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 ندارد وجود خدا چرا

 

 اخد وجود بارهدر جیرا استدالل ستیب هب ساده ییها پاسخ

 

 ینواب نیآرم
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 : به میتقد

 .تفاوت نبودن را آموخت یمادرم که به من ب به من ارزش آموختن را نشان داد و به پدرم که
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 :فهرست

 اچهبید 

 .کرده باشد خلقن گونه ید جهان را ایح دهد، خدا بایات را توضیو نظم ح یدگیچیتواند پ یعلم نم (1

 .اثبات شده است یوجود خدا در کتب آسمان (2

 .کندیثابت موجود خدا را  اتزن معجیمعجزه آسا هستند و او ر معمول یغ ،از حوادث یبعض (3

 م بود.ینخواه یخوب یخدا ما انسان ها شه در وجود خدا دارد و بدونیاخالق ر (4

 داشت. یمبود اگر خدا وجود ن ین اندازه گسترده نمیاعتقاد به خدا تا ا (5

 د وجود داشته باشد.یبا نیبنابرا؛ کند یرا مستجاب م هاخدا دعا (6

 وجود دارد.که دانم  یم ن رویاز ا با خدا دارم، یشخص ۀک رابطیمن  (7

 م رفت.نکه اشتباه کرد و به جهن  ید داشت تا ابهتر است به خدا اعتقا (8

 مان داشته باشد.یبه خدا ا ید به سادگیست.انسان بایح نیقابل درک و توض خدا محدود، (9

 .م که خدا وجود نداردیندار یل و گواهیدل (10

 .باشد یهست یاز برا یحیتواند توض ید آمده است؟ تنها خدا میچگونه پد یاگر خدا وجود ندارد پس هست (11

 نباشد؟ یشود که واقع یچگونه م ار کمک کرده است.یبه من بس نید / خدا (12

 است. یخدا انرژ خدا عشق است. (13

 د.نکن ین منطق وجود خدا را اثبات میقوان (14

 خواهد بود. یمعن یب یبدون خدا زندگ دهد. یو هدف م یمعن یاعتقاد به خدا به زندگ (15

 16( انسان های بسیاری در راه خدا و دین جان سپرده اند. مطمئن  اَ خدا واقعی است.

 17( بی خدایی جان انسان های بیش تری را نسبت به دین گرفته است، بنابراین اشتباه است.

 18( وقتی محتاج کمک خدا بشی به خدا ایمان می آوری.

د داشته د خدا وجویپس با به خدا اعتقاد دارند؛  y ای x همچون یباهوش و دانشمندان مشهور یانسان ها (19

  .باشد

 20( اصالً چگونه ممکن است ما از چیزی اطمینان داشته باشیم؟

 در جست و جوی خدا
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 باچهید

 
 داولمت یها استدالل مقابل در فهم آسان و مشخص ق،یدق ییها استدالل ضد ارائه کتاب نیا هدف   

 سفسطه و رادهایا ادامه در و شده آغاز ستداللا از ساده و کوتاه یحیتوض با فصل هر .است خدا وجود

 ارائه مکحم شالوده کی شما به کتاب نیا در شده ذکر یها برهان .شود یم داده نشان ادعا نآ یذات یها

 .دیبساز را خدا مفهوم از خودتان یشخص جستار آن یرو بر دیتوان یم که دنده یم

 

 است؟ یکسان چه یبرا کتاب نیا

 است مهم یرقد به شانیا یبرا خدا مفهوم که است یرددانتم و باورانناخدا داباوران،خ یبرا کتاب نیا   

 یم یفعرم خدا مورد در یمباحث یا هیپا یشکل به کتاب نیا. دارد را منتقدانه آزمودن و بحث ارزش که

 تهداش دیجد یها دهیا خلق و بحث یسو به یپرواز یسکو تواند یم مباحث آن توسط هندخوان که کند

  .باشد

 ییراهنما و دکن یم کمک هستند، خدا یب اکنون هم که یکسان دگاهید بهتر انیب به مباحثات در کتاب نیا   

 کی عنوان به .شود یم مطرح خداوند وجود رد استدالل چگونه دهد یم نشان شانیا به که است

 ها تداللاس نیا ۀهم ای یبعض با خداباوران با ییواریرو در تینها در که دیهست محکوم شما ناباورخدا

 باحثم در شما به تواند یم انمقابلش در یمنطق کردیرو ۀمشاهد و ها استدالل نیا فهم د؛یشو مواجه

 .کند کمک مشابه

 نیا و دیباش مخالف شود یم گفته نجایا در آنچه اکثر با شما است ممکن پرست خدا کی عنوان به   

 است کنمم که ییها پرسش و باورانناخدا از یاریبس عتقادا شما به کتاب نیا خواندن. است یعاد یامر

 عتقادتانا از که دیهست مصمم شما اگر. دهد یم نشان را باشند داشته شما اعتقاد درمورد مردم از یبعض

. دیبفهم ار مقابلتان طرف مانیا نداشتن لیدال که کند یم کمک شما به کتاب نیا د،یکن دفاع مجادالت در

 ها نآ با که یخداناباوران و دیکن مناظره یتر مطلع موضع از که کرد خواهد کمک اشم به مباحث نیا

 و تشناخ .دیا کرده شانیها استدالل فهم و تفکر صرف که بود خواهند یزمان قدردان دیگوئ یم سخن

 و خدا ۀردربا سازنده یا وهیش به را سودمند بحث کی تا کند یم کمک شما به مقابلتان طرف دگاهید درک

 .دیکن شروع نید

 ۀنقط ساخت به هستند رددتم خدا مبحث در هنوز که یکسان یبرا دنتوان یم کتاب نیا یها استدالل   

 جیرا مباحث از یاریبس مرور با. کند کمک خدا وجود مورد در شتریب قیتحق ای بحث جهت یآغاز

 عنوان به آن از دیتوان یم که داشت دیخواه یقو انیبن و هیپا کی شما ها آن رد و خدا وجود ۀدربار

 .دیکن استفاده خودتان ۀشیاند انعکاس و قیتحق ل،یتحل یبرا یاساس
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 اثبات تزحم بار درک

ن یا مناظرات یدر تمام د شد.ین کتاب روبرو خواهیبه تکرار در ا ثباتشما با مفهوم زحمت ا   

 یمعن یبکامالَ ارائه کند. خود  یعااد یشواهد و استدالل برا ه گاه،یاست که تک یت شخص مدعیمسئول

ا یو  ه و اساس را مطرح کرد و از طرف مقابل خواستار شد که آن را قبولیپا یب یک ادعایاست که 

 رد کند.

از  Dillahunty Matt  یالهانتیمت داز  یم مثالیکه بهتر با مفهوم زحمت اثبات آشنا شو نیا یبرا   

 هداد ایلوب از پر شهیش کی شما به که دیکن ورتص د.یریرا در نظر بگ The Experience TV یشو

 ای است جزو تعدادشان ای که دیدان یم اام است شهیش درون ایلوب عدد چند که دیدان ینم شما .شود یم

 هاایلوب عدادت بودن فرد ای زوج نانیاطم با که بود دینخواه قادر عنوان چیه به مستدل یشواهد بدون. فرد

 یستداللا ای و مستدل یشواهد ستیبا یم است، فرد ای زوج تعدادشان که دینک ادعا اگر .دیبزن حدس را

 .بود خواهد یتصادف حدس کی تنها شما یادعا صورت نیا ریغ در .دیکن هارائ یمنطق

 در کاربردش و است مناظرات یتمام دائم عضو ،بحث موضوع گرفتن نظر در بدون اثبات زحمت   

 با دیبا یمدع باشد؛ یم ستهیبا زین یقانون یروندها در که است دهش شناخته یا اندازه به بحث لیتسه

 .است گناهکار هیال یمدع که کند ثابت اریبس نانیاطم

 اتاثب زحمت بار دیبا ،شود گرفته یجد خواهد یم مؤمن شخص اگر خدا، وجود مناظرات مورد در   

 وجود هب اعتقاد مقابل در الزم لاستدال گانهی واقع در. بکشد دوش به مدرک و لیدل با را خود عموض

ً  که است آن خدا،  نیا زا شیب که ستین مجبور باورناخدا .ستین موجود خدا وجود یبرا یگواه مشخصا

 ،دارد علقت آن به که ییجا کننده، دعاا دوش به را اثبات زحمت نیا و کند هیتوج را خود مانیا نداشتن

 آناناس وجود یادعا شما ایآ. آورد فراهم شواهد خود یادعا اعتبار یبرا دیبا یمدع شخص .اندازد یم

 کرد؟ دیخواه قبول کرد رد را آن توان ینم که لیدل نیا به تنها اهدوش و لیدل وجود بدون را پرنده

 .گرفت دیخواهن نظر در ،باشد نداشته یگواه که یزمان تا را ادعا نیا شما .ریخ احتماالَ 

 باعث امر نیا حداقل .شود اشاره یمدع یها سفسطه به که بود خواهد ارزشمند یگاه وجود نیا با   

 .شد دنخواه گرفته نظر در و آزموده ها دگاهید یتمام که یشکل به ،بود خواهد سازنده یبحث جادیا

 و شود یم مقابل شخص موضع ۀدوبار یبازنگر موجب ای که آورد وجود به را یشک تواند یم نیهمچن

 .گردد یم ادعا قبول از قبل گواه فتنای یبرا تعمق جادیا باعث ای

 

 ندارد؟ وجود ییخدا که مییبگو کامل نانیاطم با میتوان یم ما ایآ

 .شوند یم منکر را خدا وجود کامل نانیاطم با ورانخدانا از یبعض .دارد وجود ییخدا یب از یفیط  

 توانند ینم هکنند قانع واهدش یۀارا بدون را خدا وجود و دارد وجود ییخدا که اند نشده قانع گرید یبعض

 هب خاطر به دارد نانیاطم یزیچ مورد در یکاف حد به شخص کی که یهنگام حال هر به .کنند قبول

 .دنریگ یم نظر در یقطع را مورد ،بحث آن رساندن جهینت



7 

 

 طرف زا یاستخدام مزدور کی تواند ینم همسرم که میبگو کامل نانیاطم با توانم ینم هم من یحت   

 یاننگر صرف را وقتم اما .است شده استخدام من کردن ستین به سر یبرا که باشد نیچ خلق یورجمه

 وجود رددرمو موضوع نیا .ندارد وجود احتمال نیا اثبات یبرا یگواه و شاهد چون کنم؛ ینم احتماالت

 نیا حداقل که چرا است تر شیب من همسر بودن ستیترور احتمال که هرچند ،است صادق زین خدا

 یعلم نیقوان چهارچوب در و دهند یم حیتوض را جهان که است یغالب یها مدل با تقابل بدون ویسنار

 .ردیگ یم قرار شده شناخته

 

 دارد؟ یارزش کردن بحث ایآ

 ،خانواده توسط که ییزهایچ درمورد سپس و میا شده بزرگ یمذهب یها طیمح در ما از یاریبس   

 یکسان تیحما داشتن اگرچه .میکرد پرسش به شروع ،دان شده داده ادی ما به جامعه درمجموع و دوستان

 ورددرم کردن صحبت یبرا یزبان افتنی یول است ارزشمند اند گذاشته سر پشت را ها چالش نیا که

 .است چالش کی خود ها شک نیا

 مهارت به دنتوا یم گوناگون یها استدالل کردن برانداز د،یبده رییتغ را یکس نظر دینتوان اگر یحت  

 یاشخاص از یبعض ها نیا بر عالوه .بخشد بهبود اریبس را شما ییگرا شک و دیافزایب شما منتقدانه فکرت

 .کنند انیب را ها شک نیا چگونه دانند ینم اما باشند رددتم خود نید به نسبت است ممکن دیشناس یم که

 به و وردآ فراهم شکشان از تر قیدق یهمف تواند یم شانیا به ها استدالل ضد و ها استدالل نیا یمعرف

 .دهد سوقشان نشانید شتریب یریادگی یسو

 بحث یراب خود یساز آماده ای و دگاهتانید کردن معتبر یبرا یراه عنوان به مرجع نیا از شما چه   

 نیا د،یکن دهاستفا یاکتشاف و منتقدانه یا وهیش به نید و خدا مفهوم لیتحل و هیتجز یبرا تنها چه و ها

 کی خشب هر آغاز در. است وردهآ فراهم یکامل یها پاسخ خدا وجود متداول استدالل ستیب یبرا کتاب

 ترشیب مطالعه یبرا یمنابع امکان صورت در و شودیم داده نشان تناقضاتش سپس و یفرمع استدالل

 .دگردیم یمعرف

 

   ست؟یچ خدا از ما منظور

ه کاست  یعیبماوراءالطو ک موجود خود آگاه یخدا  از ن کتاب، منظور مایا یبخش ها در اکثر   

 از ییا، که شامل مثال هن حاکم بر آن استیقسمت اعظم جهان و قوان ای تمام ینگهدار مسئول خلق و

 ایدا خح از ین توضیا ر چتریز ین منظور ما از خدا پرستیابرشود. بن یز میت نیحیاسالم و مس یخدا

 موردر ت شی)البته ب مسیپانتئو  یکتا پرستی گر خدا،ید یمعان زدهیسدر فصل  رد.یگ یقرار م انیخدا

ت یساوب به خدا ۀها دربار یولوژئدینظرات و ا شتریب یبررس یبرا .دیم سنجیرا خواه ،(دوم

WhatAreGods.com د.یکن مراجعه 
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                                                               م؟یهست یما ک

ً مسلمان، به رشته تحر یرانیک ای، یابن نویکتاب توسط آرمن یا    او مؤسس ر در آمده است.یسابقا

Atheist Republic باشد یمAtheist Republic . و شرو یک سازمان پی ییخدا یب یا جمهوری

فراهم  ن سازمانیهدف ا اسر جهان دارد.تون ها طرفدار و دنبال کننده در سریلیاست که م یر انتفاعیغ

خود  نظرات یدر آن بتوانند به آسان تاست ا اینقاط دن یدر تمام خداناباوران یک انجمن امن برایوردن آ

ت هستند و یا اقلیدن یناباوران در همه جاخدا که افکار مشابه دارند آشنا شوند. یان کنند و با کسانیرا ب

 ست.یامن نراحت و شه یگران همیش دینظراتشان در پ مطرح کردن

ن است ن کار ممکیاو  ان کندینظرات خود را ب یتواند به راحتینم ستیک آتئی ،ن حالتیتر در کم   

مراه هبه  یتواند خطرات جان ید میگونه عقا نیاز کشورها ابراز ا یدر بعض. باعث طرد شدن او شود

ه کشود  یتر کسان شیت بیق باعث حماین طریدوار است تا از ایام ییخدا یب یجمهور داشته باشد.

 شان ساکت گردد.یممکن است بدون کمک صدا

 

 شتر:یمباحث ب

ک ید در مورد یخواه یا تنها مید و ین کتاب داریاضافه کردن به مباحث ا یبرا یزیاگر شما چ  

 د داشت:یخواه یر به من دسترسیدر آدرس ز د،یبحث کنش تر یبموضوع 

 WhyThereIsNoGod.com 

ته ن داشیآنال یریا تصویو  یصوت یا و مذهب گفت و گود با من در باب خدیتوان یق مین طریاز ا

 د.یباش
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 1 فصل

 

 نگونهیا ار جهان دیبا خدا دهد، حیتوض را اتیح نظم و یدگیچیپ تواند ینم علم"

 ."باشد کرده خلق

 

 را ها آن کدر ییاتوان هیاول بشر که بوده یا یعیطب یها دهیپد حیتوض نید کاربرد نیلاو ،مسلم قدر   

 منصوب داخ به یزمان که اند بوده یعیطب ییها دهیپد ها شانفآتش و برق و رعد مثال یبرا .است نداشته

 گرید دنساخت روشن ما یبرا را رخدادها نیا یچگونگ و یچرائ یعلم یها شرفتیپ که حال .اند شده یم

 .ستین ها آن حیتوض یبرا خدا وجود به یازین

ل مد ،یعلم یصادق است و هرچه متدها زین یعیطب یندهایفرا گرید از یاریبس ن موضوع دریهم   

ات هیگر توجیاز طرف د ،دهند یارائه م ییده هاین پدیچن ییگو شیح و پیرا در توض یابل ترق یها

ک به در در جهان وجود دارند که ما قادر ییزهایاگرچه هنوز چ شوند. یارزش تر م یب یعیماوراءالطب

 حیتوضد خو یراحت یشود که برا ینمل ین دلیاما ا میوه طور کامل هم نشد هرگز بیم و شایستیآن ها ن

ن گر، هماید یشکلبلکه به  ستیمان به خدا جواب نیاکه م یبگوئ د بهتر استیم. شایان کنیرا ب یاساس یب

 نکهیا اآورد ت یرا به وجود م یرشتیب یوجود خدا سؤال ها نیعالوه بر ا است. دانم" ینم عبارت "من

 .دیپاسخ گوا آنها ر

  یعیات طبیدر کتابش به نام اله William Paley یلیام پیلیو  به نام یلسوفیف 1802در سال       

Natural Theology  جهان کند که  یان مین بحث او بیدر ا (1). را مطرح کرد یمبحث استدالل اله

تواند به یخود به خود نم یده ایچین جهان پیچراکه چن شده باشد یک خالق هوشمند طراحید توسط یبا

 ک ساعت بهره جست:یسه جهان با یاز مقادن نظر خود یر کشیبهتر به تصو یاو برا وجود آمده باشد.

 ساعت،بودن ده یچیبه خاطر پ د،یدا کنیک ساعت پید و ناگهان یاگر شما در حال قدم زدن در ساحل باش

د که ساعت یبلهانه خواهد بود اگر بگوئا ک ساعت ساز ساخته شده است.ید گفت که توسط یمسلماً خواه

 .کند یداللت م یاحطربر  یدگیچیپ، منطق اوبراساس  د آمده است.یخود به خود پد

ک ید که ن موضوع پرداختند و نشان دادنیبه ا یاریلسوفان بسیدانشمندان و ف کنون از آن زمان تا   

ه از ک نمونی یعیق انتخاب طبیاز طرفرگشت  د.یتواند بدون وجود طراح به وجود آ یده میچیستم پیس

 اح"از به طریبدون ن یدگیچیه موضوع "پب یک چشم انداز کلیجا ما از  نیدر ا ست.ا ستم هاین سیا

 شت آشناکوتاه و ساده با مفهوم فرگ یدئویک وید در یتوان یر شما میدر آدرس ز یول ،م پرداختیخواه

 د.یشو

EvolutionSimplyExplained.com 
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 یطراح یزندگ یبازام را به ن یمدل ساده ا  John Conwayیجان کانو به نام دان یاضیرک ی   

 الا دنبر یاضیر ی  ه ایانون پاچگونه از چند مکعب ساده که چند ق یدگیچیپ دهد یکرده است که نشان م

ا تکند  انشیسپس رهاجاد کند، ین از چند مکعب ایآغاز یوک الگید یکن بایباز. دیآ یند به وجود مکن یم

 ا نابود شوند.یابند و یر یر تکثیز یاضین ریبر طبق قوان

 

 زنده: یها سلول

 شود. ینابود م داشته باشدول زنده در مجاورت خود سل کمتر از دو یاگر سلول

 .شود یورت خود داشته باشد نابود مسلول زنده در مجا ش از سهیب یولاگر سل

 مانند. یر مجاورت خود دارند زنده ما سه سلول زنده دیکه دو و  ییتنها سلول ها

 

 مرده:  یول هاسل

 که سه سلول زنده در مجاورت خود دارند زنده خواهند شد. یمرده ا یسلول ها

 

 یاوتو متف دهیچیار پیبس یبه طرح ها یبعض ار متنوع باشند.یبس ،هیتوانند بر اساس طرح اول یج میانت   

 ،حاالت یدر تمام شوند. یک نقطه متوقف میس در گر رشد خواهند کرد و سپید یرسند و بعض یم

 یس انتخاب هاشوند و نه بر اسا یمشخص م یحاکم بر باز یاضین ریها بر اساس قوان یخروج

ون و بد ودخن یقوانت از یبا تبع یستمیسدهد که هر  یساده به ما نشان م ین بازیاکن. یخودآگاهانه باز

کت ده در حریچیپ یها یو به طور مستمر به سمت خروج تواند خودش را اداره کند یم یدخالت خارج

 که دیباش دهیچین اشکال پیاز گسترش و تعامل اکوتاه  یدئوید شاهد چند ویتوان یر میرس زدر آد باشد.

 آورند. یرا به وجود م یزیرت انگیار حیبس یطرح هاتنها طبق چند قانون ساده، 

FromBasiclaws.com 

 

 ستینح طرا ۀنشان دهند یدگیچیپ

ک یم که ساعت یدان یل که از قبل مین دلیتنها به ا کند، یار هدفمند و مؤثر عمل میبس مثال ساعت   

گر ید ز بود،یاگر طراح واقعاً مسئول همه چ د.یخود به وجود آ یتواند به خود یست و نمین یعیجسم طب

ک خالق هوشمند ی طچون هر دو توس داشت، یمک قلوه سنگ وجود نین ساعت و یماب یادیبن یتفاوت

 یطراحکه  یزیشده و چ یکه از قبل طراح یزیان چیم مین طور ما قادر نبودیدند و همشده بو یاحطر
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هستند که  ییده هایطرح و برنامه تنها در تقابل با پد شد. ین مفهوم منسوخ میم و ایز قائل شوییتم ،نشده

 ند.یآ یبه وجود م یعیبه طور طب

 

  خالق را خلق کرده است؟ ی، چه کسز داردایبه خالق ن یدگیچیاگر پ

خدا  کی فراخواندن است. یدگیچیپ یوجود طراح برا ۀدیابر راد ین ایتر ین موضوع اساسیاحتماالً ا  

زمند ایده نیچیپ یده هایپد یاگر واقعاً تمام .سازد ید میجد یبلکه مشکل کند یرا حل نم یدگیچیمشکل پ

 الق  خن یست که ایا ممکن نیآ شود؟ ین قانون نمیخالق شامل اپس چرا خود  ،ک خالق هوشمند باشندی

ر تکرا تینها ین حالت تا بیب این ترتیده تر خلق شده باشد و به همیچیک خالق پیده خود توسط یچیپ

 شود؟

 است که دانشمندان همواره در حال کاوشش هستند و ممکن است که ما یموضوع جهان یدگیچیپ   

تالش  یبه جاباعث شود که ما  دیندارد و نبا یرادیچ ایه امر نیم و اینرسجواب ها  یهرگز به تمام

 م.یکن ییافسانه سرا دا کردن جوابیپ یبرا

 

 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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 2 فصل

 

 شده است اثبات یوجود خدا در کتب آسمان

 

 ینمتو نیچن شوند. یش میت محض ستایدارند که به عنوان واقع یمتون مقدس از مذاهب، یاریبس   

ه با یتون م نیا شود که یگفته م معموال شوند. یده مینام یآسمان یکتاب ها و س در نظر گرفته شدهمقد

ن ید که ان باورنیان بر این ادین ایقلداز م یاریبس مده اند.آا به شکل الهام از جانب خدا ی م ویطور مستق

 قیحقا یخیه تاریهم به عنوان توج ن صورتیز به همیل نیقرآن و انج .دنکن یمتون وجود خدا را ثابت م

 یهمتا م یبمنان کتاب مقدس خود را کامل و و. مدنشو یمخوانده ن یمقلد یبرا ییهم به عنوان راهنماو 

 دانند. یآن م یأ الهت منشیل بر حقانین موضوع را دلیو ا شناسند

د را که متون مقدس خو یشود. مردم ینظر گرفته م ش اثبات شده دریفرض از پ، ن استداللیدرا    

. ح  استیآن صح ین باور بودند که محتواین هم بر ایش از ایهستند که پ یدانند، همان کسان یم شاهد

ن، ه در آک یمغالطه ا افتد. ی( میدالل دوراست ی)نوع پنداشت پرسش استدالل در دام مغالطه ن شکلیبد

ن جمله یان مغالطه و گفتن یان ایم ی. تفاوت(1)ردیگ یش حکم را درست در نظر میگزاره از پ در الؤس

 .اردل ندیبه عنوان دل یل اعتبارین دلیوجود ندارد و به هم  مان دارم"یکه "درست است چون من ا

 

 شوندتوانند باعث اعتبار خودشان  یاسناد نم

شد. در ح بایشود آن نوشته صح یباعث نم، داخل کتاب نوشته شده است یزیل که چین دلیتنها به ا    

ه داشت قت محض هستند وجودیبودند که حق یکه مدع یفراوان یون ها افسانه و کتاب هایلیخ میتار یط

 آن ر صداقتباشد ب یلیلخود د یتواند به خود یمن ی. وجود متون مذهبدیآنها ثابت گرد یاما نادرست اند

ن یا تیاکه در نهاچر از تناقضات هستند سرشارن متون یا ن گذشتهیاز ا. آن نوشته شده است چه در

 ر آند یخیق تاریحقا یچه ممکن است رد پاو گرزالخطا نوشته شده اند یجا یکتاب ها توسط انسان ها

 د.باشن یم نهو افسا یگمانه زن از غلو، مملو گریاز طرف د اما افت شودی ها

 

 متناقض و غلط هستند معموالا  یمتون مذهب

ن یو ا دخور یرات به چشم مبه کع متفاوت یوقا انی، تناقضات و بیدرون یخطاها یاله یدر کتاب ها   

ده سنیون نیتوسط چند یمتماد قرون ین کتاب ها در طی؛ بدان سان که اقابل فهم است یضوع به سادگمو

ک یان شرح یست که میبا یم بود یم یخیحوادث تار یبرا یسند یتن مذهباگر مشده اند.  یورآ جمع

 وجود نداشته باشد. یگر تناقضیواقعه تا واقعه د
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 19-1ش یادیپ مثال در ین حاکم بر جهان هستند. برایل در تقابل با قوانیانج در عین وقایاز ا یبعض 

 و هما د،یخورش ستاره ها، ؛ه استنش خلق کردیاول آفر روزن و بهشت را در یزم گفته شده که خدا

ن یااگر  یحت شدند. دهیه دار آفراهان دانیاز خلق گ ک روز پسی، گر در روز چهارمید یاره هایس

، اند اشتهداهان وجود ین و گیار قبل تر از زمید و ستارگان بسیم که خورشیریده بگیرا ناد یقت علمیحق

 . د دارندیخورش نور از بهیرشد ن یرااهان بیگ که راچ ،ستین یب منطقین ترتیباز هم ا

ه ب 86ه یآ مثال در سوره کهف، یبرا خورد. یواضح به چشم م یعلم ین خطایدز چنیدر قرآن ن   

 فرو یرگید و در نقطه دیآ ین برمیاز زم یخاص ۀد از نقطین که خورشیو ااشاره شده ن یتخت بودن زم

 یعیطب مالً گونه خطاها کا نیوجود ا وشته شدن قرآنموجود در زمان ن شر گرفتن دانظبا در ن. ندینش یم

ن ید ایندا یطور که م همان کند؟ یم یین خطایز آگاه است چنیعالم که به همه چ یچگونه خدا اما است

به  ند کهم خداوند هستیقرآن همان سخنان مستق یه هاین باورند که آیا رست که مسلمانان با یدر حال

 .شده است یم یمحمد وح

ً کز یمثال داستان رستاخ یران متون هستند. بیا یتناقضات درون ،ن خطا هایگر از اید یبعض     ه مسلما

مونه ند نتنها چ .ن شکل مختلف گفته شده استیل است به چندین حادثه در انجیان مهم تریحیاز نگاه مس

 ن تناقضات:یاز ا

  در  ی( ول57 – 60 ، 27ید )متیوسف اهل رامه دفن گردیح توسط یکه مس آمده" ی"متدر

 .( 27 – 29، 13 )اعمال رسوالن گر دفن شدید یتوسط گروه "اعمال رسوالن"

 ک فرشته یزن ها بر سر قبر رفتند  ی( گفته اند که وقت16:5) ( و مرقس28: 5-2) یمت

 ه اند.دیا فرشته را دیها دو مرد  ( گفته اند آن20:12) وحنای( و 24:4لوقا ) یول ،دندید

  وحنا ی ی( ول14:15)مرقس  .ان کردید پسح بیع ک روز پس ازیح را یمرگ مسمرقس روز

 دانست. ید پسح میک روز قبل از عین حادثه را ی( زمان ا19-18)

 

به  تواند یح نمیخ مصلوب شدن مسیت ساده مانند تاریک واقعی ۀدربار یحت یکه متن مذهب یزمان   

د به چه رس، ان شده باشندیدر آن با دقت ب یخیتارتوان قبول کرد که حوادث  یچگونه م اجماع برسد

 ن متون؟یا یقبول الهام اله

ه کباورند  نیشان بر ایاز ا یاریاست و بس یکتاب کامل ،شان، قرآنیا یکتاب آسمانمسلمانان در نظر    

. تسرده اک ینیش بیداشته و آن را پ یش آگاهیاز اختراعات و اکتشافات مدرن از پ یاریبس ۀدربارقرآن 

 زارا پس  یحات علمیتوض  معاصرمنان  ؤم ز هستند:یانگک استدالل شک بر یدعاها به عنوان ن ایا

ً دهند یکشف شدن به قرآن نسبت م ن یااز  یبود چند یعلم ین اکتشاف هایشامل ا . اگر قرآن واقعا

 یم ا کشفرق ین حقایگر دانشمندان اید، قبل از قرآن را بارها مطالعه کرده بودندشمار که  ین بیمنؤم

شده نن داده که توسط دانشمندان نشا یتا زمان یعلم یها ینیش بین پیک از ایچ یقت که هین حقیا. کردند

 ار مشکوک باشند.ین ادعا ها بسیشود که ا یدند باعث میر قرآن ظاهر نگردیاند، در تفاس
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 باشند یز الخطا میتوسط بشر نوشته شده اند وجا یمتون مذهب

 یها ن متون توسط انسانیا ل وجود دارد:یموجود در قرآن و انج یخطا ها یاده براح سیک توضی   

با  ه شده،ح دادیصده ها بعد از حوادث توض یا حتیاز موارد دهه ها و  یلیدر خ نوشته شده اند و یعاد

ل ینجا یها از فصل یاریکه بس دیاد داشته باشین به یهمچن .مدندرآر دیات به تحریکنار هم چسباندن روا

ن شگرایرایو درواقع توسط کاتب ها و وحنایو  یمت لوقا، همچون مرقس، یینام ها نام هستند. یدر واقع ب

 .(2)نامعلوم است اهسنده ینو یت اصلیل اضافه شده اند و هویبه انج

ً یپولس تقر یل نامه هاین بخش انجیتر یمیزنند که قد ین میتخم یحیدانشمندان مس    از  سال پس 20 با

ح داده شده حضور یک از حوادث توضیچ ید. پولس در هیمصلوب گرد است که او ظاهراً  یخیتار

 ً  ییخ ادعایسال پس از تار 70 تا 30ن یهم ب ل هایانج یحت شناخت و یح را نمیمس نداشت و شخصا

 ح نوشته شده اند.یمرگ مس

ادر به ق گفتند و یسخن م یبودند که به زبان آرام یسواد یو ب یعاد یانسان ها حیمردم هم عصر مس  

ن یا اتعید شاهمانن .افتندی یانتقال م یل داستان ها به صورت شفاهین دلیبه هم. نوشتن و خواندن نبودند

 د وننر کییغاتشان تیجزئ، که در گذر زمان آب وتاب داده شوند نیهم محکوم بودند به ا یشفاه یخ هایتار

 نبرد از ،یگرید ۀهمانند هر افسان. افتندی یر شکل میین گونه تغیات مهمشان فراموش گردند و ایواقع

 .دارند یخ محض باشند ارزش ادبیکه تار نیتر از ا شیها هم ب هقصن یا، تروا تا داستان رستم

 

 :منابع
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 3فصل 

 

 ندک یت من معجزات وجود خدا را ثابیمعجزه آسا هستند و او رمعمول یغ ،حوادث یبعض

 

 یه معنح داده شود که معجزه به چیمعجزه بهتر است که به اختصار توض ۀبحث کامل دربار ازقبل     

ن یا قوانقابل بکه در ت ی: "حادثه اکند یم یونه معنن گیا امعجزه ر Collins یسیلغت نامه انگل است.

