلف عالقه ای ندارند .تنها به این خاطر که برخی از کسانی که به بازی گلف عالقه
ندارند آدم های ناجوری هستند نمی شود گلف بازی نکردن را چیز بدی دانست و همینطور نباید از
خداناباوری به خاطر رفتارعده ای خدا ناباور عیب جویی کرد .اگر سعی بر آن دارید که تصمیم خود را
دربارۀ باور به خدا بر اساس رفتار یک خداناباور خاص که می شناسید بگیرید از استدالل ناقصی
استفاده کرده اید .همین طور تمامی مؤمنان انسان های بد و سنگدلی نمی باشند ،با این حال اعمال
خشونت و جنگ عمیقا ً در تار و پود بسیاری از ایدئولوژی های مذهبی رسوخ کرده است .بنابراین بهتر
است که نظرتان دربارۀ خدا و یا هر باور مذهبی دیگری را با سنجش شواهدی که برای این گونه ادعاها
ارائه شده اند بیازمایید و نه بر اساس رفتار افرادی که ممکن است این باور ها را قبول داشته و یا نداشته
باشند.

کیش شخصیت
این درست است که رژیم های استبدادی و کمونیستی مائو و استالین مخالف دین بوده اند و در زیر
سلطه این افراد ،جلوی باورهای دینی گرفته شده و بر آن ها مجازات تحمیل می شده است ولی این
ا َعمال پیش از آن که به خداناباوری مربوط باشند از آن خاطر اجرا می شوند که دین به عنوان یک
رقیب تهدیدی برای نقشه های مستبدانۀ این حکام به حساب می آمده است .رژیم های توتالیتر بر ستون
های ترس و تعصب بنا شده اند نه بر آزادی بیان و پرسش ،بدین شکل شباهت زیادی به دین دارند .این
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رهبران عمالً ادیانی را خلق کردند و خودشان را به عنوان خدایان جدید در رأس جای دادند .یا اینگونه
که سم هریس  Sam Harrisمی گوید" :مشکل کمونیسم و فاشیسم ،انتقادی بودن بیش از انداره آن ها
نسبت به دین نیست بلکه مشکل در این جا است که آن ها بیش از اندازه به دین شباهت دارند" .این کیش
های شخصیت از خداناباوری نشأت نگرفته اند و این گفته که کردار این افراد معرف تمامی خداناباوران
است کم خردانه می باشد .در حقیقت بسیاری از ملت های بی دین و آزاد همانند دانمارک و سوئد( )4در
میان آرام ترین و پیشرفته ترین کشورهای جهان قرار دارند( .)5با این حال قصد ما در این جا این نیست
که بگوئیم خداناباوری الزاما ً باعث شادی و پیشرفت بیش تر مردم می شود ،اما چیزی که واضح است
این است که خشونت ،استبداد و نسل کشی پی آمدهای خداناباوری نمی باشند ،همانطور که دینداری
متضمن پیشرفت و صلح طلبی یک ملت نیست.
ادیان جهان قوانین و کتاب های مقدسی دارند که به پیروان خود درست و غلط و چگونگی رفتار
مناسب را دیکته می کنند و از این رو منطقی است که یک دین را مسئول موعظه هایش بدانیم .در
مقابل ،خداناباوری نه متون مذهبی دارد و نه مرجعی ،نه مراسمی دارد و نه اصولی ،نه طریقتی دارد و
نه دستورالعملی و یا اولیاء امری .به شکلی که می شود دین را با تعلیماتش مورد قضاوت قرار داد
خداناباوری را نمی توان مسئول کردار خداناباوران دانست چراکه خداناباوری دکترین ندارد.
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فصل 18
وقتی محتاج کمک خدا بشی به خدا ایمان می آوری
بر طبق باورعمومی بسیاری از مؤمنین وقتی خداناباوران در زیر فشار روانی قرار می گیرند رو به
سوی خدا می آورند .آنان برای این پدیده جمالت قصاری نیز ساخته اند ،همچون" :کش در سنگر
خداناباور نیست" و یا "وقت هواپیما شوع به سقوط بکند دیگر کش خداناباور نیست" .ایدۀ پشت این
گفته ها این است که وقتی زندگی بر وقف مراد باشد خداناباور بودن آسان است اما وقتی زندگی روی
دیگر خود را نشان بدهد انسان ها به خدا ایمان می آورند و یا حداقل به وجودش دل می بندند.
درحالی که ممکن است این ادعا درمورد بعضی از افراد صحیح باشد ولی قطعا ً واقعیتی نیست که
شامل همۀ خداناباوران شود .عالوه بر این ها پدیدۀ گروش در بستر مرگ و تجربیات مشابه گواهی بر
وجود خدا نمی باشند .بلکه تنها ما را متوجه این موضوع می سازند که انسان ها بیش ترین میزان غیر
منطقی بودن را زمانی از خود نشان می دهند که وحشت زده اند ،درد می کشند و یا هذیانی شده اند.
وحشت از مردن ممکن است باعث شود که بعضی ها از سر ناچاری و برای رسیدن به نوعی تسلی
خاطر و یا به عنوان راهی برای کاهش این اظطراب شدید ،عقاید غیر منطقی و نا معقول را بپذیرند.
همۀ ما انسانیم و احساسات بنیادی و مشابهی را تجربه می کنیم و از این رو نیاز به یک مایه تسلی کامالً
قابل درک است .بنابراین این درماندگی برای خاطر خدا نیست بلکه درماندگی ای است از برای آسایش
خاطر و رفع نگرانی.
این طرز تفکر که ترس انسان ها را به سمت باور به خدا می کشاند تنها می تواند یک معنی داشته
باشد :ادعاهای مذهبی عموما ً بر پایۀ ترس بنا شده اند و ریشه ای در منطق و شواهد ملموس ندارند.
اساسا ً خداباوران با اینگونه نظرات درحال تصدیق ناخواستۀ غیرمنطقی بودن ادعاهای خود هستند.

