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نیچه در سدۀ نوزدهم اعالم کرد »خدا مرده است«۱، اما این اعالم مرگ نه استداللی در جهت 

نفی وجود خداوند است و نه چیرگی شادمانۀ بشر مدرن بر خداوند. آنچه از این سخن برمی آید، 

افول جایگاه خداوند در فرهنگ اروپای سدۀ نوزدهم است و نیچه نگران است که فرهنگ اروپا به 

حد کافی مجهز نباشد تا بتواند از پس بی خدایی برآید. قرن ها مفهوم خداوند نقشی بسیار پررنگ 

اروپا نقش  انقالب علمی  اروپایی که در  بازی می کرد. دانشمندان برجستۀ  اروپایی  در فرهنگ 

اساسی بازی کردند یا مٔومن به خداوند بودند یا در کلیساهای مختلف اروپایی مقام و منصب و 

جایگاهی داشتند. از نظر پیشگامان علم مدرن، دانشمند با مطالعۀ طبیعت در حال مطالعۀ افعال 

خداوند است، درحالی که مطالعۀ کتاب مقدس مطالعۀ کالم خداوند است. اکثر دانشمندان پیش 

بود.  پنجم مطرح کرده  گوستین در سدۀ  آ بودند که سنت  ایدۀ دو کتاب  نوزدهم، »پیرو  از سدۀ 

گوستین بر این باور بود که خداوند خود را به دو شکل متفاوت به انسان ها نشان می دهد، اول  آ

1. “Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet! Wie trösten wir uns, die 
Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist 
unter unseren Messern verblutet. „

مقدمه
زهیرباقرینوعپرست
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گوستین خلقت را  کتاب مقدس و دوم با خلق جهان. آ الهام بخشی به انسان ها برای نگاشتن  با 

گاهی بیشتری نسبت  کتاب طبیعت می نامید. اگر بتوانیم کتاب طبیعت را با بررسی آن بخوانیم، آ

گوستین می گوید مطالعه و تفسیر طبیعت از مطالعه و تفسیر کتاب  به خالق آن کسب می کنیم. آ

مقدس ساده تر است، در نتیجه آنچه از مطالعۀ طبیعت درمی یابیم باید با آنچه از کتاب مقدس 

می فهمیم همساز شود، چراکه یافتن معنا در طبیعت کار ساده تری است تا یافتن معنا در کتاب 

باور بود که علم ورزی در روزهای یکشنبه  این  بر  پایه گذار شیمی مدرن،  مقدس. رابرت بویل، 

کار خوبی است زیرا گونه ای از عبادت است. نیوتن وقت خود را بین مطالعۀ الهیات و ریاضی و 

فیزیک تقسیم می کرد.«2 )پرینچیپی ۱۳۹۷، ص ۹۶(.

اما از قرن نوزدهم به بعد، برخی از دانشمندان جایگاه خداوند و ضرورت پیش فرض گرفتن او را برای 

علم ورزی زیر سٔوال بردند. اکنون نیز نقش و جایگاه خداوند در علم به یکی از مناقشه برانگیزترین 

پرسش های فلسفی تبدیل شده است. اما نگرانی نیچه از غروب خداوند در اروپا، بیش از آنکه 

متوجه علم ورزی باشد، متوجه ارزش هاست. چراکه خداوند نقش دیگری نیز در اروپا بازی می کرد 

و قرن ها مسئول معنا بخشیدن به زندگی و ارزش های اخالقی مشترک مسیحیان بود. نیچه در سدۀ 

نوزدهم با کم رنگ شدن نقش خداوند و از میان رفتن جایگاهش به عنوان معنابخش به ارزش های 

اخالقی، به دنبال بنا نهادن ارزش های جدید اخالقی است. اما واقعیت این است که به رغم آنچه 

نیچه می اندیشید، نقش و جایگاه خداوند در معنا بخشیدن به ارزش های اروپایی از میان نرفته 

است. زمانه ای که نیچه در آن می زیست مختصاتی مشخص داشت و آن مختصات نیچه را به این 

نتیجه رسانده بود که خداوند دیگر نخواهد توانست نقشی را برای اروپاییان بازی کند که پیش تر 

زندگی  ما  که  لحظه  این  در  و  است  کرده  تغییراتی  ما  امروز  اما مختصات جهان  می کرد.  بازی 

می کنیم وجود خداوند یکی از اصلی ترین پرسش های فلسفی است که به بحث گذاشته می شود 

و حفظ جایگاه دین به عنوان عاملی هویت بخش نزد برخی از فالسفه طرفدارانی دارد. تالش برای 

حفظ جایگاه مسیحیت نه تنها در میان فیلسوفان خداباور محافظه کاری همچون راجر اسکروتن۳، 

2. پرینچیپی، لورنس )۱۳۹۷(، علم گرایی، دیِن علم در علم، عقل و دین: مجموعۀ مقاالت. برگردان به فارسی: 
زهیر باقری نوع پرست. 

3. Scruton, R. (2014). Our Church: A Personal history of the church of England. Atlantic 
Books Ltd.
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بر  اسکروتن  دارد.  طرفدارانی  نیز  اسپونویل۴  همچون  خداناباور  فیلسوفان  از  برخی  میان  بلکه 

این باور است که میان ملیت انگلیسی و کلیسای انگلیس پیوندی جدایی ناپذیر وجود دارد و به 

دنبال پرورش نوعی ملی گرایی مذهبی است. اسپونویل بر آن است که می توان بدون دین زیست؛ 

اینکه  به رغم  تربیت مذهبی خود در کودکی می گوید و خاطرنشان می کند که  از  ولی همچنین 

خداناباور است، به وجوهی از سنت مذهبی اش که مسیحیت است، احساس تعلق دارد. نیچه بر 

این باور بود که با کنار گذاشتن مسیحیت، باید ارزش های آن را هم کنار گذاشت و ارزش هایی 

جدید خلق کرد. نویسنده با نیچه مخالف است و بر این باور است که برخی از ارزش هایی که 

انسانی هستند که کنار گذاشتن آن ها به توحش و  در سنت مسیحی مطرح شده اند، ارزش های 

با اشاره  نیهیلیسم ختم می شود و نمی توان جایگزینی برای آن ها متصور شد. گذشته از این، او 

 حذف ارزش هایی 
ً
به جایگاه مسیحیت در تمدن اروپا، می گوید با حذف کامل مسیحیت )مثال

که از مسیحیت در اروپای سکوالر باقی مانده( تمدن اروپا را نیز از میان خواهیم برد. نویسنده 

ارزش های مسیحی را که میراث اروپاست، شرط یکپارچگی تمدن اروپایی می داند و معتقد است 

در نبود این ارزش ها، این تمدن دچار مرگ خواهد شد. او این ارزش ها را از »ایمان« مسیحی جدا 

می کند و به تعبیر او نیازی نیست افراد به مسیحیت ایمان داشته باشند تا ارزش های اروپایی را که 

بخشی از آن ها ملهم از مسیحیت هستند و موجب وحدت جامعه می شوند، ارج نهند. بنابراین، 

نه تنها جایگاه خداوند دچار چنان غروبی که نیچه برای آن متصور بود نشده است، که اکنون برخی 

از اندیشمندان اروپایی برای حفظ جایگاه خداوند و دین مسیحیت در فرهنگ اروپایی ایده هایی 

طرح می کنند. عدم توجه به تغییراتی که در هر دوره رخ می دهد ما را به سمت اخذ نتایجی کلی 

و خطا سوق خواهد داد. اگر تنها به تغییراتی که در نگرش عموم فیلسوفان دپارتمان های فلسفۀ 

تحلیلی در سدۀ بیستم رخ داده توجه کنیم، در خواهیم یافت اگرچه در ابتدای آن سده بحث  های 

متافیزیکی بی معنا و مهمل پنداشته می شدند، در انتهای آن بحث های متافیزیکی احیا شدند و 

معتبرترین ژورنال های فلسفی در حال نشر مقاالتی در زمینۀ متافیزیک بودند. حال آنکه فرهنگ 

کادمیک فیلسوفان تحلیلی محدود نمی شود و عالوه بر رشته های دیگر  اروپایی به دنیای کوچک آ

کادمیک که هر کدام دچار تحوالتی شدند، دیگر بخش های زندگی مردم اروپا و فرهنگ آن ها نیز  آ

4. Comte-Sponville, A. (2007). The little book of atheist spirituality. Penguin.



12

دچار انقالب های فراوانی شده است. بنابراین، اینکه سخن نیچه در مورد »مرگ خداوند« را باید 

حقیقتی ثابت در مورد فرهنگ اروپایی در نظر گفت، تصوری باطل است. اما آنچه نیچه در مورد 

»مرگ خداوند« می گفت به فرهنگ اروپایی در یک دورۀ خاص مرتبط است و مشخص نیست که 

بتوان »مرگ خداوند« را در دیگر فرهنگ ها نیز سراغ گرفت. 

امروزه میان خداباوران و خداناباوران شکل می گیرد، دو موضوع بحث  در میان مناظره هایی که 

اساسی وجود دارد: علم و اخالق. آیا برای تبیین یافته های علمی فرض گرفتن خداوند به ما کمک 

می کند؟ علم در جهانی که مخلوق خداوند است و خداوند بر آن حاکم است بهتر تبیین می شود 

یا در جهانی که خالقی ندارد؟ کدام جهان بینی برای علم ورزی بهترین جهان بینی است؟ آیا برای 

تبیین جایگاه اخالق و ارزش های عینی می توان خداوند را نادیده گرفت؟ ارزش های اخالقی با 

این  کدام جهان بینی معنادار می شوند؟ این پرسش ها از جمله پرسش های مهمی هستند که در 

قبیل مناظره ها مطرح می شوند. اگر شخصی ندانم گرا این قبیل مناظره ها را بخواند یا به آن ها گوش 

دهد، بعید است به یکی از دو موضع خداباور یا خداناباور متمایل شود. دلیل این امر این است 

که هر دو دیدگاه نقطه ضعف ها و نقاط قوتی دارند و وزن هیچ یک از آن ها، با توجه به سطح فعلی 

دانش ما انسان ها، بر دیگری چیرگی ندارد. این در حالی است که اگر یک ندانم گرا به سخنرانی 

یک خداباور یا خداناباور گوش فرا دهد، ممکن است به نظرات یکی از این دو متمایل شود. 

برخی بر این باورند که پیشرفت علمی، درستی طبیعت گرایی را نشان داده و میان خداباوری و علم 

تعارض وجود دارد. اگر میان باور به خداوند و باور به یافته های علمی تعارض وجود داشته باشد، 

پیشرفت های علمی به مثابه شکستی برای باورمندان به خدا تلقی خواهد شد، ولی اگر تعارضی 

میان باور به خداوند و باور به علم وجود نداشته باشد، پیشرفت های علمی نه تنها خللی در باور به 

خداوند ایجاد نمی کند، که می تواند دلیلی دیگر برای ستایش خداوند باشد. اما تز »تعارض میان 

علم و دین« چه زمانی مطرح شده و اکنون به چه میزان طرفدار دارد؟ بگذارید به مدخل دانشنامۀ 

فلسفٔه استنفورد مراجعه کنیم:

»مدل تعارض، مدلی که در آن علم و دین در تعارِض اصولی و دائمی تصویر می شوند، به شدت 

بر دو روایت تاریخی متکی است: محاکمۀ گالیله و داروینیسم. مدل تعارض در قرن نوزدهم با 
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دو اثر زیر طرح شد و توسعه یافت: کتاب جان دریپر )۱۸۷۴(، تاریخ تعارض بین دین و علم و 

اثر دوجلدِی وایت )۱۸۹۶( تحت عنوان تاریخ جنگ علم با الهیات در عالم مسیحیت. استدالل 

 قلمرویی یکسان 
ً
هر دو نویسنده این بود که علم و دین گریزی از تعارض ندارند، چراکه اساسا

را بررسی می کنند. اکثریت قریب به اتفاق نویسندگان حوزۀ علم و دین به مدل تعارض نقد دارند 

طنز  است.  تاریخی  سوابق  از  متعصبانه  و  سطحی  خوانشی  اساس  بر  مدل  این  که  معتقدند  و 

ماجرا آنجاست که هر دو دیدگاه، که اشتراکات بسیار کمی با هم دارند، یعنی ماده گرایی علمی 

و تفسیر لفظ گرایانه از متون مقدس، مدلی تعارضی را فرض می گیرند: هر دو می انگارند که اگر 

علم درست است، دین اشتباه است، و اگر دین درست است، علم اشتباه است.«5 )هلن دکروز، 

۱۳۹۸، ص ۱۳(.

برای اینکه بتوانیم بگوییم علْم باور به خدا را زیر سٔوال می برد، باید تعریف مشخصی از خداوند 

که  است  موجودی  »خداوند  که  باشد  چنین  خداوند  از  ما  تعریف  اگر  باشیم.  داشته  دست  در 

وجود  عدم  یا  وجود  می توانیم  بجوشد«،  سلسیوس  درجٔه  صد  در  آب  نمی دهد  اجازه  هیچ گاه 

خداوند را با بررسی های علمی بسنجیم. با انجام آزمایش هایی در خواهیم یافت که آب گاهی 

در این دما می جوشد و در نتیجۀ چنین آزمایش هایی می توانیم نتیجه بگیریم که خداوند وجود 

ندارد. خداوند در ادیان ابراهیمی به عنوان خالق جهان و مدیر و مدبر هستی شناخته می شود. برای 

اینکه بتوان چنین تعریفی از خداوند را با بررسی های علمی زیر سٔوال برد، راه چندان مشخصی 

وجود ندارد، چراکه با روش علمی نمی توان نشان داد که جهان خلق نشده است و خداوند مدیر و 

مدبر هستی نیست. اما اگر ادعاهای ادیان در مورد خداوند با جزئیات بیشتری طرح شود، ممکن 

 اگر ادعا شود »خداوند جهان را شش هزار 
ً
است روش علمی توان بررسی آن را پیدا کند. مثال

سال پیش آفریده است«، آنگاه می توان با تعیین قدمت بیش از شش هزار ساِل برخی از چیزهایی 

که در جهان وجود دارد، این تعریف مشخص از خداوند را، یعنی »خداوند موجودی است که 

جهان را شش هزار سال پیش آفریده است«، زیر سٔوال برد. ضمن اینکه باید مطمئن شد اگر دینی 

مدعی است خداوند جهان را شش هزار سال پیش آفریده است، به واقع شش هزار سال تقویمی را 

دانشنامۀ استنفورد، برگردان به فارسی:  چیستی علم و دین و ارتباط آن ها با یکدیگر،  ۵. دکروز، هلن )۱۳۹۸(، 
ناهید خاصی. مجلۀ فلسفی ۴۲، شمارۀ نهم، ویژه نامۀ علم و دین. 
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مدنظر دارد و عدد شش هزار نوعی رمز یا استعاره از زمانی طوالنی در گذشته نیست. اما برخی 

ادعاها در ادیان ابراهیمی وجود دارد که طبیعت گرایان آن ها را ضدعلمی در نظر می گیرند. در این 

یا  اژدها«  به  یا »تبدیل شدن عصای موسی  به »زنده کردن مردگان توسط مسیح«  میان می توان 

»ماجرای کشتی نوح« اشاره کرد. طبیعت گرایان ممکن است بگویند ازآنجاکه هیچ گاه ندیده اند 

مرده ای زنده شود، پس هیچ شاهدی برای این ادعا وجود ندارد و دلیلی هم ندارد چنین ادعای 

بزرگی را بدون هیچ شاهدی باور کنند. البته در اینجا مفهوم »مرگ« اهمیت زیادی پیدا خواهد 

کرد. تعریف »مرگ« نه تنها در چنین بحثی، بلکه در بحث های پزشکی و جنایی و غیره نیز اهمیت 

بسیاری دارد. برای اینکه بدانیم چه زمانی می توانیم شخصی را از بیمارستان به غسالخانه ببریم، 

یا برای اینکه ارث شخصی را میان بازماندگانش تقسیم کنیم، یا زمانی که بخواهیم شخصی را به 

قتل متهم کنیم، باید بدانیم »مرگ« چه تعریفی دارد و چگونه می توان از رخ دادن آن مطمئن شد. 

برخی ممکن است مرگ را از کار افتادن غیرقابل بازگشت کارکردهای مغزی تعریف کنند و برخی 

گاهی به شکل غیرقابل بازگشت.۶ ممکن است تعریف های دیگری نیز  دیگر از میان رفتن ظرفیت آ

برای مرگ انسان ارائه شود، اما شخص دیندار می تواند بگوید متن کتاب مقدس علمی نیست و 

منظور از مرگ در داستان مسیح یکی از این تعریف های علمی مشخص نیست، بلکه مفهومی 

تعاریف علمی  به کار می رود. طبق  از مرگ است که در زبان های متعارف روزمره و غیرعلمی 

که به آن ها اشاره شد، شخصی را که روی زمین افتاده و برای مدتی عالئم حیاتی مانند تنفس و 

ضربان قلب نداشته باشد نمی توان »مرده« اعالم کرد و ممکن است پس از مدتی و با وارد شدن 

شوک یا هر چیز دیگر عالئم حیاتی تنفس و ضربان قلب در او از سر گرفته شود. اگر خداباور 

اقدام مسیح چندان مناقشه برانگیز نخواهد بود، ولی  نامیدن  آنگاه »معجزه«  ادعایی کند،  چنین 

این به بهای کاسته شدن از میزان خارق العادگی اقدام مسیح تمام خواهد شد. البته ممکن است 

برخی از دینداران این ادعا را نپذیرند و بر این باور باشند که مسیح به واقع شخصی را که به معنای 

دقیق علمی مرده، زنده می کرده است. برای حل کردن چنین مناقشه ای، می بایست به سراغ تفسیر 

از  در هریک  و معجزه  مردگان چیست  زنده شدن  از  متن  منظور   
ً
دقیقا که  دریافت  و  رفت  متن 

6. DeGrazia, David, “The Definition of Death”, The Stanford Encyclopedia of Philos-
ophy (Spring 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/
archives/spr2017/entries/death-definition/>.
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کتب مقدس ادیان ابراهیمی چه جایگاه و تعریفی دارد. مادامی که این جزئیات مشخص نشود، 

 
ً
نمی توان ضدیت باور به این قبیل رویدادها را با باورهای علمی مورد بررسی قرار داد. اما اگر واقعا

یا اژدها شدن چوب دستی مطرح باشد، و جایی  ابراهیمی مسئلۀ زنده شدن مردگان و  ادیان  در 

باید دید  برای تفسیر و استعاری در نظر گرفتن و تخفیف این ادعاها وجود نداشته باشد، آنگاه 

با باورهای علمی در تعارض انگاشت؟ اگر صرف  به این رویدادها را  باور  باید  در چه صورت 

آن ها در  نامیدن  برای غیرعلمی  باشد، دلیل خوبی  قبیل رویدادها مطرح  این  بودن  خارق العاده 

دست نداریم. اگر به آسمان نگاه کنیم، به نظر می رسد خورشید و ماه در حال چرخیدن به دور کرۀ 

زمین هستند و این ایده که زمین به دور خورشید می چرخد زمانی ایده ای خارق العاده به حساب 

)یعنی چرخش  بدیهی می رسد  نظرمان  به  آنچه  دریافتیم  انسان ها  ما  به کمک علم  اما  می آمد، 

خورشید به دور زمین( اشتباه است. عالوه بر این، ممکن است شخص دیندار بگوید کار علم 

مطالعۀ طبیعت است و ضرورتی ندارد پیش فرض بگیریم طبیعت قوانینی دارد که هیچ گاه نقض 

نمی شوند و کسی هم این دیدگاه فلسفی را در مورد قوانین طبیعی اثبات نکرده است. بنابراین، 

یکی از راه هایی که بر اساس آن می توان نشان داد معجزات غیرممکن هستند این است که ثابت 

کنیم طبیعت دارای قوانینی از پیش تعیین شده و نقض ناپذیر است و از جملۀ این قوانین این است 

که وقتی کسی می میرد، هرگز دوباره زنده نخواهد شد. اگر بتوان چنین دیدگاهی را ثابت کرد و 

نشان داد چنین دیدگاهی برای علم ورزی ضروری است، آنگاه می توان گفت باور به معجزات با 

باورهایی که علم ورزی را ممکن می سازند ناهمخوان است. البته آنچه ما در اینجا بررسی می کنیم 

 یک امکان است، و پرسش اساسی این است که اگر آنچه ما معجزه می نامیم ممکن باشد، 
ً
صرفا

 ادعا نمی کنند »زنده شدن مردگان امری 
ً
آیا به واقع رخ نیز داده است؟ چراکه برخی از ادیان صرفا

تاریخی مشخص و توسط شخصی  بلکه مدعی هستند چنین رویدادی در  غیرممکن نیست«، 

مشخص رخ داده است. در چنین مواردی، خداباوری و دین در مقام پاسخگویی و توجیه خود 

است و خداناباوری و طبیعت گرایی می تواند به برتری برسد، اما این برتری منوط به پاسخ و توجیه 

خداباور و گفت وگوی طرفین حول آن است. 

از سوی دیگر، خداباوران می گویند یکی از شگفت آورترین ویژگی های این جهان این است که ما 

انسان ها توان فهم آن را داریم و می توانیم در جهان فعالیت کنیم و رویدادهایی را پیش بینی کنیم. 
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 ما می دانیم اگر تخم مرغ را داخل قابلمه ای پر از آب روی گاز بگذاریم، بعد از مدتی آب پز 
ً
مثال

خواهد شد. عالوه بر تخم مرغ، ما در مورد مواد غذایی دیگر و روش طبخ آن ها اطالعاتی داریم و 

از این طریق می توانیم بقا و نوع خاصی از لذت را در این جهان برای خود تضمین کنیم. اما تنها 

این نیست، دانش ما در مورد جهان بسیار بیش از این است. می دانیم که با ترکیب برخی از مواد با 

یکدیگر، ترکیب های جدیدی به دست می آوریم، یا اینکه می توانیم ویروس هایی را از میان ببریم 

و برخی را به وجود آوریم. چنین فعالیت های علمی و هر فعالیت علمی دیگری بر این پیش فرض 

 ما 
ً
 جهان ما دارای نوعی عقالنیت است که می توان آن را کشف کرد و ثانیا

ً
استوار است که اوال

انسان ها با عقل و ذهن خود توان کشف این عقالنیت را داریم. خداباور می گوید ساده ترین راه 

تبیین این عقالنیت حاکم بر جهان و توان ما برای فهم آن، وجود خداوندی است که هم  برای 

این جهان را با چنین ویژگی ای خلق کرده و هم به ما توان کشف آن را داده است. اما خداناباوران 

 بر این باورند که جهان قدیم است و خالقی ندارد. در نتیجه، باید گفت طی یک تصادف 
ً
معموال

آمده،  دست  به  فیزیکی  جهان  از  انسان  ذهن  نام  به  چیزی  فرگشت،  فرایند  در  نامحتمل  بسیار 

به شکلی که این ذهْن خود توان فهم و بررسی جهان فیزیکی را دارد. خداناباوران تصدیق می کنند 

که وقوع چنین تصادفی بسیار نامحتمل است و می توان گفت باور به پیدایش ذهن و مغز انسان با 

این پیچیدگی از طریق فرایند کور فرگشتی از جهانی فیزیکی، از باور به معجزۀ زنده شدن مردگان 

هم ایمانی تر است. البته ناتوانی طبیعت گرایی در ارائۀ پاسخی بهتر از این رویداد معجزه آسا که 

ذهن انسان از فرایندی کور به نام فرگشت حاصل شده است، دلیلی بر پذیرش خداباوری نیست، 

بلکه به این معناست که در تبیین عقالنیت حاکم بر هستی و ذهن ما انسان ها که توان فهم این 

عقالنیت را دارد، خداناباوری و طبیعت گرایی در مقام پاسخگویی و توجیه است و خداباوری 

می تواند به برتری برسد، اما این برتری منوط به پاسخ و توجیه خداناباور و ادامۀ گفت وگوی طرفین 

حول آن است.  

اما عالوه بر جهان فیزیکی، ما انسان ها به ارزش هایی قائل هستیم و تعیین نسبت این ارزش ها 

با خداباوری و خداناباوری می تواند کمکمان کند نقاط قوت و ضعف هریک از این دو دیدگاه 

دارد  آنچه وجود  باشیم که هر  باور  این  بر  یعنی  باشیم،  فیزیکالیست  را دریابیم. در صورتی که 

فیزیکی است، آنگاه مجبوریم بپذیریم که ارزش های اخالقی نمی توانند به صورت عینی و مستقل 
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از گزینه ها این است که اخالق را نسبی در نظر  از ما وجود داشته باشند. در این حالت، یکی 

بگیریم. فیلسوفان تحلیلی بسیار کمی حاضرند نسبی گرایی اخالقی را بپذیرند و ازاین رو آن دسته 

ارزش های  تبیین  برای  راهی  یا طبیعت گرا هستند می بایست  که خداناباور  تحلیلی  فیلسوفان  از 

اخالقی عینی و مستقل از انسان ها بیابند. برخی از فیلسوفان عالوه بر باور به وجود جهان فیزیکی، 

با جهان فیزیکی ندارند، ولی  قائل اند که دادوستدی علت ومعلولی  نیز  انتزاعات  از  به قلمرویی 

دربرگیرندۀ واقعیت هایی هستند که ارزش های اخالقی از جملۀ آن هاست. طبیعت گرایانی که به 

وجود واقعیت های اخالقی عینی قائل اند رو به فزونی اند، اما یافتن تبیینی که وجود این ارزش های 

اخالقی را با طبیعت گرایی قابل جمع کند دشواری های بسیاری دارد. خداباوران از دیگر سو، به 

این قائل اند که خداوند می تواند تبیینی بر وجود این ارزش های اخالقی مستقل از انسان ها باشد 

و این نیز که ذهن یا ضمیر ما انسان ها توان فهم این ارزش های اخالقی را دارد با وجود خداوند 

قابل تبیین است. همچنین پیوند بین جهان فیزیکی و جهان انتزاعات توسط خود خداوند که خالق 

هر دوی این قلمروهاست برقرار می شود.۷ وجود ارزش های اخالقی عینی و مستقل از انسان را با 

وجود خداوند بهتر می توان تبیین کرد، اما از پرسش هایی که خداباوراِن دیندار با آن مواجه هستند 

برخی از دستورات اخالقی در کتاب های مقدس دینشان است. برخی از دستورات اخالقی در 

کتاب های مقدس با ارزش های اخالقی پذیرفته شده در زمانٔه ما همخوانی ندارد و یا مورد پذیرش 

قائل اند،  فرازمینی  منشئی  خود  مقدس  کتب  برای  خداباوران  از  بعضی  ازآنجاکه  نیست.  عموم 

وجود چنین دستوراتی راه را برای دفاع خداباور از دین خود با دشواری هایی همراه می کند. اما 

تقدیر بحث بر سر دستورات خداوند در کتاب های مقدس هرچه باشد، نفس این نکته که خداوند 

میان  نیز محل  اختالف  کنند  پیروی  این دستورات  از  بایست  آن ها  و  داده  انسان ها دستوراتی  به 

خداباوران و خداناباوران است. علوم طبیعی به ما آموخته اند که جهان بسیار بزرگ  تر و پیچیده تر از 

آنی است که انسان های سده های پیشین می پنداشتند و کرۀ زمین و انسان در دنیایی به این بزرگی 

و  اعمال  تمامی  به  اینکه خداوند  از خداناباوران می گویند تصور  ندارند. برخی  جایگاه خاصی 

رفتارهای ما انسان ها کار داشته و برایش مهم باشد که چه غذایی می خوریم و چه لباسی می پوشیم 

عالم  استقالل  به  خداباوران  از  برخی  و  ندارند  نظر  و  ی 
ٔ
را یک  راستا  این  در  خداباوران  همۀ  البته   .7

وی  دستورات  و  خداوند  از  مستقل  را  اخالقی  ارزش های  که  معنا  بدین  قائل اند،  خداوند  از  انتزاعات 
برمی شمارند.
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و چه می گوییم و چه می کنیم، با درک ما از بزرگی و پیچیدگی هستی ناهمخوان است. در واقع، 

و  بزرگی  این  به  باشد که جهانی  اگر خداوندی وجود داشته  از خداناباوران می گویند  این دسته 

پیچیدگی را آفریده باشد، دون شأن اوست که بخواهد به نجاست و پاکی و خوردوخوراک انسان 

این قدر اهمیت دهد. در این نوع نقد، خداناباوران به طور مستقیم دین را مورد انتقاد قرار می دهند 

و نه خداباوری را، و می توان گفت به شکلی طعنه آمیز از وجود خداوند در برابر دین دفاع می کنند. 

هرچند خداباوران دیندار باید با این نقد مواجه شوند، اما اگر بپذیریم خداوندی جهان و انسان ها 

را آفریده است، عجیب نیست که بگوییم برای انسان ها هم تکلیفی مشخص کرده است. اما این 

بدان معنا نیست که کل هستی با عظمتش برای انسان خلق شده است. الزم است به یاد داشته 

باشیم که کتاب های آسمانی دربرگیرندۀ تمام واقعیت های هستی نیستند و کتاب هایی هستند که 

مخاطبشان تنها بشر است و قصد هدایت بشر را دارند. در نتیجه، چندان هم عجیب نیست که در 

این کتاب ها به اعمال و رفتار انسان ها و باید و نبایدهایی که متوجه آن هاست پرداخته شده است. 

این بدان معنا نیست که خداوندی که جهانی به این بزرگی را آفریده تمام هم وغمش این است که 

انسان ها او را بپرستند و از دستوراتش سرپیچی نکنند. دین تنها دربرگیرندۀ تکلیف هایی است که 

بر عهدۀ انسان هاست. اما پرسش اساسی تر این خواهد بود که اگر خداوند خالق جهان است، ما 

کنده از درد و رنج  انسان ها را آفریده است و حساسیت اخالقی نیز دارد، چرا جهان را این چنین آ

آفریده است؟ مراد ما در اینجا همان مسئلۀ شر است. خداونِد ادیان که اعمال و رفتار ما برایش 

مهم است و برای اعمال درستمان پاداش و برای اعمال نادرستمان مجازات در نظر گرفته، در برابر 

درد و رنجمان نیز بی تفاوت نخواهد بود. چنین خداوندی که در ادیان مطرح است با خدایی که 

 همچون نابغه ای بدون حساسیت اخالقی، جهان را آفریده و آن را به حال خود رها کرده 
ً
صرفا

تفاوت دارد. درحالی که در تبیین وجود ارزش های اخالقی عینی، به نظر می رسد خداباور دست 

باال را دارد، وجود برخی از دستورات اخالقی در کتب مقدس و همچنین وجود درد و رنج در 

دنیای ما باعث می شود خداناباور دست باالتر را داشته باشد. 

با بررسی مختصری که کردیم، به نظر می رسد خداباور و خداناباور هیچ کدام در بحث عقالنی 

چیرگی قطعی ندارند و اتخاذ هریک از این دو موضع نیازمند جهشی ایمانی است. هیچ یک از ما 

همه چیزدان نیستیم و تمام واقعیت ها بر هیچ کداممان معلوم نیست. خداباوری و خداناباوری هر 
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دو، در انواع صورتبندی هایی که طرح می شوند، دارای قوت ها و ضعف هایی هستند و پذیرش یک 

دیدگاه و رد دیدگاه دیگر به صرف شواهد عقلی و تجربی میسر نیست. برای پذیرش یکی از این 

دو دیدگاه به ایمان نیاز است. مناظره میان خداناباوران و خداباوران مناظره میان دو گروه از مٔومنان 

است؛ مٔومنان به خداباوری و مٔومنان به طبیعت گرایی. با توجه به اینکه شواهد هیچ یک از این دو 

 بر اساس وزن شواهد تصمیم بگیرد، 
ً
دیدگاه بر دیدگاه دیگر نمی چربد، اگر کسی بخواهد صرفا

باید ندانم گرا شود. اما هرآنچه ما در زندگی خود انجام می دهیم بر اساس شواهد نیست و بسیاری 

از انتخاب هایمان مبتنی بر حس خوبی که به دست می آوریم یا کنجکاوی یا ماجراجویی و دیگر 

عوامل است. اما ندانم گرا می تواند همچون یک دیندار یا یک خداناباور زندگی کند و بپذیرد که 

موضع او هرچه هست، انتخاب اوست؛ انتخابی که بر شواهدی که در اختیار دارد استوار نیست. 

گاه باشد که انتخاب او »موضع برتر عقالنی« نیست، می تواند بر  مادامی که ندانم گرا معترف و آ

اساس هر ایمانی که مایل است عمل کند، اما ضرورتی ندارد ندانم گرا به تنبلی فکری روی بیاورد 

و بحث را به طور کلی طرد کند. ندانم گرا در عین عمل به هر موضعی که بدان مایل است، می تواند 

همواره به دنبال شواهد بیشتری بگردد تا شاید روزی دریابد یکی از این دو موضع بر دیگری برتری 

یافته است. یکی از بهترین روش هایی که ندانم گرا از طریق آن می تواند به جست وجوی خود ادامه 

دهد، پیگیری مناظره های میان خداباوران و خداناباوران است. آنچه در ادامه می آید سه مناظره 

است میان خداباوران و خداناباوران که توسط امیرحسین زاهدی به زبان فارسی برگردانده شده 

است.
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آیا علم خدا را به خاک سپرده است؟

مناظرٔه ریچارد داوکینز و جان لنکس

لری تان:

کسفورد خوش آمدید. این موزه در طول قرن ها شاهد شماری  در این روز باشکوه پاییزی، به شهر آ

از اکتشافات، سخنرانی ها و حتی مباحثه های مشهوری درون دیوارهای مقدس خود بوده است، 

 ،۱۸۶۰ سال  در  توماس هاکسلی  و  ساموئل ویلبرفورس  کسفورد،  آ اسقف  مباحثٔه  به خصوص 

خاستگاه گونه ها، اثر داروین، که در ذهن همگان نقش بست. آن ها در  یک سال پس از انتشار 

اکنون  کنند.  مباحثه  حیوانات  قلمرو  و  انسان  مشترک  تبار  مورد  در  تا  کردند  مالقات  مکان  این 

 ارتباط آن با علم بحثی داغ تر از همیشه است. تا لحظاتی 
ً
در قرن بیست ویکم، دین و خصوصا

این موزٔه  و وارد  باشند  بلیت داشته  تا  بودند  آن قدر خوش شانس  افرادی که  از  نفر  پانصد  دیگر، 

تاریخ طبیعی  شوند، شاهد یک مباحثٔه تاریخی در مورد علم، فلسفه و خدا خواهند بود. هر دو 

پروفسور جان لنکس و ریچارد داوکینز. جان لنکس یک  این کار هستند.  طرف مباحثه مناسب 
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ریاضیدان و فیلسوف علم است و ریچارد داوکینز تا همین اواخر صاحب کرسی چارلز سیمونی 

در زمینٔه درک عمومی از علم بوده است.

امشب عبارت است  برنامٔه  آمدید.  کسفورد خوش  آ دانشگاه  تاریخ طبیعی  به موزٔه  عصربه خیر. 

کسفورد.  از مباحثه ای میان پروفسور ریچارد داوکینز و پروفسور جان لنکس، هر دو از دانشگاه آ

بیرمنگام  در  پاییز گذشته  آن ها  واقع  در  را مالقات می کنند.  یکدیگر  این دو  که  نیست  بار  اولین 

آالباما مباحثه ای داشتند که وال استریت ژورنال در مورد آن رویارویی گفت: »آن ها مهارت های 

سخنوری را به بهترین شکل سنت بریتانیایی به نمایش گذاشتند.« موضوع امشب این است: »آیا 

علم خدا را به خاک سپرده است؟« و اکنون سه موضوع برای بحث وجود دارد؛ موضوع اول مسئلٔه 

خود علم است، دوم رخنه ها و ایمان و شواهد و مدارک و مواردی از این قبیل و در آخر به موضوع 

اخالق و هدف خواهند پرداخت. اگر خدایی وجود نداشته باشد، راه به کجا می بریم؟ 

از ریچارد داوکینز و جان لنکس به خاطر اشتیاقشان برای شرکت در این نشست تشکر می کنیم. هر 

دو، افراد پرمشغله ای هستند. ریچارد این هفته سخنرانی پایانی خود را در سیمونی خواهد داشت 

کسفورد برگزار می شود.  که این سخنرانی اهمیت بسیاری برایش داشته و پنجشنبه در خانٔه تئاتر آ

مایلی چند کلمه در مورد آن صحبت کنی؟

یچارد داوکینز: ر

 دوازده سال در مقام استادی سیمونی بوده ام. ده سال آخر، سخنرانی ساالنه ای همراه 
ً
من حدودا

یک دانشمند سرشناس داشته ام که برنامه ریزی آن را خودم انجام می دادم و امسال پایان یافت ـ این 

پنجشنبه برگزار خواهد شد و بدرود من خواهد بود و دهمین سخنرانی سیمونی. امیدوارم مراسم 

سفانه دو ماه پیش تمامی بلیت ها فروش رفته است. 
ٔ
بسیار خوب و باشکوهی باشد. متا

لری تان:

به  نظر بسیار هیجان انگیز است. جان لنکس، تو مشغول آماده سازی نسخٔه جدید کتابت بودی.
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جان لنکس: 

درست است. عنوان کتاب این است: »مدفون گر خدا: آیا علم خدا را به خاک سپرده است؟« که 

موضوع مباحثٔه ما نیز همین است و من سعی می کنم به نظراتی که توسط مردم مطرح شده پاسخ بدهم 

و آن را کمی بسط دهم. امیدوارم برای کتاب های سال جدیِد انتشارات الین هادسون آماده بشود.

لری تان:

بسیار خب، آقایان، از همین جا شروع می کنیم. اما قبل از هر چیز، می خواهم به شما یادآوری 

کنم که باید طبق برنامه پیش برویم. با ریچارد شروع می کنیم. ریچارد، سٔوال این است: »آیا علم 

خدا را به خاک سپرده است؟«

یچارد داوکینز: ر

کدام خدا؟ منظورم این است که می توانیم خدای انیشتین را در نظر بگیریم که به هیچ وجه خدای 

آن  برای معمایی در مورد جهان است که  به شکلی تشبیه شاعرانه ای  اما  نیست،  شخص گونه ای 

را درک نمی کنیم. می توانیم خدای دئیسم )دادارباوری( را در نظر بگیریم. خدای یک فیزیکدان 

در  که  خدایی  است؛  قائل  ریاضیات  و  فیزیک  برای  متفاوتی  خدایان  که  را  پاول دیویس  مانند 

به تماشا  و  اول خصیصه های جهان هستی را در کنار یکدیگر چیده و سپس کنار کشیده  وهلٔه 

نشسته است. در مورد خدای دئیسم می توان مدارک و شواهد قابل قبولی ارائه کرد. البته نه اینکه 

برای من پذیرفتنی باشد. اما به نظرم این بحثی جدی است که می توانیم مورد بررسی قرار دهیم. 

اسامی  با  خدا  هزار  هزاران  که  است  این طور  گرفت  نظر  در  خدا  برای  می توان  که  سومی  گونٔه 

با جان  این  از  برویم، چراکه پیش  نیازی نیست سراغ چنین خدایانی  البته  مختلف وجود دارد. 

لنکس روبه رو شده ام و می دانم به کدام خدا باور دارد ـ خدای مسیحیت. پس تنها در مورد خدای 

مسیحیت صحبت می کنیم. جان لنکس دانشمندی است که باور دارد مسیح آب را تبدیل به شراب 

ثیر قرار داده و با ایجاد 
ٔ
کرد. دانشمندی که باور دارد مسیح به گونه ای مولکول های H2O را تحت تا

تغییراتی اساسی آن را تبدیل به شراب کرده است. او باور دارد که مسیح روی آب راه رفت. من به 

مباحثه با یزدان شناسان خبره عادت کرده ام و با جان لنکس مواجه شدم که دانشمندی است که به 
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تمام آن چیزها باور دارد. به ویژه، او باور دارد که خالق جهان، خدایی که قوانین فیزیک و ریاضی و 

ثابت های فیزیکی را پایه گذاری کرده است، کسی که واحد پارسک را پایه گذاری کرده و میلیاردها 

سال نوری و زمانی را، و دارای چنین سطحی از کمال در علم فیزیک و نبوغ در ریاضیات است، 

نتوانست برای رهایی از جهانی آلوده به گناه، راهی بهتر از آمدن به این کرٔه خاکی ناچیز، شکنجه 

 غیرعلمی است. نه تنها غیرعلمی 
ً
کردن و اعدام خود پیدا کند تا بتواند خود را ببخشد.۱ این عمیقا

است، بلکه حق مطلب را در مورد عظمت جهان ادا نمی کند. این بی خردی است. و این خدایی 

است که جان لنکس به آن باور دارد.

جان لنکس:

ریچارد، سپاسگزارم از اینکه دست کم بخشی از باورهای من را به وضوح بیان کردی. خوشحالم 

از اینکه گفتی احساس می کنی مورد مناسبی برای این قضیه پیدا می شود که عقالنیتی در پشت 

 بپذیری، پس تو باور داری که این جهان 
ً
پردٔه این جهان است. گفتی این چیزی نیست که شخصا

از  یکی  بااین حال  ندارد،  وجود  آن  پس  در  تفکری  هیچ  و  است  اتفاق عجیب وغریب  یک  تنها 

بهترین اذهان جهان هستی. تو به چیزهایی باور داری که از نظر من به عنوان یک دانشمند به سختی 

من  ولی  کنیم.  صحبت   
ً
بعدا مسیحیت  به  من  ایمان  مورد  در  می توانیم   

ً
مطمئنا است.  قابل باور 

قاطعانه به آن اعتراف میکنم. فکر می کنم خالقی برای این جهان وجود دارد. او این جهان را خلق 

کرد. اما او تنها یک نیرو نیست، بلکه یک شخص است و ما افرادی هستیم که شبیه به او آفریده 

شده ایم. تو می گویی به شکل انسان درآمدن خدا، مردن مسیح روی صلیب و بازگشت او از دنیای 

 خالف این فکر می کنم. این بی اهمیت نیست، چون به جد با 
ً
مردگان بی اهمیت است. من دقیقا

مسئله ای بنیادی مقابله می کند که فکر نمی کنم خداناباوری حتی با آن روبه رو شده باشد، و آن 

باشیم.  باور داشته  به خدا  اینکه  این بی معنا است مگر  البته که  از خداست.  بیگانگی ما  مسئله 

نمی دانم چطور باید پیش برویم. شاید بهترین راه این باشد. هر دو به عنوان دانشمند به عقالنیت 

قابل فهم این جهان باور داریم. من باور دارم که این جهان عقالنی و قابل فهم است، به این دلیل 

که خدایی خالق در پس آن وجود دارد. تو چطور این عقالنیت منطقی در پس جهان هستی را 

توضیح می دهی؟

به صلیب کشیده  باور مسیحیان که طبق آن، خداوند در کالبد مسیح روی زمین می آید و  این  به  1. اشاره دارد 
می شود تا گناه انسان ها بخشیده شود.
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یچارد داوکینز: ر

آن  خالف  درست  این  که  است  عجیب وغریب  اتفاقی  تنها  جهان  این  من  باور  در  گفتی  جان، 

 یک 
ً
 واضح بود که جهان صرفا

ً
چیزی است که تو به آن باور داری. در واقع قرن های بسیار کامال

اتفاق عجیب وغریب نیست، چون تنها کافی است نگاهی به موجودات زنده بیندازی. این تنوع 

 احمقانه است که 
ً
باشکوه که در این موزه می بینیم و همه چیز طراحی شده به نظر می رسد؛  کامال

بگوییم این ناشی از هرگونه اتفاق عجیب وغریب بوده است. داروین آمد و نشان داد که این یک 

اتفاق عجیب و غریب نبوده و حتی پای طراحی هم در میان نیست. راه سومی وجود دارد که از نظر 

زیست شناسی تکامل به وسیلۀ انتخاب طبیعی است؛ که این تقلید دقیقی از آن چیزی است که 

طراحی شده است، اما طراحی شده نیست. اکنون این مسئله و چگونگی رخداد آن را می دانیم، اما 

 طراحی و تدبیری پشت آن است. جهان هستی تا کنون نظریه پردازی شبیه به داروین 
ً
انگار واقعا

به همین  ثابت های فیزیکی را نمی دانیم،  به وجود آمدن قوانین و  نداشته است. هنوز چگونگی 

دلیل است که همچنان می توانیم بپرسیم آیا تنها یک اتفاق عجیب وغریب بوده یا طراحی ای پشت 

آن وجود داشته است. از مسیر زیست شناسی که پیش برویم، ممکن است ما را از اطمینان بیش 

از حد به اینکه طراحی وجود داشته دلسرد کند، به این خاطر که پیش از قرن نوزدهم دچار اشتباه 

بودیم و فکر می کردیم همه چیز به وضوح طراحی شده است. 