ان به عنو یزیکه چ نیا یبرا". شود ینسبت داده م یعیماوراءالطب یعت است و به علتیدائر بر طب

 عهیبطءالبدون دخالت ماورا یکیزیف و از نظر ید آماریک اتفاق بعیاز  د فراتریبا شناخته شودمعجزه 

 رممکن باشد.یغ

وادث ح سازد. ینادرند جدا م یکه تنها از نظر آمار یرا از حوادث "یواقع یعجزه ها"م ین معنیا   

 ند.ریگ یقرار م یعین طبیاما هنوز در چهارچوب قوان ،اب بودنشان قابل توجه هستندیمتأخر به خاطر نا

ر طو به یماریا بیدهد که  یابد تنها نشان می یالعالج نجات م یضیک مریکه از  یماریمثال ب یبرا

نش مام داتاز به آن که یبدون ن یعیطب یایما از دن ق نبوده است. شناختیص دقیا تشخینشده و کامل درک 

 د اصالح شود.یتواند توسط علوم جد یم م،یخود از جهان را به طور کامل رها کن

 

 ستین یاله ۀمداخل یک علت ناشناخته به معنی

ا هاز فرهنگ  یتندر را که در بعض ید به خداد اعتقایائیب یمعجزات ادراک یمورد یبررس یبرا   

د رع یگوناگون خداها یخ و در سرتاسر تمدن ها و قاره هایدر طول تار م.یکن یوجود داشته بررس

زئوس  مثال یبرا د.یآفر یماً رعد و برق را میدر اکثر موارد خداوند مستق (.1وجود داشته اند)  یفراوان

 یراتماالً برباز احیتندر در د  اگرچه دند.یتپ یپرنده رعد و برق م یها ا بالیکرد و  یآذرخش را پرت م

 یعلت ها که یزمان امروزه اما ،هداشت یماج یاحت یاله یحیک اتفاق معجزه آسا بوده و به توضیمؤمنان 

 .باشند یو منسوخ من افسانه ها ابلهانه یاگر ید شناخته شده اند یعد و برق به خوبر  یعلم

ل به توس   ۀاز مغالط یانمونه  ،یعیبماوراءالط یز به علت هایونه حوادث اسرار آمگن ینسبت دادن ا    

 کند، یارائه نم یل و مدرکیچ دلیگفته خود ه یبا وجود آن که برا طه شخصن مغالیدر ا (.2است) جهل

     داللن گونه استین مغالطه ایاز ا .ض وجود نداردیآن نق یکه براخواند، چرا یح میک گزاره را صحی

ن یا یبرا یحیگر، چون توضیبه عبارت دن "ب". یبنابرا "الف" وجود ندارد یبرا یضینق :شود که یم

 پس کار خداست. فاق وجود نداردات

 کند یافت میدر یقلم یون ها باطریخود را از ترل یروید نیکنم که خورش ید که من ادعا میتصور کن   

د یکه خورش دیح دهیخواهم توض یخ از شما مدر پاس ت.ن حرف ابلهانه اسید که ایکن یو شما ادعا م

هم تاکنون  ید که کسیا فرض کنید یدان یاحتماالً شما جواب را نم کند. یافت میخود را از کجا در یانرژ



16 

 

 ین فقدان دانش را به عنوان شاهدیخواهد بود که ا یا منطقیآ د را کشف نکرده باشد.یخورش یمنبع انرژ

 م؟یریبگ من در نظر یادعا یبرا

الل ها ن استدیکه اآن است  یعیز به منشأ ماوراءالطبیگر در نسبت دادن حوادث اسرارآمیمشکل د    

 وجود شود یچ شکل نمیمثال به ه یبرا .باشند یارزش م یبدون وجود شاهد و گواه ب و ریابطال ناپذ

ه ن گونیما در رد ا یاناما ناتو ن رد کرد.یمرکز زم یکیکر ضد گرما را در نزدیغول پ یآب یاسب ها

ت حمز کند، یر میابطال ناپذ ییادعا یکه کس یزمان باشند. حیشود که آن ها صح یدعاها باعث نما

  ن شخص است.یز به دوش همیاثبات ن

ات حیتوض یشود به تعداد نامحدود یم ،شان وجود نداردیبرا یحیکه توض یثحواد یتمام یبرا     

ا عجزه رم یکه شخص یباشند. در حال یح نمیک از آن ها لزوماً صحیچ یه یول ر ارائه کرد.یابطال ناپذ

 بدون ین حالتیدر چن داند. ین اتفاق میها را مسئول ا ییگر آدم فضاید یشخص دهد، یبه خدا نسبت م

 هستند. یمعن یزان پوچ و بیک میبه  ادعا هر دو ،شانیاثبات ادعا یوجود شاهد برا

 یات منطقحیتوض ی، پس از مدتآمدند یابتدا معجزه آسا به نظر مکه در  یش آمده که حوادثیبارها پ   

گ پس از مر یاز زندگ یک به مرگ به عنوان شاهدیمثال تجارب نزد یبرا .افت شده استیشان یبرا

اال بش خارج شده و از کند که از بدن یاحساس م ن تجاربیا یدر ط معموالً شخص شوند. یبرداشت م

 یضبع است. ییک به سمت روشنایک تونل تارین که در حال رد شدن از یا ایکند و  یم به آن نگاه

را  جسم، شخص یب ین صداهایز ایاوقات ن یگاه شنوند. یزان از دست داده خود را میعز یگر صداید

 دانند. یپس از مرگ م یزندگ شانیکه ا ییوشنار کنند، یم یین روشنایوادار به بازگشت از ا

ن حال یابا  .هستند یار واقعیز بسیخود شخص ن ید و براند قانع کننده باشنانتو یحات مین توضیا   

ند با انسته توا دانشمندان د.نکن ین واکنش ها اشاره میدر پشت ا یکیولوژیزم بیک مکانیبه  یشواهد علم

 .(3)را خلق کنند یات مشابهیتجرب ،از مغز انسان یخاص یهاک قسمت یتحر

خارج از  د منشأ آن رایست نبایمشخص و قابل درک نبالفاصله  ک حادثهیت ل که علین دلیتنها به ا   

د هم یانجام شود و شا یش تریق بین حوادث تحقیدرک ا یاز باشد که براید نیشا .دانست یجهان ماد

 .میکامال آن را بفهم میهرگز نتوان

 

ا ب یرایبس  هستند یمعن یاز حوادث ذاتا

 ییهم الگوها را شناسا یو تصادف یمعن یدر اصوات ب یست که حتشده ا یطراح یمغز انسان به شکل   

 یدر مجله علم یت مغز انسان را در مقاله این قابلیا  Michael Shermerکل شرمریما کند. یم

"Scientific American 2008"  (یمعن یدار در اصوات ب یمعن یافتن الگوهای) ییگراالگو 

 هبا توج، یالگوها و ارجاع روابط عل   ییشناسا ز انسان به سمت  ل مغین تمایطبق نظر شرمر ا .(4)دینام

تکامل  یعال یاست که ما در آن به شکل یزیبوده و چ یاتیح ،عتیما در زنده ماندن در طب ییانابه تو

"تصور کن که سه  :دهد یح مین گونه توضیا  Ted Talk 2010شرمر نظر خود را در م.یافته ای

خش  یناگهان صدا زند.  قا قدم یمیآفر  یکه در دشت ها  د هست  ینیک هومیاست و تو ون سال قبل یلیم
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 باد بوده است؟ یا تنها صدایوان درنده است و یک حی یقدم ها ین صدایا ایآ . یشنو  از علفزار یم خش  

 ین تصمیتواند مهم تر  ن لحظه یمیم شما در ایتصم
 

 ن صدا،ید که ایاگر فکر کن تان قلمداد شود.  م زندگ

ک یشما مرتکب  باد بوده است، ینده است و سپس مشخص شود که تنها صداوان در یح کی یصدا

باد است و سپس خالف آن  ین صدا صداید ایکن  گر اگر فکر یاز طرف د د. یان شده ایز  ب   ویل اشتباه ادرایک

 یتان به نسل بعدیشود که ژن ها د شد و حماقت شما باعث یمیل به ناهار خواهیشما تبد ثابت شود،

 ت ی  علارجاع  از یعیکه چگونه انتخاب طب دهدینشان م ن مثالیا ."شه نابود گردندیهم یابد و براینتقال نا

 Kevin R Forest & Hannaن فارست ی. هانا کوکو و کو(5)کندیم یطرفدارحوادث  انیم

Kokko یدر ژورنال علم گونه"و خرافات  یخرافات یگشت رفتارهابه نام "فر یدر مقاله ا 

Proceedings' of the Royal society B 2008"" :استنتاج کرده اند که 

   ها رخ  ون آنرامیکه در پ یحوادث یتمام ی  ن احتماالت عل  ییدر تعره ـ یان ها و غسافراد ـ ان یناتوان"

د منطق جا به بع نیاز ا .کند یمجبور م یر عل  یو غ یعل   یها یوستگیغام پرا به اد شانیا دهند یم

دار ند که در آن جانیگز یرا برم ییها یاستراتژ ،یعیانتخاب طب گردد. یخرافات واضح م یتفرگش

قاء و ب یاکه بر یین گونه ژن هایغلط و فراوان دارد و ا یبه سمت ادراک ارتباطات عل   یش تریل بیتما

 (.6ابند")ی یبعد انتقال م یبه نسل ها هستند ید مثل ضروریتول

 ییوانان ها، تا انساو ام. ج استیار رایق ارتباط دادن بسیاز طر یریادگی ن نوعیا واناتیح یایدر دن    

و  شود ب دادهیفر یتواند به آسان یده است و متأسفانه مغز ما میچیار پیالگوها بس ییما در شناسا

و ب سطح چو یدن چهره بر روید افتن اشکال در ابرها،ی :مثال ی. براند که وجود ندارندیرا بب ییلگوهاا

 .دیسف یصداافراد در  یدن صدایشن

ً باگر آن اتف یحت م،یزها عجول هستیچ به یمعن ن ما در نسبت دادنیهمچن    ه ب اشد.ب یمعن یاق ذاتا

 یاهگر دارند و گیک دیبا  یار مستحکمیبس یکه روابط شخص یار احساسیبس یموجوداتعنوان انسان )

ن گونه یاالً ان که احتمیم تا ایچسبان یغلط م یراکدا یاخود را به الگوه( گر هستندیک دیقاً غمخوار یعم

در  هد کهن احساس به ما دست دیا یم و به نوعیبساز یخود معن یت هایبت ها و موفقیمص یم برایبتوان

 .(7)میکن رجوع )خدا( ک راه حل قابل اعتمادیم به یتوان یکه خارج از کنترل ما هستند م ییت هایموقع

بول قد یا نبابه قبول معجزات دارند و چر ییل باالیدهند که چرا انسان ها تما یم نشان ن رفتارهایا   

 ،جزاتت معاثبات وجود و عل   یبرا مستدلل بدون داشتن شواهد ح پنداشت.یات معجزه آسا را صحیتجرب

 توانند وجود خدا را اثبات کنند. ین گونه حوادث نمیا

 

 باشد ینم عهیببر ماوراءالط   یر محتمل گواهیغات اتفق

عه یبآن را به ماوراءالط   کنند، یرمحتمل را مشاهده میار غیک اتفاق بسی یاز انسان ها وقت یاریبس    

 یبا اندک یول رند.یگ ی، آن را معجزه در نظر میعیل طبیال دالگشتن به دنب یدهند و به جا یربط م

ز یر محتمل نیار غیحوادث بس یتگردد که ح یمشخص م ،ن احتماالتیقوان ییصفات ابتدا ۀمطالعه دربار

وقوعشان  احتمال که یدهند حوادث یوجود دارند که نشان م یفراوان ینمونه ها .(8)دهند یدائماً رخ م

 .J. Eبه نام  یدان یاضیر هستند. ییواقع همه جا باشند و در یمعجزه آسا نماست ن یار پائیبس
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LittleWood  با احتمال  یم که ماهانه حوادثیار داشته باشد انتظیک از ما بایکرده است که هر انیب

مشان باعث یدان یارزش م یکه ما ب یاتفاقات یده گرفتن تعداد نجومیناد د.نما رخ ده یون برایلیک در می

مانند  ،ه هستندکه در نظر ما قابل توج یحوادث رمحتمل است.یص وقوع حوادث غیما در تشخ یناتوان

ا که ین رویدن ایدآن با  یر شدن توسط زنگ مادرتان و هم زماندایا بی ییبرنده شدن در بخت آزما

که احتمال  یشمار یب یمعن یهستند از اتفاقات ب یزیتنها کسر ناچ ،مادرتان با شما تماس گرفته است

ر در ساعت یدن زنگ مادر و تمام شدن شیمانند شانس د کم تر است، یا حتیزان و ین میه هموقوعشان ب

 " :دهد یح میتوض David S .Handبه نام  یطور که آمار شناس هماند. هفت صبح پنج روز بع
 

 زندگ

انتظار د یدهند، با ما رخ یم یان براین میکه از ا  حوادب   یپر است از حوادث کوچک و بزرگ و با تعداد باال

ر شوند به طو  که جداگانه برریس  ن اتفاق ها زماب  یک از ای، هرچند هر شگفت آور را داشت یفاق هاات

 " د خواهند بود. یبع باور نکردب  

م که یافتین فکر بیممکن است به ا ،ن استییار پایاحتمال وقوع شان بس که یحوادث ۀبعد از مشاهد    

 حاتیوضتن حوادث به استفاده از یا جلوه دادن یمنطق یو براعت شکسته شده اند ین حاکم بر طبیقوان

که  داهد بونخو ین معنید باشد، به ایاتفاق بع کیهم که  هر اندازه یول .میمبادرت ورز یعیماوراءالطب

ً  یعیر طبیات غهیجتو  یاتهیوجن تیقبول چن م که باید در نظر داشته باشیبا محتمل تر هستند. مخصوصا

دث حواق یعت که به طور مداوم و دقیطب یعلم یکه مدل ها مین موضوع موافقت کرده ایعمالً با ا

ر محتمل یاق غک اتفی ل که ما شاهدین دلیند، تنها به اکرده ا ینیش بیه و پح دادیرا توض یفراوان یعیطب

از  یا گواهمهرگز به  "معجزات"ن گونه یق ایدق یل و بررسین، تحلیعالوه بر ا، اشتباه هستند. میبوده ا

ز ش ایب یزیکه چ دیاز موارد ثابت گرد یلیخ بلکه در واقع در ،نداده استنشان عه یبوجود ماوراءالط

  .(9)نبوده اند یعیطب یده هایه از پدی، توهمات و درک غلط اولیارزش شعبده باز یب یه هاحق
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 4فصل 

 

 ودم بینخواه یخوب یشه در وجود خدا دارد و بدون وجود خدا ما انسان هایاخالق ر

 

از  یرایشود. بس یح شناخته میو صح یرفتار و کردار اخالق یبرا یین به عنوان الگوید معموالً    

 یندگزا یدن به بهشت و یرس ید که برانکن یهستند که به مردم امر م ینیقوان یمقدس حاو یکتاب ها

 ید در پین عذاب و تبعین قوانیز اا یرویدر پ یو کوتاه کنند یچگونه زندگپس از مرگ،  ید مشابهیسع

و  صالح ی، به عنوان انسان" استییدهد و "خدا ین دستورات را انجام میکه ا یخواهد داشت و کس

 یواجه ممگران ید یبا بدگمان باوران معموالً ناخدااست که  ین در حالیا .شود یاخالق مدار شناخته م

ً یرا که نهای. زشوند  یند جلوتوا یم یزیم چه چید که چگونه رفتار کنیبگو که به ما ییبدون وجود خدا تا

ناسان که توسط روان ش یک نظر سنجیم؟ طبق یم انجام ندهیرا که دوست دار یرد که هرکاریرا بگ ما

ن یتر هستند که کم یکا و کانادا جزء کسانیست ها در آمریکه آتئ دیص گردمشخ انجام شد، ییکانادا

 ! (1)یتر از متجاوزان جنس کم یتشود ح یها م زان اعتماد به آنیم

به عنوان  باوران،اخالق تر بودن خدانا یقابل اعتمادتر و ب ریدال بر غ یچ مدرکیت هیدر واقع یول   

       طور که مسلمانان و  همان .وجود ندارد یانسان یگر گروه های، نسبت به دیک گروه انسانی

 د و درنباشن یدرست یتوانند انسان ها یران هم مباوناخداب و نادرست وجود دارند، متقل یها یحیمس

 یالقل اخیسرمشق فضا یمذهب یاز انسان ها یکه همانند بعض دوجود دارن یمقابل خداناباوران شرافتمند

 باشند. یم

ع ن موضویهرچند که ا .(2()3)شوند یخشونت م بیان باعث ترغید که ادیآ یقت به نظر میدرحق   

شه یرات یالقن گفته که اخیبا ا کند اما ین و خشونت داللت نمیان دیم میمستق یرابطه سبب کیوسته بر یپ

 د در تناقض است. در وجود خدا دار

 

 افتند  یکنند و از مد م یر مییات تغیاخالق

 زمان ن متون در آنیکنند که ا یرا بازتاب م یعصر یرزش هاو ااند  یمیقد معموالً  یمذهبمتون    

ابد ی یر مییتغ فرهنگ یترق یپااست، هم یرفتنیچه پذ دگاه ما نسبت به آنید زماننوشته شده اند. با گذر 

 یمثال برده دار یل منسوخ و مشکل ساز گردند. برایقرآن و انج یه هایاز آ یاریشود بس یو باعث م

 یاخالق یکار یشان برده داریوجود دارند که از نظر ا ییاگرچه هنوز هم انسان ها ،دیریرا در نظر بگ

ل شامل ی، انجن وجودیبا ا گر مخالفند.یک انسان دیت یان باحق مالکیحیب به اتفاق مسیت غریست، اکثرا

مثال در  یدهد. برا یح میرا توض یح برده دارین صحیات فراوان، قوانیاست که با جزئ یمتون فراوان

ه خود برده یهمسا ید از ملت هایتوان یم شود که شما یح داده می، توض25: 44-46ان یق، الویعهد عت

که در  یاز اقوام ید بردگانید "اما اجازه داریریبگ ید از ملت خود به بردگیتوان ینم یول ،دیکن یداریخر
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، دیان شما ساکنند بخریرا که در م یبانید فرزندان غریتوان ین مید و همچنیکن یداریکنار شما ساکنند خر

سودمندانه  ی( به شکل21: 20-21در خروج ) .مده شده باشند"آا ین شما به دنیاگر در سرزم یحت

البته تنها  .د مجازات شودیبا ز خود را با چوب بزندیا کنیغالم  شود که اگر صاحب برده یح میتصر

پس از کتک خوردن زنده  یروزز چند یا کنیرد: " اما اگر آن غالم یکه برده پس از چند روز بم یزمان

 ز به او تعلق دارد ". یا کنیم را آن غالیز بماند، اربابش مجازات نشود

نوشته  در زمان .شده است یست که از آن چشم پوشین لیز در انجیال برانگؤتنها عمل س یبرده دار   

اهان گن یبرا یشد و مرگ مجازات محبوب یآزادانه استفاده م ل از مجازات مرگ هم کامالً یشدن انج

فتن در گ(، دروغ 20:13ان:ی)الو ییهم جنس گرا، (20:10انیزنا )الو چون:هم یتخلفات .ق بودیعهد عت

 (، لعنت کردن پدرو31: 14-15ن سب ت )خروج ییاز آ یچی(، سرپ22: 13-21ه یبکارت )تثن مورد

 شوند. یره شامل مجازات مرگ می( و غ21:17مادر)خروج 

 شود. در هد کشتیبا ،ن اسالم خروج کندیاز د یان شده که هر کسیز به وضوح بین یم اسالمیتعال در   

شند، با یم یات اسالمین واخالقیقوان یکه از منابع اصل ث،یحد ین کتاب هایقابل اعتمادتر ن ویمعتبرتر

 ن است:یمرتد یخواستار مجازات مرگ برا محمد نقل شده که او از

دا خجز  یدهد معبود یم یکه گواهخته شود یر یست خون فرد مسلمانیحالل ن": است امبر گفتهیپ   

نش را یکه د یکس و ل زناکارهأت: جان در برابر جان، متمن فرستاده خدا هستم جز به سه عل  ست و ین

 ( 6484،شماره 3125/6 یح بخاری)صح ."کند یکند و جمع مسلمانان را ترک م یرها م

 د:کن یم یرفدارط زینکنند  یم یکه نافرمان یکتک زدن زنان قرآن از   

 یبر بعض یبعض یکه خدا برا یتراست به واسطه آن بر ینمردان را بر زنان تسلط و حق نگهبا" 

بت یغ ع شوهران و دریسته مطیدهند، پس زنان شا یر داشته و از آن جهت که از مال خود نفقه ممقر

ز ا که ار یازآن رو که خدا هم حقوق زنان را حفظ فرموده است و زنان ها باشند. آنان حافظ حقوق آن

 و)اگرباز دییمان یها دور ثر واقع نشد دربستر از آنؤد و اگر میو اندرز ده د پندیم داریآنان ب ینافرمان

دا خد که ییها مجو بر آن یگر راهید چنان چه اطاعت کردند دیه کنیع نشدند(، آنان را به زدن تنبیمط

 ( 34)النساء: م الشأن است.یبزرگوار و عظ

ً یون سریاز مذهب یاریالبته بس     یلز متن اصااال همچون متون ب یینقل قول هان جمله که یبا گفتن ا عا

قبل و  یه هایآ ،نین دین است که منتقدیشان ایو ادعاکنند  ی، از کتاب مقدس خود دفاع مخود جدا شده اند

 ن درینتقداز م یراین حال بسیبا ا .کنند یدا میپ یمتفاوت یه ها معنین گونه آیرند و ایگ یده میبعد را ناد

     هیتوص به شما ه ها در ارتباط با متن کرده اند. ماین آیق ایار دقیل بسیتحلصرف  یادیواقع وقت ز

تفاده ات خود اسمه در مناظریذکر شده بدون مطالعه متن ضم یه هاین آیک از ایچ یم که از هیکن یم

 یگریبت دا هر جنبه مثیو  یکوکارین عشق، یه ایکه آ ین زمانیمنمؤاز  یاریجالب است که بس. دییننما

ر ه ها بیکه آ ینها زمانن تیمنؤشوند. م یمه نمیکند خواستار متن ضم یف میرا توص یاز آن متن مذهب

 .ددانن یها را جدا شده از متن م آن ،دند هستنیشان ناخوشایا

اما  سنده در تضاد نباشند،ینو یان زندگات زمیاگرچه ممکن است مجازات و اعمال ذکر شده با اخالق   

د. ما انسان ها امروزه گرد یما نم ۀامروز یدر زندگ ین رسوم فرهنگیا ل قبول شدنن امر باعث قابیا
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 یش نمیک انسان درستکار ستایکشد به عنوان  یخاطر باکره نبودن همسرش او را مه را که ب یمرد

ً یاگر اخالق م کرد.یبلکه او را به جرم قتل مجازات خواه، م یکن  یمقادر و جبار  ییشه در خدایر ات واقعا

 ر کند. ییست با گذر زمان تغیبا ینم داشت،

 

 اثوفرون یمعما

ات ل ذیبه دل را یخاص یا خدا دستورهای اند؟ و ید اخالقیگو یل که خدا مین دلیافعال تنها به ا ایآ    

 یا یبکه در قلب مباحث مذه ییمعما. اثوفرون است یمعما یال هسته اصلؤن سیدهد؟ ا یشان میاخالق

است خدا ات از خویاگر اخالق (.4)ندنز یم یات رأیاعتبار اخالق یدر باب منشأ اله رد کهیگ یقرار م

ون و بد نهتواند مستقال یست. شخص میدرستکار بودن ن یه به خدا برایبه تک یازیگر نید، دمنفصل باش

ت ایخالقاگر اگر خداوند ید یاز طرف .ح داشته باشدیرفتار و کردار صح یبرا یاریمع، یباز خورد اله

 اتیخالقتواند ا ین نمیکند پس در واقع ا قخل، ز نادرست استیز درست و چه چیچه چرا با گفتن آنکه 

 یالهوسکورکورانه از بو یرویپ شود به یل میات تبدیگونه اخالق نیا .که استبداد محض استباشد بل

 خالق.

 

 ندارد یخارج ا وجودی ا بد خواه وی ا ناتوان است ویخداوند 

عا در اد نیت با اید. اما واقعباشن یرخواه میخ مهربان و قادر، یک خدایوجود  یان مدعیاد اکثر   

ن ینز کودکان درسیغم انگ مثال مرگ ی. برادهد یمردم رخ م یبرا یاتفاقات وحشتناک .تناقض است

و  تصادفات ۀا مرگ مردم به واسطی و یعیطب یایکامل توسط بال یک روستاین رفتن یازب ،یخردسال

ار درستک یداخوم هستند تا ا معدیظالم و  ،ناتوان یک خدای ۀتر نشان دهند شین اتفاقات بیها. ا یرمایب

 .میو رح

اشتن به مان ندیل ایکه درآن کافران تنها به دل ییجا ،ماست به نام جهن   یر مکانن ها تصویو بدتر از ا  

ا ر یلطغ یکه خدا ین دارانیل دامن عذاب شیا قت ظاهراً یشه در عذاب خواهند بود. درحقیهم یخدا برا

ان یهودیو  ت هاسیهندوها، بود ،نمسلمانا ین برحق باشد تمامیت دیحی. اگر مسشود یز میپرستند ن یم

 (21:8ه ( و)مکاشف1: 6-10ان یکی)شالون ،(3: 18-36وحنای) م خواهند سوخت،شه در آتش جهن  یهم یبرا

 یند، برائل هستگر قایان دیروان ادیپ یامشابه بر یعذاب ،باشند یم را دارا مگر که مفهوم جهن  یان دیو اد

 مثال اسالم :

 

ْنهُ َوُهَو ف ي اْْلخ   ینًا فَلَْن یُْقبََل م  ْساَلم  د  ینَ اْلخَ َن م  َرة  َوَمْن یَْبتَغ  َغْیَر اْْل  ر   اس 

 .ستان اارانکیست، و او در آخرت از زیرفته نیپذ یار کند هرگز از ویاخت ینیر از اسالم دیهر کس غ

 (85هیآ ل عمران،) سوره آ
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َجْت جُ  ْم نَاًرا ُكلََّما نَض  یَن َكفَُروا ب آیَات نَا َسْوَف نُْصل یه  َ  اَب   وًدا َغْیَرَها ل یَذُوقُوا اْلعَذَ ْلنَاُهْم ُجلُ ُهْم بَدَّ لُودُ إ نَّ الَّذ  إ نَّ َّللاَّ

یمً  یًزا َحك   َكاَن َعز 

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  

(56ه ی)سوره النساء آ  

 

یُح اْبُن َمْریَمَ  َ ُهَو اْلَمس  یَن قَالُوا إ نَّ َّللاَّ یحُ اَل اَوقَ     لَقَْد َكفََر الَّذ  َ َرب  ي یَا بَن ي إ سْ  ْلَمس  إ نَّهُ َمْن  َربَُّكْم   وَ َرائ یَل اْعبُُدوا َّللاَّ

ُ َعلَْیه  اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّارُ  َم َّللاَّ ْك ب اَّللَّ  فَقَْد َحرَّ ْن أَ َما ل لظَّ وَ    یُْشر  یَن م   ْنَصار  ال م 

ً کافر گشتند، در حالم شدیح پسر مریمس ییآنان که قائل به خدا  یبن ی: اح گفتیکه خود مس یند محققا

ر او را ب د، که هر کس به خدا شرک آرد خدا بهشتیننده من و شماست بپرستیرا که آفر ییل، خدایاسرائ

 .نخواهد کرد یاریچ کس یگاهش آتش دوزخ باشد، و ستمکاران را هیحرام گرداند و جا

یَن قَالُوا إ نَّ  َ ثَال ُث ثاََلثَة    لَقَْد َكفََر الَّذ  ْن إ لَ    َّللاَّ ٌد ۚ إ لَ   إ الَّ ه  َوَما م  ا یَقُولُ َوإ   هٌ َواح  یَن ْن لَْم یَْنتَُهوا َعمَّ وَن لَیََمسَّنَّ الَّذ 

ْنُهْم َعَذاٌب أَل یمٌ   َكفَُروا م 

 یخدا که جزندند، و حال آیل دهنده خدا( است کافر گردیاز سه )عنصر تشک یکیالبته آنان که گفتند خدا 

 ناک خواهددرد یه آن کافران را عذابالبت   ،ث( زبان نبندندین گفتار )تثلیست. و اگر از این ییگانه خدای

 .دیرس

 (72-73ات ی)سوره المائده آ

 

تُْهُم اْلَحیَاةُ ال بًا َولَْهًوا َوَغرَّ ینَُهْم لَع  یَن اتََّخذُوا د  ْن ُدون  ْبَسَل نَْفٌس ب َما َكَسبَْت لَ تُ  َذك  ْر ب ه  أَنْ وَ  یَا ۚ دُّنْ َوَذر  الَّذ  ْیَس لََها م 
ْنَها   ْل ُكلَّ َعْدل  اَل یُْؤَخْذ م  لُواَك الَّ ئ  ولَ  أُ  َّللاَّ  َول يٌّ َواَل َشف یٌع َوإ ْن تَْعد  یَن أُْبس  یم  م  لَُهْم َشَراٌب  ب َما َكَسبُوا   ذ  ْن َحم 

 َوَعَذاٌب أَل یٌم ب َما َكانُوا یَْكفُُرونَ 

، د واگذارال خوب داد به حیها را فر ا آنیدن یگرفتند و زندگان یچه و سرگرمین خود را بازیو آنان را که د

جز خدا  او را وبه عمل خود عاقبت گرفتار شود  یر ده، تا مبادا کسن قرآن تذک  یها را( به ا ن قدر )آنیهم

ن ا هماه رند. آنیفدا دهد از او نپذش خود از عذاب( یآسا ینباشد، و اگر هر چه )برا یعیدادرس و شف

م جهنم و یاز حم یفر کفرشان شرابیرسند و به کیفر اعمالشان به هالکت میهستند که عاقبت به ک یکسان

 .دردناک دارند یعذاب

 (70ه ی)سوره االنعام آ
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َن اْلَما َونَاَدى   ُ ۚ أَْصَحاُب النَّار  أَْصَحاَب اْلَجنَّة  أَْن أَف یُضوا َعلَْینَا م  ا َرَزقَُكُم َّللاَّ مَّ َمُهَما َعلَى  ء  أَْو م  َ َحرَّ قَالُوا إ نَّ َّللاَّ
ینَ   اْلَكاف ر 

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.