آیا واقعا ا در سنگر کسی خداناباور نیست؟
اغلب خداناباوران ایمان به خدا را از طریق گفتمان منطقی و تأمل ژرف از دست داده اند .بسیار بعید
است که این گونه دیدگاه ها به طور ناگهانی تغییر کنند .ایمان یکبارۀ یک خداناباور به خدا همانند باور
ناگهانی یک بزرگسال است به بابانوئل .در مورد خیلی از خداناباوران تنها چیزی که واقعا می تواند
باعث تغییر نظر ایشان دربارۀ خدا شود ،شواهد و دالیلی واقعی از وجود خدا است و نه یک تالطم
احساس که از فشار عصبی ،مرگ و مصیبت حاصل شده است.
هفت سال پس از مرگ فضانورد و مروج علم ،کارل سیگان  ،Carl Saganهمسرش ان درایان
 Ann Druyanدربارۀ او چنین گفت:
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"زماب که همرسم فوت کرد ،از آن جاب که او بسیار معروف و ب ایماب اش شناخته شده بود ،بسیاری از
مردم به شاغ من آمدند و پرسیدند که آیا کارل در پایان زندگ اش تغییی کرد و به زندگ پس از مرگ ایمان
ً
آورد؟ آنها همچنی مکررا از من یم پرسیدند که آیا فکر یم کنم او را دوباره خواهم دید؟ کارل رویاروی
مرگش با شجاعت نافرسودب ایستاد و هرگز در خیاالت به دنبال پناهگاه نگشت .تراژدی در این بود که ما
یم دانستیم دیگر هرگز همدیگر را نخواهیم دید .هرگز این انتظار را نداشته ام که دوباره در کنار او باشم .اما
ً
آنچه ارزشمند یم باشد این است که برای مدت تقریبا بیست سایل که ما در کنار هم بودیم ،طوری زندگ یم
کردیم که به روشت قدردان این زندگ کوتاه و ارزشمند بوده باشیم .ما هرگز مرگ را با وانمود به این که
چیی جز یک جداب پایاب است ،کوچک نشمردیم .تمایم لحظاب که ما زنده بودیم و درکنار هم گذراندیم
معجزه آسا بودند .نه معجزه آسا به معت مافوق طبییع و یا غی قابل توضیح...نحوۀ رفتار او با من و رفتار
من با او ،طوری که ما از هم و خانوادۀ مان مراقبت کردیم ،مادایم که او زنده بود ،معجزه آسا بود .این ها
بسیار مهم تر هستند از تصور دیدار دوبارۀ او .من فکر نیم کنم که هرگز کارل را دوباره ببینم .ویل من او را
دیدم .ما هم دیگر را دیدیم ،ما هم دیگر را در کهکشان یافتیم و این فوق العاده بود)1(".

روزنامه نگار و منتقد ادبی ،کرییستوفر هیچنز  Christopher Hitchensقبل از مرگش در
مصاحبه ای با اندرسون کوپر  Anderson Cooperدرشبکه  CNNاظهار داشت که اگر او گروشی
در بستر مرگ داشته باشد ،از بابت توهم خواهد بود .او اذعان داشت که ممکن است مغزش در واپسین
ساعات خارج از کنترل او و دمدمی مزاج رفتار کند ولی از این بابت مطمئن بود که هر کاری مغزش
بکند کسی که او واقعا ً بوده را نشان نمی دهد.

کوپر :وقت یک لحظه شک کت ،خدا پیداش نمیشه؟...آخه برای من خییل جالبه که حت وقت تنهاب و
کش بهت نگاه نمیکنه ،ممکنه لحظه ای پیش بیاد که بخوای به خدا ایمان بیاری و جلوی ضر را بگیی.
هیچنز :اگه اینطوری بشه یعت که خییل مریض شدم .وقت است که مشاهیم را بخاطر دارو ها و یا درد از
دست دادم و کنییل بر چیی که میگم ندارم .اینا رو میگم که اگر یک موقع بعد ها شایعه ای شنیدی
...چون این اتفاق ها یم افتند و مؤمنی عاشق این هستند که این شایعه ها رو پخش کنند .یم دوب ،من نیم
تونم بگم وجودی که اون موقع اونجاست من نیستم و یا چنی کار رقت انگیی رو انجام نیم دم ،ویل
ً
کامال اطمینان دارم.
میتونم بهت بگم نه تا زماب که من دارای عقل سلیم هستم ،نه .من از این موضوع
کوپر :پس اگر داستاب به وجود بیاد که در بسی مرگت...
هیچنز :باور نکن  .بهاب بهش نده)2(.

زیست شناس فرگشتی و فعال خداناباور ،ریچارد داوکینز  Richard Dawkinsدر مصاحبه ای با بیل
ماهر  Bill Maherچنین گفت:
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"وقت در بسی مرگم هستم ،یک ضبط صوت را روشن یم گزارم .چون آدم هاب مثل من قرباب داستان
های بدخواهانه پس از مرگشان یم شوند ،مردم یم گویند که آن ها در بسی مرگ گروش داشتند .درحایل که
این درست نیست)3(".

مغزی که در حال مردن است ،قابل اطمینان نیست
وقتی مغز با استرس شدید ،درد ،از دست دادن خون ،دارو ها وعوامل دیگر رو به رو می شود،
نسبت به حالت عادی رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد .برای مثال بعضی از بیماران وقتی پس از
عمل از بی هوشی خارج می شوند ،باور دارند که دکترشان توطئه ای برای قتل آن ها چیده و یا این که
چیز هایی را می بینند که وجود ندارند( .)4اینکه برخی از این توهمات ساختاری دینی دارند تعجب بر
انگیز نیست .افسانه های دینی همه جایی هستند و بسیاری از انسان ها از کودکی در معرض دین قرار
می گیرند .داستان هایی از این دست می توانند به آسانی از سطح ناخودآگاه ذهن و بدون توجه به
باورهای منطقی و هوشیارانۀ فرد خود را نمایان سازند.
خداباوران عالقه دارند به این که گستردگی دین در جهان را به عنوان سندی از تمایل فراگیر به باور
به خدا معرفی کنند .اما واقعیت پیچیده تر از این ها است و قطعا ً تلقینات فرهنگی در این جا نقش دارند.
ساختار مغز انسان نیز در این امر تأثیرگزار است ،به این صورت که الگوهایی را در صداهای اتفاقی
می یابد و با ارجاع عاملیت به حوادث بدون عامل به دنبال توضیح می گردد( .)5انسان ها تمایالت و
برانگیزش های طبیعی فراوانی دارند اما این بدین معنی نیست که همۀ آن ها را می بایست پذیرفت .اینکه
بسیار پیش می آید که مغز ما به گونه ای مشابه رفتار کند ،نباید موجب حیرت ما شود و این کشش
محتمل ما به سمت یک خدای برتر بیش از آن که دربارۀ واقعیت یک خدا چیزی را نشان دهد ما را با
ساختار مغزمان و میل طبیعی انسان به درک جهان آشنا می سازد ،حال آن که ممکن است این درک
حسی بر اساس شواهدی قابل اثبات و یا عقاید تعصب آمیز باستانی باشد.

