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 آيا خدائی ھست؟
  دھدريکی جرويس به سؤاالت پاسخ می

  )بخش دوم(

ن ي از کمدی خود مطلبۀ است در ستون مطالب متفرقامريکائیداران هي سرماۀکه در واقع روزنامت ياستر والۀروزنام

ريکی  از یه وجود خدا منتشر کرد و سپس از خوانندگان خود خواست که سؤاالتي علريکی جرويسس، يمعروف انگل

  .ديخوانیھا را مر سؤال و جوابيدر متن ز.  بکنندجرويس

  

داند و داند، میآنچه را که می. وجوی حقيقت است و  تماماً فروتنی استعلم ھميشه در جست«: ه ايد کسؤال شما نوشته

طور مداوم در حاِل در واقع ، تفکِر علمی غالب گھگاه نادرست ھم بوده است و به. » داندداند آنچه را که نمیمی

پشتيبانی  ه علم از باوِر شما بر عدِم وجوِد خداتوانيد مطمئن باشيد کپس شما چطور می. يِر خود استيتجديدنظر و تغ

  کند؟می

ک کالس درس ي ی، برایالي خیزھاي چیجدول تناوب. کندی نمیزير اثباِت عدِم وجود چيعلم خود را درگ :ريکی جرويس

. کندی نمیعه ھم تالشيالطباء اثبات وجود ماوریعلم برا. ھودهي بیقت، حتيت بزرگ در و حقينھای بزرگ است، بیاديز

 وجود ۀدي ای کسیوقت. وجود ندارد عتي طبی ماورایزي چی برايی علمین است که تا به امروز گواھيداند ای که میزيچ

گر باشد ي دیھا گواهید در پيدا کرد بايپ» تئيخدا« بری مبنیاگر شواھد. د بتواند آن را تست کنديکند بایخدا را مطرح م

  . برسدی درک بھترابد و بهيشتر دري ممکن بیکه تا جا

ک مشت يست که با ين نيروش علم ا. خواھم به آن اشاره کنمی است که میاقاً نکتهيدق» ميدانینم«: ديگویکه علم م نيا

 اثباِت یواقع در پدر . کندیبلکه گواه و شواھد را دنبال م. ھا بپردازدق آنيه و تصديکند و بعد به توجج دلخواه شروع ينتا

خرافات، مذھب و . شماردیح ميج به دست آمده را صحي آن را ثابت کند، نتایست و اگر نتوانست خطا خودش ایخطا

ه يتوج) دن به ھدِف مطلوِب خودي رسیبرا(ر دادِن اھداف ييج را با تغين کرده و نتايچباوِر کورکورانه شواھد را دست

 ندارد که یھا در آورد و کاراست که سر از نادانستهن يکار علم ا. ستي در علم نیکارسرپوش گذاشتن و پنھان. کندیم

 یھادارو. کندیھا را به جامعه واگذار میريگميگونه تصمني ندارد و ايی اخالقیھاارين معيچن. ديا پليک است يش نيھاافتهي

 را در یمي عظینرژ اتم اۀکند که شکافتن ھستیکشف م. گذاردی شما مۀھا را به عھدشفابخش را کشف و استفاده از آن

. ابديی چه ، چرا و چگونه را در م. گذاردیھا م دولتۀا نگرفتن از آن را به عھديکند و بھره گرفتن یار کم آزاد ميزمان بس
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 و خوب بودن ی خوبی برایلين باورند که بدون وجود خدا دلي از خداترسان بر ایکننده است که بعض من نگرانیبرا

  ؟!واقعاً . ستين

  

که  رسد از باور به اينا اين تصور که خدا به نحوی در پيدايش اين جھان نقش داشته خيلی معقول تربه نظر نمیآي -

  باره ظاھر شد و خود به خود به وجود آمد؟که ماده به يک شکلی از ماده ھميشه وجود داشته است و يا اين