 (50هی)سوره االعراف آ

 

یَن َكفَُروا    َولَْو تََرى   بُوَن ُوجُ  إ ْذ یَتََوفَّى الَّذ  یق  اَرُهْم َوذُوقُ  َوأَْدبَ وَهُهمْ اْلَماَلئ َكةُ یَْضر   وا َعذَاَب اْلَحر 

 آنشت و پ یرند و بر رویگیها را م که فرشتگان جان آن یحال کافران را هنگام یسخت یو اگر بنگر

 !د طعم عذاب سوزنده رایند( بچشیگویزنند و )میها م

 (50هی)سوره االنفال،آ

 

ُ فَُهَو اْلُمْهتَد     َد لَُهْم أَوْ  َوَمْن یَْهد  َّللاَّ ْن ل یَاَوَمْن یُْضل ْل فَلَْن تَج  یَاَمة  َعلَى  َونَْحشُ  ون ه    دُ َء م  ْم ُعْمیًا وُ  ُرُهْم یَْوَم اْلق  ه  ُجوه 
ا  َوبُْكًما وَ  یًرا َمأَْواُهْم َجَهنَُّم    ُصمًّ ْدنَاُهْم َسع   ُكلََّما َخبَْت ز 

ز گر جیواگذارد د یافته و هر که را به گمراهیت یقت هدایکند آن کس به حق ییو هر که را خدا رهنما
ت صور یامت شود بر رویافت و چون روز قی یها نخواه بر آن یچ )رهنما و( دوست و نگهبانیخدا ه
تشش م کرد؛ به دوزخ مسکن کنند که هرگه آن دوزخ آیو( کور و گنگ و کر محشورشان خواهم ی)بکشان

 .میها سوزان و فروزانش کن دتر بر آنیخاموش شود باز شد

ظَ َذ   یًداعُوثُوَن َخلْ أَإ نَّا لََمبْ  ُرفَاتًاوَ اًما ل َك َجَزاُؤُهْم ب أَنَُّهْم َكفَُروا ب آیَات نَا َوقَالُوا أَإ َذا ُكنَّا ع   قًا َجد 

ده و یپوس ینکه ما استخوا ا پس از آنیات ما کافر شدند و گفتند: آیفر آن کافران چون به آین است کیا

 م؟یشویخته میم از نو باز برانگیپراکنده شو یغبار

 ( 97-98ات یآ االسراء، )سوره

 

ْن َرب  ُكْم    ْن َوَمْن َشاَء  َوقُل  اْلَحقُّ م  ْم ُسَراْدنَا ل لظَّال  ا أَْعتَ إ نَّ   ۚفَْلیَْكفُرْ فََمْن َشاَء فَْلیُْؤم  یَن نَاًرا أََحاَط ب ه  قَُها ۚ م  َوإ ْن  د 

ي اْلُوُجوهَ ۚ یثُوا یُغَاثُوا ب َماء  َكاْلُمْهل  یَْشو   فَقًاْت ُمْرتَ َساءَ وَ ب ئَْس الشََّراُب  یَْستَغ 

یکه م مان آرد و هریخواهد ایکه من حق همان است که از جانب پروردگار شما آمد، پس هر یو بگو: د
بزرگ  یهامهیآن مانند خ یهام که شعلهیاا ساختهی  مه یکافران ستمکار آتش یخواهد کافر شود، ما برا

وزان سمانند مس گداخته  یآب، درخواست کنند  یها احاطه کند و اگر )از شدت عطش( شربت آب گرد آن
 .تاس یهشگایار بد آسایو آن دوزخ بس یار بد شربتیآب بسها را بسوزاند و آن  یها دهند که رو به آن

(29ه یآ سوره الکهف،)  
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عَْت لَُهْم ثِ  ِمیمُ یَاٌب ِمْن نَاٍر یَُصبُّ ِمْن فَْوِق ُرُءوِسِهُم اْلحَ َهذَاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فِي َرب ِِهْم فَالَِّذیَن َكفَُروا قُط ِ  

ه پروردگارشان با هم ستیزه مى كنند و كسانى كه كفر ورزیدند این دو ]گروه[ دشمنان یكدیگرند كه در بار

شودهایى از آتش برایشان بریده شده است ]و[ از باالى سرشان آب جوشان ریخته مى جامه   

 یُْصَهُر بِِه َما فِي بُُطونِِهْم َواْلُجلُودُ 

گردد آنچه در شكم آنهاست با پوست ]بدن[شان بدان گداخته مى  

اِمُع ِمْن َحِدیدٍ َولَُهْم َمقَ   

 و براى ]وارد كردن ضربت بر سر[ آنان گرزهایى آهنین است

اَب اْلَحِریقِ لََّما أََرادُوا أَْن یَْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن َغم ٍ أُِعیدُوا فِیَها َوذُوقُوا َعذَ   

عذاب آتش  شوند ]كه هان[ بچشیدهر بار بخواهند از ]شدت[ غم از آن بیرون روند در آن باز گردانیده مى 

 سوزان را

 (19-22اتیسوره الحج،آ)

 

یَن ف ي النَّار  ل َخَزنَة  َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم یَُخف  فْ   َن اْلعََذاب  ْوًما م  ا یَ َعنَّ  َوقَاَل الَّذ 

 .ف دهدیعذاب ما را تخف ید که روزیخود بخواه یند: از خدایگو و اهل دوزخ به خازنان جهنم

یَن إ الَّ ف ي َضاَلل  َما ُدَعاُء اْلكَ وَ ُعوا ا فَادْ قَالُو  ۚوا بَلَى  قَالُ ْم ُرُسلُُكْم ب اْلبَی  نَات   تَأْت یكُ قَالُوا أََولَْم تَكُ   اف ر 

 

ان یخدوز امدند؟یت( شما نی)هدا یغمبران شما با معجزات و ادل ه روشن برایا پیآن ها پاسخ دهند که آ

ه نک هر چیند: ایم(. پس خازنان جهن م گویاه افتادین روز سیو بدم یآنان نکرد یرویآمدند )ما پ یند: آریگو

 .ان( نخواهد بودیکافران جز در ضاللت )و ز ید، که دعاید دعا )و ناله( کنیخواهیم

 (49-50اتیآ )سوره غافر،

 

ً مطلق مطمئن مهربان   یک خدای   ن آ یعضاکه ا یا آمدن در جامعه ایفرزندان خود را به خاطر به دن ا

 ین هاییاز آ یا نوع اشتباهیکنند و  یم یرویپ یاز کتاب مقدس اشتباه، پرستند یرا م یاشتباه یخدا

 کند. یان محکوم نمیپا یب یدهند به عذاب یسا را انجام میکل

 یبودن خدا یاریبه دو مع ،تیحیات و مسیاخالق ک مناظره در بابیدرSam Harris  سیسم هر  

آن را به خدا  افتد معموالً  یمن مؤک می یبرا یکه اتفاق خوب ینگام. ه(5)کند یکخواه مطلق اشاره مین

د که اراده و خواست خداوند یگو یم معموالً  منؤم، دهد یک فاجعه رخ میکه  یدهد و زمان ینسبت م
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گرند: اگر ید کین دو ادعا در تناقض با یا. میستیقادر به درک آن ن یفان یها رمزآلود است و ما انسان

ً یم که خدا نهایم مطمئن باشیتوان یچگونه م ،ابل درک استرقیغ ت خداین ً ریخ تا ن یا خواه است. مطمئنا

 ات است.یاخالق ین ادعا باشند که خدا منبع غائیا یبرا یتوانند ستون محکم یگفته ها نم

 

 اتیاخالق یبرا یعیح طبیک توضی

    ات یالقشود که اخ یوشن تر من موضوع ریم، اییپو یرا م یق تر روابط انسانیهر اندازه که ما عم   

تانه وع دوسد. رفتار نباش یز نمید و در واقع محدود به انسان نن وجود داشته باشیواند خارج از دت یم

ً  .شود یز مشاهده میوانات نیح یایدر دن  یجتماعده ایچیپ یساختار ها با یان جانورانیدر م مخصوصا

(6.) 

سل بعد نرا به  ما یکه بتواند ژن ها است افتهیفرگشت  یاررفت یها یدر استراتژ یمغز ما به شکل   

ن یضمترا  نسل ما یده که بقایخود خواهانه گرد ین باعث به وجود آمدن خواست هایانتقال دهد و هم

 ۀمروه و ثیز مین یخواهو عدالت  یال نوع دوستانه همچون همدردیام ،گریطرف د د. اما ازنکن یم

باعث  ان افراد،یم یش همکاری، با افزایعینه خواست ها و احساسات طبن گوید. انباش یم همان درخت

 . (7)دندیما گرد یژن ها یشانس بقا یارتقا

الوه بر عافته که یتکامل  یل که مغزشان به گونه این دلیهمچون انسان ها، به ا ینوران اجتماعاج   

ژه یطور و ، با همنوعان خود بههدد یز واکنش نشان میخود ن یکیشاوندان ژنتیخو یخودشان به بقا یبقا

ا کند ت یم را خلق یو عدالت خواه یچون همدردنه شده، همینهاد ید. مغز ما احساساتنکن یم رفتار یا

دانشگاه  از دانشکده فلسفهSamir Okasha  ر اکاشایسم طور که همان(. 7م)یگونه رفتار کن نیکه ما ا

Bristol در مورد یکرد فرگشتیک روی شود، یفکر م برخالف آنچه که معموالً "دهد:  یح میتوض 

از  یکیشوند.  یک میتحر یکند که انسان ها تنها بر اساس سود شخص ینم ن داللتیرفتار بشر به ا

ن انسا ودن، همان خود خواه نبشود یدر نسل بعد م خود خواه یژن هااد یکه باعث ازد ییها یاستراتژ

 .(6است") یاز نظر روان شناخت

 وامع مدرنج ییساختن شکوفانه یشیب یرا نداشتند که برا یشیاندرن دویستند و این اریا هوشم یژن ها   

ل نخواهد ده آی، انوع دوستانه یکامل به خواست ها ین رو وابستگی، ازانه بسازندیرا به ال مای، امیانسان

 یعه اه مجموادرند کب قین ترتیباشند و بد یارانه میهوش یشیدور اند ییتوانا یاما انسان ها دارا .بود

 نند.یافریب یاخالق یجامع تر از الگوها

ً ینها یاخالق یالگوها     ً  و باشند یم یاجتماع یمشان همان قراردادهایشناس یگونه که ما م ، آنتا به  ذاتا

ن الگوها، ین وجود منبع ایبا ا .ابندیر ییاست که با گذر زمان تغ گره خورده اند و ممکن یط فرهنگیشرا

 یک جامعه تعاونیدر  ینوعان هوشمند خودمان و خواست زندگنسبت به هم یدرد همچون هم یعواطف

شده  یاحرط ین حالت، طوریگونه خواست ها در بهتر نیبنا شده بر ا یاجتماع یو آرام است. ساختارها

ر با در نظ نه سازند.یشی، بیال فرگشتیط امن خواست ها توسیک ایرا با تحر یانسان ییاند که شکوفا

ً ین امیقت که این حقیگرفتن ا ش یافزا یجه گرفت که برایشود نت یاز حالت مغز ما متأثرند، م ال ذاتا

ن شناخت یکارکرد مغز و همچن یچگونگ ین راه حل درک علمی، بهترت مردمیاکثر یسطح شاد
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 یرا ما یک جامعه پویکنند که  یق میتشو یرا به سمت تعامالت یتر شیب یاست که انسان ها ییالگوها

 (.8سازند)
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 5فصل 

 

 شتدا یمخدا وجود ن بود، اگر ین اندازه گستره نمیاعتقاد به خدا تا ا

 

ت یعاز جم یادیبخش ز یمذهب یانسان ها .خ جهان داشته اندیدر تار یان نقش مهمیاد شک بدون   

 .(1)نداان شکل گرفته یتوسط اد ییزان باالیفرهنگ ها به م ،خیتار یدهند و در ط یل میجهان را تشک

ست یاب یاقل مکنند که حد ین باور را القاء میا یبه سادگ، افته اندین اندازه گسترش یکه تا به ا یانیاد

 ت.سین نن بدون وجود خدا ممکمؤن همه میا یقت در خود داشته باشند. باالخره تعداد باالیاز حق یرد

 یخیتار و یفرهنگ ینه هایزم زیچ دارد. قبل از هر یفراوان یراد هایا یفکر ن خطیت ایاما در واقع  

 نیرد. ایگ یده میرا ناد ه استافتیر ییتغ و هشکل گرفت یمتوال ین در طول قرن هایها د که در آن یا

 نآر با ییبربخورند و سپس بدون تغ ینید یه باورهاب یناگهانبه طور جهان  یگونه نبوده که فرهنگ ها

 یه ملتک یشدند. هنگام یده شکل داده میچیپ یطیط محیتوسط شرا ان مکرراً یبلکه اد ،ها همراه شوند

وز ریشد و توسط ملت پ یوام گرفته مشان یشه هایگرفت، اند یقرار م یمورد تهاجم و تعارض نظام

 (.2کرد) یر مییتغ

ن است، آودن ل درست بیباور داشته باشند دل یزیاز مردم به چ یادیز ۀده که اگر عدیا نی، اتیدر نها   

 یدن آن نمبو یباعث واقع یباور گسترده به امر .(3)ت"یبولقل به م"توس   است به نام یمنطق یمغالطه ا

ت ت درسقیان ساده، حقیبه ب ت موجود باشند.ید بدون توجه به باور شما در واقعنتوان یشود و امور م

 اشند. باشته اگر همگان به آن باور د ید حتن، نادرستنیدروغ ید و ادعاهایاگر آن را باور نکن یاست حت

 

 ندارند یماد یایبر دن یریاعتقادات تأث

 یکیت. ده اسیثابت گرد یمحبوب فراوان یغلط بودن باورها ،بارها توسط شواهد تازه خیدرطول تار   

 است( ن مرکز عالمیزم ه که طبق آنی)نظر ین مرکزیزمخ اعتقاد به یرمحبوب در طول تا یهااز باور

ت رد یقاطع ک و کوپلر بایله، کوپرنیهمچون گال یده در قرن شانزدهم توسط دانشمندانین ایا بوده است.

 یامتم رن کهکشان بلکه دیا که نه تنها در دما واضح ساختن ییفضا یت هایمورأد و امروزه میگرد

هم  هنوزاز مردم  ی، بعضن وجودیبا ا .(4)چرخند یخود م یدور ستاره هاه ه ها باری، سکهکشانها

ن یگوگل ا یست در موتور جست و جوا یباور دارند. کاف ین مرکزیبه زمشواهد  یبرخالف تمام

  و FixedEarth.com یبا اسام ییوههابه گرد تا یعبارت را سرچ کن

GalileoWasWrong.com باشند.  یغلط م ین قرن شواهد علمیرند چندد که اصرار دایبخور بر

شه به یند همن هنوز هم صرف نظر از باور مردم همانیت ندارد و زمیبر واقع یریثأها ت اعتقاد آن هالبت

 چرخد.  ید میدور خورش
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اگر  که حت    ستا یی   قت چیحق"گفت:  یزمان Philip K Dick یلیتخ یعلم یداستان ها ۀسندینو   

ت. یبولقل به متوس   ۀست به قلب مغالطا یرین جمله تی. ارود"  نیمی   ازب د یدست بکش شما از باور به آن

 .شود یمن یستن هیقوان در رییاعتقاد باعث تغ مان ندارد ویبه ا یازیخود ن یداریپا یبرا یکیزیت فیواقع

 

 باشد ینم یک اعتقاد خاص جهانیاما  ندسته یی، همه جاینیات داعتقاد

دام ادعا د که از کیفهم یشد به آسان یداد، نم ین قدر میموحد ین به ادعاید ۀداگر ذات گستر یحت   

ً یرا که جهان نهایکند. ز یت میحما ر ب نایدان یک از ایچ یاست و ه یمتفاوت فراوان ین هایشامل د تا

ً سر ذات خدا توافق ندارند.  هم  باان ین ادیا یستینبا ،بود ینید اتاعتقاد یخدا مسئول گستردگ اگر واقعا

 داشتند؟یم یتر شینقاط مشترک ب

ه در باشد ک یزیف چین توصیت اگر کاربرد دین کامل هستند. در نهاید گانهیعا دارند که ان ادیاکثر اد   

 نباشد،  ه عواطف استیکه بر پا یو شخص یقت ذهنیک حقیف ید است و توصموجو یکیزیت فیواقع

 یط مها خ آن ۀهم ن نظریو از ا باشند یقیتند حقر اثبات خود هسیکه درگ یانیاد ستیگر ممکن نید

 .خورند

ن ها به ما نشان دهد، در مورد انسا یزین اگر چیخ و در سرتاسر زمین در طول تارید یگستردگ   

 ،ردهیثخودتک یده هایاز ا یز به عنوان مجموعه ایان نیممکن است اد. یک معبود فرضیتا  خواهد بود

 نند وکنهان خود را پ یت واقعیافته باشند که ماهیتکامل  یت زنده به شکلموجودا یند فرگشتیهمانند فرا

 که طور همان. (5)ش دهندیما، آهنگ گسترش خود را افزا یعیال طبیاستفاده از عواطف و امءبا سو

 یم ،باشند یفرهنگافته یتکامل  یان انگل هایدهد: "اگر اد یح میتوض  Daniel Denett ل دنتیدن

را که چنند، کزبان پنهان یشان را از میشده اند که ذات واقع یانه طراحیموذ یها به شکل توان گفت که آن

 اند از یکسر کوچک یان امروزیاد ."شود یتر م شیوع بیخود باعث شست که ا یسازگار ین نوعیا

را ود خ تررثؤم یتوانستند به شکل انین ادیوجود داشته اند و ا یبشر خیکه در طول تار یان فراوانیاد

  .ن کردندیخود را تضم ینگونه بقایق دهند و ایتطب از مردم یاریبس یوفادار جذب و حفظ یبرا

ن یدباعث  کرده اند که ییرا شناسا یروان یو شانزده نوع متفاوت ازخواسته هاین دانشگاه اوهایمحقق  

 احتماالً  .(6)مرگ و ترس از یت، وابستگیبولق، مییهمانند احترام، آرمان گرا ندشو یانسان ها م یطلب

ه  ت و ناز مردم اس یاریبس یروان یها با خواسته ها آن یهمان همخوان ینیاعتقادات د یل گستردگیدل

 قت وجودشان. یبر حق یبرون ینشان
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 6فصل 

 

 د وجود داشته باشدین بایبنابرا کند؛ یرا مستجاب م خدا دعا ها

 

ود خ یرس هاتدها و ید آرزوها، امیتوان یده که شما مین ایان است. ایر اکثر ادیناپذ ییبخش جدا دعا   

ن یان ها اانس دعا کردن بهار جذاب است. یها واکنش داده شود بس د و به آنییقادر بگو یک خدایرا به 

درمانده  یقربان کیاز  دیر بدهییخود را تغ یایبا دعا دند یدهد که توانمند هستند. اگر بتوان یاحساس را م

ر د ،کندنجاد یهم ا یرییغاگر دعا ت یحت د شد.یل خواهیتان تبدیرگذار در زندگیثأک شخص تیط به یشرا

ن یااگر ا هن ی. گذشته از اخواهد بودن بویسپالا اثر ی هموک تیش از یب یزیچ ین توانمندسازیهرحال ا

تواند  یم ،باشند رگذاریثأن تیمع ط  یکه ممکن است در آن شرا کند یریجلوگ ییم از برداشتن گام هاتوه

 .خطرناک هم شود

 یطراح یشیماد آزیتوان یم یک رابطه عل  یجاد یا یبراار ساده. یاست بس یرام ر دعایأثزان تیاثبات م   

جه آن ینت یوبر ر یبتر مثیثأچ تیا دعا کردن هید که آینیر است و ببیآن دعا کردن تنها متغد که در یکن

 انجام داده اند. ن کار را قبالً ی. در واقع دانشمندان با دقت فراوان اا نهیدارد  

 ان مختلفمارستیدر شش ب یماران قلبیب یبهبود یرو به ها بریغر یر دعایثأن تییبا هدف تع یقیتحق   

ن، قلبشا یروز بعد از عمل جراح 30 یمار درطیب 1800ق یپس از مشاهده دق(. 1جام گرفته است)ان

 یدبهبو در سطح یرینشد. هرچند تفاوت چشم گ دایپ یماریان دعا کردن و بهبود بیم یچ گونه ارتباطیه

 ینمارایب .شتدانستند وجود دا یکه نم ییها شود و آن یشان دعا میسالمت یدانستند برا یکه م یمارانیب

تن دانس. رنج بردند یتر شیاز مشکالت ب یخاطر استرس اضافه ب احتماالً  ن موضوع آگاه بودندیکه از ا

ا د که شمشو یباعث آن م احتماالً ، شما هستند یسالمت یدرحال دعا برااز مردم  ییه تعداد باالک نیا

چ یز هه امروببهبود شما دارد. تا  یروبر  یر منفیثأن امر تید و ایریتر در نظر بگ یخود را جد یماریب

 افتن وجود دارد.یدعا کردن و شفا ان یم ینشان نداده است که رابطه ا یمعتبر ی  ق علمیتحق

 

 یدیتائ یریگوس

کردن در  ، اصرار دارند که دعار دعایثأتاثبات  یبرا یبا فقدان شواهد علم یحتاز مردم  یاریبس   

 یرکا گونه شواهد داستانها بر  ه آنیخاطر تکه گونه ادعاها ب نیا ر داشته است. ردیثأها ت آن یزندگ

ً  .دشوار است  رست استد" :شوند ین جمله خالصه میهستند که در ا ییادعاها شواهد داستان گونه اساسا

ً  ."شناسم( اتفاق افتاده است یکه من م یکس ایمن ) یرا برایز فتاده تفاق اان یا حال ممکن است که واقعا

د از شو یم ی، به سختندیگو یحادثه را به ما نم یگونه شواهد چرا وچگونگ نیکه ا ییاز آنجا یلو ،باشد

 ها در علم استفاده کرد. آن
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ظر ندر  زیحات را نیگر توضید دی، بااو کمک کرده است یعا کند که دعا کردن به شفااد یکس هربار   

 یاند. زمد که حالتان خوب شوید و دعا کنین بخورید ممکن است آسپریگرفت. اگر شما سردرد داشته باش

جه یتند یشما با؟ اشدثر بوده بؤک ممکن است مید که کدام یفهم یشود، از کجا م یکه حالتان خوب م

 کسب یبرا وها مشخص شود  ر آنیثأکه ت نید تا ایرا جداگانه مطالعه کنها وه ین شیک از ایاستفاده هر 

جه ینتر هر با باال باشد تا ثابت گردد که یاد نمونه ها به حد کافست تعدیبا یش مینان از صحت آزمایاطم

 شود. یمشابه حاصل م یا

     رخ  ینزما یدییأت یریگاجتناب کرد. سو یدییأت یریگد از سویر دعا، بایثأزان تیدر رابطه با م   

      ده یادد را نموار یدارند و باق یدگاه شما هم خوانید که با دیآور یاد میرا به  یدهد که شما حوادث یم

ده یا نادبند و نک یشما را ثابت م یکه ادعا یدا کردن شواهدیبا پ(. 2)دیکن یم هیا توجید و یریگ یم

 د،ننکد رد یرا که شما طرفدار آن هست ید گاهیکه ممکن است د یدارزش نشان دادن شواه یگرفتن و ب

 .دیراگذ یش میت را به نمایشده از واقع یدستکار یریشما تصو

 

 خود ذات متناقض دعا 

. همه میکنبه موضوع نگاه  یع ترید وسیدعا بهتر است که با د ییادعا یرویدر نظر گرفتن ن هنگام   

     ست دشوند، شغلشان را از  یفلج م رند،یگ یطالق م ،رندیم یم که انسان ها میروزه شاهد آن هست

هتر شدن ب یبران مردم یاز ا یاریاست که بس یطقن برداشت منیا .دنکن یم یا در فقر زندگی دهند و یم

 .کنند یافت نمیاز جانب خدا در یچ پاسخ و کمکیه یول ،کنند یطشان دعا میشرا

 ۀواهر زادکه خ یاهانه هستند. زمانخودخو از دعاها ذاتا ً یارید که بسیرین نحو در نظر بگیبه هم   

 یبرا گر درحال دعا کردنید ید، شخصیکن یم ش دعایوند قلب دارد و شما برایبه پ یفور یازیشما ن

 یراچه ب .باشد شما ۀقلب به خواهر زاد یاحتمال ۀزنده ماندن پسرش است که ممکن است اهدا کنند

ل باخت طرف مقاب یبرا ، هم زمان درحال دعا کردندیفوتبال دعا کن یا بازی در جنگ و یروزیپ

 ،د بشرافرا یتمام یشخص یها یور مشکالت و نگرانر قابل تصیدر نظر گرفتن تعداد غ با. د بودیخواه

ً یا گر یا از دربلکه مشکالت ما  ،ما کرده یات زندگیر جزئیدرگ ن انگاشت که خدا نه تنها خود را شخصا

 هم نامعقول.و هم خودخواهانه است  داند، یشود مهم تر م یحلشان دعا م یکه برا یمشکالت

 ن انگاشتین با ایمنؤاز م یارید. بسشو یم زین ب دهنده تریفر ینید ین موضوع در دام مغلطه هایا   

 یح احتمالیشان چند توضیمستجاب نشدن دعاها یشنود، برا یرا م که خدا خوب است و تمام دعاها

 دارند:

 .یح دعا نکردیبه طور صح -1

 .یمان و باور نداریا یاندازه کاف به -2

 تجاب نشود.ت مسیداند که دعا ین میخدا مصلحت تو را در ا -3
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 یعنی نیدن است. اید که در حال رنج کشنانداز یم یر را بر گردن کسی، تقصاتهین توجیاز ا یبرخ  

 یزندگ ا اگر ازیافتاد و  یش نمیبود اتفاقات بد برا یم یا شخص بهتریکرد و  یاگر درست تر دعا م

ش یبرا یزیکند چه چدرک ن شود یباعث م اش ل است که حماقتین دلیاست به ا یاش ناراض یکنون

است  ر باالایل کنند بسیک انسان تحمیند بر نتوا یم یروان یب هاین تخریکه ا یلیبهتر است. سطح پتانس

 کرد. هیرا توج یاحساس یونه شکنجه هاگ نیشود ا یاساس نم یب یک ادعای و با

ند، ریگ یمه مجواب سرچش یب یکه از دعاها یا یاحساس یفرار از دردها یون برایاز مذهب یبرخ   

 "ریخ" ،"یبل"، ند خدا سه برخورد متفاوت با دعا داردیگو ین شکل که میبه ا ،آورند یم یگرید هیتوج

ً ذ هین توجیشود ا یکه مشخص م نیتا ا ،دیآ یخردمندانه م یا حتی و یبه نظر منطق ."صبرکن" و چ پو اتا

 یتفاق ماا اْلن ی. رندیگ یدر بر م را یمحتمل هرگونه اتفاق یندهایبرآ ن سه جوابیا قتیاست. در حق

ً یافتند  ن ک صابویه شگایپ ا دری دیشگاه خدا دعا کنیکند که شما در پ ینم یا هرگز. پس فرقیو  ا بعدا

 توانند وجود خدا را ثابت کنند. ین گفته ها نمیگلنار. ا

 

             ان بار دعایاثر ز

 زین دعا خود ،پاسخ مانده یشان بیکه دعا یبر کسان کردن دعا فرهنگ یب روانیتخر احتمال عالوه بر   

کمک  یه جاکه ب یمثال پدر و مادران یا نسبت به مردم و جامعه پرگزند باشد. برایپو یتواند به شکل یم

ر خطر فرزندانشان دعا کنند، جان فرزندان خود را د یسالمت یبرا دهند یح میگرفتن از پزشکان ترج

ان ج 1995 تا 1975 یسال ها مار دریکودک ب 140االت متحده حدود یر اتنها د .(3اندازند) یم یجد