ایمان تأثیری بر واقعیت ندارد
همان طور که بارها در این باره بحث کرده ایم ،باور به چیزی موجب راستی آن چیز نمی شود .این
که کسی نظرش را دربارۀ خدا تغییر دهد یا نه ،باعث محتمل تر گردیدن ادعاهای دینی نمی شود.
پافشاری بر این که یک خداناباور در بستر مرگ به خدا خواهد گروید و یا این گفته که نظرات افراد در
موقعیت های بحرانی ازهم می پاشند ،هم رئیس مؤابانه است و هم بی ربط.
کسی نباید از حاالت غیر عادی خود در بستر مرگ و یا گروش های موقتی در موقعیت های بحرانی
خجالت بکشد ،چرا که ما انسان ها وقتی تحت فشار و تهدید شدید قرار می گیریم دیگر کنترلی بر روی
مغز خود نداریم و اگر در مواجهه با مرگ ،مریضی و مصیبت چیز عجیبی گفتیم و یا کاری غیر عادی
انجام دادیم نباید به پای نظرات ما نوشته شود .استفادۀ ابزاری از رفتار کسی که به خاطر مصیبت آسیب
پذیر گشته ،برای ترویج یک هدف مذهبی ،بسیار قابل نکوهش است.
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فصل 19
"انسان های باهوش و دانشمندان مشهوری همچون  xیا  yبه خدا اعتقاد دارند؛
پس باید خدا وجود داشته باشد".
بعضی از خداباوران وقتی از باورهایشان انتقاد می شود از این جمله به عنوان یک خط دفاعی استفاده
می کنند" :آقای فالب بسیار باهوش است و به خدا اعتقاد دارد .من دیگر گ هستم که بگویم که او اشتباه
یم کند؟" این که مردم نظرات مسئولین را قبول می کنند یک گرایش طبیعی است .از کودکی به ما یاد
داده شده است که به مسئولین و بزرگ ترها احترام بگزاریم .ما یاد می گیریم که پدر و مادرهای ما از ما
بیش تر می فهمند و ما باید کاری را بکنیم که آن ها می گویند .در مدرسه یاد می گیریم که به حرف
معلمانمان گوش فرا دهیم .یکی از دالیل مهمی که باعث کارکرد جوامع ما می شود ،اتکاء ما به مسئولین
به خاطر مطلع بودنشان است(.)1
اعتماد ما به مسئولین تا حدی الزم است چراکه نهایتا ً معلمان و پدر مادرها در مراقبت از کودکان به
طور کلی بیش تر از آن ها می فهمند و تنها زمانی می شود نظم و قانون را حفظ کرد که شهروندان به
اقتدار پلیس احترام بگزارند .با این حال تمایل طبیعی به باور به آن چه که به ما گفته می شود می تواند
به نوعی تنبلی ذهنی بینجامد ،به طوری که مردم دیگر به خود زحمت نخواهند داد تا در مورد زندگی
شان تفکر انتقادی داشته باشند و یا این که درستی ایده ها و ادعاها را مورد بررسی قرار دهند.
حق همیشه با کارشناسان نیست .حتی انسان های خیلی باهوش ممکن است اشتباه کنند به همین ترتیب
ممکن است درمورد خدا هم نظری نادرست داشته باشند .این میزان هوش یک انسان نیست که باعث
درستی گفته هایش می شود ،انسان باهوشی که در رسمیت شناختن شواهد طبیعی وا می ماند می تواند
دنباله روی عقاید اشتباهی هم باشد.

انسان های باهوش هم اشتباه می کنند
گاهی پیش می آید که ما هوش را به جای دانش اشتباه می گیریم .هوش به روشی گفته می شود که یک
شخص اطالعات را پردازش می کند و نه لزوما ً چیزی که او می داند و یا باور دارد .سطح هوش باال
می تواند باعث شود که یک فرد توجیحات پیچیده ای را برای دفاع از باورهای خود ،حتی باورهایی که
به وضوح غلط می باشند ،در ذهن خود بسازد .برای مثال سر آرتور کائن دویل Sir Arthur Conan
 ، Doyleفیزیکدان و نویسندۀ داستان های مشهور شرلوک هولمز به وجود پری باور داشت .همان طور
که تاریخ شناس علم ،مایکل شرمر می نویسد" :انسان های باهوش به چیزهای عجیب و غریبی باور
دارند ،چراکه ایشان در منطقی جلوه دادن باورهایی که مبنایی نابخردانه دارند توانا تر هستند".
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توسل به مرجعیت
توسل به مرجعیت مغالطه ای است در منطق که معموالً این گونه بیان می شود:

 Aدر زمینه  Zتخصص دارد.
 Aدربارۀ  X ،Zرا گفت.
بنابراین  Xباید صحیح باشد.

این یک مغالطه است زیرا نظر یا نتیجه گیری اشتباه شخص  Aدرواقع تأثیری بر واقعیت ندارد و
صحت گفتار متخصصین همیشگی نمی باشد( .)2نظر یا تفسیر یک متخصص معموالً از نظرات مردم
عادی به واقعیت نزدیک تر است چراکه او در یک موضوع خاص سال ها مطالعه داشته است .اما با این
حال ،صرف متخصص بودن کسی در رشته ای خاص نباید باعث شود که ما نظرات آن شخص را چشم
بسته قبول کنیم .متخصص بودن باعث نمی شود که نظرات و استنتاجات یک فرد به خودی خود معتبرتر
باشند .متخصصین هم جائزالخطا هستند و هم معموالً اشتباه می کنند.
به بیان ساده ،یک واقعیت بدین دلیل که کسی چنین گفته است صحیح نمی باشد .احتمال صحت یافته
های معتبر علمی زمانی مورد قبول قرار می گیرد که بشود به طور مستقل آن ها را آزمایش و تأیید کرد.
مرجعیت علمی تا زمانی پذیرفته است که دانشمندان قادر باشند بر طبق نتایج این گونه آزمایشات،
گزارش دقیقی فراهم آورند .بنابراین قبول یک ادعا تنها به این دلیل که یک متخصص آن را بیان داشته و
نادیده گرفتن شواهد در رد و یا تأیید آن ،در تقابلی آشکار با "روش علمی" است .اشارۀ ما در این جا به
این مغالطه منطقی نباید باعث شود که عقاید و نتیجه گیری های متخصصین را به کل کنار بگذاریم .اما
هر زمان که درستی و راستی یک ادعا منحصرا ً به مقام شخص مدعی متکی است ،باید این مغالطه به
خاطر آورده شود .اگر یک متخصص گواهی برای تأیید ادعای خود نداشته باشد و یا اگر ادعای او قابل
بررسی و آزمایش نباشد نباید دیدگاهش را از دیدگاه هر انسان دیگری معتبرتر دانست.