در مورد جهان هستی، اینکه آن را اتفاقی بدانیم یا طراحی شده، نکته ای که بارها و بارها گوشزد 

کرده ام این است که حتی اگر چگونگی رخداد جهان هستی را درک نکنیم، اینکه پدیدآورنده ای 

را فرض بگیریم، هیچ کمکی به ما نمی کند چون خود خالق از آن دسته چیزهایی است که نیاز 

این  بنیادی  عناصر  از ساده ترین  یکی  آمدن  به وجود  توضیح چگونگی  دارد. هرچند  توضیح  به 

جهان به اندازٔه کافی دشوار است. همچنین چگونگی به وجود آمدن ماده و انرژی و ثابت های 

فیزیکی. تفکر در مورد چگونگی به وجود آمدن یک موجود ساده به اندازٔه کافی دشوار است، اما 

تفکر در مورد چگونگی به وجود آمدن موجودی پیچیده مانند خدا به مراتب دشوارتر است. تفکر 

در مورد چگونگی به وجود آمدن خدای یک دئیست نیز دشوار است و دشوارتر از همه تفکر در 

مورد خدای مسیحیت است که چیزهایی مانند گناه برای او اهمیت دارد و از طریق یک باکره زاده 

می شود.
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جان لنکس:

اینجا چند مسئلٔه متفاوت وجود دارد که در نظر گرفته نشده است؛ این مسئله که داروین چه کرد 

داروین هیچ توضیحی در مورد  پذیرفته ای و من هم می دانم،  البته همان طورکه خودت  و غیره. 

خاستگاه زندگی یا خاستگاه جهان هستی ارائه نکرد و می خواهم از اینجا شروع کنم؛ تو می گویی 

نمی دانیم چطور چنین اتفاقی افتاد، اما وقتی از جایگاه دانشمندان فیزیک و کیهان شناسی آن را 

بررسی می کنیم، درست همان بررسی و مطالعه عقالنیت قابل فهم جهان هستی را فرض می گیرد. 

اگر اشتباه می کنم تصحیحش کن، به نظر من، اعتقاد به خداناباوری این گونه است که افکار ما در 

نهایت تنها نتیجۀ فرایندی کنترل نشده و فاقد تفکر است و به همین خاطر از نظر من بسیار دشوار 

می توان تصور کرد چنین افکاری حقیقتی در مورد خودمان به ما بگویند. جمله ای از استیون پینکر 

به ذهنم آمد که می گوید: »تکامل به موفقیت در تولید مثل مربوط است و هیچ ارتباطی با حقیقت 

مشکل  اینکه  گفت،  را  نکته ای  چنین  پیش  مدتی  که  است  خداناباوری  هم  گری  جان  ندارد.« 

داروینیسم این است که اگر به آن به صورت افراطی بنگریم، این نظریه را که می توانیم به افکار 

تو چنین عقالنیتی  به نظر من، خداناباوری مدنظر  به شدت تضعیف می کند.  اعتماد کنیم  خود 

به عنوان فرض  بررسی جهان هستی  و  تو هنگام مطالعه  و  را تضعیف می کند؛ عقالنیتی که من 

می پذیریم. این اولین نکتٔه مدنظر من بود.

یچارد داوکینز: ر

 بی معنی است، به این دلیل که می گوییم 
ً
اجازه بده پاسخت را بدهم. از نظر من چنین سخنی کامال

افکار ما توسط مغز ما تولید می شوند و مغز هم به وسیلٔه تکامل و انتخاب طبیعی رشد پیدا کرده 

است و این به گونه ای توانایی ما را در درک امور تضعیف می کند. چرا باید این طور باشد؟ انتخاب 

طبیعی مغز را به وجود می آورد که در زنده ماندن مهارت دارد.

جان لنکس:

پس مفهوم حقیقت چه می شود؟ این مغز چطور می تواند چیزی مانند حقیقت را شناسایی کند؟ 

اگر آن اندیشه ها به سادگی قابل تقلیل به فیزیک و شیمی  و علم عصب شناسی باشند، چگونه برای 
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شناسایی حقیقت به کار می آیند؟

یچارد داوکینز: ر

حقیقت چیزی است که اتفاق می افتد. حیوانی که تالش می کرد زنده بماند و به هر نحوی نتوانست 

درست را از نادرست تشخیص دهد ـ با توجه به شرایط بقا ـ زنده نمی ماند. منظورم این است که 

حقیقت یعنی در جهانی واقعی زندگی می کنی و تو در جهانی واقعی به گونه ای رفتار می کنی که در 

آن معنا داشته باشد. وقتی صخره ای سر راهت ببینی، به سمت پرتگاه آن نمی روی چون اگر از آن 

 واضح است انتخاب طبیعی در تمام گونه های 
ً
 می میری. حقیقت این است که کامال

ً
بپری، قطعا

حیوانی به نفع مغزی است که حقیقت را شناسایی کرده و مطابق آن عمل می کند.

جان لنکس:

نمی توانم جلوی خودم را در مورد این شوخی بگیرم. می دانم بسیاری از همکارانم کار خود را با 

دروغ گفتن به خوبی پیش می برند و من حتی به خاطر زندگی خود چنین کاری نمی کنم.

یچارد داوکینز: ر

 متفاوتی است.
ً
 این بحث کامال

جان لنکس:

این بحث متفاوت است، اما نمی توانم درک کنم که انتخاب طبیعی چطور باعث به وجود آمدن 

من  البته  طراحی«.  »توهم  می گویی  برمی گردیم،  که  موضوع  اصل  به  می شود.  حقیقتی  چنین 

استعاره هاست.  و  از تصاویر  استفادٔه مناسب  از  ناشی  تو را شگفت انگیز می دانم که  نوشته های 

 وسوسه برانگیز است باور کنیم این 
ً
به چنین توانایی ای غبطه می خورم. و در جایی گفتی شدیدا

جهان طراحی شده است، اما داروین به ما نشان داده که این طراحی یک توهم است. البته توجه 

 سایمون کانوی موریس گفته جلب شده است. اگر مسیرهای تکاملی 
ً
من بیشتر به چیزی که اخیرا
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را در نظر بگیری، آن ها راه خود را از طریق یک ابرفضای اطالعاتی با دقتی بسیار شگفت انگیز باز 

می کنند و به همین دلیل گمان وجود داشتن طراحی در این سطح وجود دارد. منظورم این است 

اگر این مکانیزم که در مورد آن صحبت کردی ـ که به هیچ عنوان توضیحی برای خاستگاه زندگی 

ارائه نمی کند ـ به طور شگفت انگیزی باهوش باشد، به خودی خود شاهدی است برای اینکه ذهنی 

پشت آن قرار دارد.

یچارد داوکینز: ر

نکتٔه اصلی در انتخاب طبیعی داروین فارغ بودن از هر گونه طراحی و آینده نگری است.

جان لنکس:

اما این یک فرضیه است.

یچارد داوکینز: ر

 روشن بود که 
ً
 شیؤه کارکرد آن است. قبل از نظریٔه داروین، کامال

ً
نه ! این طور نیست! این دقیقا

حتی با وجود رخداد تکامل، باید نیرویی راهنما وجود داشته باشد تا حیوانات یا گیاهان را به سوی 

تکامل راهنمایی کند. انتخاب طبیعی نیرویی فاقد تفکر است. آن هایی که بتوانند دوام بیاورند، 

ژن هایی  دارای  واقع  در  می مانند  زنده  که  آن هایی  درمی یابیم  دقیق تر  بررسی  با  می مانند.  زنده 

هستند که موجب بقای آن ها می شود. سایمون کانوی موریس این را انکار نمی کند. در حقیقت با 

 هر دوی ما افراطی ترین داروینی ها هستیم. هر دوی 
ً
دیدگاه او در مورد تکامل همگرا موافقم. اتفاقا

کید داریم که قدرت انتخاب طبیعی به سمت اهداف خاصی پیش می رود. اگر به این اطراف 
ٔ
ما تا

نگاهی بیندازی، جانوران کیسه دار استرالیایی را می بینی که شباهت عجیبی به جانوران بدون کیسه 

دارند. من و سایمون هر دو بر این قضیه پافشاری می کنیم. اما این توسط انتخاب طبیعی به وجود 

آمده است. طبق گفتۀ او، انتخاب طبیعی نیرویی فاقد تفکر و غیرارادی است. نمی توانم بگویم 

هدایت نمی شود، اما هیچ لزومی هم ندارد که راهنمایی بشود. نکتٔه اصلی اینجاست که بدون 

راهنمایی هم به کار خود ادامه می دهد.
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جان لنکس:

اما می تواند هدایت شده باشد. یا از نظر تو این عمل به کل ناشدنی است؟

یچارد داوکینز: ر

وقتی توضیحی خوب و کامل داری که فاقد فاکتور راهنمایی است، چرا خودت را اذیت می کنی؟

جان لنکس:

غیرارادی  و  تفکر  فاقد  هم  این ساعت  می کنی.  استفاده  غیرارادی  و  تفکر  فاقد  کلماتی چون  از 

است، اما طراحی شده است. کلمات به خودی خود این مفهوم را از میدان به در نمی کنند. چیزی 

که از این قضیه دریافت می کنم این است که آنچه در حال جریان بوده و کل این فرایند آن قدر 

پیچیده است که خودبه خود گواهی است بر اینکه ذهنی خردمند پشت آن وجود دارد. اما درست 

آن  برای  نظری  دلیل  انکار می کنی چون یک  را  دیدگاهت شدم؟ می گویی چنین چیزی  متوجه 

داری و آن دلیل این طور است که همه چیز باید از امور ساده به سمت امور پیچیده حرکت کند و 

در نتیجه ـ اگر اشتباه نکنم ـ استدالل اصلی تو برای توهم وجود خدا این گونه است که تعریف 

خدا پیچیده تر از آن چیزی است که توضیح می دهی، پس خود خدا هم باید توضیح داده شود.

یچارد داوکینز: ر

این نکتٔه اصلی ای است که می خواهم به آن اشاره کنم. اما اجازه بده قبل از آن به چیزهایی که 

به عنوان  تو  و  زمین می افتد  رها می کنی، روی  را  وقتی سنگی  بازگردم.  گفتی  راهنمایی  مورد  در 

 
ً
یک دانشمند آن رخداد را به وسیلٔه جاذبه توضیح می دهی، حتی در خیالت هم نمی گویی »حتما

 همان چیزی است که با توجه به تکامل می گویی، به این 
ً
خدایی آن را پایین کشیده!« این دقیقا

دلیل که ما تکامل را در سطحی یکسان درک می کنیم و در واقع نسبت به جاذبه، درک بهتری از 

تکامل داریم.
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جان لنکس:

نه. این نکتٔه بسیار مهمی است. به این خاطر که در بسیاری از نوشته هایت این نکته را دریافتم که 

تو، خدا و علم را به عنوان دو توضیح متضاد در برابر هم در نظر می گیری. وقتی نیوتن قانون جاذبه 

را کشف کرد، نگفت »چه جالب! حاال که کارکرد آن را فهمیدم، دیگر به خدا نیازی ندارم«. خدا 

یک مفسر در سطح یک عامل است، نه یک مکانیزم. می توانیم مکانیزم را در زمینۀ زیست شناسی 

بررسی کنیم که هر چقدر پیچیده تر باشد، احتمال عامل بودن آن  بیشتر است. تو با استدالل در 

مورد وجود یک مکانیزم، وجود عامل آن را زیر سٔوال نمی بری. نمی توانم درست متوجه بشوم که 

چطور می توانی خدا و علم را به عنوان تفسیرهایی جایگزین به کار ببری.

یچارد داوکینز: ر

تعریف کنار می گذاری. وقتی در حال  از  را  آن  نباشد،  به وجود عامل  نیازی  وقتی  فکر می کنم 

بررسی چیزی در حال رخ دادن هستی، ممکن است عاملی هم در کار باشد. برای نمونه، وقتی 

با حرکت به چپ و راست پشت سر می گذارد،  ببینی که موانع را  خودرویی را در حال حرکت 

می گویی عاملی در حال کنترل خودرو است. البته که این طور است و آن عامل راننده است ولی 

با زیست شناسی و جاذبه هم  رابطه  و در  نداری  به عامل  نیازی  برای توضیح یک رخداد  گاهی 

همین طور است. البته که می پذیرم نیوتن یک خداباور بود. او در قرن هفدهم زندگی می کرد و همه 

در آن زمان همین طور بودند، اما تو به یک عامل احتیاج نداری. عامل یک توضیح اضافی است. 

پیوند دادن چیزی نامربوط است و هیچ احتیاجی به آن نیست.

جان لنکس:

به نظر من این قانع کننده نیست، حتی اگر کلیت پارادایم تکامل را بپذیری، بستگی دارد به اینکه 

جهانی منظم وجود داشته باشد. و چنین جهانی باعث به وجود آمدن بزرگ ترین پرسش در رابطه 

با خاستگاه خود می شود که تکامل پاسخی برای آن ندارد، همچنین برای خاستگاه زندگی.



31

یچارد داوکینز: ر

این ها مسائل متفاوتی هستند.

جان لنکس:

بله. اما نکات بسیار مهمی هستند.

یچارد داوکینز: ر

این ها تا زمانی که با تکامل سروکار داریم اهمیت دارند. اگر موافقی بحث را ادامه دهیم و پیش 

برویم.

جان لنکس:

من هم خوشحال می شوم اگر پیش برویم. به نظر من، این اندیشه که چیزها طبق اصولی از حالت 

ساده به حالت پیچیده پیش می روند و باید این گونه باشند، باور و ایمان توست.

یچارد داوکینز: ر

چیزها باید از حالت ساده به حالت پیچیده بروند؟ اگر چیزها از حالت ساده به حالت پیچیده 

بروند، ما به تفسیری برای آن نیاز داریم.

جان لنکس:

بدون شک.

یچارد داوکینز: ر

انتخاب طبیعی تفسیری برای آن است. این تفسیری با نگاه به زیست شناسی است.
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جان لنکس:

بیا به سطح خاستگاه جهان هستی و خاستگاه زندگی برگردیم. اکنون زندگی ـ همان طورکه هردوی 

 مختص خود را دارد. می دانیم تنها 
ً
ما می دانیم، دارای پایگاه داده ای دیجیتالی است و زبان کامال

چیزی که می تواند زبان را به وجود بیاورد ذهن است و با وجود این، تو انکارش می کنی. به عنوان 

یک خداناباور باید هم انکارش کنی و بگویی هیچ ذهنی پشت این زبان نیست.

یچارد داوکینز: ر

 انکارش می کنم، وقتی می گویی تنها چیزی که می دانیم زبان را به وجود می آورد ذهن است. 
ً
قطعا

می دانیم که آنچه زبان انسان را به وجود می آورد ذهن است. البته که این طور است، چون این زبان 

انسان است. اما دی ان ای زبان انسانی نیست و بسیار پیچیده است. این دلیل نمی شود توسط ذهن 

به وجود آمده باشد. 

جان لنکس:

اما هیچ روش قابل تصور دیگری برای به وجود آمدن آن نمی شناسیم. از نظر من و از دیدگاهی 

بسیار دقیقـ  فکر کنم جایی در شرایطی متفاوت گفتی ـ ورودِی بی معنا خروجی بی معنا را به دنبال 

دارد. در یک سمت، پردازشگر اطالعاتی به غایت پیچیده را داریم که ساختار آن سلولی است. 

 باید باور کنم که چنین توانایی پردازش اطالعاتی به سادگی از قوانین طبیعت و فرایندهای 
ً
واقعا

تصادفی ناشی شده و ذهنی پشت آن نیست؟

یچارد داوکینز: ر

بله!

جان لنکس:

اما من چنین چیزی را به جد غیرقابل باور می دانم، به عنوان یک ریاضیدان.
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یچارد داوکینز: ر

می دانم که این طور است. این استدالل »شک و تردید شخصی« نام دارد.

جان لنکس:

من هم می توانم چنین چیزی را در مورد موضع تو بگویم. عقالنیتی که از غیرعقالنیت می آید و 

 با 
ً
ذهن هم از ماده. از نظر من تبیین انجیل در خصوص اینکه در ابتدا کلمه یا لوگوس بود، کامال

عقل جور درمی آید، چراکه فعالیت علمی را ممکن می سازد.

یچارد داوکینز: ر

اما نحؤه پیدایش خود لوگوس را توضیح ندادی.

جان لنکس:

البته که نه! به این دلیل که لوگوس از جایی نیامده است.

یچارد داوکینز: ر

خب، پس این چگونه توضیحی است؟

جان لنکس:

به خدایی  این است که  نشانگر  آفرید؟«  را  باید پرسید »چه کسی لوگوس  اندیشه که  این  چون 

مخلوق فکر می کنی. نکتٔه اصلی در مورد خدایی که در انجیل نشان داده می شود این است که او 

مخلوق نبوده و جاودانه است. او همان لوگوس جاودان است. من از خودم پرسیدم اگر بهترین 

توضیح را به عنوان استنتاج در نظر بگیریم، کدام یک عقالنی تر است؟ اینکه یک لوگوس جاودانه 

وجود دارد با در نظر گرفتن جهان هستی، قوانین آن، تفاسیر دقیق و حساب شده ای که از آن وجود 

دارد و غیره. همانند ذهن که برآمده از لوگوس است. این برای من به عنوان یک دانشمند از هر چیز 
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دیگری در این باره عقالنی تر است. وقتی تفسیری برای وجود جهان هستی وجود ندارد، جهان 

هستی را به عنوان یک واقعیت عریان می پذیری؟

یچارد داوکینز: ر

گاه  پذیرش جهان هستی به عنوان یک واقعیت عریان، بسیار آسان تر از پذیرش وجود یک خالق آ

است. 

جان لنکس:

خالق آن جهان کیست؟

یچارد داوکینز: ر

این تو هستی که روی این پرسش پافشاری می کنی.

جان لنکس:

نه، این تو هستی که می پرسی چه کسی این خالق را آفرید. جهان هستی تو را خلق کرد، ریچارد. 

پس چه کسی این جهان را خلق کرد؟

یچارد داوکینز: ر

خدا موجودیتی پیچیده است که نیازمند توضیحی بسیار پیچیده تر از یک جهان است ـ جهانی 

هم  و  ساده  هم  دارد.  ساده  بسیار  آغازی  است.  ساده  بسیار  موجودیتی  نوین  فیزیک  نظر  از  که 

مل. توضیح این جهان بسیار ساده تر از چیزی به پیچیدگی یک خداست.
ٔ
قابل تا

جان لنکس:

نمی توانی موجودیت خدا را توضیح دهی. فکر می کنم سٔوالم را خوب متوجه نشدی. می خواهم 
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از بعدی دیگر بگویم. اجازه نده حرفی در دهانت بگذارم که ناعادالنه است. نظرت این است که 

مضحک است به خدایی باور داشته باشم که جهان هستی و من را خلق کرد، چون با این تفاسیر 

باید بپرسم چه کسی خدا را خلق کرد؟ در پاسخ به تو، تمام کاری که می کنم روشن تر کردن این 

پرسش است. تو می پذیری که جهان هستی تو را خلق کرده است، پس چه کسی آن را خلق کرده 

است؟

یچارد داوکینز: ر

 تو را درک می کنم. هر دوی ما با مسئلٔه »چگونگی پیدایش جهان« مواجه هستیم. حرف 
ً
من کامال

من این است که شروع کردن با چیزی ساده بسیار آسان تر از شروع کردن با چیزی پیچیده است. 

این معنای کلمۀ پیچیده است.

جان لنکس:

اما من این طور فکر نمی کنم. اگر من کتابی با عنوان توهم خدا را بردارم، کتابی بسیار پیچیده و 

از  نیازی هم نیست  ـ  بیندازم  دارای لغات بسیاری است. در واقع همین که به صفحٔه اول نگاه 

صفحٔه اول جلوتر بروم ـ نتیجه می گیرم این کتاب برآمده از چیزی پیچیده تر از خود آن است که 

آن چیز تو هستی.

یچارد داوکینز: ر

بله، البته که چیزهایی پیچیده مانند مغز وجود دارند.

جان لنکس:

خب، چرا نمی توانم به کلیت جهانی نگاه بیندازم که شامل داوکینز و لنکس است؟

یچارد داوکینز: ر

دلیلش را می گویم؛ چون مغز من که کتابی را به وجود آورد، توضیحی درخور دارد. این توضیح 
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همان تکامل است. آن قدر به عقب برمی گردیم تا به خاستگاه جهان هستی برسیم؛ که این کار 

به وجودآورندٔه کتاب، موزه ها،  پیچیده  فراهم می کند و مغزهای  پیچیده  برای مغزهای  توضیحی 

خودرو و کامپیوتر هستند. البته چیزهای پیچیده ای وجود دارند که به وجودآورندٔه چیزهای پیچیدٔه 

دیگری هستند، ولی علم توضیحی برای چگونگی پیدایش مغزهای پیچیده دارد که شروع ساده ای 

دارد.

جان لنکس:

به هیچ وجه فکر نمی کنم این طور باشد. با در نظر گرفتن خاستگاه زندگی، واژۀ »معجزه« وصف 

بهتری برای این ادعاست. خودسامان دهی مولکول ها و ماکرومولکول ها یک معجزه است. هیچ 

راهی برای رسیدن به آنجا وجود ندارد. 

یچارد داوکینز: ر

تو ادعا می کنی که راهی وجود ندارد. ما هنوز ماهیت آن را نمی شناسیم، چراکه راه درازی در پیش 

گاه نیست. هنوز شکاف هایی وجود دارد. داریم. علم کنونی از همه چیز آ

جان لنکس:

من بعد فیزیکی این مسئله را زیر سٔوال نمی برم، اما به نظرم، وجود زبان دی ان ای که زبانی بسیار 

تا  آورد  وجود  به  را  زبان  این  که  الهی  لوگوس  یک  دارد.  داللت  لوگوس  وجود  بر  است،  کهن 

 گفتم 
ً
 ناشی از قوانین طبیعی تفسیر کنیم. همچنان به نکته ای که قبال

ً
اینکه بخواهیم آن را صرفا

بازمی گردم، اگرچه نمی خواهم با پافشاری بیجا آن را حفظ کنم. این تقلیل گرایی افراطی، عقالنیت 

مورد نیاز بحث را از من می گیرد. اما نکته ای در این خصوص وجود دارد که مایلم بگویم ـ که این 

جلوی علم را نمی گیرد. نگرانم دوراهی تو در مورد علمـ  خدا، گاهی افراد را به سمت کنار گذاشتن 

علم سوق دهد، چراکه آن ها در این دوراهی خدا را ترجیح می دهند. این مایٔه تاسف است.
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یچارد داوکینز: ر

یا معجزات  را عوض می کنی. خب، می توانیم سراغ بحث های خاستگاه زندگی  موضوع بحث 

برویم یا رویکرد من به علم به گونه ای موجب دلسردی افراد شود. بیا سراغ آخری برویم. وقتی 

خاستگاه  و  انجیل  معجزات  برای  می کشی.  وسط  را  جادو  و  سحر  پای  داری،  احساسی  چنین 

بدهم.  توضیح  را  زندگی  خاستگاه  نمی توانم  لحظه  این  در  می کنی.  را  کار  همین  هم  زندگی 

هیچ کس نمی تواند... هنوز افراد روی این بحث کار می کنند. 

جان لنکس:

اما باور داری که راه حلی طبیعت گرایانه خواهد داشت؟

یچارد داوکینز: ر

بله. به نظرم از روی ترس و بی مسئولیتی نسبت به حقیقت است که وقتی چیزی را درک نمی کنیم، 

آن را به معجزه نسبت بدهیم.

جان لنکس:

با این موافقم. با خدای رخنه پوش مخالفم.

یچارد داوکینز: ر

 همان چیزی است که مطرح می کنی؛ یعنی خدای رخنه پوش. به خاستگاه زندگی 
ً
خب، این دقیقا

و دی ان ای اشاره می کنی. داروین تمام موارد مرتبط با خاستگاه زندگی را بررسی کرده، اما به خوِد 

خاستگاه زندگی نپرداخته، و در اینجا به خدای رخنه پوش ارجاع می دهی. 

جان لنکس:

باشد.  داشته  وجود  شکاف  گونه  دو  اینجا  در  است  ممکن  که  باشد  این   منظورم  می کنم  فکر 



38

شکاف های اساسی ای وجود دارد که توسط علم پر می شود. به نظر نمی رسد علم هم به وجودآورندٔه 

شکاف هایی باشد؟ منظورم از چنین جمله ای این است: آن طور که من متوجه شدم، فرض تو این 

است که از نظر علمی برای هر چیزی یک توضیح جامع تقلیل یافتٔه طبیعت گرایانه وجود دارد. من 

این طور فکر نمی کنم. حاال اگر خدایی وجود داشته باشد و اگر او این جهان را خلق کرده باشد و 

اگر همان طورکه من باور دارم یک شخص باشد، در این صورت انتظار دارم چیزهای مشخصی 

نتیجه شود. یک، اینکه در این جهان شواهدی ـ نه اثبات! ـ در مورد وجود خدا ببینم. احساس 

می کنم چنین شواهدی را در تفسیرپذیری ریاضیاتی این جهان می بینم و در نظم کارکردی دقیق 

آن و چیزهای از این قبیل؛ و همچنین در پیچیدگی شگفت انگیزش. انتظار دارم رد پای خدا را در 

این ها ببینم. همچنین انتظار دارم خدا در موقعیت هایی خاص و با روش های بخصوصی سخن 

 تقلیل گرایانه 
ً
بگوید و به همین دلیل هرچه بیشتر تالش کنیم تا این مسائل را از لحاظ علمی صرفا

تجزیه و تحلیل کنیم، آن ها به جای ساده تر شدن، پیچیده و پیچیده تر می شوند. انتظار ندارم تعداد 

وقتی بحث  باشد.  آن ها  از  یکی  زندگی  فکر می کنم خاستگاه  ببینم.  مسائل  قبیل  این  از  زیادی 

تاریخ به میان می آید و با توجه به اینکه به معجزات اشاره کردی، موضوع اصلی برای من این است 

که تو چیزی را کم اهمیت می پنداری که از نظر من بسیار قابل توجه است. به این خاطر که با چیزی 

ثیر قرار می دهد: مسئلۀ مرگ. حاال اگر مسیح 
ٔ
در تماس است که زندگی تمام انسان ها را تحت تا

به معنای واقعی کلمه از دنیای مردگان بازگشته باشد، به عنوان یک مسئلۀ تاریخی، تفاوت عظیمی 

در دیدگاه ما نسبت به جهان ایجاد می کند و به جای اینکه این مسئله را کم اهمیت بدانم، اگر این 

 جدی بگیرم. چرا فکر می کنی این قدر 
ً
خداست که با ما سخن می گوید، می خواهم آن را کامال

کم اهمیت است؟

یچارد داوکینز: ر

پیچیدٔه  بحث  از  یکدفعه  اما  می کند.  ایجاد  عظیمی  تفاوت  باشد،  داشته  حقیقت  اگر  که  البته 

خاستگاه زندگی که می توان در مورد آن گفت وگوی مناسبی داشت، و امکان دارد گونه ای هوش 

کیهانی قوانین فیزیک را وضع کرده باشد، به سراغ بحث در مورد مردی رفتی که دو هزار سال پیش 

زندگی می کرد، از یک باکره متولد شد و از دنیای مردگان بازمی گردد.
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جان لنکس:

به این دلیل چنین کاری کردم که تو اول از همه به آن اشاره کردی.

یچارد داوکینز: ر

فکر می کنم در مقایسه با عظمت جهان هستی کم اهمیت است. می خواهم دوباره منظورم را بازگو 

 فکر می کنی خالق ساختار عظیم جهان هستی که شامل کهکشان های بی نهایت است، 
ً
کنم. واقعا

نتوانست برای رهایی از گناهان روی این کرٔه خاکی ناچیز، راه بهتری پیدا کند جز اینکه خودش را 

شکنجه کند؟ او که در نهایت کسی است که می بخشد، نمی توانست ببخشد؟

جان لنکس:

چون این یک جهان اخالقی است، ریچارد. بخشش محض معنایی ندارد.

یچارد داوکینز: ر

او مجبور بود خودش را بکشد؟

جان لنکس:

او خودش را نکشت.

یچارد داوکینز: ر

خودش را به کشتن داد و شکنجه کرد.

جان لنکس:

خدا پسرش را به این جهان می فرستد تا آمرزش را به من بیاموزد.
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یچارد داوکینز: ر

او مجبور بود برای انجام این کار خودش را به کشتن بدهد؟

جان لنکس:

نیاز داریم کمی به عقب برگردیم، چراکه مسائل بسیار مرتبطی در این زمینه وجود دارد. در جهان 

تو جایگاه عدالت چیست؟

یچارد داوکینز: ر

عدالْت یک ساختار انسانی با اهمیت بسیار زیاد در همۀ امور انسانی است و اکثر ما فهم و درکی 

نمی دانم  اما  باشد،  داشته  آن وجود  برای  داروینی  توضیحی  می کنم  فکر  که  داریم  آن  به  نسبت 

می خواهی از این بحث چه نتیجه ای بگیری.

جان لنکس:

سٔوال من این است: آیا عدالت غایی وجود دارد؟ گفتی که این کم اهمیت است، می گویم که من 

خود را در جهانی نابسامان یافتم، در جهانی که در آن بی عدالتی وسیعی وجود دارد، جایی که 

کسفورد زندگی   در شرایط خاصی هستیم، در آ
ً
افراد بسیاری از عدالت برخوردار نیستند. ما واقعا

می کنیم و به اندازٔه کافی پول در اختیار داریم که بتوانیم به خوبی زندگی کنیم، اما اگر خدایی وجود 

نداشته باشد، آنگاه عدالت غایی هم وجود ندارد و یکی از چیزهایی که باعث می شود رستاخیز 

برای من از چیزی کم اهمیت به مسئلۀ اصلی تبدیل شود این است که اگر حقیقت داشته باشد، 

پس امید است که در پایان این جهان یک ارزیابی عقالنی و عدالتی حقیقی وجود داشته باشد. اما 

خداناباوری چنین امیدی به تو نمی دهد.

یچارد داوکینز: ر

وجود  سیاهی  و  فالکت  جز  هیچ چیز  کن  فرض  ندارد.  وجود  عدالتی  و  امید  هیچ  کن  فرض 

ندارد. فرض کن که هیچ آرزو و امیدی وجود ندارد. چه بد! ولی این باعث نمی شود که عدالت 
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حقیقت پیدا کند.

جان لنکس:

البته که این طور است.

یچارد داوکینز: ر

پس چرا چنین استداللی کردی؟

جان لنکس:

چون باور دارم شواهدی برای حقیقی بودن آن وجود دارد. این طور نیست که بدون هیچ دلیلی به 

رستاخیز باور داشته باشم، چون ایمان بر مبنای شواهد است.

یچارد داوکینز: ر

 گفتی این است که بدون خدا هیچ امیدی 
ً
دوباره موضوع بحث را عوض کردی. چیزی که قبال

وجود ندارد.

جان لنکس:

 درست است. همین االن پذیرفتی.
ً
کامال

یچارد داوکینز: ر

چنین چیزی را نپذیرفتم... گفتم »اگر این حقیقت داشته باشد...« نگفتم که درست است.

جان لنکس:

پس سٔوال این است که آیا خدایی وجود دارد؟ و اینکه آیا خودش را آشکار کرده است؟ و در اینجا 
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 به عنوان یک 
ً
باز فکر می کنم نیاز است این بی اهمیت بودن کنار گذاشته شود. می توانم تو را صرفا

شخص بشناسم. تو فقط یک شیئ علمی نیستی، می توانم از پشت تلسکوپ یا ذره بین به تو نگاه 

کنم یا حتی تو را کالبدشکافی کنم و... اما چون تو یک شخص هستی تا زمانی که خودت را برای 

من آشکار نکنی، نمی توانم تو را بشناسم. این ادعا که مسیح همان خدای مجسم است از نظر من 

 عقالنی است، چون اگر خدایی وجود داشته باشد که سازندۀ این جهان شگفت انگیز باشد 
ً
کامال

که در آن علم و دانش و غیره قرار دارد، در شناخت ما و آشکارسازی خود برای ما ابتکار عمل 

به خرج داده است. او خود را در سطحی آشکار کرده است که برای ما قابل درک باشد؛ به عنوان 

یک شخص مانند خود ما. این عقالنی است. پس یکی از مهم ترین پرسش ها این است: آیا این 

حقیقت دارد یا فقط افسانه و خیال پردازی است؟

یچارد داوکینز: ر

برای من افسانه و خیال پردازی است.

جان لنکس:

این برای من آزاردهنده است. البته برای آن دلیلی دارم. در کتاب توهم خدا می گویی بین مورخان 

در مورد وجود مسیح اختالف نظر وجود دارد. این مسئله را در میان مورخان قدیمی بررسی کردم 

و این طور نیست و این برایم آزاردهنده است ـ می دانم که تاریخ، علم طبیعی نیست ـ چیزی که 

برای من قابل درک نیست این است که چرا چنین چیزی را می نویسی؟

یچارد داوکینز: ر

فکر نمی کنم سٔوال بسیار مهمی باشد که مسیح وجود داشته است یا نه. اکثر مورخان فکر می کنند 

او وجود داشته است.

جان لنکس:

البته که چنین است. نتوانستم هیچ مورخ قدیمی ای پیدا کنم که به وجود او باور نداشته باشد.
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یچارد داوکینز: ر

البته یکی دو مورد وجود دارد، اما برای من مهم نیست چون این مسئله از نظرم کم اهمیت است. 

امکان دارد من را با این مسئله ترغیب کنی که گونه ای نیروی خالق در جهان هستی وجود دارد، 

گونه ای نابغۀ فیزیک و ریاضی که همه چیز را خلق کرده است: جهان هستی در حال گسترش، 

نظریٔه کوانتوم و نسبیت و غیره. می توانستی من را با چنین چیزی ترغیب کنی، اما این از اساس 

با خدایی که به چیزهایی مانند گناه و ارتباط شما با دستگاه تناسلی تان اهمیت می دهد، خدایی 

که برای افکار شخصی شما و شرارت و چیزهایی شبیه به آن اهمیت قائل است، غیرقابل مقایسه 

 می توانی درک کنی خدایی که آن قدر باعظمت است که چنین جهانی خلق می کند 
ً
است. مطمئنا

چیزهایی مانند افکار و گناهان تو هیچ اهمیتی برایش ندارد.

جان لنکس:

پس تو فکر می کنی اخالقیات مهم نیست؟

یچارد داوکینز: ر

البته که این طور فکر نمی کنم. 

جان لنکس:

به نظر می آید که حرف تو این است.

یچارد داوکینز: ر

 
ً
قطعا انسانی،  جامعٔه  یک  درون  و  می کنم  زندگی  انسانی  جامعه ای  در  و  هستم  انسان  یک  من 

اخالقیات مهم است. اما ما یکی از میلیاردها سیارۀ این کهکشان بزرگ هستیم و خدایی که به رغم 

عظمت کیهان درگیر درد نوع بشر است، خدایی قابل جمع با دیدگاه علمی از جهان هستی نیست. 

این خدایی که تو می گویی خدایی قرون وسطایی است. 
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جان لنکس:

آیا فکر می کنی اندازه و مقیاس مهم ترین مسئله است؟ از قضا، در مقیاس لگاریتمی، تو هم در 

وضعیتی مابین اتم و جهان هستی قرار داری، پس اگر خدا از دیدگاه لگاریتمی فکر کند، نقطه نظر 

تو هم به جایی نخواهد رسید.

یچارد داوکینز: ر

فکر می کنم به گونه ای درگیر استدالل احساسی شده ایم.

جان لنکس:

 این طور نیست.
ً
از نظر من اصال

یچارد داوکینز: ر

اگر بخواهم به خدایی ادای احترام کنم، خدایی است که ممکن بود کارل سیگن پرستش کند نه 

خدایی قرون وسطایی که بر سر گناه جاروجنجال راه می اندازد و تمام دغدغه اش گناه و پرهیزکاری 

است. همچنان به لغت »کم اهمیت« بازمی گردم و بر آن پافشاری می کنم.

جان لنکس:

امروز در شبکٔه بی بی سی دیدم تو در حال تبلیغ برای اتوبوس های لندن بودی که به گونه ای القا 

 به آن 
ً
 خدایی وجود ندارد. پس نگران نباشید و از زندگی لذت ببرید! من شدیدا

ً
می کرد احتماال

عالقه مند شدم. چرا »نگران نباشید«؟ فکر می کنی اندیشٔه وجود خدا نگران کننده است؟

یچارد داوکینز: ر

من شعاری بهتر از این در ذهنم داشتم. این ابداع خانمی در روزنامٔه گاردین بود. او می خواست 

از این طرف و آن طرف پولی جمع آوری کند تا این تبلیغات را روی اتوبوس های لندن اجرایی کند. 
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 خدایی وجود 
ً
من پیشنهاد کمک  مالی دادم و گفتم ترجیح می دهم شعار را تغییر دهم، از »احتماال

از زندگی  و  نباشید  بگویم »نگران  ندارد«. نمی خواستم  به یقین خدایی وجود   
ً
به »تقریبا ندارد« 

لذت ببرید«، می خواستم چیزی شبیه به این بگویم: »از زندگی خود حداکثر استفاده را ببرید.« 

اما برای تغییر خیلی دیر بود و پول همان روز اول جمع آوری شد. چیزی حدود بیست وسه هزار 

انتظار او چیزی حدود پنج هزار و پانصد پوند بود. دفعٔه بعد، شعار آن چیزی  پوند درحالی که 

نخواهد بود که آن شخص می خواهد.

جان لنکس:

اما اگر در جایگاه من باشی، چنین چیزی می بینی. نوع ارتباط من با خدا چیزی است که باعث 

از بین رفتن این نگرانی می شود و زندگی سرشاری به من می بخشد، و در مورد بی اهمیت بودن؛ 

اگر خدا حقیقت داشته و خودش را آشکار کرده باشد، تمام این ها از طریق رابطه با او امکان پذیر 

است، بنابراین می توانیم از یک زندگی سرشار لذت ببریم که شامل علم هم می شود.

یچارد داوکینز: ر

از نظر من به هیچ وجه قانع کننده نیست. به نظرم بسیار شگفت انگیز است که بایستیم و با جهان 

روبه رو شویم و درک خود را افزایش  دهیم، عقده های دوران کودکی و همچنین دوست خیالی ای 

را که به ما آرامش می داد کنار بگذاریم. فکر می کنم وقتی بزرگ شدیم، نیاز داریم تا آن را رها کنیم، 

با تمام وجود با جهان هستی مواجه شویم که خشک و بی روح است و در نهایت همٔه ما خواهیم 

مرد. با چنین چیزی مواجه می شویم. به نظرم این راهی واالتر برای گذر از زندگی است تا اینکه 

امید خود را به توهم های دوران کودکی گره بزنی. 

جان لنکس:

این فرض استوار است که خدا در توهم های دوران کودکی جای دارد. و من  بر  این ها  اما تمام 

می توانم قضیه را برعکس کنم. این یک توضیح فرویدی معمول است که خداناباوری می تواند 

به  بازمی گردیم که  این مسئله  به  به ناچار  واقعیت وجود خدا. پس  از  باشد: گریز  آن  بارز  نمونۀ 
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از  بخشی  داریم.  مدرکی  و  دلیل  چنین  ما  که  بگویم  تو  به  می خواهم  و  داریم  احتیاج  شواهد 

 این ساختمان وقف عظمت و شکوه 
ً
آشکارسازی وجود خدا در علم قرار دارد. باور دارم احتماال

خدا شده است.

یچارد داوکینز: ر

نه، در واقع این طور نیست.

 جان لنکس:

خب، مسئله ای نیست.

یچارد داوکینز: ر

بلکه برعکس.

جان لنکس:

کسفورد. دانشگاه آ

یچارد داوکینز: ر

چند قرن پیش بود.

جان لنکس:

کسفورد( پایه و اساس آن است. و مسئلٔه  پروردگار روشنایی و راهنمای من است )شعار دانشگاه آ

تمامیت زندگی. از نظر من این گونه است که اگر به اصطالح سروته همه چیز را بزنیم و درون سبد 

علم بگذاریم ـ تصور من این است ـ تاریخ را جدی نگرفته ایم و از نظر من تو چنین کاری می کنی 

ـ در غیر این صورت درست متوجه نشدم ـ و سعی می کنم چرایی آن را درک کنم، چون به اعتقاد 
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تو شخصیت مسیح و کاری که انجام داد بی اهمیت است. میان این دو تضادی جدی می بینم: 

باشی حس  داشته  باور  اینکه  امیدی.  بدون هیچ  و  تمام قد در جهانی سرد و خاموش  ایستادگی 

اخالقی تو در نهایت توهم است، برای عدالتی اشک می ریزی که اکثر مردم از آن بی بهره هستند، 

چون مرگ پایان همه چیز است. تضاد میان این و لذت بردن از ارتباط دوستانٔه نزدیک با خدا و 

گاهی به اینکه عدالت غایی اجرا خواهد شد بسیار بزرگ است. آ

یچارد داوکینز: ر

البته که این طور است.

جان لنکس:

اما سٔوال اصلی این است که آیا این حقیقت دارد یا نه.

یچارد داوکینز: ر

بله، این سٔوال اصلی است. دلیل نمی شود که چون به تو راحتی، امید و شادی می بخشد، پس 

حقیقت داشته باشد.

جان لنکس:

 با این موضوع موافقم.
ً
کامال

یچارد داوکینز: ر

پس نیاز داریم تا بدانیم آیا این حقیقت دارد یا نه. 

جان لنکس:

بله.
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یچارد داوکینز: ر

وقتی به تاریخ نگاه می کنی ـ بیا این قضیه را کنار بگذاریم، شاید به این اشاره کردم که برخی از 

مورخان فکر می کنند مسیح هرگز وجود نداشته است. این حرفم را پس می گیرم. مسیح وجود 

داشته استـ  به هر حال اگر قصد داری بگویی که مسیح از یک باکره متولد شد، روی آب راه رفت 

و آب را به شراب تبدیل کرد، به وضوح علم ستیزی است. هیچ دلیل و مدرکی برای آن وجود ندارد 

و اگر هم وجود داشته باشد، هیچ شاهدی برای آن وجود ندارد. و امکان ندارد هیچ دانشمندی 

این ایده را جدی بگیرد.

جان لنکس:

می توانم اوضاع را برای تو بدتر کنم.

یچارد داوکینز: ر

می دانم که می توانی.

