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استیون فِرای پیشگفتار از    

 

ی خداناباور   ۀ مداران اخالق   و   فکرانه روشن   شجاعتِ تکبر دین، فروتنی علم، و    

داوکینزریچارد   

اتهامی است که اغلب به علم وارد می شود در   ،داشتن ادعای متکبرانه در خصوص دانستن همه چیز

 حالیکه این نیشتر بی اندازه ناحق است. 

 

م ی کن   خبردار   را   مان گان ی همسا   
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 122 ..................................................................................................۲ بخشِ 
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 پیشگفتاِر ویراستار
متنِ   کتاب  گفتسازیپیادهاین  بینِ  شدۀ  معروفِ  وگویِ 

کریستوفر   و  هریس،  سم  ِدِنت،  دنیل  داوکینز،  ریچارد 

وگو لقبِ »چهار سوار« به  هیچنز است که پس از این گفت

در نسخۀ فارسیِ کتاب نیز سعی شده است    ها داده شد.آن

حال نسخۀ    که  به  پیوسته  رجوِع  با  مکالمه،  هوایِ  و 

 شود.   داده  بازتاب ویدئوییِ اصلی، 

است.  در   شده  استفاده   >< عالمتِ  از  متن،  از  جاهایی 

آمده   نشانه  این  داخِل  که  عبارتی  که  است  این  مراد 

است نرفته  کار  به  اصلی  متنِ  در  برایِ    .مستقیمًا  اما 

تر شدنِ متن، از متنِ اصلی استنباط و  فهم و روانقابلِ 

 به ترجمه افزوده شده است. 

و  در   شده  داده  خرج  به  حساسیت  نیز  پاورقی  گذاشتنِ 

شده   نوشته  پاورقی  در  مهم  واژگانِ  انگلیسیِ  معادِل 

خوانندگانِ   برایِ  را  بیشتر  تحقیِق  امر  این  است. 

می تسهیل  مت   کند.کنجکاو  نیز  در  کتاب  اصلیِ  نِ 

بودهایی  پاورقی رفته  کار  رو،  .  به  این  از  از  پس 

اضافهپاورقی اضافه  هایِ  نیز  »ویراستار«  واژۀ  شده، 
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افزودهشده است تا پاورقی متنِ  شده از پاورقیهایِ  هایِ 

 اصلی قابِل تشخیص باشند. 

که   این  پایان  یکپارچگی در  حفِظ  منظوِر  تسهیِل    به  و 

را  به جایِ این که خودمان آیاتِ کتابِ مقدس  ،  وجو  جست

  wordprojectبه فارسی ترجمه کنیم، ترجمۀ آیات از سایتِ  

 اند. برداری شدهکپی

 طهماسبی  م محمدکری

  ۱۳۹۹بهمنِ    ۲۷
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 شگفتاریپ

 

 1ی ِفرا ون یاست 

 

 

 

 « ؟ی به خدا اعتقاد دار ای آ»

گاِنش   ک ی» است؟  منظورت  خدا  کدام  کوچک:  ؟   2سواِل 

ده  ی کی   ا ی  ؟5ُهو ه ی    ؟4تر یژوپ   ؟3س ی ریاوس  هاهزار  از 

دن  6ان ی گرازنده  یِ خدا  سرتاسر  در  روز  هر  مورِد    ای که 

 « رند؟ یگ  ی پرستش قرار م

م   ار یبس » اگر  پس  در  زرنگ  یادا   یخواهیخوب.  را  ها 

 « .ییخدا  هر،  ی اوریب

 « ؟ییخدا هر »

خلقت  نگاه» باالخره  است؟    یکن،  درست  دارد،  وجود 

  ز یچ  چ یهم وجود داشته باشد. ه  ی خالق  دی با  ن یبنابرا 

ه نم  چ یاز  وجود  باد یآیبه  آغاز  در  وجود    ی زیچ   د ی. 