 یرحالد نیا .آن با دعا از دست دادند ینیگزیو جا یل ممانعت پدر و مادر از درمان پزشکیخود را به دل

ز اوقات ا یلیکه دعا کردن خ یدر حال ن نحو،یبه هم .(4)قابل درمان بود یشان به آسانیماریکه باست 

 یرادعا کردن ب یبه جا .باشدیز مینشان نیبه دردنخورتر ک فاجعه است، معموالً یاکنش به ن ویاول

 ن هایا ود.دتر خواهد بیمف دیا داوطلب کمک شوید و یاهدا کن ا پولیخون و  اگر شما ک فاجعهیان یقربان

ً  توانند یهستند که م ییت هایفعال  داشته باشند. یر مثبت بر قربانیثأت واقعا
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 7فصل 

 

 دانم که وجود دارد یم ن رویاز ا ؛با خدا دارم یک رابطه شخصیمن 

 

 تا جارهاهن رگذار است.یشان تأثیزندگ یجنبه ها یو بر تمام یار شخصین بسیاز مؤمن یبرخ ین براید   

ا خدا ب یشخصه رابط یان برایاکثر ادرند و یگ یقرار م ینیر اعتقادات و رسوم دیتحت تأث یادیز دح

ممکن  نند،دا یشده نم یان سازماندهیکه خود را وابسته به اد ییانسان ها یقائل هستند. حت یادیارزش ز

 اً حس کنند.قیخود را با خدا عم هاست رابط

ن یشود آن است که ا یوجود خدا وارد م یبرا یشاهدبه عنوان  یشخص ن روابطیکه بر ا یرادیا   

د توانن یند میآ یاز آن ها برمکه  یتجارب شخص و احساسات اند. یتجارب و احساسات ذهن ابط،رو

ر دمثال  یبرا ن تجارب گردد.ید آمدن ایخارج از ذهن شخص موجب پد یزیبدون آن که چ ل باشندیاص

 ردن تجربه متداول که شخص از جسم جدا شده و یا م.یق شدیک به مرگ دقیما در تجارب نزد 3فصل 

قات یهرچند که تحق د،یآ یم به نظر یار واقعیحال حرکت است بسدرخشنده در  یک تونل به سمت نوری

 یمح ین توضیا .(1)ندیآ یدر مغز به وجود م ییایمیش یط واکنش هان تجارب توسیثابت کردند که ا

 رد.یز در برگیرا ن ینیو د یتواند تجارب عرفان

 

 یو عرفان یمذهبو تجارب  یجگاهیلوب گ

د و کن یده مزبان استعاره و لغات مبهم استفا د معموالً ازیگویخود با خدا م یشخص ه از رابط که یکس  

ه یآ که خواندن نیا ایسازد  یح دهد که چگونه دعا کردن او را آرام تر میشما توض یممکن است برا

ا ید و ده انید ییهازیند که چیگو یگر مید یبرخ کند. یخ می، مو را به تن او سسشاز کتاب مقد ییها

 داشته اند . یحس یا گر تجربهید یا به شکلیده اند و یخدا را شن یصدا

 ینها کسانت یبمذه ید و انسان هانداشته باش یعیرطبیحتماً منشأ غ یستیدعا نبا یرات ادراکیماً تأثمسل   

مالً کا یطیشرا ط ویتوانند در مح ین تجارب میا پارانورمال دارند، یستند که ظاهراً تجارب حسین

ختالل باعث ا توانند یمک ر و محرمخد و مواد یروان یها یماریمثال ب یابر ز رخ دهند.ین یرمذهبیغ

 یذهبمراسم م م زا درمواد توهاز  یدراز انواع خاص یانیرواقع سالد گردند. یدر کارکرد تجارب حس

 .(2)شده است یاستفاده م ،از فرهنگ ها یبرخ

شده اند که مسئول به  ییایمیش یاز واکنش ها یر باعث فهم بهتر برخیاخ یعلم یقات و کشف هایتحق   

بوده  یجگاهیماران صرع لوب گیب در موردقات ین تحقیاز ا یبخش هستند. یوجود آمدن تجارب مذهب

)صرع( و اختالالت  یعصب مار عالوه بر حمالتیکه در آن ب یعصب شناخت یماریبک ی .است

 ین جا به دست میکه در ا یکل یریجه گیک نتی .(3)برد یز رنج مین ینیات دم، مکرراً از توهیاحساس
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ن یا الزاماً اام؛ ک شخص احساسات و تجارب شگفت آور داشته باشدین است که اگرچه ممکن است ید ایآ

از  یم تجارب و احساساتیدان یست که سبب به وجود آمدنشان شده و همان طور که میعه نیماوراءالط ب

 و قابل شرح داشته باشند. یعیتوانند منشأ کامالً طب یمن نوع یا

 

 دینید ببید که دوست دارینیب یرا م یزیچ

  ت در اصوا یساخته شده که حت ینسان به گونه امغز ا ح داده شد،یتوض 3طور که در فصل  همان   

 ل شرمرکی، مامعل خ دانیطور که تارآن  یین الگوگرایا .(4)کند یم ییالگوها را شناسا زین یمعن یب

 یرشد م یط مذهبیک محیکه در  ییدارد. انسان ها یدر وقوع تجارب مذهب ینامدش، نقش مهم یم

 است ین بدان معنیا .ط استیهمان مح یبازتاب خواست ها خواهند داشت که یتجارب یکنند، به طور کل

گر ید یشخصا ام از طرف خدا بداند، یغامیرا پ یک تجربه حسیممکن است  یمذهبک شخص یکه 

 طتوس ، ربوده شدنیطان، تلپاتیح، شک شبیبسته به انتظارات و تجاربش ممکن است همان تجربه را به 

 .م نسبت دهدا توهیها و  ییآدم فضا

را  یزیکه در آن انسان ها چ یچرخه ا شود. یم یچرخه پس خورک ین امر باعث به وجود آمدن یا   

ن یکه ا یدر حال کند. یق میمان آن ها را تصدیا ال،ین خیس اخواهند باور کنند و سپ ینند که میب یم

 یراب یواهتوانند گ یک نمیچ یه ن حالیند، در عیآ یقاً قانع کننده میه نظر عمخود فرد ب یرات براتصو

 وجود خدا باشد.

 

 زحمت اثبات

            . (5)است ین تجارب مذهبیاز ا یاریبس یعصب ینه هایش تر زمیعلم در حال کشف و درک ب  

ک شخص ی یبر اساس تجارب ذهنکه را  ییعاهاتواند اد یرود و نه م یانتظار م ن حال نه از علمیدر ع

 ین صورت برایاست و نه برعکس و به هم یعشه بر دوش شخص مدیزحمت اثبات هم کند. رد هستند

م، یریا در نظر بگوجود خد یبرا یش را به عنوان مدرکیک فرد با خدای یم رابطه شخصین که بتوانیا

 ل و مدرک ثابت کند.ین ادعا را با دلیست ایبا یخود فرد م

م ها با مالقات با او آمد و آن ه یاز بهشت برا ید فرشته ایگو یم یکه کس دیر کنمثال تصو یبرا   

ک اه و مدراحتماالً خواستار گو د است و قبل از قبول آن،یپرانگاشت و بع یعاک ادین یا دند.ینوش یچا

 یحی، توضبدون گواه گذاشت؟ یخود باق حضور از یا ردیآ د؟یفرشته را د یگریا کس دیآ د شد:یواهخ

شده و  ما دچارتوهی دیگو یا دروغ میجد: ن حاکم بر جهان بگنیقوانارچوب هخواهد بود که در چ یمنطق

 کند. یاشتباه م آن اتفاق ۀرا دربای

 یول م شدهاز آن ها متوه یکیکه  یدر حال کنند، یمشابه یعاگر ادیم که دو نفر دیحال تصور کن   

ن دو داستان یم ایتوان یبدون شاهد ما به عنوان شنونده نم ک فرشته مالقات کرده است.یواقعاً با  یگرید

که ما در آن حضور  یگرید یشخص ۀا هر تجربین داستان ها یباور ا یبرا یلیم و دلیز دهییرا از هم تم

 م داشت.یم نخواهیندار
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ا یم و ینیبگران را بید یایم رؤیتوان یما نم رقابل انکار هستند.یت غیو در نها ی، ذهنیتجارب شخص    

 یکیزیت فیاز واقع یاو بازتاب یعا کند که تجارب شخصاد یاگر کس م.یدرون سرشان را بشنو یصداها

 اهد    و شو یذهندفاع کند. تجارب خود با شواهد مستند  یعاست آماده شود که از ادیبا یم ند،باشیم

 یعواق ل بریدل یزین شکل خواست باور به چیستند و به همین یاثبات وجود خدا کاف یداستان گونه برا

 ست.یز نیبودن آن چ
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8فصل   

 

 م رفتکه اشتباه کرد و به جهن  نیا اد داشت تابهتر است به خدا اعتق

 

که بعدها  کرد یرا معرف یاستدالل ،یلسوف فرانسویدان و ف یاضیر بلز پاسکال، قرن هفدهم، ۀانیدر م   

ات یاضید ریز دارد که اعتقاد به خدا یگ یجه مین استدالل او نتیدر ا شناخته شد. پاسکال یشرط بندبه نام 

 شود: یان میر بیاستدالل به شرح ز تر از اعتقاد نداشتن است.کم خطر نه تر ویکم هز

 

 به نام  یشه از پاداشیهم یبرا د و او وجود داشته باشد،یمان داشته باشیگر شما به وجود خدا اا

  د برد.یبهشت لذت خواه

 فتد.ا ینم ماش یبرا یچ اتفاقیه د و او وجود نداشته باشد،یباشمان داشته یاگر شما به وجود خدا ا   

  م عذاب شه در جهن  یهم یبرا د و او وجود داشته باشد،یداشته باشنباور اگر شما به وجود خدا

 د.ید کشیخواه

 افتد. یما نمش یبرا یفاقچ اتید و او وجود نداشته باشد، هیداشته باشنبه وجود خدا باور  شما اگر 

 

شته ان دامیکند که صالح در آن است که به خدا ا یم یریجه گیپاسکال نت ،ن چهار انگاشتیبر اساس ا  

د، ما ه باشم کرد و اگر وجود نداشتیافت خواهیپاداش جاودانه در چراکه اگر وجود داشته باشد، د.یباش

آمد آن  ی، پدبت شوالفش ثام و خیدر مقابل اگر به وجود او باور نداشته باش یول میاز دست نداده ا یزیچ

 .(1)دهشتناک خواهد بود

ط شر داشت، اما اتیاضیشرفت ریدر پ یبود و نقش مهم یاستعداد دان با یاضیشک پاسکال ر یب   

ه ب یذهبمک استدالل یبه عنوان  ،شود یز شناخته مین یپاسکال که به نام برهان دفع خطر احتمال یبند

     ات خداذبا اثبات  ین شرط بندیم که ایه به خاطر داشته باشکست اوالً مهم ا ل شکننده است.یچند دل

در  وجود خدا ین استدالل شانس نسبیم که در ایرین موضوع را در نظر بگیندارد و اگر ا یخوانهم

ه آن ک ش تر ازین استدالل بیقت ایجه گرفت که در حقیشود نت یم قرار داده شده است، یمقابل سودده

 کند. یت کند آن را رد موجود خدا را اثبا

ن برهان را یت ایحیدفاع از مس یپاسکال برا د.یه ها را بشناسین فرضیا یت هاید محدودیاً شما بایثان   

 یه ایمات پایخدا را با تعل یزه هاین گونه انگیا ده گرفت ویان را نادیگر ادید یهاخدا کرد ومطرح 

کامالً از هم  مین استدالل نگاه کنیان به ایاد یتمامکسان پنداشت. اگر از چشم انداز یت یحیات مسیاله
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ن یل شده اند. حال اگر ما در ایات تحلیاضید ریاز د یچهار خروج ین شرط بندید. در ایخواهد پاش

 ز خواهد شد.یشدن ما ناچ یشانس بهشت میان را اضافه کنیاد یعادله تمامم

 

 نیراست یانتخاب خدا

م سالادر  رند.نسبت به هم دا یمات متناقضیاز آن ها تعل یلیارند که خدر جهان وجود د یفراوان انیاد   

ن یاستر یپرستش خدا یبه رستگار دنیرس ی، به وضوح گفته شده که برارین فراگین دو دیا ،تیحیو مس

ه بان مید با ایورود به بهشت شخص با یبرا تیحیدر مس ح واجب است.یمناسب و صحن یآئ به همراه

دوم ) (،3:  18 – 36وحنا ی) ه و رستگار شوددات دهنده، از گناهان رها شبه عنوان نج حیمس

ز ین نر مسلمانایاز قرآن سرنوشت غ یاتیو بر اساس آ .( 8 :21)مکاشفه  (،1: 6 – 10ان یکیسالونت

 (،72-73 اتیآ )سوره المائده: (،56ه یآ :(، )سوره النساء85ه یآل عمران: آ)سوره  م خواهد بودجهن  

ن است یات ایآن یام ایپ .(6ه یآ نه:ی)سوره الب (،97-98 اتیآ )سوره االسراء: (،50ه یآ عراف:)سوره األ

 ست.ین یورود به بهشت کاف یکه تنها اعتقاد به خدا برا

م ، باز هدیرا درست اجرا کن ننتایاگر دستورات د یحت ،دیرا بپرست یاشتباه ین اگر شما خدایهمچن   

 ،انمسلمان یتمام ن باشد،یت راستیهودیا یت یحیمس یمثال اگر خدا یبرا .دیشو یجهن م ممکن است

خت. در م خواهند سودر آتش جهن ندار بوده اندیگرفتن آنکه چقدر دبدون درنظر  ها و هندوها ییبودا

 یسیط عسنجات او تو ۀرش نقشیرش خدا و پذیرا که از شناختن خدا و پذ یا آنان"ام   ل گفته شده:یانج

ه کوهرگز ش د و تا ابد از حضور خداوند دور خواهند ماند ویفر خواهند رسیبه ک زنند، یم ح سر بازیمس

 جودو قرآن در زین یمشابه یها هیآ. (8:1-9ان یکی)دوم تسالون "دیو عظمت قدرت او را نخواهند د

 از خرتآ در یو و شد نخواهد رفتهیپذ او از کند، انتخاب خود یبرا ینییآ اسالم جز هرکس و " :دارد

 و نایهودی شامل است ممکن هیآ نیا ،ریتفاس از یطبق بعض (. بر 85)آل عمران : "است انکارانیز

 (نیلخاسرا) از ندارند ینید به یوابستگ و ستندین یمیابراه انیاد رویپ که یکسان اما شودن انیحیمس

 .شندبا یم کارانیز لحظه نیهم در جهان تیجمع درصد پنج و چهل مجموع در .بود خواهند انکارانیز

 از برخاسته نیتراس یخدا اگر .ندارند اعتقاد مجهن   و بهشت مفهوم به  انیاد یبعض که میباش داشته ادی به

 .دشویم دهیفا یب پاسکال یبند شرط گرید داردن وجود معاد نوع نیا به باور آن در که باشد ینید

 ینم باشد داشته وجود ییخدا هم اگر. رددا شده نییتع و محدود اریبس یمفهوم خدا پاسکال برهان در   

 بخشنده و قادر یخدا کی دیبا چرا مثال یبرا .کرد قبول را پاسکال یها پنداشت یدرست یآسان به شود

 به را ودخ مخلوقات خدا که نیا احتمال د؟نک روان مجهن   به یمانیا یب خاطر به تنها را خود مخلوقات

ً ینت و است زانیم نیهم به دهد پاداش بودن شکاک خاطر  .پاشد یم هم از پاسکال یبند شرط جتا

ً مطمئن .است یته و پوچ یاعتقاد م،جهن   مجازات از فرار یبرا تنها خدا به اعتقاد ها، نیا بر عالوه      ا

 نه و دهد پاداش را یواقع نیمؤمن تنها و دهد صیتشخ را رنگین تواند یم یآسان به اعلم یخدا کی

 .اند دهیپرست را او آمدها یپ ترس از که را یکسان
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 ست؟یچ انیز

ً  گفته نیا اام .نباشد یواقع خدا اگر یحت کند ینم ضرر مؤمن شخص پاسکال گفته طبق     حیصح لزوما

 یبرخ ثالم یبرا .باشد داشته همراه به یگزاف یها نهیهز ها یبعض یبرا تواند یم خدا به مانیا .ستین

 و دزنیر یم طرح خدا به اعتقاد براساس را خود کالن یها استیس جهان، یها تمل نیقدرتمندتر از

 اه گروه و اشخاص یبعض یانسان حقوق و ستا و بوده ها جنگ آورنده وجود به عامل نید طور نیهم

 ریتأث تحت یخاک ۀکر نیا سرتاسر در انسان اردهایلیم یزندگ. شوند یم و شده سرکوب خداوند نام به

 حیحص ها آن که باور نیا با یریگ میتصم و عاهااد کورکورانه رشیپذ .ستا و بوده ینید اعتقادات

 کم یبند رطش نظر به داد، خواهد پاداش ما به و دارد وجود ما منتخب یخدا که دیام نیا به تنها هستند،

ً  و کند ینم دییتأ را میتصم نیا یگواه چیه که یحال در د،یآ یم یا هیبن  در ستا ممکن که مخصوصا

 .بکشند رنج یواقع یها انسان ما انتخاب ۀجینت
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 9 فصل

 

 خدا به یسادگ به دیبا انسان ،حیتوض و درک قابل نه و است محدود نه خدا

 باشد داشته مانیا

 

 یم نمایا یسو به یرو ،دنشو یم منسوخ شانگرید یها استدالل که یزمان خداباوران از یاریبس   

 .آورند

 دارم مانیا فقط ندارم، ارین لیدل به من. 

 است یواقع که یدیفهم یم ،یداشت یم مانیا اگر. 

 یباش داشته مانیا یسادگ به دیبا تو. ستین فهم و درک قابل خدا. 

 یمعن هب مانیا به توس ل فیتعر نیا طبق بر .(1)تاس زیآم سفسطه مانیا یفراخوان مورد هر در   

 از دخو قاداعت هیتوج یبرا ندارد خود یادعا یبرا یمنطق لیدال یکس یوقت و باشد یم منطق ترک

 دیا کرده انیب را خود اعتقاد لیدل تنها دیدار مانیا یزیچ به که دیبگوئ اگر. کند یم استفاده مانیا ۀکلم

 یشخص هک گفته نیا صرف .کنند فکر شما همانند که سازد وادار را گرانید تواند ینم گفته نیا یول

ً  تواند ینم دارد، مانیا یاعتقاد ستمیس کی به  ستمیس آن به ات باشد یکاف لیدل زین گرانید یبرا عجالتا

 .اورندیب مانیا یاعتقاد

 

 استدالل کی عنوان به مانیا بودن پوچ

 نیا. خواند یم فرا را مانیا ماند یم عاجز خود اعتقادات یمنطق حیتوض از یکس یوقت الً معمو    

 یبرا درک قابل و یمنطق لیدل واقع در که است تیواقع نیا از ما حواس کردن پرت یبرا کیتاکت

 از را خود مفهوم استدالل گرید معادله به مانیا شدن وارد محض به .ندارد وجود عادا نیا از یبانیپشت

 .کرد هیتوج مانیا با توان یم را ییعااد هر راکهچ دهد یم دست

 ،دیابخو یوقت شب هر که نیا ای است نهیگرگ کی شما سگ که دیباش داشته اعتقاد دیتوان یم شما   

 ماش. است کیهولوگراف مدل کی فقط جمهور سیرئ که نیا ای و دیشو یم ربوده ها ییفضا آدم طتوس

 یکس یعنی نیا .دارند قتیحق که دیدار مانیا اام دیندار ارائه یبرا یمدرک و سند هاعااد نیا اثبات یبرا

 یعااد صحت بر یلیدل که آن از شیب تان دهیعق بر یپافشار مقابل در و کرد نخواهد باور را عاهااد نیا

 و سند با ار آن دیبتوان دیبا دیدار ییعااد اگر. شما یمغز سبک از بود خواهد ینشان شود، برداشت شما

 .دیکن اثبات مدرک
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 فردا دیورشخ که یندار مانیا ایآ :کنند دفاع خود یعااد از جمله نیا با که کنند یم یسع گرید یبرخ   

 م،یدار نانیطما دیخورش طلوع از ما. ستین اسیق قابل باال یعاهااد با مثال نیا اام کرد؟ خواهد طلوع

 لقاب شواهد نام به و میشناس یم را یشمس ۀمنظوم در نیزم حرکت بر حاکم یعیطب نیقوان چراکه

 میندار یاجیاحت مانیا به ما. کند یم کار ینیمع صورت به جهان که میدان یم یریگ اندازه و مشاهده

 .ردیگ بر در را اساس و هیپا یب یعاهااد تواندینم متاخر جمله یول م،یدار مدرک و لیدل کهچرا

 

 ستین حیتوض قابل خدا

ً یمستق داباورانخ از یبرخ     ای" ستین حیتوض قابل خدا" ندیگو یم درعوض خوانند ینم فرا را مانیا ما

 تینها رد رد،یگ یم خود به گفته نیا که یفرم از نظر صرف". ندارد را خدا مفهوم شیگنجا انسان ذهن"

 یمنطق هیتوج احتماالً  نباشد، حیتوض و درک قابل یزیچ اگر. دهد یم ارجاع مانیا مفهوم به را خود

 .توان ینم هم ثابت یول کرد انکار شود ینم را ریناپذ وصف یخدا کی. ندارد وجود زین آن قبول یبرا

 نشده دهید حال به تا که سفال ینوع درمورد یشناس باستان قیتحق کی من که بود قرار اگر مثال یبرا

 بتوانند اه آن تا کنم فیتوص را سفال خاص نوع نیا که داشتند انتظار من از منهمکارا کنم، ارائه است

 یشکل هچ دانم ینم یحت که میبگو اگر. کنند دییتأ را وجودش شکل نیا به و صمشخ را آن یپوگرافیتا

ً  اگر. بود خواهد یمعن یب سفال نیا وجود یعااد یبرا یهیتوج هرگونه گرید است،  وجود فالس آن واقعا

 :همانند. دهم حیتوض را اش یظاهر صاتمشخ اقلحد من که ستیبا یم وجودش اثبات یبرا داشت یم

 ،دارد وجود سفال نیا که کنم عااد اگر بود خواهد مسخره. رهیغ و شکل ، ضخامت ن،یتزئ لعاب، رنگ،

 ینم گرید نم،ک ییشناسا نتوانم ای ندانم را صاتشمشخ اگر .نه ای است یا قهوه ایآ که میبگو نتوانم اام

 .نه ای رددا وجود اصالً  ایآ که میبگو توانم

 است کنمم شوند، یم رو روبه فیتوص رقابلیغ و ریناپذ فیتوص یخدا وجود ۀدیا با که ییها انسان   

 یلیدل حال نیا با .کرد رد را خدا نیا حضور نانیاطم با بشود تا ندارد وجود یکاف لیدل که کنند احساس

 .دهند یم مهادا خداناباورانه را ودخ یزندگ ،لیدل و مدرک نبود در و ندارند خدا نیا به باور یبرا هم

 

 مانیا بودن ربط یب

 از مستقل تیواقع. ستین آن یدرست بر لیدل یزیچ به باور م،یکرد بحث 5فصل  در که طور همان   

 خواهد برجا پا همچنان تیواقع اام باشد ها انسان اعتقاد غلط، باور کی که است ممکن. شماست باور

 .نباشد دمعتق آن به یکس اگر یحت بود

 اام د،یا نکرده باز را هیهد آن هنوز شما و دهد یم یا هیهد شما به یکس که دیکن رتصو مثال یبرا   

 هر .باشدیم عطر کی تنها کادو ۀجعب درون قتیحق در اام .است الماس از گردنبند کی آن که دیدار باور

 ینم جعبه آن یمحتوا در رییتغ وجبم شما مانیا ،دیباش داشته مانیا گردنبند آن به شما که هم قدر هچ

 .ندارد است جعبه درون آنچه تیماه بر یریتأث بندگردن آن به شما مانیا. شود

 !*باز کنم یک نامه تو نام یب     آغاز سر نیبهتر تو نام یا
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 یراب. باشند یم حیصح یها انتخاب از تر شیب اریبس غلط یها انتخاب تعداد ها یریگ میتصم در   

 ثباتا یبرا یسند و گواه اگر .ستیچ جعبه کی درون که زد حدس اشتباه به شود یم بار رانهزا مثال

 به مانیا یبرا هم یلیدل رو نیهم از کرد، قبول را شما حدس یدرست توان ینم دیباش نداشته خود حدس

 .ندارد وجود است درست جواب شما حدس که نیا
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 10 فصل

 

 ندارد وجود خدا که میندار یگواه و لیدل

 

حمت ه زن کیا اکنند ت یاده من استدالل استفیشوند، از ا یبا انتقاد مواجه م یاز خداباوران وقت یبرخ   

 یب یوا به ردر ر یولار هوشمندانه است یک بسین تاکتیندازند. اگرچه ایباوران بناخدااثبات را بر دوش 

 یم ت،ده اسه اشتباه بودن اعتقاد ما ثابت نشک ین استدالل تا زمانیکند. بر اساس ا یباز م یگر یمعن

ست اضح او م.یان فکر نکرده اهنوز در موردش که ییزهایچ یحت میمان داشته باشیا یزیم به هر چیتوان

 .شود ینمت استفاده یرک واقعد یاز منطق برا نجایکه در ا

ه یظرنت ینها ی، ناگهان بآن باشدل و گواه در رد یتنها فقدان دل یزیچ یقبول درست یار ما برایاگر مع   

ند و ارفته ام گن موضوع الهیل گران از ایاز تحل یاریبس" انگاشتشان. یقید "حقیهد آمد که باد خوایپد

 :دندیآفر یگوشانه ایباز یشات فکریآزما

 .(1)ده استیمانند خود آفر یماکارون ین را با دست و پایپرنده که زم یاسپاگت یوالیـ ه

به  ه تارا کاست چ یکه باورمندان به آن اعتقاد دارند که نامرئ یاسب ،یشاخدار نامرئ یـ اسب صورت

 .(2)است یمان دارند که صورتیود ان وجیاما با ا، شده استنده یحال د

-Demonاست که او در کتاب  یش فکریک آزمای، Carl Sagan گانیکارل س نگیپارک یـ اژدها

Haunted World کند  ید نمیتول ییگرما در هوا شناور است. ینامرئ ین اژدهایکرده است. ا یفعرم

 .(3)تسین گونه با حواس پنج گانه قابل ادراک نیهم ندارد و ا یو جسم

ن یشود وجود ا ینم چرخد. ید میبه دور خورش یاست که در مدار یفرض یک قوریراسل:  یـ قور

 .(4)را رد کرد یقور

ور به د یورقک یار شوخ طبعانه هستند و برتراند راسل واقعاً باور نداشت که ین مثال ها بسیه االبت   

ن یا نبودن یت واقعیکه بشود با قاطعهم وجود ندارد  ین حال راهیبا ا د در حال چرخش است.یخورش

 شود. یص ممشخ ین خط فکریبودن ا یمعن ینه بن گویرا رد کرد و ا یالیخ یعاهااد

 

 یمورد یاستدالل ها

ت یواقع حیرا در توض یمورد یالل هااستدده بودن یفا یگان، بیکارل ساز  ینامرئ یاستدالل اژدها   

ک یر بد ارو یل بشود انتقادهایاست تا بدون ارائه دل یراشبهانه ت ینوع یمورد دهد. استدالل ینشان م

 یدانه میکند که ناام یاستفاده م یاز استدالل مورد یزمان یع. معموالً مد(5)کرد هیتوج استدالل را

 گر استدالل ها نجات دهد.یط دخود را از باطل شدن توس یهد تئورخوا
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اک کک شخص شیشود. اما یده نمیاست د یامریکه ن ییگان از آنجاینگ کارل سیپارک یفرض یاژدها   

تش آو  کند یرا در هوا حرکت میز ندارد ییشود. اژدها رد پا یرک مکند و خواهان مد یم یپافشار

ن یا رد.ک هیرا توج یشود نبود هرگونه سند و مدرک ین شکل میندارد. بد ییز گرمایدهان او ن ینامرئ

ود که وج ییزهایچ یواقع برا در .یاصل یعااد یستدرد بر نباش یتند صحنتوا یکردن ها نم هیتوج

ه که ندازم هر ایتوان یق مین طرین کار است. چراکه به ایساده تر یندارند استفاده از استدالل مورد

 م.یاوریب یالیخ یخواهد استدالل ها یدلمان م

 یران مط خداباوتوس یند استفاده از استدالل موردیمورد خدا همان برآ فات مبهم دریش توصیافزا   

ز ا ییاست( بحث شد، نمونه هیح نیدرک و توضکه در فصل قبل )خدا قابل  ییها یل تراشیباشد. دل

 یمگر نیدسازند که  یم ها آن قدر مفهوم خدا را مبهم یل تراشین گونه دلیا باشند. یم یمغالطه مورد

 د.نکن یرا جا به جا نم یاثبات مدع ۀهم اراب ین حال اندکیدر ع ید ولرا رد کر ن انگاریشود ا

 

 ستین یکی ،یگریز دیمان به چیبا ا یمانیا یب

 خواهد نبود یکه از او م یوقت ،ک خداناباوری از اعتقاد ک خداباور استی یرارادیپنداشت غباال  ۀجمل   

از  گرید یاریبه وجود خدا ندارند، بس یچ باوریه خداناباوران مطلقکه  یخدا را اثبات کند. در حال

د رکامالً  دا راخامکان وجود  یباور ندارند، ول ییچ خدایهستند. ندانم گراها به ه ندانم گرا، ناناباوراخد

 یر دوه ند.نان داریوجود ندارد اطم یین که خدایخداناباوران مطلق از ا است که ین در حالیا کنند. ینم

ه م کیاشت که به خاطر داشته بمهم اس باشند. یم یمعتبر خداناباور یاز گونه ها یفکر یمکتب ها نیا

وت د تفاش تر در موریالعات بکسب اط یبرا ستند.ینسبت به هم ناسازگار ن ییم گرایو ندان یخداناباور

 د:یر مراجعه کنیبه آدرس ز ییم گرایبا ندان یخداناباور

Atheism Vs Agnoticism.com 

 یزیچاشتن به مان ندیا م.یاناباور بشناسرا به عنوان خد یاست تا کس یمان به وجود خدا کافینداشتن ا   

