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  پندار خدا
 

 ٣فصل
 خدا وجود ھای برھان

 
 .باشد داشته ما نھادھای در جايگاھی نبايد االھيات استادی

 جفرسون تامس                                                                                
 
 

 اصطالح به حاميان جمله از ديگران، و اند، شده بندی صورت متألھان توسط که ھاست قرن خدا وجود ھای برھان
  .اند گذارده صحه آنھا بر " 95 متعارفی فھم"
 
 

 آکوئيناس توماس ھای "اثبات"
 

 بايد گرچه و، نيستند چيز ھيچ مؤيد کرده، بيان خدا وجود برای سيزدھم قرن در آکوئيناس توماس که ی"اثبات" پنج
 ھای شيوه تنھا آکوئيناس اول برھان سه .است شده عيان راحتی به آنھا پوچی کنم، درنگ مطلب اين بيان در

 دور ی پايه بر ھا برھان اين ھمگی .کرد مالحظه ھم ھمراه را آنھا توان می و ھستند، واحد مطلبی بيان مختلف
 .يابد می ادامه بينھايت تا روند اين و شود منجرمی ديگری پرسش به پرسش، يک به پاسخ يعنی – ھستند باطل

 
 انجامد، می باطلی دور به امر اين .نيست خود بر مقدم محرکی بدون حرکتی ھيچ96 :  اليتحرک متحرک .١

 .ناميم می خدا کرده ايجاد را حرکت نخستين که را کسی ما .خداست وجود فرض آن، از گريز راه تنھا که
 
 دور به ھم باز و دارد، خود بر مقدم علتی معلولی ھر .نيست خودش معلول چيز ھيچ97 :  نامعلول علت .٢

 .باشد خدا ھمان که کنيم، فرض اواليی علت ناچاريم آن ختم برای که رسيم، می باطلی
 
 اکنون چون اما .اند نداشته وجود فيزيکی اشيای آن در که باشد بوده زمانی بايد  98: یشناخت کيھان برھان .٣

 ھمانا امر آن که باشد، آورده وجود به را آنھا غيرفيزيکی امری بايد پس دارند، وجود فيزيکی اشيای
 .خداست
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 می احضار آن بطالن به دادن خاتمه برای خدا که دوری .ھستند دورباطل ی ايده ی پايه بر ھا برھان اين ی ھرسه
 مشکوک تجمل اين اگر حتی .است دور از مصون خدا خود که استوارند ناموجه ًکامال فرض اين بر ھمگی .شود
 به حال ھر به چون نھيم، نام خدا را آن و بگيريم فرض باطل دور برای را ای دھنده خاتمه وجود و بپذيريم را

 صفاتی دھند، می نسبت خدا به ًمعموال که باشد صفاتی واجد موجود آن که يمندار دليلی ًمطلقا داريم، نياز نامی
 خصال از بگذريم خالقيت، االھيت، ، ١٠٠)دانی ھمه( بودن مطلق عالم ، 99 )توانی ھمه( بودن قادرمطلق :مانند
 نظرمنطق زا ھم نکته اين ضمن، در .الصدور فی ما به علم و گناھان، بخشايش دعاھا، اجابت مثل واری انسان
 بداند پيش از بايد باشد، دان ھمه خدا اگر .ھستند 101 ناھمسازً منطقا توانی ھمه و دانی ھمه که نمانده پوشيده دانان
 را نظرش تواند نمی که معناست بدان اين اما .کرد خواھد دخالت تاريخ سير در اش توانی ھمه مدد به چگونه که

ِکرن .نيست توان مهھ پس دھد، تغيير خود مداخالت ی درباره ِاونز َ  نثری با را وار ناسازه ظريف ی نکته اين ُ
 :است کرده بيان چنين گيرا

95 . common sense 
96 . The Unmoved Mover 
97 . The Uncaused Cause 
98 . The Cosmological Argument 
99 . ominipoence 
100 . omniscience 
101 . incompatible 

 
 ه،ک دانی ھمه خدای
 دارد، خبر آينده چيز ھمه از
 کجاست اش توانی ھمه
 سازد؟ ديگرگون را خود ی آينده رأی تا
 
 
 که است آن تر جويانه صرفه .بازگرديم دور اين شکستن برای خدا وجود فرض بودن عبث و باطل دور بحث به

 است، ناشناخته رايمانب ھنوز که ديگری فيزيکی مفھوم يا ،١٠٢  "بنگ بيگ تکينگی" يک ًمثال که کنيم فرض
 طرز به حالت بدترين در و فايده بی حالت بھترين در دورشکن، اين خواندن خدا .باشد باطل دور اين ی شکننده
 چند " تا خواند می فرا را ما کرامبوبليوس کتلک پختن برای لير ادوارد آشپزی دستور .است کننده گمراه مھلکی
 ريزتر ھم باز را آنھا سپس و کنيم، تقسيم ممکن قطعات ريزترين به را آنھا و کنيم، پا و دست گاو گوشت تکه
 می خود از قديم حکمای .شوند می ختم طبيعی طور به دورھا برخی ".بار نه األمکان حتی يا ھشت قدر به کنيم،

 نتوانيم اچر .آيد می آن سر بر چه بشکافيم آن ممکن اجزای خردترين به را، طال گيريم ای، ماده اگر که پرسيدند
ً مسلما صورت اين در بسازيم؟ طال از خردتری ھم باز ی خرده و کنيم، نيم دو به را ھا خرده آن از يک ھر باز
 و پروتون نه و ھفتاد ازً دقيقا که است اتمی ی ھسته طال ی ذره ترين کوچک .يابد می پايان اتم به رسيدن با دور
 را طال اتم ی ھسته بخواھيد اگر .گردند می آن گرد الکترون نه و ھفتاد که است، شده تشکيل نوترون بيشتر قدری
 به ًطبيعتا کرامبوبليوس کتلت نوع از دورھای جور اين .نيست طال ديگر باشد، ھرچه حاصل ،"بشکافيد" ھم باز
 تر پسس که چنان البته، .شود ختم خدا به ًطبيعتا آکوئيناسی، ِدور که نيست معلوم ًاصال اما .شوند می ختم اتم

  .گيريم پی را آکوئيناس ھای اثبات فھرست بگذاريدً فعال .است ماليمی بيان اين ديد، خواھيم
 
 در کمال يا الوھيت از مراتبی گيريم، .دارند فرق ھم با عالم امور که داريم توجه .١٠٣وجود مراتب برھان .۴

 توانند می ھم ھا انسان .کنيم می افتدري حداکثر يک با شان مقايسه با تنھا را مراتب اين ما اما .ھست اشياء
 کمال معيار تا باشد ديگری حداکثر بايد لذا .باشد ما درون تواند نمی خوبی حداکثر پس بد، ھم و باشند خوب
  .ناميم می خدا را حداکثر آن و گيرد، قرار

 
 ھنگامی فقط اما کند، یم فرق ھم با مردم بوگندويی که بگوييد توانيد می سياق ھمين به است؟ برھان يک اين آيا
 بايد پس .باشد موجود بوگندويی، کمال يا حداکثر، معيار يک که کنيم مقايسه ھم با را مردم بوگندويی توانيم می
 داريد دوست که ھم را ديگری صفت ھر توانيد می .خوانيم می خدايش که باشد، ھمتا بی ِسرآمد بوگندوی يک

  .بگيريد مقانهاح قدر ھمين ای نتيجه و کنيد، جايگزين
 

 .نمايند می شده طراحی زنده، موجودات ويژه به جھان، امور . ١٠۴ُصنع برھان يا شناختی، غايت برھان .۵
 داشته طراحی بايد جھان بنابراين .باشد نداشته طراحی که شناسيم نمی را ای شده طراحی چيز ھيچ و
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.خوانيم می خدايش که باشد،  آماج را ھدفی و شده رھا کمان ی چله از بود تيری آکوئيناس، خود مثال( 

 برھان امروزه ).ھستند او مقصود گويای بھتر امروزی گرماجوی ِضدموشک ھای موشک اما گرفته،
 ضربه را حريف برھان اين بسياری نظر به و دارد، مقبوليت و رواج ھنوز که است برھانی تنھا صنع
 ی دوره در را برھان اين او .بود گرفته ارقر برھان اين تأثير تحت ھم جوان داروين .کند می فنی

 داروين عاقبت پالی، بد بخت از .خواند پالی ويليام طبيعی االھيات کتاب در کمبريج در اش ليسانس
 ھوشمندانه استداللی با چنين اين عام مقبول باور يک گاه ھيچ شايد .کرد فنی ضربه را برھان اين کھنسال
 به .بود غيرمنتظره ًکامال نابودی اين .کرد نابود را صنع برھان نداروي چارلز که باشد نشده مضمحل
 تکامل .دارد طراحی نمايد، می طرحوار ما نزد که ھرچه بگوييم که نيست درست ديگر داروين، لطف
 و .برد می راه برازندگی و پيچيدگی شگرف بلندای به که است طراحی عالی تمثال طبيعی، انتخاب توسط
 صورت ترين فروتنانه در حتی که – ھستند عصبی ھای شبکه وارگی، طرح ودھاینم اين ی جمله از

 شبيه آنکه از بيش ھم ناقابل ی پشه يک عصبی ی شبکه حتی .اند جويانه ھدف رفتار نشانگر – ھايشان
 بحث به 4 فصل در .ماند می پيشرفته گرماجوی ھای موشک به باشد، ھدف سوی به شده گسيل تير يک

  .گشت خواھم زبا صنع برھان
 

102 . big bang singularity 
103 . The Argument from Degree 
104 . Teleological Argument or Argument from Design 

 
 

 پيشينی ھای برھان ديگر و شناختی ھستی برھان
 

 پنج .١٠۶ينیپس ھای برھان و ، 105 پيشينی ھای برھان :گنجند می اصلی ی مقوله دو در خدا وجود ھای برھای
 برھان ترين معروف .اند خارج جھان بررسی ی پايه بر يعنی ھستند، پسينی ھای برھان آکوئيناس توماس برھان
 توسط که است، شناختی ھستی برھان دارند، تکيه محض نظری استدالل بر تنھا که ھايی برھان يعنی پيشينی،
 شده تکرار فيلسوفان توسط آن متعدد ھای وايتر سپس و شد مطرح 1078 سال در کانتربوری اھل آنسلم قديس
 خود بلکه نيست، بشر ًاصال برھان اصلی روايت مخاطب که است اين آنسلم برھان غريب ی جنبه يک .است

 به بتواند که موجودی ھر که بيافتيد فکر اين به شايد(.کرد مطرح دعا يک صورت به را برھان اين آنسلم .خداست
  .)شود متقاعد خود وجود به تا ندارد نيازی دھد فرا گوش دعا

  
 می ھم بيخدا يک حتی .نباشد متصور ترازآن بزرگ چيز ھيچ که کرد تصور را موجودی توان می که گفت آنسلم
 چنين برھان اما، .شود می منکر را واقعی دنيای در آن وجود گرچه کند، تصور را ای متعالی موجود چنين تواند
 شويم، می روبرو تناقض با بنابراين .است کمال فاقد ًمسلما، نباشد، واقعی جھان در هک موجودی که، يابد می ادامه
  !دارد وجود خدا ُسک، ُسک و
  

 :باشد کودکان بازی ميدان زبان ھمان که کنيم، ترجمه اش مناسب زبان به را بچگانه برھان اين بگذاريد

 ".دارد وجود خدا کنم ثابت توانم می که بندم می شرط باھات"

 ".توانی نمی که بندم می شرط"

 ".کن تصور را ممکن چيز ترين عالی ِعالی ِعالی پس باشه،"

 "چی؟ که خوب،"

 "دارد؟ وجود است؟ راستکی چيز ترين عالی ِعالی ِعالی اين حاال،"

 ".است من فکر توی فقط نه،"
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 من پس .توست فکر توی مسخره خيال از بھتر راستکی عالی چيز چون بود، تر عالی که بود واقعی اگر اما"
 ".ھستن احمق بيخداھا ی ھمه واجستن، و ھاجاستن .دارد وجود خدا که کردم ثابت برايت

  
 می نقل را 14 مزمور اول ی آيه آنسلم خود .بردم کار به ًعمدا را "احمق" ی واژه کودکانه گفتگوی اين در من
  :کند
   التينی به "احمق" را اش فرضی يانبيخدا گستاخانه و  " نيست خدايی گويد می دل در احمق" 
 insipiens) ( می خواند:  
  

 ترازآن بزرگ که ھست فھم در حداقل امری که شود می متقاعد ھم احمق حتی ترتيب، بدين
 در فھم به چه ھر و .يابد می در را آن شنود می را امر آن وصف او وقتی زيرا .نيست متصور

 نمی نيست، متصور آن از تر بزرگ چيز ھيچ چه آن که است مسلم و .است موجود فھم در آيد،
 تصور توان می آنگاه :باشد موجود فھم در تنھا کنيد فرض زيرا، .باشد موجود فھم در تنھا تواند
   .است تر بزرگ که باشد؛ موجود ھم واقعيت در که کرد

  
  

  
 کرد مطرح اقليدس قضايای از يکی اثبات ی درباره ھندسه کالس در ام ھمشاگری يک که را زيبايی منطقی قياس 

 "...بناابراين .نمايد می الساقين متساوی ث ب الف مثلث" :کنم نمی فراموش

105 . a priori 
106 . a posteriori 

 
 