خداناباوری ،تحصیالت و هوش
ایمان صرفا ً مربوط به هوش نمی باشد بلکه وابسته به این است که فرد چه اطالعاتی را در دسترس
دارد و چگونه این اطالعات را پردازش می کند .خداناباوری معموالً زمانی پدیدار می شود که شخص
سؤاالت بجایی را از خود بپرسد و ایرادات اعتقادش را بشناسد؛ کسی که هرگز با چنین تردیدهایی رو به
رو نشده و یا هیچ گاه ایمان خود را مورد پرسش قرار نداده است ،صرف نظر از میزان هوشش ،احتماالً
هیچ گاه به خداناباوری فکر هم نخواهد کرد .به همین شکل نمی شود ایمان به خدا را نشانی مستقیم از
حماقت دانست.
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مطمئنا ً در طول تاریخ برخی از انسان های بسیار باهوش به خدا ایمان داشته اند .با این حال به نظر
می رسد که بعضی از آمارها یک رابطۀ مستقیم بین هوش و خداناباوری را نشان می دهند( .)3این
موضوع دالیل پیچیده ای دارد و تا اندازه ای به گرایشات اجتماعی ـ اقتصادی وابسته است و الزاما ً پی
آمد مستقیم سطح هوش باالتر نمی باشد .با این وجود تصور این واقعیت دشوار نیست که بسیاری از
خداناباورها از طریق شک گرایی و اندیشه های انتقادی به این جایگاه رسیدند ،مهارت هایی که به
سطحی نسبی از هوش نیازمند هستند .آزمودن منتقدانۀ ادعاهای مذهبی به شخص این امکان را می دهد
تا به درون این ادعاها بنگرد و مغالطات ذاتی آن ها را بشناسد و شاید به همین دلیل باشد که خداناباوری
در میان دانشمندان رواج بیش تری دارد تا دیگران( .)4البته این گونه آمارها نه وجود خدا را نفی می
کنند و نه تأیید ولی این استدالل را که به دنبال تأییدیه ای برای باور به خدا با نشان دادن رواج خداپرستی
در میان خردمندان است ،رد می کنند.
نهایتا ً سطح هوش خداناباوران و یا خداباوران ربط خاصی به واقعیت وجود خدا ندارد چراکه اگر
ربطی می داشت آن وقت وجود خداناباوران باهوش دقیقا ً به اندازۀ ادعای خداباوران باهوش متقاعد کننده
می گشت .این در حالی است که درستی هر دو دیدگاه غیر ممکن است .بدون سند و گواه دلیلی برای
باور ادعای هیچ شخصی وجود ندارد ،حال آن که ممکن است آن شخص کارشناس ،باهوش و یا دارای
سطح باالی تحصیالت باشد.
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فصل 20
اصالا چگونه ممکن است ما از چیزی اطمینان داشته باشیم؟
شک گرایی افراطی نوعی شکاکیت فلسفی است که باور به هیچ چیزی را ممکن نمی داند( .)1در
برابر یک خداناباور که به عدم اثبات وجود خدا اشاره می کند ،یک شک گرای افراطی خواهد گفت" :ما
وجود هیچ چیی را نیم توانیم ثابت کنیم" .برخی از این برهان استفاده می کنند تا احتمال وجود و عدم
وجود خدا را یکسان بشمارند .در میانه روترین حالت ،شک گرایی افراطی این سؤال را مطرح می کند
که آیا اصالً هیچ نظریۀ خاصی را می شود ثابت کرد و یا به صورت عینی صحیح در نظر گرفت ،و در
تندروترین حالت ،این شکل شک گرایی به کل وجود دنیای مادی را انکار می کند .شک گرایی هایی از
این نوع از هزاران سال قبل به عنوان یک معمای فلسفی وجود داشته اند(.)1