جان لنکس:

مسیح در حقیقت ادعا کرد که لوگوس است و تمام جهان را خلق کرده است. و اگر او خدای 

آن،  از  اساسی تر  و  است  پیش پاافتاده  کاری  برایش  غیره  و  شراب  به  آب  تبدیل  باشد،  مجسم 

این علم ستیزی  ادعا کرد خداست و برای آن شواهدی آورد. می گویی  او  این حقیقت است که 

تنها  نمی دهند،  رخ  معجزات  بگوید  نمی تواند  علم  نمی کنم.  فکر  این طور   
ً
اصال من  اما  است، 

می تواند بگوید رخداد آن ها بسیار غیرمحتمل است. هیچ کس ادعا نمی کند که این معجزات طی 

فرایندهای طبیعی رخ می دهند. به این دلیل رخ داده اند که قدرت خدا در آن ها دخالت داشت. اگر 

به این رخداد از نظر فرایندهای طبیعی نگاه کنیم که خدا خلق کرده است، تمام فرایندهای طبیعی 

درون آن را بررسی کرده ایم. پس وقتی می گویی این علم ستیزی است، من این طور فکر نمی کنم.
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یچارد داوکینز: ر

منظورم این است که هنگام انجام کار علمی باید همواره به خاطر داشته باشیم هر لحظه ممکن 

است یک ترفند جادویی دخالت کند؛ این باعث نابودی کل علم می شود.

جان لنکس:

 چنین چیزی را مجاز نمی شمارم. برای تشخیص آنچه عهد جدید معجزه یا کنش 
ً
موافقم و اصال

خاص خداوند می نامد، باید در جهانی زندگی کنی که نظم و ترتیب داشته باشد تا بتوان آن ها را 

 با تو موافقم.
ً
تشخیص داد. کامال

یچارد داوکینز: ر

در غیر این صورت متوجه معجزه نمی شوی.

جان لنکس:

 درست است. در غیر این صورت حتی مردٔه متحرک هم که ببینی، فکر می کنی امری عادی 
ً
کامال

است. اما حقیقت این است که در اینجا به دو چیز نیاز داری نه یک چیز. در اینجا نظم و ترتیبی 

داری که قوانین طبیعت می نامیم. هرچند آن ها علت نبوده و تنها تفاسیری هستند که می توانیم 

همسر  وقتی  نمونه،  برای  داری.  نیاز  آن ها  تشخیص  توان  به  همچنین  دهیم.  قرار  استفاده  مورد 

او  داشت.  طالق  قصد  و  نکرد  باور  به سادگی  را  داستانش  است،  باردار  مریم  که  برد  پی  مریم 

 
ً
گاهی داشت. او واقعا  می دانست بچه چگونه به وجود آمده است. او به این نظم و ترتیب آ

ً
دقیقا

به سختی قانع شد تا درک کند اتفاقی به شدت خارق العاده رخ داده است. اما علم نمی تواند آن 

این است: »آیا هرگز چنین چیزی رخ داده است؟« تمرکز اصلی  البته که سٔوال  را متوقف کند. 

در عهد جدید چیزی شبیه تصور باکره بودن نیست که به راحتی برای بررسی در دسترس نباشد، 

 من را مجذوب کرده این است که مورخان قدیمی، 
ً
بلکه رستاخیز مسیح است و چیزی که اخیرا

ـ در مورد مورخان مسیحی قدیمی صحبت نمی کنم،  نیست  آن ها  که شکی در صداقت کاری 

مورخان قدیمی! بسیاری از آن ها، حتی شکاک ترین آن هاـ  می گویند شواهد رستاخیز مسیح بسیار 
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محکم است. انفجار کلیسای مسیحی از سوی یک گروه یهودی در قرن اول، مقبرٔه خالی و باقی 

کسفورد بگوید این  چیزها حتی باعث شد گزا ورمش به عنوان یکی از برجسته ترین مورخان کهن آ

مقبره خالی بود و توهم و این گونه توضیح ها چیزی را تغییر نمی دهد. باید از خود بپرسیم آیا آماده 

هستیم تا این شواهد تاریخی را باور کنیم یا نه.

یچارد داوکینز: ر

تو با مورخانی صحبت کرده ای که با مورخان مورد نظر من تفاوت دارند. در هر صورت، به همان 

علمی  کار  انجام  به  نمی توانی  مداخله کننده،  ترفند  آن  گرفتن  نظر  در  بدون  که  برمی گردم  نقطه 

 بر خالف ذات علم است. فکر نمی کنم با این تفکر هر لحظه چیزی شبیه 
ً
بپردازی. این کار عمیقا

به رستاخیز و تولد از باکره توسط میل و هوسی خداگونه سر راه سبز شود.

لری تان:

اجازه بدهید همین جا بحث را متوقف کنیم. االن باید به سمت آخرین موضوع مورد بحث پیش 

برویم. مسئله این است که برای این موضوع وقت زیادی صرف کرده ایم. بیایید در مورد مسئلۀ 

اما  به اصول اخالقی زدید،  و اصول اخالقی صحبت کنیم. گریزی  انسان، معنا، هدف  زندگی 

خیلی خالصه بود. پس گفت وگو را به آن سمت ببریم. و بعد از آن، جلسٔه پرسش و پاسخ خواهیم 

داشت.

یچارد داوکینز: ر

کمی در مورد اصول اخالقی صحبت کردیم. 

جان لنکس:

در مورد معنا هم همین طور.
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یچارد داوکینز: ر

معنا چیزی است که به وضوح یک دانشمند به یافتن آن عالقه مند است. ما عالقه داریم در چیزها 

 گفتم، مغزها انتخاب شده اند تا در جهان 
ً
معنا پیدا کنیم و آن ها را درک کنیم و همان طورکه قبال

واقعی دارای کارکرد مناسبی باشند و اگر از پس از بقا به این قضیه نگاه کنیم، یکی از چیزهایی 

که باعث می شود آن ها کارکرد مناسبی داشته و معنا را پیدا کرده و اصالح کنند این است که یاد 

 اتفاق 
ً
 به روشی متناسب با چیزی که قرار است بعدا

ً
گرفته اند حقایق جهان را تفسیر کنند، مثال

مردن  از یک صخره همان  پریدن  معنای  می دانی  نمی پری، چون  از روی یک صخره  تو  بیفتد. 

است. معنا چیزی است که مغز انسان برای آن ارزش قائل است و چیزی که یک دانشمند به روشی 

پیچیده تر قدردان آن است.

جان لنکس:

معنای غایی زندگی برای تو چیست؟

یچارد داوکینز: ر

معنای غایی زندگی بستگی به تعریف تو از آن دارد. این واضح است. هرکدام از ما می تواند تعریفی 

از معنای غایی داشته باشد. هرکدام از ما می تواند یک تعریف مختص به خود از معنای زندگی 

داشته باشد؛ چیزی که امید داریم در طول زندگی به دست آوریم. ممکن است یک زیست شناس 

این طور بگوید که معنای زندگی همان تکثیر ژن هاست. این گونۀ متفاوتی از معنا خواهد بود و 

هر دو هم درست هستند.

جان لنکس:

اگر  چیست؟  غایی  حقیقت  ماهیت  که  است  این  من  برای  اصلی  سٔوال  اینجا  در  می کنم  فکر 

حقیقت غایی همین جهان هستی است، به هر طریقی که باشد، این یک مسئله است و من قادر 

به درک این موضوع نیستم که چگونه از اتم های ساده و ذرات بنیادی و غیره به مغز می رسیم، چه 

گاهی چیست و غیره. من در ابتدای مسیر  برسد به ذهن، چشم، و شخص. ما درک نمی کنیم خودآ
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به چیزی برسی که  اینکه چطور می توانی  باشند؛  نیستم و فکر نمی کنم دانشمندان هم  آن  درک 

حتی مفهوم معنا را درک کند. اما در صورتی می توانم آن را درک کنم که پشت پردٔه جهان هستی و 

حقیقت غایی ماده و انرژی فاقد شخص باشد و این به معنای وجود یک خداست؛ خدایی دارای 

شخصیت، خوب و خاستگاه زندگی و معنا. خدایی که به عنوان یک شخص به من نزدیک می شود 

و به جای اینکه من را از پرداختن به علم بازدارد، به پرورش ذهنی ای تشویق می کند که خودش 

به من بخشیده است. معنا برای من ابعاد گسترده ای دارد که تو هم با آن ها موافق هستی. همانند 

به مرگ جهان هستی  نیست، حتی  به سال ها محدود  این  اما  غیره.  و  و شغل  و همسر  خانواده 

ُبعد ارزشمند  از امید را در بر دارد و این برای من تنها  هم محدود نیست؛ بلکه افق گسترده ای 

نمی رسد  پایان  به  ما همین طور  زندگی  اینکه  کرد؛  را خلق  بی کران  کیهان  این  که  است  خدایی 

بردارم، چون یک  قدم  آن  به سوی  اطمینان خاطر  با  می توانم  و  دارد  آن وجود  فراسوی  و چیزی 

ارتباط حقیقی دارم که از پایه و اساس محکم است. ارتباط با خدایی که همه چیز را خلق کرده 

است. به همین خاطر از نظر من معنایی که خداناباوری و تقلیل گرایی به دست می دهند بسیار 

 همین طور است، 
ً
بسیار محدود است. البته االن می گویی مسئله حقیقت داشتن آن است. قطعا

به طور  امر  این  بیندازیم.  به جهان های مختلفی که تجسم می کنیم نگاهی  اما حداقل می توانیم 

 وسوسه شده ای باور کنی خدایی وجود دارد؟ و 
ً
وحشتناکی وسوسه برانگیز است. تابه حال شدیدا

اینکه چیزهایی که گفتم حقیقت دارند؟

یچارد داوکینز: ر

پیش از این هم گفتم که چیزهای زیبایی در مورد این قضیه وجود دارد، اما تکرار این مسائل باعث 

نمی شود که آن ها حقیقت پیدا کنند.

جان لنکس:

نه. این طور نیست.
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یچارد داوکینز: ر

این طور نتیجه می گیرم که فکر می کنی از مرگ خودت جان سالم به در می بری.

جان لنکس:

بله همین طور است.

یچارد داوکینز: ر

فکر می کنی با مردن مغز تو، در کدام مرحله از تکامل چنین توانایی ای پدیدار می شود؟

جان لنکس:

هیچ تصوری ندارم. این بخشی از این است که خدا انسان ها را شبیه به خود آفریده است.

یچارد داوکینز: ر

این چه معنایی دارد؟ آفریدن به شکل و شمایل خود... آیا او شبیه ماست؟

جان لنکس:

انسانی برای خداست. ما  این در واقع قائل شدن جنبٔه  نه... شاید جنبٔه شخصیتی داشته باشد. 

اشخاصی هستیم و خدا هم یک شخص است و در نتیجه می توانیم با او ارتباط برقرار کنیم. تمام 

حرف من این است.

یچارد داوکینز: ر

هوموارکتوس هم یک شخص بود؟
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جان لنکس:

تنها با نگاه به فسیل ها نمی توانم بگویم یک شخص بود یا نه.

یچارد داوکینز: ر

فکر می کنی رفته رفته چنین اتفاقی افتاد؟ زمانی یک کودک دارای شخصیت زاده شد که والدینش 

این گونه نبودند؟

جان لنکس:

احساس من این است که زمانی وجود داشته که خدا کاری خارق العاده انجام داده، اما تشخیص 

آن با توجه به هرگونه پژوهش علمی، بسیار مشکل است.

یچارد داوکینز: ر

پس خدا بی مقدمه در فرایند تکامل دخالت کرده و گفته است »از این به بعد انسان ها شخص 

خواهند بود«.

جان لنکس:

چه بی مقدمه در فرایند تکامل دخالت کرده باشد چه کاری خارق العاده انجام داده باشد.

یچارد داوکینز: ر

خود نظریٔه تکامل را باور نداری؟

جان لنکس:

من تا جایی به داروین باور دارم که در جست وجوی تغییرات و اصالحاتی است که در مورد آن ها 

 مطمئن نیستم اما این بحِث بسیار گسترده ای است که االن 
ً
صحبت می کردیم. در مورد آن کامال
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بخواهیم شروعش کنیم.

لری تان:

آقایان... فکر می کنم از موضوع منحرف شدیم. یادآوری می کنم موضوع مورد بحث »هدف« بود.

یچارد داوکینز: ر

می خواهم پایان صحبتش را بشنوم. می خواهم بدانم به نظریٔه تکامل باور دارد یا نه.

جان لنکس:

و  ژنتیکی  مکانیزم جهش  نیستم  مطمئن  اما  دارم،  باور  داروین  مشاهدات  به  که،  گفتم  خب... 

انتخاب طبیعی بتواند تمام باری را که روی دوش آن گذاشته شده به دوش بکشد. برای مثال به 

گاهی و غیره. فکر می کنم ممکن است لحظات بسیاری در تاریخ جهان هستی  وجود آوردن خودآ

وجود داشته باشد که خدا کاری خارق العاده کرده باشد، اما نمی خواهم امشب در مورد آن مسئله 

 مناسب نیست.
ً
و ایمانم به خدا بسیار متعصبانه برخورد کنم چون فضا اصال

لری تان:

چند دقیقه ای وقت داریم. فکر می کنید در مورد مسائل »هدف« و »هدف انسان« به اندازٔه کافی 

گفت وگو کرده اید؟ تو در دو روز آینده سخنرانی ای در این مورد خواهی داشت؟ همچنین دربارٔه 

مسئلٔه »اصول اخالقی«؟

یچارد داوکینز: ر

بله، فکر می کنم باید به سراغ پرسش ها برویم.
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لری تان:

ادیان  میان  تشابه  لنکس.  پروفسور  می کنم،  عذرخواهی  است.  لنکس  دکتر  برای  اول  پرسش 

دوام  به گونه ای  ایمان مسیحیت  که  فکر می کنی  و چرا  توضیح می دهی؟  را چگونه  سازمان یافته 

بیشتری نسبت به بقیٔه ادیان دارد؟

جان لنکس:

این پرسش برای من است؟

لری تان:

بله، البته.

جان لنکس:

تشابه میان ادیان سازمان یافته را چگونه توضیح می دهم؟ فکر می کنم وقتی به گوشه وکنار جهان 

نگاهی می اندازیم، جنبه های مختلفی به ادیان گوناگون داده شده است و یکی از مهم ترین آن ها 

جنبٔه اخالقی است و همان طورکه افراد بسیاری اشاره کرده اند، اگر به جهان هستی نگاهی بیندازی، 

یک منبع اخالقی مشترک پیدا می کنی. همان طورکه در کتابت به آن اشاره کردی، یک منبع اخالقی 

متداول  به سٔوال های  زیادی  با شباهت  بدون  دین  و  ادیان مختلف  با  افراد  مشترک. همان طورکه 

اخالقی پاسخ می دهند، توضیح این مسئله برای من این گونه است: همان چیزی که االن گفتم؛ 

هر فرد یک هستی اخالقی ساخته شده از تمثال خداست و به همین دلیل وقتی به گوشه وکنار جهان 

نگاه می کنم از افراد متدین یا بدون دین انتظار دارم که به اصول اخالقی مشترکی پایبند باشند. این 

از مسئلٔه شباهت. اما پس از این به تفاوت های بسیار بزرگی می رسی، بخصوص وقتی ماجرا به 

پرسش بنیان رابطٔه ما با خدا می رسد و این محل اختالف است. ادیانی هستند که می گویند ارتباط 

 خالف 
ً
با خدا باید بر اساس لیاقت انسان باشد و همانطورکه بسیاری می دانند، مسیحیت دقیقا

این را می گوید؛ یعنی ارتباط با خدا با اعتماد به مسیح به دست می آید، چون آنچه او در طول به 

صلیب کشیده شدن و رستاخیز خود انجام داد، نه از روی شایستگی انسان، بلکه یک هدیه بود. 
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نمی دانم می خواهی بیشتر ادامه دهم یا نه.

لری تان:

هر دوی شما مقداری زمان دارید.

جان لنکس:

قسمت دوم پرسش چه بود؟

لری تان:

چرا فکر می کنی مسیحیت بهتر از باقی ادیان است؟

جان لنکس:

فکر می کنم پرسش اصلی برای من این است ـ حواسم هست که ریچارد کنارم نشسته ـ که آیا 

و  پوچ  است،  زندگی  حقیقت  همان  مسیح  می شود  ادعا  اینکه  و  نه  یا  دارد  حقیقت  مسیحیت 

بی معناست. حاال مجاب شدم که حقیقت دارد. چرا حقیقت دارد؟ اگر سه دین یگانه پرست و 

برجسته را در نظر بگیریم و همچنین متوجه نگرش آن ها به مسیح  شویم ـ که طبق باور یکی از 

آن ها مسیح مرد و دیگر زنده نشد، طبق باور دیگری مسیح نمرد و خود مسیحیت باور دارد که او 

 
ً
مرد و دوباره زنده شد ـ به نظر من این مسئله از طریق تاریخ قابل بررسی است. دومین و احتماال

مهم ترین نکته این است که از نظر من مسیحیت با سایر ادیان رقابت نمی کند. اجازه دهید در این 

مورد توضیح بدهم. آن طور که من عهد جدید را درک کردم، مسیح چیزی به من ارائه می کند که 

در هیچ دین دیگری وجود ندارد. ادیان بسیاری راه و اصول اخالقی به من ارائه می کنند که شاید 

هم بسیار عالی باشند، اما چیزی که مسیحیت به من ارائه می کند یک تشخیص بنیادی است که 

بعضی افراد با آن مخالفت می کنند. متوجه قطع رابطٔه خودم و خدا می شوم که نیاز به بازسازی این 

رابطه و بخشش وجود دارد. در مورد مسیح و مسئلٔه مرگ و زندگی دربارٔه او، فکر می کنم مبنای 

گاهی  مناسبی برای بخشش وجود دارد تا از رابطٔه خود و خدا اطمینان خاطر پیدا کنم و به آن آ
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داشته باشم. خب، من چنین چیزی را در جای دیگری پیدا نمی کنم. اصول اخالقی شگفت انگیز 

و سایر چیزها را پیدا می کنم. و فکر می کنم احترام به افراد با سایر باور ها و عقاید مهم است اما اگر 

بپرسی وجه تمایزش چیست، چیزی که گفتم اصل موضوع است. موارد دیگری هم وجود دارد.

لری تان: 

پرسشی برای پروفسور داوکینز؛ فکر می کنی هیچ هدفی در دین وجود ندارد؟

یچارد داوکینز: ر

همان طورکه گفتم تک تک افراد دارای هدف هستند. بسیاری از افراد اهدافی دارند که گاهی اوقات 

به معنای واقعی کلمه با دین در هم تنیده اند. افراد بسیار زیادی در جهان هستند که تمام زندگی شان 

 پاسخ 
ً
روی مسیر دین حرکت می کند. تمام اعمال و رفتار آن ها توسط دین هدایت می شود و قطعا

این است: بله اهدافی در دین وجود دارد. فکر می کنم این یک تراژدی است که افراد زندگی خود 

را فدای چنین اهداف خیالی ای می کنند، اما نمی توانم این مسئله را انکار کنم.

لری تان:

پرسشی برای پروفسور لنکس؛ اگر بپذیریم که یک قادر مطلق مسئول هستی ماست، کاستی های 

خلقت ما را چگونه توضیح می دهی؟

جان لنکس:

درگیر  به گونه ای  طراحی ها  تمام  می پذیرد.  فرض  به عنوان  را  کاستی ها  وجود  سٔوال  این  که  البته 

قیدهایی هستند. فکر می کنم قبل از اینکه شتابزده بگویم کاستی هایی در طراحی ما وجود دارد، 

دارم  باور  بسیار مشکل است. من  این پرسش  به  پاسخ  بدانم.  را  تا هدف غایی طراح  دارم  نیاز 

که این طراح خداوند است، اما به این هم باور دارم که در جهانی آسیب دیده زندگی می کنیم و 

به همین دلیل اطراف خود این چیزها را می بینیم، چیزهایی که ناشی از خوی اهریمنی بشریت 

است، ناشی از متالشی شدن خلقت و از این قبیل امور. اما این ما را به سمت پرسشی عمیق تر 
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می برد؛ مسئلۀ شر اخالقی و رنج.

لری تان:

پرسشی برای پروفسور داوکینز؛ خاستگاه قوانین فیزیک را چگونه توضیح می دهی؟

یچارد داوکینز: ر

گاهی ندارم. چیزی که می دانم و  همان طورکه بارها و بارها گفته ام، از خاستگاه قوانین فیزیک آ

توسط یک هوش  بگوییم  اینکه  باشند،  قوانین هرچه  این  که  است  این  گفته ام  نیز  بارها  و  بارها 

 هیچ کمکی نمی کند. چون این کار باعث به وجود آمدن مسئله ای 
ً
گاه طراحی شده اند، مطمئنا آ

بیشتر  آنی می شود که حل کردی. در مورد مسئلٔه قوانین فیزیک، اگر بخواهیم کمی  از  بزرگ تر 

تنظیم  زیادی  بسیار  دقت  با  فیزیک  قوانین  که  است  شده  مطرح  نظریه  این  کنیم،  موشکافی 

شده اند و اگر کمی متفاوت بودند جهان به شکل کنونی وجود نداشت؛ ستاره ها، علم شیمی و 

زیست شناسی وجود نداشتند و ما وجود نداشتیم. خداباور ها سعی دارند بگویند به همین دلیل 

با هدف به وجود آوردن ما  باید طراحی شده باشند، طوری که تنظیم دقیق آن ها  قوانین فیزیک 

توضیحی  نیست، چون هیچ  توضیح چیزی   
ً
اصال این  که  دوباره می گویم  است.  گرفته  صورت 

برای خود طراح ارائه نمی کند. بسیاری از فیزیکدانان هستند که این مسئله را به وسیلٔه چیزی که 

آن را »اصل انسان نگر« می نامند توضیح می دهند: تنها می توانیم در جهانی وجود داشته باشیم که 

قوانین و قیود آن به گونه ای مناسِب به وجود آوردِن ما باشد. در نتیجه، این حقیقت که در مورد این 

جهان صحبت می کنیم، مشخص می کند که باید در چنین جهانی وجود داشته باشیم. این »اصل 

برای  را ساده تر می کند.  آن  پذیرفتن  که  دارد  آن وجود  از  تفسیرهای مختلفی  است.  انسان نگر« 

مثال نظریٔه »چند ـ جهانی« که بیان می کند چندین جهان مختلف وجود دارد. اینکه ما در کفی 

جوشان از جهان ها زندگی می کنیم که هرکدام از حباب های آن قوانین فیزیکی متفاوت و مختص 

خود را دارد که اکثر این قوانین مناسب شرایط به وجود آمدن ما نیست و تعداد کمی از ما مناسب 

به وجود آمدِن گونه های پیشرفته از زندگی هستند و بار دیگر »اصل انسان نگر« به میان می آید. 

ما تنها در صورتی می توانیم وجود داشته باشیم که حبابی با قوانین فیزیکی مناسب برای به وجود 

آمدنمان وجود داشته باشد و به همین دلیل، چون ما وجود داریم باید چنین جهانی وجود داشته 
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 هر چیز دیگری باشد، 
ْ

باشد. من پاسخ این پرسش را ندادم اما امیدوارم نشان داده باشم که پاسخ

نمی تواند »خدا« باشد.

لری تان:

لنکس شروع  پروفسور  با  ارائه دهید. پس  را  تا جمع بندی تان  به شما زمانی بدهم  مایلم  آقایان! 

با پروفسور داوکینز نتیجه گیری می کنیم. او  می کنیم؛ فقط و فقط پنج دقیقه زمان داری و سپس 

حرف آخر را می زند.

جان لنکس:

آیا علم خدا را به خاک سپرده است؟ فکر می کنم نه. علم در قرن هفدهم و هجدهم به پا خاست. 

یک طلوع درخشان که مورخان علم با بررسی آن به این نتیجه رسیده اند که یکی از اصلی ترین 

دالیل آن ایمان به خدا بوده است. پس به جای آنکه ایمان به خدا متوقف کنندٔه علم باشد در واقع 

مسبب آن بوده است. این امر قابل درک است چون افراد بر این باورند که جهان به لحاظ عقالنی 

قابل فهم است و به همین دلیل می توانند به علم بپردازند. این یکی از دالیل ارائه شده توسط نیدهام، 

کسفورد، است؛ وقتی چین را بررسی می کند و می پرسد »چرا علم به این  چین شناس مشهور آ

روش در چین توسعه نیافت و در اروپا توسعه یافت؟« و در آخر ـ با اینکه او یک مارکسیست است 

ـ به این نتیجه می رسد که دلیل این امر داشتن پیشینۀ مسیحی است. به همین دلیل من از اینکه هم 

یک دانشمند و هم یک مسیحی هستم، شرمنده نیستم، چراکه همان عقلی که نشان می دهد خدا 

وجود دارد ـ نه آنکه او را اثبات کند ـ نشان می دهد که این جهان در واقع جهانی است که می توان 

در آن به علم پرداخت. و این واقعیت که قوانینی در آن وجود دارد. ریچارد با صداقت می گوید که 

نمی داند این قوانین از کجا آمده اند. آن ها از لوگوس آمده اند ـ ذهن پشت پرده و خالق این جهان، 

به وسیلٔه قدرت آن و به واسطٔه عظمتش. و به همین دلیل پرداختن به علم همانند روشی که گالیله 

و کپلر برای پرداختن به ریاضیات ارائه کرده اند، کشف رمزورازهای این جهان به زبانی است که 

خدا آن ها را نوشته است. دلیل دیگِر اینکه چرا خداناباوری را به عنوان یک توضیح نمی پذیرم این 

است که از نظر من حتی نمی تواند ذره ای عقالنیت پشت پردٔه علم را توضیح دهد. همچنین فکر 
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به  نیست. خواهان توجه  پایبند هستم ضدعلم  آن  به  ایمان مسیحی که بدون شرمندگی  می کنم 

 پذیرفتنی نیست، اینکه 
ً
تاریخ هستم، همان توجهی که به خود علم می شود. این از نظر من اصال

باید  این است که  آن  به سادگی نمی پذیرند. معنای  استدالل های مورخان را بدون هیچ دلیلی و 

تحقیق و بررسی در زمینٔه وجود مسیح و رستاخیز او را بسیار جدی بگیریم. مسئلۀ مهم دیگری که 

امشب در مورد آن با جزئیات زیادی بحث نکردیم این است که اگر علْم خدا را به خاک سپرده، 

به دست  از کجا  را  اخالقی خود  اصول  اینکه می خواهیم  دارد؛  آن وجود  مورد  در  دیگری  چیز 

 همان طوری است 
ً
به این خاطر که ریچارد در یکی از کتاب هایش نوشته جهان دقیقا بیاوریم؟ 

که ما انتظارش را داریم. اگر هیچ خیری در کار نباشد، هیچ شری در کار نباشد و هیچ عدالتی، 

همه چیز به دی ان ای بستگی دارد و ما هم به ساز آن می رقصیم. این از نظر من جهانی به شدت 

 برایم آزاردهنده است، چون از نظر من خداناباور های نوین، که ریچارد 
ً
جبرگرایانه است. واقعا

پیشگام آن هاست، به گونه ای تالش می کنند ارزش هایی را حفظ کنند که در حقیقت از مسیحیت 

این کتاب ها هیچ چیز خوبی  از  بسیاری  در  ـ چون  کید کنم 
ٔ
تا نکته  این  بر  مایلم  وام گرفته اند. 

 گفته است که 
ً
دربارٔه دین گفته نشده است، اما یورگن هابرماس ـ که البته مسیحی نیست ـ اخیرا

سیستم حقوقی و سیستم آموزشی ما تحت اصول اخالقی در اروپا بر مبنای مسیحیت است و 

 می توان 
ً
باقی، چرندیات پست مدرن است. چیزی که من را نگران می کند این است که آیا واقعا

این اصول اخالقی خوب را حفظ کرد و در کنار آن خداناباور باقی ماند؟ خداناباورهای سختگیری 

 
ً
واقعا این  افراد  برخی  باور  است. طبق  دیوانگی  آن  و سرانجام  نه،  می گویند  کامو  و  نیچه  چون 

همان چیزی است که رخ خواهد داد. من برای ریچارد داوکینز پرسشی دارم. جهان او ـ جهان 

پیتر سینگر ـ جایی که ارزش های اخالقی در نهایت توسط چارچوبی طبیعت گرایانه آن چنان تباه 

می شوند که پیتر سینگر می تواند بگوید یک نوزاد در مقایسه با یک خوک، سگ یا شامپانزه ارزش 

بیشتری ندارد، این جهانی است که خداناباوری مدرن ما را به سویش خواهد برد؟

یچارد داوکینز: ر

پیتر سینگر یکی از اخالق مدارترین افرادی است که می شناسم، و هنگامی که چیزی شبیه به این 

می گوید، مبنایش استدالل دقیق اخالقی ـ فلسفی است. او به »رنج« توجه دارد و منظورش در 

 نسبت به یک خوک بالغ توانایی 
ً
اینجا این است که یک نوزاد و البته یک جنین انسان، احتماال
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 قابل دفاع 
ً
 منطقی است. حداقل اینکه کامال

ً
کمتری در درک رنج دارد. و به نظر من دیدگاهی کامال

است. این موضوع در لحظٔه آخر مطرح شد و قصد ندارم تمام زمان خود را صرف آن کنم. جان، 

تو از من نقل قول کردی که این جهان مبنایی دارد که طبق آن هیچ خیر و شری وجود ندارد. گفتی 

هستی  جهان  بگوییم،  دیگر  طوری  بخواهیم  اگر  و  می رسد  نظر  به  جبرگرایانه  به شدت  این  که 

به شدت عقالنی و قابل درک است. یکی از نکات مهمی که مطرح کردی این است که ما در جهانی 

قابل درک زندگی می کنیم و این یکی از چیزهایی است که نیاز داریم توضیح دهیم و تو فکر می کنی 

که برای توضیح آن به یک خدا نیاز است. چیزی که مایلم بدانم این است که یک جهان غیرعقالنی 

چگونه خواهد بود؟ چگونه جانوری می تواند همچون ما زندگی کند؟ چگونه جانوری می تواند 

رشد کرده و زنده بماند؟ در جهانی که چنین عقالنیت دقیق و حساب شده ای پشت آن نیست. 

این همان »اصل انسان نگر« است. همان طورکه فقط در جهانی که ستاره دارد امکان زندگی کردن 

دارای عقالنیت  فقط در جهانی  احتیاج است، پس  به ستاره  برای تشکیل مولکول  داریم، چون 

قانونی  هیچ گونه  و  عقالنیت  بدون  جهانی  کنم  تصور  نمی توانم  من  داریم.  ماندن  زنده  امکان 

چگونه جایی خواهد بود. علم همه چیز را نمی داند. باعث سربلندی علم است که به نادانسته های 

نادانسته های خود را کاهش بدهیم.  گاه هستیم و روی آن ها کار می کنیم. تالش می کنیم  خود آ

کار سختی است. شیوۀ برخورد ما با مسائل این گونه نیست که وقتی به یک مورد سخت برخورد 

 کار سحر و جادو است یا کار خدا. نه، چنین چیزی نمی گوییم. می گوییم 
ً
می کنیم، بگوییم حتما

این مسئله ای است که باید حل شود. شاید این قرن حل نشود و قرن بعدی بشود. شاید هم قرن 

بعد از آن. اما تسلیم نمی شویم و یک گوشه نمی نشینیم و نمی گوییم باید کار سحر و جادو باشد، 

چون هنوز آن را درک نکرده ایم. من داروین را به عنوان الگویی برای سراسر علم در نظر می گیرم 

زیرا قبل از آنکه داروین به میان بیاید تمام زندگی، پیچیدگی و زیبایی و ظرافت و طراحی ظاهری 

آن، همگی سحر و جادو به نظر می آمد و همه فکر می کردند که این گونه باشد. همه فکر می کردند 

 مسئلۀ بزرگی بود. مسئله ای به مراتب بزرگ تر 
ً
بسیار پیچیده و باظرافت و کار خداست و این واقعا

از خاستگاه زندگی و جهان هستی. داروین آن مسئله را حل کرد. همۀ دانشمندان این را می دانند 

که داروین آن مسئله را حل کرد و به گونه ای با انجام این کار به ما درسی اخالقی داد؛ اینکه هرگز به 

تسلیم شدن فکر نکن. چون حتی اگر جایی برای تسلیم شدن وجود داشته باشد، آنجا همان علم 

 مسئلۀ دشوار و سختی بود. داروین آن را حل کرد. 
ً
زیست شناسی است چون زیست شناسی واقعا
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اکنون یک یا دو مسئله باقی مانده است؛ مسائلی مانند خاستگاه زندگی، خاستگاه جهان هستی و 

خاستگاه قوانین فیزیک. بدون شک فیزیکدانانی هستند که می توانند به مسائل بیشتری اشاره کنند. 

 دشواری مانند زندگی 
ً
داروین به ما درس داد که تسلیم نشویم چون اگر او توانست مسئلۀ واقعا

 امیدواریم که علم در نهایت تمام مسائل را حل خواهد کرد. حتی اگر 
ً
را حل کند، پس ما کامال

این طور نباشد، حتی اگر علم هرگز تمام مسائل را حل نکند، بازهم هیچ دلیلی وجود ندارد که 

بگوییم »پس کار سحر و جادو است«.

لری تان:

آقایان! بسیار سپاسگزارم از اینکه الگوی به غایت مناسبی برای دست وپنجه نرم کردن با این مسائل 

 مرا در تشویق آن ها همراهی کنید.
ً
بسیار دشوار ارائه دادید. خانم ها و آقایان! لطفا

لینک مناظره در یوتیوب:

https://youtu.be/OVEuQg_Mglw

https://youtu.be/OVEuQg_Mglw
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6۵

یگ: ویلیام لین کر

من و دکتر درینج دعوت شده ایم تا امشب دو جهان بینی متضاد را بررسی کنیم: خداناباوری در 

برابر خداباوری، در پاسخ به سٔواِل »آیا خدا وجود دارد؟« بنابراین امشب می خواهم از دو استدالل 

بنیادی دفاع کنم. شمارٔه یک اینکه دلیل موجهی برای بر حق دانستن خداناباوری وجود ندارد، و 

شمارٔه دو اینکه دالیل موجهی برای بر حق دانستن خداباوری وجود دارد. پس بگذارید سخنانم را 

با پرداختن به اولین استدالل اصلی آغاز کنم؛ اینکه دلیل موجهی برای بر حق دانستن خداناباوری 

او  از  منتشرشده  کارهای  در  که  دارد  استدالل  دو  خداناباوری  برای  درینج  دکتر  ندارد.  وجود 

از نظر من، درست  اما  از آن ها را متقاعدکننده نمی دانم.  خوانده ام و صادقانه بگویم، هیچ کدام 

نیست که قبل از ارائه شدنشان به آن ها حمله کنم. پس صبر می کنم تا آن زمان برسد و سپس در 

سخنرانی بعدی خود به آن ها می پردازم. پس بگذارید بیش از این به این مسئله نپردازم و به سراغ 

آیا خدا وجود دارد؟ 
مناظرۀتئودوردرینجوویلیاملینکریگ
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اینکه دالیل موجهی برای بر حق دانستن خداباوری  بنیادی خود بروم.  از دومین استدالل  دفاع 

به  نسبت  خداباوری  می کنم  فکر  چرا  که  کنم  ارائه  دلیل  پنج  دارم  قصد  امشب  دارد.  وجود 

خداناباوری عقالنی تر است. و اگر طرح کلی را دنبال می کنید، از موضوع های انتزاعی صرف نظر 

 جهان است . آیا تابه حال از خود 
ٔ
 به سراغ این استدالل می روم که خدا سرمنشا

ً
می کنم                   و مستقیما

 چرا چیزی وجود دارد؟  چرا جهان وجود دارد؟  این همه چیز از کجا به وجود آمده 
ً
پرسیده اید  اصال

است، به جای آنکه هیچ چیز وجود نداشته باشد؟ به طور معمول، خداناباور می گوید جهان ابدی 

است . فقط همین،  اما بدون شک این عقالنی نیست . تنها چند دقیقه در مورد آن تفکر کنید . اگر 

جهان  تاریخ  طول  در  رخدادها  شمار  که  معناست  این  به  پس  نداشته ،  آغازی  هیچ گاه  جهان 

نامتناهی است . اما ریاضی دانان پذیرفته اند که ایدٔه تعداد نامتناهی چیزها  به تناقض با خود منجر 

پاسخ هایی  ریاضی،  نظر  از  چیست؟   بی نهایت  منهای  بی نهایت  پاسخ  مثال ،  برای  می شود . 

خود ـ متناقض دریافت می کنید  که نشانگر این است که بی نهایت تنها ایده ای در ذهن شماست  و 

اخیر،  قرن  ریاضی دان  بزرگ ترین  دیوید هیلبرت،  باشد .  داشته  وجود  واقعیت  در  که  چیزی  نه 

این طور بیان می کند : بی نهایت در هیچ کجای واقعیت یافت نمی شود ، نه در طبیعت وجود دارد  و 

ایفا  تا  نه مبنایی درست برای تفکر منطقی فراهم می کند . تنها نقشی که برای بی نهایت می ماند 

و  نبوده  ایده  تنها  گذشته  رخدادهای  چون  که  است  آن  مستلزم  این  و  است،  »ایده بودن«  کند، 

حقیقی هستند ، پس تعدادشان متناهی باشد. بنابراین، دنبالٔه رخدادهای گذشته نمی تواند تا ابد به 

عقب بازگردد ، بلکه جهان باید وجود خود را آغاز کرده باشد. این نتیجه گیری توسط اکتشافات 

یید شده است . مدارک موجود در علم فیزیک نجومی  
ٔ
قابل توجه در علم نجوم و فیزیک نجومی تا

 پانزده 
ً
نشان می دهد که وجود جهان با یک انفجار بزرگ به نام بیگ بنگ آغاز شده است . حدودا

آن  انرژی موجود در جهان، در  و  ماده  تمام  فیزیکی  و زمان،  همانند  میلیارد سال پیش،  فضای 

رخداد به وجود آمدند . به همین دلیل فرد هویل، منجم کمبریج، این گونه بیان می کند  که نظریٔه 

بیگ بنگ نیازمند خلقت جهان از هیچ است،  چون همان طورکه در زمان به عقب برمی گردید،  به 

نیازمند آن  به هیچ تبدیل می شود . پس مدل بیگ بنگ  به قول هویل جهان  نقطه ای می رسید که 

است که جهان از هیچ به وجود آمده و آغاز شده باشد . به نظر می رسد که این برای یک خداناباور 

کسفورد اصرار دارد ، یک مدافع نظریٔه  بسیار عجیب باشد . همان طورکه آنتونی کنی از دانشگاه آ
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به  از هیچ و بدون علت  باشد که جهان  باور داشته  باید  بیگ بنگ، حداقل اگر خداناباور باشد ، 

وجود آمده است ، اما بدون شک این عقالنی نیست . چیزی از هیچ به وجود نمی آید . پس به جای 

 علتی وجود داشته که به این 
ً
آنکه چیزی نباشد، چرا جهان وجود دارد؟  از کجا آمده است؟  حتما

 یک موجود بی سبب، 
ً
جهان هستی بخشیده است . اکنون با بررسی ماهیت قضیه ، این علت قطعا

تغییرناپذیر، فارغ از زمان و غیرمادی بوده است که جهان را به وجود آورده است  . باید بی سبب 

باشد ، چون ممکن نیست تعداد نامتناهی و درعین حال دقیقی از علت ها وجود داشته باشد . باید 

فارغ از زمان باشد  و به همین دلیل تغییرناپذیر، حداقل بدون جهان ، چون خود او پدیدآورندٔه زمان 

است . چون پدیدآورندٔه فضا نیز هست ، باید از فضا فراتر برود و به همین سبب غیرمادی باشد، نه 

فیزیکی . عالوه بر آن، می خواهم استدالل کنم که باید شخص وار باشد . چطور یک علت فارغ از 

زمان  می تواند معلولی زمانمند همچون جهان به وجود بیاورد؟  اگر این علت تنها مجموعه ای از 

اگر  باشد .  بدون معلول وجود داشته  بود،  پس هرگز نمی توانست  دارای کارکرد مکانیکی  شرایط 

علت فارغ از زمان موجود است ، پس معلول هم به همان شکل موجود خواهد بود . تنها راه برای 

اینکه علت فارغ از زمان باشد  و معلول هستی خود را در زمان آغاز کند ، این خواهد بود که علت 

به صورت عاملی شخص وار باشد  که آزادانه انتخاب کند یک معلول را در زمان به وجود آورد، 

بدون هیچ گونه شرایط از پیش تعیین شده ای . بنابراین  نه به علت متعالی این جهان ، بلکه به خالق 

آنچه    با 
ً
کامال بیگ بنگ  نظریٔه  که  نیست  شگفت انگیز  می کنیم .  پیدا  دست  آن  شخص وار 

خداباور های مسیحی همیشه به آن باور داشته اند منطبق است؟  اینکه در آغاز، خدا جهان را خلق 

خداباور  با  حق  اینکه  است؟   محتمل تر  کدام یک  شما ست.  با  مسئله  این  قضاوت  حاال  کرد . 

 با بررسی این 
ً
مسیحی باشد  یا اینکه جهان از هیچ وپوچ به وجود آمده باشد ؟ حداقل من شخصا

احتماالت مشکلی ندارم . شمارٔه دو : خدا به نظم و ترتیب پیچیدٔه جهان معنا می بخشد . در طول 

سی سال گذشته ، دانشمندان کشف کرده اند که وجود حیات هوشمند  به تعادل پیچیده و پرظرافت 

فاقد  اکنون می دانیم که جهان های  آغازی بستگی دارد  که در خود بیگ بنگ وجود دارد .  شرایط 

محتمل تر  بسیار  ما،  جهان  همچون  حیات  امکان  دارای  جهان  هرگونه  به  نسبت  حیات   امکان 

پیدا  تا دیدی نسبی  ارائٔه تخمین، بگذارید اعدادی را بگویم  از  هستند .  چقدر محتمل تر؟  پیش 

یعنی  است.   ۱۸ توان  به   ۱۰ جهان   تاریخ  طول  در  ثانیه ها  تعداد  کنید . 
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۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰. تعداد ذرات زیراتمی شناخته شده در تمام جهان   آن طور که 

گفته شده ۱۰ به توان ۸۰ است. اکنون این اعداد را به خاطر بسپارید و به ادامٔه بحث توجه کنید . 

دونالد پیج، یکی از کیهان شناسان برجستٔه آمریکا ، احتمال وجود جهان ما را محاسبه کرده است  

که برابر است با ۱ به ۱۰ به توان ۱۰ به توان ۱2۴ )۱2۴^۱۰^۱/۱۰(. عددی که آن قدر غیرقابل ادراک 

دقیق  تنظیم  در  ما  اکتشاف  نکرده ایم .  ادا  را  مطلب  حق  بنامیم،   هم  نجومی  را  آن  اگر  که  است  

بیگ بنگ در خصوص حیات هوشمند  مانند این است که یک نفر در صحرای بزرگ در حال قدم 

ساختمان  اندازٔه  به  آسمان خراشی  با  ناگهان  می زند،   دور  را  شنی  تپٔه  یک  وقتی  و  باشد   زدن 

به عنوان  بداند،  اتفاقی  را  رخداد  این  که  تفکری  هر  به درستی،  ما  شود .  روبه رو  امپایر استیت 

اندیشه ای احمقانه رد می کنیم  . همچنین این ایده از نظر ما همان قدر احمقانه است ؛ اینکه هرگونه 

آرایش ذرات شن در آن محل غیرمحتمل بوده  و به همین دلیل چیزی برای تفسیر باقی نماند . اما 

در  که  می گذارد   نمایش  به  را  پیچیدگی ای  آسمان خراش  چون  می کنم  فکر  است؟   این طور  چرا 

آرایش تصادفی ذرات شن موجود نیست . اما چرا باید پیچیدگی این آسمان خراش برای ما استثنایی 

به نظر برسد؟  جان لزلی، فیلسوف معاصر، که خود را بیش از همه درگیر این پرسش کرده است  ، 

می گوید دلیل آن وجود یک تفسیر آشکار برای آسمان خراش پیچیده است ؛ تفسیری که مبنای آن  

تنها آرایش تصادفی ذرات شن نیست ، یعنی  طراحی هوشمندانه . لزلی با همین روش نتیجه  می گیرد 

اشاره  از طراحی هوشمندانه  ناشی  آشکار  تفسیر  به  برای حیات هوشمند   دقیق جهان  تنظیم  که 

و  طراح  اینکه  بوده اند ،  آن  بر  همیشه  مسیحی  خداباورهای  که  دیدگاهی  دیگر  بار  پس  می کند . 