 

 بايد پس آزارد، می مرا ی شناسانه زيبايی حس نمايی، منطقی بازی نيرنگ چنين از عظما ی نتيجه اين اخذ ھمين
 سخن مورد اين در )نبود احمق که(راسل برتراند .کنم اجتناب "احمق" مثل واژگانی دکاربر از که باشم مراقب
 در ًدقيقا مغالطه بفھميم که است اين از تر آسان )شناختی ھستی برھان( بودن آميز مغالطه پذيرش " :دارد جالبی
   :بود فتهيا کننده متقاعد را برھان اين جوانی، در راسل، خود .است [نھفته برھان اين ی] کجا

 
 مسير در زدن قدم موقع ، 1894 سال روزھای از يکی در .آورم می ياد به را موقع آن ًکامال

 معتبر شناختی ھستی برھان که (دريافتم که کردم فکر يا) دريافتم شھودی ی بارقه در الين، ترينيتی
 و انداختم ھوا به را قوطی آن ناگھان برگشت، مسير در بخرم؛ تنباکو قوطی يک بودم رفته .است
   ".است معتبر شناختی ھستی برھان کبير، اسکات " زدم فرياد اش گرفتن ھنگام

 
 .نمايد می پذيرفتنی شناختی ھستی برھان کبير، اسکات " :نگفته اين مثل چيزی راسل چرا که کنم می تعجب من

 کارم دادم می ترجيح من باشد؟ کالمی بازی يک حاصل کيھان، ی درباره عظمايی حقيقت که نيست زننده آيا امااما
 وقت ھيچ آشيل اينکه اثبات" مثل ھايی ناسازه سر بر يونانيان ".کنم شروع زنون ھای ناسازه مثل مسائلی حل با را

.شدند فراوانی دردسر دچار "رسد نمی الکپشت به  نمی ًواقعا آشيل که نگيرند نتيجه که داشتند را بينش اين اما 

 بعدی ھای نسل تا کردند صبر و خوانند )پارادوکس( ناسازه را مسئله اين آنان عوض، در .برسد الکپشت به تواند
 منجر محدود مقادير به واگراشونده ِنامحدود ھای سری ی نظريه طرح به سرانجام که ) کنند حل را آن رياضيدانان

 الکپشت به آشيل نرسيدن فتخارا به که نيست الزم بفھمد که داشت بينش ديگران قدر به ھم راسل خود البته .(شد
 طرز به او گمانم به نداد؟ خرج به احتياطی چنين آنسلم قديس برھان قبال در چرا اما .بياندازد باال تنباکويی قوطی
 کند زدايی افسون را خود منطق، ايجاب با تا داشت وافری شوق که بود منصف بيخدای يک آميزی مبالغه .♠ خود
   :نوشت چنين شناختی ھستی برھان کشف فرياد آن از پس مانیديرز ، 1946 سال به راسل

 
 بر ، انديشيدن صرف به و بيانديشيم، آن به بتوانيم که ھست چيزی آيا :که است اين واقعی پرسش

 جواب پرسش اين به اند مايل فيلسوفان دارد؟ وجود خارج جھان در چيز آن که شود معلوم ما
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 اگر .مشاھده با نه دريابد انديشيدن با را جھان امور که ستا اين فيلسوف کار زيرا دھند، مثبت
 نباشد، اگر و ھست، پلی واقعيت و محض ی انديشه ميان پس باشد، مثبت فوق پرسش پاسخ
   .نيست

 
 ی مالحظه بدون که ای انديشه ھر قبال در ًعميقا من راسل، ی اشاره مورد فيلسوفان برخالف

 خاطر بدان اين شايد .ام مشکوک برسد عظمايی ی نتيجه انچن به واقعی، جھان از ای داده ھيچ
 مخالف چه و موافق چه فيلسوفان، اعصار، و قرون طی در .فيلسوف نه و ام دانشمند من که باشد

 ی معجزه کتاب در َمکی، .ال .ِجی ويژه به .اند گرفته جدی را آن شناختی، ھستی برھان
 فيلسوف توانيم می تمجيد، سبيل بر .دھد می ائهار برھان اين ی درباره روشنی بحث خداباوری

   .گيرد نمی ھا پرسش به گويی پاسخ مبنای را متعارف فھم که کنيم تعريف کسی تقريب به را
  

-١٧٢۴ (کانت امانوئل و )١٧٧۶-١٧١١(ھيوم ديويد ًمعموال را شناختی ھستی برھان ّردکنندگان ترين قوی -
 ی"کمال" دارای "وجود"که فرض اين گفت که ريخت آب روی اينطور ار آنسلم ی پته کانت .شمارند  می)١٨٠۴
 آموزه اين" :کند می بيان چنين را نکته اين آمريکايی، فيلسوف ُملکم، نورمن .است پايه بی است، وجود عدم از بيش
 پوش يقعا من ی آينده ی خانه است بھتر که بگوييم اگر .نمايد می غريب و عجيب بسيار است کمال يک وجود، که

 نباشد، موجود اينکه تا باشد موجود خانه آن است بھتر بگوييم ] اگر اما دارد؛ معنايی مان حرف ، عايق بی تا باشد،
 عدم اثبات" در را نکته ھمين استراليايی، 107 َگسکينگ داگالس ديگر، فيلسوفی 46 ] "دارد؟ معنايی چه مان حرف
  ). بود 108 فروکاسته مشابه طرز به را آنسلم برھان ھم آنسلم عاصرم جيوانی،( کند می بيان طعنه به "خدا وجود

  
 

 در اگر پس بدود، الکپشت از تر سريع بار ده تواند می اشيل .باشد پانويس يک در ذکرشان به نياز که آنند از مشھورتر زنون ھای ناسازه جزئيات 

 را متر ده اين آشيل وقتی .است پيموده متر ده الکپشت کند، طی را متر صد اين آشيل وقتی .بايستد زنون از تر عقب متر صد گيريم آشيل دو، ی مسابقه
 بينھايت، تا ترتيب ھمين وبه .. .است رفته جلوتر سانتيمتر ده الکپشت باز کند، طی را متر يک اين آشيل وقتی .است پيموده متر يک الکپشت کند، طی
 .برسد الکپشت به تواند نمی ھرگز آشيل پس
 متمايل عقيده اين به که کرد اعالم کھنسالی در او .يافت فيلسوف ِفلو آنتونی نزد توان می را شده تبليغ زيادی نظر تغيير اين امروزی و مشابه ی هنمون
 .بود گیبزر فيلسوف راسل ديگر، سوی از .(يافت انعکاس اينترنت سراسر در شادی از موجی با اظھارات اين و ) دارد وجود االھيت قسمی که شده

   .شود تمپلتون ی جايزه مشمول ھم ايمان به ِفلو آنتونی گروش بسا ای .بود نوبل ی جايزه ی برنده راسل
  
  
  

 .است تصور قابل دستاورد انگيزترين شگفت جھان آفرينش .١

 .است آن ی آفريننده توانايی )ب(و آن، درونی کيفيت )الف( حاصل دستاورد، يک شايستگی .٢

 .است انگيزتر شگفت او دستاورد باشد، بيشتر ای آفريننده )ليتمعلو يا( ناتوانی ھرچه .٣

 .باشد می او وجود عدم آفريننده، يک برای معلوليت ترين سھمگين .۴

 بزرگ ی آفريننده توانيم می است، موجود ی آفريننده يک محصول جھان که کنيم فرض اگر بنابراين، .۵

 .باشد ريدهآف را چيز ھمه وجود، عدم عين در که کنيم، تصور را تری

 شگفت و تر متعالی خدايی ھنوز زيرا باشد، تصور قابل خدای ترين بزرگ تواند نمی موجود خدای پس .۶

 .ندارد وجود که ھست انگيزتر

  لذا،
 

   ندارد وجود خدا .٧
  
 

 وجودً حقيقتا ھم آنسلم قياس، ھمين به .است نکرده اثبات را خدا وجود عدمً حقيقتا َگسکينگ که نيست گفتن به الزم
 بود دريافته او که چرا داشته، شوخی قصد گسکينگ که است اين شان ميان تفاوت تنھا .است نکرده اثبات را خدا
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 پاسخ "ديالکتيکی تردستی" مدد به را آن بتوان که است آن از تر بزرگ خدا وجود عدم يا وجود از پرسش که
 .باشد آنسلم برھان مشکل بدترين کمال، مالک انعنو به وجود، از تردستانه ی استفاده که کنم نمی فکر البته .گفت
 توانند می ھا خوک که کردم ثابت آنسلم برھان از اقتباس با فيلسوفان، و متألھان جمع يک تحريک برای روزی من

 توسل درصدد من خطای اثبات برای آنان اما ندارم، خاطر به را اثبات اصطالح به آن جزئيات اکنون .کنند پروز
   .برآمدند [مودال]نما وجه منطق به
  
  
 

107 . Douglas Gasking 
108 . reduction  

  
 داستان در پيرمرد آن ياد به مرا خدا، وجود اثبات ديگربرای پيشينی ھای برھان ھمه مانند شناختی، ھستی برھان
   :بود يافته خدا وجود اثبات برای رياضی اثباتی که اندازد می ھاکسلی آلدوس 109 ی نقطه عليه نقطه

  
 بينھايت برابر صفر، بر آن تقسيم حاصل m مثبت کميت ھر ازای به که دانيد می را فرمول اين ياآ
 صورت، اين به .شود تر ساده تا کنيم ضرب صفر در را معادله اين طرف دو حاال خوب، است؟،

 با است برابر m  مثبت کميت ھر يعنی،. شود می صفر در بينھايت حاصلضرب برابر ،m  کميت
 آفريند؟ می چيزی ھيچ، از که نيست نھايتی بی قدرت معنای به اين آيا .صفر در ضرب .ينھايتب

 نه؟
  
 
 رياضيدان اويلر، ميان کبير کاترين که کنيم ياد خدا وجود سر بر ھجدھمی قرن رسوای ی مجادله اين از يا

 يقين از سرشار لحنی با منمؤ اويلر .کرد برپا روشنگری عصر بزرگ نگار المعارف دائرة ديدرو، و سويسی،
 :که گرفت چالش به چنين را بيخدا ديدرو ، n = x/(a + bn)، ديدرو "!دھيد پاسخ .دارد وجود خدا بنابراين

 موسيو"
 .برگشت فرانسه به و گرفت را خود سر روايتی، به بنا و کشيد، پس پا و شد مرعوب
 با خاص مورد اين در( ناميد 110 علم با دنکر خيره برھان توان می که گرفت کار به را ای رويه اويلر

 .)رياضيات
 ميلز خود با مؤمنان سخنگوی يک که کند می نقل را راديويی گفتگويی ،بيخدا جھان اش کتاب در ميلز، ديويد
 از " :کند خيره را مخاطب تا شود می متوسل انرژی-ماده بقای اصل به مھمل بسيار طرزی به درآن و داده، انجام
 نتيجه جاودانی حيات به اعتقاد درستی علمی اصل اين از آيا ايم، شده تشکيل انرژی و ماده از ما ی ھمه که آنجا
 سخن ی ترجمه زيرا .گفت پاسخ آيد، برمی من از آنچه از بيش متانتی و صبر با را پرسش اين ميلز "شود؟ نمی

 )ای انرژی ھيچ و ( مان بدن ھای اتم از يک ھيچ ميريم، می ما که ھنگامی" :که نيست اين از بيش گر مصاحبه
 ".ھستيم ناميرا ما بنابراين .شود نمی نابود
   اثبات" اين از بسياری اينکه تا .بودم نشنيده سفاھت اين به سخنی ھرگز ام، طوالنی ی تجربه رغم به من، حتی
 . پايين يافتمنشانی در که را شگرف ی"ھا

htm.GodProof/LINKS/com.godlessgeeks.www://http  
  

 انبساط محض .اند کمدی از سرشار که يابيم می "خدا وجود اثبات سيصد بر افزون" از فھرستی نشانیدراين 
 نيم خاطر
 :کنيم شروع 36 ی شماره اثبات از .آورم می اينجا در را ھا اثبات اين از دوجين
 سانحه اين از کودکی اما .شدند کشته اش خدمه و مسافر 143 و کرد سقوط ھواپيمايی :ناقص نابودی برھان . 36
 .دارد وجود خدا بنابراين .داشت سوختگی درصد سی فقط که حالی در يافت، نجات

109 . Point Counter Point 
110 . Argument form Blinding with Science 

www.secularismforiran.com 
71 

 .شد می بد پس .شد می ديگری جور امور پس بود، شده ديگری جور امور اگر : ممکن ھای جھان برھان . 37
 .دارد وجود خدا بنابراين
 اعتقاد خدا به من .دارم دارم؛ دارم؛ !دارم اعتقاد خدا به من !ندارم اعتقاد خدا به من  :محض ی اراده برھان . 38
 .دارد وجود خدا پس !دارم
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 که است چيزی ھمان درست اين .ندارد مسيحيت به اعتقادی دنيا جمعيت اکثريت : اعتقادی بی برھان . 39
 شيطان

 دارد وجود خدا پس .خواھد می
 وجود خدا بنابراين .است شده اش اشتباه متوجه اکنون .مرد کافر ايکس شخص  :مرگ از پس تجارب برھان . 40
 .دارد