 .« است   داشتهیم

واژ   نی ا» که  ب  ن“ی ”بنابرا   ۀرا  استفاده    مهابایرا 

که دارم، بحث    یا و به خاطِر عالقه  رمیگ یم  دهیناد   یکرد 

 
1 Stephen Fry 
2 Ganesh  
3 Osiris 
4 Jove 
5 Jehovah 
6 animist 
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فقط برا دهمیرا با تو ادامه م  به    م ینی بب  نکهیا   ی. 

 توانیم برسیم.« میکجا 

 .« خب پس   یلی خ»

 « ؟ یخب پس چ   یلی خ»

 « .وجود دارد   یکه خالق ی قبول کرد پس »

بحث را ادامه    خواهم یم  یرا قبول نکردم، ول   ن یا   من »

بب  می ده م  نم ی تا  کجا  ا م یرسیبه  با    یخالق   ن ی.  که، 

وجود داشته باشد، پادیکه "با   نی بر ا  هی تک را    ش ی" 

 « ست؟ی ک ی به بحث باز کرد

 .« ست یکه ک  میی بگو   می توانینم خب،»

 است؟«  ده ی آفر ی خالق را چه کس  نی که ا  نی تر امهم  و»

 .« حرفت چرتِ محض است نی »ا

هم  یول » گفت   ن یخودت  ه  ی االن  ه  ی زی چ  چ ی که  به    چ ی از 

نم ا  د یآیوجود  چ  نی و  چ  د یبا  یز ی که  همه    ز یآغازگر 

شد نم من  نوبتِ  که  حاال    توانم یبوده باشد. چطور است 

 « بپرسم؟  یز یتو چ  ییِ از خاستگاِه خالِق ادعا 

  یی بای عشق و ز  حِ یکه علم از توض   رفت یپذ   د یبا   باالخره»

م با ماندیدر  چ   یر یبپذ  دی.  دارد   ی گری د  زِ یکه    وجود 

 » ... 

 

ا   ۀ هم از  گفت  ن یما  ه  یِ وگوهانوع  و    ی سطح  جان،ی پر 

  م ی خود داشته ا  ییِ در دورانِ دانشجو   را  هودهی ب  تاً ینها 

که راه    یپرحرارت در مورِد مسائل   یو مجادالت  لفاظی  —

جا  کش   یی به  چالش  به  و  جهتِ    گریکدی  دنِ یندارند  در 

که به ضربِ شراب    یی ها در شب  ری ناپذاثباتِ اموِر اثبات
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که    م یابر خورده  ی ما به باورمندان   ۀ . هم ند وش یصبح م 

تفکرات و    کنندیم  یسع با چنگ زدن به  را،  خود  موضِع 

 :اثبات کنند  شده،دهی فهممهین ونصفه یِ علم اتِ یکشف 

وقت    چی ثابت کرده است که ما ه  1کوآنتوم   کِ یز یف   اصالً »

 .« م یداشته باش   نیق ی  یزی به چ می توانینم

 :کنندیرا با استهزاء رد م  ات ینظر  ن یهم هم بعد 

ن  ۀهم   ِدیکل  علم» که    نیا   حِ ی در توض  ی. حت ست ی معماها 

چ  2هان یک   ۀعمد  چه  ناتوان    لیتشک   یی زها یاز  است  شده 

>گزاره هرحال،  به  نظری علم  یِ هااست!   صرفًا   3ه ی < 

 .« هستند

خ   تا  همچنان  امروز،  مغالط   ها یلی به    چ ی»ه   ۀ به 

متوسل  4< کندینم   یکار   ن ی>چن  یواقع   یِ اسکاتلند   »

 :شوند یم

دارد. ثابت    ی خوب ی لی خ  یِ ها آموزه  5یی بودا  نِ یآئ   ن، یبب »

فوا  که  است  شناخت  یروانشناخت   دِ یشده    ی ار یبس   1یِ و 

 
1 quantum physics 
2 universe 
3 theory 
4 No true Scotsman fallacy 

ا مثال  نیناِم  از  ِبر دل  یمغالطه  که  است  شده    داوِدن   یگرفته 

(Bradley Dowden) کندی مطرح م  ، ییکا ی، استاِد فلسفة آمر: 
 .« زندی به آشش شکر نم ی اسکاتلند چ یآ: »ه فردِ 
است و به آشش شکر   یآگنس، اسکاتلند   م،ی ب: »اما عمو فردِ 