ه ن شما ببلکه تنها نشان از معتقد نبود ز نادرست است،ید آن چیدار شما باورست که ین ین معنیبه ا

 ن جهانیماش ین کمپانیمان دارد که فورد بهتریاز دوستان شما ا یکیمثال  یبرا ز است.یآن چ یدرست

 نیهتربد به یتوان یشما نم د.یندار یر خاصظن رابطه نیا چ وجه دریم که شما هم به هیاست. فرض کن

در جهان  نیاشم ین کمپانید که فورد بهترید بگوئیتوان ین حال نمیدرع یول دیمان داشته باشیبودن فورد ا

 د.یدوستتان ندانم گرا هست یعاشما نسبت به اد طین شرایدر ا ست.ین

 زاران خداهت یچراکه در نها خداناباور هستند. خدا، نیاقل نسبت به چندقت اکثر انسان ها حدیدر حق   

بت به نس یمانیا یبا ب یمشکل یمذهب یات جهان وجود داشته و دارد و اکثر انسان هایخ الهیدر طول تار

نند و ک یح را انکار میمس تیالوه یان و مسلمانان به راحتیهودی (.6)ندارند سیتور و آنوب زئوس،

ر یعبن را تآ نزیداک چاردیر همان طور که ان دارند.یگر خدایدر رد وجود د یطوالن یکتاپرستان سابقه ای

 گر را حذف کرده اند.ید یک خدایکند خداناباوران تنها  یم
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 یرابدر مقابل  ی، ولطلبند یکند سند و مدرک کامل م یآن ها را رد م یعاکه اد یان از کسیاد   

 میو شوبه ر ان رویاز خدا یکی ۀواهد قانع کننده درباربا ش یوزکنند. اگر ر یارائه نم یزیخود چ یعااد

م یکن یه سعن کیم و نه ایم و شواهد را دنبال کنید سؤال بپرسیبا یم. ولیست نظر خود را عوض کنیبا یم

به  میکن یآن که سع یزها به جایر سؤال بردن چیم. ما با زیشواهد را به سمت مورد نظر خود ببر

 د.م کریه، شواهد را دنبال خوامیخودمان قرار ده ۀن شدییش تعیاز پ ۀجیتاصرار شواهد را در غالب ن
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 11فصل 

 

 آمده است؟ دیچگونه پد یهست پس اگر خدا وجود ندارد

 باشد یهست یبرااز  یحیتواند توض یتنها خدا م

 

ان ست و هزارت بوده و ایخ بشریدر طول تارپاسخ  یب ن سؤاالتیاز شگفت آورتر یکی یمنشأ هست   

در  .الندخود را بقبو هیتالش دارد که توج ینیکنند و هر د ین باره بحث میان ها در اسال است که انس

 ن سؤالیا رو به رو شدن با ام. امیات سخن گفتیز درمورد منشأ حین یو کم یدگیچیپ ۀدربارما  1فصل 

 ت.ر اسزتیعلم چالش برانگ یبرا ستی( چاصالت وجودخاستگاه  ا در واقع به طور کلی) یکه منشأ هست

ا ی، هگرفت قاً چگونه جهان شکلیکه دق میم و ممکن است که هرگز نفهمیدان ین است: ما نمیپاسخ ساده چن

 یه مارند کوجود د یعلم ۀینظر یتعداد ن حالیبا ا .ا نهیقبل از آن وجود داشته است  یزیاصالً چنکه یا

را  یح من درآوردیک توضی به هر حال نداشتن جواب به ما اجازه خلق ق کرد.آن ها تعم ۀشود دربار

 دهد. ینم

خ، یردر طول تا نه شده است.یناشناخته در سرشت ما نهاد یزهاینسبت به چ یترس و احساس ناامن   

درک  مجهول که هنوز ین فضاهاین که ایبهره جست تا ا یعیمافوق طب یعاهاگر ادیا دیبشر از خدا 

 ییر جاگد و ایگرد شکاف ها یخداه وجود آمدن ن امر باعث بیا ح دهد.یخود توض یده بودند را برانش

ن یدر ا ه مشکلالبت داد. یح در آن شکاف قرار میک توضیخدا را به عنوان  دیفهم یرا نم یزیانسان چ

ما انسانها در طول  شوند. یشکاف ها کوچک و کوچک تر من یعلم ا یشرفت دائمیجاست که با پ

م نوز هم و هیدا کنیپ یعیحات طبین شکاف ها توضیاز ا یاریبس یبرا مین توانستیزم یاتمان بر رویح

ز ین ندهیآ ن الگو دریممکن است که ا د خدا را از آن ها خارج ساخت.یمانده اند که با یباق ییشکاف ها

ا در نگاه کتی یخدا ۀدیماند و ا یم یق، باهیکم بن هین توجیخدا، ا یبرا یکم ین شکل فضایبد و بدایادامه 

 ما نخواهد بود. یونانی از پانتئونش تر یب یزینده چیآ ینسل ها

 

ک کل  عامل محر 

ن یا کند. جهان استنتاج ۀات شناخته شدیکند که خدا را از اصول و واقع یم یک سعیشناس یبرهان هست   

ز ین ی، پس هستباشند یت میزها محکوم به علیکرد: چون همه چ ن گونه خالصهیتوان ا یبرهان را م

حاکم بر  کیزیف نیاز قوان یاری، اگرچه بسشود. به هر حال شیبال به یکه تبدن یاشد تا اداشته ب یتد علیبا

ً به ان الزیا ی، ولکنند یم یرویت پیاز عل   یجهان در حالت کل ن ت جهاست که خدا علین ین معنیاما

 است.
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ا مد، ایرس میاهگر خوید یه حادثه اشه بیم، همیو حوادث را دنبال کنم یاگر در زمان به عقب حرکت کن   

 یعللت اللباشد. ع یتناهیتواند ال ی( نمتسلسل علل) حوادث ۀرین زنجیکنند که ا یخداپرستان استدالل م

، اشندود بختوانند علت  یکه حوادث نم ییآن جا ان انداخته باشد. ازین حوادث را به جریا ۀست همیبا یم

 زها شده باشد.ین چیا ۀش همیب بان که موجیوده باشد تا ادر ابتدا ب یگریز دیچ یستیبا یم

ه یرضف یخدا ز همانندین برهان نیا درنگ خود یا با کمد، امیآ یبه نظر م یدا منطقن برهان در ابتیا   

: دشو یمشابه م یمشکل یه شد( قربانح دادیتوض 1مان طور که در فصل هوشمندانه )ه یاحبرهان طر

 رهانخدا راخلق کرده است؟ ب ی، پس چه کسباشندا خالق داشته یک علت یست یبا یزها میچ ۀاگر هم

 ا بهداز خند. یآفر یرا م یتفاوت مشکل مشابهم یبا زبان حل مشکل تسلسل علل یک به جایشناس یهست

 ینم ورد.آ یرا به وجود م یدیجد یاما درواقع مفهوم خدا مجدداً سؤال ها شود یعنوان پاسخ استفاده م

 رگتر حل کرد.بز یک معمایتوسط  ا راک معمیشود 

ت سا ییاز دورو ین مغالطه نوع خاصیشده است. ا مغالطه شفاعت خاص ۀحث طعمن بیقت ایدرحق   

ده نا نهاکه خود او ب ینیط قواناو توس ۀراه حل ارائه شدکه ه گردد دهد که شخص متوج یرخ م یو زمان

. یل مدعحر از راه ید به غشون یز میمه چن شامل هین نوع مغالطه قوانیدر ا .(1)پاشد ی، از هم ماست

 یستثنمانون ن راه حل استثنا قائل شده اند، آن را از قیا یبدون آن که به وضوح گفته شود که چرا برا

 به یازین ر خدا؟ و اگخدا استثنا قائل شد ید برایا باپس چر از به خالق دارندیزها نیچ ۀگر هماکنند.  یم

 شند؟زها داشته بایگر چید دیچرا با خالق ندارد

اشد )لم ببدون آن که خلق شده  تواند وجود داشته باشد یم یزیه چم کیقت اگر ما قبول کنیدر حق    

 یرا براق منط نید ایعا را دارند ـ چرا ما نبان ادیشان ایداپرستان در مورد خدا( ـ همان طور که خ*ولدی

ت مشکال وها  یدگیچیجاد پیون ام و بدیکن ین روش ما واسطه را حذف میدر ا م؟یکل کائنات به کار ببر

 م.یده یم یمعن یقاً به همان اندازه به زندگیدقوجود خدا، 

 

 کیزیدر ف سوء تفاهم ها

نظر  ن برهان را از نقطهی، اکنند یک را مطرح میان جهان شناسکه بره یاز خداباوران یاریبس   

ول ها از قانون اص آن شخک استنتاج کرده اند. در اکثر مواقع به طور میزینسبت به ف یاشتباه

د یدقت کن .(2)روند ین میشوند و نه از ب ید مینه تول یه و انرژکنند: ماد یخاذ سند مک اتینامیترمود

چ یز ها یزید چشو ینمعت یدر طبکنند که  ین قانون برداشت میاز ا شانیاست. ا یانرژ یکه جرم نوع

 ن ها باشد.یا ۀهم یراب یعیبح ماوراءالطیک توضید ید و مسلماً بایبه وجود آ

 یمواد و انرژ یتمام یبرا ک منبعیاز به ین کینامیل ترمودن ادعا را دارند که قانون اویخداپرستان ا  

مثال  یوندد. برایپب تیتواند به واقع ین امر میا یگریقت به اشکال دیر حقد یول ،کندیرا ثابت مجهان 

ا یاشته اند و وجود د یاز ماده و انرژ ینیمقدار معشه با یچندگانه هم یها ا جهانیممکن است که جهان 

ن یز در اوما هن چندگانه را از صفر به وجود آورده باشند. یا جهان های، جهان و مثبت یمنف یانرژ

د باعث ین امر نبایا یول میشناس یجهان را نم یو ساختارها نیقوان یبرهه از زمان به طور کامل تمام
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به وجود آورد،  یه و انرژتواند ماد یدرواقع اگر خدا م م.یبا خدا پر بسازعلم را  یشود که ما شکاف ها

 بکند؟م نتواند همان کار را ینوز نشناخته اکه ه یعیطب ۀدیک پدیچرا 

 یمعن یذاتاً ب عه،یماوراءالطبدفاع از  یبرا یعین طبیکردن به قوان استناد ۀدین ها، خود ایعالوه بر ا  

ود د و خر پا بگذاریرا ز یعین طبیقوان یتوانست تمام یوجود داشت که م ی. اگر واقعاً پروردگاراست

ز علم ا یزاراب ۀاستفادم. یق دهیتطب یکیزین فینبود تا او را با قوان یازیگر نیباشد، د وجودخارج از 

گر ید ه باک یگرفتن آن زمانده یو ناد کینامیهمانند ترمود یزیچ ۀتان دربار ۀدیاز عق یبانیتپش یبرا

 است. یهانه از اصول علمیک اختالس وقیهمانند فرگشت،  تان ناسازگار استیتقادهااع

 

 دیگو یخدا نم ۀدربار یزیک چیشناخت یبرهان هست

ک کل یاز جهان را به نوعیه نن بود کیاگر قرار بر ا یحت    قبول  یهخاستگا یروین کی ای عامل محر 

ه به خدا ک از صفات نسبت داده شدیچ یبا هرا رو ین نیات که تطابق وجود نداش یلی، هنوز هم دلمیکن

 یوعن ای یهوشمندلزوم  حیتوض یبرا یلیم دلباز ه بود یهم م یاگر خالق یقت حتی. در حقنشان دهد

از  یکی یخالق دارا که ثابت کندهم وجود ندارد  یلیچ دلیه گمان یب .داشتنوجود در او  یاریهوش

م که یاشز به خاطر داشته بیقبل از هر چ است.ان جهان یادر دف شده یتوص یاز خداها یکی یاه یژگیو

ذات  ا دریو  یعیست ماورالطبیبا یم یخاستگاه یروین نیا وجود ندارد که نشان دهد که یگواه چیه

 ست.ک ایزین فیتابع قوانباشد که  یا حادثه تنها رو همین نیتا ایکه نها باشد. ممکن است یخود روحان

 چیه عان ادیم، باز هم ایح فرض کنیعامل محرک کل صح ک را در بابین شناختاگر برهان جها یحت   

: میکن ف محدودین تعریکه پروردگار را به انیمگر ا اثبات وجود پروردگار نخواهد داشت، یبرا یزیچ

اذبه و ج، تهیسیالکتر یبه راحت میتوان یم میف را قبول کنین تعریاگر ا ."دندیکه جهان را آفر ییروهاین"

خالق  یاریشو هو یبا هوشمند ین مردم مذهبیمفهوم عام خدا در ب .میا خدا بنامر یقو یهسته ا یرویا نی

ً هیعج  ط بشر وجودشناخته شده توس یعیطب یروهاین یرایهوش یبرا یچ گواهین شده است و مطلقا

 ندارد.
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 12فصل 

 

 ؟نباشد یواقع شود کهیچگونه م کمک کرده است.ار یبسبه من  ن / خداید

 

 یم یاخالق یا زندگیذات وجود و  ۀدربار ییجواب ها از شیب یزیچ نیاز مؤمن یاریبس ین براید   

ستون  تواند یآورد و م یفراهم م یتیستم حمایک سیو  یک بدنه اجتماعیفرد  ین براین همچنیباشد. د

ه خته شدین و فرهنگ آن قدر با هم آمی، داز جوامع یدر بعض شخص را بسازد. یت فرهنگیفقرات هو

ا هه آن تواند احساس انزوا را ب ین میرفتن اصول دیده است و نپذیرممکن گردیاند که جدا کردنشان غ

 ل کند.یتحم

ً کل    ها  آن رند.هم دا یسودمند فراوان ی، جنبه هاگرید یمذهب ید، معابد و انجمن هاساها، مساجیقطعا

ت ، خدماآورند یت فراهم میحما کنند، یکمک مها  یکنند و به دوست یم یزبانیرا م یاجتماع یدادهایرو

گروه  از یخدهند. برارائه  یمال یکنند تا بتوانند کمک ها یم یدهند و منابع جمع آور یمشاوره ارائه م

  .دارند یمذهب یشه هایه ریریخ یاز سازمان ها یلیدر اجتماعشان حاضر به خدمتند و خ ینید یها

 دنت کنرا ثاب یزید. اگر هم چنکن یوجود خدا را ثابت نم یذهبد اجتماعات میا در هر صورت فواام  

ا تشوند  جیتوانند بس یم ،شوند یحد مک هدف مشترک متیکه با هم به نام  ین است که انسان ها زمانیا

 به عاتن گونه اجتمایت در اید عضویواف ابند.یگران دست یک به خودشان و دکم یبرا یبه اهداف بزرگ

ه شاهدز مین یر مذهبیغ یوه هاد را در گرین فوایشود هم ید بلکه منشو یدود نممح یمذهب یگروه ها

 ندارند.را هم  یمذهب یمضر گروه ها یکه جنبه ها ییکرد. گروه ها

 ن را بازاست چشمانتا یکاف یول، انده استسمدد ر یوجود ندارد که نشان دهد خدا به کس یچ گواهیه  

 یعنامرا به  ید اجتماعات مذهبی. فواگران کمک کنندیبه خود و دنند توا یانسان ها مکه د ینید تا ببیکن

ت. افی مشترک متحد شده است یدن به هدفیرس یکه برا یا یدر هر گروه انسان شود یکلمه م یواقع

د و کنن یت میحما یرمذهبیز وجود دارند که از مردم غین یاریبس ۀخداناباوران یگروه ها و سازمان ها

 ق دارند.ک اجتماع تعلیا حس کنند که به ه شوند آن یباعث م

 

 کنند یمنتجارب مثبت وجود خدا را ثابت 

م که یدا همچنان نشان داام میصحبت کرد یرد تجارب شخص یها یردشوا ۀدربار 7 ما در فصل   

ک شخص یتجارب  وضوع در موردن میوجود خدا را ثابت کنند. هم یعاتوانند اد ینم یتجارب شخص

ک اجتماع ی ممکن است که تجارب فرد در .ز صادق استیا معبد نیسا و یمسجد، کل عضو به عنوان

 بر وجود خدا دانست. ین تجارب را گواهیشود ا یچ عنوان نمیبه ه یول مثبت باشند یخاص مذهب
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 یها یها و سختت ن که بر مشقیا ایرنج ببرند و  یگخداناباوران همانند خداباوران ممکن است از افسرد

 بر استدالل وجود خدا ندارند. یریچ تأثین ها هیا یول ان غلبه کنند،ش یزندگ

روه از گ یاریستند. بسین ین خاصیرخواهانه در انحصار دیات خرسان و اجتماع یاری یانسان ها   

ا سازمان پزشکان بدون مرز، یسف( و یونیحد )کمک رسان، همانند صندوق کودکان ملل مت یها

مک کن گروه ها را در یا نقش شود یچ عنوان نمیاست که به ه یدر حالن یباشند و ا یم یرمذهبیغ

اشت؛ شود اثر مثبت بر جامعه د یواضح است که بدون خدا هم م ده گرفت.یبه مردم جهان ناد یرسان

 کند. یاج دارد و نه وجود آن را ثابت میک اجتماع سودمند نه به خدا احتین یبنابرا

ت. عالوه مثبت نخواهد داش ۀک تجربیرود،  یا معبد میسا، مسجد و یکه به کل یکسگذشته هرن یاز ا   

  رخ  ر پرچم خدایدر ز یخودکش یها و فرقه ها ی، نسل کشهمانند جنگ ها یات وحشتناکیجنا ،نیبر ا

، تنده هسرخوایخ یاز وجود خدا ید نشاندهن یم یرو یکه در اماکن مذهب یفاقات مثبتاگر ات داده اند.

م یادح دیخدا دانست؟ همان طور که در فصل قبل توض یاز بدخواه زشت را یآمدها یپن ید ایچرا نبا

 افتد. یمشفاعت خاص  ۀدر دام مغالط یگریوع برداشت دهرن

 

 دهد چه؟ یکه خدا نجاتشان نم ییپس انسان ها

ن انسا، وندش یمن نسبت داده یا دیاست که به خدا و  یخوب یزهایکه در مورد چ یابل هر داستاندر مق   

 یه مها را تجرب یز سختیخداپرستان ن دن هستند.یرند که در حال رنج کشیگ یقرار م یا یمذهب یها

ت و خشون ی، قربانبرند یرنج م یشوند، از افسردگ یمض یمر یگریدشان همانند هر انسان یکنند: ا

ً دهند. ا ین جانشان را از دست مین پائیا در سنیشوند و  یم یخانگ یاستفاده هاسوء مسئول   خداگر واقعا

اقات فن اتیدهد که ا یا اجازه میاهد و خو یا میپس او  دهد یما رخ م یاست که در زندگ یزیهر چ

 دهند. یرو

خ یل تارن در طوید ،یشده و چه در سطح انفراد یماندهچه در سطح ساز ،همان طور که قبالً گفته شد  

ث ول حوادخدا را مسئ یچ گواهیشود بدون ه ی. اگر مبوده است از حوادث وحشتناک یاریمسئول بس

اور دانست که بر اساس ب یشود مسئول کسان ی، چه طور است که او را نمک فرد دانستی یخوب زندگ

ران گیه دب کنند، یشرکت م یمذهب یدر جنگ ها ،رسانند یخود را به قتل م ۀخانواد ،شانینید دگاه  یو د

 ؟(1)شوند یقائل م ضیا نسبت به آن ها تبعیرسانند و  یب میآس

 از یا ران کنندهیر ویتأث انهیموذ یتواند به نحو یا کردن مم که فرهنگ دعیح دادیتوض 6در فصل   

 یزیر چهبه قدرت دعا باور دارند، که  یاز کسان یاریبس ۀدیبگذارد. به عق یشخص باق یخود در زندگ

 هد ور دییط را تغیل به دعا شراتواند با توس یاست خداست و شخص ماساس خو افتد بر یکه اتفاق م

به شکل  ر خودشان است؛یشان مستجاب نشده، تقصیاست که اگر دعا ین معنن بدایا یاریبس یبرا

نکه یا ای ستند ویمستحق ن ی، به اندازه کافمان نداشته اندیا یکاف ۀبه انداز دعا نکرده اند، یدرست

شان یاست که دعاها ن خاطری، به اداگر اوضاعشان خوب باش ینداشته اند. ول یدرخواست درست

 .(*ی)هذا من فضل رب  ن که خدا بخشنده و مهربان استیا ایمستجاب شده و 
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و  یاندگدرم کند و یرا به افراد القاء م یفلج کننده ا یشود که حس ناامن یساخته م یطین شکل محیبد   

ً مخصبه انسان ها  ینید یام هاین پیآموزد. ا یرا به آن ها م یوزگیدر ه کوزند آم یجوانان م به وصا

 یرات مکن گونه تفیا یروان یامدهایپ ر سرنوشت ندارند.ییتغ یبرا یقدرتشان و یزندگ یبر رو یکنترل

مشکالت  ن گونهینام اMarlene Winell ل نیو مارلن دکتربه نام  یروان شناس رانگر باشند.ید ونتوان

ا ی وباشند  یم ینید ین هایتلق یهامدایپ شانه ها کهاز ن یمجموعه ا است؛گذاشته  ینیب دیسندروم آسرا 

 یم یاجتماع یکارکردهاو مشکالت در  ید شده اند و شامل اضطراب، افسردگیها تشد ط آنتوس

 .(2)شوند
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 13فصل 

 

 است یخدا عشق است، خدا انرژ

 

ر یال ناپذآن ها ابط یعاکه اد یخدا به شکل فیبه توص یمذهب یل انسان هایتما ۀدربار 9در فصل  ما   

ا هم ر یچ گواهیه ،در مقابل یول رممکن استیم از خدا غک مفهوم مبهیم. انکار یصحبت کرد شود یم

د خدا یوئد بگینتوان یول د که خدا وجود داردیعا کناگر اد ن مفهوم ارائه کرد.یدفاع از ا یتوان برا ینم

 تاً پوچ است.یشما نها یعااد ستیقاً چیدق

است  ثابت شدهکه از قبل وجودشان  یمیف کنند که با مفاهیتوص یکنند خدا را طور یم یسع یبعض   

 پزیلیبرندن مک ف به نام یسنده ایمثال نو ی. برارهیو غ ی، انرژعت، جهان، عشقیشود: طب یهم معن

Brendan McPhillips ه رده کک ، اعالم"کندین وجود خدا را ثابت میشتیان"تحت عنوان  یدر مقاله ا

ر . بر طبق نظ(1)جرم است ۀنندیآفر ی، انرژان شدهیب  2E=MC رمشهو ۀطور که در معادلخدا همان 

 .آورده دیپداست که جهان و هرچه در اوست را  یا یخدا همان انرژ ،او

ن یدا اخده از لغت تواند بدون استفا یقبل وجود داشته و م از یست که لغت انرژا جانیمشکل در ا   

م یهاز مفا ینیاست که با خود خورج یخدا اصطالح. منتقل کند یرا به خوب یف انرژیتوص زمنظور ا

ن یچناو هم ده.یاست که جهان را آفر یانرژک یش از یخدا ب یاریبس یگوناگون به همراه دارد. برا

 یمست، اار یرگزار است. خدا هوشید تأثافرا یدهد و در زندگ یم ی، حکم الهکند یدعاها را مستجاب م

 رد.یم بگیحرف بزند، عمل کند و تصم ،تواند فکر کند

ک از یچ یه اتین خصوصیاوجود ندارد. بدون  یانرژ یا خودآگاهی یاریهوش یبرا یچ گواهیه   

 میرده اک یاز، تنها با لغات باست یم که خدا همان انرژیگر بگوئنخواهد بود. ا ی، الهیانرژ یها یژگیو

 یالعاتطاچ یه و ذات وجود خدا به ما یماد یایاز دن ن ادعایان ای. بکنند یمر نییم تغیکه مفاه یدر حال

 دهد. ینم

 

 خدا یمعان

ا به ام شود یف میخاص تعر یخدا به شکل کیوجود دارد و در هر ین نوع متفاوت از خداپرستیچند   

 رستانتاپکی ده هستند.یعق هم گریک دیبا  یاساس یش فرض هایپ از یبعض آن ها در ۀهم یطور کل

ور دارند که به با یعیبو ماوراءالط واحد یک خدایان و مسلمانان به یهودی، انیحیاز مس یاریبسان بس

ا ین خدا یق دارند به چندکه به آن تعل یها بسته به فرقه اهمانند هندو ،چندخداپرستان. ز قادر استیهمه چ

سخن خداپرستان از خدا  یحالت وقت د باور دارند. در هر دویتواند به اشکال مختلف درآ یک خدا که می

ت و یحی، مستیهودی، یمیان ابراهیرند. در ادداص ار مشخیبس یمفهوماز خدا  در ذهن خودند یگو یم
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. باور باشد ینظم در آن م یل خلق جهان و برقراررخواه است که مسئویقادر و خ یخدا موجود، اسالم

 ی، معجزات را باعث مدیگو یرد، به دعاها پاسخ مما نقش دا ۀروزان یخدا در زندگن ین است که ایبر ا

 دهد. یشود و گناهکاران را عذاب م

 یفهوم خاصما خود را به یباشند و  ق داشتهتعل ین خاصیبدون آن که به د ان هااز انس یبرخ نیهمچن   

د ارن افیا از یاریبسبه خدا باور دارند. ، آمده است ـ بچسبانند ینینند آن چه در متون دـ مااز خدا 

ن را آم بر ن حاکیجهان و قوان ،یعیک موجود هوشمند و مافوق طبی مان دارندیهستند که ا یدادارباوران

ا را دعاه نه کند؛ ینم یاست در کار جهان دخالت یت انسانیکه فاقد شخص ن داداریا و پس از آن،د یآفر

ن رخ ر جهاکه د یا حوادثیافراد  یهم بر زندگ یریچ تأثیند و هیآفر یم یکند و نه معجزه ا یمستجاب م

 دهد ندارد. یم

لب اغ اندادارباور هرچند و ار تفاوت داردیاکثر خداپرستان بس یدادارباوران با خدا یاگرچه خدا   

 ،ادارشود که د ی، اما هنوز فرض مندارند ییبه جا ینید ید و وابستگشون یمن یمذهب یعضو گروه ها

ان به عنودادارباوران  نگونهیو ا باشد یم یخودآگاه ینوع یت و دارااس یعیهوشمند و مافوق طب

ً اثبات آن غیکه نهان است یدر ا ن نوع باوریمشکل اند. شو یخداباور شناخته م : شود یرممکن میتا

خدا  کید م وجوامل و عدشود از فقدان ک یکند را نم ینم یکه منفعل است و در امور جهان دخالت ییخدا

 ارد.ند یر و دخالتیر جهان ما تأثوها خدا دین سناریک از ایچ یکه در ه اچر ز دادییدر جهان تم

 نیهمانند قوان یم خاصیمفاه فیتوص یلغت است که از آن براک یخدا تنها  ،گرید یبعض یبرا   

. اندد یم یکیعت را یخدا و طب )همه خداانگار( ستیپانتئک ی .شودیاستفاده م ا خود جهانی یعیطب

ا رعت یگر طبید ی. برخندخداگونه دار یسرشت ،یعیطب یروهاین باور هستند که نیر اب شانیاز ا یبعض

د به وجو ست هایپانتئ دانند. یم یقدرت روحان ینوع یدارا ،ک خدا نسبت بدهندیکه آن را به  بدون آن

 ردر نظ .ندارند یباور است یعیطب یایدراک که خارج از دنا یو دارا یعیبک موجود ماوراءالطی

ک حس یط آن است که توس یزارب، ایک پروردگار واقعیو نه  یاستعار است یست ها خدا کلمه ایئپانت

 یم نزیکد داچاریر همان طور که ،یهمه خداانگار .دهند ینسبت م یعیطب یایرت را به دنیا حی یروحان

 .(2)" شده استیسکس یخداناباور" ،نامدش

بت د ما نسکریرو ۀمهم دربار یا نکته اند. امیایت بیماه یه نظر بها ب ین زبان بازیممکن است که ا   

 گری، دداشته باشد یمجزائ هر فرد مضمون یبرا خدا ۀکلماگر  گذارند. یر پا میبه زبان و جهان را ز

 وابسته ییواهابه کلمات و آ یزبان و ارتباط انسان ۀدیدهد. اساس ا یخود را از دست م ییاساساً بار معنا

ً یاست که دق  ثابت دارند. ییان متکلمان آن زبان معنایف شده هستند و در میتعر قا

 

 ستند یاء نیکلمات اش

 یاحتر. به ت آن شيء ندارندیماه یبر رو یریروند، تأث یبه کار م ءک شيیف یتوص یکه برا یکلمات  

 ر نشان داد.یاست" را با جمالت ز ین استدالل که "خدا انرژیز بودن ایتوان مغالطه آم یم

 من است. یخانگ ۀ" گرب" خدا
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 من وجود دارد. ۀگرب

 ن خدا وجود دارد.یبنابرا

 

ک از یچ یست و ها من خدا ۀن است که نام گربیتوانند ثابت کنند ا ین جمالت میکه ا یزیتمام چ   

قدرت  ،یتناهیرسوخ نخواهد کرد: علم ال خداگربه ـ دهند در  یکه انسان ها به خدا نسبت م یصفات

 ثباتاف و ی، در تعرگربه ام یگذاشتن نام خدا بر رو .یعیمافوق طب یها ییو توانا یخواهریخ ،مطلق

ر ا هیاست و  یفته که خدا انرژن گیا ۀن موضوع درباریهم است. یمعن یپوچ و ب ی، امروجود خدا

 که دیعا کندکه عالوه بر آن ا نیاست مگر ا یته ان از معناین بیا کند. یز صدق مین یگریمشابه د یعااد

 شوند. یدارد که به خدا نسبت داده م یا یعیمافوق طب یها ییتوانا یانرژ

مافوق  یها ییتوانا یدارا یگرید یعیمافوق طب یرویا هر نی، جاذبه و ، عشقین ادعا را که انرژیا  

 یبانیل پشتاگر با شواهد و مدارک مستدل ،یمیان ابراهیاد یوجود خدا یهستند، درست همانند ادعا یعیطب

غت ل ،اءین و اشیمضام یفراخوان یهم برا ن هایش از ایده گرفت. ما پیناد یبه راحت شود یم ه باشدشدن

و  یمسردرگ ن کار تنها باعثیراکه اداده شود؛ چ یدیجد ین لغات معنایکه به است ین یازیم و نیداشته ا

ا ام ؛ردیگرا به خود ب یتواند هر معنائ یدا مخ ۀکلم شود. یاختالل در ارتباط کارآمد و ادراک زبان م

 یاده مرفته شده دارد که در طول هزاران سال از آن استفیپذ یمردم مفهوم ین لغت به طور کل برایا

ست یبا یم ده نشواستفاد ی بداشته باشد و کامالً  ییتاً معناین لغت نهاین است که ایاگر قرار بر ا شده است.