 او به که باشيد عاطفه بی قدر اين توانيد می چطور شما .دارد می دوست را شما خدا  :عاطفی ارعاب برھان . 41
 .دارد وجود خدا پس نباشيد؟ معتقد

 شناختی زيبايی برھان
 بتھوون 15 ی شماره کوارتت استرينگ گذاشتن با ديگری شخصيت ھاکسلی، آلدوس ی نقطه عليه نقطه رمان در
 مينور آ در (”Heiliger Dankegesang“) است ممکن گرچه .دکن می ثابت را خدا وجود گرامافون روی بر

 چالش تعداد شمار ديگر .است پسند عامه ھای برھان دسته يک نمايانگر اما نيايد، متقاعدکننده نظر به برھانی چنين
 به ابن ( است رفته در دستم از "دھيد؟ می توضيح چگونه را شکسپير اما" قبيل از ای جويانه ستيزه بيش و کم ھای
 بيشتر تشريح به نيازی معروفيت، اين به برھانی). کنيد جايگزين را الخ و آنژ ميکل شوبرت، توانيد می تان سليقه
 بيانديشيد، آن مورد در بيشتر ھرچه و است، نگرفته قرار تدقيق مورد ھرگز برھان اين در نھفته منطق اما .ندارد
 .شکسپير ھای سونات طور ھمين .اند شکوھمند بتھوون آخر ھای کوارتتً مسلما .يابيد می در را آن پوچی بيشتر
 وجود اثبات نيستند؛ خدا وجود اثبات ھنری آثار اين اما .اند باشکوه آثار اين نباشد، چه و باشد کار در خدايی چه

 چه ديگر داريد، را موزارت وقتی" :گفته ارکستر بزرگ رھبر يک که است معروف .ھستند شکسپير و بتھوون
 "داريد؟ خدا به ازیني

 برھوت صحرای ھای ديسک آن نام که برنامه اين در .بودم بريتانيا راديويی ی برنامه يک ی ھفته ميھمان بار يک
 با را ھايی ديسک چه شود، رھا برھوت صحرای يک در باشد قرار اگر که کند انتخاب بايد برنامه ميھمان بود،
   ”Mache dich mein Herze rein “من  ھای انتخاب جمله برد از می خود
ر ماتيو، قديس مکاشفات از اخ اث ود ب ر مصاحبه .ب د توانست نمی گ ه بفھم ه ک دين، من چگون ی موسيقی بي  را دين

ذت بادگير ھای بلندی رمان از تواند می آدم چطور که بپرسيد توانيد می ھم شما .ام کرده انتخاب رد، ل الی در بب  ح
 111 اند؟ نداشته وجود ھرگزً عاواق کليف ھيت و کتی داند می که
ر مصاحبه شگفتی پاسخ در ھم را ديگری ی نکته توانستم می ر گ نم، ذک ه ک ه ای نکت ورد در ک ام م ار تم  دارای آث

ريم دينی، ی درونمايه سای گي ستين کلي ا سي واری نقاشی ي شارت دي ر ب ل، اث ی .است صادق رافائ زرگ حت رين ب  ت
 مسيحی در که ندارم دليلی من .کنند قبول را ھا سفارش خاطر اين به و دانند،بگر را شان زندگی بايد ھم ھنرمندان

 شان بودن مسيحی اما – بود دوران آن ی گزينه تنھا مسيحيت گفت توان می – کنم شک آنژ ميکل و رافائل بودن
 تاريخ سير اگر .بود دوران آن ھنری کارفرمای ترين مھم اش، بيکران ثروت لطف به کليسا .بود اتفاق سر از تنھا
 اثری که نبود ممکن آيا دادند، می آنژ ميکل به را علوم ی موزه يک سقف نقاشی سفارش و بود، ديگر ای گونه به
 مزوزوئيک سمفونی توانيم نمی ھرگز ما که است اندوھبار چقدر بيافريند؟ سيستين کليسای انگيزی شگفت ھمان به

 ايم محروم ھايدن تکامل اوراتوريوی از ما که حيف چه و .بشنويم را موزارت ی گسترنده جھان اپرای يا بتھوون
انع اين اما – ذت م ردن ل ان ب ر .شود نمی او خلقت از م ن اگ ال ديگر سوی از را استدالل اي يم، دنب ان کن ه چن  ک

 ھمسرم
 آن در بيآفريند؟ کليسا سفارش به را آثارش بود مجبور شکسپير اگر شد می چه کرد، خاطرنشان من به سردی با

 ھمين آثاری شد؟ می مان نصيب چه عوض در و .شديم می محروم مکبث و ،لير شاه ،ھملت از ماً مسلما صورت
  .باشيد خيال ھمين به انگيز؟ خيال قدر
 

 زيبايی برھان ھوادارن دھد، پيوند خدا وجود به را ھنری عظيم آثار وجود که شود يافت منطقی برھانی شايد
 اما است، بديھی پيوندی چنين که اند گرفته فرض فقط آنان .اند نکرده توضيح را دھنده دپيون برھان اين شناختی
 موسيقيايی مغز :باشد ُصنع برھان از ديگری صورت ھم استدالل اين شايد .نيست کار در بداھتی چنينً مسلما

 اين تر، فرومايه یطرز به شايد، يا .داران مھره چشم از تر عجيب حتی است، باورنکردنی ای معجزه شوبرت،
 ھنر/شعر /موسيقی چنين تواند می ديگر انسان يک چطور :باشد نوابغ به نسبت حسادت نوعی از ناشی نگرش
  .باشد خدا کار بايد کار پس توانم؟ نمی من که بيآفريند زيبايی

 
  شخصی "تجارب" برھان

 
 اسکاتلند جزاير به کمپينگ برای بود، متدينً عميقا که من، ليسانس ی دوره باھوش و معقول ھای ھمدوره از يکی
 خود صدای شبھه بی که – شدند بيدار پليدی سروصدای از چادرشان در دخترش دوست و او شبی نيمه در .رفت
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 از يکی اين و نکرد، فراموش را مھيب ی تجربه اين ھرگز من دوست .بود اھريمنی نظر ھر از صدا  :بود شيطان
 برای را آن بعدھا و شد، متأثر حکايت اين از من جوان ذھن .داد سوق شدن کشيش به را او بعدھا که بود اسبابی

  
Wuthering Heights .111  

  است پرشوری و عاشقانه داستان که انگليسی، ادبيات ھای رمان ترين معروف از يکی برونته؛ اميلی اثر
   م. شاو ارن [کتی] کاترين و کليف ھيت اصلی شخصيت دو ميان

  
  

 
 از نفر دو قضا از .کردم روايت بوند آمده گرد آکسفورد کراون اند روز مھمانسرای در که جانورشناسان از جمعی
ه گفت آنھا از يکی .شدند بر روده خنده از بودند شناس پرنده که آنھا ن ک وع اي غ ن ان و جي ی ھای فغ ه اھريمن  در ک
اط ان مختلف نق ه جھ اگون ھای لھجه ب ل گون نيدن قاب د صدای است ش ه ايست هپرن ه ک ين خاطر ب غ ھم ايش جي  ھ

  .شود می ناميده 112  "شيطان مرغ" ًاصطالحا
 

 را – پوش آبی ای باکره يا فرشته يک يا – خدا از تصويری معتقداند که دارند اعتقاد خدا به خاطر اين به بسياری
 اند داشته تجاربی چنين که دان مدعی کسانی نظر به .است گفته سخن آنھا با محرمانه خدا يا .اند ديده خود چشم به

 که کسانی و مردم، باقی نظر در اما .خداست وجود ھای برھان ترين متقاعدکننده از يکی شخصی تجارب برھان
  .است متقاعدکننده ھمه از کمتر برھان اين دارند، روانشناسی به معرفتی

 
 کرده تجربه را صورتی فيل يک که ستندھ ھم کسانی خوب، بسيار ايد؟ کرده تجربه را خداً مستقيما گوييد می شما
 می را عيسی صدای وضوح به يورکشايری، کش آدم ساتکليف، پيتر .نباشد جالب برايتان اين دانستن شايد اما اند،
و جورج .شد ابد حبس به محکوم او .کرد می زنان کشتن به امر را او که شنيده ه گفت می بوش دبلي دا ک ه خ  او ب
ود نکرده وحی او به خدا که افسوس ( کند حمله عراق به که گفته ه ب ا در ک شتار ھای سالح آنج  .)نيست جمعی ک

 اند؛ توطئه حال در شان عليه دنيا ی ھمه يا ھستند؛ چاپلين چارلی يا ناپلئون که کنند می فکر تيمارستان در بيماران
ن اما خنديم می ادعاھا اين به ما .کنند القا مردم ی ھمه به را شان رسالت توانند می يا  شھودھا و کشف و وحی اي
ا دينی تجارب فرق تنھا .ندارند باورھا قبيل اين از زيادی ی عده که خاطر اين به بيشتر گيريم، نمی جدی را ن ب  اي

سلکی کلبی چندان ھريس، سام .اند پرشمار شان داشتن مدعيان که است اين موارد ه م داد خرج ب امی ن ه ھنگ  در ک
  :نوشت ، 113 ايمان پايان اش، کتاب

 
ايع بسيار باورھا اين ھنگامی .داريم ھايی نام دارند زيادی عقالنی توجيه فاقد باورھای که کسانی برای ما ند ش  باش
شوند خوانده "خياالتی "يا "روانی" ،"ديوانه" ًمعموال صورت اين غير در خوانيم؛ می "ديندار" را افراد آن  ....".مي

ن ضمن، در .است جماعت در عقالنيتً مسلما صادف يک اي اريخی ت وده صرف ت ه ب ه در ک ا ی جامع اور م ه ب  ب
اران قطرات ضربات توسط خدا که کنيد فکر اگر اما شود، می شمرده نرمال جھان الصدور بمافی ِعالم خالق ر ب  ب
ه و .شويد می محسوب روانی بيمار کند، می برقرار مورس ارتباط شما با تان خواب اتاق ی پنجره ن ب ب،ترت اي  ي
  .است وار ديوانهً مطلقا شان اصلی باورھای اما نيستند، ديوانهً معموال ديندار مردمان گرچه
 .گشت خواھم باز توھم موضوع به 10 فصل در

112 . devil bird 
113 . The End of Faith, Sam Harris  

 
زار نرم يک انسان مغز بيه اف را را يک ی درجه سازی ش د می اج ا چشمان .کن ه تصوير م ان از ای وفاداران  جھ

 از که است مدلی تجديد حال در پيوسته ما ذھن .دھند نمی ارائه گذرد می زمان در آنچه از دقيقی فيلم يا خارج،
 الگوی نيز و شوند، می گسيل بينايی ھای سلول از که ای شده رمزگذاری ھای ضربان تجديد :دارد خارج جھان

 يک .[ 47 ] اند پديده اين نشانگر خوبی به بصری ھای توھم .است عصبی سيستم خود ی برساخته آنھا پراکنش
ده ی دسته وھم از عم ا، ت ه ھ ِنکر مکعب ک ا ِ ه يک تنھ ه آنھاست، از نمون ن ب د می رخ علت اي ه دھن  ھای داده ک

ان گزينش برای مبنايی ھيچ مغز .سازگارند واقعيت از ادراکی مدل دو با کند می دريافت مغز که بصری  دو آن مي
 به بينيم، می که تصويری پس .کنيم می تجربه ديگر ادراک پی از را بصری ادراک يک مرتب ما ولذا ندارد، مدل

  .است نوسان در مختلف تصوير دو بين مدام کلمه، اللفظی تحت معنای
 
 پنجره ی طاقچه روی من .است اصوات و ھا چھره تشخيص مناسب ويژه به مغز، در سازی شبيه افزار نرم اين
ن به که روبرو از .ام گذاشته انشتين از پالستيکی ماسکی اتاقم ی اه ماسک اي يم، نگ ه، نيست عجيب کن ه ک  يک ب

و از وقتی که است جالب اما .ماند می صلب تصوير ه پھل اه آن ب يم، نگ سيار ادراک کن ی ب يم می حاصل عجيب  .کن
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ه رسد می نظر به ماسک، دور به گشتن با يعنی ره ک م چھ ردد می ھ ه و گ ا ب اه م د، می نگ ه کن ه البت ه ن  طور ب
ه رسد می نظر بهً مثال که ضعيفی اليزا چشمان ک ه مون ما سمت ب ردد می ش الی ماسک .گ آ توخ ردد میً واقع  .گ
  .شوند می زده شگفتً کامال پديده اين ديدن از اند، نديده چنينماسکیً قبال که کسانی

 
ه ماسک ساختن در کلکی ھيچ دھد؟ می رخ ای پديده چنين چرا ار ب ه ک الی ماسک ھر .است نرفت ين ای توخ  چن
ده اد ای پدي د می ايج ه .کن ده ادراک مغز در کلک ی ھم رم .است کنن زار ن بيه اف ی ساز ش ا درون ايی داده م  را ھ

ه چھره، يک ادراک برای مغز .است چھره يک وجود از حاکی که کند می دريافت زی ب  چشم، جفت يک جز چي
ام را کار باقی تقريبی ھای سرنخ اين داشتن با و ندارد نياز مناسبً تقريبا جاھای در دھان يک و بينی يک  می انج
ی سازد، می چھره از صلبً کامال مدل يک و افتد می کار به چھره سازی شبيه افزار نرم .دھد ر حت زی اگ ه چي  ک
  .نباشد توخالی ماسک يک جز ميآيد چشم به
 