 «. زندی م

.«  زند ی به آشش شکر نم یواقع   یِ اسکاتلند   چیآ: »اما ه  فردِ 

 ( No true Scotsman مدخل  ا، ی پدی کیبرگرفته از و )
  جی را اریمسلمان هم بس گرانه ی توج ان ی نوع مغاله در م ن یا

  ی نبوده است« و »اسالم واقع  ی است. مثالً »آن فرد مسلمان واقع

 راستار ی. وست«ی گونه ن ن یا
5 Buddhism 
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بودا   اناً یدارد.« »اح است که    ییمنظورت همان راهبانِ 

برمه    تا   را   3ا ینگیکمک کردند تا مردِم روه   2به ارتشِ 

 « قتِل عام کند؟ یکش حِد نسل

 .« نبودند ی درست و حساب ییِ ها بوداآن اما»

 

❖ 

 

چن  هر شاهِد  اتفاقًا    م یهست  ییوها ی سنار   ن یروز  و 

ا  است.  مهم  هم  جدل  ن یوجودشان  و  بحث  ممکن  گونه  ها 

مالل خشونتاست  و  و    ز ی آمآور  طرِز    ا، یشوند  به 

شوم گردند، اما    یاتکرار در حلقه  رِ یاس   ،ی اکنندهکالفه

مهم  نیفراموش کرد که ا   دینبا  موضوِع  و    ی موضوْع  است 

مذهب ادعاهایخداباوران،  چنان  باورمندان  و    یِ ون، 

م   یبزرگ در قوط  کنندیرا مطرح    افت ی   یعطار   چ یه  یِ که 

ا شود ینم زم  نی.  هر  در  م  یا نهی ادعاها  .  شوندیمطرح 

ن الزم  دکتر   ستیحتمًا  باش  ی مدرکِ  کتابِ    ا ی  د یداشته 

  ماتِ یتعل   ای ، و  5قرآن، کتابِ مورمون   ،4س یتوماس ا  کمپ 

گو   یحت  ای )و    6دارتا یس   یِ مباد و    7ها نهخاستگاِه 

باش8ات یاضیر خوانده  را  بتوان   د ی(  چن  د یتا    ن یدر 

 
1 cognitive 
2 Burma 

 میانماِر کنونی 
3 the Rohingya 
4 Thomas à Kempis 
5 Book of Mormon 
6 Siddhartha 
7 On the Origin of Species 

 داروین  چارلز   نوشتۀ
8 Principia Mathematica 

 نوشتۀ آلفرد نورس وایتِهد و برتراند راِسل 
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مگوها  بگو  و  کن  ییمشاجرات  ولدی شرکت  انصافًا    ی. 

  ی ستیگوشِ چهار نفر بافال  ی که بتوان  ست ی ن  ز یانگ جانیه

ا خوانده  نی که  را  چن آثار  دل    بخشِ یگرم   ی زیچ   ن یاند؟ 

را    1مان یهاناپسیو س  دهد،یرا قلقلک م  یاست، روِح آدم 

کتاب    ن یکه ا  ست ی زیهمان چ   قاً یدق   نی . و اکندیم  ک یتحر 

م  مانیبرا  مسازدیممکن  چهار    یِ ها صحبت  یِ پا   می توانی: 

چرا    اند؛دهیو سخت جنگ   دهی شیکه سخت اند   مین ینفر بنش 

  اند و در قامتِ شده  دهی که در انظاِر عموم به چالش کش

پرداخته  ی فکرانروشن مبارزه  حاضر  به  عصِر  در  که  اند 

  یِ طبع حال، نه لطافتِ طبع و شوخ  نِ یو، در ع   راندینظکم

 . اند شده ه یحاش  رِ یاند و نه اس خود را از دست داده

اند   ن یا   خب،  تفنگداِر  کسان   شهی چهار  از    یچه  هستند؟ 

  مان یبرا  د یاصالً چرا با   خواهند؟یچه م   ای دن  ن یما و ا 

 مهم باشند؟ 

 .تفنگداران نی تک تکِ ا یِ سراِغ معرف می برو حال 

 