 یشده و انسان در عرض شش روز توسط موجوداختهست که جھاِن شنيتر نیا باورکردنين است که آيسؤال در واقع ا -

 یارد سال به جھانيليج، در طول چھارده ميتدرِم ماده که منبسط شد و بهيده شده است و نه از انفجاِر عظيعه آفريماوراءالطب

   است؟ ئیبايبدل شد که سراسر ز

د آن را ي بائیکه پس خدا نيانگارانه است گفتن اجاد جھان بوده ، سادهيز باعث اي چه چیدانیاگر نم. ستيتر نینه باورکردن

توان گفت که جھان یشه وجود داشته، ميد که خدا ھمئيد بگويليد؟ اگر مايپس خدا را که آفر: ديد پرسيوقت باآن. ساخته باشد

ن را  خدا چند وقت صبر کرد تا جھایمگر نه؟ راست. شودی مئی در وقت ھم صرف جوین طوريا. ھم ھمواره بوده است

 یگري دیايخواست دنیطور که انتظارش را داشت از آب در آمد؟ اگر ما جھان ھمانيوقت کجا بود؟ آخلق کند؟ و آن

  داد؟یکرد؟ کجا قرارش می می االن فرقیايبسازد با دن

  

  آيا علم دارای دستور کار ھدفمندی است؟ - 

  !بله - 

  

  يع سازی زنان استفاده نشده است؟ چرا بايد به علم اعتماد کرد؟کشی و مطنسل داری،آيا از علم برای توجيه برده -

  ه کرد؟ي زنان را توجیع سازي و مطیکش، نسلیدارچه موقع علم برده-

 یتوانند مدعیک نميچياما ھ. ان خدا ناباوران وجود دارندي که به خداباور دارند و ھم در مین کساني بد ھم بیھاانسان

به . کندید مئيھا را تأنيد که علم ايگویرود می ھر کجا که میدانم چه کسیواقعاً نم.  علم از عملکرد خود باشندیبانيپشت

کنند از علم یھا تالش می از تئوریاري بسیحت. کندید علم را بدنام ميگوین را ميست و ھر که ايطور ننيچ عنوان ايھ

 یھا ساختگن مدالي خود بزنند اما ایھا اعمال و روشۀنيکنند مدال علم را بر سی میھا سعیليخ. رنديه بگيدئي خود تأیبرا

 از علوم یکند بخشی تالش مینيطالع ب. شودی بر شواھد نشان دھد اما موفق نمیکند خود را متکین تالش مي دیحت. است

قت يتنھا دستور کار علم، کشف حق. دھدیھا نشان مرسد و در را به آنی از راه میقيعلم حق. ستي نید وليايحساب ببه

که شما دوست  نيل اي صرفاً به دلیزي بودن چیقياعتقاد به حق. ستيا ني ھست یقي حقیزيکند که چیعلم کشف م. است

  .مان استيا. ستيقت باشد، علم نيد که حقيد و آرزو داريدار

  

آيا آتئيست . »ان اثبات کرد، تنھا بايد به آن ايمان آوردتوعدم وجود خدا را نمی«: گويدقولی دارد که میوودی آلِن نقل -

  تر نيست؟اندازۀ باور داشتن به خدا غيرعلمی نيست؟ آيا آگنوستيست بودن معقوالنه بودن به

  . را مطرح کرده استی خوبۀ آلن به طنز نکتیوود -

چ شواھد ي که ھیزيچطور باور نداشتن به چ. ريمسلماً خ. ست؟ نهي نیرعلمي باور داشتن به خدا غۀاندازست بودن به يا آتئيآ

 ید شواھد تجربيئأتنھا مورد ت که نهیزي داشته باشد نسبت به باور به چی علميۀتواند کمتر پایکند میدش نمي تائيیتجرب

  کند؟ی است و در اغلب موارد خود را نقض میتين گي خالف قوانیست بلکه حتين
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  داند؟ھا دربارۀ خدا میيک کمدين چه - 