معماری هوشمند در پشت پردٔه این جهان وجود دارد،  بسیار عقالنی تر به نظر می آید  تا دیدگاه 

 اتفاقی و 
ً
خداناباوری که بیان می کند جهان از هیچ وپوچ به وجود آمد ، بدون هیچ علتی ، کامال

مل  برای وجود حیات هوشمند. شمارٔه سه: خدا به ارزش های اخالقی 
ٔ
تنظیم شده با دقتی قابل تا

عینی موجود در جهان معنا می بخشد . اگر خدا وجود نداشته باشد، آنگاه ارزش های اخالقی عینی 

ی هستند . برای مثال ، 
ٔ
هم وجود ندارند.  بسیاری از خداباورها و خداناباورها بر سر این نکته هم را

کسفورد، یکی از برجسته ترین خداناباور های دوران ما ، پذیرفته است  جی. ال. مکی از دانشگاه آ

که  اگر ارزش های عینی وجود داشته باشند ، وجود خدا را محتمل تر می کنند  تا اینکه بدون آن ها 

خدایی وجود داشته باشد . بنابراین با توجه به اصول اخالقی، استداللی قابل دفاع برای وجود خدا 
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از پذیرش وجود خدا، مکی وجود ارزش های اخالقی  اما به خاطر طفره رفتن  در دست داریم،  

کرد ،  تفسیر  این گونه  را  اخالقی  حس  این  می توان  به سادگی  نوشت :  او  کرد  .  انکار  هم  را  عینی 

از  علم  فیلسوف  مایکل روث،   پروفسور  اجتماعی .  و  زیستی  تکامل  طبیعی  محصول  به عنوان 

دانشگاه گلف، نیز با او موافق است . او این گونه تفسیر می کند که اصول اخالقی ، همانند دست ها، 

پاها و دندان های ما، یک انطباق زیستی است. اگر اصول اخالقی به عنوان مجموعه ای از ادعاهای 

منطقی و قابل توجیه در نظر گرفته شود ، توهم است . خوشحال می شوم وقتی شخصی می گوید  به 

همسایگان خود عشق بورزید ، ولی آن ها فکر می کنند که به خدایی فراتر از خودشان برای این مهم 

تولید مثل  و  بقا  به  تنها کمک  بی پایه واساس است . اصول اخالقی  ارجاعی که  ارجاع می دهند ، 

فریدریش نیچه،  است .  وهم  بگیریم،  نظر  در  آن  برای  که  دیگری  عمیق تر  معنای  هر  و  است  

خداناباور بزرگ قرن اخیر که مرگ خدا را اعالم کرد ، درک کرد که مرگ خدا به معنای فروپاشی 

تمام معانی و ارزش های زندگی است . فکر می کنم حق با نیچه بود ، اما اینجا باید بسیار محتاط 

باشیم.  در اینجا پرسش این نیست که  آیا باید به خدا باور داشته باشیم  تا زندگی اخالقی داشته 

باشیم؟  ادعا نمی کنم که باید این گونه باشیم . پرسش این نیز نیست که  آیا بدون باور داشتن به خدا 

می توانیم ارزش های اخالقی عینی را تشخیص دهیم؟   فکر می کنم بتوانیم.  در واقع پرسش این 

است  که اگر خدا وجود نداشته باشد،  آیا ارزش های اخالقی عینی وجود دارند؟  همانند مکی و 

روث ، من هم هیچ دلیلی نمی بینم که فکر کنم در غیاب خدا ، اصول اخالقی تکامل یافته توسط 

هوموساپینس عینی باشد . گذشته از همٔه این ها، اگر خدایی در کار نباشد ،  پس چه چیز خاصی 

 تکامل 
ً
در مورد انسان ها وجود دارد؟  آن ها تنها محصول تصادفی و جانبی طبیعت هستند  که اخیرا

که  تفکر   از  عاری  و  خصمانه  جهان  این  از  نقطه ای  در  گم شده  و  ناچیز  ذره ای  روی  یافته اند ، 

تک تکشان به طور جمعی، در زمانی کوتاه، محکوم به نابودی هستند  . از دیدگاه خداناباوری، شاید 

بعضی از اعمال مانند تجاوز، مزایای اجتماعی نداشته و در مسیر تکامل انسان به تابو تبدیل شده 

 نادرست است . از دیدگاه خداناباوری، 
ً
باشند  ، اما هیچ چیز وجود ندارد که ثابت کند تجاوز حقیقتا

جدا از تبعات اجتماعی، چیز نادرستی در مورد تجاوز به یک نفر وجود ندارد  . بنابراین بدون وجود 

خدا هیچ درست و نادرست مطلقی وجود ندارد که خود را بر وجدان ما تحمیل کند.  اما مسئله 

گاه هستیم. دیگر هیچ  این است که ارزش های عینی وجود دارند. ما در عمق وجودمان به آن ها آ
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دلیلی برای انکار هستی ارزش های اخالقی عینی وجود ندارد، همان طورکه نمی توان هستی اشیای 

فیزیکی را انکار کرد . اعمالی چون تجاوز، شکنجه و کودک آزاری  تنها اعمالی نیستند که از نظر 

به شدت  چیزهایی  حداقل  هستند .  شنیع  اخالقی  لحاظ  از  بلکه  باشند ،  غیرقابل قبول  اجتماعی 

 خوب هستند . اما اگر ارزش های عینی 
ً
 عشق، برابری و ازخودگذشتگی واقعا

ً
نادرست اند. متقابال

و  منطقی  به طور  امر  این  باشند ،  داشته  وجود  واقع  در  و  باشند   داشته  وجود  خدا  بدون  نتوانند 

گریزناپذیر، وجود خدا را به دنبال دارد . شمارٔه چهار:  خدا به حقایق تاریخی مربوط به زندگی، 

مرگ و رستاخیز عیسی معنا می بخشد . شخصیت تاریخی عیسی ناصری قابل توجه است . منتقدان 

بی نظیری در  الهی  آمد  درحالی که قدرت  توافق رسیده اند که عیسی روی صحنه  به  عهد جدید 

دست داشت  ـ قدرت ایستادن و از جایگاه خدا سخن گفتن . به همین دلیل است که رهبری یهود 

به صلیب کشیدن او را بر سر زبان ها انداخت   ـ به اتهام توهین به مقدسات . او ادعا کرد که قدرت 

او توانایی  اثبات قابل مشاهده ای برای این واقعیت موجود است .  خدا در او حلول کرده است و 

ییدیٔه ادعایش رستاخیزش 
ٔ
بسیاری در انجام معجزات و جن گیری داشت . اما بدون شک مهم ترین تا

 از دنیای مردگان بازگردد ، پس به نظر می رسد ما معجزه ای 
ً
از دنیای مردگان بود . اگر عیسی واقعا

الهی در دست داریم و بنابراین شاهدی برای وجود خدا  . اکنون سه واقعیت تاریخی اصلی وجود 

یید می کند: مقبرٔه خالی ، ظاهر شدن عیسی پس از مرگش  و خاستگاه 
ٔ
دارد که رستاخیز عیسی را تا

ایمان مسیحیت . بگذارید در مورد هرکدام سخنی مختصر بیان کنم . اول : شواهد نشان می دهد که 

یاکوب کلیمر،  گفته های  طبق  شد  .  پیدا  خالی  او  پیرو  زنان  توسط  عیسی  مقبرٔه  یکشنبه  صبح 

پایبند  عقیده  این  به  پژوهشگران  اکثر  کنون  تا  رستاخیز،   تخصصی  حوزٔه  در  اتریشی  پژوهشگر 

بیست وهشت  از  لیستی  او  و  است   قابل اعتماد  خالی  مقبرٔه  مورد  در  انجیل  عبارات  که  بوده اند  

ییدکنندٔه این موضوع را ارائه می کند . می توانم شانزده مورد دیگر را که او نادیده گرفته 
ٔ
پژوهشگر تا

است، بیان کنم . طبق گفته های دی. اچ. ون دالن،  مخالفت با واقعٔه مقبرٔه خالی با استناد به دالیل 

تاریخی بسیار دشوار است  . افرادی که آن را انکار می کنند، در واقع از فرض های علوم الهی یا 

فلسفی استفاده می کنند . دوم : شواهد نشان می دهد که افراد مختلفی در رویدادهایی جداگانه و 

به صورت دسته جمعی   ظاهر شدن عیسی پس از مرگش را دیده اند . طبق گفته های اخیر نورمن پاران 

مدارک  به  ظهور   دفعات  مورد  در  می کنیم ،  کاوش  را  سنت ها  بیشتر  هرچه  شیکاگو ،  دانشگاه  از 
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محکم تری دست پیدا می کنیم . این ظاهر شدن ها به طور واقعی و فیزیکی بوده است  و نه تنها افراد 

باایمان  بلکه شکاکان ، افراد بی ایمان و حتی دشمنان نیز شاهد آن بوده اند . سوم : خاستگاه ایمان 

که  هستند  ی 
ٔ
هم را پژوهشگران  تمام  دارد.  داللت  رستاخیز  واقعیت  بر  به خودی خود  مسیحیت 

مسیحیت به وجود آمد  چون پیروان اصیل خالصانه باور داشتند خدا عیسی ناصری را از دنیای 

مردگان بازمی گرداند    و هرکجا که می رفتند این پیام را تبلیغ می کردند . اما افراد در کجای جهان با 

چنین باور عجیبی روبه رو می شوند؟  اگر واقعیت بازگشت عیسی از دنیای مردگان را انکار  کنید ، 

 باور پیروان را از منظر نفوذ مسیحیت  یا یهودیت توضیح دهید . واضح است 
ٔ
پس مجبورید سرمنشا

است ،  نبوده  کار  در  مسیحیتی  هنوز  چراکه  باشد   میان  در  مسیحیت  نفوذ  پای  نمی تواند  که 

درعین حال نمی توان پای نفوذ یهودیت را هم به میان کشید ، به این خاطر که تصور کلی یهودیت 

 متفاوت با رستاخیز عیسی است . طبق گفتٔه یوآخیم ارمیاس، پژوهشگری نامی 
ً
از رستاخیز کامال

در عهد جدید ، هیچ کس در ادبیات کهن یهودیت  هیچ چیِز قابل مقایسه ای با رستاخیز عیسی پیدا 

نمی کند . بنابراین تنها تفسیر باورپذیر برای خاستگاه باور پیروان  این است که پیروان حقیقت را 

 از دنیای مردگان بازگشت . تالش  برای توجیه این سه واقعیت بزرگ ، همچون 
ً
می گفتند . عیسی واقعا

 نمرده بود ، به کلی توسط پژوهشگران معاصر رد شده 
ً
اینکه پیروان پیکر را دزدیدند یا عیسی واقعا

است . به سادگی، حقیقت این است که هیچ تفسیر طبیعت گرایانٔه باورپذیری برای این سه واقعیت 

بزرگ وجود ندارد.  بنابراین به نظرم مسیحیاْن به حق باور دارند که عیسی از دنیای مردگان بازگشت  

 آن کسی بود که ادعا می کرد . اما این وجود خدا را در پی دارد . و در آخر، شمارٔه پنج : خدا 
ً
و واقعا

می تواند بالفاصله شناخته و تجربه شود . در واقع، این استداللی برای وجود خدا نیست  و بیشتر 

 مستقل از استدالل ها درک کنید  ـ  به سادگی 
ً
ادعایی است مبنی بر اینکه می توانید وجود خدا را کامال

با تجربه کردن بالدرنگ او . این همان روشی بود که افراد در انجیل خدا را می شناختند. پروفسور 

جان هیک این گونه بیان می کند   که خدا برای آن ها به عنوان اراده ای پویا و در تعامل با اراده های 

به عنوان  اجتناب ناپذیر ،  حسابرسی  به عنوان  محض ،  واقعیت  یک  بود ؛  شده  شناخته  خودشان 

طوفانی ویرانگر و تابشی حیات بخش . خدا برای آن ها ایده ای نبود که توسط ذهن اتخاذ شود، بلکه 

واقعیتی تجربی بود که به زندگی شان معنا بخشید . اگر مسئله این باشد، آنگاه این خطر وجود دارد 

که اثبات وجود خدا ما را از توجه به خود خدا منحرف کند. اگر صادقانه در جست وجوی خدا 
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انجیل وعده می دهد که  به خدا  برایتان آشکار می کند  .  باور دارم که خدا وجود خود را  هستید، 

نزدیک شوید، خدا نیز به شما نزدیک خواهد شد. نباید آن قدر بر اثبات های ظاهری تمرکز کنیم  

که نتوانیم صدای درونی خدا را با قلب خود بشنویم . در نتیجه هنوز هیچ دلیل موجهی برای اینکه 

به همین  یافته ایم  و  برای وجود خدا  دلیل  نکرده ایم . پنج  ندارد، مشاهده  تصور کنیم خدا وجود 

خاطر، فکر می کنم بتوانیم توافق کنیم که خداباوری جهان بینی پذیرفتنی تری است  .

ینج:    تئودور در

قبل از هر چیز مایلم تا برنامه را به صورت جزئی اصالح کنم . در متنی که به شما داده شده، جایی 

گام  در  دارد ،  قرار  ایمان مطرح می شود  که درست در وسط صفحه  از عدم  ناشی  استداللی  که 

چهارم، عبارتی فراموش شده است ؛ از گام چهارم . مایلم نحؤه صحیح آن را،  آن طور که باید باشد، 

 اگر قرار بود خدا وجود 
ً
برایتان بخوانم. گام چهارم باید این طور خوانده شود: »ازاین رو، احتماال

داشته باشد،  پس نباید اجازه می داد این حجم از عدم ایمان وجود داشته باشد ، عدم ایمان به خدا 

 به بحث در 
ً
و زندگی پس از مرگ  در میان انسان ها ؛ همانند چیزی که در واقعیت وجود دارد .« بعدا

مورد  در  سخنی  دهید  اجازه  چیز،  هر  از  قبل  بازمی گردم .  ایمان  عدم  از  ناشی  استدالل  مورد 

 اکثر شما آن را شنیده اید . 
ً
استدالل ناشی از شر بیان کنم . این استدالل بسیار آشناست . و احتماال

سٔوالی که پیش می آید ممکن است این گونه باشد: چطور ممکن بود خدا موقعیتی با رنج و عذابی 

کمتر فراهم کند؟   به جز مرگ زودهنگام، یک گزینٔه دیگر این است که زمین را به سیاره ای آرام تر و 

پایدارتر تبدیل کند  ـ با طوفان ها، زمین لرزه ها و فوران های آتشفشانی کمتر . راه دیگر هم این بود که 

مردم را قوی تر بیافریند تا در مقابل میکروب ها و دیگر بالیا مقاوم تر باشند  . ممکن است اعتراض 

شود که کاهش چشمگیر مرگ زودهنگام  به زودی منجر به افزایش بیش از حد جمعیت خواهد 

شد . اما خدای توانا می توانست به طرق انسانی مانع افزایش بیش از حد جمعیت شود . برای مثال، 

در  ژن هایی  می دهد ،  قرار  زودهنگام  مرگ  معرض  در  کمتر  را  انسان ها  درحالی که  می توانست 

بدنشان قرار دهد تا باروری زنان در صورت افزایش تعداد زایمان، کمتروکمتر شود و این گونه از 

به وجود می آورد که  امر وضعیتی را  این  به غایت بزرگ جلوگیری شود .  شکل گیری خانواده های 

نه تنها رنج و بال را کاهش می دهد، بلکه در آینده هم مشکالت دیگری به همراه نخواهد داشت  . 
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راه دیگری که خدا می توانست رنج و بالی کمتری به وجود آورد  این بود که جهش های ژنتیکی را 

از  بسیاری  می توانست  و  باشند،  سودمند  ارگانیسم  برای  آن ها  اکثر  که  طریقی  به  کند،  هدایت 

رنج های غیرضروری را از بین ببرد که طی قرن ها و در روند تکامل رخ داده بودند  . همچنین خدا 

ابزار   انسان ها  . این کار 
ً
بیافریند ـ خصوصا از آنچه هستند  می توانست ارگانیسم ها را هوشمندتر 

خدا  این،  بر  عالوه  دارند.    اکنون  آنچه  از  بهتر  ـ  می داد  آن ها  به  شر  با  آمدن  کنار  برای  بهتری 

می توانست انسان ها را دگردوستانه تر از چیزی که هستند بیافریند  . اگر چنین کاری می کرد، جرم و 

جنایت بسیار کمتری در جهان وجود داشت . همچنین می توانست شواهد و مدارک بهتری دربارٔه 

وجودش برای افراد فراهم کند   که به خودی خود تا حدی آن ها را از شر اخالقی دور نگه  می دارد، و 

جهانی بهتر را به دنبال دارد . واضح است که راه های خوب بسیاری وجود دارد که خدا ـ با فرض 

وجود داشتن او ـ   می توانست موقعیتی با رنج و بالی کمتر فراهم کند . اکنون می خواهم ادعا کنم 

باقی  کنار  در  خدا  تعریف،  طبق  ـ  است   موجود  شما  برنامٔه  در  که  ـ  یک   شمارٔه  فرضیٔه  در  که 

طرف  از  پرستش  و  عشق  خواستار  به شدت  که  است   مطلق  دوستدار  خدای  یک  صفاتش، 

یید شده است . 
ٔ
تا کتاب مقدس  در  این  باشند .  گاه  آ وجودش  از  همه  می خواهد  و  انسان هاست  

همچنین فکر می کنم این تصور از خدا  حداقل در این کشور در میان افراد مرسوم است . پس گمان 

یید بوده و برای اهداف ما کافی است . اکنون استنتاج گام های 
ٔ
می کنم این تعریف  به خوبی مورد تا

خانه  در  مردی  کنید  فرض  بدهم .  انجام  مقایسه ای  می خواهم  بگیرید .  نظر  در  را  چهار  تا  یک 

حضور ندارد و همسر و فرزندانش بسیار نیازمند بوده   و تا سرحد مرگ بیمار هستند . آن ها بسیار 

محتاج کمک هستند . می دانیم که این مرد بسیار عاشق خانوادٔه خود است . همچنین می دانیم که 

اگر زنده بود ، مردی ثروتمند و قدرتمند شده  و متوجه شرایط فالکت بار خانوادٔه خود می شد . طبق 

استنتاج  یک  این  می کرد.  کاری  خانواده اش  به  کمک  برای  بود ،  زنده  مرد  این  اگر  استنتاج،  این 

استقرایی محکم است  و با استنتاج یک تا دو از استدالل ناشی از شر قابل مقایسه است  که آن را 

هم یک استنتاج استقرایی محکم می دانم . اگر فرض کنیم آن مرد زنده است  ولی به خانواده اش 

گاه است  و می تواند به آن ها کمک  اینکه از وضعیت فالکت بار خانواده اش آ با  کمک نمی کند ، 

و  می ورزند  عشق  دیگران  به  که  افرادی  آن هاست .  عاشق  بگوییم  نمی توانیم  درعین حال  کند، 

می توانند به آن ها کمک کنند ، کمکشان می کنند  و نمی نشینند تا رنج و مرگ عزیزان خود را تماشا 
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کنند . این شامل استنتاج یک تا دو می شود . فرض شده است که  در استنتاج شمارٔه یک، خدا دانای 

کل و قادر مطلق است ، همان طورکه دوستدار مطلق نیز هست . پس با توجه به تمام این ها خدا 

 کودکان ـ   رنج بکشند و بمیرند ، همانند 
ً
چگونه می توانست اجازه دهد که این همه انسانـ  خصوصا

آنچه در جهان ما رخ می دهد . اگر او وجود داشته باشد، بسیار بعید به نظر می رسد که اجازه دهد 

چنین اتفاقی بیفتد  . امیدوارم دکتر کریگ این سٔوال را مورد مالحظه قرار بدهد که چرا خدا اجازه 

می دهد این همه کودک زجر بکشند و بمیرند  . همچنین این سٔوال که چرا خدا وجود خود را برای 

همه آشکار نمی کند . چون این امر شر اخالقی را از میان می برد . اکنون به سراغ استدالل ناشی از 

عدم ایمان می روم . فرض اول همان است ، اما گام بعدی متفاوت است . اگر خدا وجود داشت ، 

آنگاه اجازه نمی داد این حجم از عدم ایمان به خدا و زندگی پس از مرگ در میان انسان ها وجود 

داشته باشد، همانند چیزی که اکنون وجود دارد  . خب... او چگونه می توانست این مسئله را حل 

شاید  شود .  کاشته  افراد  ذهن  در  مستقیم  به طور  اعتقادات  که  باشد  این  می تواند  راه  یک  کند؟  

همانند مورد آدم و حوا . یک راه دیگر برای خدا می تواند این باشد که  معجزاتی دیدنی را به نمایش 

بگذارد . برای مثال می توانست با صدایی رعدآسا از آسمان با افراد سخن بگوید  یا از آسمان نویسی 

استفاده کند تا اعالم کند  وجود دارد و زندگی پس از مرگ در پیش است . حتی پیام های انجیل هم 

می توانست در آسمان نوشته شود . عالوه بر این،  در دوران حضور عیسی  وقایع می توانستند طور 

دیگری رقم بخورند . به جای آنکه عیسی پس از مرگ خود را تنها بر پیروانش آشکار کند، می توانست 

این کار را در مقابل چشمان میلیون ها نفر انجام دهد  ، مانند پونتیوس پیالطس  و پادشاه تیبریوس 

و افرادی دیگر در روم ، و این دو ممکن بود تغییری اساسی در تاریخ جهان ایجاد کند . همچنین خدا 

شود  .  متوسل  چشمگیر  معجزاتی  به  اینکه  بدون  آورد  وجود  به  محکم تری  ایمان  می توانست 

می توانست این کار را در پِس پرده به وسیلٔه فرشتگان انجام دهد، می توانست از انجیل در مقابل 

خطاها و اشتباهات بهتر محافظت کند، و آخرین راه این است : می توانست از اینترنت استفاده 

کند . افرادی که در شبکٔه جهانی وب جست وجو می کنند می توانستند به طور مرتب پیام انجیل را 

دریافت کنند.   حتی اگر سعی می کردند از آن اجتناب کنند ، خدا می توانست تمام افراد بی ایمان را 

به آتش بکشد.  می شد درحالی که پشت کامپیوتر نشسته ایم، پیام هایی دریافت کنیم که به ما در 

را  انجیل  پیام  رنگ های چشمگیری  و  با صداها  می توانست  می دهد.  او  قضا هشدار  روز  مورد 
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اعالم کند . منظورم این است که ما در عصر اطالعات هستیم. مشکلی ندارد که خدا هم این گونه 

سخن بگوید. می خواهم تفسیری بر فرض اول داشته باشم؛ می گویند که  خدا می خواهد همه از 

یید شده است . انجیل به مردم 
ٔ
 تا

ً
گاه باشند . می خواهم بگویم این مسئله در انجیل کامال وجود او آ

فرمان داد که به نام پسرـ عیسی مسیح ـ ایمان بیاورند . انجیل به مردم فرمان داد تا به خدا عشق 

حداکثری بورزند . از نظر من اگر بخواهید تا این حد به خدا عشق بورزید، باید باور داشته باشید 

موریتی بزرگ 
ٔ
که وجود دارد  . پس خدا هم باید بخواهد که مردم به وجودش باور داشته باشند . او ما

 می خواهد 
ً
دارد که در راستای آن مبلغانی را به این جهان فرستاده تا پیام انجیل را تبلیغ کنند . حتما

گاه باشند،  و اینکه پیام انجیل حقیقت دارد . حداقل با توجه  مردم به وجود او و زندگی پس از مرگ آ

به انجیل، این گونه است . عیسی در صفحٔه ۱۸۳۷ انجیل یوحنا، این طور می گوید : »به این دلیل 

 حقیقت در اینجا به وجود 
ً
متولد شده و به جهان آمده ام تا به حقیقت شهادت دهم. « که احتماال

خدا و زندگی پس از مرگ اشاره دارد . حداقل به عنوان مٔولفه ای مهم . نتیجه اینکه بخش مهمی از 

موریت عیسی شهادت دادن به حقیقت است . حقیقت پیامی  که شامل وجود خدا و زندگی پس 
ٔ
ما

یید این فرض 
ٔ
از مرگ است . عبارات بسیار زیادی در کتاب مقدس وجود دارد که می تواند برای تا

انجیل  به  به سراغ استداللی بروم  که هیچ ارجاعی  مورد استفاده قرار گیرد. در آخر، می خواهم 

نظر  در  موجودی  را  خدا  هستند،  آمریکا  در  که  آن هایی  حداقل  خداباورها،  تمام   
ً
تقریبا ندارد . 

این معنا که خدا  به  انسانیت عشق می ورزد   و می خواهد آن عشق متقابل باشد .  به  می گیرند که 

باید  خدا  که  می شود  تصور  این گونه  پس  است .  بشریت  با  دوستی  گونه ای  برقراری  خواستار 

گاه شوند   و به خاطر عشق به بشریت، امکانی برای افراد  خواستار این باشد که مردم به وجودش آ

فراهم آورده تا پس از مرگ زندگی سعادتمندانه ای داشته باشند. او باید بخواهد که مردم باور کنند . 

گاهی داشته باشند،  چراکه برایشان آسودگی خاطر و  به نفع افراد خواهد بود که به کلیت وجود او آ

امیدواری به آینده را به همراه دارد . چون خدا عاشق مردم است، باید خواستار دستیابی آن ها به 

گاهی از حقیقت وجود خدا و زندگی پس از مرگ به افراد کمک می کند تا  چنین منفعتی باشد . آ

تا  افراد کمک می کند  به  این خواست خوِد خداست  . همچنین  که  بورزند  به خدا عشق   
ً
متقابال

اخالقی باشند، اگر مطمئن باشند که او وجود دارد و زندگی پس از مرگ در پیش است . مایل هستم 

این سٔوال را از دکتر کریگ بپرسم:  چرا خدا شواهد بهتری برای افراد فراهم نیاورده است ؟ برای 
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وجود خود  و برای وجود زندگی پس از مرگ . منظورم از شواهد بهتر این است که  آن قدر کافی باشد 

که بتوان به همه در جهان نشان داد  تا به خدایی باور پیدا کنند  که زندگی پس از مرگی فراهم کرده 

است و گویا بشریت را از طریق فرزندش نجات داده است، و غیره. چرا خدا چنین معلوماتی به 

افراد نداده است؟  مایلم به طور خالصه پنج استدالل دکتر کریگ را بررسی کنم . برای هرکدام از 

است .  دشوار  خدا  مفهوم  درک  اینکه  دارم؛  را  مخالف  استدالل  این  چیز ،  هر  از  پیش  آن ها، 

به خصوص زمانی که خدا به عنوان شخصی فارغ از زمان ، تغییرناپذیر  و غیرمادی مطرح شود . از 

نظر من این عبارات به گونه ای فاقد معنی هستند . مانند پسربچه ای که از پدرش پرسید: »چطور 

با  این است که  ببرد؟  منظورم  بابا نوئل در یک شب برای تمام بچه ها اسباب بازی  ممکن است 

وجود باریک بودن لولٔه شومینه ها و این همه بچه، چطور این کار را انجام می دهد؟«   و پاسخ پدر 

این بود : »بابا نوئل از طریق ُبعد پنجم عمل می کند .« و کودک گفت: »آها... حاال متوجه شدم...«  

سپس این اطالعات بین بچه های محله پخش می شود  و دیگر جای شکی برایشان باقی نمی ماند . 

غیرمادی صحبت  و شخصی  تغییرناپذیر  زمان،  از  فارغ  موجودی  از  دکتر کریگ  وقتی  نظرم  به 

 گویای آنچه دکتر کریگ می گوید و جمع بندی او  
ً
می کند   با این مثال قابل مقایسه است. پس واقعا

 جهان معنا می بخشد. 
ٔ
از پنج استدالل نیستـ  صرف نظر از اولین مورد  که می گوید خدا به سرمنشا

به نظرم باید این طور بگوید که از وجود جهان نمی توان به قطع به وجود خداوند رسید، برای اینکه 

، دربارٔه استدالل دوم این طور فکر می کنم  که نباید به این 
ً
شاید این جهان بدون آغاز باشد . و ضمنا

صورت خوانده شود: »خدا به نظم و ترتیب پیچیدٔه موجود در جهان معنا می بخشد«  ؛ باید این طور 

جهان  در  که  می بخشد  معنا  فیزیکی  ثابت های  از  منحصربه فردی  ترکیب های  به  »خدا  باشد: 

قابل دسترس هستند.« به این دلیل که ممکن است سایر ترکیبات به همین پیچیدگی باشند . پس 

این چیزی است که نیاز به تفسیر جدی دارد . و در مورد استدالل سوم  ـ اینکه خدا به ارزش های 

اخالقی عینی موجود در جهان معنا می بخشد  ـ فکر نمی کنم ارزش های اخالقی عینی، واقعیتی 

قابل تفسیر باشد  چراکه دادٔه مشخصی نیست . پس نمی دانم چطور می توان از این راه استداللی 

باشد  . وجود  داده  باید  آن چیز  باشد،  برای چیزی  تفسیر  بهترین  باشد خدا  قرار  اگر  تنظیم کرد . 

ارزش های اخالقی عینی، نظریه ای فلسفی است نه یک داده . ابتدا الزم است دکتر کریگ وجود 

ارزش های اخالقی عینی را اثبات کند،  پیش از آنکه بتواند ادعا کند این ارزش ها داده ای قابل تفسیر 
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هستند . و در مورد رستاخیز عیسی ، از نظر من او به طور غیرمستدلی انجیل را یک واقعیت تاریخی 

فرض می کند . همان طور که متوجه شدید، من هم از انجیل استفاده می کنم ، اما نه به عنوان یک 

واقعیت تاریخی. و از نظر من چنین کاری غیرمستدل است  ، شرایط و زمینه ای را در نظر بگیرید 

که این مباحثه درون آن رخ می دهد  و برای افرادی بی طرف جذابیت دارد . ما در مورد این موضوع 

یید یا رد وجود خدا ارائه 
ٔ
برای افرادی بی طرف و بدون هیچ پیش زمینه ای استدالل هایی در جهت تا

می کنیم   .نمی توانیم فرض کنیم رستاخیز عیسی واقعیتی تاریخی و قابل تفسیر است . پس غیرمعقول 

 رستاخیز عیسی. و آخرین 
ً
است که بگوییم این بهترین تفسیر برای واقعیتی مشخص است ، مثال

یک  می کنم.   فکر  این طور  هم  من  و  نیست   استدالل  یک  این  که  می پذیرد  دکتر کریگ  مورد : 

که  برسد  او  به  این خبر  اگر  بپرسم   او  از  مایلم  باشد .  داشته  تجربه هایی  می تواند  خداناباور هم 

خداناباور ها چنین تجربه هایی داشته اند، چه خواهد کرد؟   چرا آن ها به اندازٔه تجربه های خداباورانه 

 
ً
معقول نیستند؟  روزی با یک خداناباور صحبت کردم که می گفت به آسمان نگاه کرده  و مستقیما

عدم وجود خدا را درک کرده است . مایلم واکنش دکتر کریگ را بدانم . خب به هرحال، من هم 

تفاسیر جایگزینی برای این گونه مسائل دارم . شاید بتوانم گریزی به آن ها داشته باشم.  با توجه به 

وجود جهان، از نظر من تفاسیر جایگزینی هم وجود دارد . جهان می تواند بدون آغاز باشد ، من با 

استدالل های استقرایی  او متقاعد نشده ام . از نظر من اگر خدا می تواند بدون آغاز باشد، پس جهان 

هم می تواند . تفسیر دیگر این است که سرآغاز زمان و جهان یکی است . پس اگر زمان با جهان 

آغاز شده باشد ، این سرآغاز مطلق همه چیز خواهد بود . او می گوید چیزی از هیچ وپوچ به وجود 

نمی آید . در واقعیت  اگر زمان و جهان با هم آغاز شده باشند ، پس هیچ راهی وجود ندارد که دربارٔه 

از جهان وجود داشته  بود که زمان پیش  این معنا خواهد  به  از جهان صحبت کنیم . چون  پیش 

است . اگر زمان در آن نقطه آغاز شده باشد، پس »پیش از...« معنا ندارد . فقط و فقط یک سرآغاز 

مطلق وجود دارد . و در آن صورت نیز به هیچ علتی نیاز نیست . یک سرآغاز بوده است و تمام . پس 

می تواند مدل دیگری ارائه شود . مدل سوْم جهانی بزرگ تر مانند جهانی ماورایی خواهد بود . جهان 

 جهان ما، بودن درون 
ٔ
ما همانند حبابی از این جهان ماورایی بیرون آمده است  که تفسیر سرمنشا

قوانین این جهان ماورایی است ، قوانینی که نسبت به آن ها هیچ درک و شناختی نداریم . از نظر من 

این تفسیر به خوبِی فرضیٔه خداست . مایلم بدانم چرا باید فرضیٔه خدا نسبت به جهان ماورایی 



78

ارجحیت داشته باشد؟  جهانی که جهان ما از آن به وجود آمده است . من تفاسیر جایگزینی برای 

 خیلی وقت ندارم ، پس به گمانم مجبورم 
ً
تمام استدالل هایی که دکتر کریگ آورده، دارم  و احتماال

برخی از این تفاسیر جایگزین را بگذارم برای بعد   که نوبت به استدالل متقابلم خواهد رسید . 

یگ: ویلیام لین کر

به خاطر دارید که در بخش اول سخنرانی گفتم استدالل خواهم کرد چرا دلیل مناسبی وجود ندارد 

که تصور کنیم خداناباوری بر حق است  . پس اجازه دهید دو استدالل دکتر درینج را بررسی کنیم . 

این صورت که  به  نامعتبر است .  به سادگی  این استدالل  به نظر من،  از شر .  ناشی  اول استدالل 

فرض دو از فرض یک پیروی نمی کند. هیچ قانون منطقی ای وجود ندارد که به شما اجازه دهد  از 

اینکه خدا عشق مطلق است، نتیجه بگیرید که باید از وقوع رنج و بال در جهان جلوگیری کند  . پس 

این استدالل نامعتبر است . و می رویم سراغ بررسی ارزش های فرض دو . درست است که خدا 

آشکار  هم  آن قدرها  قضیه  این  نظرم  به  خب...  شود؟   جهان  این  بالی  و  رنج  مانع  می توانست 

نیست . دکتر درینج در اثر منتشرشده اش، می گوید  استدالل او بر این فرض استوار است که خدا 

خواستار هیچ چیز به اندازٔه جلوگیری از شر نیست  . اما دکتر درینج این را از کجا می داند؟  آیا این 

سخن او کمی خودسرانه نیست؟  در واقع، او در مقالٔه خود می پذیرد و من هم نقل قول می کنم که 

ییدیٔه موجهی برای حقیقت داشتن آن فرض وجود 
ٔ
این مسئله بسیار قابل بحث است؛  اینکه آیا تا

دارد؟  و به همین دلیل استنتاج می کند که این استدالل بی نتیجه است  و به نظرم پذیرفتنی است که 

چیزی که خدا بیش از همه می خواهد  این است که مردم به او باور داشته و رستگار شوند . اما شاید 

تنها در جهانی که شمار قابل توجهی شر طبیعی و اخالقی دارد ، اکثر مردم به طور آزادانه  به او باور 

پیدا کنند . این ها تنها گمانه زنی هایی بی اساس از طرف من نیست . امروزه مکان هایی که مسیحیت 

بال هستند،  و  رنج  درگیر  به شدت  که  مکان هایی  با  دارد  ،  آن ها  در  را  نرخ رشد  بیشترین  انجیلی 

مرتبط اند  ، مانند چین، اتیوپی و السالوادور . نکته این است که به نظرم دکتر درینج هیچ تصوری 

ندارد  از اینکه اگر خدا جلوی شر و رنج موجود در این جهان را می گرفت ، چند نفر به طور آزادانه 

خواستار شناخت او و رستگاری اش بودند.  و دکتر درینج هیچ پایه و اساسی برای این ادعا ندارد 

 جلوی شر موجود در جهان را می گرفت  . بنابراین فکر می کنم این 
ً
که اگر خدا وجود داشت، قطعا
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استدالل مغلطه آمیز است . و در مورد استدالل ناشی از عدم ایمان، خب این هم نامعتبر است . 

افراد  ایمان  و  واقعیت که خدا خواستار عشق  این  از  نمی کند .  پیروی  از فرض یک  فرض چهار 

ایمان موجود در  او می توانست جلوی عدم  این گونه استنتاج نمی شود که  نسبت به خود است،  

جهان را بگیرد  . در اینجا می خواهم به دو نکته اشاره کنم . اول: شاید در حیطٔه قدرت خدا نباشد تا 

کاری کند که اکثر مردم آزادانه به حقیقت پیام انجیل ایمان بیاورند  . از نظر منطقی غیرممکن است 

که بتوان کسی را مجبور کرد آزادانه دست به انجام کاری بزند  . پس خدا نمی تواند کسی را مجبور 

کند تا آزادانه به حقیقت پیام انجیل ایمان بیاورد  . پس خواستٔه دکتر درینج مبنی بر اینکه خدا اکثر 

افراد این جهان را مجبور کند تا آزادانه به حقیقت انجیل ایمان بیاورند  ، شاید برای خدا ناممکن 

باشد . به خاطر داشته باشید که سخن او تنها این نیست که خدا افراد را مجبور کند به پیام انجیل 

گاهی پیدا کنند   ـ خدا پیش از این انجامش داده است . طبق گفته های پاتریک جانستون، تا کنون  آ

انجیل دست پیدا کرده اند . اما سخن دکتر درینج در  حدود ۷5 تا ۸5 درصد جمعیت جهان به 

مورد اجباِر اکثر افراد به ایمان آوردن به حقیقت پیام انجیل است   و خدا نمی تواند چنین چیزی را 

تضمین کند یا افراد را مجبور کند تا آزادانه به چیزی ایمان بیاورند.  پس ممکن است این چهار 

اثر  در  دکتر درینج  دوم:   نکتٔه  باشد  .  ناممکن  خدا  برای  دارد  وجود  او  استدالل  در  که  تصوری 

این  نادیده گرفتن  باعث  اگر خدا خواسته های دیگری دارد که  منتشرشدٔه خود پذیرفته است  که 

خواسته اش می شود  ، یعنی میل به اجباِر افراد به ایمان آوردن به حقیقت پیام انجیل، در آن صورت 

باید  افراد  ناکام می ماند . و در حقیقت فکر می کنم خدا چنین خواستٔه مهمی دارد:  او  استدالل 

آزادانه به خداوند عشق ورزند  و به او ایمان بیاورند. طبق انجیل، حتی شیاطین هم به حقیقت پیام 

آن باور دارند  و به همین دلیل از ترس به خود می لرزند . ایمان داشتن به حقیقِت چیزی همانند 

ایمان داشتن به یک شخص نیست . ایمان داشتن به اینکه برخی گزاره ها در مورد خدا درست است 

همانند ایمان داشتن به خود خدا نیست. شاید دکتر درینج در اینجا چنین چیزی بگوید: »خب... 

درست است... اینکه خدا خواستار این است که اکثر مردم آزادانه به او عشق ورزیده و ایمان داشته 

باشند  ، این خواستٔه او را در پی دارد که اکثر افراد به حقیقت پیام انجیل ایمان داشته باشند.«   اما 

می خواهد  خدا  که  است  این  حقیقت  است .  نادرست  استلزامی  و  بوده  اشتباه  این  می کنم  فکر 

افرادی که احتمال می رود پس از شنیدن کالم انجیل، آزادانه به او ایمان بیاورند  ، این پیام را شنیده 
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و به حقیقتش ایمان بیاورند . اما هیچ دلیلی نمی بینم که چرا خدا باید خواستار این باشد که افراد به 

حقیقت پیام انجیل ایمان بیاورند  ، اگر می دانست که پاسخ مثبتی به آن نمی دهند  و آن را نمی پذیرند . 

درحالی که می دانید چسب  دهید ،  انجام  نوع چسب  با یک  را  کار خود  که  کل  است  این  مانند 

با  آنکه  بی فایده است  مگر  به تنهایی  انجیل  پیام  به حقیقت  ایمان  دارید .  اختیار  در  را  آن  مکمل 

واکنشی همچون ایمان و عشق همراه باشد . و خدا هم نمی تواند تضمین کند افراد به طور آزادانه به 

او عشق ورزیده و ایمان داشته باشند  . به طور خالصه، اینکه خدا خواستار عشق و ایمان تمام افراد 

ایمان  انجیل  پیام  به حقیقت  آزادانه  تا  را مجبور کند  افراد  باعث نمی شود  به خود است ،  نسبت 

بیاورند  . در وهلٔه اول، شاید برای خدا ممکن نباشد اکثر افراد را مجبور کند تا آزادانه به درستی پیام 

انجیل ایمان بیاورند  . دوم اینکه دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم خدا می خواهد افراد درستی پیام 

انجیل را باور کنند   حتی اگر می دانست  پاسخ مثبتی به آن نمی دهند . و به نظرم این استدالل ناشی 

از عدم ایمان به کلی نامعتبر است  و بنابراین امشب دلیل قانع کننده ای ارائه نشد که بتوانیم تصور 

کنیم حق با خداناباوری است  . در مورد استدالل هایی که برای بر حق بودن خداباوری ارائه کردم 

 جهان است. دکتر درینج در این مورد نکاتی را مطرح می کند . اولین 
ٔ
چطور؟  اول ـ خدا سرمنشا

مورد اینکه سخن گفتن از شخصیت های فارغ از زمان بی معناست . خب... اگر قصد دارد چنین 

ادعایی داشته باشد، من هم از او دعوت می کنم تا این ادعا را اثبات کند   و باید بار اثبات آن را به 

 هیچ گونه تناقضی در مفهوم شخص فارغ از زمان نمی بینم . تحلیل فلسفی 
ً
دوش بکشد . شخصا

 توسط جان یتس، در کتابش، بی زمانی خدا . 
ً
قابل توجهی روی این موضوع انجام شده است ، مثال

این چیزی است که یتس می گوید : ممکن است یک خداناباور این را مسلم فرض کند که مفاهیمی 

چون حافظه یا پیش بینی برای موجودی فارغ از زمان قابل استفاده نیست  ، اما به این معنا نیست که 

گاهی  و دانش برای چنین خدایی غیرقابل اطالق است  و به نظر نمی رسد در  مفاهیم کلیدی حس آ

گاه بودن و دانستن هیچ گونه عنصر ضروری و زمانمندی وجود داشته باشد    لغاتی مانند فهمیدن، آ

گاهی و دانش را داشته باشد ـ  در یک چشم انداز  و خدایی ورای زمان می تواند باالترین حد ادراک، آ

همه جانبه از واقعیت . بنابراین هیچ تناقضی در مفهوم شخص فارغ از زمانی که جهان را آفرید، 

نمی بینم  . سپس دکتر درینج سه استدالل مخالف را مطرح کرد . شمارٔه ۱ـ  جهان هم می تواند مانند 

خدا بدون آغاز باشد . دو نکته: اول اینکه جهان نمی تواند بدون آغاز باشد . او باید استدالل فلسفی 
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من علیه بی نهایت حقیقی را رد کند . عالوه بر این، شواهد تجربی نشان می دهد جهان  هستی خود 

زمان  و  مکان  ماهیت  اخیرش،  کتاب  در  هاوکینگ  استیون  نوشته های  طبق  است  .  کرده  آغاز  را 

 همه باور دارند که آغاز جهان و زمان از بیگ بنگ بوده است . سپس می گوید 
ً
)۱۹۹۶(،  اکنون تقریبا

اگر زمان آغازی داشته باشد ، پس هیچ »قبلی« وجود نداشته و در نتیجه جهان به وجود نیامده 

است . به نظرم او در اشتباه است . بدون شک »قبلی« پیش از پیدایش زمان وجود ندارد. در غیر این 

صورت خود ـ متناقض خواهد بود  . اما جهان در زمان صفر به وجود آمد )t =0( و قبل از آن وجود 

کیهان شناختی  اصل  خود،  کتاب  در  تیپلر  و  بارو  همان طورکه  دارد.  نیاز  علت  به  پس  نداشت.  