و    سنده،ی، نو 5گرا ، اخالق4شناس (  عصب3س ی)آرام  2س یهر  سم

که آن   ، ی هنِر رزم ی )نوع  6ی ل یبرز  یِ تسو یمرّوِج پرشوِر جوج

گفته بنده  به  که  ش طور  خاطِر  به   7یِ ز یگالو  ۀو یاند، 

خشنش معروف است(. او، به    یِ نیزم   ۀو سبکِ مبارز   ک ینزد 

 
1 synapse 
2 Sam Harris 
3 Aramis 

ا  الکساندر دوم سه تفنگدار، نوشتۀ هایِ رمانِ  یکی از شخصیت 

(Alexandre Dumas) 
4 neuroscientist 
5 moralist 
6 Brazilian jiu-jitsu 
7 grappling 
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  که   —   1مراقبه   یِ هاانواِع روش  ۀن یاندازه، در زم  نی هم

  یۀ ما   داً یو شد  درکقابلِ رِ یچون من آن را غ   ی سیانگل   ک ی

م من    دهدی   آموزش   —  داند یخجالت  دارد.  تخصص  و  است 

بدون سرخ و    توانمی« را هم نم  2ی آگاهواژة »ذهن  ی حت

ب  دی سف زبان  به  هراورم ی شدن  نوشتنِ    س، ی .  از  پس 

نام  رگذارش یتأث  یِ ها کتاب و    «3مان یا  انِ ی»پا   یِ ها به 

را به ناِم    یگر ی، کتابِ د   «4ی حی ملتِ مس  کی به    یا »نامه

  ز، ی را ن  6ی «  منتشر کرد و مجموعه پادکست5شدن   دار ی »ب

هم  اصل   نیتحتِ  موضوِع  که  کرد  آغاز    ۀ آن عالق  یعنوان، 

به صورتِ مستقل    ، ی و معنو  ی اخالق  ییِ به شکوفا  ی و  ِدی شد

 .است  ،ین ید  یِ هااز آموزه

 

  لسوفِ ی ف  ن یبهتر  دی است. شا  لسوف ی( ف 8)آتوس   7ِدِنت   لی دن

ق هماتیح  ِدی در  پ   نی .  سال  ا   ش یچند  که    ن یمثِل  بود 

  دِ یدر ق   9تِ االیس  کِ ینام ی >دانشمنِد< د  نیتر»معروف  مییبگو 

دن  10ی شناس باالنقاب  نی »مشهورتر  ای و    ات« یح به    ای که 

د ول   دهی خود  شاخه  نیا   یاست«،  و  فلسفه    ی ها روزها 

به آ  است. به نظر م   نمربوط  شده  که،    دیآ یپرطرفدار 

  ۀ آن را به عنوانِ رشت  ی شترینسبت به گذشته، افراِد ب

  یِ هااز مجله  یک ی  ترِ ی. ت کنندیخود انتخاب م   یِ کارشناس

 
1 meditation 
2 mindfulness 
3 The End of Faith 
4 Letter to A Christian Nation 
5 Waking Up 
6 podcast 
7 Daniel Dennett 
8 Athos 

 سه تفنگدارهایِ  یکی دیگر از شخصیت 
9 fluid dynamics  
10 coleopterist 
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  ، 1ِبرکلی   ، کالیفرنیاآموختگانِ دانشگاِه  مربوط به دانش

روشن بازتاب    نیا   ی به  را  »محبوبدهد میموضوع    تِ ی : 