چگونه ممکن است ما از چیزی اطمینان داشته باشیم؟
قبل از آنکه توضیح دهیم که چرا نباید این استدالل را در مقابل خداناباوری قرار داد بهتر است بفهمیم
که منظور ما از شک گرایی در این رابطه دقیقا ً چیست؟ این ادعای برخی از افراد که دستیابی به دانش
واقعی را غیر ممکن می داند بر این پایه است که ما انسان ها به حواس و تجربیاتمان که نهایتا ً پدیده هایی
ذهنی هستند محدود هستیم .ما واقعیت یا وجود را از طریق حواسمان دریافت می کنیم و با استفاده از
مغزمان درباره اش می اندیشیم و این امر غیرممکن است که بتوان به یقین گفت که این حواس واقعا ً قابل
اطمینان هستند.
برای مثال رنگ آبی را در نظر بیاورید .ما به طور علمی می دانیم که رنگ از بازتاب طول موج
خاصی از نور ایجاد می شود که پس از برخورد با یک جسم انعکاس پیدا می کند و ما می توانیم این
طول موج ها را اندازه بگیریم تا تعیین کنیم که آیا واقعا ً این رنگ آبی است یا خیر .اما هنوز نمی توانیم
با قاطعیت مطلق بگوییم که رنگی که ما در ذهنمان به عنوان آبی می شناسیم همان رنگی است که هر
انسان دیگری آبی می داند .از آن جایی که ممکن نیست با چشم و ذهن دیگران جهان را دید ،نمی توانیم
بفهمیم که واقعا ً رنگ ها را چگونه می بینند.
در حقیقت حتی ممکن است که ما اصالً وجود نداشته باشیم و چیزی به نام واقعیت هم وجود خارجی
نداشته باشد .ممکن است که ما تنها مغزهایی در درون جعبه و متصل شده به یک شبیه ساز کامپیوتری
باشیم ،همانند فیلم معروف ماتریکس :هرآنچه که می دانی و تجربه می کنی ممکن است دروغ باشد .آن
طور که منطق این استدالل نشان می دهد ما به هیچ نحو نمی توانیم بفهمیم که آیا واقعا ً مغزهایی در
درون یک جعبۀ آزمایش هستیم یا نه و همین طور راهی هم نداریم که هیچ چیز دیگری را دربارۀ
دنیایمان بفهمیم .از آن جایی که نمی شود به هیچ طریقی این ادعا را آزمود ،اثبات آن هم غیر ممکن می
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شود و بدین شکل دلیلی هم برای باور به درستی آن نخواهیم داشت .ما تنها می توانیم در واقعیتی که می
شناسیم زندگی کنیم نه در یک واقعیت فرضی که راهی برای اثبات آن وجود ندارد .احمقانه خواهد بود
اگر بر خالف این رفتار کنیم.
برای مثال فرض کنید به شما گفته شده است که در زیر تخت تان یک هیوال زندگی می کند .شما هیچ
وقت نمی توانید از وجودش مطمئن شوید .چراکه این هیوال نامرئی است ،هیچ صدایی ندارد و هیچ ردی
هم از وجود خود باقی نمی گذارد .شما نباید طوری رفتار کنید که انگار هیوالیی در زیر تخت تان
زندگی می کند ،چراکه راه حلی برای اثبات حضور این هیوال در اختیار نداریم و موجودیت این هیوال ،با
در نظر گرفتن تناقضش با مدل های علمی ای که با ضریب بسیار باال برآمدها را پیش بینی می کنند و
جهان ما را توضیح می دهند ،بسیار بعید است .از آنجایی که نمی شود این هیوالی ابطال ناپذیر را
ازهیوالیی که وجود ندارد تمیز داد می بایست طوری زندگی کرد که گویی هیوالیی وجود ندارد ،اینگونه
عاقالنه تر خواهد بود.
آیا شما اْلن بیدار هستید؟ یا این که این فقط یک رؤیا است؟ شاید هنوز بر روی تخت تان دراز کشیده
اید .شاید وقتی بیدار شوید حتی به خاطر بیاورید که کسی نیستید که در این صحنه از رؤیایتان فکر می
کردید هستید .ممکن است وقتی بیدار شوید ،نام ،جنسیت و حتی تبارتان فرق کند .حتی ممکن است انسان
نباشید یا اینکه تنها شخصیتی در یک بازی کامپیوتری پیشرفته و یا در رؤیای یک انسان دیگر هستید و
به محض اینکه آن شخص بیدار شود یا کنسول بازی را خاموش کند شما هم دیگر وجود نخواهید داشت.
به هیچ وجه نمی توانید ثابت کنید که هیچ یک از این ادعاها ساختگی هستند .اما آیا منطقی خواهد بود که
بر اساس این ادعاها و یا هر ادعای غیر قابل انکار دیگری تصمیم گرفت؟

ما دربارۀ جهانمان به یقین محض احتیاجی نداریم چراکه می توانیم بر اساس اطالعاتی که در دسترس
ما است زندگی کنیم و بهترین تصمیمات ممکن را تا جایی که دانشمان اجازه می دهد با قدری یقین ـ و نه
یقین مطلق ـ بگیریم .همین میزان اطمینان برای ما کافی است تا بتوانیم بر اساس آن عمل کنیم .علم
ادعای دستیابی به یقین مطلق دربارۀ هستی را ندارد بلکه مدل هایی را می آفریند که بر اساس شواهد
موجود ،بهترین توضیح ممکن را ارائه می دهند .اگر شواهد تازه ای یافت شوند این مدل ها می توانند
تغییر بکنند .ادعاهای مذهبی باید به اندازۀ علم مورد بررسی موشکافانه قرار بگیرند؛ این ادعاها باید قابل
آزمایش ،تکرار و ابطال پذیر باشند .اگر راهی برای آزمایش صحت یک ادعا وجود نداشته باشد نتیجتا ً
نباید طوری زندگی کرد که گویی آن ادعا حقیقی است.

درستی باورها را می توان سنجید
ما چاره ای جز زندگی در وجود نداریم و باید از قوانین حاکم بر آن به شکلی که دریافت می کنیم
پیروی کنیم .حتی اگر واقعیت ما صرفا ً یک شبیه سازی باشد ،تنها گزینه ای است که ما در اختیار داریم
و بدین شکل ما اعتقاداتمان را دربارۀ جهان بر اساس چیزی که مشاهده می کنیم می سازیم .ما برای
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تصمیم گیری ،صبورانه در انتظار یقین مطلق نخواهیم نشست بلکه تصمیماتمان را دربارۀ جهان براساس
دانشی می گیریم که تجربیاتمان می توانند از قوانین حاکم بر هستی در اختیار ما قرار دهند.
کارل سیگان زمانی گفت" :ادعا های غیرعادی نیاز به شواهد غیرعادی هم دارند" .اگر شما ادعایی
بکنید که با فهم کنونی ما از جهان در تناقض نباشد سطح محدودی از اطالعات برای اثبات آن کافی
خواهد بود .برای مثال اگر شما بگویید که خورشید درساعت شش صبح فردا طلوع می کند ،می توانم
حرف شما را باور کنم .با توجه به موقعیت جغرافیایی و ماه و فصل می توانم تعیین کنم که آیا ادعای
شما با واقعیت همخوانی دارد یا خیر .اما اگر شما به من بگویید که خورشید فردا طلوع نخواهد کرد بلکه
در عوض توسط یک گرگ غول آسا بلعیده خواهد شد ،انتظار شواهد خیلی بیش تری را خواهم داشت.
هر آنچه که می توانم در وجود مشاهده کنم مرا بر آن می دارند که احتمال وقوع این اتفاق را بسیار
ضعیف در نظر بگیرم چراکه بسیاری از قوانین حاکم بر جهان را نادیده می گیرد .برای اینکه بتوانم
چنین ادعای غیر معقولی را قبول کنم به شواهد واقعا ً قانع کننده ای احتیاج خواهم داشت درغیر این
صورت این فرض که شما دروغ گو و مجنون هستید بسیار معقول تر خواهد بود.
این گفته که ما در نهایت قادر به درک وجود یا عدم وجود خدا نیستیم ربطی به اثبات وجود خدا ندارد.
قادر نبودن به شناخت قطعی چیزی احتمال درستی آن را افزایش نمی دهد .برخالف انواع مفرط شک
گرایی ،شک گرایی علمی احتمال درستی یک ادعا را نسبت به میزان شواهد تأیید کنندۀ آن ادعا ارزیابی
می کند .بدین شکل با استفاده از این گونه روش ها می توانیم احتمال وقوع ادعاها را برآورد کنیم.
ادعاهای انکارناپذیر همچون خدا ،بابانوئل و یا بختک ،به اندازۀ ادعاهایی که شواهد مستدللی دارند که
می شود آنها را آزمود ،تأیید و تکرار کرد ،محتمل نمی باشند( .)2بار دیگر یاد آور می شویم :روش
علمی از هر روش دیگری ثبات و یکپارچگی بیش تری دارد و توانسته است با موفقیت توضیحاتی را
فراهم آورد که قدرت پیش گویی بسیار دقیق از جهان را دارند .این موضوع اعتقاد به پایداری در قوانین
طبیعی را تصدیق کرده و می شود به وضوح آن را در پیشرفت تکنولوژی در قرن اخیر مشاهده کرد.