 می افزار نرم اين .دھم نشان را مغز در سازی شبيه افزار نرم شگرف رتقد که گفتم خاطر اين به را داستان اين
 شبيه پيشرفته، افزار نرم اين برای .بسازد نمايی صادق ی درجه باالترين با يی"تصورھا" و "تصويرھا" تواند
 بر .است طور ھمين به ھم شنوايی حس .است خوردن آب مثل باکره مريم يک يا فرشته يک يا روح يک سازی
 از صوت انتقال شنويم، می را ما که صداھايی در باکيفيت، صوت ضبط يک به ميکروفون از صوت انتقال خالف

 می شنيداری مدل يک مغز ھم شنوايی سيستم در بينايی، سيستم مانند .نيست وفادارانه مغز به شنوايی اعصاب
 است سبب ھمين به .است شنوايی عصب ھای داده سامان تجديد حال در مدام شنوايی ھای داده ی پايه بر که سازد،

 طنين که ُنتی تک ھای ھارمونيک از ترکيبی نه و شنويم، می واحد نوت يک صورت به را ترومپت غريو که
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 دارای کالرينت در ھا ُنت ھمان متفاوت، ھارمونيک ھای توازن سبب به .کنند می ايجاد را صوت اين برنزی
 تا کنيد تنظيم دقت با را صوتی سايزر سينتی يک اگر ."نيئی" طنين دارای نی، قره در و نمايند می "چوبی" طنين

 می مجزا ھای ُتن ترکيب صورت به را آنھا کوتاھی مدت تا مغز کند، ايجاد يکی يکی را مجزا ھای ھارمونيک
 ھر يا نی قره يا ترومپت از واحدی نوت تنھا ما پس آن از و ،"شود می وارد" ساز شبيه افزار نرم اينکه تا شنود،
 شوند، می برساخته مغز در ترتيب ھمين به نيز گفتار بيصدای و صدادار حروف .شنويم می را ديگر موسيقی آلت
  .شوند می بدل واژگان و تر باالمرتبه آواھای يعنی ديگر، سطحی به و
 
 خواندن حال در که انگار کرد، می نجوا که ای همردان صدای: شنيدم را روح يک صدای بار يک ام، کودکی در
ود دعايی يا ورد ا، من .ب ا ًتقريب ه ام امال، ن ستم می ًک ايش واژه توان شخيص را ھ م، ت ه دھ ی ک وقر و جدی طنين  م
 .داشت
 تخت از اما .بود داشته برم ترس اندکی و بودم، شنيده قديمی ھای درخانه ارواح زندگی از ھايی داستان من

 ناگھان، و شد، می بلندتر صدا شدم، می تر نزديک ھرچه .کردم حرکت صدا منبع طرف به آھسته و و برخاستم
 که باد، .دھم تشخيص را صوت اصلی منشاء که بودم شده نزديک قدر آن اکنون .شد "زبر و زير" مغزم در صدا
 موقر سخن به را آن من مغز ساز شبيه افزار نرم که بود کرده ايجاد صدايی وزيد، می داخل به کليد سوراخ از

 سخنانی بلکه ، نامفھوم سخنی تنھا نه که بود ممکن بودم، پذيرتری تلقين کودک اگر .بود کرده تعبير مردانه
 باد که سخنانی از بودم، آمده بار مذھبی ھم و بودم پذير تلقين ھم اگر و ."شنيدم می" را جمالتی حتی و مشخص
  .افتادم می شگفت در کرد می زمزمه

 
 پنجره پشت از نکردنی وصف شرارتی با که ديدم را عظيمی ی چھره سال، و سن ھمان درً تقريبا ديگر، بار يک
 . بود دريا کنار ی دھکده يک در معمولی ای خانه ی پنجره عادی، حالت در که ای پنجره .است شده خيره من به
 وار چھره شکل فقط :چيستً واقعا چھره آن ببينم تمتوانس که شدم نزديک قدر آن اينکه تا رفتم جلوتر لرز و ترس با

 مغز ی برساخته آن، شيطانیً ظاھرا سيمای و چھره خود .بود شده ايجاد ھا پرده توسطً تصادفا که بود مبھمی
 برج از برخاسته دود در که کردند تصور ديندار مردمان برخی 2001 سپتامبر 11 در .بود من ی کودکانه ترسان
 به و درج اينترنت در که عکسی .عکس يک ی پايه بر ديگر ای خرافه :اند ديده را شيطان ی رهچھ دوقولو ھای
  .شد منتشر گسترده طور

 
 وقتی نامند؛ می رؤيا را آن خوابيم، که وقتی .آيد می بر آن پس از خوبی به بشر مغز که است کاری سازی مدل

 10 فصل در که چنان .شود می خوانده توھم نمايد، زنده خيلی تخيل که ھنگامی و ناميم، می تخيل را آن بيداريم،
 واقعی که انگار درست بينند، می وضوح به را او گاھی دارند، "خيالی دوست" که کودکانی داد، خواھيم نشان
 شويم می مدعی بلکه کنيم، تعبيرنمی ھستند که آنچنان را خود رؤياھای و توھمات باشيم، لوحی ساده فرد اگر .باشد
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 يا ايم ديده را مقدس مريم – باشيم کاتوليک و زن جوان، که، ھنگامی ويژه به و – خدا يا ای، فرشته يا وحی،ر که
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 خدايان، فرشتگان، ارواح، وجود به باور برای خوبی داليل ھا، نموده و تصورات اينً مسلما .ايم شنيده را صدايش

  .نيستند قديسان يا
 
 ھفتاد پرتغال، فاتيمای در 1917 سال به که دھند می گزارش اينکهً مثال .است دشوارتر ای توده تصورات فین اما

 دشوار" [ 49 ] فروپاشيد جماعت سر بر و کرد آسمان در ريختن اشک به شروع" خورشيد که ديدند نفر نفر ھزار
 که است آن دشوارتر حتی اما .کنند تجربه را یواحد توھم اند توانسته نفر ھزار ھفتاد چگونه که داد توضيح بتوان
 نه و – باشند بوده آن شاھد فاتيما، در جز به دنيا، مردم باقی اينکه بدون باشد داده رخً واقعا چيزی چنين بپذيريم
 رخداد اين از حاصل ی دھنده شتاب نيروھای و شمسی، ی منظومه بار مصيبت نابودی بلکه باشند، ديده را آن فقط
 ی ھوشمندانه آزمون ياد به ناگزير آدمی .باشند کرده حس است کافی آسمان به ھرکسی کردن پرتاب برای که را

 مگر کند، نمی کفايت پديده يک بودن معجزه اثبات برای شھادتی ھيچ": افتد می معجزات وارسی برای ھيوم ديويد
  ".است آن اثبات درصدد شھادت که باشد ای پديده از آساتر معجزه آن کذب اينکه

 
 در تاريخ يا .شوند شريک ای توطئه در ھمزمان يا شوند، فريفته ھمزمان نفر ھزار ھفتاد که باشد نامحتمل شايد
 ھمزمان آنھا ی ھمه يا .باشد کرده اشتباه اند، کرده را خورشيد رقص ديدن ادعای نفر ھزار ھفتاد که اين ثبت

 اما .)انجاميده شان دربينايی اختاللی به اين و شنوند، خيره ورشيدخ به تا کرده وادرشان که ( باشند ديده را سرابی
 و جھيده، بيرون مدارش از ناگھان زمين :که ھستند آلترناتيو اين از تر محتمل نامحتمل فرضيات اين از يک ھر

 اين لپرتغا که است اين منظورم .شود قضيه متوجه کسی فاتيما، از خارج که آن بی شده، نابود شمسی ی منظومه

 .نيست جداافتاده ھم قدرھا

 چنين شما اگر .نيست دينی ھای پديده ديگر يا خدايان شخصی "تجارب" ی درباره بيشتری بحث به نيازً واقعا
 باشيد نداشته انتظار اما .اند داشته صحت تجارب اين که باشيد معتقد سخت و سفت است ممکن ايد، داشته تجاربی

  .باشند داشته آن توانمند سازوکار و مغز از دانشی اندک اگر ويژه به رند،بپذي را تان حرف ھم بقيه که
 

  مقدس کتاب برھان
 

 بر عالوه که رايج، برھان يک .کنند می پيدا اعتقاد خدا به مقدس کتاب شھادت ی پايه بر که ھستند کسانی ھم ھنوز
ه کسی( دھند می نسبت لوئيس اس .سی به ديگران، دا ک شترً بع ا بي ار )شويم می ناآش او ب د می اظھ ه کن  چون ک
د يا ديوانه،" :دروغگو يا باشد، ديوانه يا باشد، گفته راست بايد يا پس خداست، پسر که شده مدعی عيسی ا ب دا ي   "خ

   .اند قليل باشد عيسی االھی مقام گونه ھر مدعای از حاکی که تاريخی شواھد. 
 
  

 )و پرتغال دنيا ھتل(نام  به شدند ھتلی مقيم ريسپا در ھمسرم والدين زمانی که است درست گرچه  
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 چھارم، احتمال يک .اند ناکافی مضحکی طرز به فوق ی گانه سه بود،شقوق موجود ھم خوبی شواھد اگر حتی اما
ه است اين باشد، ذکرداشته به نياز که است آن از تر روشن که سی ک تباه دچار صادقانه عي ده اش ود ش ی .ب  از خيل

  .نيست دست در عيسی االھيت بر معتبری تاريخی شاھد ھيچ گفتم، که چنان حال، ھر در .کنند می اشتباه مردم
 

 در و کسی چه" :بپرسند دست اين از ھايی پرسش ندارند عادت که اند متقاعدکننده کسانی برای موجود جات نوشته
 اين از مقصودشان دوران، آن در آيا" ؛"اند؟ دانسته اند، نوشته که را آنچه چگونه" ؛"نوشته؟ را اينھا زمانی چه

 قصد يا بودند، بيطرفی گران مشاھده آنھا آيا" ؛"کنيم؟ می برداشت ما امروزه که بود چيزی ھمان ھا نوشته
 ھیدانشگا متألھان برخی سو، اين به نوزدھم قرن از حتی "است؟ شده متجلی ھايشان نوشته در که داشتند وغرضی
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رای مطمئنی منبع اناجيل که اند گفته مصرانه ه آنچه ب ا ک اريخ درً واقع ان ت ستند داده رخ جھ ه .ني ل ی ھم ا انجي  ھ
 مدتھا
 وقايع اصطالح به از چيز ھيچً تقريبا که ُپل، رساالت از بعد طور ھمين و اند، شده نوشته عيسی مرگ از پس

 پنج فصل( است "چينی ھای جانک ھای نسل" ھای نساخاست و ھا کپی ھست چه ھر پس .گويد نمی عيسی زندگی
  .داشتند را خود دينی غرض و قصد حال، ھر در که کاتبانی .اند نگاشته جايزالخطا کاتبان که )ببينيد را
 

 پی درً ظاھرا که است، اللحم بيت در عيسی تولد ی کننده دلگرم ی افسانه دينی، ورزی غرض از خوب مثال يک
امی .داد رخ ِھرود سطتو بيگناھان کشتار ه ھنگ ل ک ا انجي تند، می را ھ الھا نوش سی مرگ از س ته عي ود، گذش  و ب
 کسی
 مسيح که داشتند انتظار ) 5:2 ميکاح( قديم عھد بشارت مطابق يھوديان اما .است شده زاده کجا او که دانست نمی

 از عيسی پيروان که کند می نشان اطرخ ويژه به يوحنا انجيل بشارت، اين پرتو در .شود زاده اللحم بيت در موعود
 از بايد مسيح آيا گفتند، برخی اما .است مسيح اين گفتند، ديگران" :شدند زده شگفت نشد زاده الحم بيت در او اينکه
 اھل داوود که آيد، می اللحم بيت شھر از و داوود، ی ّذريه از مسيح که اند نگفته مقدس کتب آيا بيايد؟ جليله

  "آنجاست؟
 

ا .باشد شده زاده اللحم بيت در بايد عيسی که شدند برآن آنان .دادند فيصله ديگری جور را مسئله لوقا و متی  او ام
 را
 در نازارث، در عيسی تولد از پس ھا مدت تا واداشت را يوسف و مريم متی .رساندند آنجا به ديگری طريق از

 او، برعکس .برسند اللحم بيت به گريختند، می شاه ھرود توسط بيگناھان کشتار از که ھنگامی مصر، از بازگشت
 ی لحظه در آنان که شد چطور پس .زيستند می نازارث در عيسی تولد از پيش يوسف و مريم که کرد اعالم لوقا