اش آن را  است: طرفدارانِ دوآتشه  ش یفلسفه رو به افزا

”مس  یز یچ از  برا  یری فراتر  تصور    ر یفق  یِ جالب  شدن“ 

حوز .  کنند«یم در  ِدِنت  ز2ذهن   ۀپروفسور    یِ شناس ستی، 

بس  ،4ار یاخت   ،3ی تکامل حوزه  ی اریو  قلم    گری د  یِ هااز 

وزندیم کتابِ  عنوانِ   ،ی .  به    با  مذهب  طلسم:  شکستنِ 

پد دانشگاه  ،5ی عی طب  یادهی عنوانِ  محافِل    ، ی در 

ز  یاس یو س   ،یمذهب   ،ی روشنفکر خاکِ  و  به    یادیگرد  را 

در    6ترسن ی پ-چیاستگل   ورن ی او با آسب  یِ پا کرد. همکار 

  یِ ضامنِ شکوِه ابد   یی به تنها   7فرهنگِ لغاتِ فلسفه نگارشِ  

پرفس ن  وراوست.  و    ،اینشتین ماننِد    ز،ی ِدِنت  نوح، 

 .است یران یعاشِق کشت ، یخانوادة ِکِند 

 

ز9ان ی)دآرتان   8نز یداوک   چارد یر و    یتکامل   یِ شناسستی ( 

نسل  10سم ین یدارو به  معرف   یِ هارا  است.    یمختلف  کرده 

عناو  ش،یها کتاب خودخواه   نِ ی با  سازِ  ساعتو    11ژنِ 

  شه یچاپ هستند، هم   ِدی که همواره در حاِل تجد  ،12نا یناب 

علم   یِ شگفت  یۀما >مطالبِ  و  هستند  به    یخوانندگان  را 

 
1 UC Berkeley  
2 mind 
3 evolutionary biology 
4 free will 
5 Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon 
6 Asbjørn Steglich-Petersen 
7 The Philosophical Lexicon 
8 Richard Dawkins 
9 d’Artagnan 

 سه تفنگدارهایِ  یکی دیگر از شخصیت 
10 Darwinism 
11 The Selfish Gene 
12 The Blind Watchmaker 
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مخت م لف افراِد  آموزش  ودهندی<  اول   ، ی.  صاحب    ن یکه 

آکسفورد   1ی مون یس  یِ پروفسور  یِ کرس  دانشگاِه  در    2از 

علم برا  ۀنی زم عنوانِ    یِ درکِ  به  است،  شکاک،    کیعموم 

سرافراز«، و افشاگِر    3ی پرشور«، »خداناباور  یِ گرا»عقل

دغلخوش ش  یباز طبِع  شبهِ   یِ اد ی و  در  شهرتِ    4علم نهفته 

تماِم    ی جهان در  حرف   ن یا دارد.  خود    یِ دانشگاه   ۀمدت، 

  ش یپ   شتاز،یپ  6ی شناس ستیو ز  5را، به عنوانِ کردارشناس 

  ی را به زبانِ ما معرف  « 7می »م ۀ واژ  نزیبرده است. داوک 

 
1 Simonyi Professorship 
2 Oxford University 
3 atheist 
4 pseudo-science 
5 ethologist 
6 biologist 
7 meme 

  قِ یاست که از طر   یروش  ای رفتار    ده،ی ا (mème) مِم  ای  (meme) میم

فرد  از  د  یفرهنگ  فرِد  م   گری به  هدفِ    شودی منتشر  با  )اغلب 

موضوع    ۀ دیپد   کی انتقاِل   آن    یی معنا  ا یمشخص،  توسطِ  که 

واحد   کی (.  شودی م   یی بازنما  عنوانِ  به  م   یمم    ی برا  کند ی عمل 

ا قابِل    ییهارسم   اینمادها،    ، یفرهنگ  یِ هاده ی انتقاِل  که 

ذهن  از  هستند  د   یانتقال  ذهنِ  طر   گریبه  نوشتار،    قِ یاز 

مناسک  ژست   ، یسخنران  با    ر یدپذ ی تقل  یِ هاده یپد   ر یسا   ا ی ها، 

تقل  ی مضمون واژ د یقابِل  نوواژه   ۀ.  توسطِ    یا»مم«  که  است 

به    نزی واژه از کتابِ داوک  نی است. اوضع شده    نزی داوک  چاردیر

خودخواهناِم   واژ   برآمده   ۱۹۷۶سال    ر د  ژنِ  شکِل    م یم  ۀاست. 