من واقعیت تو را رد و آن را با واقعیت خودم جایگزین می کنم
این شوخی معروف آدام سوج  Adam Savageاز برنامه تلویزیونی  MythBustersرا به خاطر
بیاورید" :من واقعیت تو را رد و آن را با واقعیت خودم جایگزین یم کنم"( .)3البته که او شوخی می کرد
ولی جان مایۀ این گفته می تواند به آسانی انسان هایی را دربر گیرد که به شک گرایی افراطی توضیح
داده شده در این فصل باور دارند :اگر ما واقعا ً نمی توانیم چیزی را بفهمیم پس دیگر هرچیزی محتمل
خواهد بود.
هرچند ممکن است در این گونه مباحث از دیدگاه فلسفی فوایدی نهان باشد ولی این مباحث به عنوان
استداللی برای وجود خدا بسیار آبکی می باشند .اگر این استدالل را صحیح در نظر بگیریم ،دیگر نمی
توانیم مطمئن باشیم که خود این استدالل هم صحیح باشد چراکه قطعیت پایه های این استدالل را نیز در
هم می کوبد.
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تمام این فلسفه بازی ها درواقع تنها تالشی است برای پرت کردن حواس ما از این واقعیت که
خداپرستان نمی توانند وجود خدایشان را ثابت کنند .خداناباوران مسئولیتی در قبال دفاع از عدم باور به
خدا ندارند و به همین صورت نیازی نیست که جواب تمام سؤال های مربوط به جهان را داشته باشند تا
اینکه ایمان به خدا را رها کنند .خداباوران با اظهار این که خدا وجود دارد ادعایی غیرعادی را مطرح
می کنند و این گفته نیازمند شواهد غیرمعمول است .همان طور که در طول این کتاب نشان داده شد این
شواهد موجود نمی باشند .هیچ یک از برهان هایی که تا به حال توسط خداباوران مطرح شده است برای
باور به خدا قانع کننده نیستند.

منابع:
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to Epistemology. 2nd ed. Wiley-Blackwell, 2010.
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در جست و جوی خدا
"چرا خدا وجود ندارد" توسط آرمین نوابی نوشته شده است .آرمین سابقا ً مسلمان بوده و مؤسس
 Atheist Republicمی باشد Atheist Republic .یا جمهوری بی خدایی ،انجمنی است رو به رشد
با بیش از یک میلیون دنبال کننده در سرتاسر زمین ،جایی که خداناباوران می توانند نظراتشان را به
اشتراک بگذارند و در مباحثات و مناظرات با دیگر خداناباوران و همچنین مؤمنین شرکت کنند .به عنوان
یک خداناباور و کسی که سابقا ً مسلمان بوده ،مفهوم خدا موجب مشغولیت ذهنی آرمین می شد و تأثیرات
این مفهوم بخش اساسی زندگی او را تشکیل می داد .تالش او برای نزدیکی به خدا و یافتن راه رستگاری
تقریبا ً به قیمت جان او تمام شد .بخش پیرو داستان زندگی آرمین است به روایت دوست و همکارش محمد
سوج  Mohammad Savageاز همراهان او در جمهوری بی خدایی.
َ