 
ً
واقعا آن  از  قبل  و  آمدند   به وجود  زمان  و  این رخداد عجیب، مکان  در  اشاره می کنند،  بشری، 

هیچ چیز وجود نداشت . پس اگر جهان از چنین رخداد عجیبی سرچشمه گرفته باشد، به راستی 

از یک  اینکه می گوید ممکن است جهاِن ما بخشی  از عدم خواهیم داشت . مورد سوم  خلقتی 

 
ٔ
جهان ماورایی باشد و ما تنها حبابی درون آن باشیم  . به نظرم او به مدل های نوسان جهان در خال

اشاره می کند  و می خواهم بگویم این ها در دهٔه ۱۹۷۰ منسوخ شده اند . به این خاطر که در این 

 کوانتومی 
ٔ
مدل ها احتمالی غیرصفر وجود دارد ، یعنی ممکن است یک جهان در هر نقطه از خال

این ابرفضا به وجود بیاید . بنابراین با توجه به بی کران بودن زمان گذشته، این جهان ها با یکدیگر 

برخورد داشته و در جهانی به غایت کهن ادغام می شوند   که با مشاهدات تناقض دارد . پس طبق 

این  لندن،  صنعت  و  علم  سلطنتی  دانشگاه  کوانتومی  کیهان شناس  کریستوفر ایشام،  گفته های 

مدل ها  این  دلیل  به همین  و  بود    مشکلی جدی 
ٔ
در خال نوسان  مدل های  در  موجود  ناسازگاری 

بیست سال پیش منسوخ شده  و تا کنون کار خاصی رویشان انجام نشده است . پس من دلیلی برای 

این استدالل نمی بینم . بی پرده باید گفت که از دیدگاه خداناباوری، جهان از هیچ وپوچ به وجود 

آمده است   که به نظرم از ایمان به یک خالق، ایمان بیشتری می طلبد . شمارٔه 2ـ استدالل کردم که 

خدا به نظم و ترتیب پیچیدٔه موجود در جهان معنا می بخشد . دکتر درینج پاسخی نداد جز اینکه 

گفت باید این طور بگوییم که خدا به نظم و ترتیب پیچیدٔه بخصوصی معنا می بخشد  . استدالل من 

این است که خدا به شرایط اولیٔه وجود حیات در جهان معنا می بخشد  . توجه کنید که دکتر درینج 

احتمال وجود را تکذیب نکرد . او باید می گفت این رخداد تنها تصادفی بوده  که به نظرم باور به 

اینکه چنین چیزی از هیچ وپوچ به وجود آمده باشد، در عمل غیرمنطقی است  . شمارٔه ۳ ـ خدا به 
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ارزش های اخالقی عینی موجود در جهان معنا می بخشد . به نظر می رسد او در اینجا وجود چنین 

ارزش هایی را انکار می کند  و به نظر من، این برخالف نیکوترین شهود اخالقی ماست . همان طور 

که مایکل روث می پذیرد، مردی که می گوید تجاوز به کودکان از نظر اخالقی پذیرفتنی است،   

همانند مردی که می گوید دو به عالؤه دو برابر پنج است، در اشتباه است . خب... دکتر درینج با 

اطمینان می گوید که شکنجه و تجاوز به یک کودک از لحاظ اخالقی عملی خنثی است؟   باور 

نمی کنم . جان هیلی، مدیر اجرایی سازمان عفو بین الملل ، می گوید: »فکر می کنم شما هم در این 

با من سهیم هستید که اصول اخالقی مطلقی وجود دارد. وقتی از شکنجه صحبت   
ً
باور عمیقا

می شود، دولت اجازٔه به قتل رساندن و ناپدید کردن افراد را می دهد   که دست کمی از شر ندارد . این 

تنها  اخالقی  ارزش های  خداناباوری ،  تکاملی  طرح  طبق  اما  ماست.  همٔه  حق  در  بی عدالتی 

ارزش های  که  موافقید  من  با  اگر  نیستند  .  عینی  و  بوده  اجتماعی ـ بیولوژیکی  تکامل  پیامدهای 

اخالقی عینی وجود دارد ، پس از نظر منطقی استنتاج می شود که خدا وجود دارد .« شمارٔه ۴ ـ خدا 

به زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی معنا می بخشد . دکتر درینج از من پرسید آیا به انجیل به چشم 

یک واقعیت تاریخی نگاه می کنم؟   نه. این طور نیست.  در هر مورد از نقاط مشترک تحقیقات مهم 

حال حاضر استفاده کرده ام؛ برای حقایق مقبرٔه خالی ، رستاخیز و ظهور  و خاستگاه ایمان مسیحیت . 

کید کنم که این نتایج توسط محققان پیرو سنت یا انجیل به دست نیامده است  . این 
ٔ
می خواهم تا

اجماع نظر جریان اصلی منتقدان عهد جدید است . هر مورخ وظیفه شناسی که با زندگی عیسی 

سروکار دارد  باید با آن سه واقعیت اثبات شده کنار بیاید . نمی توانم تفسیری بهتر از واقعیت رستاخیز 

پیدا کنم . و در آخر: خدا می تواند بالفاصله شناخته و تجربه شود . مشکل تجربه های خداناباورانه 

دانستن  حق  بر  برای  موجهی  دالیل  که  دیدیم  داریم  .  نقضی  موارد  برایشان  ما  که  است  این 

خداناباوری وجود ندارد،  اما در غیاب هرگونه دلیل موجه برای تصور بر حق نبودن خداباوری، 

 
ً
نمی دانم چرا باید تجربٔه بالدرنگ خود از خدا را انکار کنم  . به نظر می رسد پایه و اساسی کامال

منطقی برای من فراهم می کند  تا باور کنم ارتباطم قابل اتکاست و خدا وجود دارد .

ینج:    تئودور در

دکتر کریگ استنتاج مربوط به گام ۱ و گام 2 در استدالل ناشی از شر را زیر سٔوال می برد  . این یک 
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« شروع می شود  . پس قرار نیست 
ً
استنتاج احتمالی است. توجه داشته باشید که گام 2 با »احتماال

که این استدالل از نظر منطقی معتبر باشد . تنها یک استدالل استقرایی محکم است . من از قیاس 

پدری که از خانواده اش دور مانده استفاده کردم . ما استدالل کردیم که چون او به خانواده اش عشق 

گاهی داشت  یا در قید حیات  می ورزد  و قدرت و ثروت کافی در اختیار دارد، اگر به این مسئله آ

و  است .  استقرایی  استداللی  من  نظر  از  این  که  دهد   انجام  کاری  کمک  برای  بود  ممکن  بود،  

 با آن قابل قیاس است . فکر نمی کنم دکتر 
ً
استداللی که در اینجا دارم، استدالل ناشی از شر، کامال

کریگ پاسخ این سٔوال من را به طور مشخص داده باشد  که چرا خدا اجازه می دهد این همه کودک 

درک  را  آن   
ً
واقعا می کند...  صحبت  آزادانه  آوردِن  ایمان  از  او  بمیرند؟   و  کشیده  رنج  جهان  در 

نمی کنم...   از نظر من شما مطابق با شواهد ایمان می آورید  و اعتقادات خود را طبق عملی ارادی 

گاه کند . به نظر می رسد که دکتر  انتخاب نمی کنید . فکر می کنم خدا می تواند افراد را از پیام انجیل آ

کریگ این را زیر سٔوال برده است . اول از همه، برای اینکه افراد به طور آزادانه به خدا عشق بورزند ، 

 خدا هم این را می خواهد  ـ عشق ورزیدن به عنوان عملی متقابل  ـ پیش از هر چیز باید 
ً
که احتماال

باور کنند که خدا وجود دارد . باید در چنین جایگاهی باشند. بنابراین سٔوال من این است که چرا 

خدا حداقل تمام افراد را در این جایگاه قرار نمی دهد   تا به طور کامل از وجود او و زندگی پس از 

گاه باشند ، سپس در آن مرحله ، می توانند انتخاب کنند که آیا به خدا عشق بورزند یا نه. آیا  مرگ آ

گاه باشند ، در  عیسی را بپذیرند یا نه.   تا زمانی که در جایگاهی نباشند که نسبت به وجود خدا آ

وضعیتی نیستند که بتوانند در مورد چنین مسائلی انتخابی عاقالنه داشته باشند  . فکر می کنم خدا 

باید بخواهد افراد به وجود او باور داشته باشند، به این خاطر که عشق ورزی و اعمال متقابل از 

گاه  سوی انسان را می خواهد   و به این دلیل که به انسان عشق می ورزد و می خواهد به حقیقت آ

به  روست،  پیش  در  مرگ  از  پس  زندگی  و  داشته  وجود  او  اینکه  دانستن  با  می خواهد  او  باشد . 

آسودگی خاطر و منفعت برسند  . نکته ای نیز در مورد رستگاری وجود دارد . این چیزی است که 

دکتر کریگ باید مورد مالحظه قرار بدهد . آیا این حقیقت دارد؟  آیا افرادی که به خدا ایمان ندارند  

تا ابد دوزخی خواهند بود؟  از نظر من اگر این حقیقت داشته باشد،  آنگاه دلیل محکم دیگری 

 
ً
گاهی داشته باشند. چون مطمئنا خواهد بود بر اینکه خدا خواستار آن است که افراد به وجود او آ

نمی خواهد تا ابد دوزخی بمانند . پس من این را به عنوان سٔوال دیگری برای دکتر کریگ مطرح 
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می کنم . آیا صحت دارد که تمام کسانی که با مسیحیت آشنایی داشته اند  اما آن را نپذیرفته اند ـ 

شاید به این دلیل که شواهد کافی پیدا نکرده اند  ـ تا ابد دوزخی هستند؟  مایل هستم تا پاسخ این 

را بدانم. به دلیل کمبود وقت نتوانستم به استدالل های او بپردازم . در مورد اینکه خدا شخصی فارغ 

از زمان و تغییرناپذیر است؛ با تمام تفاسیر او، به نظر من هنوز هم موجودی بسیار مبهم بوده و 

درک آن دشوار است   و همچنین با مفهومی که از خدا در انجیل ارائه شده در تضاد است . خدایی 

انجیل ارائه شده خدایی است که ممکن است نظرش را تغییر دهد و در چارچوب زمان  که در 

عمل می کند  . در بخش ۶.۶ کتاب سفر آفرینش نوشته شده که خدا از خلقت انسان پشیمان شد  . 

و در بخش ۳2 کتاب سفر خروج ، خدا به موسی گفت قصد دارد تا گروهی از قوم بنی اسرائیل را 

نابود کند،   اما موسی برایشان درخواست بخشش کرد . در ادامه این گونه آمده است: »و خداوند از 

از  سموئیل می گوید:  »خدا  در  نازل کند، چشم پوشی کرد.«  بر مردمش  عذابی که می خواست 

اینکه شائول را پادشاه اسرائیل کرد پشیمان شد.« در کتب پادشاهان می گوید:  »خدا این پیام را 

فرستاد که مرگ اشعیا نزدیک است . اما برای او دعا شد . و به همین دلیل خدا پانزده سال به عمر او 

 توبه کرده اند  و به همین دلیل از نابود 
ً
اضافه کرد .« در کتاب یونس، خدا دید که مردم نینوا حقیقتا

کردنشان صرف نظر کرد . پس خدای انجیل نظر خود را تغییر می دهد  و اعمالی را در زمان انجام 

می دهد که نشان می دهد موجودی فارغ از زمان و تغییرناپذیر نیست  . خدایی که دکتر کریگ از آن 

دفاع می کند ، خدایی فارغ از زمان است که انتظار می رود علت وجود جهان و زمان باشد. بعید 

می دانم چنین خدایی همان خدای خداباوری مسیحی باشد . بسیار دور از نظر و انتزاعی است. و 

در این مورد که خدا علت زمان است: درک نمی کنم چطور می توان علت زمان بود؛  وقتی به معنای 

»علت« فکر  کنید.  برای مثال اینکه x علت y است  به این معناست که x قبل از y وجود داشته 

است . علت باید مقدم بر معلول باشد و معلول پس از علت بیاید . پس برای زمان محال است  که 

علتی داشته باشد،  به این معنا که اگر زمان آغازی داشته باشد ، که دکتر کریگ هم این طور فکر 

مدل های  به  توجه  با  می کنم  تصور  باشد .  علتی  دارای  آن  متداول  معنای  به  نمی تواند  می کند ، 

کرده اند .  یید 
ٔ
تا را  مدل ها  این  تمام  دانشمندان  است .  قابل قیاس  تجربی  شواهد  با  من ،  گوناگون 

دکتر کریگ می گوید این مدل ها در گذشته منسوخ شده اند . این صحت ندارد. امروزه دانشمندانی 

هستند   که هنوز این مدل را ترجیح می دهند  و هرساله اکتشافات جدیدی در کیهان شناسی انجام 
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می شود  و این حوزه به سرعت گسترش یافته و تغییر می کند . مایلم اشاره ای به استدالل ناشی از 

تنظیم ظریف دکتر کریگ داشته باشم. جدا از اینکه تصور نمی کنم فرضیٔه خدا تفسیر خوبی برای 

ثابت های فیزیکی این جهان باشد  ، چون فکر می کنم بسیار مبهم تر از آن است که بتواند تفسیر 

خوبی برای چیزی باشد  . اینکه خدا ماورای طبیعت و خارج از علم است و ما تفاسیر طبیعت گرایانه 

را ترجیح می دهیم  . فکر می کنم تفاسیر جایگزینی برای ثابت های فیزیکی این جهان وجود دارد . 

دانشمندان در تالش اند تا برای همه چیز یک نظریه کشف کنند . و این طور تصور می کنند که اگر 

می کند؛  تفسیر  را  جهان  این  فیزیکی  ثابت های  چرایی  و  چیستی  کنند،  کشف  را  چیزی  چنین 

هنگامی که شناخته شود، همه چیز روشن می شود  و دانشمندان مشغولش هستند . آن ها در تالش اند 

تا چیستی و چرایی این ثابت ها را تفسیر کنند . هنگامی که به پاسخ برسند،  دیگر نحؤه استدالل 

دکتر کریگ به کار نمی آید . تفسیر سادٔه دیگر این است؛ واقعیتی عریان است که ثابت ها همان طور 

هستند که باید باشند . نظر دکتر کریگ این است: »خب... این خوب نیست، زیرا چرایی وجود 

که  است  این  مانند  است،  عریان  واقعیتی  اینکه  گفتن  تنها  نمی کند .  تفسیر  را  جهان  در  حیات 

همین طور اتفاق افتاده باشد   و ما بدون هیچ دلیلی در جهانی زندگی می کنیم که توانست مقدمات 

حیات و رشد را فراهم کند  .« اما... در این اندیشه هستم  که آیا ممکن است ترکیبات دیگر ثابت های 

فیزیکی چیزهای جالب دیگری به وجود آورد؟   شاید به حیاتی که می شناسیم شبیه نباشد . شاید 

این را مسلم فرض می کند  که ذهن وجود   دکتر کریگ 
ً
از ذهن باشد . احتماال گونه های دیگری 

خواهد داشت،  حتی اگر ثابت های فیزیکی این جهان به شکل کنونی نباشند . این طور فکر می کنم 

چون به نظر می آید او خدا را یک ذهن تصور می کند  و خدا هم مستقل از این جهان و ثابت های 

است.  جهان  فیزیکی  ثابت های  از  مستقل  ذهن  که  بپذیرد   باید  او  من،  نظر  از  پس،  است.  آن 

از ذهن وجود  دیگر  و همچنین صورتی  باشند ،  دیگر  گونه ای  به  فیزیکی می توانستند  ثابت های 

داشته باشد. شاید نه آن حیاتی که اکنون می شناسیم  ، اما نوعی اندیشیدن در جریان بود .  چیزهای 

جالب دیگری هم می توانست در جریان باشد . چه کسی می داند؟  دکتر کریگ چطور می تواند 

نشان بدهد  که ترکیبات دیگر این ثابت ها  منجر به ایجاد جهان هایی خواهد شد که در مقایسه با 

 جالب نیستند  . پس جهان ما خاص و نیازمند تفسیر است . ما باید این را تفسیر کنیم 
ً
جهان ما اصال

که چرا جهان امکان حیات را فراهم کرد . اگر ترکیبات دیگری از ثابت ها وجود داشت ، از نظر من ، 
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ممکن بود آن هم چیز جالبی به وجود آورد و تفسیری هم برای آن رخداد وجود داشت  . ممکن بود 

میلیاردها ترکیب وجود داشته باشد که همگی چیزهای جالب توجهی به وجود آورند. پس این 

ندارد .  نیاز  بیشتری  تفسیر  به  و  باشد  باید  ما  همان گونه است که  واقعیتی عریان است که جهان 

عقیده ای دیگر این است که ممکن است جهان های دیگری وجود داشته باشند  با ترکیبات دیگری 

از ثابت ها . من چنین چیزی را خواندم؛  اینکه جهان های بسیاری وجود دارند و ما در یکی از آن ها 

زندگی می کنیم که ترکیبات و وقایع خاص خود را دارد. این ترکیبات در جایی دیگر وقایع خاص 

خود را به وجود می آورد . چرا جهان ما این گونه است؟ خب، بر حسب اتفاق در این جهان تکامل 

یافتیم، چراکه برای ما مناسب بوده و با آن سازگار شده ایم؛ که این هم تفسیر آن است . بنابراین از 

نظر من تعدادی مدل و تفسیر جایگزین در این مورد وجود دارد . در مورد استدالل ناشی از اصول 

 برای ارزش های اخالقی عینی نیستند  ، 
ً
اخالقی ، مایلم تا تفسیر های جایگزینی را ارائه کنم که الزاما

بلکه برای این واقعیت هستند که افراد احساسات و شهود اخالقی دارند . ممکن است احساسات 

 ژنتیکی داشته باشند . می تواند این طور باشد که اکثر افراد غرایز مشارکتی دارند  که 
ٔ
اخالقی سرمنشا

از طریق وراثت منتقل شده اند  و نقش تکاملی مهمی را بازی می کنند  و این غرایز مشارکتی، افراد 

را به سوی رفتار اخالقی سوق می دهند  و آن ها را به سمت عالقه ها و نفرت های مشخصی نسبت به 

رفتار انسان هدایت می کنند   که در قضاوت های اخالقی دخالت دارند . ممکن است اندک افرادی 

از این غرایز محروم باشند که به آن ها جامعه ستیز گفته می شود  . اما می توانیم از آن چشم پوشی 

کنیم. همان طورکه در بحث رنگ ها، از افراد کوررنگ چشم پوشی می کنیم  . پس دلیل توافق اکثر 

 ایدٔه ارزش های اخالقی عینی باشد ، این 
ٔ
افراد در مورد رفتار اخالقی ، که به نظر می رسد سرمنشا

ثیرات ژنتیکی یکسانی 
ٔ
است که آن رفتار ها بر عالقه ها و نفرت های افراد نسبت به رفتار انسان، تا

دارد  . تفسیر دیگر این است که احساسات اخالقی ناشی از شرایط اجتماعی است . بدون شک به 

نفع گروه های اجتماعی است که اعضای آن ها رفتار اخالقی داشته باشند  . بنابراین چنین گروه هایی  

از روش های تقویتی استفاده می کنند تا فرزندان خود را ترغیب کنند رفتاری اخالقی داشته باشند  . 

وقتی این تقویت در طول زمان رخ بدهد ، این اصول اخالقی درون فرزندان نهادینه می شود  و آن ها 

را به سمت داشتن احساسات و شهود اخالقی هدایت می کند  که پاسخ پرسش ها و تفسیر حقایق 

است؛ این حقیقت که چرا افراد احساسات و شهود اخالقی دارند. ممکن است ارزش های اخالقی 
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از نظر من  بپذیریم وجود دارند ،  اگر  این طور نیست   و حتی   
ً
الزاما اما  باشند،  عینی وجود داشته 

اجباری نیست که آن ها را به خدا نسبت بدهیم . می توانیم آن ها را به ژنتیک و شهود نسبت بدهیم 

فراتر  این  از  نیست  نیازی  می دهد .  سوق  اخالقی  حقایق  ادراک  به سوی  را  ما  ژنتیک  بگوییم  و 

برویم . سپاسگزارم .

یگ: ویلیام لین کر

در ابتدا نگاهی بیندازیم به اولین استدالل من در مورد اینکه دلیل مناسبی برای بر حق دانستن 

خداناباوری وجود ندارد  . در پاسخ به استدالل ناشی از شر، به این موضوع اشاره کردم که دکتر 

درینج می پذیرد که اگر خدا امر دیگری را اولویت ببخشد،   آنگاه استدالل او مغلطه آمیز است . 

داشته  باورش  و  ورزیده  عشق  او  به  آزادانه  افراد  اینکه  دارد .  اولویتی  چنین  خدا  گفتم  هم  من  و 

افراد  حداکثر  دارد  وجود  بی علتی  اخالقی  و  طبیعی  رنج های  که  جهانی  در  تنها  شاید  باشند . 

یک  تنها  من  »استدالل  که  گفت  پاسخ  در  دکتر درینج  بیاورند .  ایمان  خدا  به  آزادانه  به صورت 

استنتاج احتمالی است« . درست است... درک می کنم  و من هم می گویم که فرضیه ام به هیچ وجه 

یید می کند   که در اکثر موارد، 
ٔ
غیرمحتمل نیست . بالعکس، در واقع جمعیت شناسی تاریخ جهان تا

در کشاکش رنج کشیدن است که افراد به شناخت خدا و ایمان به او روی می آورند   و اهداف خدا 

در تاریخ بشر محقق می شود. پس با چنین اولویتی،  به شخصه قدرتی در استدالل شر نمی بینم . 

در مورد استدالل ناشی از عدم ایمان چطور؟  در این مورد استدالل کردم که خدا نمی تواند افراد 

بتواند، نمی تواند تضمین  بیاورند   و اگر هم  ایمان  انجیل  پیام  به حقیقت  آزادانه  تا  را مجبور کند 

به  با توجه  به خدا بدهد  .  ایمان  ایمان آورد پاسخی درخور مانند عشق و  به آن  کند که هر کس 

ناتوانی خدا در انجام این کار ، شاید خدا در این جهان چنین تضمینی کرده باشد . به این صورت 

که کسانی که به حقیقت پیام انجیل ایمان بیاورند و به خدا ایمان و اعتقاد داشته باشند  ، رستگار 

می شوند . و پاسخ دکتر درینج این بود  که خدا با ایجاد انگیزه های بیشتر، افراد را مجبور به ایمان 

 اینکه ممکن است افراد به جهنم بروند  و نیاز دارند تا وجود 
ً
آوردن به حقیقت پیام انجیل کند؛ مثال

خدا و چیزهایی از این قبیل را درک کنند . تمام این ها را می پذیرم که خدا می توانست از این طریق 

عمل کند، اما نکته این است که دکتر درینج نتوانسته اثبات کند  که افرادی در جهان هستند  که در 
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صورت یافتن شواهد کافی، پاسخ مثبتی به وجود خدا بدهند  و بااین حال چنین شواهدی نداشته 

باشند . حرف من این است که خدا با علم و ارادٔه مطلق خود می تواند نظم و ترتیب عظیمی  به این 

جهان ببخشد، مانند دستیابی به تعادلی مطلوب میان ایمان و عدم ایمان در جهان . دکتر درینج 

هم به حدس و گمان روی می آورد وقتی می گوید  در هر جهانی که موجودات آزادی وجود داشته 

باشند، خدا می تواند تعادل بهتری میان ایمان و عدم ایمان برقرار کند   ـ نسبت به تعادل موجود در 

این جهان . او از کجا می داند؟  این فقط حدس و گمان است . بنابراین هیچ اعتباری برای استدالل 

 یک 
ً
ناشی از عدم ایمان نمی بینم . در واقع باید بگویم که این استدالل ، با نهایت احترام، تقریبا

شوخی است . این نهایت انداختن مسئولیت به گردن دیگری است. این استدالل می گوید خدا 

مسئول این است که افراد بسیار زیادی به او ایمان ندارند  . در حقیقت مسئولیت بر دوش ماست . 

 فرار از مسئولیت 
ً
به نظر من وجود خدا در طبیعت، وجدان و اطراف ما آشکار است  و این دقیقا

است که به خاطر آنکه به خدا ایمان نداریم، خود خدا را مقصر  بدانیم. در واقع اگر این استدالل 

معتبر بود ، به روشی برای اطمینان از عدم وجود خدا تبدیل می شد . و همگی دسیسه می کردیم که 

به خدا ایمان نداشته باشیم و در نتیجه بر مبنای استدالل ناشی از عدم ایمان،  او نمی تواند وجود 

داشته باشد  . بنابراین اعتباری برای آن قائل نیستم . در مورد دالیل بر حق دانستن خداباوری چطور؟  

انجیل زمانمند است . خب...  این جهان است. دکتر درینج می گوید خدای   
ٔ
اول: خدا سرمنشا

پاسخ این است: اول اینکه بسیاری از این متون می توانند به گونه ای برای خدا جنبٔه انسانی قائل 

شده باشند  ، به این معنا که خدا را از جنبٔه صفات انسانی و در قالب داستان توصیف کنند  . دوم : 

یک خداباور می تواند ادعا کند که خدا همزمان با خلق این جهان وارد زمان شد   تا بتواند روابطی 

زمانمند با مخلوقات خود داشته باشد . دکتر درینج می گوید : »علت بودن« چگونه است؟ علت 

نام »علیت هم زمان«  به  نادرست است . چیزی  این  باشد  .  از معلول خود وجود داشته  قبل  باید 

وجود دارد . برای مثال یک توپ سنگین  با قرار گرفتن روی یک بالش باعث ایجاد فرورفتگی در آن 

می شود . حتی اگر آن دو از ازل در این حالت بوده باشند،  باز هم توپ باعث آن فرورفتگی خواهد 

بود . یک علت می تواند با معلول خود هم زمان باشد . خلقت این جهان توسط خدا و بیگ بنگ 

نیست  این طور  بر خالف گفتٔه دکتر کریستوفر ایشام،  باشند.  سپس می گوید  می توانند هم زمان 

 منسوخ شده باشند  . همچنین می گوید  حوزٔه کیهان شناسی به سرعت 
ٔ
که مدل های نوسان در خال
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از مدل  با استفاده  تا  او قصد دارد  اما اگر  این بسیار بدیهی است.  البته  رو به گسترش است که 

دیگری با مدل استاندارد بیگ بنگ مخالفت کند، مایل هستم بدانم چیست   تا رد استدالل آن را 

اثبات کنم . اما تا اینجا تنها از کلیات صحبت کرده است . واقعیت این است که مدل های نوسان 

 کارایی ندارند، به خاطر مشکالتی که در بخش قبلی سخنرانی ام مطرح کردم . توجه داشته 
ٔ
در خال

یک  اینکه چرا  ندارد .   جهان وجود 
ٔ
برای سرمنشا تفسیری  دیدگاه خداناباوری  هیچ  از  که  باشید 

چیز وجود دارد؟  این تنها یک واقعیت عریان است که جهان ناگهان به وجود آمده است . آن هم 

 برای من شگفت انگیز است . دوم: گفتم که 
ً
بدون هیچ دلیلی و پانزده میلیارد سال پیش . شخصا

خدا به نظم و ترتیب پیچیدٔه جهان معنا می بخشد . دکتر درینج در این مورد گفت تفسیر من از 

به هیچ وجه!  وقتی در ساحل قدم می زنی و ساعتی در آن  طراحی هوشمندانه بسیار مبهم است  . 

پیدا می کنی، با تعجب نمی گویی که  این بخش ها را ببین که اتفاقی کنار هم آمده اند تا این وسیله 

بیاورند!   بالفاصله حضور یک طراح هوشمند را تشخیص می دهی . همان پیچیدگی  را به وجود 

موجود در ساعت  در تنظیم دقیق جهان نیز موجود است . دکتر درینج می گوید ممکن است یک 

واهی  امید  این یک  دوستان،  باشد  .  گویای همه چیز  که  باشد  داشته  برای همه چیز وجود  نظریه 

است . امروزه هیچ احتمالی وجود ندارد که چنین نظریه ای کشف بشود  و حتی اگر چنین نظریه ای 

وجود داشت،  بدون شک به شرایط اولیٔه مشخصی نیاز داشت . در غیر این صورت، شرایط جهان 

بدون تفسیر مانده و باید با حدس و گمان به نتیجه برسد  . سپس او گفت که ممکن است شرایط 

دیگری وجود داشته باشد که باعث به وجود آمدن گونه های دیگری از حیات بشود  . خب... من 

این طور فکر نمی کنم... کافی است تا کارکرد تنظیم دقیق را درک کنید  . شاید اگر جهان یک پارامتر 

انبساط متفاوت داشت، فاقد امکان هرگونه حیات بود . یا آن قدر سریع منبسط می شد که یخ می زد 

و آن وقت برای وجود حیات خیلی سرد بود   یا هیچ شیمی ای در کار نبود  یا حتی هیچ اتمی برای 

تشکیل زندگانی . نکته این است که حتی اگر ذهن وجود داشته باشد، در جهانی که این پارامترها 

ذره ای تغییر کنند هیچ حیات هوشمندانه ای وجود نخواهد داشت  . ما لبٔه مرز ظرافتی دور از فهم 

زندگی می کنیم  که از نظر من گویای تنظیم دقیق و هوشمندانه است . دکتر درینج گفت که شاید 

جهان های بسیاری وجود داشته باشد و ما تنها یکی از آن ها باشیم  . می خواهم در این مورد سه نکته 

بگویم . اول اینکه این فرضیه ای متافیزیکی است  که همانند خداباوری نیازمند تفکر استوار است  و 
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به همین دلیل هیچ برتری ای نسبت به خداباوری ندارد. در واقع فکر می کنم خداباوری فرضیه ای 

ترجیح  دلیل  به همین  از فرضیٔه چند ـ جهانی   و  متورم  این هستی شناسی  تا  باشد  بسیار ساده تر 

اینکه هیچ مکانیسم شناخته شده ای وجود ندارد که چنین مجموعٔه جهانی را  داده می شود . دوم 

به  جهانی  مجموعٔه  ایجاد  برای  هم  باز  مکانیسمی  چنین  وجود،  صورت  در  حتی  و  کند    ایجاد 

تنظیم دقیق نیاز دارد . و مورد سوم اینکه هیچ شواهد مستقلی جدا از وجود حیات هوشمند  برای 

وجود این مجموعٔه جهانی وجود ندارد  درحالی که دالیل مستقل بسیاری برای ایمان به خدا داریم . 

این نگاه جمعی به آن هاست  که باور دارم پذیرش وجود خدا را بسیار آسان تر می کند . در مورد 

ارزش های اخالقی عینی این جهان چطور؟  دکتر درینج می گوید ممکن است احساسات اخالقی 

ما بر مبنای عوامل ژنتیکی و اجتماعی شکل گرفته باشند  . این بدون شک درست است . از دیدگاه 

این اصول اخالقی جمعی است .  تنها مقیدسازی اجتماعی و ژنتیکی است .  این   ، خداناباوری 

اما سٔوال من تنها این است که آیا باور داری  تجاوز و شکنجٔه یک کودک از نظر اصول اخالقی 

عینی اشتباه نیست؟   اینکه وقتی بیماری روانی چنین کاری می کند، تنها بر خالف ژن های خود 

و ضداجتماع رفتار می کند؟   من این طور فکر نمی کنم. به نظرم ما دارای بینشی اخالقی هستیم . 

این گونه که از لحاظ اخالقی بهتر است تا به یک کودک عشق ورزیده و او را پرورش دهیم   تا آنکه 

او را شکنجه داده و آزار و اذیت کنیم . و اگر شما هم از چنین بینشی برخوردار باشید، فکر می کنم 

با من موافق باشید که خدا وجود دارد  . در بخش قبلی سخنرانی او هیچ استداللی در خصوص 

ما .  امروزٔه  زندگی  در  بالدرنگ خدا  تجربٔه  مورد  در  نشد ، همچنین  ارائه  عیسی  رستاخیز  ابطال 

بنابراین فکر می کنم مجموعه ای از استدالل های محکم در اختیار داریم تا ایمان بیاوریم که خدا 

در حقیقت وجود دارد  .

ینج:    تئودور در

اینکه خدا از رنج و فالکت افراد بکاهد کمک می کند تا به او ایمان بیاورند  ، نه آنکه جهان را به جایی 

تبدیل کند که نتوان باور کرد چنین خدایی بر آن حکومت می کند  . دکتر کریگ به مسئلٔه رستگاری 

 این طور 
ً
نپرداخت . مایلم بدانم  تمام افراد غیرمسیحی در جهان ، که میلیاردها نفر هستند ، آیا واقعا

فکر می کنند که قرار است تمام آن ها تا ابد در جهنم عذاب بکشند؟   بدون شک خدا می خواهد 
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ارائه کرده باشد  و اعتنایی  نیز  تا از جهنم در امان بمانند . حتی اگر شواهدی  بیاورند   همه ایمان 

نکرده باشند ، او باید بگوید که این ابله ها به شواهد بیشتری احتیاج دارند  و باید شواهد بیشتری 

ارائه کند  تا آن ها را از عذاب ابدی در جهنم نجات بدهد . منظورم این است که نباید بی تفاوت 

باشد و پا پس بکشد . مایلم بدانم چرا بسیاری از افراد در آسیا غیرمسیحی هستند.  به نظر می رسد 

دکتر کریگ این طور بگوید که خدا تنها برای افرادی که آمادگی داشته باشند شواهدی ارائه می کند 

گاه است و کاری با دیگران ندارد . چرا این همه فرد در آسیا نادیده گرفته شده اند  و او از درون افراد آ

و بسیاری از افراد در آمریکا شواهدی دیده اند تا مسیحی بشوند؟   دکتر کریگ می گوید خدا در 

در طبیعت  نمی کنم . خدا چگونه  فکر  این طور  است. من  آشکار  در وجدان  طبیعت و همچنین 

 این جهان است؟  و همچنین علت 
ٔ
آشکار است؟  منظور او چنین چیز مجردی است که سرمنشا

ترکیبات ثابت های فیزیکی این جهان؟  منظور او از آشکار بودن در طبیعت و وجدان چیست؟  

نه، می توانیم وجدان را طور دیگری تبیین کنیم. می تواند گونه ای گرایش ژنتیکی در افراد باشد   که 

خواهان همکاری با دیگری است.. . بدون شک، خدا می توانست بیشتر تالش کند تا به افراد کمک 

کند ایمان بیاورند  . دکتر کریگ می گوید نداشتن ایمان تقصیر خود افراد است، ولی من این طور 

فکر نمی کنم.  بدون شک  اگر خدا چیزی شبیه به آسمان نویسی انجام می داد، حداقل پیام اصلی 

به دست افراد می رسید  ، همه به خدا ایمان می آوردند و آنگاه می توانستند انتخاب کنند که از عیسی 

پیروی کنند یا نه  . تا زمانی که افراد به خدا ایمان نیاورند، حتی در جایگاهی نیستند که دست به 

بپذیرند  بتوانند  از آن جایگاه  افراد  بزنند؛ جایگاهی که مد نظر مسیحیان است و  انتخابی  چنین 

یا رد کنند  . خب، برویم سراغ استدالل دکتر کریگ . او از وجوِد چیزی به نام »علیت هم زمان« 

صحبت کرد و مثالی از توپ بولینگ روی بالش آورد  . من چیزی به نام »علیت هم زمان« نمی بینم. 

منظورم این است که توپ بولینگ را روی بالش می گذارید، آن را به پایین فشار می دهید، می توانید 

الیه ای از مولکول ها را تصور کنید؛ مولکول های توپ بولینگ و مولکول های بالش   که مولکول های 

تحتانی توپ بولینگ با مولکول های فوقانی بالش برخورد می کند   و باعث می شود مولکول های 

بالش رو به پایین و روی یکدیگر فشرده شوند  . به نظرم در اینجا علت پیش از معلول می آید . ابتدا 

نیرو از طرف مولکول های توپ بولینگ وارد شده و باعث ایجاد فشار رو به پایین می شود   که در 

نهایت فشرده شدن مولکول های بالش را به دنبال دارد . بنابراین »علیت هم زمانی« در کار نیست  
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و علت پیش از معلول می آید که همان مفهوم متداول علیت است  . او از مجسمه در شن صحبت 

می کند . مجسمه ای در شن پیدا می کنیم و می گوییم که نمی تواند همین طور اتفاقی اینجا باشد  . اما 

چرا این گونه است؟  به این دلیل که ما نسبت به این گونه چیزها دانش داریم . ما نسبت به مجسمه ها 

و شن دانایی داریم. به همین خاطر می گوییم که نمی تواند اتفاقی باشد . اما در این گونه موارد، در 

گاهی نداریم   و اطالعات عمیقی نداریم که  خصوص شکلگیری ثابت های فیزیکی این جهان، آ

بتوانیم به درستی نظر بدهیم . او می گوید فرضیه های جایگزین من بهتر از فرضیٔه خدای او نیست . 

اما به خاطر داشته باشید که فرضیه های جایگزین من نیازی به بهتر بودن ندارند،   بلکه تنها نیاز 

دارند همان قدر موجه باشند . فقط به یک فرضیٔه جایگزین نیاز دارم که حداقل به خوبِی فرضیٔه خدا 

باشد   و نشان دهد که اثبات او راه به جایی نمی برد، چراکه برای معتبر بودن آن اثبات ، او باید نشان 

بدهد فرضیٔه خدا از باقی فرضیه ها بهتر بوده و بهترین تفسیر موجود است  . تا زمانی که فرضیه ای 

موجه تر وجود دارد، اثبات او با شکست مواجه است . او دربارٔه موردی تجمعی صحبت می کند  

اما  یید وجود خدا دارد که در مجموع مکمل یکدیگر هستند، 
ٔ
تا و می گوید شواهد مستقلی در 

من آن را درک نمی کنم . او استدالل خود را در راستای تبیین علت این جهان طرح می کند و گمان 

می کند که معتبر است. بنابراین نشان می دهد موجودی وجود دارد که علت این جهان است. اکنون 

فیزیکی دارد. درست است... شاید  ثابت های  استداللی دیگر در مورد چیستی و چرایی وجود 

موجودی چنین کاری کرده باشد  و سپس نوعی علت برای اصول اخالقی عینی در دست داریم . 

موجودی که باعث چنین چیزی شده باشد . همچنین علتی برای رستاخیز که عیسی را دوباره به 

زندگی بازگرداند . چیزی که می خواهم بدانم این است که چه دلیلی وجود دارد که تمام این کارها 

به دست یک موجود انجام شده باشد؟   او در مورد اینکه تمام این کار ها به دست یک موجود انجام 

شده است چه استداللی دارد ؟ اکنون که بحث ارزش های اخالقی عینی مطرح است ، می خواهم 

بگویم ممکن است به ارزش های اخالقی عینی باور داشته باشیم و با این حال وجود خدا را انکار 

کنیم  . همچنین می خواهم بگویم دالیل موجهی برای داشتن دیدگاهی ذهنی نسبت به این ارزش ها 

وجود دارد. یک دلیل این است که هیچ روش اثبات عینی ای برای حل و فصل اختالفات اخالقی 

ییدکنندٔه چشم اندازی ذهنی است. همچنین اینکه ویژگی های اخالقی به طور 
ٔ
وجود ندارد   که این تا

قابل درکی به ما ارائه نشده است.  آن ها شبیه ویژگی های فیزیکی نیستند و این هم دلیل دیگری 
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است   که تصور کنیم ذهنی بر حق است . او از تجاوز و غیره صحبت می کند، اما در مورد مثال هایی 

مورد  این  در  عینی  اخالقی  اصول  حقیقت  جنین .  سقط  مانند  گفت؟    می توان  چه  قبیل  این  از 

چیست؟  در مورد همجنس گرایی چطور؟  او می گوید که اصول اخالقی مطلقی وجود دارد . به ما 

 به طور مطلق اشتباه 
ً
بگویید که این موارد و مثال ها چه هستند . سکس پیش از ازدواج ، این واقعا

انجیل از آن صحبتی نشده است . همچنین در  است؟  در مورد ظلم به حیوانات چطور؟  که در 

مورد کودک آزاری. طالق و ازدواج مجدد  هر دو در انجیل از نظر اخالقی اشتباه هستند . آیا این دو 

 از نظر اخالقی اشتباه اند؟  در انجیل گفته شده است اینکه همسران از شوهران خود سرپیچی 
ً
واقعا

 اشتباه است؟  از برده داری هم صحبتی نشده است . پس حقیقت اصول 
ً
کنند، اشتباه است  . آیا واقعا

اخالقی عینی در این مورد چیست؟  او می گوید بت پرستی، دگراندیشی، توهین به مقدسات، کار 

کردن در روز سبت و غیره اشتباه هستند  . حقیقت اخالقی عینی این موارد چیست؟  زمان به پایان 

رسیده است... عذر می خواهم.  

یگ: ویلیام لین کر

این مباحثه داشته باشم  و مهم ترین موضوع امشب را  بر  پایانی خود می خواهم مروری  در نطق 

مشخص کنم . اول اینکه آیا دلیل موجهی دیدیم تا خداناباوری را بر حق بدانیم؟ خب، این طور 

فکر نمی کنم  . اول در مورد استدالل ناشی از شر؛ دکتر درینج در سخنرانی آخر خود گفت اگر 

 
ً
خدا رنج و بالی جهان را کاهش می داد، کمک می کرد تا افراد به او ایمان بیاورند  . این نکته کامال

آشکار است که دکتر درینج باید چنین چیزی را اثبات کند   و چنین کاری نکرده است . در واقع، 

ادعا می کنم با توجه به آمار و ارقامی که از جهان امروزه در اختیار داریم، چنین چیزی نادرست 

است  . همان طور که پاتریک جانستون در کتاب خود اشاره می کند ، ما در دوران بزرگ ترین اجتماع 

گسترش  است  ؛  دیده  خود  به  کنون  تا  جهان  که  می کنیم  زندگی  خدا  فرمانروایی  سایٔه  در  مردم 

عجیب ایمان مسیحی که امروزه در آفریقا و آسیا رخ می دهد . بیشتر از آن کاهشی که در دنیای 

 در قسمت هایی از جهان مانند السالوادور و اتیوپی  
ً
غرب رخ می دهد . او اشاره می کند که دقیقا

انجیل به صورت گسترده ای در حال وقوع است .  که رنج و بالی شدیدی وجود داشته ، فراگیری 

پس دکتر درینج مصادره به مطلوب می کند  وقتی می گوید در جهانی با رنج و بالی کمتر ، افراد 
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بیشتری به خدا ایمان می آورند. این مصادره به مطلوب است  . دوم: در مورد استدالل ناشی از عدم 

ایمان؛ استدالل او در اینجا، در این واقعیت خالصه می شود که خدا می خواهد مردم برای رهایی 

از جهنم به او ایمان بیاورند  ، که من هم موافق هستم. انجیل می گوید خدا راضی نیست هیچ کس 

به هالکت برسد  . او می خواهد که همه توبه کنند، نجات پیدا کنند  و به حقیقت دست یابند . و به 

همین دلیل استدالل می کنم که خدا چنان نظمی به این جهان بخشیده  که تعادلی بهینه میان ایمان 

و عدم ایمان به وجود آورده است  و شامل رخدادهای آیندٔه جهان هم می شود . دکتر درینج هیچ 

استداللی ارائه نمی کند تا تصور کنیم در جهانی که در آن آسمان نویسی و پیام های اینترنتی داریم  ، 

تعادل میان ایمان و عدم ایمان بهتر از آن چیزی است که در جهان واقعی شاهد آن هستیم  . او 

می گوید چرا آسیایی ها بی نصیب مانده و تمام مسیحیان در غرب هستند؟   این تنها نشان می دهد 

آمریکای  از  آسیا  در  مسیحیان  تعداد  در سال ۱۹۸۹،  بی خبر است .  امروزی  ارقام  و  آمار  از  او 

شمالی پیشی گرفت  و در سال ۱۹۹۱  تعداد مسیحیان در آسیا از کل جهان غرب پیشی گرفت . 