معن   مایم  یِ ونانی  ۀ واژ  ۀ شدکوتاه  تقل   یِ به    دشده« ی»امِر 

است.    موسیم کردن« برگفته از    د ی»تقل   ی ستایما یما برگرفته از  

  ی تکامل را برا  یۀواژه را وضع کرد تا اصوِل نظر   نیا   نزیداوک

عقا   ضاحِ یا پد  دینشِر  گ  یفرهنگ   یِ هاده ی و  نموردیبکار    نه . 

معرف  یی هام یم خودخواه  ژنِ  کتابِ  در  شامِل  شده   ی که  اند 

ضرب   ثیاحاد   ها، ف یتصن  تکنولوژالمثل و  و  مد  ساخت    ی ها، 

 »میم« ، مدخلِ ایپد یک ی و یِ نترنتیا  ۀدانشنام هاست. طاق 

و   پرطرفدار  مضامینِ  به  میم  مجازی،  دنیایِ  فرهنگِ  در  اما 

»ویروسی« و در بازه  ای  عمدتًا طنزی اشاره دارد که به صورتِ 

شود. یکی  مدت در میانِ کاربرانِ فضایِ مجازی رد و بدل می کوتاه 
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عنوان   به  و،  است  نه    ک ی کرده  آثارش  با  دانشمند، 

)ژنوت  زادمون  از  را  ما  درکِ  طور  1پ یتنها  به   )

کِل    ی اگسترده از  را  ما  دانشِ  بلکه  است،  داده  وسعت 

  ی عنیاند،  را ممکن ساخته  ات یکه ح   یفرگشت  یِ سازوکارها

بن  ز ی ن  ، 2پ یفنوت است.   داده    ی عنی   او،   ادِ یگسترش 

  دارِ عهی طل  ،3در راه عقل و علم   نزیداوک   چارد ی ر  ادِ ی بن

 .در سراسِر جهان است  یشی آزاداند

 

  س، ینو نگار، مقالهروزنامه(  5)پورتوس   4چنز یه   ستوفر ی کر

، اهِل مناظره، مسلط به  6عامه یِ اهِل بحث، مخالفِ باورها

  ن ای و  —بود   شمند ی اند ک ی و  سنده، ینو است، یس  خِ یتار 

که مجبورم >در وصفِ او< از زمانِ گذشته استفاده کنم  

  ۀ العادخارق  یِ . روانآوردیقلبِ مرا را به درد م  شهی هم

جذبه،    ،یی را یو گ   بش،ی عج  ۀدانشش، حافظ  ۀگستر  کالمش،

سطح   نانِ یو اطم از تسلط    یکالمش باعث شده بود که به 

دست   مناظره  م  ابد یدر  در    ر ینظ  ش یهادورههم  انِ ی که 

ما   با  بخت  ا   اری نداشت.  که  است  فرزنِد    نیبوده 

  ۀ کم عمرش تا دورشصت و هفتاد دستِ   ۀ < ده ۀ افتیتی>ترب

از    ی شماریب  یِ ها قد داد. نمونه  وب یوتیکار آمدنِ    یِ رو

 

نمونه  شدنِ از  نگاشته  زمانِ  )در  آن  اخیِر  سطور(،  های  این   

سوگنِد   مراسِم  در  حضور  هنگاِم  سندرز،  برنی  عکسِ  مونتاِژ 

  —.  ها و فضاهای مختلف بودجمهوریِ جو بایدن،  در عکس ریاست 
 ویراستار 

 
1 genotype 
2 phenotype 
3 Richard Dawkins Foundation for Reason and Science 
4 Christopher Hitchens 
5 Porthos 

 سه تفنگدارهایِ  یکی دیگر از شخصیت 
6 contrarian 
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ب   ییها زمان ب  خردان، یب  یِ ن یکه  و    سوادان،یبدسگاالن، 

  ی مجاز   یِ است همچنان در فضا   ده یخامان را به خاک مال 

همچن ورق  ن، ی و،  کتاب  یِ ها در  و  که    یار یبس   یِ ها مقاالت 

 .نگاشته است به جا مانده است

❖ 

 