یک ذهن باز
آرمین در جمهوری اسالمی ایران به دنیا آمد و بزرگ شد .او از خردسالی در محیطی اسالمی تعالیم
مذهبی را به طور کامل آموخت و همان طور که بر همۀ مسلمانان واجب است روزی پنج بار نماز می
خواند .همچنان که بزرگ تر می شد از چیزهایی می ترسید که همۀ مسلمانان خوب می بایستی از آن ها
بترسند :جهنم ،گناه ،شیطان و...احتمال جهنمی شدن پدر و مادرش تنها چیزی بود که او را از تصور
عذاب ابدی خویش نیز بیش تر به وحشت می انداخت .در ذهن ناپختۀ او این احتمال بسیار قوی بود
چراکه پدر و مادرش همانند او به طور منظم پنج بار در روز نماز نمی خواندند.
آرمین در نوجوانی خود در کالس های مذهبی از معلم های دینی خود آموخت که اگر پسری قبل از
سن  15سالگی بمیرد تحت هر شرایطی بهشتی خواهد شد .این قانون شامل دختر بچه ها نیز می شود با
این تفاوت که  9سالگی پایان این فرصت می باشد .این فکر در ذهن آرمین باقی ماند و به خاطر ترسی
که توسط دین در او نهادینه شده بود در این اندیشه غرق گشت.
ذهن ناآزمودۀ او جواب را پیدا کرده بود :یک راه حل نتیجه بخش و مطمئن برای دست یابی به چیزی
که بسیاری از مسلمانان تمام زندگی برای رسیدن به آن جان می کنند .او اصالً نمی فهمید که چرا هیچ
یک از هم کالسی ها و یا بزرگ ترها به این فکر نیفتاده و یا از این میانبر کوتاه و فوق العاده استفاده
نکرده است .او نمی خواست همچون گوسفندی باشد که دیگران را دنبال می کند و اجازه می دهد که لذت
های زندگی این شانس را از این نوجوان بگیرند .راهکار بعدی برای او مثل روز روشن شد .در سن
چهارده سالگی عزم خود را جزم کرد و تصمیم نهایی را گرفت :او خود را از یکی از پنجره های
طبقات باالیی مدرسه به پایین پرت کرد.
او می خواست این گونه به زندگی اش پایان دهد و آیندۀ خود را تضمین کند .احتیاجی نیست بگویم که
نقشه اش آن طوری که او امید داشت پیش نرفت .آرمین از این اقدام به خودکشی جان سالم به در برد
ولی جراحات شدیدی برایش باقی ماند .یک مچ و دوپای شکسته و پشت آسیب دیده بخشی از صدماتی
بودند که او باید رنج آن ها را تحمل می کرد .پس از این حادثه برای مدت هفت ماه اسیر صندلی چرخ
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دار شده بود .حتی وقتی که اجازه پیدا کرد تا دوباره راه برود ،ماه ها طول کشید تا بتواند به تنهایی و
بدون نیاز به کسی یا چیزی حرکت کند.
آرمین بیش از این که از آسیب های فیزیکی خودکشی ناموفقش ویران شده باشد ،اثری که این کار بر
پدر ومادرش داشت او را از هم پاشید .دیدن ضربه ای که او بر پدر ومادرش وارد آورده بود باعث شد
تا وسوسۀ یک راه آسان به بهشت دیگر او را نفریبد و از این رو حتی بیش از قبل خود را وقف دینش و
پیدا کردن راه بهتری به سوی خدا کرد .او بیش از قبل نماز می خواند و دعا می کرد .اسالم را به دقت
مطالعه می کرد و تالش داشت هر آن چه ممکن است را بیاموزد تا این که بتواند مسلمان بهتری باشد و
همزمان مکررا ً از پدر و مادر خود خواهش می کرد تا همانند او رفتار کنند .روزی نبود که از مادر
خود نخواهد تا او را در نمازهای یومیه همراهی کند.
درحالی که این تحقیق و تعهد نوظهور او را با جزئیات اسالم بیش تر آشنا می ساخت باعث پیدایش
افکار غیرمنتظره و کامالً ناخوشایند نیز می گردید .پاسخ هر سؤالی را که او دربارۀ اعتقادات مذهبی اش
و ذات خدا می یافت ،ده سؤال تازه را برای او به وجود می آورد و او را به یک تحقیق ظاهرا ً بی پایان
و بی نتیجه می رساند .هرچه بیش تر مطالعه می کرد با سؤال های بیش تری روبه رو می شد و بیش از
پیش سردرگم می گشت .او شروع کرد به پرسش در بارۀ خدا ،انگیزه ها و قضاوت او .برای مثال چرا
باید یک خدای خیراندیش فرزندان خود را تنها به خاطر اعتقاد داشتن به دینی اشتباه به جهنم بفرستد؟
چنین سؤال های بدیعی هزینه های خود را به همراه داشتند .هرگاه که آرمین دربارۀ خدا به خود
تردیدی راه می داد انگشتان سرد و ترسناک گناه را به دور قلب خود حس می کرد .او توانست با عطش
به معرفت و دانستن این موضوع که جست و جوی دانش اسالمی در دین او تشویق شده است ،خود را
قانع سازد که پرسش دربارۀ ذات خدایش هرگز کار ناشایستی نخواهد بود .با جسارتی که از این احساس
هدفمندی نو ظهور یافته بود شروع کرد به مطالعۀ هر آنچه که در مورد دیگر ادیان می توانست یاد
بگیرد ،حتی بعضی از ادیان از بین رفته .حس کنجکاوی برای فهمیدن این سؤال که چرا طبق اسالم این
ادیان آن قدر شریر هستند که تمام پیروانشان به آتش ابدی جهنم و گوگرد محکوم شده اند ،به او انگیزه
می داد .آن ها دچار چه اشتباهی شدند؟ لغزش اصلی آن ها چه بود؟ هرچه بیش تر مطالعه می کرد بیش
تر می آموخت و اینگونه بتدریج مغالطات همۀ این ادیان و دین خود را فهمید .او توانست از طریق
ساعات بی شماری که صرف مطالعه ،تحقیق و تفکر کرده بود احتمال ممکن تری را ببیند .این که ممکن
است دین به راستی یک مفهوم ساخت بشر باشد.
از آن جایی که به آرمین یاد داده شده بود که از این افکاری که در سرش می چرخند بترسد ،خود را
در حال عذاب کشیدن می یافت .عذاب هایش تبدیل شده بودند به کابوس هایی که در آن دروازه های جهنم
به رویش باز می شدند .روزها غرق در تصورات اهریمن ها و خازنانی بود که برای عذاب او آمده اند
تا اهانت او را تالفی کنند .از آن جایی که او یک مسلمان متدین بود می دانست که چیزی که به آن می
اندیشد نه تنها حرام است بلکه کامالً شیطانی است .او می دانست که خدا به افکارش آگاه است و می
توانست ناامید شدن خدا را از خود حس کند .آگاهی به این که بهترین دوست ،محافظ و خالق خود را رها
کرده ،موجب افسردگی و پریشانی او شده بود .هرچند که او بسیار ترسیده بود اما با این حال وقتی که
این شک ها دربارۀ دین پدید آمدند دیگر او را رها نکردند .این شک های پایدار در مورد خالق شکوفه
دادند و او را به تحقیق و تأمل بیش تر تشویق کردند.
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هر اندازه که تفکر او دربارۀ دین بیش تر رو به سوی یک مفهوم ساخت بشر و کم تر به سوی یک
پیکرۀ الهی می رفت ،شک هایش نیز عمیق تر می شدند .او تصمیم گرفت که با این موضوع رو به رو
شود چراکه دیگر توان ایستادگی در برابر طوفان رو به رشد درون خود را نداشت ،شکهایش را نادیده
گرفت و سعی کرد که خود را قانع بسازد که در نهایت خدا واقعی است و این که می تواند در این باره
اطمینان کامل داشته باشد .او تنها به دلیل و گواه احتیاج داشت ،دالیلی واقعی و قابل اثبات و نه افسانه
های یک رمان از قرن ها پیش .او باور داشت به محض آن که بتواند این دلیل را بیابد ایمانش از همیشه
راسخ تر خواهد شد.
چون نتوانست گواهی بیابد بر آن شد که وجود خدا را در استدالل های منطقی و با آزمودن مفاهیم و
تئوری های فلسفی پیدا کند .به هر حال وقتی که مضحک بودن تمامی توجیحات منطقی وجود خدا برای
او تمام و کمال مشخص گردید ،خود را مستأصل یافت .عاجزانه تر نماز می خواند و از خدا می خواست
که به او کمک کند .از خدا نشانه می طلبید یا هر چیزی که خاطر او را از وجودش آرام بسازد .البته که
هرگز به دعاهایش پاسخ داده نشد .همۀ این اتفاقات نسبتا ً در شروع زندگی آرمین رخ دادند و او در سن
هجده سالگی ایمان خود را کامالً از دست داد .احساس می کرد که توسط جامعه ،کشورش ،معلم هایش و
کسانی که ایمان به خدا را به عنوان یک حقیقت مطلق و بدون هیچ سندی به او تحمیل و تمام احتماالت
دیگر را انکار کرده اند فریب خورده ،به او خیانت شده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است .از درون
شکسته شده ،عصبانی و افسرده بود .او چیزهای زیادی را فدا کرده بود ،حتی تقریبا ً زندگی اش را و
همۀ این ها تنها به خاطر یک قصۀ کودکانه.
البته پیش می آید که انسان پس از رها کردن دینی که عمری همراه او بوده لحظاتی شک بکند ،آرمین
ً
هم از این موضوع مستثنی نبود" .شاید اشتباه یم کنم .شاید واقعا حالم خوب نیست .شاید سقوطم چیی
ً
بیش تر از استخوان هایم را شکست .شاید مغزم نی صدمه دیده باشد .واقعا آن قدر مغرورم که فکر کنم
چیی را درک کرده ام که هیچ کس در اطراف من به آن ب نیده است" .این ها افکار رایجی بودند که
آرمین در طول زمان بازیابی خود با آن ها سر و کله می زد .آرمین تنها خداناباوری بود که او
می شناخت .همان طور که همیشه کوشا و زرنگ بود ،این بار نیز آرزو داشت تا بتواند انسان های بیش
تری را با بی ایمانی اش و همین طور مسیر شگفت انگیزی که او را به این نقطه رساند آشنا سازد.
زندگی در یک کشور اسالمی برای کسی که به تازگی خداناباور شده بود ،حس تنهایی غیر قابل تحملی
را به همراه داشت .او مشتاق بود که تجربه ها و افکار خود را با دیگران به اشتراک بگذارد و از این
رو عضو  Orkutشد (یک شبکه اجتماعی قبل از  ) Facebookو در آن جا سنگ بنای چیزی را
گذاشت که بعدها به جمهوری بی خدایی تبدیل گشت .گذشته از ترس های آغازین ،از دیدن این همه انسان
که عضو انجمن او می شوند و به راحتی در مورد این موضوع بحث می کنند هم متحیر و هم به شکلی
خوشایند غافلگیر شده بود .از یافتن دیگرانی هم چون خودش حس غرور و خوشحالی به او دست داده
بود .اندیشه دیوانه وار عدم وجود خدا مطمئنا ً دیگر دیوانه وار به نظر نمی آمد.
آرمین می خواست که به گروه بزرگ تری از مردم دسترسی داشته باشد و با شنوندگان بیش تری در
ارتباط باشد .او تنها می خواست خداناباوران بیش تری را بیابد و دربارۀ خدا و دین با هر کسی که عالقه
دارد به بحث بنشیند ،اما مهم تر از همه آرزو داشت که انسان ها را از وجود گزینه ای معتبر به نام
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خداناباوری آگاه بسازد .یکی از بزرگ ترین نمونه های بی عدالتی در زندگی او این بود که به او شانس
انتخاب داده نشده بود.
عدم رضایت او از گستردگی و رسایی  Orkutدر آن زمان ،باعث گردید تا او در سال 2011
جمهوری بی خدایی را تأسیس کند .مقصود اصلی این انجمن آن بود تا به همگان اجازۀ آشنایی با خیل
انسان هایی را بدهد که به خدا اعتقاد ندارند و دعوت نامه ای در اختیار ایشان قرار دهد که اگر عالقه
مند هستند این اندیشه را کنکاو کنند .او همچنین می خواست که انجمنی برای خداناباوران بیافریند تا این
که آن ها کم تر احساس تنهایی و شرمندگی کنند .او می خواست آن ها بدانند که نه تنها دیگرانی هم چون
ما وجود دارند بلکه انسان هایی آن بیرون هستند که حاضرند به حرفهایشان گوش فرا دهند و از آن ها
حمایت و ایشان را راهنمایی بکنند.