 حاکم )کيرينيوس( سيرنوس که زمانی در که گويد می لوقا بخشند؟ تحقق را بشارت تا رفتند اللحم بيت به حساس
 ھرکسی و کرد، صادر مالياتی امور ساماندھی برای را عمومی سرشماری فرمان آگوستوس رسزا بود، سوريه
 بيت که داوود شھر به" شد مجبور ولذا بود "داوود ی شجره و بيت" از يوسف .برود "خود شھر به" که شد مجبور
 در ويلسون .ِان .ِای که چنان که است اين مشکل تنھا .آيد می مناسب نظر به حل راه اين .بازگردد "دارد نام اللحم
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 ًکامال تاريخی نظر از روايت اين اند کرده نشان خاطر 114 ناموثق روايت در فاکس الين رابين و عيسی کتاب
 الزم چرا پس .باشد زيسته يوسف و مريم از پيش سال ھزار قريب بايد باشد، داشته وجود اگر داوود، .است مھمل
سته می آنجا در قبل سال ھزار دورش نيای که برود شھری به تا وادارند را يوسف روميان که بوده ن است؟ زي  اي
 به
 من نياکان شايد چون کنم، ذکر دوالزوک َاشبی اھل را خود مالياتی ھای ُفرم در باشم مجبور من که ماند می آن
  .گزيد سکنا َاشبی در و کرد غلبه فاتح ويليام بر که کسی .گرفت پی ديکين دو سنيور تا بتوان مرا
 
 درً مثال .کنند وارسی را آنھا مستقل طور به توانند می مورخان که کند می ذکر را وقايعیً صراحتا لوقا عالوه، به

ان به نه بود، محلی سرشماری يک اما – شد انجام سرشماری يک کيرينيوس حکومت زمان  آگوستوس سزار فرم
 و

 مرگ از پس سالھا مسيح، ميالد از بعد 6 سال به يعنی شد، انجام دير ھم خيلی سرشماری و .امپراتوری کل برای
 با اما ،"است درونی انسجام فاقد و ناممکن تاريخی نظر از لوقا داستان" که گيرد می نتيجه فاکس الين .ِھرود

  .کند می ھمدلی ابراز ميکاح بشارت به وفاداری به او اشتياق و لوقا ی مخمصه
 
 از ای مجموعه عالی، ی مجله اين ويراستار فلين، تام ، 115 اينکوايری ِفری ی مجله 2004 دسامبر ی شماره رد

 تناقضات فلين خود .بود کريسمس محبوب داستان ھای خلل و تناقضات نشانگر که کرد آوری جمع را مقاالتی
  ) ۵٠(کرد فھرست ھستند، عيسی تولد ی هکنند ثبت حواريان تنھا که را، لوقا و متی ھای انجيل ميان فراوان .

 زايمان شرقی، ی ستاره جمله از عيسی، ی اسطوره اصلی ھای جنبه تمام چگونه که دھد می نشان گيلولی رابرت
 که ھستند اديانی از مأخوذ ھمگی عيسی صعود و رستاخيز اعدام، معجزات، شاھان، توسط نوزاد تکريم باکره،
 برآوردن برای متی تمايل که کند می پيشنھاد فلين .اند داشته وجود خاورنزديک ی ناحيه و مديترانه در تر پيش

 در يکسره و است يھودی خوانندگان خوشايند جھت )اللحم بيت در تولد بودن، داوود خلف(مسيحايی ھای بشارت
 حساس نقاط بر شتانگ ھلنی اديان پرستان بت کردن مسيحی برای که دارد قرار لوقا ی عالقه مورد نکات با تقابل
 ھمواره اما آشکارند بسی حاصل تناقضات .است نھاده )غيره و شاھان، توسط تکريم باکره، از شدن زاده( آنان
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  .اند شده انگاشته ناديده مسيحی مؤمنان توسط
 

 یھرچ / گن می بھتون که ھرچی" که کند متقاعد را آنان تا ندارند گرشوين جورج پند به نيازی پيشرفته مسيحيان
 ًحتما چيزھا کنند می فکر که ھستند فراوانی ی ساده مسيحيان اما ."نبوده جوری ھمونً حتما / خونيد می انجيل تو

 دقيق گزارش را آن و گيرند می جدی خيلیً حقيقتا را انجيل که کسانی – نوشته مقدس کتاب در که بوده طور ھمان
 حقيقت که را کتابی الی ھرگز مردم اين آيا .کنند می محسوب خود دينی عقايد بر شاھدی لذا و دانسته تاريخی
 لغوی صحت به معتقدان اين آيا شوند؟ نمی آشکار تناقضات اين متوجه چرا پس اند؟ کرده باز شمارند می محض
 چھل نسل خلف لوقا و گرفته، داوود ھشتم و بيست نسل خلف را يوسف متی چگونه که پرسند نمی خود از اناجيل

114 . The Unauthorized Version 
115 . Free Inquiry  
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 ازً واقعا عيسی اگر حال، ھر در !نيست مشتراکی نام ھيچً تقريبا دو اين ھای نامه شجره در بدتر، آن از يکم؟ و

 که باشد عتيق عھد بشارت مصداق تواند نمی و کند، نمی پيدا يوسف اسالف به ربطی باشد، شده زاده باکره مريم
  .باشد داوود ی ّذريه از بايد مسيح گويد می
 

 که کسانی چيستی و کيستی ورای داستان آن فرعی عنوان که کتابی در آمريکايی، انجيلی عالم ، 116 ِاھرمن بارت

 سفر ِاھرمن پرفسور  .کند می ھويدا را جديد عھد متن کل عميق قطعيت عدم است، دادند تغيير را جديد عھد

 شکاکی به بنيادگرا باوری انجيل از چگونه که دھد، می شرح کتاب ی مقدمه در گيرا طرزی به را خود يدتیعق
 با ھمزمان اينکه، جالب .است بوده مقدس کتب عظيم خطاھای فھم اش پيشرانه که سفری کرده، ميل محتاط
 مرتبه در( ويتون کالج به ،"يدمو انجيلی ی مؤسسه" حضيض از آمريکا، ھای دانشگاه مراتب سلسله در ارتقايش

 که بيند می گام ھر در المللی، بين کالس اوج و پرينستون تا  117)   گراھام بيلی محبوب ھنوز اما باالتر، اندکی ای
 ما و رود، می پيش چنين اين او .شود می دشوارتر پيشرو خطرناک رقبای با مقابله در مسيحی بنيادگرايی حفظ

 توان می انجيل نقد ی زمينه در ديگر بخش آگاھی ی شکنانه بت ھای کتاب از .کند می ضمستفي ھم را خوانندگان
 بيدينان چرا :سکوالر انجيل کتاب و شد، ذکرش تر پيش که برد نام فاکس، الين رابين ی نوشته ناموثق روايت از
  .برلينلبرا ژاک ی نوشته ، 118 بگيرند جدی را دين بايد

 
 از ديگر انجيل دوجين يک کم دست ميان از دلبخواه، طور به بيش و کم اند، يافته رسمی وثوق که انجيلی چھار
دالن مری و بارتلمو فيليپ، نيکودموس، پيتر، توماس، اناجيل جمله ده مگ ده گزي د ش اره .[ 51 ] ان ن درب ل اي  اناجي
 بود
  :نوشت اش خواھرزاده به جفرسون تامس که
 

 را متون ی ھمه بايد مسيح تواريخ ی مطالعه برای که گويمب کردم فراموش جديد، ازعھد صحبت ھنگام
 .اند شده شمرده موثق شبه که آنھايی چه و دانسته موثق برايمان کليسايی شورای که آنھايی چه بخوانی،

 خود عقل با بايد خودت عاقبت و .دارند وحيانيت ادعای بقيه قدر به ھم موثق شبه ھای انجيل آن که چرا
 .کليسايی عاليجنابان عقل با نه کنی، داوری انش وثوق ی درباره
 از حتی که ھستند ھايی داستان شامل که اند شده حذف رسمی مراجع فھرست از خاطر اين به ھا انجيل برخی شايد
 در که کند می نقل عيسی کودکی از ھايی داستان توماس، انجيل مثال، برای .اند آورتر خجالت رسمی انجيل چھار

116 . Bart Ehrman 

 من که ای نسخه در که کتاب اصلی عنوان .ام مطمئن آن از که است قسمتی تنھا اين چون کردم ذکر را کتاب اين فرعی عنوان فقط من 

ن بگويم بتوانم که يابم نمی ھيچ نسخه اين در من .باشد می "کيست؟ کالم اين" است، لندن کانتينيوم چاپ و دارم، ان اي ابی ھم ه است کت  ک
ل" آن عنوان .ام نديده را آن من .است کرده طبع سانفرانسيکو در آمريکايی، اشرن ھاراپ، ول نق سی از نادرست ق ه ."عي انم ب  دو ھر گم

 کنند؟ می طور اين ناشران چرا دانم نمی اما باشند، کتاب يک
ا اش دوستی و وعظش دراز و دور تورھای که آمريکايی مشھور اوانجليست واعظ . 117 د ب ا، ورجمھ رئيس چن ه آمريک  اھميتی او ب
 م.بود بخشيده بينالمللی
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118 . The Secular Bible: Why Nonbelievers Must Take Religion Seriously, Jacque 
Berlinerblau 
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 بز به را اش یھمباز بدجنسی باً مثال و کند، می سوءاستفاده خود جادويی نيروی از شرور جن يک مثل عيسی آنھا
 کمک پدرش به نجاری در چوب قطعه يک کردن دراز با يا کند، تبديل گنجشک به را ِگل تکه يا ،.کند می تبديل

.کند می  داليل اما .کند نمی باور کرده ذکر توماس انجيل که را مھملی معجزات چنين کس ھيچ که گفت خواھند 

 ای افسانه ی صبغه معجزات اين ی ھمه .نيست اين از تر مک يا تر بيش ھم چھارگانه اناجيل معجزات به باور
  .ميزگرد دالوران و آرتور شاه داستان صحت که است مشکوک قدر ھمان شان وقوع و دارند،

 
 بوده مارک انجيل يا که اند، گرفته بھره مشترکی منبع از که است اين حاصل چھارگانه اناجيل اشتراک وجوه اغلب

 بوده که حواری چھار آن که داند نمی کس ھيچ .است آن خلف نخستين مارک انجيل که ودمفق و تر قديمی اثری يا
 آنچه اغلب .بودند نکرده مالقات را عيسیً شخصا شان کدام ھيچ که گفت توان می يقين به قريب ّظن به اما اند،

 که چرا است، قديم عھد مکررات تکرارً صرفا بلکه نيست، ای صادقانه تاريخی کوشش وجه ھيچ به اند نگاشته
 توان می حتی .باشد قديم عھد ھای بشارت مطابق بايد عيسی زندگانی که داشتند تام التزام و اعتقاد نگاران انجيل
اريخی بحث يک رد طرح جدی ت ه ک ا ک سی شخصً اصال آي ته وجود عي ا است داش ر ي ن .خي واداران بحث اي  ھ

 فراوانی
 و لندن دانشگاه استاد ِولز .ِای.جی پرفسور به توان می آنان ی جمله از .اند گرفته پی را آن برخی اما ندارد،
  .کرد اشاره 119 است؟ داشته وجود عيسی آيا جمله از زمينه، اين در کتاب چندين ی نويسنده

 
 ًمسلما و ) جديد عھد کتاب انجيلی، مطالعات معروف استادان عموم اما است، داشته وجودً احتماال عيسی اگرچه
 ھرگونه وجود بر شاھدی را انجيل ديگر اين از بعد ھم من و دانند، نمی تاريخی حقايق معتبر ثبت را (مقدي عھد

 نسل که رسيد خواھد روزی " :نوشت آدامز جان خود جانشين به پيشگويانه جفرسون تامس .شمارم نمی االھيت
 مينروا نسل ھای افسانه ی زمره در گرفته، شکل باکره يک رحم در و خداست پدرش که عيسی، ای اسطوره

  .آمد خواھد در ژوپيتر ذھن در )دستی صنايع رومی خدای(
 

 .افکند فراوانی غوغای کليسايی محافل در شده، ساخته آن ی پايه بر که فيلمی و داوينچی، راز براون، َدن رمان
 اين .انداختند راه تظاھرات يلمف اين ی دھنده نمايش سينماھای مقابل و کردند تحريم را فيلم و کردند دليری مسيحيان
 .است اناجيل مانندً کامال جھت، اين از .ساختگی و تخيلی داستانی :است جعلی انتھا تا ابتدا از حقيقت در ھم داستان
 .مدرن داستانی داوينچی راز و ھستند باستانی ھای داستان اناجيل که است اين اناجيل با داوينچی راز فرق تنھا

 
  ديندار ی برجسته دانشمندان برھان

 
 کنند، می مخفی عام مالء رادر اعتقادی بی اين اما اند، اعتقاد بی مسيحيت دين به فرھيخته مردمان مطلق اکثريت
 .ندھند دست از را درآمدشان که اند نگران که چرا

  راسل برتراند
  

 
 نظر از خدا اگر کنيد؟ می تصور رهغي و غيره و کپلر گاليله، نيوتون، از تر ارشد را خود شما .بود ديندار نيوتون"

 اين خود سستی انگار "شويد؟ می خدا منکر که ھستيد کی کنيد می فکر شما داشته، وجود دانشمندان اين امثال
 و افزايد می فھرست اين به ھم را داروين نام حتی )ھا آپولوژيست( عذرتراشان از برخی که نيست کافی برھان
 پراکنند می مرگ بستر در دين به او گروش ی درباره کاذبی، آشکارا و متعفن، عاتشاي مدام .♠ پردازی شايعه اين
 نور در آخر، دم در داروين آن مطابق که پرداخت دلپذيری ی افسانه "اميد بانوی" يک که شده شروع زمانی از