. دانندیگران ميداند که دیاش من ھم ھمان قدر دربارهيک کمدي خدا دانست، پس ۀست که بشود درباري نیزياز آنجا که چ -

تواند یست مين آتئيک کمدي . داردیست تنھاست، پس احتماالً برتري دانستن نی برایزيکه چ نيست در دانستن ايک آتئي

ن خود را با حرف زدن در اتواند مخاطبیست ميِن خوِب آتئيک کمدي.  بخنداندیمانيایمان و بيمردم را با بحث در مورد ا

توان ید از آنجا که نه ميگویست معموالً ميک آگنوستي. ق واداردين حال به فکر عمي بخنداند و در عیمانيایمان و بيمورد ا

در اصل . است» دانمینم» « ھست؟ئیا خدايآ«ن سؤال که يوجودش را ثابت کرد و نه عدم وجودش را پس تنھا پاسخ ا

  . وجود نداردئیست که خداي آن نیدا نشده است به معناي بر وجود خدا پی مبنین که گواھيند ايگویم

 رد و حذف ی منطقیھاتوان به عنوان ناممکنیھا را مفي از تعریاريبس. ستين خدا چيف ايم تعريد بدانيخوب، اول ما با

 گفت ی؟ بدون شک خواھیره را تصور کني دا- ک مربعي یتوانیا مي از شما بپرسد که آیت اگر کسن صوريو به ھم. کرد

من «ا او وجود دارد؟ يآ.  از خدا ممکن استیفيم تعرئيد بگوئيايب. ميھا بدھد فرصِت شک کردن را به آنئيايب. »نه«

 یست؟ حتيکر تو نيل درون پيک فيا يمثالً آ .البتهھا  سؤالیلي خین پاسخ براين پاسخ است، بھتريدر واقع بھتر» دانمینم

 یليا فين که آيگر ببيک بار ديلطفاً . یش نکرده باشيدايممکن است که ھنوز پ. »نه«: ئی بگویتوانی نمیااگر نگاه کرده

 به یوانگيھر چند ممکن است د. اور که ھستيمان بي ایدا نکردي اگر آن را پی آن باال ھست و حتئیخدا. ا نهيآنجا ھست 

  .دي درون خودتان نداریداشتن دوستئیقايفراِل يک فيتواند ثابت کند که شما یکس نمچي ھینظر برسد ول

  

ای در باورتان کنند آيا شما ھم چنين تجربهھائی از شِک باور خود را تجربه میکسانی که به خدا باور دارند گاه لحظه -

  ايد؟به آتئيسم داشته

من . ستيا عدم وجود خدا نيسم و در کل وجود ي آتئيۀ دارم اما بر پایدتيستم عقيمن س. ستي نیدتي عقستمِ يک سيسم يآتئ -

سم يکه آتئ نيگفتن ا. کنمیام را بر اساس خرافات و باور به خدا نمیا ھنري و ی، اجتماعی اخالقیھایريگميکدام از تصمچيھ

 مورد ین سرگرميبزرگتر.  استیک نوع سرگرمي نرفتن یکم به اسئين است که بگوي ھست مثل ایدتيستم عقيک سي

  .دھمیشه انجامش مياصالً ھم! امعالقه

 ئیشوم، ھر جایر ميھا و جھنم درگ مختلف در ارتباط با خدا و فرشتهیھای، من مرتباً با تئور.اما جواب سؤال شما

 به یتوانینم. ن کار را بکنميد ايبا. ديايبار به نظر ب قابل باور و با اعتیاکه ذره نيکنم مگر ایھمه را رد م. صحبتش ھست

شود برنده ین کار را که نمياسم ا. یاانداختهب خورده را دست يک فرد فرين صورت ير ايدر غ. ئیخودت دروغ بگو

  . شدن گذاشت

 

  