و  یعیطبمافوق  یک خدایف ی: به عنوان توصحفظ کندم یو مفاه یان معانیدر م خود را یشگیگاه همیجا

 ن حاکم بر آن را خلق کرده است .یو قوان یاصل ۀصا حداقل چند مشخیار که جهان ما یهوش

ق هوشمند و فو یک خدایاثبات  یبرا یچ نوع گواهیه نشان داده شدن کتاب یدر اهمان طور که    

ند و ک ینم یبانیچ عنوان از مفهوم خدا پشتیبه هاست  ین گفته که خدا انرژیا وجود ندارد. یعیطب

 رد.یقرار بگ یک ضد استدالل در برابر خداناباوریتواند به عنوان  ین نمیبنابرا
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 14فصل 

 

 کنند ین منطق وجود خدا را ثابت میقوان

 

ً جدی     یح افضلخدا که به اصطال ۀاست دربار یبرهان یدر مقابل خداناباور دیک ضد استدالل نسبتا

 ازماناز س Matt Slick کیمت اسل طشود و توس یده مینام

 Christian Apologetics & Research Ministry (CARM) ده است.یمشهور گرد 

ن حداقل آ ۀدیا یان شد، نسبتاً تازه است ولینما CARMت یکه در وبسا ، آنگونهیاگرچه برهان افضل   

ت و ایواقع یرا با توجه به برخ یو ساختار استدالل افضلده یگردد. کانت ا یبه زمان امانوئل کانت برم

 کرد. یمعرفر و مطلق هستند ییر قابل تغیکه جهان شمول، غ یاصول منطق

 

 د؟یگو یبرهان افضل درواقع چه م

 : سه اصل مطلق در منطق وجود دارند دگاه فلسفه،یاز د

ز که هست یهرچ ست.ی، نستیکه ن یزیاست که هست و چ یزیچ ،یزی: هر چ ین همانیاصل اـ  1

ا به یو  سنگ است ،ک سنگیب است و یس ،بیک سیمثال  یراب مخصوص به خود دارد. یتیماه

 همان است که هست. یزیگر هرچید یعبارت

مثال  یبرا د.ح باشنیوانند هر دو صحت ینم دو گفته که با هم در تناقض هستند: اصل امتناع تناقض ـ  2

 د:ح باشنیحص هر دوست که ی، ممکن نء واحد اشاره شده باشدیک شین جمالت به یا یر در هر دواگ

 د.هم باشد و هم نباش یزیست چیگر ممکن نیبه عبارت د ک سنگ است".ین ی"ا ب است"،یک سین ی"ا

 یبرا لط.ح باشد و هم غیهم صح ،یک معنیتواند هم زمان در  یته نمک گفی:  یانیاصل طرد شق مـ  3

آن  رتواند د ینمء یک شیب بودن یس ا غلط.یح است و یا صحیب است" یک سین ی" ا :ن جملهیا مثال

 ست.یا نیا هست و ی یزیگر هرچیت د. به عبارح باشد و هم غلطیواحد هم صح

 یسد اگر کخواهد بو یمعن یهم وجود ندارد. ب ییچ استثنایح هستند و هیشه صحین اصول الزاماً همیا   

 نیا یراب. دریگ یتقابل با اصول منطق قرار م ن گفته دریچراکه اب است"، یک سینگ ن سید که "ایبگو

 داشتهن موضوع تفاهم یبر سر ا ،رین درگیطرف یست که تمامیبا ی، مردیک مباحثه صورت بگیکه 

رهان کند. ب یشه حفظ میو مفهوم خود را هم یشه سنگ است و معنی، همف شدهیتعر ک سنگ  یباشند که 

 ند.یافری" بوجود خدا "گواه یل برایکند تا به شرح ذ یخود را به اصول منطق معطوف م یافضل
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 مطلق در منطق وجود دارند. ـ اصول   1

 یجد خاروجو یکیزیف یایکه در دن ین معنیبه ا ستند.ین یدارند و ماد یادراک یتین اصول، ماهیـ ا 2

 ندارند.

 ر شده باشند.ک ذهن تصویدر  یستیبا یتند، مهس ی، ادراکن اصول  مطلقیکه ا ییـ از آن جا 3

 مل و مطلق هستند. ذهن انسان ها نه کامل است و نه مطلق. ن اصول کایهر حال ا ـ در 4

 د.نباش یو وابسته به ذهن انسان ها نم ندستاصول مطلق منطق در همه جا ثابت ه ـ 5

 ، مطلق و افضل وجود داشته باشند.ک ذهن کاملیدر  یستیبا ین اصول مین ایبنابراپس ـ  6

 ن ذهن همان خدا است.یـ ا 7

 

 یحصولم یستیح داد: اصول مطلق در منطق باین گونه توضیاشود برهان باال را  یساده م یبه شکل   

ن آاشد و ده بیا آفرک ذهن مطلق آنها ری یستیبا ،مطلق هستند ،ن اصولیکه ا ییند و از آنجاباش یذهن

 ذهن خدا است.

د یاا بگزاره هد. د در نظر گرفته شونیدو شرط با ،ردیصورت پذ یمنطق ک اثباتین که یا یبرا   

. وق دهدس یمنطق یریجه گیک نتیسمت باشد که گزاره ها را به  ید به گونه ایح باشند و ساختار بایصح

ح یحش فرض ها( صیگزاره ها )پ ی؛ اگر تمامرسد یبه نظر م ین استدالل منطقیا، یاز نگاه ساختار

و  اشندب یح نمیها صح ش فرضیپ دیم دیاما همانطور که پسان خواه ح خواهد بود.یجه هم صحیباشند، نت

 شود.ین امر باعث ابطال برهان میا

 

 اشتراک لفظ ۀمغالط

گر ید ی. به عبارتیزیباشند و نه تجو یم یفیتوص ،ل منطقدر آن است که اصو یراد برهان افضلیا   

ن یا یسکه ک ن خاطریجهان به ا قت دارند.یم حقیدان یهستند که ما م ییزهایف چین اصول تنها توصیا

بقت مطا ن اصولیکند، خود را با ا یرا با آنها هماهنگ م مطلق را اختراع کرده و اصالت وجود اصول  

ً وجود دارند تا الگوها ،مطلق ن اصول  یدهد. ا ینم ان ه عنوب یکه ما از هست ف کنندیرا تعر ییصرفا

 د:ینه کن مثال توجیبه ا یزیو تجو یفیتوصک قانون یان یدرک تفاوت م یم. برایافتیقت دریحق

دن ششف ز کن قانون قبل این قانون را خلق نکرد و ایوتون ایزاک نی. آاست یفیک قانون توصیجاذبه    

اد. واهد دخش گذاشته شده است به وجود خود ادامه یبر رو یکه نام نیه به از وجود داشت و بدون توجین

 ت.ده اسیان حاصل گردکه از مشاهدات دانشمند یعیطب یندیاست از فرا یفیقانون جاذبه تنها توص

 یو اجرا م ن قانون توسط انسان ها به وجود آمدهیاست. ا یزیک قانون تجویقانون حداکثر سرعت    

ا انسان ها یم و یشد یقائل نم یتیسرعت محدود یاگر اجرا نشود. اگر ما برا خواهد بود یمعن یب شود و

 داشت. ین قانون وجود نمیگر اید ،خود نداشتند یۀل نقلیدر قبال سرعت وسا یتیئولمس
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  یه کسآن ها را درست کرده و ن یهستند. نه کس یفیز توصین منطق نین صورت اصول و قوانیبه هم   

انسان  توسط نین قوانیند. تنها ثبات صحت اینکه به وجود آینوشته تا ا ییک کتابچه در جایآن ها را در 

گر سنگ ید بود یم یگریز دیر سنگ چشه سنگ است، چراکه اگیک سنگ همیها مشاهده شده است )

 کین هبه ذ یازیوجود داشتن ن یبرا ستندین یزین منطق تجویصول و قوانکه ا ییاز آن جا. بود( ینم

ده یپد یول وردایکند و به زبان ب ییاصول را شناسا نیتواند ا یذهن انسان مگر ندارند. ید یا ذهنیخدا و 

 وردشانگر در مید یا کسیک خدا ینکه یه به ابدون توج د،شون ین اصول به آن ها منسوب میکه ا ییها

 توانند به وجود خود ادامه دهند. یم ا نهیکند  یفکر م

در  گردد یآن برم که آن اصل به یده ایرا با پد یک اصل منطقیف یتوص یطرفداران برهان افضل   

ود آن ن با خیک ماشیکس عفش همانند برابر دانستن یک موضوع با توصیبرابر خواندن . زندیآم یهم م

 توان از صفات آن عکس ینم یکشد ول یر میبه تصو یات را به خوبی: اگرچه عکس جزئن استیماش

داشت مکن است که شما به اشتباه برن صورت میر این استفاده کرد. در غیق آن ماشیف دقیتوص یبرا

ل منطق اصو یضوع بران مویرند. همیگ یجا مک دست یح هستند و در کف ن ها مسطید که ماشیکن

 یرابن جمله یباشد. خود ا یم یکیزیف یژگیک ویاز  یادراک یفیتوص "A=A" ۀجملست. ز برقرار این

هن ک ذیچه توسط  ف شدهیتوص یکیزیف یژگیکه و یحال ، درک ذهن داردیاز به ین ف شودینکه توصیا

 خود ادامه خواهد داد. یبه درست ا نه،یشود درک 

که  یلا اصوهستند. ام یکامالً ادراک یمیفات مفاهین توصیاست که ا ین معنیاآنچه گفته شد به    

که به  ش است،یبا یداریپا شوند ین اصول به آن منتسب میکه ا یزیستند. چین یشوند ادراک یف میتوص

مه ادا ،گردد یم ییک ذهن شناسایط نکه توسیا ایشود  یح مین که تشریه به اوجود خود بدون توج

ر اگ یت )اصالت وجود( قرار دارد و حتیعواقدر راکه یک سنگ است زیشه یک سنگ همی خواهد داد.

 نیه اک نی. اذهان الزم هستند تا اداشت یوجود م ن سنگیا باز هم بود ین سنگ نمیدرک ا یبرا یذهن

 ش آن شوند.یکه موجب با نیف کنند و نه ایده را توصیپد

ن آ .(3)ستااشتراک لفظ افتاده  ۀدهد در دام مغالط یسط مکه اصول منطق را ب یین برهان از آنجایا   

 یلوجهان هستند  یکیزیف یربنایز ح داده شد، اصول مطلقیتوض یک از برهان افضلیطور که در گام 

طلق اصول من. یفات همان اصول و قوانیبه توص شوند یل میدر گام دوم همانند مثال عکس آنها تبد

ً یا یجود دارند ولو ان تنها . اذهندارند یچ ذهنیاز به هین خود شیبا یبراستند و ین یادراک ن اصول ذاتا

عنوان  چیه هن بین قوانیاز اافت ما ی، درن هاین هستند. عالوه براین قوانیان ایمشاهده، درک و ب یبرا

 باشد. یا مطلق نمی، ثابت و کامل

 

 یگر برهان افضلید یرادهایا

 یم یباق یفراوان یباز هم حفره ها باشد، یرهان افضلب یایح بودن قضایاگر فرض بر صح یحت   

 یاطلق برم میم که مفاهیکرد یه را قبول مین قضی. اگر ادپر گردنخدا وجود  شواهد د ازیمانند که با

 .دارد یچه شکل ن ذهنیم که ایم بگوئیتوانست یم، باز نک ذهن مطلق دارندیاز به ید خود نوجو
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ً نباالزام ر داده شده استپشت اصول منطق قرا که یذهن افضل ،گریبه عبارت د     یفاتص ید دارایا

و  لق جهان، نقش داشتن در خ، قدرت مطلقیرخواهیهمانند خ شوند یعموماً به خدا نسبت داده مکه باشد 

 ،نطقپشت اصول م یذهن فرض وجود ندارد که ثابت کند یگواه یضلات بودن. در برهان افیمنشأ اخالق

را  یزیاند چتو ین برهان نمین شکل ایواقع به ا در ن است.ین قوانیش از ادراک ایب یقادر به انجام کار

 با خدا یشخص ۀک رابطیجاد یا ایش پرست یبرا یل قانع کننده ایا دالیوجود خدا ثابت کند و  ۀدربار

 ارائه دهد.
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 15فصل 

 

 دهدیو هدف م یمعن یه خدا به زندگاعتقاد ب

 خواهد بود یمعن یب یبدون خدا زندگ

 

ک یه بودن و تعلق داشتن بهدفمند ها احساس  انسان شده در یان سازماندهیبه خصوص اد ،انیاد   

د واننت یم ینیح داده شد، اجتماعات دی. همان طور که در فصل دوازده توضزندیانگ یاجتماع  را برم

ات یاقعن ویرند، اما ایگ یشخص قرار م یت فرهنگیشته باشند و معموالً در مرکز هودا یارید بسیفوا

سان ها ان یگستند که به زندیان نین ادیقت ایان قابل قبول گردند. درحقیاد یاعاهشوند که اد یباعث نم

ان اهدافش یواله رخود و با دنب ینیجهان ب یه هایرا بر پا ن انسان ها هستند که معنایبلکه ا دهند یم معنا

 یارب یشخص یمعنا یکه جست و جو یافت و به راستی توان معنا رایز مین نید خارج از نند.یآفر یم

 خارج از خود است . از ینیک ارباب دیدستورات  یت بخش تر از فرمانبردارار لذیبس یزندگ

 

 شوند ی، سند و مدرک محسوب نمینید یعاهااد

شود  یمباعث ن یزی: اعتقاد به چن کتاب روان استیا یاز گفته ها یارین بسیمشترک در ب ۀدیک ای   

 ت آنصح یقیبر احتمال حق یری، تأثک امری یرستن صورت خواست دی. به همح گرددیز صحیکه آن چ

ساب که ح دشو ینم لین آرزو دلیا اام ثروتمند شدن را داشته باشم یآرزوندارد. ممکن است که من  امر

 گرید شماثبات آن نداشته با یبرا یمدرک یول ادعا کنم که ثروتمند هستم و اگر من چاق گردد یبانک

 ستمیقت ثروتمند نیص شود که در حقرف مرا باور کند و اگر مشخح یکس وجود نخواهد داشت تا یلیدل

 .ا متوهمیا دروغگو هستم و یجه ینت پس در

 یا مم یباعث ارضاء حس خودخواه یزین که اعتقاد به چیند. اهست ن طوریز همین یمذهب یباورها   

 تقاداتن اعیثبات اا یبرا ی، چراکه اگر گواهباشد یت میاهم یب دهد یم ما هدف یبه زندگا یشود و 

 فراخواند.  یت هستیماه یاز برا یرا به عنوان شاهد توان آن ها یوجود نداشته باشد نم

 د "یگو یم یکس یوقت   
 

 یممن ن است که "ی، منظور او درواقع ا"خواهد بود معت   ب   بدون خدا زندگ

   خواهم باور داشته باشم
 

تصور   ب  آن معنا یبراخدا بدون وجود توانم  است و نیم معت   یدارا که زندگ

 را درک کرد ازین نیا شود یدرست است که م". هم باور کنم که خدا وجود داردخوا ن رو یمی، از اکنم

اشت و دمعنا  پر یک زندگیشود  یهم م یاعتقادات مذهببدون  نه الزم است و نه قانع کننده. ازین نیا اام

 .شود ب روان انسانیممکن است باعث تخر یزندگ و مقصود در فراهم آوردن معنا یاتکا به مذهب برا

سک را ین رید هم زمان ایبا دیطلب یخارج از خود م یرا از منابع ق و معنایکه شما تصد یهنگام   

 د.یداد درمانده شو یم یشما معن ین به زندگیط همان نهاد که سابق بر اتوس ید که روزیمتقبل شو
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گروه زده سوق دهد.  ک اجتماعی یانسان ها را به سو تواند یم ینداریفرهنگ د ن،یالوه بر اع

شخص کردار ک یکه  یهنگامخود را از دست داده اند.  ینیو واقع ب یطرف یآن ب یکه اعضا یاجتماع

 نجامند.یب به اعمال مضر و خطرناک دنتوان یاعتقادات غلط م سازد، یرا با اعتقاداتش هماهنگ م خود

 

 بخش یک دروغ تسل  یاز  هتر استب هوارهم ،ندیقت نا خوشایک حقی

راً رنند، مککن یآنان را تضم یروان خود را قانع بسازند و فرمانبردارین که بتوانند پیا یان برایاد   

 یگرید یخداا هریح، هللا و یست با مسیبا یکنند که م یجاد میا یا شکنند و خأل یروان آنان را درهم م

ن یا (یرستگار)ذاتاً بد و گناهکار هستند و تنها راه خوب بودن شود که آن ها  یپر شود. به مردم گفته م

 دارندن یسه و اسایچ پاین گفته ها هیکه ا ییجاآن ن بدهند. ازیخود را به دست د یاست که کنترل زندگ

ود خ یالیخبتواند راه حل  کند تا یجاد میرا ا یالیک مشکل خین خاطر ین تنها به ایشود گفت که د یم

 روشد.را به شما بف

ان ها و شارالت استفادهسوء  یبرا یتواند راه یجاد شده مین ایط دکه توس یاکتساب ین درماندگیا   

 ۀدد وعهمانن یهست ۀرات اشتباه دربارجاد کند. تصویر ایب پذیکالهبرداران از مردم زود باور و آس

ن ینمؤم انیدر م یت عبثتوانند موجب انتظارا یم گناهکاران ین و عذاب برایمؤمن یافت پاداش برایدر

 کارآمد ناتوان بسازند. یوه ایشان به ش یزندگ یمشکالت اساس حل شان را دریشوند و ا

روغ دک ین است که خودمان را با یاغلب بهتر از ا م با مشکالتیمستق ییارویت و رویقبول واقع   

ب خود یکه از فر   یا یخرسند: "گفت ی. همان طور که برتنارد راسل زمانمیب بدهیآرامش بخش فر

 یک بار برایقت تلخ باشد باز بهی  است که با آن یقدر هم که حقدار نخواهد بود و هر یحاصل شود پا

 نیشه رو به رو شد تا ایهم
 

 ."خود را مطابق با آن ساخت که بشود به آن عادت کرد و زندگ

 

 میخودمان را خلق کن یم تا معنایما آزاد هست

ک یداشتن  یاست. به جا یدر انتخاب و خلق معن ی، آزادزنده بودن رت  یو ح ییبایاز ز یقسمت   

، ن بدهدنشا یپرزور که به شما اهدافتان را در زنگ یک دست راهنمایا ین شده و ییسرنوشت از قبل تع

ا تان رو ارزش خاص خود د آزادانه معنایتوان یخودتان م یهمتا یو کشف راه ب یشخص یبا انتخاب ها

 د.یخلق کن

و  لیچ دلیل کند و هیشما تحم یرا به حوادث زندگ یوجود ندارد که معن یا یخارج یروین چیه   

قبل  نوشت ازک سریا ی یاله ۀک برنامین حوادث خود را با یز وجود ندارد که نشان دهد این یمدرک

و  یتعظمت هس . با در نظر گرفتناست یاز معن یدر ذات خود خال یدگدهند. زن یمق ین شده تطبییتع

 یاتیح یقشن یم که ممکن است ما انسان ها به نحوی، ابلهانه خواهد بود اگر فکر کنز ما در آنینقش ناچ

 م.یهان داشته باشیدر ک



62 

 

 سارت درا یاه جرا به ما اهداء کند. ب یآزاد تواند احساس خوش   یم یدر زندگ یخارج یئنبود معنا   

 میگردب یزندگ یاساس یسؤال ها ه دنبال جوابم، بیم که جهان را بکاویآزاد هست یخارج یچنگال جبر

ا بم یسته. ما انسان ها قادر میلذت ببر و غذا خوردن یهمچون روابط جنس یگزند ۀساد یها یو از خوش

ه در ک یزمان محدوداز  دنت برانمان، لذیاطراف یبهبود زندگ یش براتال ،ارزشمند یانتخاب اهداف

 یدگر زندرا  یمعن زانمانیدن به خانواده و عزیق ورزان و عشگریارتباط با د ی، برقرارمیار داریاخت

ا ود خدچ کدامشان به وجیه که ارزش صرف وقت را دارند یر حالن کارها دیا یم. تمامینیفرآ یخود ب

 ندارند. یازین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 16فصل 

 

ا  ،ن جان سپرده اندیا دیدر راه خدا و  یاریبس یانسان ها  تاس یقعا واخد مطمئنا

 

گ جن ،نیمنمؤ گوناگون   یان فرقه هاید. مید رسیخ خون آلود خواهیک تاریان جهان به یاد ۀبا مطالع   

ا به هسان ان یکردند. گاه یاعتقادشان فدا م یشده است. "شهدا" جان خود را در پا یس به پا ممقد یها

 ا آرامر یعصبان یکه خدا هانیاشدند تا  یم یز قربانین یشدند و گاه یا کشته مین شکنجه و ینام د

 سازند.

ش یه نماسرشت انسان را ب ۀرانیخشن و شر یجنبه ها انگر حضور خدا باشدیکه نماش از آنیخ بیتار   

فدا  شانیاهباور حاضرند که جانشان را در راه هاز انسان ها هموار ین است که برخیاقت یگذارد. حق یم

 ز وینگن حزن ایراه د ا نه. از دست دادن جان دریاند  ین باورها مذهبیکه انیکنند، صرف نظر از ا

 باشد. ینم ییچ خدایق خواست هیاز تصد ینشان یول اسفناک است

 

 ان جان خود را فدا کنندشیهاانسان ها حاضرند در راه باور

ذا، همچون اعتصاب غ یق اعمالیطر انسان ها بارها ثابت کرده اند که حاضرند جان خود را از   

 به خطر یا فرهنگیو  ینی، دیاسیدن به اهداف سیرس ی... براز ویتظاهرات خشونت آم، یخودسوز

ا یو  ب کندامرگ را انتخ ین اهدافیدن به چنیرس یک انسان براید یچرا با یا از نظر منطقندازند. امیب

اند که  هشدا بن یا یاعتقاد یستم هایس یه هایپا ها بر ینین جهان بیاز ا یاریبسد؟ یبه آن خوش آمد بگو

دف هک یدن به یرس یبرا یا راهیمرگ و  ن ساختنیبَر یبرا یبه عنوان روش در آن ها فداکردن جان

ن زجر ه در آکمعاد  ۀدیهمانند ا ،هستند یها مذهب ینیبن جهانیااز  یبرخشود.  یم جیغ و ترویتبل واالتر

د با توانن یر که افراد من باویهمانند ا هم سکوالر، ید و بعضیآ یبه نظر مز یناچ ینیو رنج زم

گاه یاج ت وحشتیریمد یۀنظربگذارند.  یجاودان باق یراثیخود ماز  یاجتماع یمشارکت در حرکت ها

را  مرگبه  یداریاز ناپا یارزشمند و تصور یین نسبت دادن معناا همایج ین عادت رایا یشه هایر

 یآگاه خود ییرایکه از م یتموجوداگانه یبه عنوان  انسان ها هین نظری. بر اساس ا(1)دهد ینشان م

ه کن یا اکنند ت یدر ذهن خود خلق مرا  ییزم هایمکان ،ین آگاهیمقابله با وحشت همراه ا یبرا دارند

 یا یفرهنگ یها ینیبانسان ها جهان ن گونه است کهیانکرده باشند.  یرس فلج کننده زندگک تیدائماً با 

نگ سدهند.  یدان را میاوج یزیق به چا تعلیو  یبرتر شان احساسیض به انند که در عویآفر یرا م

 ا جزءن است که خود رید ایگو یص به مرگ خوش آمد مک هدف خایکه به خاطر  یتفکر انسان یبنا

گ ز مرجاودان پس ا یت و زندگیکند که مرگ او را به ابد یال مید و خنیب یبزرگ تر از خود م یزیچ

 رساند. یم
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ضر حا یعاقل و منطق ییباشد که در آن ها انسان ها ییه هافرق یبرا یحیضه ممکن است توین نظریا   

 ۀدروازبه نام   یگروه ینفر از اعضا 39 ،1977در سال کنند.  یخودکش یشوند به صورت گروه یم

 ان بهن کار باعث ورود روحشین باور بودند که ایکردند. آن ها بر ا یخودکش یبه صورت گروه بهشت

 ۀر دهد(. 2)ب الوقوع آمده استیقر ۀک فاجعینجات آن ها از  یشود که برا یم یابشقاب پرنده  داخل

کرد و باعث شد که  یفح موعود معریخود را مس Jim Jones م جونزیج به نام یشخص یالدیم 80

در  یسند ن فرقه ها جان خود را فدا کردندیا ین که اعضای. ا(3کنند) یانسان خودکش 900ش از یب

 یزیه چق بعلتحس  یباشد از القا یواند نشانت یباشد، بلکه تنها م ینم ن فرقه هایاسسان مؤ یاثبات ادعا

 دارد. یژه ایگاه وی، جایاعتقاد یستم هاین سیا نیدکتر ن که مرگ دریتر از خود و ا بزرگ

 

 یمذهب یت جنگ هایواقع

ر د ز آنا بوده است که یفاکتور ،ل انسان ها به جذب در شهادتین تمایکه ا دیتوان د یبه وضوح م   

والً و معمده یچیاست پ یده ایشده است. جنگ پد یسوء استفاده م خیتار یمذهب یاز جنگ ها یاریسب

با  توانند یم به اصطالح مقدس یجنگ ها یاز دارد. حتین یفراوان یش شرط هایپ به یداریپد یبرا

 مراهه هیهمسا یورها و ملت هابه منافع کش یابیو دست استی، سهمچون انتقام ینیردیغ یزه هایانگ

ل جنگ یدل . اگر(4زه در افراد دارد)یجاد انگیج کردن و ایدر بس یاتیح ین حال مذهب نقشی. با اباشند

 حاضر ار آسان تر خواهد بود. ممکن است که انسان هاینثار بس جان یروین یباشد جمع آور ییماورا

 یدئولوژیک ایء ا اگر باور کنند که در حال ارتقاام دندازنیبه خطر ب یاهداف ماد یبرانباشند جانشان را 

ه داد. ب از خود نشان خواهند یش تریل بیآنگاه تما کنند یتار مک خدا رفیا مطابق خواست یهستند و 

ن و جاودا یزندگ کیآن ها تنها شروع  ینیباور داشته باشند که مرگ زم ن صورت اگر انسان هایهم

 یتتاً وقیچراکه نهاک هدف آسان تر خواهد بود. ی یبرا یبه جان فشان قانع کردنشان سعادتمندانه است

 (رزقون*یعند رب هم ) وجود ندارد. یگر مرگیقت دیست در حقیان کار نیمردن پا

ستم ین سیکه هر دنیاشتباه باشد. نظر به ا از آن دو یکیاقل حد یستیبا ین میان دو دیم نبرد در   

 نیرفط یکه تمام یید. از آن جانن بر حق باشیست که هر دو دین نممک ،دارد یمنحصربه فرد یاعتقاد

ر ر دیرگن دیاز طرف یکیت خدا از یا حمایاز نظارت و  یتوان نشان ینم دهند یجنگ تلفات م در ریدرگ

ند. ه ادادت جان خود را به خاطر اعتقادشان از دس ،یار متفاوتیان بسیبه اد نیمؤمنافت. ین جنگ ها یا

ن یا ان برین ادیا یوجود دارد و تمام ینیگر مکاتب دیت و دیحین هندو، اسالم، مسییدر آمفهوم شهادت 

ز ا یعضاقل بند. حدان بر حق باشین ادیا یست که تمامیح هستند. ممکن نیباورند که تنها خودشان صح

پاداش  یا نوعی معاد ومان به یر ایانسان ها تحت تأث یوقتهوده از دست داده اند. یجان خود را بن شهدا یا

سان ا انم. ا فدا کنندخود را هدر دهند و جان خود ر یشوند که زندگ یحاضر م خام شده باشند یکهکشان

 نوانمان را به ع یکنون یزندگ ید ارزش واقعیبا پس از مرگ وجود ندارد یاز زندگ یگواه یها وقت

 فسانهه و اساس و ایپا یب یعاهابه خاطر اد ین زندگی. تلف کردن امیبشناس یگانه فرصت خوش بختی

 کامل است. یک تراژدی یباستان یها
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 17فصل 

 

 ،ن گرفته استیرا نسبت به د یش تریب یجان انسان ها ییخدا یب

 ن اشتباه استیبنابرا

 

ه ببا شتاب  شانیم ایشو یاد آور مین یبه مؤمنرا  یان رسمیق شده در ادیو تشو رفتهیپذ خشونت   یوقت   

ارند ان دیا به یرواقع بعضستند. دین هم تر دلرحم تر نباشند خشن خداناباوراناگر کنند که  ین اشاره میا

 این یم ژوزف استالیخ معاصر بوده است، همانند رژیتار یها یرحم ین بیبدتر ۀشیر یناباورکه خدا

ه در شیات ریاخالق :دارد یار هم خوانیبس شدبحث  4که در فصل  یده با برهانین ایگ. امائو زدون

 باشد. یات تهید از اخالقیک دولت سکوالر باین یبنابرا وجود خدا دارد

 دح کردنیبن مردمشان تقاین را در میبودند که د ین و مائو رهبران فاسدیکه استال ن گفتهیهرچند ا   

دار مام کرکه تنیا ایاست و  ییخدا یآن ها از ب جه گرفتت که شرارتیتوان از آن نت ینم اما درست است

 که ستا کامالً غلط دهین اینطور ایبه شمار آورد. هم ییخدا یاز ب یشان را به کل نشانیا و رفتار

 اناتشمیعلته است ک یانیخ مملو از ادی. سرتاسر تارتنها مسئول استبداد دانست یرا به نحو یخداناباور

د سکوالر کمان مستببا حا یمیمستق ۀن رابطین وجود چنی. با ا(1)نده ام قتل و خشونت بودیمسئول مستق

 ینین دیصبشباهتشان با متع داشته باشندشباهت  یزین سکوالر به چین مستبدیاگر هم ا .ده نشده استید

 نداجاد کرده یدشان اکه خوت یاز شخص یشیک خدا گونه در یبه شکلن صورت که خود را یبه ا است.