مسیحیت دین سفیدپوستان نبوده و امروزه یک دین آسیایی است،  پس خدا امروزه از طریق انجیل 

در حال گسترش است . امروزه در جهان به ازای هر انجیل باور، ُنه بی ایمان وجود دارد . این را با 

سال ۱۹۸۱ مقایسه کنید که به ازای هر انجیل باور، سیصدوشصت بی ایمان وجود داشت  . خدا در 

حال دست یافتن به همان هدفی است که دکتر درینج می خواست . در واقع از افرادی که به او ایمان 

برای  باشد  اینها دلیلی  از  بنابراین فکر نمی کنم هیچ کدام  ایجاد می کند  .  بهینه  تعادلی  می آورند، 

اینکه تصور کنیم خدا وجود ندارد  . حاال در مورد دالیلی که برای وجود خدا مطرح کردم چطور؟  

 جهان است. به طور خالصه او در آخرین استدالل خود گفت »علیت هم زمان« 
ٔ
اول: خدا سرمنشا

غیرممکن است   که این استدالل به طور واضحی ضعیف است . بالش و توپ می توانند از ازل در 

تماس باشند ، پس همیشه می توانند با هم وجود داشته باشند . در ضمن خدا شیئی فیزیکی نیست 

و سرعت محدودی در انتقال سیگنال ندارد، پس می تواند بالفاصله باعث رخداد بیگ بنگ بشود  . 

دقت کنید که هیچ جایگزین خداناباورانه ای وجود ندارد جز اینکه جهان بدون هیچ علتی و از 

عدم به وجود آمده باشد، که این موضوع نسبت به وجود خدا، ایمان بیشتری می طلبد . دوم : خدا 

به نظم و ترتیب پیچیدٔه جهان معنا می بخشد . او می گوید که با وجود این استنتاج ها در خصوص 

آثار  که  هنگامی  نیست...  درست  این  داریم  .  گاهی  آ موارد  این گونه  به  ما  هوشمندانه،  طراحی 
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باستانی ناشناخته ای پیدا می کنیم   یا به دنبال سیگنال هایی از حیات هوشمند فرازمینی می گردیم ، 

گاهی پیشین داشته باشیم، می توانیم نشانه هایی از طراحی هوشمندانه را  بدون آنکه به چیستی آ

تشخیص بدهیم  . ما می توانیم ماشین ها یا سیگنال های جدیدی را از فضا کشف کنیم . ما وجود 

هوشمندی را به دلیل وجود پیچیدگی تشخیص می دهیم . همان پیچیدگی آشکار در تنظیم دقیق 

جهان . دکتر درینج می گوید فرضیه هایی مطرح می کند که همان قدر موجه است . امشب که چنین 

چیزی نشنیدم... کدام فرضیه؟  نظریه ای برای همه چیز؟   امکان ندارد چنین چیزی مانند خداباوری 

محتمل باشد . این تنها امید واهی و حدس و گمان است . او هیچ فرضیٔه جایگزینی برای تفسیر 

این مفروضات ارائه نکرده است . در مورد وجود ارزش های اخالقی عینی چطور؟  دقت کنید که 

او می گوید که موارد مبهمی وجود دارد. دقت  یید می کند . 
ٔ
تا او نسبی انگاری را  به نظر می رسد 

کنید که این گونه موارد، بینش ما نسبت به موارد آشکار را مخدوش نمی کند ؛ مانند تجاوز ، قتل، 

شکنجه و غیره. اگر می پذیرید که موارد آشکاری وجود دارد، پس به خدا به عنوان پایه و اساس نیاز 

دارید  . او در مورد رستاخیز عیسی چیزی برای گفتن نداشت . همچنین در مورد شناخت بی درنگ 

 در خانواده ای مذهبی بزرگ نشدم، اما وقتی 
ً
خدا . می خواهم به سرعت جمع بندی کنم: من شخصا

نوجوان بودم، خواندن عهد جدید را شروع کردم   و متوجه شدم سخنان عیسی آن قدر با حقیقت 

آمیخته بود که من را مجذوب خود کرد  . از شما می خواهم وقتی به خانه رفتید، در مورد این مسائل 

 نمی تواند وجود داشته باشد؟   باور 
ً
تفکر کنید و عهد جدید را بخوانید   و از خود بپرسید آیا خدا واقعا

دارم که این می تواند زندگی تان را همانند زندگی من متحول کند  .

ینج:    تئودور در

دو مشکل وجود دارد : رنج کشیدن و عدم ایمان . از نظر من خدا می تواند با یک تیر دو هدف بزند  

و با آشکارسازی وجود خود برای همگان این مشکالت را به طور جدی حل کند  . این کار به شدت 

 آشکار باشد که خدا 
ً
از رنج و بال می کاهد. چرا؟  به این دلیل که اگر برای همٔه افراد جهان کامال

گاه باشند ، از نظر من،  و زندگی پس از مرگ وجود دارند و همچنین اگر از حقیقت پیام انجیل آ

در آن صورت با شر اخالقی بسیار بسیار کمتری نسبت به امروزه مواجه خواهیم بود  . پس این کار 

در مسئلٔه رنج کشیدن گشایشی بزرگ ایجاد خواهد کرد  . همچنین می توانست باعث چیزی شود 
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 بیش از همه چیز می خواهد  : دوستی با بشریت. از نظر من این غیرقابل درک است؛ اینکه 
ً
که ظاهرا

دکتر کریگ می گوید تعادل بهینه ای میان ایمان و عدم ایمان در جهان برقرار است  . این غیرمسیحیان 

 در آسیا هستند ـ   اما هرکجا که باشند  ـ واقعیت این است 
ً
هرکجا که باشند ـ البته باور دارم که غالبا

که می توانید آن را در اطالعات جهانی جست وجو کنید  ـ دوسوم جهان غیرمسیحی و تنها یک سوم 

جهان مسیحی هستند . این چگونه تعادلی میان ایمان و عدم ایمان است؟  طبق گفتٔه دکتر کریگ، 

غیرمسیحیان تا ابد دوزخی هستند . برای مثاِل توپ و بالش هم مسئلٔه ابدیت آن ها را مطرح کرد . 

با توجه به استدالل های او در مورد اینکه بی نهایت در عمل وجود ندارد، نمی دانم توپ و بالش 

 برای 
ً
چطور می توانند ابدی باشند  . می خواهم بدانم که چرا خدا این سه کار را انجام داد: اگر واقعا

موریتی بزرگ فرستاد؟  
ٔ
ایمان دلیلی دارد ، چرا مبلغانی را برای انجام ما وجود این حجم از عدم 

قدرت  با  را  مبلغان  چرا  اجراست؟   برای  فرمان  بزرگ ترین  او  به  ورزیدن  عشق  گفت  ما  به  چرا 

 می خواست تمام جهان 
ً
معجزه آسای شفابخشی توانمند کرد؟  به نظر می رسد در آن زمان واقعا

به او ایمان بیاورند  . چرا این کار را متوقف کرد و دیگر ادامه نداد؟  ما به یک تبیین نیاز داریم... 

چرا به اسالم اجازٔه ظهور داد؟   بهترین تفسیر از نظر من این است که چنین خدایی ـ خدا به عنوان 

موجودی که خواستار ایمان آوردن افراد است و این برای او اولویت اصلی است ـ  وجود ندارد . 

اکنون در مورد اصول اخالقی  موافقم که موارد آشکاری از اعمالی که از نظر اخالقی خطا هستند 

وجود دارد  . اما این بدین معناست که  ما حقایق اخالقی مشخصی را درک کرده ایم . چگونه این 

اجتماعی ای  دارای شرایط  ما  ژن هایی هستیم .  دارای  ما  می کنیم؟  خب  را درک  اخالقی  حقایق 

هستیم که به سمت قضاوت های اخالقی مشخصی سوقمان می دهد.   از نظر من، این تنها چیزی 

است که برای تبیین نیاز داریم . همه می گویند که برخی از اعمال از نظر اخالقی نادرست هستند 

ولی در مورد وضعیت اخالقی برخی از اعمال هم اختالف نظرهایی وجود دارد.  اما از نظر من، 

نیازی نیست به خدا روی بیاوریم تا بتوانیم قضاوت های اخالقی مشترک میان افراد را تفسیر کنیم  . 

در مورد رستاخیز چیز زیادی برای گفتن نداشتم . آن را به عنوان واقعیتی تاریخی نمی پذیرم . موارد 

روایت های  در  است  .  قابل بحث  من  نظر  از  که  دارد  وجود  مقدس  کتاب  خصوص  در  بسیاری 

رستاخیز تناقض هایی وجود دارد . اگر کسی مایل باشد تا مثال هایی از آن را بداند، می توانم در 

در طول سخنرانی  که  دارید  دیگری  سٔوال  اگر  کنم  . همچنین  اشاره  آن  به  پاسخ  و  پرسش  زمان 
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پوشش ندادم ، پاسخ خواهم داد . باید به خاطر داشت که انجیل ها حداقل سی سال پس از مصلوب 

شدن مسیح نوشته شده اند  . در آن زمان شایعاتی به راه افتاد . ممکن است کمی اغراق شده باشند . 

افرادی که انجیل ها را نوشتند  آیین گردان هایی بودند که می خواستند دین تازه ای روی کار بیاورند.    

نباید  چرا  اینکه  برای  دارد  وجود  متعددی  دالیل  نبودند .  هم  بی طرف  و  هدفمند  و  نبوده  مورخ 

رستاخیز را به عنوان واقعیتی تاریخی بپذیریم  . به هر کتاب تاریخی ای که نگاه بیندازید ، خواهید 

دید که در آن اشاره شده افرادی به رستاخیز ایمان داشتند، اما از آن واقعه به عنوان واقعیتی تاریخی 

یاد نمی کند  . خب، همان طور که گفتم،  اگر کسی سٔوال دیگری دارد که در طول سخنرانی پوشش 

ندادم، با کمال میل در زمان پرسش و پاسخ جوابگو خواهم بود  . بسیار سپاسگزارم .

لینک مناظره در یوتیوب:

https://youtu.be/5ySOSgOk-oM

https://youtu.be/5ySOSgOk-oM
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لری تان:

سازمانی   ، Fixed Point Foundation اجرایی  مدیر  هستم،  تان۱  لری  من  عصربه خیر . 

امیدوارم همگی  ایمان و فرهنگ .  اندیشه های بزرگ دربارٔه  اختصاصی برای کاوش در برخی از  

و کمی  آمریکا هستم  ایالت های جنوبی  از   یکی  اهل  من  بشوید.   متوجه حرف هایم  به درستی 

آهسته و کشیده صحبت می کنم.  پس امیدوارم اهالی ملبورن متوجه گویش انگلیسی ام بشوند . 

اندیشه ای بزرگ امشب بر مسئلٔه خدا و وجود او تمرکز می کند : آیا خدایی وجود دارد؟  برای مباحثه 

کسفورد   دربارٔه این مسئله، این دو نفر من را همراهی می کنند : پروفسور جان لنکس از دانشگاه آ

و پروفسور پیتر سینگر از دانشگاه پرینستون . برای روشن تر کردن موضوع، باید بگویم این دو  در 

مورد خدای کتاب مقدس گفت وگو می کنند نه خدایی مبهم . در بروشوری که روی صندلی شما 

قرار داده شده،  قالب گفت وگوی امشب را مشاهده می کنید  و اینکه هرکدام از این آقایان با نطق 

1. Larry Taunton

آیا خدایی وجود دارد؟      
مناظرۀپیترسینگروجانلنکس
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آغازین خود شروع خواهند کرد  و سپس به استدالل متقابل می پردازند . سٔواالتی از جانب من و 

سپس هرکدام از آن ها مطرح خواهد شد  و در آخر آن ها به نطق پایانی خود می پردازند . آقایان، 

پایان پانزده دقیقه زمان برای نطق آغازین شما را اعالم خواهم کرد،  همچنین پایان پنج دقیقه زمان 

 Fixed Point برای پرداختن به استدالل متقابل.  اکنون باید به چند موضوع اعتراف کنم . اینکه

Foundation سازمانی مسیحی است  و خود من هم مسیحی هستم ، به این معناست که خودم 

هم دربارٔه موضوع مورد بحث  نظراتی دارم، اما می دانم که تمام افراد اندیشمند این گونه هستند. 

امروز هم مسئولیت خود را  امیدوارم  و  را مدیریت کرده ام   این دسته گفت وگوها  از  من تعدادی 

بوده ایم .  آن  شاهد  قبیل  این  از  گفت وگوهایی  در  این  از  پیش  که  دهم   انجام  عادالنه  همان طور 

تالش خواهم کرد تا به طور منصفانه تمامی مباحث را در کنار  یکدیگر پیش ببریم و زمان بندی 

درستی برای پرسش ها داشته باشیم . اولین باری است که به استرالیا می آیم و شانس این را داشتم  

 متوجه نشدم چه خبر است.  وقتی 
ً
تا به تماشای یک مسابقٔه فوتبال لیگ استرالیا بروم،  البته کامال

امشب  نباشد  بد  شاید  کردم  فکر  خودم  با  پس  می داد،  انجام  خاصی  حرکت  می زد،  گل  کسی 

هم  وقتی امتیاز گرفتید، از این عالمت استفاده کنم . خواهشمندیم آداب جلسه را رعایت کنید  و 

نظرات خود را برای جلسٔه امضای کتاب که بعد از این مباحثه خواهد بود، نگه دارید . اکنون با 

نطق های آغازین شروع می کنیم  و اگر تلفن همراه من به درستی کار کند، می توانم برای  هرکدام از 

شما زمان بندی درستی داشته باشم . با پروفسور جان لنکس شروع می کنیم .                                                                                                                                                                                                                                                                  

جان لنکس

خانم ها و آقایان! سپاسگزارم که آمدید   . از Fixed Point Foundation  هم بسیار سپاسگزارم    که 

مرا دعوت کردند تا در مورد مسئلٔه »وجود خدا« با پیتر سینگر بحث و گفت وگو کنم   . به عنوان یک 

دهی ـ یک چالش شخصی دیدم     ؛  زندگی ای که می توانی نجات  ـ  را  پیتر  مسیحی، کتاب اخیر 

اینکه به صورت منسجم با اصل اخالقی اهمیت دادن به دیگران زندگی کنیم ، همان طورکه توسط 

یید 
ٔ
عیسی مسیح تعلیم داده شده و به تصویر کشیده شد   . اصل اخالقی ای که پیتر نه تنها آن را تا

می کند    بلکه سعی می کند از آن پیروی هم بکند   و من خواندن کتاب او را پیشنهاد می کنم.  بسیار 

هشیارکننده است   . همچنین در این مورد که    رفتار غیرانسانی با حیوانات را متوقف کنیم، با نگرانی 
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 در مورد اتانازی )مرگ آسان( و از بین 
ً
او همراه هستم   . من با تمام نظرات او موافق نیستم   ، خصوصا

بردن نوزاد   . اگرچه در این گونه موارد انسجامی می بینم    که از جهان بین آتئیستی او استنتاج می شود  

 ارزش ها نیز تا 
ً
که نیچه نیز بدان اشاره کرده بود. اصول اخالقی به ارزش ها وابسته هستند    و مطمئنا

من  نظر  از  که  است  خداناباورانه ای  جهان بینی  همان  این  و  جهان بینی اند   .  به  وابسته  حدودی 

نادرست است   ؛ خانم ها و آقایان... به خاطر اینکه من متقاعد شده ام خدایی وجود دارد   . به بیان 

دقیق تر، خدایی که در آغاز کتاب مقدس مطرح است   . در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید   . 

همچنین مدعی هستم که ایمان من به او کورکورانه نیست    بلکه همانند علم من، بر اساس منطق 

و شواهِد موجود است.    البته که از دیدگاه من علم به خدا اشاره دارد    و در این لحظه باید مطلبی را 

بگویم   : امروزه این اندیشه متداول شده که علْم باور به خدا را ناممکن کرده است، اما برای اینکه 

منطقی و منصف باشم، باید بگویم    اولین برخورد من با مسیحیت از طریق والدینم بود    که کمال 

و  معتبر  دلیل  اولین  این  می گرفت   .  سرچشمه  محکمی  مسیحی  ایمان  از  آن ها  اخالقی  اصول 

ملموس برای من بود    که حقانیت مسیحیت را اثبات می کرد   . این را اضافه کنم که آن ها افرادی 

 من اهل ایرلند شمالی هستم   . والدینم 
ً
مسیحی بودند که اهل کوته بینی و فرقه گرایی نبودند   . اتفاقا

آن قدر به من عالقه داشتند که به من اجاز ٔه تفکر بدهند   . و از همین رو، جذب دانش کنونی خود 

شدم   . بیایید لحظاتی به علم بپردازیم.  نوشتٔه روی در ورودی البراتوار مشهور کاوندیش در کمبریج    

که نمونه ای عالی برای جست وجوست و توسط    نابغٔه اسکاتلندی، جیمز کالرک مکسول، در آنجا 

انجیل عبری  قرار داده شده    ـ    کسی که به گفتٔه انیشتین جایگاهی بعد از نیوتن دارد    ـ برگرفته از 

مل می کنند، کسانی که از دیدنشان حیرت زده می شوند.«    
ٔ
است:    »در کارهای شگرف خداوند تا

این جمله به این دلیل در اینجا قرار داده شده    که وحدت و انسجام جهان    اثباتی است برای وجود 

خدایی یکتا؛ یعنی باور به وجود خدایی یکتا    به وجودآورند ٔه علم مدرن در قرون شانزده و هفده 

بود  . همان طورکه سی. اس. لوئیس گفت    »انسان به علم وابسته شد، چون از طبیعت انتظار رفتار 

قانونمند داشت    و این انتظار به دلیل باور به یک قانونگذار بود«  . یکی از برجسته ترین تاریخدانان 

یا باالتر از همه، آموز ٔه   ـ     این مطلب را این طور بیان می کند   : »مسیحیت  استرالیا ـ ادوین جاج 

انجیل در مورد خلقت،    خود پدیدآورند ٔه متدولوژی علم نوین است. ما دیگر به اندیشٔه یونانیان 

این طور  می کنند،  نگاه  علم  سرچشمٔه  به عنوان  اندیشه  آن  به  افراد  اینکه  وجود  با  نیستیم.  پایبند 
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نیست که سرآغازی برای علم باشد.« پیشتازان علم به خدای رخنه پوش باور نداشتند، دیدگاهی 

 خدا دلیلی برای آن دارد.    وقتی نیوتن 
ً
که می گوید چون توضیحی برای چیزی ندارم، پس حتما

قانون جاذبه را کشف کرد، نگفت  »حاال می دانم چطور عمل می کند پس به خدا نیازی ندارم«،    

نه... او مشهورترین کتاب تاریخ علم را نوشت   : اصول ریاضی   . و امیدوار بود این کتاب کمکی 

باشد    برای فردی اندیشمند تا به خدا باور پیدا کند    و نه تنها حقیقت پرداختن به دانش، بلکه نتایج 

آن است که به خدا اشاره دارد.    »و آسمان ها که نشانی از شکوه خداوند است«    قطعه ای از شاعر 

یهودی قدیمی    است؛ در سال های اخیر با بررسی و تفکر از طریق همان آسمان ها   ما از تعادلی 

گاه می شویم، چیزی که آن را    »تنظیم دقیق نیروهای بنیادی طبیعت« می نامند    که برای  ظریف آ

وجود حیات ضروری است   . آرنو پنزیاس که جایزٔه نوبل فیزیک را برد      ، گفت: »ستاره شناسی ما را 

به یک رخداد منحصربه فرد می رساند. جهانی که از هیچ به وجود آمد. چیزی با تعادلی به غایت 

طرحی  که  چیزی  کند؛  فراهم  را  حیات  وجود  الزم  شرایط   
ً
دقیقا تا     است  موردنیاز  موشکافانه 

پیتر  و  است من  این است   . واضح  از  باشد.«  اما قضیه عمیق تر  داشته  اساسی  و  ماوراءالطبیعی 

باوری مشترک در مورد اهمیت دلیل و منطق داریم. همچنین    در مورد زمینه های مربوط به علم و 

اصول اخالق   . و سٔوالی که اینجا پیش می آید این است: »با چه دلیل و مدرکی به عقل و منطق 

بشر  ذهن  برای  جهان  می کند  فرض  دانشمندی  هر  نمونه،  برای  باشیم؟«     داشته  ایمان  انسان 

قابل درک است    و انیشتین آن قدر باهوش بود که این مسئله باعث حیرتش بشود    و گفت: »تنها چیز 

که  باشد؟     این گونه  می تواند  چطور  است.«     بودنش  قابل درک  جهان،  این  مورد  در  غیرقابل درک 

معادله ای ریاضی که به ذهن یک ریاضیدان رسیده   ، بتواند با کارکردهای جهان بیرونی تطابق داشته 

باشد؟    یوجین ویگنر، برندٔه جایزٔه نوبل،    این را با عنوان »اثربخشی غیرمنطقی ریاضیات« تفسیر 

اینجا طنِز  در  قابل اطمینان است؟     انسان  پذیرفت که عقل  توجیهی می توان  با چه  می کند   . پس 

کسفورد    به من می گویند نیروی  جایگاه خداناباوری مشخص می شود. دوستان خداناباورم در آ

محرک تکامل    که در نهایت موجب شکل گیری استعدادهای شناختی انسانی در ما شد    و شامل 

 به حقیقت وابستگی نداشته و برای بقاست    و همٔه ما می دانیم که داستان 
ً
منطق هم می شود    اساسا

تهییج  خودخواه  ژن هایی  توسط   
ً
احتماال که     ملت هایی  و  تجاری  شرکت های  افراد،  چیست      . 

می شوند    تمام نگرانی شان مقابله با تهدیدهایی است که برای بقای آن ها وجود دارد   . عالوه بر آن، 



103

از نظر من خداناباورها مجبورند اندیشه را    به عنوان یک پدید ٔه نوروفیزیولوژیکی در نظر بگیرند   . 

اکنون از دیدگاهی تکاملی، شاید این مسئله برای خود نوروفیزیولوژی هم صادق باشد   . اما چرا 

 درست است؟    گذشته از تمام 
ً
باید به ذهن کسی خطور کند که باور ناشی از نوروفیزیولوژی غالبا

این ها، شیمیدان جی. بی. اس. هالدین مدت ها پیش به نکته ای اشاره کرد   : »اگر افکار ذهن من 

تنها جنبش اتم های درون مغز من است، مکانیزمی برآمده از فرایندهایی فاقد تفکر و راهنمایی نشده، 

چرا باید چیزی که به من می گوید را باور کنم؟ حتی در مورد اینکه از اتم ساخته شده است...«    

خداناباوری به نام جان گری پیامدهای چنین دیدگاهی را به دقت بیان می کند   : »اومانیسم مدرن 

خود نوعی ایمان است، یعنی بشریت می تواند حقیقت را از راه علم فهمیده و به آزادی دست پیدا 

ذهن  است،  غیرممکن  چیزی  چنین  باشد،  درست  داروین  طبیعی  انتخاب  نظریٔه  اگر  اما  کند، 

انسان در خدمت کامیابی تکامل است، نه حقیقت.«  بااین حال دوستان خداناباور من همچنان 

پافشاری می کنند    که عقالنی است باور کنیم    که تکامل عقل بشری در جهت کشف حقیقت نبوده 

است   ، اما غیرعقالنی است که من باور داشته باشم    عقل بشری توسط خدا طراحی و خلق شده 

است    تا بتوانیم حقیقت را درک کرده و باور کنیم   . چه عقالنیتی پشت این ادعا وجود دارد؟    باور 

 این مطلب را درک کرده است   . او می گوید: 
ً
دارم که آلوین پالنتینگا، فیلسوف آمریکایی، کامال

راهنمایی نشده  و  تفکر  فاقد  طبیعی  فرایندهای  محصول     ما  که  باشد  خداناباور ها  با  حق  »اگر 

هستیم، پس آن ها دلیلی محکم به ما دادند تا به استعدادهای شناختی انسانی خود شک کنیم، 

همچنین به اعتبار تمام باورهایی که تولید می کنند که شامل خداناباوری هم می شود. در نتیجه 

زیست شناسی و باور آن ها به طبیعت گرایی در جدال با یکدیگر قرار می گیرند، در کشمکشی که 

هیچ ارتباطی به خدا ندارد.«  این یعنی خداناباوری با تقلیل گرایی خود بنیان های عقالنیت مورد 

نیاز    برای ساخت، درک یا باور به هرگونه استدالل را تخریب می کند    که شامل استدالل های علمی 

و اخالقی می شود   . به وضوح چیزی در اینجا اشتباه است    و از نظر من این فرضیٔه بنیادی ای است 

که خداناباوری بر آن استوار است؛  اینکه واقعیت غایی یک تودٔه انرژی فاقد جنبٔه شخصی است    

و باقی چیزها شامل ذهن و هوش برآمده از آن است   . پس خداناباوری مجبور است تا امر عقالنی 

 عکس آن را به ما می آموزد   ؛ 
ً
را برخاسته از امر غیرعقالنی برشمارد. و در مقابل، خداباوری دقیقا

با این ادعا شروع می کند که واقعیت غایی دارای جنبٔه شخصی بوده و هوشمند است   . در ابتدا تنها 
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کالم بود   . کالم با خدا بود و آن کالم خود خدا بود   . هستی تمام چیزها از جانب او آمد   . پس خدا 

بنیان همه چیز است و جاودان   . این ماده و انرژی اند که برآمده از آن هستند   . خدا یک شخص است 

علم  به  می توان  که  است  همین    دلیل  به  و  هستند  او  تصویر  از  بازتابی  انسان ها  نظریه   .  یک  نه 

خداناباوری  مورد  در  درحالی که  است   .  عقالنی  دانشمند  یک  به عنوان  من  برای  این  پرداخت   . 

با دلیل می گویم که وجود خدا به مفهوم  این گونه نیست   . گرچه خدا فراتر از هوشمندی است،  

 استدالل اخالقی ای را که به درستی برای پیتر سینگر اهمیت 
ً
عقالنیت انسجام می بخشد،    خصوصا

نیازی ندارند.  اعتقاد مذهبی  به  امور اخالقی و رفتاری  پیتر،     تو موافقم  با  دارد ممکن می سازد. 

 همان چیزی است 
ً
گذشته از تمام این ها، خود تو نمونه ای تحسین برانگیز از آن هستی   . این دقیقا

که انتظارش را دارم. از دیدگاه من، چه انسان ها به خدا باور داشته باشند چه این طور نباشد، شبیه 

خداوند و به عنوان افرادی اخالقی و دارای همدلی آفریده شده اند. عقالنیت می تواند مورد استفاده 

قرار گیرد،    اما نمی تواند بدون در نظر گرفتن خدا به طور کامل توضیح داده شود. این قضیه در مورد 

از  نوین  علم  همان طورکه  می کنم.  استناد  تاریخ  به  هم  باز  است   .  صادق  هم  اخالقی  اصول 

ریشه های یهودی ـ مسیحی سرچشمه می گیرد،    در مورد مفهوم برابری انسان ها که زیربنای جامعٔه 

می نویسد:  این گونه  ـ  خداناباور  متفکر  ـ  یورگن هابرماس  است   .  این گونه  هم  دارد  قرار  غرب 

رفتار  همبستگی،  عین  در  جمعی  زندگی  آزادی،  آرمان های  که  جهان شمول     »برابری خواهی 

آن  از  دموکراسی  و  بشر  با وجدان، حقوق  مرتبط  فردی  اخالق  رهایی،  و  زندگی  در  خودمختار 

یهودیت و عشق  از عدالت موجود در اصول اخالقی  سرچشمه گرفت، میراث مستقیمی است 

موجود در اصول اخالقی مسیحیت، باقی همه چرندیات آرمانی پست مدرن است   .« ارزش یک 

انسان در مفهوم برابری خواهی، نه بر اساس    کارکردهای آن بلکه بر اساس ماهیت آن انسانی است 

کردیم  فکر  »ما  گفتند  من  به  باری  روسیه ام   چند  اهل  دوستان  آفریده شده است .  که شبیه خدا 

می توانیم خدا را کنار    بگذاریم و ارزش انسان ها را حفظ کنیم. اما نتوانستیم. خدا را کنار گذاشتیم 

و میلیون ها انسان را تباه کردیم.« از نظر من کنار گذاشتن خدا برابر است با از بین بردن آزادی 

انسان،    چون شما می مانید و فرایندهایی بدون تفکر و فاقد راهنما    که وجودشان تنها از طریق انسان 

و شانس امکان پذیر است؛    بدون اینکه حتی لحظه ای امیدی راستین داشته باشند، وجود دارند تا 

زمانی توسط نیروهای فاقد تفکر که آن ها را به وجود آورده اند، نابود شوند . چه آزادی ای!    جان گری 
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ـ یک خداناباور ـ در مورد خداناباور های نوین و غوغاگر، مانند ریچارد داوکینز، می گوید : »آن ها 

 آن پرسشی داشته باشند.«    گذشته از 
ٔ
از آزادی های لیبرال دفاع می کنند بدون آنکه در مورد سرمنشا

تمام این ها، نیچه به وضوح متوجه این نکته شد که اگر هیچ    پایه و اساس ابدی ای برای ارزش های 

مستقل از انسان وجود نداشته باشد،    چگونه معیارهای اخالقی ما می توانند چیزی جز قراردادهای 

محدود انسانی باشند؟    در نهایت حاصلی بی معنا از فرایند تکاملی فاقد تفکر و راهنما هستند   . 

پیتر، به نظرم کتاب اخیر تو شگفت انگیز است   ، گرچه می دانم باور داری ما از سر شانس در اینجا 

وجود داریم. در مقدمٔه سومین ویرایش اصول اخالق کاربردی    گفتی ممکن است حقایق اخالقی 

بسیار  با موضع من  نظر می آید  به  که  ندارد  بستگی  تمایالت کسی  به  که  باشد     عینی ای موجود 

چنین  کسفورد  آ کنفرانس  از  گاردین  اخیر  گزارش  باشیم،  منصف  بخواهیم  اگر  و  باشد     سازگار 

می گوید: »علی رغم اینکه پیتر دیگر هیچ تمایلی به باور به خدا ندارد، پذیرفته که احساس می کند 

از این کار پشیمان می شود. چون این باور تنها پاسخ کامل به این سٔوال است که چرا اخالقی عمل 

می کنم. تنها ایمان به یک خدای نیک است که در نهایت این عقیده را حفاظت می کند    که زندگی 

اخالقی و زندگی خوب با یکدیگر سازگارند.« مشتاقانه منتظر بررسی دالیل این مسئله هستم که 

که  همان قدر  علم  بیاوری.  ایمان  خدا  به  و  برداری     را  قدم  آن  نمی توانی  می کنی  احساس  چرا    

را دارد. پس سراغ دلیل و مدرک دیگری می روم    و آن  شگفت انگیز است، محدودیت های خود 

راه حل  است.  گفته  سخن  جهان  این  با  خدا  که  می کنم  ادعا  است.  مقدس  کتاب  در  »وحی« 

منحصربه فرد کتاب مقدس تنها برای گسترش اصول اخالقی انسانی نیست    بلکه در مجموع فراتر 

با خدا از طریق رستگاری    که توسط عیسی مسیح  از این بحث هاست. ترمیم رابطٔه آسیب دیده 

برای ما به ارمغان آورده است؛    رابطه ای که قدرت زندگی اخالقی برای خدا را به همراه دارد    و در 

اینجا به چیزی می رسیم که از نظر من دلیل و مدرک اصلی است؛    نه تنها برای وجود خدا بلکه برای 

ماهیت او. این عیسی مسیح بود که نه فقط قانون طالیی را آموزش داد، بلکه آن را به تصویر کشید  . 

قانون طالیی: با دیگران همان گونه رفتار کن که می خواهی با تو رفتار کنند. او گرسنه را غذا داد، 

بیمار و رنجور را شفا بخشید و رانده شده از جامعه را در آغوش کشید  . بخشش و صلح و زندگی 

جدیدی را برای میلیون ها انسان به ارمغان آورد. او توانایی انجام چنین کاری را داشت چون با 

 تنها یک انسان نبود  . بلکه خدا در کالبد انسان آمده بود تا نجاتبخش 
ً
اینکه یک انسان بود،    منحصرا
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این جهان باشد  . این ادعای اصلی انجیل است. آن کالم تجسم یافت و در میان ما سکنی گزید    و 

حقیقت  ـ  هستم  من  این  هستیم.  یکی  خدا  و  »من  کرد   :  بیان  مسئله  این  با  متناسب  اظهاراتی 

نیاز داریم  اما  ابراهیم وجود داشته باشد. این ادعاها گیج کننده است     از آنکه  محض. حتی قبل 

کمی مکث کنیم و در این مورد اندیشه کنیم    که ماهیت جهان فیزیکی هم پیچیده و گیج کننده 

است. حتی هنوز نمی دانیم انرژی چیست. پس نباید متعجب شویم که چنین حقایق عمیقی تا 

باور داریم،     به نظریه های عمیق فیزیکی  با دلیل و مدرک  این حد پیچیده هستند    و همان طورکه 

عقیدٔه من به اینکه عیسی فرزند خداست    بر مبنای واقعیت بازگشت تاریخی او از دنیای مردگان 

مل است ، اگر از 
ٔ
است    که این امر مسیحیت را در سراسر جهان گستراند. البته که مسئله ای قابل تا

دنیای مردگان بازگشته باشد . مرگ پایان همه چیز نیست و خداناباوری در اشتباه است. اگر این طور 

مسیحیت  من  نظر  از  بگویم     باید  آخر  در  آقایان،  و  خانم ها  است   .  اشتباه  در  مسیحیت  نباشد، 

خشنودی  احساس  عقالنی  نظر  از  نه تنها  می خوانم،  انجیل  وقتی  است   .  انگیزه بخش  به شدت 

می کنم    بلکه احساس می کنم خدا با من سخن می گوید . البته که این به جد امری شخصی است    

اما از من پرسیده اند چه دلیل و مدرکی برایم قابل قبول است،    و باید بگویم که این اصلی ترین دلیل 

 آموخته ام به او اطمینان کنم    و دالیل 
ً
است . نه تنها متقاعد شده ام که خدایی وجود دارد،    بلکه عمیقا

محکمی هم برای این کار وجود دارد. گذشته از تمام این ها، مسیح به خاطر من جان سپرد   و این 

 بی منت را در من به وجود می آورد. همچنین باور و صلح را    که 
ً
موضوع احساس بخششی مطلقا

در  خدا  یاری  با  بتوانم  تا  می بخشد     را  خودم  ماهیت  تاریک  بعد  با  شدن  مواجه  توانایی  من  به 

من  برای  او  زندگی،  دشوار  مشکالت  و  مسائل  با  مواجهه  در  دهم.  انجام  کاری  موردش 

مشکل گشاست    و به طور خالصه، رابطٔه من با خدا از طریق مسیح است    که در نهایت عالی ترین 

دلیل و مدرک برای واقعیت داشتن خداست    که زندگی من را مملو از معنا و مفهوم می کند؛ زندگی 

مشترک من، خانواده و کارم را در بر می گیرد    و من الیق هیچ کدام از این ها نیستم   . خانم ها و آقایان! 

از نظر من بسیار مشکل می توان به چنین خدایی اعتماد نکرد...    سپاسگزارم   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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لری تان:

پروفسور سینگر... نوبت نطق آغازین شماست...  

پیتر سینگر:

بسیار سپاسگزارم... از تو هم ممنونم، لری. به خاطر ترتیب دادن این رویداد و آمدن به زادگاه من، 

ملبورن؛ همچنین از جان لنکس به خاطر پیوستن به من. خوشحالم که حداقل یک مسابقٔه فوتبال 

دیدی    و در این بازدید چیزی یاد گرفتی   . جان، ممنونم به خاطر سخنان پرشوری که طرح کردی. 

اجازه دهید با این دالیل شروع کنم که چرا به خدا باور ندارم   . فکر می کنم حدس زده باشید که 

حداقل یک دلیل مثبت وجود دارد    و دو دلیل منفی دیگر   . دلیل مثبت و قطعی    همانی است که 

توسط الپالس مطرح شد   . هنگامی که امپراتور ناپلئون از او پرسید خداوند در کجای شرح کیهانی 

او قرار دارد    و الپالس آن پاسخ مشهور را داد   : »من به این فرضیه احتیاجی ندارم.«  به تعبیر دیگر، 

 قابل تفسیر است   . یا حداقل اینکه 
ً
از دیدگاه الپالس این جهان بدون فرضیٔه وجود خدا هم کامال

با فرض گرفتن وجود خدا چیزی به آن تفسیر اضافه نمی شود   . خب، پس چرا چنین کاری کنیم؟    

پرداخت،    فکر می کنم همچنان  آن ها خواهیم  به  بعد  تمام صحبت های جان که کمی  علی رغم 

مسئلٔه اصلی همین است   . ما برای تفسیر جهان نیازی به خدا نداریم و چنین باوری کمکی به ما 

نمی کند   . چرا افراد به خدا باور دارند؟    این را به عنوان سٔوالی فلسفی می پرسم تا سٔوالی روان شناسی  . 

ممکن است نیازهایی روانی در افراد وجود داشته باشد که به خدا باور داشته باشند    اما اگر بخواهیم 

به عنوان سٔوالی فلسفی به آن بپردازیم،    می توانیم بگوییم در سنت مسیحیت و بخصوص در دوران 

چنین  است.     بوده  خدا  وجود  برای  عقالنی  استدالل های  ارائٔه  جهت  در  تالش ها  وسطی     قرون 

از  مورد  سه  میان  در  دارد.     وجود  رومی  کاتولیک  محافل  در  همچنان  حدودی  تا  رویکردی 

استدالل های مشهور،    استدالل »علت اولیه« وجود دارد،    به این معنا که نیاز داری به خدا باور 

داشته باشی    تا بتوانی به پرسش چیستی علت وجود جهان پاسخ بدهی   . البته که پاسخ این است: 

خدا آن را خلق کرد   . جان می گوید که به آن باور دارد؛ خدای انجیل ـ همان خدایی که جهان را 

آفرید.    بعد از آن، استدالل »هستی شناختی« است که با تعریف    خدا به عنوان موجودی تمام عیار 
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سروکار دارد    و سومین مورد، »استدالل نظم« است    به این معنا که در جهان نشانه هایی از طراحی 

شدن توسط خدا وجود دارد.    اجازه بدهید نگاهی مختصر به این موارد بیندازم. استدالل علت 

اولیه    که امروزه به دلیل تطابق آن با علم ترویج می شود    ـ چون گاهی اوقات افراد می گویند: »مگر 

ما از طریق علم یاد نگرفتیم جهان با بیگ بنگ آغاز شد؟« ـ حدود سیزده میلیارد سال پیش شروع 

شد. فکر می کنم جان چنین چیزی گفت یا از دانشمندی نقل قول کرد که این جهان از هیچ به 

وجود آمده است. چطور چنین چیزی ممکن است و می توان چیزی را از هیچ به وجود آورد؟ آیا 

به این مفهوم اشاره نمی کند که باید خدایی وجود داشته باشد؟ اما من فکر می کنم دانشمندان در 

به وجود آمدن بسیاری از این سردرگمی ها مقصرند، وقتی از کلمٔه »جهان« در عبارت هایی مانند 

با   
ً
واقعا اگر  شد.  آغاز  بیگ بنگ  یک  با  پیش  سال  میلیارد  سیزده  جهان  می کنند:  استفاده  این 

منظور  که  بپرسید  و  کنید  برخورد  داده  قرار  بررسی  و  تحقیق  مورد  را  مسئله  این  که  فیزیکدانی 

واقعی اش از کلمٔه جهان در این عبارت چیست و او صادق باشد، به شما خواهد گفت: »جهان 

قابل مشاهده« یا »جهان شناخته شده«. جهانی که می توانیم به وسیلٔه تلسکوپ ها و باقی ابزاری که 

در اختیار داریم مشاهده کنیم. به نظر می رسد با گونه ای انفجار آغاز شده باشد و از حدود سیزده 

میلیارد سال پیش تا کنون رو به گسترش بوده است. اما اگر از آن دانشمند بپرسید که آیا می دانیم 

از هیچ به وجود آمده است، خواهد گفت: »نه. به هیچ وجه چنین چیزی را نمی دانیم، ما نمی توانیم 

بیان  بیگ بنگ  از  پیش  مورد  در  اظهاراتی  وقتی  پس  کنیم.«  مشاهده  را  بیگ بنگ  از  قبل  چیزی 

 این اظهارات ایمان مذهبی یا باور باشد. شاید 
ٔ
 منشا

ً
می کنند، این اظهارات علمی نیستند. احتماال

 در حال نوسان بین دو حالت توسعه و فروپاشی، 
ً
 در حال نوسان بوده است. دائما

ً
این جهان دائما

 منطبق بر آن چیزی است که علم به ما می گوید. پس برای تفسیر 
ً
برای مدتی بی نهایت. این کامال

سرآغاز این جهان به خدا احتیاجی نداریم. شاید این جهان همیشه وجود داشته و البته اگر ما مانند 

استدالل علت اولیه فکر کنیم ـ اینکه »هر چیزی باید علتی اولیه داشته باشد« ـ این استدالل در 

مورد خدا هم به کار می آید.                                                                  اگر مجاز باشیم بگوییم خدا به علت اولیه ای احتیاج ندارد، می توانیم 

چنین استداللی را در مورد این جهان هم به کار ببریم  . استدالل هستی شناختی که به طور خالصه 

معرفی شد، خدا را یک موجود تمام عیار و کامل معرفی می کند، به این معنی که خدا حد نهایت 

هر کیفیتی است که بتوانید تصور کنید؛ زیبا، خردمند، نیک، قدرتمند و غیره                                                                         . سپس ادعا می شود   
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که اگر چنین خدایی وجود نداشته باشد،   این یک شکست و فقدان خواهد بود.   پس چون چنین 

موجودی وجود ندارد، خدا باید وجود داشته باشد.                                                                             امروزه فالسفٔه بسیار اندکی به این استدالل 

باور دارند.    اگر حس می کنید این استدالل نوعی کلک و حقه است، حس شما درست است. باور 

دارم که آلوین پالنتینگا ـ که جان اشاره ای به او کرد ـ جزء فالسفٔه انگشت شماری است که به 

 من به آن باور ندارم   . هستی و وجود خصلتی در دستٔه 
ً
ارزشمندی این استدالل باور دارد   اما مطمئنا

خصلت های دیگر چون قدرت، زیبایی، خردمندی یا نیکی نیست      . سردرگمی و اشتباهی واضح 

است که تصور کنیم می توان هستی و وجود را این گونه تعریف کرد      . و سومین مورد، استدالل نظم ، 

ریچارد داوکینز  است.  استدالل »ساعت ساز«  این  به حساب می آمد   .  استدالل محکمی  زمانی 

کتابی با عنوان »ساعت ساز نابینا« دارد    که در آن می گوید اگر همه چیز توسط تکامل به وجود آمده 

است، چطور سازگاری و هماهنگی به این درستی عملی شده است      ، به نظر همه چیز به خوبی کار 

 این فکر 
ً
می کند و نشانه هایی وجود دارد که گویی همه چیز به گونه ای طراحی شده است      . مطمئنا

به ذهن افراد می رسد که حیوانات برای خوراک ما آفریده شده اند و همچنین برای پوشاکمان   . او به 

موارد دیگری در طبیعت اشاره می کند    مانند این واقعیت که اگر آب هنگام یخ زدن منبسط نمی شد،    

دریاچه ها منجمد شده و ماهی ها می مردند و غیره ؛ چیزهایی که افراد به چشم یک طراحی عالی 

به آن نگاه می کنند    شامل اندام ما و حیوانات که به نظر می رسد کارکرد و هدف مشخصی دارند                                                                                                     . 