 خطا سراسر ملتکا ی نظريه که گشود اعتراف به لب و زد می ورق را جديد عھد کتاب بستر بر افتاده عصرگاھی
 به معطوفً عمدتا من توجه – نباشد دشوار چندان شان زدن حدس شايد که داليلی به – بخش اين در .است بوده

  .شود می ياد دينداری ھای نمونه عنوان به آنان از ھمواره که است دانشمندانی
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 قرن اين در اينکه تا .کردند می نينچ ھمگانً تقريبا نوزدھم قرن حوالی تا .بود کرده دينداری اظھارً واقعا نيوتون
 ھای قرن از بيشتر دين کنارنھادن برای علمی پشتيبانی و کمتر، دين اظھار مورد در قضايی و اجتماعی فشارھای

 مردمان :دينی بی سال 2000 کتاب در ھاوت جيمز که چنان .اند بوده ھم استثناھايی سو دو ھر از البته .شد پيش
 از پس و .نبودند مؤمن دانشمندان ی ھمه ھم داروين از پيش حتی دھد، می نشان 120 نکرد شک دليری با مشھور
 با آشنايی از پس حتی فاراده مايکل که کنيم شک ندارد دليلی .اند مانده مؤمن برجسته دانشمندان برخی ھم داروين
 تحت تعبير به معتقد شاعضاي که ای فرقه .بود ساندمانی ی فرقه عضو او .ماند مسيحی ھمچنان داروين آثار

د؛ انجيل اللفظی م در بودن د اعضای پيوستن مراس ای جدي ا پ رای و شستند؛ می را آنھ  االھی ی اراده از اطالع ب
 قرعه
 به 1860 سال در فاراده .)است شده منقرضً عمال فرقه اين چون ام، برده کار به را گذشته فعل ( کردند می کشی
اراده و شد، منتشر داروين انواع اصل آن از بعد سال شد، خابانت فرقه اين شيوخ از يکی عنوان ه ف  1867 سال ب

  با
 

 ♠ از ای ھاله در بار ھر که است، مکرر و مسجع مدعايی اين واقع در .اد کرده مفتخر مرگ بستر در گروش بشارت به ھم مرا حتی
 2003 .مثال،نک) شود می تکرار فريب و ابھام Steer). ضبط يک مرگ، از پس شھرتم حفظ برای و دھم خرج به احتياط بايد من شايد

 کنيد، گری جلوه خواھيد می اگر دھيم؟ ھدر مرگ بستر در را مان وقت چرا" افزايد می واردز الال .کنم نصب خود مرگ بستر در صوت
 ".کنيد بھانه را خرفتی و شويد، مند بھره تمپلتون ی جايزه از دھيد، انجام مناسب زمان در را کار اين که بھتر چه

120 . 2000 Years of Disblief: Famous People with the Courage to Dout, James 
Haught 
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 معتقدی مسيحی ھم آزمايشگر، ی فارارده ِپرداز نظريه ھمتای ماکسول، کالرک جيمز .درگذشت ساندمانی مذھب
 نشان کوشيد که کلوين، ُلرد يا تامسون، ويليامً مثال .ھکذا به ھم بريتانيا، منوزدھ قرن فيزيک ھای قطب ديگر .بود
 اين اشتباه زمانی برآورد .خطاست تکامل ی نظريه لذا و نبوده کافی تکامل دادن رخ برای زمان که دھد

 ظرف آن سوخت که دانست می آتش از گويی را خورشيد او که بود فرض اين از ناشی بزرگ دان ترموديناميک
 درباره چيزی که نيست حرجی کلوين بر البته .سال ميليون ھزار چند ظرف نه و کشد، می ته سال ميليون ده چند
رژی ی ايی انجمن نشست در اينکه، جالب .دانست نمی ای ھسته ان ه بريتاني ه نوبت ، 1903 سال ب  جورج ب

 داروين،
 لرد و توجيه را پدرش ی نظريه کوری، ماری توسط راديوم کشف به اتکا با تا رسيد داروين، چارلز پسر دومين
  .سازد پريشان بود زنده ھنوز که را کلوين

 
 به .نيستند نادر چندان ھنوز ،اما شود می کمتر کنند می دينداری اظھار که بزرگی دانشمندان شمار بيستم قرن در

 احتجاج 1 فصل در که چنان .ينداراندد کلمه انشتينی معنای به تنھا متأخر، ديندار دانشمندان اين اغلب من گمان
 که ھستند بلندمرتبه دانشمندان برخی حال، اين با .است "دينداری" معنای از سوءاستفاده آنان، خواندن ديندار کردم،

شمندان ميان در .اند ديندار صادقانه کلمه کمال و تمام و سنتی معنای به ايی معاصر دان ه بريتاني ار ک داری اظھ  دين
 می
ا شان اسم جا ھمه که ھستند نفر هس کنند، م ب د می ھ تانارد پيکاک، :آي ا سه ھر .ھورن پولکينگ و اس ده ي  ی برن
 جايزه

 که ای دوستانه عمومی و خصوصی ھای بحث پی در .ھستند انجمن اين امنای ھيئت عضو يا اند، بوده تمپلتون ی
 به اعتقادشان از ام حيرت بلکه ام، نشده متعجب کيھانی قانونگذاری وجود به باورشان از ام، داشته شان سه ھر با

  .قضايا باقی و گناھان بخشايش رستاخيز، يعنی، است، بوده مسيحی دين جزئيات
 
رای شود، می يافت مشابھی ھای نمونه ھم متحده اياالت در ال ب سيس مث الينز، فران روژه سرپرست ک اخه ی پ  ی ش

ن بريتانيا، مانند ھم آنجا در اما. انسانی ژنوم ی پروژه آمريکايی روه اي شمندان از گ ه دان ه خاطر ب ودن تحف  شان ب
رت محل و شوند می مطرح اران حي ه در شان ھمک شگاھی ی جامع ع دان رای ، ١٩٩۶ سال در .شوند می واق  ب

اره مستندی سی بی بی تلويزيون دل، جورج ی درب ِمن ان ِ ذار بني ه گ م ی نابغ ه ژنتيک عل ردم می تھي رای .ک ن ب  اي
ِکلر در قديمی باغی در برنامه ِ وم ی پروژه ی نابغه گذار بنيان واتسون، جيم دوستم با کمبريج ِ سانی، ژن  مصاحبه ان

دل خود البته .دادم انجام ای ِمن رد ِ ن، ِم تينی راھب و دي ود؛ آگوس ا ب رن در ام وزدھم ق ان آن در و زيست می ن  زم
ود راھی ترين آسان شدن راھب ه ب دل ک ست می من رای توان ا ب ات مانج يش اش علمی تحقيق رد پ رای .گي دل، ب  ِمن
ادل شدن راھب ورس از برخورداری مع اتی ب ود تحقيق سون از مصاحبه آن در .ب يدم وات ه پرس ا ک روزه آي  ام
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ا گھگداری .کس ھيچً عمال" داد پاسخ او .شناسد می را بسياری ديندار دانشمندان  کمی و شوم، می مواجه يکی ب
  بپذيرد شمردن وحی صرف به را چيزی کسی که کنم نمی باور دانيد، می چون، ،)خنده( شوم می شرمنده

."   
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 لغو را کمبريج در چرچيل کالج در خود عضويت ژنتيک، انقالب کل بنای در واتسون ھمکار کريک، فرانسيس

 با ام مصاحبه در .بسازد )وقف متولی يک درخواست به ( کوچکی کليسای که بود گرفته تصميم کالج آن چون کرد
 نمی علم و دين ميان تعارضی مردم از بسياری کريک، و او برخالف که، کردم مطرح را نکته اين من واتسون،
 ًفورا واتسون .امور غائی مقصود ی درباره دين و است امور چگونگی ی درباره علم که کنند می ادعا چون يابند،
 می .ھستيم تکامل حاصلً صرفا ما .باشد داشته مقصودی ھيچ ما بودن که کنم نمی فکر من خوب، " :داد پاسخ
 اما '.داريد غمباری بسيار زندگیً حتما پس ندارد، مقصودی ما وجود کنيد می فکر اگر من، خدای' بگوييد، توانيد
  .کرديم جان نوش دلپذيری نھار ھم بعد و ".دارم را دلپذيری نھار انتظار من
 

 صدای توان می آشکارا و دارد، آنھا بيچارگی از نشان مدرن ديندار دانشمندان يافتن برای عذرتراشان ھای تالش
 از فھرستی ی ارائه مدعی که کنم پيدا توانستم که سايتی وب تنھا .شنيد را ديگ ته به کفگيرشان خوردن ِپوک

 جايزه ی برنده صد چند ميان از را نفر شش نام بود توانسته فقط بود، "نوبل ی جايزه ی برنده مسيحی دانشمندان"
 يکی مورد در کم دست و اند؛ نبرده نوبل ی جايزهً اصال نفر چھار نفر، شش اين از که شد معلوم .کند ذکر نوبل ی

 توسط که تر منظم پژوھش يک .رود می کليسا به اجتماعی مراسم برای تنھا که است بيدينی که، ام مطمئن شان
د می نشان" شده، انجام ھاالھمی بيت بنجامين زا دھ دينی نمي سانی بي ه ک م در ک ا عل ات ي ه ادبي ايزه دريافت ب  ی ج
 نوبل

  52 ] ".است توجه قابل شان، جامعه جمعيت کل با قياس در اند شده مفتخر ].
 

 که دھد می نشان رساند، چاپ به 1998 سال در نيچر معتبر ی مجله و دادند انجام ويثام و الرسون که پژوھشی
 ملی آکادمی در عضويت به که اند شده محسوب برجسته کافی قدر به شان انھمکار نزد که دانشمندانی ازميان
 شخص خدايی به درصد ھفت تنھا )بريتانيا علوم پادشاھی انجمن در عضويت معادل( شوند پذيرفته آمريکا علوم
 دينداری آمار برعکس درستً تقريبا بيخدايی به برجسته دانشمندان آشکار بسيار تمايل اين .[ 53 ] داشتند باور وار
 دانشمندان .دارند باور فراطبيعی موجود قسمی به درصد 90 از بيش آن در که آمريکاست، ی جامعه کليت در

ه غيربرجسته، ادمی عضو ک ی آک وم مل وده عل د نب ه در ، ان ن ی ميان رار طيف اي د می ق د .گيرن شمندان مانن  دان
 برجسته،

 درست اين .است درصد 40 حدود شان نسبت و کمتر شان ّقلت ماا اند، اقليت در مؤمن دينداران ھم گروه اين در
 ميان در دينداری نسبت و باشند، ديندار آمريکاييان عموم از کمتر آمريکايی دانشمندان که بود من انتظار مطابق
 و نآمريکاييا عموم دينداری ميان حاد تعارض است، توجه شايان آنچه .باشد کمتر ھمه از دانشمندان ترين برجسته
  54 ] است آن روشنفکری نخبگان بيخدايی

 
  

 ِسفر ھای پاسخ ( Answers in Genesis گرايان خلقت سايت وب ترين مطرح که است تعجب جای اندکی
 دين در عيبی است ممکن اينکه بر شاھدی عنوان به نه البته کند، می ذکر را ويثام و الرسن پژوھش  ،)پيدايش
 دين با تکامل اند مدعی که کسانی عليه و مذھبی، عذرتراشان ميان داخلی جدال در ای اسلحه عنوان به بلکه باشد،
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 مسرت با ،"بيخداست استخوان بن تا علوم ملی آکادمی" عنوان تحت مطلبی در سايت وب اين .است سازگار

  :کند می نقل را نيچر سردبير به ويثام و الرسن ی نامه گيری نتيجه پاراگراف
 
ع حين در دی جم ه بن ان، يافت ادمی ھايم ی آک وم مل شر ای جزوه عل رد منت ه ک دارس تکامل آموزش مشوق ک  درم

ن .است بوده آمريکا گرای خلقت مسيحيان برخی و علمی ی جامعه ميان تنش سبب که موضوعی است، عمومی  اي
ان خوانندگان به جزوه ه بخشد می اطمين م" ک ال در عل ا وجود قب روس ".است خدابيطرف وجود عدم ي ز، ب  آلبرت
ه ھستند آکادمی ی برجسته بسيار اعضای از بسياری" :گويد می آکادمی، رئيس ی ک م خيل د، ھ ه و ديندارن  تکامل ب
  .دھد می نشان را لبمط اين خالف ما پژوھش ".ھستند ھم شناس زيست ھايشان خيلی و دارند، باور ھم
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د می احساس آدم ه کن ز ک يس( آلبرت ادمی رئ ی آک وم مل ه )عل ی ب ه داليل ی تکامل مکتب" بخش در ک ل گراي  ِنوي
 سودايی "پيدايش ِسفر ھای پاسخ" اما .باشد کرده اتخاذ را "نوما" وضع )ببينيد را 2 فصل( کردم ذکر "چمبرلين

  .دارد متفاوت بس
 

 ھندوستان، نيوزلند، استراليا، کانادا، جمله از المنافع، مشترک کشورھای نيز و( نيابريتا علوم پادشاھی انجمن
ی در .است متحده، اياالت علوم ملی آکادمی معادل )غيره و آفريقا زبان انگليسی بخش پاکستان، ه حين ن ک اب اي  کت