مباحثات و مناظرات بیش تر
تمرکز این کتاب بر مفهوم خدا است و نه یک دین خاص .در دو کتابی که به زودی از من منتشر
خواهد شد به طور اخص به اسالم و مسیحیت خواهم پرداخت و ایرادهای اصلی تعالیم این دو دین فراگیر
را نشان خواهم داد .اگر در فروشگاه آنالین مورد عالقۀ تان و یا در  Goodreadsخالصه ای صادقانه
در مورد این کتاب بنویسید ،یکی از این دو کتاب را زمانی که حاضر شوند کامالً رایگان برای شما
خواهیم فرستاد .نظر و خالصه نویسی شما به ما کمک می کند تا این کتاب و مطالب آتی را به دست
کسانی برسانیم که ممکن است برای آن ها مفید واقع شوند.
هرچند سعی بر آن بوده است تا مطالب این این کتاب فشرده و کامل باشند ولی می شود دربارۀ هر
فصل بسیار بیش تر از این سخن گفت .اگر مایلید که دربارۀ هر یک از این موضوعات مستقیما ً و بیش
تر با من بحث کنید ،می توانید در آدرس زیر برای یک گفت و گوی صوتی و یا تصویری قرار تنظیم
کنید.
WhyThereIsNoGod.com

حال که آنجائید پیشهناد می کنم که عضو خبرنامۀ جمهوری بی خدایی شوید تا داستان ها و مطالب بی
نظیر انجمن جمهوری بی خدایی به دست شما برسد.
از هرگونه پیشنهاد ،نظر و پرسش شما در آدرس زیر استقبال می شود.
ArminNavabi.com
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واژه نامه

Begging the question

مغالطۀ پنداشت پرسش

Argument from ignorance

توسل به جهل

Patternicity

الگوگرای

White noise

صدای سفید

Geocentrism

زمی مرکزی

Selfreplicating

خود تکثیده

Placebo

پالسبو

Anecdotal evidence

شواهد داستانگونه

Feedback loop

چرخۀ پس خوری

Ad hoc arguments

استدالل های موردی

Gnostic atheist

خداناباور مطلق

Agnostic atheist

ندانم گرا

Divinity

الوهیت

God of gaps

خدای شکاف ها

Special pleading

مغالطۀ شفاعت خاص

Religious trauma syndrome

سندروم آسیب دین

Polytheist

چندخداپرست

Monotheist

یکتاپرست

Deist

دادارباور

Pantheist
The fallacy of equivocation

همه خداانگار
مغالطۀ ر
اشیاک لفظ

Terror management theory

نظریۀ مدیریت وحشت
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Cult of personality

کیش شخصیت
گروش در ر
بسی مرگ

Deathbed conversion
The appeal to authority

توسل به مرجعیت

Existence

بایش
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