 .سازندین میبَر

 

 ندارد یاصول و مکتب ییخدا یب

چراکه  ان دنبال کرد،ین ادیمات ایت را تا تعلیحیخشونت موجود در اسالم و مس یاتوان رد پ یم   

شه با یر پرچم خدا همی. اگرچه جنگ و خشونت در ز(2)ن شده استیان عجین ادیا یدئولوژیخشونت با ا

رد از موا نیدر ا یول ه اندو گسترش قلمرو همراه بود یاسیبه منابع س یابیهمچون دست ینیر دیاهداف غ

کنند و  یوشانات را الپی  ، نن اعمال باشندیا هیتوج یبرا یه اکه بهاننیشده است تا ا یان استفاده میاد

 را ند جانشانن صورت حاضر نبودیر ایند که در غج کنیجنگ بس یرا برا یمقد س جلوه دهند و مردم

 ً  ید و قربانین شهینام د خ بهی. انسان ها در سرتاسر تار(3)ندازندیبه خطر ب یبه خاطر اهداف ماد صرفا

 ان پا گرفته اند.ین ادیسر اصول اس بر مقد یجنگ هاشده اند و 

م ه ییخدا یب ۀشود دربار یگر نمید ستین نید ییخدا یت ساده که بین واقعیبا در نطر گرفتن ا یول   

 اصول   یداراچ وجه یبه ه یخداناباور مان به خدا است.ینداشتن ا یبه معن یباورخدانا ن گفت.یچن

همانند  ین و خداناباورید ۀسی. مقاباشد ینم یمرکز یدئولوژیا رات وکتاب مقر ز حاکم،یتعصب آم



67 

 

مان به خدا یان اکه هم یباوربا خدا یناباورد تر خواهد بود اگر خدای. مفقیبا شقا است گودرز ۀسیمقا

مان به وجود یصرف ا یول انه دارندیاد گرایان اعتقادات بناز خدا پرست یسه شود. هرچند برخیاست مقا

به راه  یپرستا . چند جنگ منحصراً به خاطر خدباشد یوقوع جنگ و خشونت کاف یبراتواند  یخدا نم

 .باشد یاج میعصبانه احتمت یبر باور به خدا به باورها وقوع جنگ عالوه یافتاده است؟ برا

 نیکه چن نیا یزند. برا ینم یدست به کشتارجمع یاناباورا خدیو  یچ کس تنها به خاطر خدا پرستیه   

ت یحیسممثل  یانی، ادخداباوران یاز است. برایک نیح کرد به اصول دگماتیرا بشود توج ییآمد ها یپ

 یرار مق نیار مؤمنیرا در اخت یراه دست یه هاآورند و بهان یز را فراهم میب آمد تعصین عقایواسالم ا

 دهیاز ا یاوعه مجم نکهیمان به این ا لمان مشترک هستند: این در ایسکوالر و د تر  یتوتال یم هایدهند. رژ

 یمد یقان عیر سؤال بردن این که زید و ایگو ین میقدرت چن ک مظهریکه ند، چراباش یح میها صح

 به همراه داشته باشد. یمهلک یتواند عواقب خطرناک و حت

د و ریپذ یم ا آن رایکند و  یج میخشونت را ترو یست که خدا ناباورین ین گفته منطقین، ایپس بنابرا   

چ عمل یو ه ن اعمالید. اندست به کشتار انسان ها زده ا یباورر خداناین که حاکمان مستبد تحت تاثا آی

 چ دویهکه چنان نسبت داد، یبه خداناباور یطور کل د بهیتوان و نبا ینم را چه خوب و چه بد یگرید

ً دربار یخداناباور  یامن تمایت مشترک میند. تنها واقعندار یمشابه ید و باورهایجهان عقا ۀالزاما

 ان نداشتن باور به وجود خدا است.ناباورخدا

 یعضد و ب، تند خو و خشن هستنعاطفه یاز خداناباوران، ب یشک برخ یست که با ین معنیدن بیا   

همانند  داشته باشند، یگوناگون یهات یتوانند شخص یخداناباوران مگر مهربان، خون گرم و آرام. ید

قه اللف عگ یکه به باز یاز کسان ین خاطر که برخیندارند. تنها به ا یگلف عالقه ا یکه به باز یکسان

از  دینطور نبایو هم نستدا یز بدینکردن را چ یگلف بازشود  ینم هستند یناجور یندارند آدم ها

را  م خودید که تصمیبر آن دار یاگر سعکرد.  ییب جویخدا ناباور ع یعده ابه خاطر رفتار یخداناباور

 یاقصد از استدالل نیرید بگیشناس یک خداناباور خاص که میباور به خدا بر اساس رفتار  ۀدربار

مال عا   ن حالیباشند، با ا ینم یدلسنگ بد و یانسان ها مؤمنان یتمام ن طورید. همیه ااستفاده کرد

هتر ن بیبنابرا رسوخ کرده است. یمذهب یها یئولوژدیاز ا یاریقاً در تار و پود بسیخشونت و جنگ عم

ها عاه ادن گونیا یکه برا یسنجش شواهدرا با  یگرید یا هر باور مذهبیخدا و  ۀاست که نظرتان دربار

ه ا نداشتی واشته را قبول د ن باور هایممکن است ا که یرفتار افراد و نه بر اساس دییازمایارائه شده اند ب

 باشند.

 

 تیش شخصیک

ر یدر زو ن بوده اند ین مخالف دیمائو و استال یستیمونو ک یاستبداد یم هاین درست است که رژیا   

ن یا یشده است ول یل میو بر آن ها مجازات تحم شده گرفته ینید یباورها یجلو ،ن افرادیسلطه ا

ک ین به عنوان یشوند که د یاز آن خاطر اجرا م مربوط باشند یآن که به خداناباورش از یعمال پاَ 

بر ستون  رتیتوتال یم هایرژ آمده است. ین حکام به حساب میا ۀانمستبد ینقشه ها یبرا یدیتهد بیرق

ن ین دارند. ایبه د یادین شکل شباهت زیبد ان و پرسش،یب یترس و تعصب بنا شده اند نه بر آزاد یها
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گونه نیا ای. دادند ید در رأس جایان جدیان خداد و خودشان را به عنورا خلق کردن یانیرهبران عمالً اد

آن ها ش از انداره یببودن  یانتقاد ،سمیسم و فاشیمشکل کموند: "یگو یم Sam Harrisس یسم هر که

ش ین کی". ان شباهت دارندیاز اندازه به د شین جا است که آن ها بیکه مشکل در ابل ستین نینسبت به د

خداناباوران  یف تمامن افراد معرین گفته که کردار ایا نشأت نگرفته اند و یاز خداناباور تیشخص یها

در  (4)همانند دانمارک و سوئد ن و آزادید یب یاز مل ت ها یاریقت بسیدر حقباشد.  یکم خردانه م است

ست ین نین جا این حال قصد ما در ای. با ا(5)جهان قرار دارند یشورهان کیشرفته ترین و پیان آرام تریم

که واضح است  یزیا چشود، ام یش تر مردم میشرفت بیو پ یادالزاماً باعث ش یم خداناباوریکه بگوئ

 یدارنیباشند، همانطور که د ینم یباورناخدا یآمدها یپ یاستبداد و نسل کش، ن است که خشونتیا

 .ستیت نک ملی یلح طلبشرفت و صین پمتضم

فتار ر یروان خود درست و غلط و چگونگیدارند که به پ یمقد س ین و کتاب هایان جهان قوانیاد   

ر دم. یش بدانیل موعظه هان را مسئویک دیاست که  ین رو منطقید و از انکن یکته میمناسب را د

رد و دا یتقی، نه طریرد و نه اصولدا ی، نه مراسمیدارد و نه مرجع ینه متون مذهب یخداناباور مقابل،

  رار دادماتش مورد قضاوت قیبا تعلن را یشود د یکه م یبه شکل .یاء امریا اولیو  ینه دستورالعمل

 ندارد. نیدکتر ین دانست چراکه خداناباورتوان مسئول کردار خداناباورا یرا نم یخداناباور
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  18فصل 

 

 یآور یمان میبه خدا ا یمحتاج کمک خدا بش یوقت

 

و به ند رریگ یقرار م یر فشار روانیخداناباوران در ز یوقت نیاز مؤمن یاریبس ی  عمومبر طبق باور   

ر در سنگ کشهمچون: " ،ز ساخته اندین یده جمالت قصارین پدیا ینان براآورند. آ یخدا م یسو

وع به سقوط بکند دیهواپ وقت  " ای" و ستیخداناباور ن ن یپشت ا ۀدی". استیخداناباور ن گر کشیما ش 

 یرو یگزند یا وقتام خداناباور بودن آسان استد باشد بر وقف مرا  یزندگ ین است که وقتیگفته ها ا

 .بندند یاقل به وجودش دل ما حدیآورند و  یمان مید را نشان بدهد انسان ها به خدا اگر خوید

ً  یح باشد ولیاز افراد صح یدرمورد بعض ن ادعایکه ممکن است ا یدرحال     که ستین یتیواقعقطعا

 رب یواهات مشابه گیو تجرب گروش در بستر مرگ ۀدین ها پدیعالوه بر ا .خداناباوران شود ۀهم شامل

ر یزان غین میش تریسازند که انسان ها ب ین موضوع میه ارا متوج باشند. بلکه تنها ما یوجود خدا نم

 اند. شده یانیا هذیکشند و  یدهند که وحشت زده اند، درد م ینشان م از خود یبودن را زمان یمنطق

 یتسل   یعدن به نویرس یو برا یها از سر ناچار یوحشت از مردن ممکن است باعث شود که بعض

 رند.یذو نا معقول را بپ یر منطقید غیعقا ،دین اظطراب شدیکاهش ا یبرا یا به عنوان راهیخاطر و 

 کامالً  یه تسل  یک مایاز به ین رو نیم و از ایکن یرا تجربه م یو مشابه یادیم و احساسات بنیما انسان ۀهم

ش یساآ یبرا است از یا یه درماندگست بلکیخاطر خدا ن یبرا ین درماندگین ایرک است. بنابراقابل د

 . یخاطر و رفع نگران

ه داشت یک معنیتواند  ینها مت کشاند یرا به سمت باور به خدا م ها ر که ترس انسانن طرز تفکیا   

ً بر پا یمذهب یعاهاباشد: اد . رندداندر منطق و شواهد ملموس  یشه ایترس بنا شده اند و ر یۀعموما

 .ندخود هست یعاهابودن اد یرمنطقیغ ۀق ناخواستیدرحال تصد نگونه نظراتیاساً خداباوران با ااس

 

ا در سنگر کسیآ   ست؟یخداناباور ن یا واقعا

د یعبار ی. بسل ژرف از دست داده اندو تأم یق گفتمان منطقیا را از طرمان به خدیخداناباوران ا اغلب   

اور بدا همانند ک خداناباور به خی ۀبارکیمان یا. ر کنندییتغ یاه ها به طور ناگهاندگین گونه دیاکه است 

 تواند یمکه واقعا  یزیخداناباوران تنها چ از یلیدر مورد خ .ک بزرگسال است به بابانوئلی یهانناگ

طم ک تالیاز وجود خدا است و نه  یواقع یلی، شواهد و دالخدا شود ۀدربار شانیا نظر رییباعث تغ

 بت حاصل شده است.ی، مرگ و مصیاحساس که از فشار عصب

 انیان دراهمسرش ، Carl Sagan گانیکارل س فضانورد و مروج علم، هفت سال پس از مرگ   

Ann Druyan ن گفت:یاو چن ۀدربار 
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 از  یار یاش شناخته شده بود، بس ماب  یا ف و ب  ار معرو یبس که او   ب  از آن جا ،که همرسم فوت کرد   زماب  "   

 یا کارل در پایند که آدیپرس آمدند و  مردم به شاغ من
 

   ییی  اش تغ ان زندگ
 

ان میگ اپس از مر  کرد و به زندگ

 از من یمی   آورد؟ آنها همچن
ً
 یارو ید؟ کارل رو یکنم او را دوباره خواهم د  ا فکر یمیآ دند کهیپرس  مکررا

ود که ما ن بیدر ا ی. تراژداالت  به دنبال پناهگاه نگشتیر خستاد و هرگز دیا نافرسودب   مرگش با شجاعت  

ا شم. امن انتظار را نداشته ام که دوباره در کنار او بایا د. هرگز یم دیگر را نخواهیگر هرگز همدیم دیدانست یم

 بیمدت تقر  ین است که برایباشد ا شمند یمآنچه ارز 
ً
  ی، طور میکه ما در کنار هم بود  ست سایلیبا

 
  یم زندگ

 ن ز یقدردان ا م که به روشت  یکرد
 

 ن کهی. ما هرگز مرگ را با وانمود به امیشمند بوده باشکوتاه و ارز   ندگ

 میم و درکنار هم گذراندیما زنده بود که  لحظاب   تمایمم. ی، کوچک نشمرداست اب  یپا ب  ک جدایجز  یی   چ

تار رفتار او با من و رف ۀح...نحو ی قابل توضی  ا غیو  یعیمافوق طب معجزه آسا بودند. نه معجزه آسا به معت  

ا هن یا. که او زنده بود، معجزه آسا بود   ، مادایممیمان مراقبت کرد ۀز هم و خانوادکه ما ا  یطور ، من با او 

و را من ا نم. ویلیم که هرگز کارل را دوباره ببکن  . من فکر نیماو  ۀدار دوبار یار مهم تر هستند از تصور دیبس

 (1")فوق العاده بود. ن یم و ایافتیگر را در کهکشان یما هم د ،میدیگر را دیددم. ما هم ید

 

قبل از مرگش در  Christopher Hitchensچنز یستوفر هییکر ،یروزنامه نگار و منتقد ادب   

 یه اگر او گروشاظهار داشت ک CNNدرشبکه  Anderson Cooper اندرسون کوپر با یمصاحبه ا

 نیپسمغزش در وا م خواهد بود. او اذعان داشت که ممکن است، از بابت توهه باشددر بستر مرگ داشت

غزش م یکه هر کار ن بابت مطمئن بودیاز ا یول مزاج رفتار کند یکنترل او و دمدمساعات خارج از 

 دهد.  یکه او واقعاً بوده را نشان نم یبکند کس

 

و   ب  تنها ت  وق جالبه که حت   یلیمن خ یآخه برا...شه؟یش نمدای، خدا پک لحظه شک کت  ی وقت   :کوپر

ر را بگ یو جلو  یار یمان بیبه خدا ا یاد که بخوایش بیپ یممکنه لحظه ا ،کنهیبهت نگاه نم کش  . یی  ض 

ا درد از یم را بخاطر دارو ها و ی  که مشاه  است . وقت  ض شدمیمر  یلیکه خ  عت  یبشه  ینطور یاگه ا :چنزیه

یل  یدیشن یعه ایک موقع بعد ها شایگم که اگر ینا رو میگم ندارم. ایکه م  یی   بر چ دست دادم و کنی 

 ، من نیمدوب   عه ها رو پخش کنند. یمین شاین هستند که ای عاشق ای   افتند و مؤمن فاق ها یمن اتیچون ا... 

 ویل ،دم رو انجام نیم یی    کار رقت انگی   ا چنیستم و ینجاست من نکه اون موقع او   یتونم بگم وجود

 اطمن مو یاز انه. من  م هستم،یعقل سل یکه من دارا  تونم بهت بگم نه تا زماب  یم
ً
 . نان دارمیضوع کامال

 اد که در بسی  مرگت... یبه وجود ب پس اگر داستاب   :کوپر

 (2). بهش نده ب  : باور نکن . بهاچنزیه

 

ل یب با یمصاحبه ا در Richard Dawkins نزیچارد داوکیر ال خداناباور،و فع یست شناس فرگشتیز

 گفت:ن یچن Bill Maher ماهر
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داستان  مثل من قرباب   ب  گزارم. چون آدم ها  ک ضبط صوت را روشن یمی، م هستمدر بسی  مرگ "وقت     

که   ند که آن ها در بسی  مرگ گروش داشتند. درحایلیگو   شوند، مردم یم بدخواهانه پس از مرگشان یم یها

 (3)"ست. ین درست نیا

 

 ستینان نیکه در حال مردن است، قابل اطم یمغز

، شود یگر رو به رو میرد، از دست دادن خون، دارو ها وعوامل دد، دیمغز با استرس شد یوقت   

س از پ یماران وقتیاز ب یمثال بعض ی. برادهد یاز خود نشان م یمتفاوت رفتار یسبت به حالت عادن

ه کن یا ایده و یقتل آن ها چ یبرا یشوند، باور دارند که دکترشان توطئه ا یخارج م یهوش یعمل از ب

ب بر عجت دارند ینید ین توهمات ساختاریز اا ینکه برخیا. (4نند که وجود ندارند)یب یرا م ییهاز یچ

ر      قرا نیدر معرض د یاز انسان ها از کودک یاریهستند و بس ییهمه جا ینید یست. افسانه هایز نیانگ

 بهه ج ذهن و بدون تواز سطح ناخودآگاه   یتوانند به آسان ین دست میاز ا ییرند. داستان هایگ یم

 ان سازند.یخود را نما فرد ۀارانیو هوش یمنطق یباورها

اور بر به یگل فرایتما از ین در جهان را به عنوان سندید ین که گستردگیخداباوران عالقه دارند به ا   

 .دارندش ا نقجن یدر ا ینات فرهنگین ها است و قطعاً تلقیده تر از ایچیت پیا واقعکنند. ام یبه خدا معرف

 یتفاقا یرا در صداها یین صورت که الگوهایبه ا ،رگزار استین امر تأثیز در ایغز انسان نساختار م

الت و یانسان ها تما. (5)گردد یح میون عامل به دنبال توضت به حوادث بدید و با ارجاع عاملابی یم

که نیا رفت.یذست پیبا یآن ها را م ۀست که همین یمعن نین بدیدارند اما ا یفراوان یعیطب یزش هایرانگب

شش کن یرت ما شود و اید موجب حی، نبامشابه رفتار کند یز ما به گونه اد که مغیآ یش میار پیبس

ا با ما ر را نشان دهد یزیک خدا چیت یواقع ۀش از آن که درباریب برتر یک خدایمحتمل ما به سمت 

 ن درک  یه ممکن است اسازد، حال آن ک یانسان به درک جهان آشنا م یعیل طبیساختار مغزمان و م

 باشد.  یز باستانیب آمد تعصیا عقایقابل اثبات و  یواهدبر اساس ش یحس  

 

 ت نداردیبر واقع یریمان تأثیا

ن ید. اشو یز نمیآن چ یموجب راست یزیباور به چ ،مین باره بحث کرده ایکه بارها در ا همان طور   

. شود ینم ینید یعاهااد دنیتر گردمحتمل ، باعث ا نهیر دهد ییتغخدا  ۀنظرش را دربار یکه کس

ر دت افراد ن گفته که نظرایا اید و یبه خدا خواهد گرو ک خداناباور در بستر مرگین که یابر  یپافشار

 ربط.  یس مؤابانه است و هم بیهم رئ ند،پاش یمازهم  یبحران یت هایموقع

 یانبحر یت هایدر موقع یموقت یهاا گروش ید در بستر مرگ و خو یر عادید از حاالت غینبا یکس   

 یر روب یگر کنترلیم دیریگ ید قرار مید شدیتحت فشار و تهد یچرا که ما انسان ها وقت خجالت بکشد،

 یادر عیغ یا کاریم و یگفت یبیز عجیبت چیو مص یضی، مرم و اگر در مواجهه با مرگید ندارمغز خو

ب یسآبت یصمکه به خاطر  یاز رفتار کس یابزار ۀستفادنظرات ما نوشته شود. ا ید به پاینبا میادانجام د

 ار قابل نکوهش است.ی، بسیک هدف مذهبیج یترو یر گشته، برایپذ



72 

 

 منابع:

1) Druyan, Ann. "Ann Druyan Talks About Science, Religion, Wonder, 

Awe…and Carl Sagan." Skeptical Inquirer 27, no. 6 (2003): 25-30. 

2) Christopher Hitchens. "Author Hitchens Talks Cancer and God." CNN. 

August 5, 2010. Accessed September 25, 2014. 

3) Richard Dawkins. "Real Time with Bill Maher." New York, NY: HBO. April 

11, 2008. 

4) Dobson, Roger. "How Having an Operation Can Send You Delirious: 

Terrifying Post-surgery Hallucinations Strike up to Half of the Over-65s." 

5) Shermer, Michael. The Believing Brain: From Ghosts and Gods to 

Politics and Conspiracies – How We Construct Beliefs and Reinforce Them 

as Truths. St. Martin´s Griffin, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 19فصل 

 

؛ د دارندبه خدا اعتقا  yای  xهمچون یباهوش و دانشمندان مشهور ی"انسان ها

 د خدا وجود داشته باشد."یپس با

 

ده استفا یعک خط دفاین جمله به عنوان یشود از ا یشان انتقاد میاز باورها یاز خداباوران وقت یبعض   

ه م که او اشتبایهستم که بگو  گر گیش است و به خدا اعتقاد دارد. من دار باهو یبس فالب   یآقا": کنند یم

اد ی به ما یاست. از کودک یعیش طبیک گرایکنند  ین را قبول مین که مردم نظرات مسئولیا کند؟"  یم

ا از ما م یهاپدر و مادر م کهیریگ یاد میم. ما ین و بزرگ ترها احترام بگزاریداده شده است که به مسئول

 ه حرفبم که یریگ یاد میدرسه ند. در میگو یم که آن ها میرا بکن ید کاریفهمند و ما با یم تر شیب

ن یله مسئوکاء ما بد، اتشو یکه باعث کارکرد جوامع ما م یل مهمیاز دال یکیم. یده مانمان گوش فرامعل

 (.1است)لع بودنشان مطبه خاطر 

دکان به ز کوادر مراقبت  امان و پدر مادرهتاً معلینها کهالزم است چرا ین تا حدید ما به مسئولاعتما   

ه بندان شود نظم و قانون را حفظ کرد که شهرو یم یتنها زمان فهمند و یش تر از آن ها میب یطور کل

د وانت یم شود یر به آن چه که به ما گفته مبه باو یعیل طبین حال تمایس احترام بگزارند. با ایاقتدار پل

 یندگزدر مورد  نخواهند داد تا گر به خود زحمتیکه مردم د یبه طور نجامد،یب یهنذ یتنبل یبه نوع

 هند.قرار د یعاها را مورد بررسده ها و ادیا ین که درستیا ایداشته باشند و  یر انتقادشان تفک

ب یترت نیباهوش ممکن است اشتباه کنند به هم یلیخ یانسان ها یست. حتیشه با کارشناسان نیحق هم   

که باعث  ستیک انسان نیزان هوش یمن ی. انادرست داشته باشند یدرمورد خدا هم نظر مکن استم

اند تو یم ماند یوا م یعیت شناختن شواهد طبیر رسمکه د یانسان باهوش شود، یش میگفته ها یدرست

 هم باشد. ید اشتباهیعقا یدنباله رو

 

 کنند یباهوش هم اشتباه م یانسان ها

ک یشود که  یگفته م یه روشم. هوش بیریگ یدانش اشتباه م ید که ما هوش را به جایآ یش میپ یگاه   

 ا باور دارد. سطح هوش باالیداند و  یم که او یزیکند و نه لزوماً چ یالعات را پردازش مشخص اط

که  ییباورها یخود، حت یدفاع از باورها یرا برا یده ایچیحات پیک فرد توجی که تواند باعث شود یم

 Sir Arthur Conanلیمثال سر آرتور کائن دو یبسازد. برادر ذهن خود باشند،  یه وضوح غلط مب

Doyle همان طور  باور داشت. یمشهور شرلوک هولمز به وجود پر یداستان ها ۀسندیکدان و نویزی، ف

 باور یبیب و غریعج یزهایچباهوش به  یسد: "انسان هاینو یم کل شرمریما خ شناس علم،یکه تار

 ."توانا تر هستند ردانه دارندنابخ ییکه مبنا ییباورهاجلوه دادن  یدر منطق شانیچراکه ا دارند،
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 تیتوس ل به مرجع

 شود: یان مین گونه بیکه معموالً ا است در منطق یت مغالطه ایتوس ل به مرجع

 

A نه یدر زمZ د.تخصص دار 

A ۀدربار Z،X   .را گفت 

 ح باشد.ید صحیبا X نیبنابرا

 

ارد و ت ندیر واقعب یریدرواقع تأث A اشتباه شخص   یریجه گیا نتینظر  رایز ک مغالطه استین یا   

 ص معموالً از نظرات مردمک متخصیر یا تفسی. نظر (2)باشد ینم یشگین همیصت گفتار متخصصح

ن یا اما با ک موضوع خاص سال ها مطالعه داشته است.یاو در  چراکه ک تر استیت نزدیبه واقع یعاد

رف متخصص بودن کس باعث شود که ما نظرات آن شخص را چشم  دینبا خاص یدر رشته ا یحال، ص 

رتر خود معتب یک فرد به خودیاستنتاجات  و شود که نظرات یص بودن باعث نمم. متخصیبسته قبول کن

 کنند. یزالخطا هستند و هم معموالً اشتباه من هم جائیصمتخص د.نباش

افته یت احتمال صح .باشد یح نمین گفته است صحیچن یکس ل کهین دلیت بدیواقع کیان ساده، یبه ب   

 کرد. دییأش و تیرد که بشود به طور مستقل آن ها را آزمایگ یمورد قبول قرار م یزمان یمعتبر علم یها

، شاتین گونه آزمایج  ایبر طبق نتا رفته است که دانشمندان قادر باشندیپذ یتا زمان یت علمیمرجع

ه و ان داشتیص آن را بک متخصیل که ین دلیک ادعا تنها به ایبول ن قیبنابرا فراهم آورند. یقیزارش دقگ

ا به ن جیر ادما  ۀاشار" است. یآشکار با "روش علم ی، در تقابلد آنییا تأیگرفتن شواهد در رد و ده یناد

 اام م.یاررا به کل کنار بگذ نیصمتخص یها یریجه گید و نتیکه عقا د باعث شودینبا ین مغالطه منطقیا

ه ب ن مغالطهید ای، بااست یکمت یراً به مقام شخص مدععا منحصک ادی یو راست یهر زمان که درست

 و قابلا یاعا اگر ادیخود نداشته باشد و  یعاد ادییتأ یبرا یص گواهک متخصیاگر  .ه شودخاطر آورد

 معتبرتر دانست. یگریانسان د دگاه هریدگاهش را از دید دینبا ش نباشدیو آزما یبررس

 

 الت و هوشیتحص ،یخداناباور

دسترس  را در یالعاتن است که فرد چه اطیوابسته به ا بلکه باشد یمان صرفاً مربوط به هوش نمیا   

شخص  شود که یدار میپد یمعموالً زمان یخداناباورکند.  ین اطالعات را پردازش میه ادارد و چگون

و به ر ییادهین تردیچنکه هرگز با  ی؛ کسرادات اعتقادش را بشناسدیرسد و اد بپرا از خو ییجاسؤاالت ب

 حتماالً اان هوشش، زی، صرف نظر از مود را مورد پرسش قرار نداده استمان خیچ گاه ایا هیو  رو نشده

ز م ایستقم یمان به خدا را نشانیشود ا ین شکل نمیبه هم فکر هم نخواهد کرد. یچ گاه به خداناباوریه

 حماقت دانست.
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    ً ظر  نحال به  نیبا ا مان داشته اند.یار باهوش به خدا ایبس یانسان هااز  یبرخخ یدر طول تار مطمئنا

ن یا .(3)دهند یرا نشان م ین هوش و خداناباوریم بیمستق ۀک رابطیاز آمارها  یرسد که بعض یم

 یماً پالزا وابسته است و یـ اقتصاد یعشات اجتمایبه گرا یدارد و تا اندازه ا یده ایچیل پیموضوع دال

از  یاریکه بسست یدشوار ن تین واقعیر اتصو ن وجودیبا ا .دباش یم سطح هوش باالتر نمیمستقآمد 

 ه بهک ییمهارت ها دند،یگاه رسین جایبه ا یانتقاد یاشه هیو اند ییق شک گرایخداناباورها از طر

 دهد ین امکان را میبه شخص ا یمذهب یعاهااد ۀقدانازمند هستند. آزمودن منتیاز هوش ن ینسب یسطح

 یاناباوره خدکل باشد ین دلید به همیآن ها را بشناسد و شا یعاها بنگرد و مغالطات ذاتن ادیتا به درون ا

 یم یا نفرد خدا ن گونه آمارها نه وجویه ا(. البت4گران)یدارد تا د یش تریاج بان دانشمندان رویدر م

 یرستج خداپواادن ردباور به خدا با نشان  یبرا یه ایدیین استدالل را که به دنبال تأیا یلو دییکنند و نه تأ

 ند.کن ی، رد مان خردمندان استیدر م

ً ینها    ه اگر کچرا ت وجود خدا نداردیبه واقع یط خاصا خداباوران ربیناباوران و سطح هوش خداتا

کننده  تقاعدوران باهوش مخدابا یعااد ۀاً به اندازقیاوران باهوش دقآن وقت وجود خداناب داشت یم یربط

 یابر یلیدل ر ممکن است. بدون سند و گواهیه غدگایهر دو د یاست که درست ین در حالیاگشت.  یم

 یا دارای، باهوش و که ممکن است آن شخص کارشناسل آن ، حاوجود ندارد یچ شخصیه یباور ادعا

 الت باشد.یتحص یسطح باال
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 20فصل 

 

 م؟ینان داشته باشیاطم یزیاصالا چگونه ممکن است ما از چ

 