ه پرده چاپ ب ارانم، شود، می س ول اليزابت .آر ھمک ژوھش ارشنگ حال در استيرات مايکل و کورن شابھی پ  م
 آنان اما رسد، می چاپ بهً بعدا تحقيق اين تفصيلی نتايج .ھستند علوم پادشاھی انجمن اعضای دينی عقايد ی درباره
د داده اجازه من به و اند کرده لطف ه ان ايج ک دماتی نت ا در را شان مق نم ذکر اينج ان .ک تانداردی روش آن رای اس  ب
ه پادشاھی انجمن عضو 1074 ی ھمه از .است ليکرتی مقياس شبيه که اند برده کار به عقايد بندی طبقه  آدرس ک
رای خوبی آمار که( اند داده پاسخ درصد 23 و است شده نظرسنجی )اعضا غالب اکثريت يعنی( اند داشته ايميل  ب
ده طرح مختلفی ھای گزاره نظرسنجی اين در .)است پژوھش نوع اين ثال است، ش ه من" :ًم دايی ب  ارو شخص خ

اد ه دارم اعتق ه ک ور ب راد ام شر اف د ب ا است، عالقمن نود، می را دعاھ ان حساب ش زه و گناھ ا ب  و دارد را ھ
اطع موافقت( 7 تا )قاطع مخالفت ( 1 بين امتيازی ھا گزاره اين از يک ھر برای ".کند می داوری درموردشان  )ق
را است، دشوار اندکی ويثام و الرسن حقيقت با تحقيق اين از حاصل نتايج مستقيم ی مقايسه .دادند اختصاص ه چ  ک
زاره از يک ھر برای امتيازی سه مقياسی ويثام و الرسن ا گ رده وضع ھ د، ک ا بودن د ام ی رون ژوھش دو ھر کل  پ
م پادشاھی انجمن اعضای از قاطعی اکثريت آمريکا، علوم ملی انجمن اعضای مانند .است يکسان دا ھ ستند بيخ  .ھ
زاره اين به يعنی( بودند وار شخص خدايی وجود موافق نهقاطعا درصد 3.3 تنھا از گ د داده 7 امتي الی .)بودن  درح
د گزاره اين مخالفً کامال درصد 78.8 که ی( بودن ه يعن از آن ب د داده 1 امتي ر .)بودن  تعريف کسی را "مؤمن" اگ
وق ی گزاره به 7 يا 6 امتياز که کنيم د ف دين" و بدھن سانی را "بي ه ک از ک ا 1 امتي ه 2 ي ن ب زاره اي د، گ  213 بدھن
ل، و ھاالھمی بيت مالحظات نيز و ويثام، و الرسن تحقيق مانند .بودند مؤمن نفر 12 تنھا و بيدين ول آرگي  و کورن

 که دريافتند نيز استيرات
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 باقی و بيشتر، جزئيات انستند برای .دارند بيخدايی به گرايش دانان فيزيک از بيشتر کمی حتی شناسان زيست

  ) ۵۶( کنيد مراجعه شود می منتشر زودی به که خودشان ی مقاله بهً لطفا تحقيق، اين توجه جالب نتايج .
 
 کليت در بيخدايی که است دست در ھم شواھدی آيا بگذريم، که پادشاھی انجمن و ملی آکادمی دانشمندان از اما

 تحصيلی، سطح و دينداری ميان ی رابطه ی درباره باشد؟ تر فراوان ترھا باھوش و ترھا کرده تحصيل نزد جامعه
ِشمر، مايکل .است گرفته انجام تحقيق چندين )کيو آی( ھوشی ضريب و دينداری ی رابطه يا  چگونه کتابش در ِ

 ھمکارش و او خود که دھد می شرح را ای گسترده پژوھش ، 121 علم عصر در خدا جستجوی :آوريم می ايمان
 کشف پژوھش، اين نتايج ترين جالب از .اند داده انجام آمريکاييان روی بر ای کتره صورت به سالووی رانکف

 احتمال بودند، تر کرده تحصيل آزمون مورد افراد ھرچه( بود تحصيالت و دينداری ميان معکوس ی رابطه
 .داشت معکوس ی رابطه سياسی اليسمليبر با ً)قويا(و علمی عالئق با دينداری ھمچنين .)بود کمتر شان دينداری

 شگفتی اش والدين دينداری با فرد دينداری مستقيم ی رابطه که طور ھمان نيستند، عجيب نتايج اين از يک ھيچ
 دوازده ھر از که اند دريافته اند، داده قرار مطالعه مورد را بريتانيا ی جامعه که شناسانی جامعه .انگيزد برنمی

  .گذارد می کنار را اش والدين دينی باورھای نفر يک تنھا بريتانيايی
 

 ھمين به و سنجند، می مختلفی ھای شيوه به را امور مختلف پژوھشگران باشيد، داشته انتظار توانيد می که چنان
َابرتحليل .شود می دشوار ھا پژوھش نتايج مستقيم ی مقايسه خاطر  تمام پژوھشگر آن توسط که ايست شيوه 122 َ
 گرفته واحدی ی نتيجه که را مقاالتی تعداد و کند می بررسی را موضوع يک ی درباره شد چاپ ھشیپژو مقاالت

َابرتحقيقی تنھا .کند می مقايسه اند گرفته ديگر نتايجی که تعدادی با و شمارد، می اند  ی رابطه درموضوع من که َ
 123 ِمنسا ی مجله در 2002 سال رد و شده انجام ِبل پاول توسط شناسم می ھوشی ضريب و دينداری ی رابطه

 در مقاالتی شامل مجله اين که نيست عجيب و باالست، ھوشی ضريب دارای افراد انجمن ِمنسا ( است شده منتشر
 43 از" :که گيرد می نتيجه چنين ِبل .[ 57 ] (اند شده انجمن اين اعضای آمدن گرد سبب که باشد اموری مورد
ی باور ميان ی رابطه ی درباره سو اين به 1927 از که تحقيقی ا\و ھوش و دين ام تحصيالت سطح ي ه، انج  گرفت
 باشد، باالتر فرد تحصيالت يا ھوش ھرچه يعنی .اند يافته دو اين ميان معکوس ای رابطه مورد چھار جز به ھمه

  ".است کمتر او "اعتقادات" نوع ھر داشتن يا دينداری احتمال
 

َابرتحليل يک  ھای پژوھش است خوب .دارد کمتری خصوصيت آن در مشمول تحقيقات زا يک ھر از ھمواره َ
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 ديگر اعضای مانند نخبگان، ھای گروه ی درباره بيشری مطالعات نيز و گيرد، صورت زمينه اين در ديگری
  انجام غيره و کاسموس کيوتو، فيلد، کرافورد، نوبل، مانند مھم ھای نشان يا جوايز برندگان و ملی، ھای آکادمی

 
121 . How We Believe: The Search for God in an Age of Science, Michael Shermer 

122 . mega- analysis 
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 اين موجود تحقيقات معقول ی نتيجه يک .باشد ھم ھايی داده چنين شامل کتاب اين آتی ھای ويرايش اميدوارم .گيرد
 به نوبت وقتی کم دست دينداری، ی برجسته الگوھای ی ارائه در و دھند خرج به لعق دينی عذرتراشان که است

  .اندازند راه سروصدا است شان عادت آنچه از کمتر رسد، می دانشمندان
 

  پاسکال قمارباز
 

ِبلز  باشد، اندک خدا وجود روی بندی شرط بخت ھم ھرقدر که انديشيد می فرانسوی، بزرگ رياضيدان پاسکال، ِ
 اعتقادتان اگر چون باشيد، داشته اعتقاد خدا به است بھتر .است تر افزون ھم آن از زدن حدس اشتباه ی جريمه
 اگر ديگر، سوی از .کند نمی ايجاد تفاوتی ھيچ باشيد برخطا اگر و شود، می تان نصيب ابدی سعادت باشد درست

 تان اعتقادی بی اگر که حالی در .شويد می یابد عذاب دچار باشيد، برخطا قضا از و باشيد نداشته اعتقاد خدا به
اد تفاوتی ھيچ باشد درست د نمی ايج صميم .کن ری ت ين در گي دارد تأمل جای شرايطی چن ه .ن دا ب اد خ ته اعتق  داش
  .باشيد

 
 يک مثل را آن بتوانيد شما که نيست چيزی داشتن باور يا اعتقاد .است غريب بس ای نکته برھان اين در اما،

 توانم می من .بگيرم تصميم اش درباره ارادی طور به بتوانم من که نيست چيزی کم، دست .کنيد اتخاذ سياست
 بر دست که بگيرم تصميم توانم می يا کنم، زمزمه را وردی که بگيرم تصميم يا بروم، کليسا به که بگيرم تصميم
 ًحقيقتا ھا تصميم اين از يک ھيچ اما .دارم قبول را آن ی کلمه به کلمه که بخورم سوگند و بگذارم انجيل روی
 اين در و .باشد خدا به قالبی اعتقاد برھان تواند می تنھا پاسکال قمارباز .شود نمی خدا به من اعتقاد موجب
 داگالس .صدورنباشد بمافی عالم يا دان ھمه خدايان نوع از ھستيد او به اعتقاد مدعی که خدايی است بھتر صورت
 يا اعتقاد که گيرد می سخره به را چرند ی ايده اين ِجنتلی ديک جھانی کارآگاھی ی مؤسسه داستان در آدامز

 راھب نام به روبوتی با ما داستان، اين در .کنيد گيری تصميم اش درباره توانيد می شما که است چيزی باورداشتن
 را کردن باور" لعم توان می آن خريدن با و است کار در جويی صرفه ابزار نوعی که شويم می آشنا برقی

 است چيزھايی کردن باور به قادر" که شود می توصيه سبب اين به روبوب اين دولوکس مدل ."دھد انجام برايتان
  ."کنند نمی باور ھم سيتی ِليک سالت مردم که
 
 ی نکته هچ باشيم؟ دمعتق او به بايد خدا، کردن خشنود برای که بپذيريم را ايده اين راحتی به بايد چرا حال، ھر در

 يا دھد؟ پاداش نيز را تواضع يا بخشندگی، مھربانی، خدا که نيست محتمل قدر ھمين آيا ھست؟ باور در خاصی
 صانع آيا بداند؟ فضيلت واالترين را حقيقت ی صادقانه جستجوی که باشد دانشمندی خدا اگر کنيم چه صداقت؟

الم ا ع دً حتم شمند باي ا باشد دان ر را صداقت ت شاند صدر ب د از ؟ن يدند راسل برتران ر پرس رد اگ  در را خود و بمي
د او از خدا و بيابد، محضرخدا ه بپرس را ک ه چ اد من ب د می جوابی چه نداشتی اعتق دان" :داد پاسخ راسل .دھ  فق

 کافی شواھد
123 . Mensa Magazine  
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 ی دليرانه شکاکيت برای نبايد خدا آيا .)است جاودانی پاسخی اين که ام گفتهً غالبا من( "کافی شواھد فقدان خدايا،
 که راسل ی دليرانه طلبی صلح از بگذريم) شود؟ قائل احترام پاسکال ی زبونانه بندی شرط از بيش بسی راسل
 ماا است، رويه کدام به متمايل خدا دانيم نمی که اين با و .(شد اش شدن زندانی موجب جھانی اول جنگ خالل در

 ورای دانشی ھيچ قماربازش که کند نمی ادعا پاسکال .بدانيم را نکته اين بايد پاسکال قمارباز دادن شکست برای
 بيش )صادقانه اعتقاد حتی يا( صداقت فاقد و قالبی اعتقاد برای خدا که بنديد شرط توانيد می آيا .ندارد بندی شرط
  است؟ قائل ارج صادقانه شکاکيت از
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 و باشد )کنعانيان باستانی خدای(٠َبعل شويد، می مواجه آن با تان مرگ از پس که خدايی که نيدک فرض ھم باز

 بندی شرط جای به پاسکال که نيست بھتر آيا .باشد يھوه اش قديمی رقيب حسودی ھمان به ھم بعل که کنيد فرض
 توان می که خدايانی فراوان شمار به توجه با آيا نکند؟ بندی شرط خدايی ھيچ رویً اصال خاص، خدای يک روی

 شوخی به را برھان اين پاسکال شايد شود؟ نمی زايل پاسکال بندی شرط منطق کل کرد، بندی شرط رويشان
 و پرسش ی جلسه درً مثال ام، ديده را کسانی اما .کنم می رد شوخی به را آن من که طور ھمان باشد، کرده مطرح
 ی ارائه ھمين و دانند، می خدا وجود به باور مؤيد را پاسکال قمارباز برھانً جدا که سخنرانی، يک از پس پاسخ
  .کند می توجيه را اينجا در برھان اين از مختصری طرح

 
 بختی اندکً واقعا که بپذيريم کنيد فرض کرد؟ مطرح پاسکال قمارباز ضدبرھان ای گونه توان نمی آيا سرانجام،

دگی از ببنديد شرط خدا نبودن روی بر اگر که گفت وانت می حال، اين با .باشد موجود خدا که ھست ارتر زن  سرش
 و

 عبادت برای را گرانبھايتان وقت مجبوريد ببنديد شرط خدا وجود روی بر اگر اما شويد، می برخوردار دلپذيرتری
 ، رمگي نمی پی را پرسش اينجا در .کنيد تلف غيره و خاطرش به مردن و جنگيدن درگاھش، به کردن قربانی او،
 می سخن دينی التزام و اعتقاد بار مصيبت نتايج ی درباره و رسيم می بعد فصل به که ھنگامی است خوب اما