البته حاال که نظریٔه تکامل داروین را درک می کنیم    ، اعتبار این استدالل هم از بین رفته است و                                                                                                         

درک بسیار بهتری از وجود اندام های خود و هستی سایر موجودات داریم     . آن ها در طول زمانی 

غیرقابل تصور تکامل یافته اند      و آن هایی که توانستند با محیط خود تطابق پیدا کنند، زنده بمانند و 

به جا گذاشتند که همچنان در کنار ما وجود دارد     . فکر می کنم  از خود  تولید مثل کنند    ، نسلی 

 هم درک ما از علم ژنتیک      
ً
مدارکی که از فسیل ها موجود است این مسئله را نشان می دهد                                                                                                                و اخیرا

ژن  تعدادی  که  باکتری هاست  همچون  ساده  بسیار  ارگان های  با  ما  بیولوژیکی  ارتباط  نشانگر 

مشترک با آن ها داریم.             به همین ترتیب با موجوداتی که شباهت بیشتری به ما دارند اشتراک ژن 

 نودوهشت درصد اشتراک ژن داریم      . فکر می کنم تکامل 
ً
بیشتری داریم            . با شامپانزه ها هم حدودا

 اثبات شده است که شواهد و مدارک بسیاری هم برای آن وجود دارد.         به همین دلیل 
ً
نظریه ای کامال

به استدالل نظم برای تفسیر این جهان احتیاجی نداریم      . پس، از نظر من استدالل های مربوط به 
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وجود خدا محکم نیستند      . جالب توجه است که این استدالل ها مدت ها پیش در سنت پروتستان 

منسوخ شده اند      . پس پروتستان ها استدالل ها را رد کرده و می گویند تنها ایمان است که اهمیت 

دارد      ، و ایمان چیست؟       ایماْن تنها باور داشتن به چیزی است، بدون اینکه دلیلی عقالنی یا حتی 

شواهدی داشته باشید      . می دانم که جان ریاضیدانی اهل فن است       پس مطمئنم که با ریاضیدان و 

فیلسوف قرن نوزده، ویلیام کلیفورد، آشنایی دارد      . کسی که مقالٔه بسیار خوبی در مورد ایمان نوشته 

است      . او با استفاده از تشبیه، داستان صاحب یک کشتی را بیان می کند که می خواهد یک کشتی 

پر از مهاجر را راهی کند.     اگر مایل باشید، می توانیم تصور کنیم مقصد آن ها استرالیاست،       چراکه 

در قرن نوزدهم بسیاری از مهاجران از انگلیس به استرالیا سفر کردند      . تا جایی که می دانیم، تنها 

کافی است به وسعت عظیم اقیانوس قدم بگذارید       تا مکان غرق شدن برخی کشتی ها و زندگی های 

که  این صاحب کشتی  اما  نزدیکی الکهارت      .  در   جایی 
ً
مثال ببینید.  بین رفت        از  که  را  بسیاری 

که  باشد  دریا  مناسب  و  آن قدر محکم  نیست کشتی اش  متصور می شود،       مطمئن  را  او  کلیفورد 

و  این مورد فکر می کند  در  برساند.         پس  به سرزمین جدید  را  با سفری طوالنی مهاجران  بتواند 

می گوید: »باالخره مشیت الهی هم وجود دارد. پس چطور می شود مشیت الهی    اجازه دهد این 

مردم نیکی که به دنبال آیندٔه خود می روند... مردان، زنان و حتی کودکان ـ که هیچ گونه گناهی 

مرتکب نشده اند ـ در این مسیر غرق شوند؟ پس به خدا ایمان خواهم داشت       و به خودم زحمت 

استرالیا خواهد  به  دارم که  ایمان  نه، چون  یا  بررسی کنم کشتی مناسب سفر است  تا  نمی دهم 

رسید            .« البته همان طورکه گفتم، بعضی از کشتی ها به مقصد نرسیدند       و ما این صاحب کشتی را 

مقصر خواهیم دانست       و خواهیم گفت: »نمی توانی فقط ایمان داشته باشی، بلکه نیاز است شواهد 

و مدارک را هم بررسی کنی.« ممکن است ایماِن صاحب کشتی زندگی هایی را به خطر بیندازد و 

کلیسای  خودداری  واقع        در  دارد            .  کارکردی  چنین  ایمان  هم  واقعی  جهان  در  امروزه  سفانه 
ٔ
متا

کاتولیک رومی از جایز شمردن استفاده از کاندوم       حتی در قسمت های جنوبی آفریقا که ریسک 

ابتال به اچ آی وی بسیار باالست      بدون شک نه تنها زندگی افراد را به خطر می اندازد،       بلکه زندگی 

میلیون ها انسان بی گناه را نابود می کند      . ما هزینٔه گزافی برای ایمان مذهبی بعضی از رهبران دینی 

می پردازیم      . در نتیجه، فکر نمی کنم استدالل های وجود خدا محکم باشند       و فکر نمی کنم بتوانیم 

به جای آن ها به ایمان تکیه کنیم      . اما من دو استدالل علیه باور به خدای کتاب مقدس دارم      . اولین 
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استدالل این است که       اگرچه ممکن است در جامعه ای زندگی کنیم که غالب افراد آن مسیحی 

با هم در نظر  را  بیایید همه  کتاب مقدس صحبت می کنیم،  البته چون در مورد خدای  ـ  باشند       

بگیریم      ، منظورم افراد مسیحی و یهودی است      ـ  اکثر باورهای مذهبی ناشی از مسیحیت یا یهودیت 

است       و اگر بخواهیم گسترٔه نگاه خود را تا سنت های ابراهیمی پیش ببریم، می توانیم مسلمانان را 

افراد در  هم در نظر بگیریم       . ما این را به عنوان یک حقیقت جامعه شناختی می دانیم که       اگر این 

فرهنگ های دیگری با باورهای مذهبی متفاوتی پرورش می یافتند ـ برای مثال در هند ـ           به احتمال 

زیاد  بسیار  احتمال  به  می یافتند،  پرورش  اسالمی  کشورهای  در  اگر  بودند       و  هندو  زیاد  بسیار 

مسلمان بودند      . پس نوعی نسبی انگاری در مورد باور مذهبی وجود دارد که حداقل باید در ما نگاه 

هم  والدینش  درحالی که  است  مسیحی  جان  اینکه  آیا  آورد            .  وجود  به  آن  به  نسبت  شکاکانه ای 

 این سنت فرهنگی 
ً
مسیحی بودند، فقط یک اتفاق است؟       البته که فقط یک اتفاق نیست      . مطمئنا

بوده که پذیرش آن باور را برای او آسان تر کرده است      . البته بسیاری از فرزندان مسیحیان هم باور 

نگاه  سنت ها  آن  به  نسبت  حداقل  باید  می کنم  فکر  تفاسیر،  این  با  می کنند      .  رها  را  خود  سنتی 

منتقدانه ای داشته باشیم      . اما به نظرم استدالل منفی دوم قوی تر است      . اینکه وقتی در مورد خدای 

 به صورت یک هستی تعریف می شود       
ً
سنت یهودیت یا مسیحیت صحبت می کنیم      ، آن خدا معموال

 دانایی، قدرت و نیکی است      ـ  قادر مطلق، دانای کل و خیر مطلق      . بااین حال در این جهان 
ً
که تماما

رنج و مصیبت وجود دارد      . چگونه ممکن است در این جهان رنج و مصیبت وجود داشته باشد، 

گاه باشد       و قدرت پیشگیری از آن را داشته باشد و     با وجود  اگر خدایی وجود داشته باشد که به آن آ

گاه هستند و در پاسخ چیزهای  این، جلوی آن را نگیرد      . البته مسیحیان از وجود این استدالل آ

بسیاری می گویند      ، برای مثال       اینکه خدا به ما ارادۀ آزاد بخشید      . این نعمت بزرگی است  و ارزش 

او نمی تواند  آزاد هستیم،        ارادۀ  اینکه ما دارای  به  با توجه  اما  این رنج و مصیبت ها را دارد.        تمام 

جلویمان را بگیرد تا باعث رنج یکدیگر نشویم.       ممکن است بپرسیم که آیا ارادۀ آزاد چنین ارزشی 

دارد؟       ارزش این همه درد و رنجی که در جهان وجود دارد       را دارد؟ گذشته از این ها       واضح است که 

در جهان درد و رنج هایی وجود دارد که ناشی از ارادٔه آزاد نیست      ، برای مثال      ، همٔه شما می دانید که       

 هجده ماه پیش پایان یافت       ـ جنوب شرقی استرالیا درگیر خشکسالی 
ً
به مدت دوازده سال ـ حدودا

این دلیل که  به  تنها  از حیوانات تلف شدند      .  بود       و در طول آن خشکسالی       بسیاری  وحشتناکی 
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چاله های آبی خشک شدند و آن ها خوراک کافی نداشتند       و اعمال انسانی نبود که موجب این درد 

و رنج شد.      پس درد و رنج هایی در این جهان وجود دارد که علت انسانی ندارد،       بلکه ناشی از زلزله 

است     .  گناه  از  ناشی  رنج  و  درد  می گویند  مسیحیان  اوقات  گاهی  است      .  غیره  و  خشکسالی  و 

غیرممکن است باور کنیم کودکی که بر اثر زلزله زیر آوار ساختمان مانده       گناهی مرتکب شده که 

مجازات آن چنین درد و رنجی است      . همچنین حیواناتی که پیش تر از آن ها گفتم       بدون آنکه گناهی 

مرتکب شوند دچار درد و رنجی شدند       که دلیل انسانی نداشته و ناشی از طبیعت بوده است      . از 

دهد     توضیح  من  به  تا  می پرسم  هم  از جان  و  پرسیده ام  و خردمند  متفکر  مسیحیان  از  بسیاری 

چگونه وجود درد و رنج بی دلیلی که به دست انسان ایجاد نشده می تواند با این ایده سازگار باشد 

گاهی داشته، قادر بوده در  که خدای دانای کلی که این جهان را به وجود آورده و به این درد و رنج آ

ابتدای خلقت جهان آن را پیش بینی کند       و بااین حال چیزی را تغییر نداده       تا این حجم از درد و رنج 

 غیرقابل تصور است که این جهان همان جهان 
ً
جاری در جهان را کاهش دهد      . از نظر من عمیقا

ساخته شده به دست چنین خدایی باشد      . به نظر می رسد    این جهان برآمده از فرایندهای تکامل 

این،  وجود  با  هستند      .  راهنما  و  تفکر  فاقد  شک  بدون  که  داریم        آشنایی  آن  با  همگی  که  است 

موجوداتی دارای قدرت استدالل از دل خود بیرون آورده است       و در پاسخ به چیزی که جان گفت، 

می خواهم بگویم آ ن ها ظرفیت های توسعه یافته ای دارند       تا جهان را در موقعیت هایی درک کنند که 

برای بقایشان سودمند است      . حاال از همین ظرفیت ها برای درک جهان استفاده می کنند       و از نظر 

من، این تصور از جهانی که در آن قرار داریم نسبت به تصوری که خداباور ها تالش می کنند ما را 

به باور به آن ترغیب کنند     بسیار قابل قبول تر است. سپاسگزارم      .

 لری تان:      

جان... پنج تا هفت دقیقه زمان داری...      

جان لنکس:

خب، پیتر... بسیار سپاسگزارم... فکر می کنم بتوانیم تمام شب اینجا باشیم و گفت وگوی بسیاری 

جالبی داشته باشیم            . بگذارید تالشم را بکنم و بعد به تفصیل با مسئول جلسه در مورد این چیزها 
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ناپلئون از او پرسید »جایگاه خدا  صحبت کنیم      . اول از همه در مورد الپالس ریاضیدان      . وقتی 

در معادالتت کجاست؟«       البته که به درستی پاسخ داد      :   »من به این فرضیه احتیاج ندارم.« به این 

خاطر که او توضیح می داد چطور این مسئله به زبان ریاضی توصیف شده است      . اما اگر ناپلئون 

این گونه از الپالس سٔوال می کرد که »چطور این جهان توسط چنین معادالتی کنترل می شود؟«            ، 

ممکن بود به شیو ه ای دیگر پاسخ بدهد      . فکر می کنم اشتباه کار اینجاست که       تفاوت مکانیزم و 

قانون به عنوان تفسیر در یک سمت       و خدا به عنوان عامل در سمتی دیگر در نظر گرفته نمی شود      . 

شما خود هنری فورد را در قوانین احتراق داخلی یا خودروهایش نخواهید یافت      . اما اگر بخواهید 

تفسیری کامل از خودروی سواری داشته باشید، به هر دو گونه از توضیح و تفسیر نیاز خواهید 

اثبات  برای  سنتی  استدالل های  مورد  در  می آورد      .  میان  به  را  بعدی  نکتٔه  مسئله  این  که  داشت            . 

وجود خدا ـ که البته االن نمی توانیم همٔه آن ها را بررسی کنیم ـ              بگذارید سراغ استدالل نظم بروم      . 

هرآنچه در توان تکامل باشد یا نباشد، یک مکانیزم است       و نکتٔه کلی در مورد چنین اشتباهاتی این 

است   که وجود یک مکانیزم دارای کارکرد       به خودی خود استداللی در جهت نیستی عامل طراح 

از جنبه های تکامل شک  به برخی   
ً
به عنوان یک ریاضیدان،      من شدیدا آن مکانیزم نیست      . حاال 

دارم ـ نه آن چیزی که داروین مشاهده کرد،             اما همان طورکه اکنون حتی توسط ریچارد داوکینز هم 

 حیات هیچ چیز برای گفتن ندارد      . چون تکامل برای 
ٔ
پذیرفته شده است      ، تکامل در مورد سرمنشا

ادامه به وجود تکثیرکننده ای جهش یافته نیاز دارد      . اما نکتٔه شگفت انگیزی که در مورد استدالل 

نظم برای من وجود دارد این است       که در تک تک ده تریلیون سلول بدن ما پایگاه داده ای وجود 

دارد      ، یک پایگاه داده ای عظیم. ژنوم انسان از ۳.5 بیلیون حرف تشکیل شده است که همگی دارای 

بینش ما می گوید       که ساختار  اکنون، تمام تجربه و  برنامٔه کامپیوتر هستند            .  نظم صحیحی شبیه 

زبان گونۀ نشانه ای       طی فرایند طبیعی به وجود نمی آید      . کافی است فقط چند حرف اول نام خود 

 آن را نتیجه بگیرید      . پس از 
ٔ
را روی شن های ساحل ملبورن ببینید       تا بالفاصله هوشمندی سرمنشا

 جدا از بحث تکامل ـ        وجود چنین ساختارهای زبان گونه ای شاهدی بسیار محکم 
ً
نظر منـ  کامال

نگویم      ، چون  آن  مورد  در  نمی توانم چیزی  که  کردی  سٔوالی مطرح  پیتر،  برای وجود خداست.       

ریچارد داوکینز موضوع اصلی کتاب خود ـ توهم خدا ـ را این مسئله قرار داده است      . اگر بگویی 

خدا جهان را خلق کرد، سپس مجبوری بگویی چه کسی خدا را خلق کرد      ، چه کسی خالق را خلق 
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کرد؟ این سٔوال زیرکانه ای است      ، چون اگر بپرسم چه کسی x را خلق کرد      ، فرض می کنم که x خلق 

بعید می دانم  مخلوق می نوشت،  توهم خدای  با عنوان  اگر ریچارد داوکینز کتابی  شده است     ، و 

نسخه های زیادی از آن فروش می رفت             چون قرن هاست می دانیم چنین خدایانی توهم هستند. ما 

آن ها را بت می نامیم            . پس از نظر من، این سٔوال چیزی را فرض می گیرد       که سنت های مسیحی و 

البته یهودی و مسلمان انکار می کنند      ، خدا مخلوق نیست      . وقتی با ریچارد داوکینز گفت وگویی 

داشتم که دوستمان لری ترتیب داده بود،       گفتم این سٔوالی دوپهلوست      . اگر ادعا می کنی که سٔوال 

»چه کسی خدا را خلق کرد؟« معتبر است      ، پس اجازه بده چنین سٔوالی را از خودت بپرسم      . تو 

باور داری که جهاْن تو را خلق کرد. چه کسی خالق تو را خلق کرد؟       همچنان منتظر پاسخ به آن 

سٔوال هستم. پیتر، در مورد ایمان، تعریف تو را نمی پذیرم      . این تعریف »ایمان کورکورانه« است      . 

همٔه ما تفاوت این دو را می دانیم. آن را در بحران مالی دیدیم و فکر می کردیم می توانیم به بعضی 

از بانکداران اعتماد کنیم. مگر نه؟  و متوجه شدیم ایمانمان مبنی بر وجود شواهد و مدارک نبود      . 

بدون شک ایمان کورکورانه خطرناک است و چیزی است که باعث می شود افراد جوان با هواپیما 

کید کنم که ایمان مسیحیت از آن جنس نیست      . این 
ٔ
به ساختمان های بلند بکوبند            . می خواهم تا

تعهدی مبنی بر شواهد است      . جان )یوحنا( در انتهای انجیل خود می گوید  عیسی کارهای بسیار 

دیگری را در حضور شاگردان خود انجام داد که در این کتاب نوشته نشده است      ، اما این ها به این 

منظور نوشته شده اند تا شاید باور کنید عیسی پسر خداست      . با این باور ممکن است در راه ورسم 

او زندگی کنید. به تفسیر دیگر، این شاهد و گواه است             که ایمان بر مبنای آن استوار است      . آنچه 

مسیحیت را روانٔه جهان باستان کرد، همان طورکه پاول به فالسفٔه آتن اشاره کرد      ، حقیقت رستاخیز 

به عنوان یک شالوده بود       که می توانستند ایمان خود را بر مبنای آن قرار داده و اعتمادبه نفس الزم 

دین  در مورد مسئلٔه  نمی پذیرم      .  را  تعریف  این  آورند            . پس من  به دست  را  تبلیغ مسیحیت  برای 

والدین و فرزندان      ، پیتر، می توانم بپرسم که آیا والدینت خداناباور بودند؟      

پیتر سینگر:

گنوستیک بود.        یک خداناباور       و پدرم بیشتر آ
ً
مادرم مطمئنا



11۵

جان لنکس:

پس تو هم مثل من ادامه دهندٔه باور والدینت هستی.      

پیتر سینگر:

این از نظر من »ایمان« نیست.   

   جان لنکس:

البته که این طور است... تو به آن باور نداری؟      

پیتر سینگر:

من به هیچ هستی ای ایمان ندارم.      

جان لنکس:

گاهی  پیتر، فکر می کنم نکته ای که به آن اشاره کردم مغالطٔه تکوین است که تو هم به خوبی به آن آ

داری            . مسئلٔه اصلی اینجاست و من هم خوب آن را درک می کنم      . زمانی که تازه به کمبریج آمده 

تمام  داری؟  باور  خدا  به  »تو  بود      :  این  می شد  پرسیده  من  از  که  سٔواالتی  اولین  از  یکی  بودم، 

ایمان  که  گذراندم  افرادی  میان  را  خود  زندگی  دلیل        همین  به  و  هستند.«  همین طور  ایرلندی ها 

مشترکی با یکدیگر نداشتیم؛       به خاطر اینکه مطمئن شوم اشتباه نکرده ام. افراد بسیاری را می شناسم 

که در دستٔه من و تو جای نمی گیرند           ، که با شواهد و مدارکی که یافتند مسیحی شدند       و دیدگاه 

خود را نسبت به جهان تغییر دادند. فکر می کنم چنین چیزی هم محتمل است            . بزرگ ترین سٔوال 

تو       و سخت ترین موردی که با آن مواجه شدم      ، مسئلٔه درد و رنج است      . هنگامی که لری ما را به آن 

سمت ببرد، باید با آن دست وپنجه نرم کنیم. سپاسگزارم            .

پیتر سینگر:

ممنونم      . مواردی هست که جان در نطق آغازین خود مطرح کرد       و می خواهم در موردشان صحبت 

پرسید که  از من  بازگردیم      ، در مورد جهان غیرمخلوق        پیش تر مطرح کرد  نکاتی که  به  اما  کنم،       
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خالقم کیست؟ من خالقی ندارم و مانند همٔه شما در گذر نسل ها به وجود آمده ام،             اما به نظرم 

مشکلی نیست این طور تصور کنیم که جهان به وجود نیامده      و وجودش همیشگی بوده است       و 

فکر می کنم نکته اینجاست که       ـ در مورد این بحث نمی کنم که وجود جهانی مادی به کل با وجود 

یک خالق ناسازگار است       ـ      ما نیازی به باور به چنین خالقی نداریم       و از جنبۀ نیاِز این جهان به 

علتی اولیه، استداللی برای آن وجود ندارد      ، چون خود خالق هم نیازمند چنین علتی خواهد بود       

و اگر جان این فرض را نپذیرد،       در آن صورت اگر بگوییم خدا مخلوق نیست، حق داریم بگوییم 

جهان هم مخلوق نیست      . می خواهم نکاتی را که جان االن و پیش تر مطرح کرد روشن تر کنم      . 

برای  آن هم »رستاخیز عیسی« است      . دالیل و شواهد موجود  تاریخی دارد       و  مسیحیت مبنایی 

 سست است       و مشکل اینجاست که بخواهیم باقی مسائل را بر مبنای آن 
ً
این واقعٔه  تاریخی واقعا

یید کند      . از انتقاداتی که در 
ٔ
قرار دهیم      ، ما هیچ گونه مدرک معاصری نداریم که چنین چیزی را تا

دوران جدید به کتاب مقدس وارد شده، این را می دانیم که       انجیل هایی که می خوانیم طوری نوشته 

شده اند که       همگی پس از آن رخداد را روایت می کنند       که ممکن است به منابع کهن تری هم اشاره 

داشته باشند، اما این منابع هم حداقل به یک نسل بعد از آن رخداد اشاره دارند            . ایدۀ رستاخیز 

سنت های  می دانیم  البته  دارد      .  وجود  مسیحیان  از  بسیاری  نوشته های  و  دینی  متون  در  عیسی       

تاریخی مطرح  ادعاهای مختلفی دربارٔه  واقعیت های  گوناگون مذهبی بسیاری وجود دارند که 

می کنند            . و باور به خدایی که زنده شده و به زندگی بازمی گردد هم مختص مسیحیت نیست      . چنین 

باوری در سنت های انسان شناختی دیگر هم یافت می شود      . به نظرم بنیان این ادعا به عنوان یک 

 به نظر می رسد تمام قوانین طبیعت را ـ که ما 
ً
ادعای تاریخی       بیش از حد سست است      . خصوصا

می شناسیم و درک می کنیم ـ نقض می کند                  . ما برای باور به آن به دلیل بسیار محکمی نیاز خواهیم 

داشت      . این نکته ای است که دیوید هیوم )فیلسوف( به آن اشاره کرد؛ اینکه برای باور به معجزات             

باید شواهد قابل توجهی در اختیار داشته باشید. البته هیوم این را غیرممکن می دانست            . نمی گویم 

هیچ گاه به چنین شواهدی دست پیدا نمی کنید.      و نمی گویم به دست آوردن چنین وقایع مستندی 

قابل تصور نیست      . حتی اگر این وقایع بر خالف تمام قوانین طبیعت باشند که درکشان می کنیم،       باز 

هم آن ها را باور می کنید      . اما بدون شک بازگشت عیسی از دنیای مردگان بر ما مشخص نیست      . در 

واقع باید بگویم که زندگی عیسی مستند نبوده است. اما باید به این ادعای تاریخی ایمان داشته 
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باشید تا بتواند مبنای باورتان باشد. علی رغم اینکه ادیان دیگری با ادعاهای شگفت انگیز وجود 

دارند      . اکنون می خواهم با این ایده دست وپنجه نرم کنم.       گرچه علم یا تکامل می توانند به گونه ای 

مکانیزم ها را توضیح دهند      ، ایدۀ عامل را توضیح نمی دهند      . البته واضح است که این تفاوت بین 

یک ماشین ـ طراحی شده برای هدفی خاص ـ و جهان ـ طراحی شده بدون هیچ گونه هدف و در 

گاهی حاصل فرایند تکاملی  نتیجه بی نیاز از عامل ـ است.             من در این مورد مشکلی نمی بینم که آ

گاهی هستند       و درک می کنیم  باشد     . می دانیم حیواناتی وجود دارند که دارای گونه های مختلفی از آ

و  ـ               از خطر  و دوری  درد  احساس  مانند  ـ  باشد  مفید  بقا  برای  گاهی چگونه می تواند  آ این  که 

می دانیم که چیزهایی مانند توانایی در ریاضیات ابتدایی هم می تواند کمکی برای بقایتان باشد      . 

پس اگر ببینید سه ببر داخل غاری رفتند و فقط دو تا از آن ها بیرون آمدند      ، متوجه می شوید که رفتن 

داخل آن غار فکر خوبی نیست      . مایٔه تعجب نیست که ما باید این استعداد را پرورش می دادیم 

تا چنین سطح باالیی رشد دادیم که دربارٔه این موضوعات مقاله می نویسیم، مثل  و حاال آن را 

جان، و باور من این است که چنین مسئله ای می تواند برای اصول اخالقی هم رخ بدهد      . اینکه 

ممکن است بتوانیم حتی در مورد حقایق اخالقی عینی هم بینش داشته باشیم ـ همان طورکه جان 

گفت ـ      که هیچ ارتباطی با خدا ندارند       ـ به این معنا که برخی از حقایق ریاضیات عینی هستند       

و ما این توانایی را برای رسیدن به منطق و استدالل پرورش داده ایم که مشاهده و درک حقایق را 

نتیجۀ خداناباوری این باشد       که اصول اخالقی  نتیجه فکر نمی کنم  برای ما ممکن می سازد            . در 

داشته  باور  آن  به  فالسفه  برخی  است  ممکن  اگرچه  باشند      .  انسانی  قراردادهایی  می توانند  تنها 

باشند      ، به نظرم با این مسئله سازگاری بسیاری دارد که ما دارای بینش عقالنی هستیم که فراگیر 

است             و در ارتباط با این موضوع، می خواهم ایده ای را که جان مطرح کرد نیز رد کنم      . اینکه ایدٔه  

 از ریشه های مسیحی سرچشمه می گیرد      ، این طور نیست، این بخشی از 
ً
برابری انسان ها مشخصا

فراگیری اصول اخالقی است که فالسفٔه  سنت های مختلفی       این ایده یا چیزی بسیار شبیه به آن را 

پذیرفته اند      . برای نمونه چنین چیزی را در سنت رواقی پیدا می کنید       که در آغاز گسترش مسیحیت، 

 پذیرش آن توسط مسیحیت اتفاقی نیست       و به نظرم شما این 
ً
در رم، وجود داشت      . پس احتماال

 متفاوت و مستقل خواهید یافت      ، برای مثال در اندیشٔه منسیوس       
ً
مسئله را در اندیشٔه  چینی کامال

در میان فالسفٔه کهن چینی و قبل از دوران مسیحیت      . پس فکر می کنم مواردی وجود دارد که ذهن 
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انسان آن ها را در فرهنگ های جداگانه به صورت های گوناگونی پذیرفته است           . شاید تا اندازه ای 

که انتظار داریم آن ها را عملی نکنند  اما این ها ایده هایی هستند که به ذهن موجودات منطقی و 

هوشمند تکامل یافته روی این سیاره خطور می کنند.    سپاسگزارم      .

لری تان:                  

خب، آقایان... می رویم سراغ زمان پرسش و پاسخ از شما      . از شما می خواهم یکدیگر را به چالش 

بکشید       تا گفت وگو و پرسش هایی بینتان شکل بگیرد      . پیتر... اجازه بده با تو شروع کنیم      . جان چنین 

عبارتی گفت: »خدا را کنار بگذار تا آزادی را هم از دست بدهی            .« مایلی به آن پاسخ بدهی؟      

پیتر سینگر:

     . البته که واژۀ »آزادی« معانی متفاوتی دارد      . ما در کشوری مانند استرالیا آزادی های سیاسی 
ً
مطمئنا

 به جای 
ً
قابل توجهی داریم      . فرض می کنم منظور جان این نیست که اگر خدا را کنار بگذاریم، الزاما

آن گرفتار یک رژیم خودکامه می شویم            . فرض می کنم او این مسئله را می پذیرد که ما می توانیم 

آزادی های سیاسی داشته باشیم ـ همان طورکه داریم ـ            اگرچه بسیاری از استرالیایی ها به دین باور 

ندارند      . پس این طور به نظر می آید که منظور او ارادٔه آزاد است      . و اگر این طور باشد    ، خواهم گفت 

که این مسئله هم می تواند درست باشد و هم نادرست      . ما آزادی انتخاب داریم      . من انتخاب کردم 

گاه بودم      . اما یک نفر  که در این گفت وگو شرکت کنم؛ می توانستم نپذیرم      . من از اخذ این تصمیم آ

هم می تواند بگوید این ها به گونه ای از پیش تعیین شده اند و اگر کسی جایگاه اتم های این جهان را 

گاهی داشته باشد، می تواند پیشگویی  از قبل بداند             و همچنین از تمام قوانین حاکم بر این جهان آ

کند که پیتر سینگر دعوت لری تان را خواهد پذیرفت       و امشب گفت وگو خواهد کرد      . نمی دانم، 

شاید هم این طور باشد، امکانش هست      . به یک معنا یک آزادی متافیزیکی عمیق وجود دارد       که 

بعضی از خداباور ها و طرفداران اراد ٔه  آزاد مایل به صحبت در مورد آن هستند      . اما در دیدگاه من 

نسبت به این جهان چنین چیزی ممکن نیست      . با وجود این، نباید فریب خورده و این طور فکر 

کنیم که ما توانایی انتخاب واقعی نداریم، البته که داریم. 
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لری تان:

پروفسور لنکس...     مایل هستی به آن پاسخ دهی؟... به نظر می رسد ایدٔه خلق آزادی توسط خدا 

بر خالف عقل سلیم است.      آزادی در باوری مستقل از خدا یافت نمی شود؟      

جان لنکس:

 با آنچه پیتر گفت همدلی می کنم      . به نظرم سطوح مختلفی از آن را در نظر داری      . 
ً
خب... کامال

چیزی که به آن اشاره کردم، تجربٔه مکرر من دربارٔه روسیه بود: تحمیل سیستماتیک یک رژیم 

خداناباوری،             و این نقل قول از آن هاست       که احساس می کنند آزادی شان به یغما برده شده       و البته 

مثال کالسیک آن دیوار برلین است      . پس من در این مورد به آن اشاره کردم      . چیزی که از نظرم 

ریچارد  اینجا می رسد،  به  وقتی مسئله  نمی دانم.        آن  مورد  در  را  تو  نظر  البته  جالب توجه است      . 

 همان چیزی است که انتظار یافتن آن را داریم      . اگر 
ً
داوکینز در کتاب خود می گوید       جهان نهایتا

در انتها خیر و شر و عدالتی در کار نباشد، همه چیز DNA است و ما هم به سازش می رقصیم.       

به نظر می رسد اگر چنین جبری بر جهان حاکم باشد، این پایان کار اصول اخالقی است؛            البته 

انگار نظر تو این نیست.       

پیتر سینگر:

او  با  نیست،  کار  در  و عدالتی  و شر  این جهان خیر  در  فکر می کند که  داوکینز  اگر ریچارد  نه، 

موافق نیستم            . او نمی تواند به عنوان یک دانشمند چنین حرفی بزند      . او فقط می تواند بگوید علم یا 

تکامل چیزی در مورد خیر و شر نمی گوید. این مسئله ای فلسفی است      . اما فکر نمی کنم نیاز باشد 

ایده های مربوط به خیر و شر را رد کنیم. برای مثال، اینکه زجر کشیدن شر است ـ حداقل زجر 

کشیدن یک بی گناه ـ              و فکر نمی کنم نیاز باشد چنین دیدگاهی را کنار بگذاریم       تنها به این دلیل که 

خداباوری را کنار می گذاریم.      

جان لنکس: 

نه.
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پیتر سینگر:

می خواهم چیزی بگویم چون فکر می کنم دیدگاه تو در مورد آزادی را به درستی متوجه نشده ام      . 

اگر تنها به گفته های اهالی روسیه گوش کنی که از رژیم خداناباورانٔه شوروی به دلیل نبود آزادی 

آسیب دیدند      ، فقط به یک نمونه اکتفا می کنی. شاید باید به ایران بروی و نظر آن ها را بپرسی       که 

آزادی دارند یا نه و اگر این طور نبود، شاید این خداباوری است که آزادی ما را سلب کرده است      . 

البته که این مورد در بسیاری از نقاط جهان صادق است و در بسیاری از برهه های تاریخی آزادی 

مردم به نام دین از آن ها گرفته شده است            . در نتیجه فکر نمی کنم خداناباوری در زمینٔه سلب آزادی 

انحصاری داشته باشد. مطمئنم که تو هم موافق هستی            .

جان لنکس:

 چون اهل ایرلند شمالی هستم       و فکر می کنم بسیار مهم است میان ادیان 
ً
بله، موافقم. خصوصا

مختلف تمایز قائل شویم      . زیرا یکی از مهم ترین نکات در این زمینٔه خاص برای من این است      . 

این خود مسیح بود که اجازه نداد از خشونت برای دفاع از او یا پیامش استفاده کنند      . به نظرم این 

دفاع  ایمان خود  از  تا  به دست گرفته اند  اسلحه  دارد که مسیحیانی که  بسیاری  اهمیت  موضوع 

کنند، نه در راستای هدف عیسی بلکه در تناقض با آن عمل می کنند.

پیتر سینگر:

شاید این طور باشد... اما این سٔوال وجود دارد که آیا همٔه ما باید در جهانی که در آن برخی از افراد 

سف می کنم      ، 
ٔ
صلح طلب نیستند، صلح طلب باشیم            ؟ من نسبت به خشونت های این جهان ابراز تا

اما یک صلح طلب نیستم      .

جان لنکس:

خیلی دقیق موضعم را توضیح دادم      . گفتم برای دفاع از او یا پیامش      . یکی از حواریون گفته است که 

»دولت شمشیر بیهوده را تاب نمی آورد«. فکر می کنم این دو مسائل جداگانه ای هستند           . 
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لری تان:

اجازه بده، پروفسور لنکس      . استدالل کردی که علم شواهدی برای اثبات وجود خدا ارائه می کند و 

در سخنان پایانی نطق آغازین خود این را گفتی            . از عیسی مسیح سخن گفتی. چگونه این شواهد 

به سمت خدای  از استدالل وجود خدا توسط علم  این شواهد  آنجا می برد؟       چگونه  به  را  ما  راه 

انجیل حرکت می کند؟            

جان لنکس:

نه... این طور نیست       و من هم هیچ گاه چنین تالشی نکردم      . اجازه بده رفع ابهام کنم      . در حقیقت، 

من پاسخ دادم چه شاهدی را برای وجود خدا معتبر می دانم      ؛ که گونه های مختلفی دارد      . بعضی 

به  این حقیقت که می توانیم  بودن جهان است، و  قابل درک  از علم و عقالنیت و  ناشی  آن ها  از 

علم بپردازیم            ، همان طورکه در عهد جدید نیز به آن اشاره شده است. می دانید که به طبیعت باور 

دارم            . و اینکه خدایی وجود دارد که قدرتمند است، اما چیزی بیشتر از این به دست نمی آورید            . 

 با تو موافقم            . اما این گامی در راستای تاریخ 
ً
و سپس ادعا می کنم این یک گام به جلوست. کامال

است، نه تصورات بیهوده      . پیتر، در اینجا به صحبت های تو هم اشاره ای خواهم داشت      . از نظر 

ما  قابل توجه است      .  بسیار  تاریخی عهد جدید  اثبات اصالت  برای  و مدارک موجود  من شواهد 

اول  قرن  به  یوحنا  انجیل  از  قسمتی  واقع  در  داریم.  اختیار  در  اولیه  قرن های  به  مربوط  اسنادی 

برجستٔه رومی است،             وایت، که یک مورخ  کسفورد شروود  آ مانند  بلندمرتبه ای  دارد.           فرد  اشاره 

اعمال(  کتاب  ـ  پایه  تاریخ  کتاب  )به عنوان  جدید  عهد  کتاب  تاریخی  اصالت  یید 
ٔ
تا می گوید 

ـ من جزئیات را در نظر گرفتم چون یک مورخ  به شدت طاقت فرساست            . فکر می کنم مورخان 

یید اصالت تاریخی ادعاهای 
ٔ
نیستم ـ       بسیار مطمئن تر از تو خواهند بود که شواهد محکمی برای تا

مطرح شده در عهد جدید وجود دارد           . لری، اجازه دارم نظر خود را در مورد رستاخیز بگویم؟       چون 

پیتر نظر خود را طبق گفتٔه مشهور دیوید هیوم ارائه کرد: »معجزات نقض قانون طبیعت هستند.«            

خب! دیوید هیوم یک اسکاتلندی برجسته بود و من یک ایرلندی و با او مخالفم.           پیتر، فکر می کنم 

این اندیشه که معجزات نقض قوانین طبیعت هستند       مسئول حجم عظیمی از سردرگمی ها بوده 
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است      . اجازه بده با مثالی قضیه را روشن تر کنم      . این مثال از سی. اس. لوئیس به جا مانده است      . 

 دویست 
ً
اگر همین امشب در هتل خود در ملبورن، دو صد دالری درون کشو بگذارم       که مجموعا

دالر می شود       و صبح بیدار شوم و پنجاه دالر آنجا باشد،       نخواهم گفت قوانین محاسباتی نقض شده 

 خواهم گفت قوانین استرالیا نقض شده است            . حاال نکته اینجاست، چطور بفهمم 
ً
است. احتماال

شخصی درون سیستم دست برده است؟       تنها از راه دانستن قوانین محاسباتی حاکم      . به نظرم در 

مورد چیزی مانند رستاخیز       نیازمند جهانی هستیم که قوانین پایداری بر آن حاکم باشد.       اگر به این 

گاهی نداشته باشی، نمی توانی چیزهایی که این قواعد را نقض  نظم و ترتیب و نحؤه کارکرد آن آ

می کنند تشخیص دهی            . اگر فکر کنی افراد مرده هر ساعت از هفته از جای خود بلند می شوند از 

گاهی دارند      . هیچ فرد مسیحی ای ادعا نمی کند  رستاخیز متعجب نخواهی شد. آن ها به این قواعد آ

عیسی طی فرایندهای طبیعی از دنیای مردگان بازمی گردد      . چیزی که ادعا می کنند این است که 

این  از  با قدرت خود وارد سیستم شده       و کاری خارق العاده می کند      . علم در تعریف خود  خدا 

 بی طرف است       که این نشان می دهد رستاخیز غیرمحتمل است نه 
ً
قواعد، در مورد رستاخیز کامال

غیرممکن، چون هیچ گونه قانونی را نقض نمی کند      . 

پیتر سینگر:

همان طورکه گفتم به طور خاص از ادعای هیوم دفاع نمی کنم، با اینکه ادعای محکمی است      . در 

مورد شواهد، فکر می کنم       اگر به شواهد تاریخی اعتماد کنی، بسیار ضعیف هستند      . می دانیم موارد 

بسیاری وجود دارد که افراد مدعی شده اند چیزهای گوناگونی دیده اند      . مدعی شده اند که الهاماتی 

ادعاهایی  به چنین  یافته اند. در کل، نسبت  آن ها ظاهر شده اند       و شفا  بر  افرادی  و  آن ها شده  به 

مشکوک هستیم      .

جان لنکس:

من هم همینطور.     
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پیتر سینگر:

گفتی که شواهدی از قرن اول وجود دارد... خب...       در این صورت، این مسئله پیش می آید که       اگر 

طبق گفته های پیشینیان فرض کنیم عیسی در حدود سی سالگی به صلیب کشیده شده است      ، پس در 

 نوه ها یا فرزندان نوه های شاهدان احتمالی آن واقعه بوده اند       
ً
مورد افرادی صحبت می کنیم       که احتماال

و می دانیم که داستان ها بین افراد پیچ وتاب می خورند و داستان های تازه ای به وجود می آیند      . کافی 

است با پنجاه نفر »نجواهای چینی« بازی کنی تا ببینی در آخر چه بالیی سر اولین نجوا می آید.

      جان لنکس:

بسیار  دوره اش  می نوشت،   5۰ سال  اوایل  در  که  حواری  پولس  چون  نیست.  درست  این  پیتر، 

نزدیک تر از این حرف هاست            . من کمی از تو بزرگ تر هستم و می توانم مسائل بیست تا سی سال 

پیش را به وضوح به خاطر بیاورم      .

پیتر سینگر:

خود پولس شاهد ماجرا نبوده و گفته های دیگران را گزارش می کرده است      .

جان لنکس:

بله، اما او شاهد چیزی بود      .  گفتی که بسیاری از افراد باید قبل از هر چیز به رستاخیز باور داشته 

 مخالف عیسی بود      . جلوه ای از مسیح زنده شده پایه و اساس 
ً
باشند. پولس این طور نبود            . او مطلقا

بازگشت عقیدٔه او بود      . پس وقتی او مسیح را مالقات کرد، ایمانی نداشت      .

پیتر سینگر:

پس همان طورکه گفتم، او دچار الهام و خیال و چیزهایی از این قبیل بود      . حرف من این است:  ما 

افراد بسیاری را می شناسیم که دچار چنین اوهامی هستند که گاه در مورد باورهای مذهبی شان و 

گاه در مورد موجودات مریخی است که می خواهند آن ها را بدزدند            . به طور معمول به این مسائل 

مشکوک هستیم      . درک می کنیم که افراد در زمان پولس چندان مشکوک نبودند،     اما فکر می کنیم 
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باید مشکوک می بودند.

جان لنکس:

فکر می کنم خیلی شکاک بودند و در واقع     در مطالعات روان شناسی توهمات، شواهد و مدارک 

نشان می دهد افراد چیزی را می بینند که انتظارش را دارند      . و نکتۀ خاصی که در مورد رستاخیز 

پولس  که  است  این  حقیقت  نداشت!  را  آن  دیدن  انتظار  کسی  که  است  این  دارد  وجود  عیسی 

می گوید پانصد نفر در آِن واحد شاهد این واقعه بودند. شاید اشتباه می کنم، اما هیچ شاهدی مبنی 

 فردی هستند      و فکر می کنم بتوانیم از نظر تاریخی 
ً
بر توهم جمعی وجود ندارد، توهمات معموال

این مسئله را بررسی کنیم     . بدون تعارف، می خواهم کمی تبلیغ کنم. چون به تازگی کتابی در مورد 

شواهد رستاخیز نوشته ام      . به همین خاطر چنین مسائلی برای ذهن من تازگی دارد      . بله پیتر، حق 

با توست که باید شکاک باشیم       و اگر این شکاکیت را به چنین مسائلی وارد کنیم ـ کاری که من 

در تمام زندگی خود کرده ام ـ             شواهد به میان می آیند.       حقیقت این است که       مسیحیت بعد از مرگ 

مسیح ناامید به نظر می رسید      . اتفاقی رخ داد و مسیحیت گسترش یافت. با نقل قولی از یک مورخ 

اتفاقات  مشهور ادامه خواهم داد      ، »رستاخیزی در تاریخ صورت گرفته که تنها چیزی است که 

رخ داده را معقول جلوه می دهد      .«

پیتر سینگر:

 با آن موافق نیستم      . منظورم این است که مسیحیت بدون شک پاسخگوی نیازهای روانی 
ً
مطمئنا

افراد در آن زمان بوده است.       می دانیم ادیان بسیار مختلفی در امپراتوری روم وجود دارند       که از آنجا 

سر برآوردند و به طور قابل توجهی رشد کردند؛ از جمله اسالم      . پس فکر نمی کنم این واقعیت که 

یک دین باقی مانده و توسعه پیدا کرده دلیلی بر حقانیت بنیان های آن باشد.             همچنین می خواهم 

یادآوری کنم همین االن چنین عبارتی را مطرح کردی       که هیچ کدام از آن ها انتظار دیدن رستاخیز 

را نداشتند      . ما چیزی در این مورد نمی دانیم      ، منظورم این است که هیچ مستندی در دست نداریم       

 اینکه یکی از آن ها نامه ای به دیگری فرستاده       و 
ً
که متعلق به افراد حاضر در آن رخداد باشد      . مثال

بگوید »مسیح، رهبر من، به صلیب کشیده شد... من ناامیدم«.      
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جان لنکس:

پیتر... ما چنین شخصی داریم: لوک.  