 ر. د(1)داند ینمرا ممکن  یزیچ چیباور به هکه  است یت فلسفیاکشک ینوع یافراط ییشک گرا   

ا م"ت: خواهد گف یافراط یک شک گرای د،کن یاثبات وجود خدا اشاره م به عدم ک خداناباور کهیبرابر 

عدم  واحتمال وجود  کنند تا یبرهان استفاده م نیاز ا ی". برخمیم ثابت کنیتوان را نیم یی   چ چیوجود ه

کند  یرح من سؤال را مطیا یافراط یی، شک گران حالتیروترانه یم کسان بشمارند. دریرا  وجود خدا

در  ، وح در نظر گرفتیصح ینیا به صورت عیشود ثابت کرد و  یرا م یخاص یۀچ نظریا اصالً هیکه آ

از  ییها ییشک گرا کند. یا انکار مر یماد یایبه کل وجود دن ییشک گرا ن شکلیا ،ن حالتیروترتند

 .(1)وجود داشته اند یفلسف یک معمایبه عنوان ال قبل ن نوع از هزاران سیا

 

 م؟ینان داشته باشیاطم یزیما از چچگونه ممکن است 

م یست بفهماهتر قرار داد ب یدر مقابل خداناباور ن استدالل رایا دینبا چرا که میح دهیقبل از آنکه توض   

ش به دان یابیدستاز افراد که  یبرخ ین ادعایاست؟ یقاً چین رابطه دقیدر ا ییگراکه منظور ما از شک 

ً یاتمان که نهایکه ما انسان ها به حواس و تجرب ه استین پایداند بر ا یر ممکن میغ را یواقع  ییاده هیپد تا

ز افاده م و با استیکن یافت میق حواسمان دریا وجود را از طریت یما واقع م.یهستند محدود هست یذهن

ابل قاقعاً ن حواس وین گفت که ایقیرممکن است که بتوان به ین امر غیام و یشیاند یمغزمان درباره اش م

 نان هستند.یاطم

ل موج م که رنگ از بازتاب طویدان یم ید. ما به طور علمیاوریرا در نظر ب یمثال رنگ آب یبرا   

ن یا میتوان یکند و ما م یدا میک جسم انعکاس پیشود که پس از برخورد با  یجاد میاز نور ا یخاص

م یتوان یمنوز نها ر. امیا خیاست  ین رنگ آبیا واقعاً ایم که آین کنییم تا تعیریطول موج ها را اندازه بگ

ه هر است ک یم همان رنگیشناس یم یکه ما در ذهنمان به عنوان آب یم که رنگییت مطلق بگویبا قاطع

م  ینتوا ی، نمدیجهان را دران گیست با چشم و ذهن دیکه ممکن ن ییداند. از آن جا یم یآب یگریانسان د

 نند.یب یم که واقعاً رنگ ها را چگونه میبفهم

 یت هم وجود خارجیبه نام واقع یزیم و چینداشته باشما اصالً وجود  ممکن است که یقت حتیدر حق   

 یوتریه ساز کامپیک شبیمتصل شده به  ودر درون جعبه  ییممکن است که ما تنها مغزها .نداشته باشد

آن  ممکن است دروغ باشد. یکن یم و تجربه یدان یکس: هرآنچه که میماتر لم معروفی، همانند فمیباش

ً مغزهایم که آیم بفهمیتوان ینم چ نحویدهد ما به ه یتدالل نشان من اسیطور که منطق ا در  ییا واقعا

 ۀدربار را یگریز دیچ چیم که هیهم ندار ین طور راهیا نه و همیم یش هستیآزما ۀک جعبیدرون 

 یر ممکن میعا را آزمود، اثبات آن هم غن ادیا یقیچ طریشود به ه یکه نم ییاز آن جا م.یمان بفهمیایدن
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 یکه م یتیم در واقعیتوان یما تنها م م داشت.یآن نخواه یباور به درست یهم برا یلین شکل دلیشود و بد

آن وجود ندارد. احمقانه خواهد بود اثبات  یبرا یکه راه یفرض تیک واقعینه در  میکن یم زندگیشناس

 م.ین رفتار کنیاگر بر خالف ا

چ یما هشکند.  یم یوال زندگیک هیتان  ر تختیدر زکه  د به شما گفته شده استیمثال فرض کن یبرا   

 یچ ردیارد و هند ییچ صدایه ،است یمرئوال ناین هیکه اد. چراید از وجودش مطمئن شویتوان ینموقت 

تان  تخت ریدر ز ییوالید که انگار هیرفتار کن ید طورینباشما ارد. گذ ینم یباق هم از وجود خود

با  ،والیه نیا تیوجودم م ویار نداریوال در اختیهن یا اثبات حضور یبرا یکه راه حلد، چراکن یم یزندگ

 وند نک یم ینیش بیار باال برآمدها را پیب بسیکه با ضر یا یعلم یدر نظر گرفتن تناقضش با مدل ها

را  ریابطال ناپذ یوالین هیشود ا ینم که ییاز آنجا د است.یبعار یبس دهند، یح میجهان ما را توض

ونه نگیا ،وجود ندارد ییوالیه ییکه گو کرد یزندگ یطور ستیبا یم ز دادیکه وجود ندارد تم ییوالیازه

 .عاقالنه تر خواهد بود

ه دیدراز کش تان تخت ید هنوز بر رویا است؟ شایک رؤی ن فقطین که ایا اید؟ یدار هستیا شما اْلن بیآ   

 یکر مان فتیاین صحنه از رؤید که در ایستین ید که کسیاوریبه خاطر ب ید حتیدار شویب ید وقتید. شایا

سان ت انممکن اس یتبارتان فرق کند. حت یت و حتید، نام ،جنسیدار شویب یتد. ممکن است وقید هستیکرد

د و یهست گریک انسان دی یایا در رؤیو  شرفتهیپ یوتریکامپ یک بازیدر  یتیشخص تنهاکه نیا اید ینباش

 .شتد دایگر وجود نخواهیرا خاموش کند شما هم د یا کنسول بازیدار شود یکه آن شخص بنیبه محض ا

ه ود کبواهد خ یا منطقیا آهستند. ام ین ادعاها ساختگیک از ایچ ید که هید ثابت کنیتوان یچ وجه نمیبه ه

 م گرفت؟ یتصم یگریر قابل انکار دیغ یعاا هر ادین ادعاها و یبر اساس ا

 

ر دسترس دکه  یالعاتم بر اساس اطیتوان یکه مم چرایندار یاجین محض احتیقیمان به جهان ۀما دربار   

ه و ن ن ـیقی یدهد با قدر یکه دانشمان اجازه م ییمات ممکن را تا جاین تصمیم و بهتریکن یما است زندگ

لم عم. ینم بر اساس آن عمل کیتا بتواناست  یما کاف ینان برایزان اطمین میهم .میرین مطلق ـ بگیقی

د س شواهند که بر اسایآفر یمرا  ییبلکه مدل ها را ندارد یهست ۀردربا ن مطلقیقیبه  یابیدست یادعا

ند توان یدل ها من میا افت شوندی یدهند. اگر شواهد تازه ا یح ممکن را ارائه مین توضیبهتر ،موجود

بل د قایبا عاهادان یارند؛ یموشکافانه قرار بگ یورد بررسعلم م ۀد به اندازیبا یمذهب یعاهار بکنند. ادییتغ

اً جتینت عا وجود نداشته باشدک ادیش صحت یآزما یبرا یباشند. اگر راه ریش، تکرار و ابطال پذیآزما

 است. یقیعا حقآن اد ییکرد که گو یزندگ ید طورینبا

 

 دیتوان سنج یباورها را م یدرست

م یکن یافت میه درک ین حاکم بر آن به شکلید از قوانیم و بایندار در وجود یجز زندگ یما چاره ا   

م  یار داریاست که ما در اخت ینه ای، تنها گزباشد یه سازیک شبیت ما صرفاً یاگر واقع یم. حتیکن یرویپ

 یم. ما برایساز یم میکن یکه مشاهده م یزیبر اساس چ جهان ۀربارما اعتقاداتمان را د ن شکلیو بد
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اس جهان براس ۀماتمان را درباریکه تصمبل م نشستین مطلق نخواهیقیانتظار ، صبورانه در یریم گیتصم

 .ار ما قرار دهندیدر اخت ین حاکم بر هستید از قوانتوانن ین ماتمایم که تجربیریگ یم یدانش

 ییعادااگر شما  هم دارند". یرعادیاز به شواهد غین یرعادیغ ی"ادعا ها گفت: ینان زماگیکارل س   

 یافکاثبات آن  یالعات برااز اط یسطح محدود ر تناقض نباشدما از جهان د ید که با فهم کنونیبکن

نم اتو ی، مکند یمصبح فردا طلوع  ششد درساعت ید که خورشییمثال اگر شما بگو یخواهد بود. برا

 یعاا ادین کنم که آییتوانم تع یم و ماه و فصل ییایت جغرافیه به موقعرا باور کنم. با توجحرف شما 

بلکه  داهد کرد فردا طلوع نخویه خورشد کییا اگر شما به من بگور. امیا خیدارد  یت همخوانیشما با واقع

 .واهم داشترا خ یش تریب  یلی، انتظار شواهد خده خواهد شدیک گرگ غول آسا بلعیط در عوض توس

ار یا بسن اتفاق ریدارند که احتمال وقوع ا یم مرا بر آن توانم در وجود مشاهده کنم یکه م چهآن هر

م توانبکه نیا یرد. برایگ یده مین را نادن حاکم بر جهایاز قوان یاریکه بسرم چرایف در نظر بگیضع

ً قانع کننده ا را قبول کنم یر معقولیغ یادعان یچن ن یر ایغدر اج خواهم داشتیاحت یبه شواهد واقعا

 ار معقول تر خواهد بود.ید بسیهست ن فرض که شما دروغ گو و مجنونیاصورت 

. اردود خدا ندبه اثبات وج یربط میستیا عدم وجود خدا نی ت قادر به درک وجودیا در نهان گفته که میا   

ک شبرخالف انواع مفرط هد. د یش نمیآن را افزا یتمال درستاح یزیچ یقادر نبودن به شناخت قطع

 یابیارز ادعا آن ۀد کنندییزان شواهد تأینسبت به م عا راک ادی یاحتمال درست یعلم ییگرا ، شکییگرا

م. یرد کنوقوع ادعاها را برآوم احتمال یتوان یم ن گونه روش هاین شکل با استفاده از ایکند. بد یم

ند که دار یللکه شواهد مستد ییعاهااد ۀ، به اندازختکبا یر همچون خدا، بابانوئل و یانکارناپذ یعاهااد

روش  :میشو یاد آور می گریبار د. (2)باشند یحتمل نمد و تکرار کرد، میی، تأشود آنها را آزمود یم

ا ر یحاتیت توضیبا موفق است ارد و توانستهد یش تریب یکپارچگیثبات و  یگریاز هر روش د یعلم

ن یوانق در یدارین موضوع اعتقاد به پایاند. ق از جهان را داریار دقیسب ییش گویفراهم آورد که قدرت پ

 .ر مشاهده کردیدر قرن اخ یشرفت تکنولوژیدر پ شود به وضوح آن را یق کرده و میدرا تص یعیطب

 

 کنم ین میگزیت خودم جایت تو را رد و آن را با واقعیمن واقع

را به خاطر  MythBusters یونیزیتلواز برنامه  Adam Savage ف آدام سوجمعرو ین شوخیا

 ردک یم ی(. البته که او شوخ3)"کنم  ن یمیگز یت خودم جایت تو را رد و آن را با واقعی"من واقعد: یاوریب

ح یتوض یافراط ییرد که به شک گرایگرا دربر  ییانسان ها یند به آسانتوا ین گفته میا یۀجان ما یول

حتمل م یزیگر هرچیم پس دیرا بفهم یزیم چیتوان یاقعاً نمما و د: اگرندار ن فصل باوریداده شده در ا

 .خواهد بود

ه عنوان ب ن مباحثیا یول نهان باشد یدیفوا یدگاه فلسفیاز د ن گونه مباحثیدر اهرچند ممکن است    

 یمگر نی، دمیریح در نظر بگین استدالل را صحیاگر ا د.نباش یم یار آبکیوجود خدا بس یبرا یاستدالل

ز در یا نرن استدالل یا یه هایت پایچراکه قطع ح باشدین استدالل هم صحیا خود م کهیم مطمئن باشینتوا

 کوبد. یهم م
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ه ک تین واقعیاز ا حواس ما پرت کردن یاست برا یتالش درواقع تنها ها ین فلسفه بازیتمام ا   

 باور به ز عدمدر قبال دفاع ا یتیا ثابت کنند. خداناباوران مسئولشان ریتوانند وجود خدا یخداپرستان نم

 اتاشند مربوط به جهان را داشته ب یست که جواب تمام سؤال هاین یازین ن صورتیخدا ندارند و به هم

ا مطرح ر یدرعایغ ییعااد ن که خدا وجود داردیبا اظهار ا ن به خدا را رها کنند. خداباورانمایکه انیا

ن یا ه شدن کتاب نشان دادیطور که در طول اهمان  .ول استرمعمیازمند شواهد غین گفته نیکنند و ا یم

 یبرا تکه تا به حال توسط خداباوران مطرح شده اس ییاز برهان ها کیچ یه .باشند یشواهد موجود نم

 ستند.یباور به خدا قانع کننده ن
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 خدا یدر جست و جو

ً مسلمان بوده و مؤ نیآرم نوشته شده است. یابن نویط آرمتوس "وجود ندارد چرا خدا" س سسابقا

Atheist Republic باشد. یم Atheist Republic رو به رشد  است یانجمن، ییخدا یب یا جمهوری

به  شان راتوانند نظرات یکه خداناباوران م یی، جانیون دنبال کننده در سرتاسر زمیلیم کیش از یبا ب

به عنوان  رکت کنند.ن شیمؤمن نیچنگر خداناباوران و همیناظرات با دتراک بگذارند و در مباحثات و ماش

ت رایأثتشد و  ین میآرم یت ذهنی، مفهوم خدا موجب مشغولکه سابقاً مسلمان بوده یک خداناباور و کسی

 یررستگا افتن راهیو  به خدا یکینزد یتالش او برا .داد یل میاو را تشک یزندگ یبخش اساس ن مفهومیا

مد مح ارشت دوست و همکین است به روایآرم یرو داستان زندگیبخش پ مت جان او تمام شد.یباً به قیتقر

 .ییخدا یب یاز همراهان او در جمهور Mohammad Savage َسو ج

 

 ک ذهن بازی

 میتعال یاسالم یطیدر مح یاو از خردسال .ا آمد و بزرگ شدیران به دنیا یاسالم ین در جمهوریآرم   

 یمبار نماز  پنج یروز مسلمانان واجب است ۀطور که بر همرا به طور کامل آموخت و همان  یمذهب

ها ن آاز  یستیبا یمسلمانان خوب م ۀد که همیترس یم ییزهایشد از چ یبزرگ تر مچنان که . همخواند

ر وصاز ت بود که او را یزینها چپدر و مادرش ت شدن یطان و...احتمال جهن میبترسند: جهن م، گناه، ش

ود ب یار قوین احتمال بسیا او ۀانداخت. در ذهن ناپخت یر به وحشت مش تیز بیش نیخو یعذاب ابد

 خواندند. یر در روز نماز نمبا م پنجدر و مادرش همانند او به طور منظکه پچرا

از  قبل یاگر پسرکه خت خود آمو ینید یم هااز معل یمذهب ید در کالس هاخو ین در نوجوانیآرم   

 د باشو یز میه ها نن قانون شامل دختر بچیاهد شد. اخو یبهشت یطیرد تحت هر شرایبم یسالگ 15سن 

 یطر ترسماند و به خا یباقن ین فکر در ذهن آرمیا .باشد ین فرصت میان ایپا یسالگ 9ن تفاوت که یا

 ت.شه غرق گشین اندینه شده بود در این در او نهادیط دکه توس

 یزیه چب یابیدست  یجه بخش و مطمئن برایک راه حل نتیدا کرده بود: یاو جواب را پ ۀذهن ناآزمود   

چ یه چرا د کهیفهم یکنند. او اصالً نم یدن به آن جان میرس یبرا یاز مسلمانان تمام زندگ یاریکه بس

ستفاده العاده ه و فوق ابر کوتاانین میا از ای و فتادهین فکر نیا بزرگ ترها به ای ها و یک از هم کالسی

ت ه لذکدهد  یکند و اجازه م یگران را دنبال میباشد که د یخواست همچون گوسفند ی. او نمنکرده است

سن  او مثل روز روشن شد. در یبرا یراهکار بعدرند. ین نوجوان بگین شانس را از ایا یزندگ یها

 یااز پنجره ه  یکیگرفت: او خود را از  را ییم نهایعزم خود را جزم کرد و تصم یچهارده سالگ

 .ن پرت کردییمدرسه به پا ییت باالطبقا

م که یست بگوین یاجین کند. احتیخود را تضم ۀندیان دهد و آیاش پا ین گونه به زندگیخواست ا یاو م   

 ردجان سالم به در ب یم به خودکشن اقداین از ایش نرفت. آرمید داشت پیکه او ام ینقشه اش آن طور

 یاز صدمات یده بخشیب دیشکسته و پشت آس یک مچ و دوپایماند.  یش باقیبرا یدیجراحات شد یول

چرخ  یر صندلیمدت هفت ماه اس ین حادثه برایپس از ا کرد. یل مد رنج آن ها را تحمیبودند که او با
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و  ییا بتواند به تنهاد تیماه ها طول کش ،دوباره راه برودتا دا کرد یکه اجازه پ یوقت یدار شده بود. حت

 حرکت کند. یزیا چی یاز به کسیبدون ن

 کار بر نیکه ا یران شده باشد، اثریقش وناموف یکشخود یکیزیف یب هایز آسن که ایش از این بیآرم   

د اعث شب او بر پدر ومادرش وارد آورده بودکه  یدن ضربه ای. ددیر ومادرش داشت او را از هم پاشپد

و  نشیف دش از قبل خود را وقیب ین رو حتیا بد و ازیگر او را نفرید تسان به بهشک راه آی ۀتا وسوس

دقت  ا بهرکرد. اسالم  یخواند و دعا م یقبل نماز م ش ازیخدا کرد. او ب یبه سو یدا کردن راه بهتریپ

 شد وبا یمسلمان بهتربتواند ن که یاموزد تا ایممکن است را ب اشت هر آن چهدکرد و تالش  یمطالعه م

در ز مانبود که ا یکرد تا همانند او رفتار کنند. روز یراً از پدر و مادر خود خواهش مکرم همزمان

 کند. یه همراهیومی ینخواهد تا او را در نمازهاخود 

ش یادیپساخت باعث  یش تر آشنا میت اسالم باید نوظهور او را با جزئق و تعهین تحقیکه ا یدرحال   

اش  یهبدات مذااعتق ۀرا که او دربار ید. پاسخ هر سؤالیگرد یمز یند نیخوشامالً نارمنتظره و کایافکار غ

ان یپا ی بق ظاهراً یک تحقیآورد و او را به  یاو به وجود م یسؤال تازه را براافت، ده ی یو ذات خدا م

ز ش ایشد و ب یروبه رو م یش تریب یبا سؤال ها کرد یش تر مطالعه میساند. هرچه بر یجه مینت یو ب

را چمثال  ی. برازه ها و قضاوت اویخدا، انگ ۀاو شروع کرد به پرسش در بار .گشت یردرگم مش سیپ

 رستد؟ن م بفاشتباه به جه ینیبه د ش فرزندان خود را تنها به خاطر اعتقاد داشتنیراندیخ یک خداید یبا

 ه خوددا بخ ۀن درباریرمخود را به همراه داشتند. هرگاه که آ یهانه یهز یعیبد ین سؤال هایچن   

 ا عطشبکرد. او توانست  یانگشتان سرد و ترسناک گناه را به دور قلب خود حس م داد یراه م یدیترد

ا ق شده است، خود رین او تشویدر د یدانش اسالم ین موضوع که جست و جویبه معرفت و دانستن ا

اس حسا نیکه از ا ید بود. با جسارتنخواه یستیش هرگز کار ناشایذات خدا ۀقانع سازد که پرسش دربار

اد ی توانست یم انیگر ادیچه که در مورد دهر آن ۀوع کرد به مطالعشر افته بودی نو ظهور یهدفمند

ن یالم ان سؤال که چرا طبق اسیدن ایفهم یبرا یحس کنجکاون رفته. یان از بیاز اد یبعض ی، حتردیبگ

زه یانگ ه اوب ،جهن م و گوگرد محکوم شده اند یبده آتش اروانشان بیر هستند که تمام پیان آن قدر شریاد

ش یب دکر یش تر مطالعه میبود؟ هرچه ب آن ها چه یشدند؟ لغزش اصل یداد. آن ها دچار چه اشتباه یم

ق یطر . او توانست ازدیفهمن خود را یان و دین ادیا ۀمغالطات همج یبتدر نگونهیا خت وآمو یتر م

ن ممک ن کهیند. ایرا بب یاحتمال ممکن تر ق و تفکر کرده بودیالعه، تحقکه صرف مط یشمار یب ساعات

 باشد. ک مفهوم ساخت بشری یبه راست نیاست د

، خود را چرخند بترسد یکه در سرش م ین افکاریاز ااد داده شده بود که ین یکه به آرم ییاز آن جا   

م جهن   یکه در آن دروازه ها ییکابوس هال شده بودند به یش تبدیافت. عذاب های یدن میدر حال عذاب کش

عذاب او آمده اند  یبود که برا یمن ها و خازنانیرات اهرشدند. روزها غرق در تصو یباز م شیبه رو

 یه آن مکه ب یزیدانست که چ یم ن بودی  ک مسلمان متدیکه او  ییجاکنند. از آن  یتا اهانت او را تالف

 یدانست که خدا به افکارش آگاه است و م یاست. او م یطانیش که کامالً بل شد نه تنها حرام استیاند

، محافظ و خالق خود را رها ن دوستین که بهتریبه ا ید شدن خدا را از خود حس کند. آگاهیماتوانست نا

که  ین حال وقتیا با اام ده بودیار ترسی. هرچند که او بساو شده بود یشانیو پر یجب افسردگکرده، مو

فه دار در مورد خالق شکویاپ ین شک هایاگر او را رها نکردند. ید آمدند دین پدید ۀرن شک ها دربایا

 ق کردند.یش تر تشویل بق و تأمیدادند و او را به تحق
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ک ی یک مفهوم ساخت بشر و کم تر به سوی یش تر رو به سوین بید ۀر او دربارهر اندازه که تفک   

و ربه  ن موضوع رویم گرفت که با ایتصم او شدند. یق تر میز عمیش نی، شک هارفت یم یاله ۀکریپ

ده یادش را نیهاخود را نداشت، شکدرون بر طوفان رو به رشد در برا یستادگیگر توان ایکه دچرا شود

اره ن بیتواند در ا ین که میاست و ا یت خدا واقعیکرد که خود را قانع بسازد که در نها یگرفت و سع

 فسانهه انو  اتو قابل اثب یواقع یلیاج داشت، دالیل و گواه احتیتنها به دل . اونان کامل داشته باشدیاطم

شه یماز ه مانشیا ابدیل را بین دلیآن که بتواند ا . او باور داشت به محضشیک رمان از قرن ها پی یها

 راسخ تر خواهد شد.

م و یفاهمو با آزمودن  یمنطق یبر آن شد که وجود خدا را در استدالل هاابد یب یست گواهنتوان چون   

 یراجود خدا بو یحات منطقیتوج یکه مضحک بودن تمام یدا کند. به هر حال وقتیپ یفلسف یها یتئور

ست واخ یخواند و از خدا م یافت. عاجزانه تر نماز می، خود را مستأصل دیاو تمام و کمال مشخص گرد

ه که البت د.ر او را از وجودش آرام بسازکه خاط یزیا هر چید یطلب یاز خدا نشانه مکه به او کمک کند. 

ر سن داو  ن رخ دادند ویآرم یدگفاقات نسبتاً در شروع زنن اتیا ۀش پاسخ داده نشد. همیهرگز به دعاها

 ش ویام هشورش، معلط جامعه، ککرد که توس یمان خود را کامالً از دست داد. احساس میا یسالگ هجده

ت حتماالال و تمام یبه او تحم یچ سندیقت مطلق و بدون هیک حقیمان به خدا را به عنوان یکه ا یکسان

رون د. از استفاده قرار گرفته استورد سوءانت شده و می، به او خب خوردهیگر را انکار کرده اند فرید

ً زندگیتقر یحت ،فدا کرده بودرا  یادیز یزهایچ او و افسرده بود. یعصبان ،شکسته شده  ش را وا یبا

 .کودکانه ۀک قصیا به خاطر نهن ها تیا ۀهم

 نیرمآ د،شک بکن یهمراه او بوده لحظات یکه عمر ینین دپس از رها کرد انسان د کهیآ یم شیالبته پ   

 حالم یکنم. شا  د اشتباه یمیشانبود. " ین موضوع مستثنیهم از ا
ً
 یی   د سقوطم چیشا ست. یخوب ند واقعا

 آن قدر مغرورم که فکر کنم ده باشد ی صدمه دی   د مغزم نیکست. شام را شیش تر از استخوان هایب
ً
. واقعا

ده است در اطراف من به آن ب   چ کسیدرک کرده ام که هرا  یی   چ که  ندبود یجیرا ن ها افکاریا . "نی 

          و    ابود که  ین تنها خداناباوریزد. آرم یه مکل و خود با آن ها سر یابین در طول زمان بازیآرم

ش یب یاهآرزو داشت تا بتواند انسان  زین ن باری، اشه کوشا و زرنگ بودیطور که همن هما شناخت. یم

 ازد.سن نقطه رساند آشنا یا به اکه او ر یزیر شگفت انگین طور مسیاش و هم یمانیا یرا با ب یتر

 یل تحملقاب ریغ یی، حس تنهاخداناباور شده بود یکه به تازگ یکس یبرا یک کشور اسالمیدر  یزندگ   

ن یز او ا اردگران به اشتراک بگذیر خود را با درا به همراه داشت. او مشتاق بود که تجربه ها و افکا

را  یزیچ یبنا آن جا سنگ و در ( Facebookقبل از  یک شبکه اجتماعیشد ) Orkutرو عضو 

ن ه انساهمن یدن ای، از دنیآغاز ی. گذشته از ترس هال گشتیتبد ییخدا یب یگذاشت که بعدها به جمهور

 یلر و هم به شکیکنند هم متح ین موضوع بحث مید ارمو در یشوند و به راحت یکه عضو انجمن او م

اده به او دست د یهم چون خودش حس غرور و خوشحال یگرانیافتن دیاز  شده بود.ر یند غافلگیخوشا

 مد.آ یوانه وار به نظر نمیگر دیاً دوانه وار عدم وجود خدا مطمئنیشه دیبود. اند

در  یش تریبا شنوندگان بداشته باشد و  یرساز مردم دست یکه به گروه بزرگ ترخواست  ین میآرم   

که عالقه  ین با هر کسیخدا و د ۀابد و درباریرا ب یش تریخواست خداناباوران ب یاو تنها مباشد.  ارتباط

معتبر به نام  ینه ایوجود گزا مهم تر از همه آرزو داشت که انسان ها را از ند، امیه بحث بنشدارد ب
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که به او شانس  بود نیا او یدر زندگ یعدالت یب ین نمونه هایاز بزرگ تر یکی آگاه بسازد. یخداناباور

 انتخاب داده نشده بود.

 2011او در سال د تا یباعث گرد ،در آن زمان Orkut ییو رسا یت او از گستردگیاعدم رض   

ل یخ اب ییآشنا ۀجمن آن بود تا به همگان اجازن انیا یقصود اصل. مس کندیرا تأس ییخدا یب یجمهور

عالقه  ه اگرکشان قرار دهد یار ایدر اخت یه به خدا اعتقاد ندارند و دعوت نامه اک را بدهد ییانسان ها

ن یتا ا ندیافریخداناباوران ب یبرا یخواست که انجمن ین میچناو همشه را کنکاو کنند. ین اندیهستند امند 

م چون ه یانگریها دا بدانند که نه تنخواست آن ه ی. او مکنند یو شرمندگ ییتر احساس تنها آن ها کمکه 

ا ز آن هاگوش فرا دهند و  شانیهستند که حاضرند به حرفهارون یآن ب ییکه انسان هابل ما وجود دارند

 بکنند. ییشان را راهنمایت و ایحما

 

 ش تریمباحثات و مناظرات ب

تشر از من من یه به زودک یو کتابن خاص. در دیک دیر مفهوم خدا است و نه کتاب بن یتمرکز ا   

ر یگفرا نین دو دیا میتعال یاصل یرادهایت خواهم پرداخت و ایحیخواهد شد به طور اخص به اسالم و مس

 ادقانهص یخالصه ا Goodreads ا دریتان و  ۀن مورد عالقیآنال اگر در فروشگاه را نشان خواهم داد.

 شما یگان برایکه حاضر شوند کامالً را یزمان ن دو کتاب رایاز ا یکید، یسین کتاب بنویدر مورد ا

ست درا به  ین کتاب و مطالب آتیکند تا ا یشما به ما کمک م یسیم فرستاد. نظر و خالصه نویخواه

 د واقع شوند.یآن ها مف یم که ممکن است برایبرسان یکسان

هر  ۀرشود دربا یم ین کتاب فشرده و کامل باشند ولین ایااست تا مطالب بر آن بوده  یهرچند سع   

ش یب وماً یمستق ن موضوعاتیک از ایهر  ۀکه دربار دیلین سخن گفت. اگر مایش تر از ایار بیفصل بس

م یقرار تنظ یریا تصویو  یصوت یک گفت و گوی یر براید در آدرس زیتوان ید، میتر با من بحث کن

 د.یکن

WhyThereIsNoGod.com 

  

 یالب بد تا داستان ها و مطیشو ییخدا یب یجمهور ۀضو خبرنامکنم که ع یشهناد مید پیجائحال که آن

 به دست شما برسد. ییخدا یب یر انجمن جمهورینظ

 .شود یر استقبال میدر آدرس ز شما ، نظر و پرسششنهادیهرگونه پ از

 ArminNavabi.com 
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 (یسالگ 12ا ی 11) یلین روز سال تحصیدن قرآن در اولین در حال بوسیآرم
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