  .باشد داشته نظر در را نکته اين خواننده گوييم،
 

  ِبايسی ھای برھان
 

 آنوين استفانً اخيرا که است 124 ِبايسی برھان شده، خدا وجود اثبات برای که ھايی تالش ترين غريب کنم می فکر
دا من .است نھاده پيش 125 خدا وجود احتمال کتاب در د ابت تم تردي ه داش ن ک ان اي ه ، را برھ رين ضعيف ک م و ت  ک
 به فراوانی ای رسانه توجه 2003 سال به انتشار از پس آنوين کتاب اما .کنم ذکر است، قدما نزد برھان ترين ارج
ان چون داشتم، ھمدلی او مقاصد با قدری من .آورد ھم ردگ را تبيينی ھای رويه برخی و کرد، جلب خود  طور ھم
م دست که است علمی ی فرضيه يک خدا وجود که معتقدم گفتم، 2 فصل در که لً اصوال ک د می بررسی قاب  .باش

 .است کننده سرگرمً کامال خدا وجود احتمال رقم تعيين جھت آنوين وار کيشوت دون تالش ھمچنين
124 . Bayesian Argument 

125 . The Probability of God, Stephen Unwin 
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 ناشر بعدی کتاب نشانگان ی ھمه ،کند می ثابت را غائی حقيقت که ای ساده ی محاسبه يعنی کتاب، فرعی عنوان
 راھنمای" نوعی را کتاب ناي است بھتر .شود نمی يافت آنوين متن در ای متکبرانه اعتماد چنين که چرا دارد، را

 .مايه بی موردی بررسی يک برای ِبايس گنگِ مقادير ی قضيه اعمال از مثالی يعنی کنيم، محسوب "کاربردی
 می مرتب را شواھد بازرس .بزند مثال را فرضی قاتل يک توانست میً معادال آنوين ِبايس ی قضيه توضيح برای
  .دھيم نسبت او به احتماالتی ّکميت يک با را ّظن اين .دارد پيکاک خانم از نشان تپانچه روی انگشت اثر .کند
ال، اين با سور ح وم پرف م پل زه ھ رای ای انگي وه مقصر ب ن دادن جل انم اي ال پس .دارد خ ون احتم ودن مظن انم ب  خ

 هب دور ی فاصله از تپانچه که دارد احتمال درصد ھفتاد قضائی، کارشناس نظر طبق .دھيم کاھش راقدری پيکاک
 مان ّظن احتمال برای مقداری پس .است ديده نظامی آموزش که است مظنونی نشانگر اين و باشد، شده شليک دقت
ان عددی تخمين پس است داشته قتل برای را انگيزه بيشترين گرين عاليجناب اما دھيم نسبت موستارد کلنل به  از م

يم افزايش را او مظنونيت احتمال ا .دھ د موی آن ام انی ژاکت روی یطالي بلن د می قرب انم موی توان  اسکارلت خ
ری نتيجه به را او و کند، می غليان بازرس ذھن در سوبژکتيو بيش و کم احتماالت از آخرترکيبی الی و ...باشد  گي
ه نھايی گيری نتيجه در ِبايس ی قضيه که است اين بر فرض اما .کشاند می گوناگون ھای د می کمک او ب ن .کن  اي
ور قضيه رای رياضی یموت االت ترکيب ب ی احتم اگون تخمين ه رسيدن و گون ايی حکمی ب ه است، نھ ين ک  تخم

ام درستی به تواند می فقط ھم نھايی تخمين درستی البته .دارد را خود خاص ّکمی احتماالتی ن .باشد ورودی ارق  اي
 .شود می ناشی آن از اگزيرن به که است ترديدھايی تمام با اند، سوبژکتيو داوری معرض درً معموال ھا ورودی

   از آنوين مثال مورد در و – است برقرار ھم اينجا در   )گيری می تحويل آشغال بدھی، آشغال( GIGO اصل

  .است ماليمی بسيار ی واژه ،  "است برقرار" خدا وجود احتمال
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 بر را بايسی تاجاستن پرچم رقيب، احتماالتی ھای شيوه مقابل در که است ريسک مديريت مشاور يک آنوين
 آزمودنی، ی نمونه ترين عظيم ی درباره بلکه قاتل، يافتن مورد در نه را، ِبايس ی قضيه کاربرد او .است افراشته

 و وجود به ابتدا يعنی کند، می آغاز کامل اطمينان عدم با که است اين او روش .کند می اعمال باشد، خدا وجود که
 مسئله به است ممکن که گيرد می نظر در را فکت شش او سپس .دھد یم نسبت درصد 50 کميت خدا وجود عدم

ايس ی قضيه موتور به را رقم شش اين و دھد می نسبت عددی ضريبی يک ھر به و باشند، مربوط د می ب  خوران
از ( که اينجاست مشکل .دھد می بيرون رقمی چه موتور اين ببيند تا نم تکرار ب  کميت شده، داده ضريب شش )ک

ه عددی شکل قضيه حل برای که باشند، می آنوين استفان خود شخصی داوری بلکه نيستند، شده گيری ندازهھاييا  ب
  :قرارند اين از فکت شش اين .اند خودگرفته

 
 

 .داريم خير از درکی ما ی ھمه .1
 .)حسين صدام استالين، ھيتلر، ( کنند شرمی کارھای مردم .2
 .)ھا طوفان ھا، سونامی ھا، زلزله ( کند می شر کارھای طبيعت .3
 .)کنم می پيدايش دوباره و کنم می گم را کليدم من( دھند رخ کوچکی معجزات شايد .4
 .)باشد شده زنده مرگ از پس عيسی است ممکن ( دھند رخ بزرگی معجزات شايد .5
  .دارند دينی تجارب مردم .6

 
 کند می تقال سخت بعد ماند، می عقب بعد زند، می جلو خدا آن در که بايسی، سروصدای پر ی مسابقه يک از پس
 آنوين، ھای تخمين لطف به شود، می موفق خدا سرانجام برسد، کرده آغاز آن از که درصدی 50 نصاب حد به تا
ن که بماند حال، .يابد دست وجود احتمال درصد 67 به سابقه اي ه( دارد ارزشی چه م ه من نظر ب يچ ک  سپس .)ھ

ا دارد برمی عجيبی گام پس نيست، زياد کافی قدر به وجود درصد 67 ِبايسی احتمال هک گيرد می آنوينتصميم ا ت  ب
د دوپينگ را احتمال اين ،"ايمان" تزريقفوری ه و کن اند درصد 95 ب ن .برس ار اي ه ک بيه شوخی ب ا است، ش  او ام
ه بگويم توانستم می کاش .کند می را کار ًواقعاھمين ن چطور او ک ادير اي ه را مق د، می توجي ا کن ع در ام يچ واق  ھ
شمندان که ھنگامی بار يک .ام شنيده را ترھات اين ھم ديگر جای در من .نيست کار توجيھيدر داری دان ه را دين  ک

ذيرش وجود با کنند، توجيه را خدا به باورشان تا گرفتم می چالش به بودند ھم باھوشی آدمھایً اتفاقا ن پ ه اي يچ ک  ھ
 را باور اين که است دليل ھمين به اما .نيست شاھدی ھيچ که دارم قبول" :گفتند می ازب نيست، خدا بروجود شاھدی

  .) شرمندگی يا پوزش با نه کردند، می بيان طلبکارانه اعتقادی با را اخير ی جمله واين ( خوانند می"ايمان"
 

 "اثبات" پنج باقی از يک ھيچ نه و شود، می شامل را ُصنع برھان نه آنوين، ی گزاره شش فھرست آنکه، شگفت
 يک حتی آنھا :ندارد ھا برھان اين به ای عالقه ھيچ او .را شناختی ھستی گوناگون ھای برھان نه و را، آکوئيناس

 دان احتماالت يک مثل و کند می مطرح را برھان اين او .افزايند نمی را خدا وجود احتمال عددی تخمين ھم نمه
 با ٌصنع برھان رد برای او دليل ھرچند است، ارزنده اثرش بخش اين کنم می فکر .شمارد می عبث را ھمه خوب،
 ھمان دھد، می بايسی داالن به را شان دخول اذنً تدريجا او که ھم ھايی برھان نظرم به اما .دارد فرق من دليل
 که ايبیضر با کند، می وضع سوبژکتيو طريق به آنوين که ضرايبی که است اين فقط مقصودم .ھستند ضعيف قدر
 که فکت اين آنوين، نظر به دارند؟ اھميت کی برای سوبژکتيو ھای داوری باآلخره، .دارند فرق کنم می وضع من
 بايد فکت اين چرا فھمم نمیً اصال من که درحالی خداست، وجود حامیً کامال داريم بدی و خوبی از حسی ما

اب 7 و 6 ایھ فصل در .دھد تغيير را ما خدا قبال در مان نخستين موضع شان کت م می ن ه دھ  از برخورداری ک
دی و خوبی که نيست معتبری دليلی ھيچ بدی، و خوبی حس اط ب ا آشکاری ارتب ی وجود ب ته فراطبيعی االھيت  داش
 .باشد

 عدم يا وجود صورت در نيز خوبی از ما حس بتھوون، کوارتت يک از بردن لذت در مان توانايی مانند درست
  .ماند می نخورده دست طور ھمين خدا وجود
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 احتمال خالف شدت به سونامی و لرزه زمين مثل طبيعی باليای ويژه به و شر وجود آنوين نظر به ديگر، سوی از

 .است ناراحت متألھان از بسياری نظر با ھمنوا اما من با متفاوت آنوين داوری مورد، اين در .ھستند خدا وجود
 مرجع کتاب  .ربايد می متألھان چشم از را خواب )شر وجود قبال در االھی مشيت ی تبرئه يعنی( 126 "اوریدادب"
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دترين" را شر ی مسئله است، معتبری بسيار مرجع که ، 127 آکسفورد ی فلسفه راد توانمن ه اي داباوری ب نتی خ  "س
دا ی فرضيه تعريف جزء خوبی .است خوب خدای يک وجود متوجه فقط ايراد اين اما .خواند می ست، خ  بلکه ني

  .اند کرده الصاق آن به که است مطلوب ی ضميمه فقطيک
 

 دچار باشد، صادق دارند دوست که آنچه و است صادق که آنچه تمييز درً غالبا متألھان سلک از کسانیً مسلما
 فصل و حل دارد، باور یفراطبيع ھوش نوعی وجود به که تر پيشرفته مؤمن يک برای اما .ھستند مضمن ناتوانی
 صفحه ھر در که خدايی مثل – کنيد فرض بدنھاد را خدا کافيست فقط .است خوردن آب سادگی به شر، ی مسئله
 شيطان را او و کنيد، اختراع ی جداگانه خدای نداريد، دوست را خدايی چنين اگر يا .خرامد می قديم عھد از

 بشر رنج به نسبت خدا که کنيد فرض يا .بشماريد جھان در موجود رنج عامل را خوب خدای با او نبرد و بناميد،
 مصائب از تر مھم ھايی دغدغه که بگيريد فرض را خدايی – تر پيشرفته حل راه يک عنوان به – يا .اعتناست بی

 در تا بپردازد بايد بشر که داند می بھايی را رنج اين اما نيست، اعتنا بی بشر رنج به که خدايی يا .دارد بشری
 .دارد متألھان نزد خريدارانی ھا بھانه اين از يک ھر .باشد برخوردار آزاد ی اراده از قانونمند و منظم جھان
 در( صفر احتمال فرض از مرا شر ی مسئله نه کنم، تکرار را آنوين بايسی تمرين من بود قرار اگر داليل، اين به

 ھيچ چون کنم، بحث نکته اين سر بر خواھم نمی اما .خالقیا مالحظات نه و داد می تکان )درصد 50 آنوين مورد
  .خودم نظر چه و آنوين نظر چه يابم، نمی شخصی عقايد برسر مجادله در ای جاذبه

 
 به برھان اين .است نامحتملی برھان ندارد، ھم شخصی داوری به بستگی و است، تری قوی بسيار که برھانی
 خداباوری ی کرانه از دور به بسی و دھد، حرکت درصدی 50 گری یالادر از را ما تواند می چشمگيری طرز
 اين به بار چندين تاکنون .بکشاند من نظر مورد بيخدايی ی کرانه سوی به بسی و مؤمنان، از بسياری نظر مورد
 ساخته را خدا کسی چه " :که کرد خالصه آشنا پرسش اين در توان می را برھان اين کل .ام کرده اشاره برھان
 تواند نمی طراح خدای يک فرض .اند کرده کشف خود نزد را پرسش اين انديشمند مردم از بسياری "است؟

 کافی قدر به خودش بايد کند طراحی را چيزی بتواند که خدايی زيرا کند تبيين را جھان در يافته سازمان پيچيدگی
د نمی خود که کشاند می باطلی دور به را ما خدا .است تبيين قسمی محتاج خود ی نوبه به اين که باشد پيچيده  توان

 ما
ان، اين داد، خواھم نشان بعد فصل در که چنان .برھاند آن از را ی ازحيث گرچه برھ دا وجود عدم فن  ثابت را خ
 نمی
 .است نامحتمل بسيار بسيارً حقيقتا او وجود که کند می معلوم اما کند،

126 . Theodicy 
127 . Oxford Companion to Philosophy 
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