پیتر سینگر:

لوک یکی از این افراد نبود.      

جان لنکس:

او از نظر همه یک مورخ برجسته بود که ابتدای کتاب تاریخ خود ـ انجیل لوقا ـ می گوید       از ابتدا 

همه چیز را زیر نظر داشته و با شاهدان عینی آن واقعه هم فکری کرده است. در واقع تمام کارهایی 

که یک مورخ باید انجام دهد، انجام داده است            . کار او از نظر جزئیات بسیار مفصلی که می توانیم 

بررسی کنیم، دقیق و قابل اعتماد به نظر می رسد      . پس بدیهی است که باید او را جدی گرفت      . در 

نتیجه، به نظرم در گفتن »ما نمی دانیم« زیاده روی می کنی،       درحالی که مورخان چنین مسئله ای را 

بسیار جدی می گیرند      .

لری تان:

اجازه دهید سراغ مبحث بعدی برویم.       مایل هستی به آن پاسخ بدهی؟      

پیتر سینگر:

مثال  برای  دارد      .  وجود  تناقض  هم  مختلف  انجیل های  میان  در  بگویم  می خواهم  فقط  خب... 

در انجیل لوقا      ، چیزی همچون خطابه در کوهستان را در نظر بگیرید      . یکی از انجیل ها می گوید 

این خطابه در کوهستان صورت گرفته و دیگری می گوید در دشت. به نظر می رسد اختالف نظر 

مشهودی میان انجیل ها وجود دارد      .

جان لنکس:

پیتر، ممکن است عیسی مانند بسیاری از واعظان، فردی را بیش از یک بار موعظه کند      .
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پیتر سینگر:

انجیل های  نیست،       اما  کار  در  کوهستان  در  هیچ خطابه ای  می کنند  فکر  تاریخی  محققان  اکثر 

موجود مجموعه ای از گفته ها را گردآوری کرده و از آن ها به عنوان خطابه استفاده می کنند که برای 

من قابل درک است            . من محقق انجیل نیستم که بیش از این وارد این مسئله بشوم      .

لری تان:

خب، پیتر! اجازه بده سٔوالی از تو داشته باشیم. آیا تمام باورهای مذهبی را غیرعقالنی می دانی؟             

یعنی تمام ادیان را به یک چشم نگاه می کنی یا تفاوتی بین آن ها قائل هستی؟      

پیتر سینگر:

فکر می کنم طبق پایه و اساس ادیان، تمام باورهای مذهبی غیرعقالنی هستند، مادامی که به یک 

بیان  این طور  را  این مسئله  باشند.  باور داشته  قبیل  این  از  یا چیزهایی  نیروی ماورایی  خدا، یک 

 دین خطاب 
ً
کردم چون بستگی دارد به اینکه دین از نظر شما چه باشد.       برای مثال بودیسم معموال

فکر  نمی گیرد      .  پیش فرض  را  خداگونه  موجود  یک  وجود  نابش  اشکال  در  حداقل  اما  می شود،       

می کنم بودیسم مثال قابل توجهی باشد. اگر به آداب و رسوم بودایی در کشورهای متعدد نگاهی 

بیندازید،           آن ها خرافاتی هستند و به نظر می رسد باور دارند که             دعا کردن در جایی و شمع روشن 

ثیرگذار است      ، اما 
ٔ
کردن و چیزهایی از این قبیل       در برآورده شدن آرزوها و رسیدن به اهدافشان تا

فکر می کنم در اشکال ناب بودیسم چنین چیزی حقیقت نداشته باشد      . پس می توان گفت بودیسم 

بیشتر یک راه و روش فلسفی و اخالقی است تا یک دین      ، و اگر بودیسم و چیزهایی شبیه به آن را 

از این دایره خارج کنید،       در آن صورت خواهم گفت ادیان در کل غیرعقالنی هستند      . شاید برخی 

از آن ها غیرعقالنی تر باشند، برخی هم باورهای عجیب وغریب تری نسبت به بقیه داشته باشند      . 

همچنین باید بگویم       با توجه به دانش فعلی ما نسبت به این جهان      ، به نظرم قبل از اینکه بتوانیم 

چیزها را توضیح دهیم، غیرعقالنی نبود که افراد باورهای مذهبی داشته باشند     . اگر در دوران پیشین 

مرد  یک  کنید        فکر  که  نبود  غیرعقالنی  شاید  می دیدید      ،  رعدوبرق  و  طوفان  و  می کردید  زندگی 

غول پیکر عصبانی در آسمان است و چنین صداها و نورهایی ایجاد می کند     . اما حاال که می دانیم 
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طوفان و رعدوبرق چیست، دلیلی وجود ندارد که آن ها را نشانه هایی برای وجود خدا بدانیم            . در 

نتیجه، فکر می کنم این افکار ناشی از موقعیت ماست      . بنابراین،  با توجه به دانش فعلی ما از این 

 خدای انجیل ـ غیرعقالنی است      .
ً
جهان،       به نظرم باور به وجود خدا ـ خصوصا

لری تان:

جان، مایل هستی پاسخ بدهی؟      

جان لنکس:

همان طورکه در ابتدا سعی کردم استدالل کنم، فکر می کنم خداناباوری غیرعقالنی است،           چون 

کورکورانه  ایمان  عظیم  جهش  را  آن  من  و  کند        استنتاج  ضدعقالنیت  از  را  عقالنیت  دارد  سعی 

می بینم      ؛ اینکه از توصیف جهان به عنوان فرایندهایی فاقد شعور و راهنمایی نشده       به سمت عقالنیت 

حیرت آوری که امروزه شاهد آن هستیم، حرکت کنیم      . و در مورد سازگاری این موارد،       این تصور که 

خدایی هوشمند در پشت پردٔه هوشمندی ماست، با این مسائل جور درمی آید و عقالنی است.             در 

ابتدا تنها کالم وجود داشت      . و بسیار جالب است که پیتر پیش از این به نکتٔه اصلی اشاره کرد و 

 
ً
 مشخص کرد مسئلٔه میان ما چیست            . خانم ها و آقایان! ما از دو جهان بینی کامال

ً
فکر می کنم کامال

مخالف یکدیگر صحبت می کنیم       و ساده ترین راه درک آن این است      . نظر پیتر این است که       طبق 

چیزهایی که من متوجه شدم، جهان را به عنوان یک واقعیت عریان ببیند       که در مقابل چشم ماست      . 

پس با این تفسیر، این جهان از نظر تو واقعیت غایی است       و باقی چیزها مشتق شده هستند، مانند 

 مخالف این است      . 
ً
ذهن و هوشمندی و ایدٔه خدا؛ چون هیچ خدایی وجود ندارد            . دیدگاه من دقیقا

اینکه ذهن اصل است، نه فرع و مشتق شده      . در ابتدا تنها کالم بود، در ابتدا تنها خدا بود       و تودٔه 

انرژی و جهان یا چندجهانی یا هرآنچه ما تصور می کنیم       همگی مشتق شده هستند      . این مسئلٔه 

میان ماست       و بنا به گفته ای      ، مسئله این نیست که واقعیت غایی وجود دارد یا نه      ، مسئله این است 

او این گونه  پیتر آن طور جهان را باور دارد و واقعیت غایی  که به کدام واقعیت غایی باور داریم      . 

است      . من به خدا باور دارم       و استداللم این گونه است که نمی توانم از طرف دیگر ادیان صحبت 

 می توانم از ایمان خودم صحبت کنم، آن ها هم باید از خودشان دفاع کنند      ، اما از نظر 
ً
کنم      ، اساسا
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من       مسیحیت بسیار عقالنی است      . و اشاره کردم که به نظر می رسد اساس و بنیان علم نوین باشد      . 

علم بدون یک عامل کنترل کننده تا کجا می تواند پیش برود؟ که البته این مسئله ای دیگر است.

پیتر سینگر:

در مورد چیستی مسئلٔه میانمان با تو موافقم.     فکر می کنم با این قضیه منصفانه برخورد کردی،       اما 

در مورد هر گونه ارتباط اساسی میان مسیحیت و علم نوین با تو موافق نیستم   . فکر می کنم علم بر 

خالف مسیحیت رشد قابل توجهی داشته      و برای بررسی این مورد کافی است به برخورد مسیحیت 

با دانشمندانی چون گالیله نگاهی بیندازیم      . حتی داروین هم با حجم عظیمی از مخالفت های 

دانش  داشته اند.        وجود  غیرمسیحی  فرهنگ های  در  دانشمندانی  بدون شک  بود.        مواجه  مذهبی 

قابل توجهی در زمینٔه نجوم و فهم جهان در هند و همچنین در چین وجود داشته است      . درست 

است که علم نوین به دالیل متعددی از غرب مسیحی طلوع کرد      ، اما من هیچ  ارتباط ضروری ای 

میان این دو نمی بینم      .

لری تان:

سپاسگزارم. برویم سراغ سٔوال بعدی. مسئلٔه رنج که همان طورکه من متوجه شدم، مسئلٔه اصلی ای 

استدالل  این  به  چگونه  است      .  کرده  مطرح  انجیل  خدای  وجود  علیه  پروفسور سینگر  که  است       

پاسخ می دهی؟      

جان لنکس:

با نهایت همدردی. پیتر! این سخت ترین مسئله ای است که من یا تو با آن مواجه هستیم      . و هر دفعه 

که در این مورد از من سٔوال شده تصویری از آشویتس در ذهنم می آید و می گریم. تو به درستی 

طبیعی؛  شر  مسئلٔه  دیگری  و  اخالقی        شر  مسئلٔه  یکی  دارد:  وجود  مسئله  دو  که        کردی  اشاره 

زمین لرزه ها! من دو روز بعد از زمین لرزه در کلیسای مسیحی بودم،       برخی از قربانیان را مالقات 

کردم که پریشان بودند.       برخی افراد دوستان خود را از دست داده بودند      . احساسم تنها این است که 

هیچ پاسخ ساده ای برایش وجود ندارد. این اولین پاسخ من است. دومین پاسخم این است که       اگر 

از این موضوع نتیجه بگیری که خدایی وجود ندارد،       به یک معنا راه حلی عقالنی برای این مسئله 
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یافته ای. این جهان همین است که می بینیم. اما کاری که نکرده ای از میان برداشتن رنج کشیدن 

همین گونه  جهان  شاید  است.  امید  تمام  بردن  بین  از  دادی  انجام  شک  بدون  که  کاری  است     . 

نمی توانست؟  خدا  می کنم      .  عبور  کردی،  اشاره  که  پیچ وخم هایی  این  از  تو  مثل  هم  من  باشد      . 

خدا نمی دانست چه خواهد شد؟ و غیره.       می توانیم در این مورد بحثی طوالنی داشته باشیم و فکر 

 خیلی سریع بر من غلبه  کنی      . من به تمام این ها پاسخ می دهم و به قول ایرلندی ها، 
ً
می کنم احتماال

می توانیم تا زمانی که گاوها به خانه برگردند بحث کنیم ـ مدت زمانی بسیار طوالنی ـ            همچنین 

در مورد کارهایی که خدا می توانست انجام بدهد و انجام نداد و غیره      . اما واقعیت این است که       با 

جهانی مواجه هستیم که دو کلیسای جامع ویران شده دارد؛      یکی در شهر کاونتری       که توسط شر 

اخالقی ویران شد       ـ با بمباران ـ و یکی در شهر کرایست چرچ که با بالی طبیعی ویران شد      . این ها 

از نظر من نماد مسئلٔه ما هستند و پاسخم این است: بله! من هم مثل تو با جهانی روبه رو هستم 

که سال های سختی داشته و مردمش رنج می کشند.       برادرزاده ام که بیست ودوساله بود، دچار یک 

زلزلٔه درونی در مغزش شد       و حاال مرده است      . برادرم در یک انفجار تروریستی نابود شد. و بدون 

شک تو هم تراژدی هایی داری      . سعی می کنم این مسئله را با حساسیت فوق العاده ای بیان کنم، 

چون احساس نمی کنم پاسخ ساده ای وجود داشته باشد            . پیتر، این طور می گویم، حال که این طور 

است، آیا شاهدی موجود است ـ هرچه باشد ـ        مبنی بر اینکه خدایی دوست داشتنی وجود دارد؟       

و پاسخ من این است، اجازه بده نام این را نه پاسخ، بلکه روزنه ای به یک پاسخ بگذارم      . می دانم 

 خدا بود      ، سٔوالی که 
ً
که نمی پذیری،       اما اجازه بده نگاهی به منطق آن بیندازیم      . اگر عیسی واقعا

با آن مواجه هستم این است که روی صلیب چه می کرد؟       در اینجا به نکته ای برمی خورم       که اگر 

صحت داشته باشد، آنگاه خدا به مسئلٔه شر و رنج بی توجه نیست، بلکه خودش هم بخشی از آن 

شده است            . و می توانم بگویم من که سٔواالت بسیاری در سر دارم      ، خودم و افراد زیادی را دیده ام که 

 به در بسته ای نخوریم ـ        با دانستن اینکه خدا این مسائل 
ً
به شکلی از آرامش رسیده اند       ـ اگر لزوما

 هیچ امیدی 
ً
را درک می کند. یک نکتٔه دیگر هم وجود دارد            . اگر مرگ پایان کار باشد     ،  پس مطمئنا

وجود ندارد      . چون به خدا باور دارم، با رنج کشیدن دچار مشکل هستم،       چون باور ندارم مرگ پایان 

کار باشد      . عالوه بر آن، باور دارم که خدا، خدای عدل و انصاف مطلق است      و یک روز تا حدی 

جبران خواهد کرد       و اگر االن می توانستیم شاهد آن باشیم،       بسیاری از قربانیان بی گناه رنج کشیده 
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پاسخ خود را می یافتند. 

لری تان:

اجازه بدهیم پاسخ دهد.

پیتر سینگر:

خب، جان، از صداقتت سپاسگزارم که پذیرفتی برای مسئله ای که مطرح کردم پاسخی نداری که 

محکم ترین دلیل برایم باقی ماند تا به خدای سنت یهودیت و مسیحیت باور نداشته باشم            . با تمام 

 نمی توانی به 
ً
چیزهایی که گفتی، فکر می کنم همچنان نیز باقی بماند      ، چون تو اقرار کردی حقیقتا

این مسئله پاسخ بدهی      . می گویی که اگر من ـ یک خداناباور ـ بگویم خدایی وجود ندارد      ، مسئله 

را حل کرده ام. پس موافقی که پاسخی برای آن داریم، اما می گویی رنج کشیدن را از بین نبرده ایم   . 

البته که درست است. ما رنج کشیدن را از بین نبردیم      . می توانیم برای از بین بردن آن تالش کنیم. 

 نابودش کنیم 
ً
فکر می کنم باید تالش کنیم رنج کشیدن را به حداقل برسانیم      . شاید نتوانیم کامال

به حداقل برسانیم      . فکر نمی کنم  باید تالش کنیم آن را  اما  آرمانی است،  این تفکر بسیار  چون 

اینکه خدا این شرایط را درک می کند به تعریف تو از آرامش کمکی بکند. در واقع این طور فکر 

می کنم: »خدا این را درک می کند؟ پس چرا کاری نمی کند؟!«             این چه کمکی می کند؟       حتی تمام 

موجوداتی که زجر می کشند هم نمی دانند خدایی وجود دارد      . پس این برای آن ها دلگرمی نیست      . 

برای کانگوروهایی که در صحرا از بی آبی ناشی از خشکسالی می میرند،       اینکه خدا درک می کند 

مایٔه دلگرمی نیست. آن ها هیچ درکی از این مفهوم ندارند      . سپس گفتی اگر مرگ پایان کار باشد، 

این  به  امید  پایان گونٔه ما نیست      .  اما  پایان تک تک ماست،        نه! مرگ  هیچ امیدی در کار نیست      . 

معناست که می توان امیدوار بود انسان ها از اشتباه های گذشته درس بگیرند.             اگر روش های گذران 

زندگی را بهبود ببخشیم،       قادر خواهیم بود راهی پیدا کنیم که مردم بتوانند اخالقی تر و با آرامش 

 دانش خود را تا حدی توسعه بدهیم که بتوانیم 
ً
بیشتری در کنار هم زندگی کنند      . همچنین متقابال

رنج ناشی از بالیای طبیعی را به حداقل برسانیم       و امید است که جهان بهبود پیدا خواهد کرد. 

 من هم چنین امیدی دارم      . چیزی که باور ندارم این ایده است که خدا ـ همان طورکه گفتی 
ً
مطمئنا

 درک نمی کنم 
ً
ـ خدای عدل و انصاف مطلق است       و به گونه ای این رنج را جبران خواهد کرد      . واقعا
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که چگونه چنین چیزی را منطقی می دانی؟       اگر فرض کنیم به کسی که آهسته و با زجر مرده است 

 شکنجٔه کشنده      ، خواه 
ً
پاداش داده شود      ، خواه این مرگ ناشی از شر اخالقی انسانی باشد، مثال

اگر  ـ حتی  بکشد        را  فردی  تا  می کشد  ماه ها طول  که  زجرآوری  و  ناتوان کننده  بیماری  از  ناشی 

بگویی او االن در بهشت است و زندگی سعادتمندانه ای دارد       ـ این چیزی از رنجی که متحمل 

، حداقل 
ً
شده کم نمی کند. چرا او نمی تواند بدون چنین رنج کشیدنی در بهشت باشد؟       و مجددا

درک من این است که       بنا بر دیدگاه معمول مسیحیت، تنها انسان ها هستند که امید به زندگی پس 

از مرگ دارند      . پس جبران رنج و دردی که این همه حیوان طی میلیون ها سال متحمل شده اند چه 

می شود؟     شاید کفرآمیز باشد که بگوییم آن ها هم پاداش می گیرند. خوب است اگر بتوانید چنین 

چیزی را باور کنید،            اما همچنان خواهم گفت       چرا بدون این رنج و دردی که بر آن ها می گذرد، 

پاداشی در کار نباشد؟      

لری تان:

جبران کجای کار است؟      

جان لنکس:

تبعیض  به شدت در طول زندگی اش رنج کشید، چون مورد  از مردی که        مسیح داستانی گفت       

قرار گرفته بود      . نام او الزاروس بود، به همین خاطر فکر می کنم شخصی حقیقی باشد      . چیزی 

را  بدنش  سرتاسر  زخْم  و  می ماند  سگ ها  برای  که  پسمانده هایی  جز  نداشت  خوردن  برای 

پوشانده بود.          به نظرم بسیار جالب آمد که مسیح از آنچه بعد از مرگ برای آن شخص رخ داد 

سخن گفت      . او به راستی مردی بود بدون هیچ دوستی،       و بااین حال به ما گفته شده است که در 

آن جهان ابدی      ، که البته بخشی از امید مسیحیان است و من بدون خجالت به آن باور دارم      ، آن 

مرد خود را در کنار ابراهیم دید ـ از معدود افرادی که در کتاب مقدس از او به عنوان دوست خدا 

به ما نشان می دهد که خدا می تواند جبران کند      .  به نظرم آن نقش آفرینی کوتاه        یاد شده است.      

می گویی که نمی توانی تصورش کنی      ، از نظر من مشکلی نیست. من هم نمی توانم بسیاری از 

چیزها را تصور کنم، اما در عهد جدید،       در توصیف جهان آینده،       از عبارت های سلبی بسیاری 
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استفاده شده است. هیچ دردی وجود ندارد، هیچ گریستنی و هیچ مرگی.      خب، پیتر، اگر چنین 

اینکه رنج کشیدن در هر صورت  به  با توجه  بهتر نیست؟        به مراتب  جهانی وجود داشته باشد      ، 

بگوییم  اینکه  تا  نیست        بهتر  به مراتب  این  همین جاست.      مواجهیم.  آن  با  تو  و  من  اینجاست      . 

برای گونه ها امید وجود دارد، اما من به شخصه هیچ امیدی ندارم؟       می دانی، از نظر من هر دوی 

و  از مرگ است        فراتر  دارد که  اما وعده ای در مسیحیت وجود  این مسئله مواجه هستیم،        با  ما 

ثیر قرار 
ٔ
 من را تحت تا

ً
این واقعیت که مسیح در رنج کشیدن شریک ما شده است، این شدیدا

نیستند.       رنج کشیدن می تواند موجب  بد  با من موافقی که تمام رنج ها  تو هم   
ً
می دهد      . مطمئنا

 می دانم منظورت چیست، به نظر می رسد درد و رنج زیاد 
ً
رشد شخصیت یک فرد بشود      . دقیقا

کشیده شدنم  باعث  اما       همچنان  می کنم،        احساس  را  چنین چیزی  خود  درون  و  باشد      از حد 

را  مدرک  می شود  باعث  که  می بینم  مسیح  درون  چیزی  چون  نمی شود        خداناباوری  به سمت 

بسیار مهم بدانم      . جایی است که می توانم به گونه ای آرامش واقعی دست پیدا کنم      . گرچه تمام 

این راه حل ها آنی نیستند که من یا تو بخواهیم انتخاب کنیم.

پیتر سینگر:

اجازه بده دوباره بگویم که تکرار کردی. من گفتم امیدی ندارم ولی...      

جان لنکس:

امید شخصی!      

پیتر سینگر:

البته که امید شخصی دارم. امیدوارم ده سال دیگر یا بیشتر عمر کنم، از زندگی و خانواده ام لذت 

ببرم و ببینم نوه هایم بزرگ می شوند            . همچنین امیدوارم آن قدر عمر کنم که پیشرفت هایی در جهان 

ببینم      . بااین حال فکر می کنم خواهم مرد و این پایان من خواهد بود      . این حقیقت دارد، اما چیزی 

 
ً
نیست که باعث ناامیدی ام شود      . درک می کنم که از نظر روان شناختی چقدر خوب  بود اگر واقعا

به این باور داشتی که رهسپار زندگی جاودانه یا جایگاهی شگفت انگیز هستی      . به نظرم فقط برای 

خودت خیالبافی می کنی و خودت را دست می اندازی،       چون شاید برای بعضی افراد سخت باشد 
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این حقیقت را بپذیرند که ما فانی هستیم و مرگ پایان زندگی مان است            .

جان لنکس:

پیتر، خب تو هم می توانی برای خودت خیالبافی کنی.  

پیتر سینگر:

این کار برای من رضایت روانی به دنبال ندارد      . بسیاری از افراد با افکار واهی آشنایی دارند      . به 

اقلیمی  تغییرات  اگر  که  فکر می کنند  این طور  بینداز     . جمهوری خواهان  نگاهی  اقلیمی  شکاکان 

 رخ بدهد،       به دولت این حق را می دهد که اقدامات جدی تری برای تحت نظر داشتن زندگی 
ً
واقعا

باید در زندگی ما دخالت کنند، به همین  اما این طور فکر نمی کنیم که دولت ها  ما انجام دهد      . 

گلخانه ای  گازهای  با  ارتباطی  هیچ  باشد،  تغییر  حال  در  هم  اگر  یا  نمی کند        تغییر  اقلیم  خاطر 

تولیدی انسان ها ندارد      . این تفکر واهی است، امیدوارم با من موافق باشی      .

جان لنکس:

پیتر، من استدالل فرویدی را می پذیرم      ، اما فکر می کنم در هر دو حالت درست است      . در کتابی 

بسیار جالب       از منفرد لوتس      ، روان شناس برجستٔه آلمانی، تاریخچٔه مختصری از این مرد بزرگ 

ارائه  او می گوید اگر خدایی وجود نداشته باشد      ، فروید تفسیری بسیار عالی  نوشته شده است. 

می کند . اینکه چرا بعد از مرگ، بهشت و چیزهایی از این قبیل در آسمان محو می شوند و تنها 

ادامه می دهد که اگر خدایی وجود داشته  نباشد!       سپس  افکار واهی هستند؛           اگر خدایی در کار 

باشد      ، فروید باز هم تفسیری عالی ارائه می کند       از اینکه چرا خداناباوری افکار واهی است      . آرزوی 

مالقات نداشتن با خدا، من را یاد شعری لهستانی می اندازد. حرف آخر او این است که چه خدایی 

وجود داشته باشد چه نداشته باشد      ، فروید کمکی به تو نمی کند      . باید جای دیگری را بگردی      . به 

همین دلیل جای دیگری نمی روم       و چیزی انضمامی را مبنا قرار می دهم  که برای من مسیح است       

و رستاخیز. پیتر، پاسخ تو چیست؟      
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لری تان: 

زمان کمی داریم. می خواهم زمانی برای پاسخ دادن در اختیار پیتر بگذارم. البته اگر مایل باشی.

پیتر سینگر: 

فقط می خواهم بگویم امشب به فروید اشاره ای نکردم      . اگر می خواهید نظر من در مورد فروید 

را بشنوید، فردا در گالری ملی ویکتوریا صحبت خواهم کرد      ، در مورد پدربزرگ و مادربزرگم و 

اما       من طرفدار فروید نیستم      . فکر  با همکاری فروید مقاله ای نوشت        فروید      . در واقع پدربزرگم 

می کنم دیدگاه های روان شناسی بهتری موجود است       و درک نمی کنم چگونه ممکن است این باور 

که مرگ پایان کار است تفکری واهی باشد      .

لری تان:

دو سٔوال پایانی برای هر دویتان در نظر دارم       و از اینجا آغاز خواهیم کرد. بنا بر نقل قول معروف 

داستایوفسکی در کتاب برادران کارامازوف، اگر جاودانگی در کار نباشد            ، هیچ فضیلتی نمی تواند 

وجود داشته باشد و هر کاری رواست.       منطق آن را می پذیرید؟      

جان لنکس: 

 توضیح بدهم منظورش چه نبوده است       و منظورش این نبوده که خداناباوری 
ً
بله! اما می خواهم دقیقا

 به خاطر 
ً
نمی تواند اخالقی باشدـ  مطمئنم که پیتر هم موافق است ـ چون به عنوان یک مسیحی غالبا

شخصیت و کماالت دوستان خداناباور خود، شرمسار می شوم، فکر نمی کنم موضوع صحبتش 

این باشد بلکه صحبت او در مورد چیزی است که در گفته های آغازین خود به آن اشاره کردم            . 

اینکه اگر خدایی وجود نداشته باشد، هیچ توجیه عقالنی ای برای اصول اخالقی وجود ندارد.       فکر 

می کنم حقایق بسیاری در این مورد وجود دارد. احساس می کنم بدون وجود خدا عقالنیتی هم در 

کار نیست. اما فکر می کنم بسیار مهم باشد که توجه کنیم او چه چیزی را می گوید و چه چیزی را 

نه! و فکر می کنم منظور او این باشد.    
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پیتر سینگر:

باشد، آشکارا در  باشد که یک خداناباور نمی تواند اخالقی  این  اگر منظورش  تو موافقم که  با 

اشتباه است    . اما فکر می کنم در تفسیر تو هم اشتباهی در کار است،       چون فکر نمی کنم برای 

خدا  به  باور  به  نیازی  هستند،  نادرست  چیزهایی  و  درست  چیزهایی  باشی  داشته  باور  اینکه 

پیش  ماه  دو  همین  درک پارفیت،  فیلسوف  کسفورد      ،  آ در  تو  همکاران  از  یکی  واقع  در  باشد      . 

 
ً
مجموعا و  جلد  دو  در  کرد ،  منتشر  را  اخالق  فلسفٔه  زمینٔه  در  کتاب ها  برجسته ترین  از  یکی 

هزاروچهارصد صفحه، که به استدالل در مورد اید ٔه حقایق عینی مبتنی بر عقالنیت می پردازد . 

 
ً
پارفیت یک خداناباور است و در مبحث خود هیچ اشاره ای به خدا نمی کند      . فکر می کنم کامال

 اینکه برای 
ً
امکان پذیر است بگوییم       کارهایی وجود دارند که انجام آن ها غیرعقالنی است      . مثال

سرگرمی خود باعث رنجش دیگران بشوی       که این سرگرمی به مراتب کمتر از آن رنجی است که 

به دیگران تحمیل می کنی      . می توان با این دید به آن نگاه کرد که برای ایدٔه برابر بودن هستی خود 

بااین حال استدالل های  این کار را نداری      .  انجام  اینکه تو حق  قائل نیستی       و  و دیگری ارزشی 

خیلی بیشتری برای دفاع از این نظریه نیاز است      . اما نمی پذیرم که فقط خداناباوری است که 

 سرراست و عینی 
ً
می تواند زمینه ای برای این ایده فراهم کند که بعضی چیزها به معنای کامال

اهمیت دارند            .

لری تان:

شروع  تو  با  پیتر،  برویم:        پایانی تان  نطق  سراغ  آنکه  از  قبل  شما،  دوی  هر  برای  نهایی  سٔوال  و 

می کنیم      . کودکی این سٔوال را از تو می پرسد      : من که هستم و اینجا چه می کنم؟       پاسخت چیست؟

پیتر سینگر:      

بربیایم      .  آن  از پس  به خوبی  بتوانم  فکر می کنم  بپرسد،  از من  اگر کودکی چنین سٔوالی  خب... 

می توانم بگویم تو یک حیوان هستی      ، حیوانی پستاندار       و از گونۀ هوموساپین      . می توانم بگویم که 

ما موجوداتی چون تو را می شناسیم      ، اینکه چطور به وجود آمده اند و ماهیت آن ها چیست. البته 

هنوز مقدار کمی می دانیم و امیدواریم از نسل های آینده درک بهتری پیدا کنیم            . در مورد اینکه تو 
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که هستی به قدر کافی می دانیم      . اما این سٔوال که چرا اینجا هستم حداقل به طور بالقوه پرسشی 

این  به دنبال توضیح باشد      ، پس  اگر  اینجا بودن باشد            ،  به دنبال هدفی برای  اگر  نادرست است. 

 نظریٔه تکامل داروین است      . اما اگر در این مورد تفکر کنیم که »آیا وجود من دارای 
ً
توضیح اساسا

هدف است؟«       این اهداف تنها همان هایی هستند که ما برای خود در نظر می گیریم.       ما موجوداتی 

هدفمند هستیم      ، به همین دلیل می توانم بگویم هدف من چیزی است که خودم تصمیم می گیرم،       

اما اینکه بپرسیم »آیا هدفی غایی برای بودن من در اینجا وجود دارد؟«      ، نه، این طور نیست. اشتباه 

است که چنین سٔوالی بکنیم. 

جان لنکس:

جای تعجب نیست که از نظر من پرسیدن این سٔوال اشکالی ندارد     . اگر این سٔوال از من پرسیده 

با جهان توضیح دهم      . فکر  آن  رابطٔه  و  را در مورد کودک  بسیاری  البته که می توانم موارد  شود      ، 

می کنم این یکی از هیجان انگیزترین چیزها باشد      ، آن کودک ارزش بی کرانی دارد       چون شبیه خالق 

خود است     . و فکر می کنم یکی از تکان دهنده ترین چیزهایی که در کل انجیل تصویر شده ـ در 

انتهای آن و در کتاب وحی ـ              منظره ای از بهشتی است که خدا به عنوان خالقش ستایش می شود       

و یکی از خصیصه های  آن این است که       سراسر بهشت ستایشگر خدا هستند و در مورد انسان ها 

 به زبان انگلیسی باستانی است، 
ً
می گویند       که ما و آن ها به ارادٔه تو آفریده شده ایم      . خب، این کامال

پس اجازه بدهید به زبان انگلیسی معاصر بیانش کنم      . یکی از چیزهایی که زندگی من و کودک 

پرسشگِر این سٔوال را معنادار می کند      ، خانم ها و آقایان، این است که من باور دارم       وجود دارم، 

چون خدا می خواهد      . و این همان چیزی است که       به زندگی من معنایی می بخشد که در توصیفش 

رنگ هایی  تمام  به وجودآورندٔه  که  است      ،  اتم  سازندٔه  که  خدایی  با  داشتن  ارتباط  هستم      .  ناتوان 

است که هیچ دانشمندی نمی تواند گونه ای غیر از آن ها را تصور کند.      تفکر در مورد مغز انسان       

بسیار هیجان انگیز و تکان دهنده است، و تفکر در مورد خود من      ، با تمام بی کفایتی ها و کاستی ها 

و درماندگی      . باز هم خدا می خواهد وجود داشته باشم      . این همان چیزی است       که به من ارزشی 

متعالی می بخشد      . در میان دیگر مسائل، می خواهم آن را برای هر کودکی توضیح دهم       و در واقع 

برای هر فردی در جهان.      
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لری تان:

نطق پایانی ات.      

پیتر سینگر:

سپاسگزارم. فکر می کنم مباحثٔه بسیار جالبی داشتیم       و این مباحثه چند مسئله را میان معتقدان 

می کنم      وجود  فکر  همچنان  که  است  واضح  کرد      .  روشن  من  مثل  خداناباور هایی  و  دینی 

گونه های رنجی که من و جان بر سر آن ها توافق داریم       مانعی بزرگ سر راه باور به خدای انجیل 

است      . چیزی که در بحث ما مشخص شد این است که او تا چه حد می خواهد به کتب آسمانی 

تکیه کند      . او به عهد جدید و کتب آسمانی مسیحی اشاره های بسیاری کرده است، همچنین به 

انجیل یهودی.            در واقع، فکر می کنم       در مقابل آزمون انتقادی تاب نمی آورد    .  جمالت آغازین 

منظورم این است که چیزهای بسیاری درون آن وجود دارد که به وضوح نادرست هستند      . حتی 

کردم        اشاره  آن  به  که  تناقضی  نه تنها  حقیقت،  در  بخوانید      .  معمول  روش  به   
ً
کامال را  آن   وقتی 

بسیار آشکار است      ، که مسیح و پولس رسول هر دو باور داشتند وقوع آخرالزمان ـ یا هر چیزی 

شبیه به آن ـ نزدیک است. جمالتی وجود دارد که بارها به میان آمده و عیسی چنین چیزی گفته 

و  چشید.«        نخواهید  را  مرگ  طعم  شما  از  هیچ کدام  برگردم،  دوباره  من  آنکه  از  »پیش  است      : 

پولس هم چنین چیزهایی می گوید که مورد انتظار است. در مورد اینکه واقعه ای بزرگ به زودی 

در  و می دانیم که مسیحیان  بعدی...        قرن  در   
ً
یا مطمئنا زندگی خودشان  دورٔه  در  رخ می دهد            ، 

پیش  ماه  دو  یکی  را  مضحکی  داستان  چنین  داشته اند      .  همراه  به  را  تفکری  چنین  سال ها  طول 

می گفت  که  کسی  داشتند؛  باور  را  مسیحی  یک  حرف های  آمریکایی ها  از  بعضی  که  داشتیم 

بگذاریم.        کنار  را  این جور چیزها  نابود خواهد شد            . خب،  معینی  تاریخ  و  زمان  در  این جهان 

و  اشاره شده  اطمینان  با  که        است،  اشاره شده  به وضوح  بارها  انجیل  در  که  است  واقعیتی  این 

اگر صداقت  کنیم      . حتی  باور  را  عیسی  گفته های  این گونه  نباید   
ً
نپیوسته است      . مطمئنا وقوع  به 

واعظ  یک  از  گزارش هایی  باشد،  دقیق  هم  تاریخی  نظر  از  شاهد،  به عنوان  گزارش ها  دقت  و 

دروغین است؛ واعظی که در مورد رخدادهای آینده باورهایی نادرست داشت،       در نتیجه فکر 

نشان  اگر  حتی  بگیریم،  نظر  در  آن ها  برای  خاصی  تاریخی  بار  نمی توانیم  به هیچ وجه  می کنم 
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دهند چنین واعظی در آن زمان وجود داشته است      ؛ از این نظر که او خدا یا پسر خداست یا هر 

شکل دیگری که این مسائل را به هم ربط می دهیم      . و فکر می کنم اگر به این کتب آسمانی باور 

داشته باشیم،  مسائل بسیار دیگری هم وجود دارد، آن وقت نه تنها واقعیت ها بلکه اخالقیات را 

را دریافت  این گونه سخنان مسیح  او  اگر  زنان.      به  پولس  مثال نگرش  انکار می کنیم؛       برای  هم 

 دیدگاه های اخالقی اش را رد خواهیم کرد      . فکر می کنم 
ً
کرده و ضمیرش روشن شده است      ، قطعا

دیدگاه اخالقی مسیحیان به همجنس گرایی هم چیزی باشد که رد می کنیم      . من در مطالعٔه کتب 

باشند،  دانشمند  و  به غایت خردمند  فردی  از  نوشته هایی  این ها  اینکه  بر  مبنی  مقدس شاهدی 

 فردی است که سخنان جالبی 
ً
پیدا نکردم            ، نوشته های فردی که به غایت اخالقی باشد      . البته قطعا

در مورد اصول اخالقی دارد،       اما نه اینکه بخواهی بگویی دارای عمیق ترین بینش ها در خصوص 

با استدالل هایی مانند  بود  قرار  اگر  نتیجه       فکر می کنم      ادوار است.       در  تمام  ماهیت اخالق در 

عقالنیت پدیدآمده از جهانی بی خرد      خداباور  شوم، که نشدم، به نظرم کتاب مقدس مسیحیان 

دلیل نمی شود که عیسی ناصری را فردی خداگونه یا الهی برشمارم            . سپاسگزارم      .

جان لنکس:

مباحثه ای  داشتن  همچنین  بود      .  لذتبخش   
ً
واقعا ـ  تو  زادگاه  ـ  ملبورن  به  شدن  دعوت  پیتر، 

به غایت جذاب، چراکه در روزهای آینده فرصت بسیاری برای تفکر به من می دهد            . اجازه بده 

به سراغ سخن تو در مورد مسیح بروم. همان کسی که با تمام این تفاسیر، مرکز ثقل ایمان من 

آینده اشتباه می کرد و نقل قولی آوردی. نقل قول اصلی  است             و گفتی در تصورات خود دربارٔه 

این است       : او به پیروان خود گفت: »برخی از شما که اینجا حضور دارید و ایستاده اید، طعم 

و هریک  ببینند.«  را  فرمانروایی خداوند  اقتدار  با  آمدن  که  زمانی  تا  نخواهند چشید،  را  مرگ 

از این کتب این گونه روایت می کنند که چند روز بعد،      او پیتر، جیمز و جان را به کوهی بلند 

برده و در مقابل آن ها تغییر صورت داده بود   . صورت او همانند خورشید شروع به درخشیدن 

 تحقق گفته های او بود      . اینکه او از آن کوه باال رفت و آن ها 
ً
کرد       و باور دارم این رخداد دقیقا

او  با  همزمان  مسیح  قدرت  به  را  موسی  و  الیاس  آن ها  است      .  چگونه  خدا  فرمانروایی  دیدند 

دیدند. آن ها تغییر صورت او را دیدند . دیدند با اینکه در این جهان به او بی احترامی شد و در 
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آن   .  نور  و  اشعه  و  انرژی   
ٔ
منشا خورشید؛  بود.  خورشید  باقی،  جهان  در  رفت      ،  بین  از  نهایت 

نکتۀ جالب توجه این است که یکی از آن افراد پیتر حواری بود       و او به عنوان یک مرد سالخورده 

فرمانروایی  حقایق  تمام  میان  از  کرد      ،  متقاعد  را  او  نهایت  در  که  چیزی  یسد      .  می نو این طور 

جاودانه      ، واقعه ای بود که روی آن کوه اتفاق افتاد      . دیدن شکوه خداوند در چهرٔه عیسی مسیح 

مقیاسی  در  آنچه  از  بود  پیش نمایشی  این  می رسید.  گوش  به  بهشت  از  که  صدایی  شنیدن  و 

بزرگ رخ خواهد داد      . مسیح ظهور خود را به دو روش در عهد جدید گوشزد کرده است      . پیتر، 

فکر می کنم بین این دو گمراه شده ای      . به این خاطر که مسیح زمانی به مثال زدن روی می آورد 

 
ً
ید حتما که از پیروانش انتظار دارد طوری زندگی کنند که انگار او برمی گردد            . همچنین می گو

خبر یا شایعٔه جنگ ها را خواهید شنید، اما این ها پایان کار نیست            . پس این فرایندی تاریخی 

بود      . با این اوصاف      ، او از پیروانش انتظار داشت طوری زندگی کنند که انگار او برمی گردد. و 

 با عقل جور درمی آید.         چون از نظر روان شناسی، اگر فکر کنم که مسیح برمی گردد 
ً
این کامال

ابدیت  در  مرگ  از  بعد  که  می کنم              فراموش  را  واقعیت  این  نیست،  مربوط  من  به  قضیه  این  و 

قدم می گذارم      . پس فکر نمی کنم که او اشتباه می کرد      . فکر می کنم کار او تعلیمی دومرحله ای 

بر  اما چیزی که می خواهم در جمع بندی امشب  به طور دقیقی توضیح دهد      .  تا اوضاع را  بود       

گرفته ام      .  قرار  کاربردی  اخالق  به  تو  عالقۀ  ثیر 
ٔ
تا تحت  بسیار  پیتر،  است؛        این  کنم  کید 

ٔ
تا آن 

مسیحیت  که  شده ای  متوجه  اما  هستی،        مسئله  این  پیشگامان  از  یکی  می کنم  فکر  همچنین 

 سیستمی از اصول اخالقی نیست      ؟ اصول اخالقی در مرتبٔه دوم قرار می گیرد       و از پیام 
ً
اساسا

اصول  وقتی  که  است  این  مشکل  چون  دارد      .  وجود  آن  برای  علتی  و  می کند  تراوش  مسیح 

اخالقی را به من می آموزند و یک استاندارد اخالقی را در مقابلم قرار می دهند،             این کار بدون 

رعایت  هم  را  خودم  استانداردهای  حتی  من  و  می آورد        وجود  به  گناه  احساس  من  در  شک 

نیاز  اخالقی  اصول  آموزش  از  بیش  چیزی  به  من  خدا      .  استانداردهای  به  برسد  چه  نمی کنم، 

این  در  نظر من مسیحیت  به  برای زندگی کردن     .  به قدرت  دارم      ،  احتیاج  به گذشت  دارم      . من 

 منحصربه فرد است و با هیچ کدام از ادیان رقابت نمی کند            . تنها به این دلیل ساده 
ً
زمینه کامال

بخشش  من  به  او  نمی بینم            .  دیگری  فرد  هیچ  از  که  می دهد  نشان  من  به  را  چیزی  مسیح  که 

خود  کتاب های  در  تو  پیتر،  را.        مرگ  از  پس  زندگی  از  اطمینان  و  می دهد        نشان  را  گذشت  و 
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احساس  آثارت  در  نبودش  می کنم  فکر  که  چیزی  کردی      .  صحبت  بسیار  اخالقی  اصول  از 

می شود، این است  که هیچ گونه تصور کلی ای از عدالت غایی وجود ندارد       و چون به رستاخیز 

مسیح باور دارم، اعتقاد دارم که قضاوتی نهایی در راه است       و عدالت برای همه اجرا خواهد 

متالشی  را  مغزش  گوشه ای  در  تروریست  خداناباوری     ،  ذهنیت  با  می دانم،  تاآنجایی که  شد      . 

کلی       به طور  که  انسان  میلیون ها  و  نمی شود  مواجه  عدالت  با  هیچ گاه  که  تفکر  این  با  می کند 

در این جهان به عدالت نرسیده اند، در جهانی دیگر هم نخواهند رسید، چراکه جهان دیگری 

در پیش رو وجود ندارد          . در نتیجه خداناباوری از نظر من این گونه است که هر چقدر اصول 

اخالقی پرورش یافته باشند، در آخر، هیچ عدالتی در کار نیست؛ اما باور به خدا و مسیح      این 

نکته را اضافه می کند   که باعث می شود همه چیز معنادار شود   . خانم ها و آقایان، سپاسگزارم.                    

لینک مناظره در یوتیوب:

https://youtu.be/HoTILnpd3q8

https://youtu.be/HoTILnpd3q8
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