>پ  نز، یداوک  چارد یر تازهشگفتارِ یبا  اک   یا <  بر    ن ی ه 

فضا است،  نوشته  گفت  ییکتاب  که  چهار    ن یا  یِ وگورا 

خوب به  است،  گرفته  صورت  آن  در  تصو   یسوار    ر یبه 

ن   نیا   یِ ادآور ی . اما  کشدیم   ن یمهم است که ا   زینکته 

  انِ یرا در م   یا تازه  یِ ها چهار سوار، به همراِه هم، افق

دن  زبانانِ یس یانگل را    ای سراسِر  مناظره  بابِ  گشودند، 

مفاه و  کردند،  باز  جا  همه  و     1یی گراانسان  مِ یدر 

  شه ی کردند. هم ت یتقو  د یجد  ی نسل انِ ی را در م 2سم ی سکوالر

پل  ن یا که  داشت  وجود    از   —  نی د  یِ هاجنبه  نی دتریظن 

انسان  یِ معنو  یِ ها یشفابخش  معرکۀ قتِل  تا  ط گرفته    یِ ها 

جوهر  از توانینم  ار   —  یانتحار  اتِ یعمل    ن ی د  ۀذات و 

ها، که  گمان  نی ا  انِ ی ب  یِ را برا  ییها فضامجزا کرد. آن

آتش  زبانه    رِ ی ز  یقبالً  به  رو  اکنون  و  بود  خاکستر 

اهداف را با نشِر    ن ی ها اکردند. آن  ا یاست، مه   دن ی کش

شد   یی ها کتاب م  رگذار یتأث  داً یکه  کردند:    سر ی شدند 

شکستنِ    نز،ی اوکاز د  توهِم خدا   س، ی از هر  مان یا   انِ ی پا

و     طلسم ِدِنت،  ناز  بزرگ  ه  3ست ی خدا  ا چنزی از    ن ی. 

مسکتاب برابِر  در  در  بهرو  4یِ ریتبش   تِ ی حی ها  در  رشد 

 
1 humanism 
2 secularism 
3 God Is Not Great 
4 Evangelicalism 

https://translationsproject.org/


  

18 
در دسترس    رایگانمنتشر شده و به صورت   .orgtranslationsprojectاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

پشتوانه  االتِ یا که  و  هزاران  یا متحده،  دارد،  ساله 

 . اسالم قد علم کردند  در جهانِ  ن یخون  1ییِ جهادگرا

جوالن    هاقرن حاِل  در  خوشحال  و  خوش  امپراتور  که  بود 

ها را به  توجه  یبود که کس   دهیدادن بود و وقتِ آن رس

برهنگ   یِ سو و  کند  جلب  جهان   ش یاو  به  متذکر    ان یرا 

واکنش نشود.  انتظار    ز،یها  بود  ممکن  که  طور  همان 

رسانه بدل    چهار نفر به ستارگانِ   نی بود. ا  دی رود، شد

جا تا  آن  در  که  ییشدند،  از  زمان  هر  و  جا  ها  همه 

م  ای   رِ یتفس  ۀارائ  یِ برا  دعوت  مناظره  در  .  شدیشرکت 

جر  ن  یان یاما  گرفت.    ز یمخالف  شکل  آنان  برابِر  در 

مذهب  ی اعده مختلف    ون، یاز  مذاهبِ  و  اقشاِر    که   —از 

هم  کتاب  نی ا  حتی  آمد   عمل  به  کاشف   که   چنان را  ها 

بودند     د ی جد  یِ داهاص   نای   با  مخالفت  به  —نخوانده 

 : 2برخاستند 

 .« ندارد   نیبا د   یهم فرق  3ن ی نو یِ خداناباور»

 .« هستند   ادگرایهم خودشان بن  نی خداناباورانِ نو نی ا»

حق   ها آن» چه  افراد  یبه  اعتقاداتِ  د  ی به    ن ی که 

  ن ی بزرگ است توه  ی خاطر و قوتِ قلب  یِ تسالّ   یۀ ما   شانیبرا 

 « کنند؟ یخاطر مها را آزردهو آن کنند یم

استال  4ن یلن » خداناباور  5ن یو  شورو  ی هم  بر    1ی را 

 « کارشان چه شد؟  ۀ جینت  د ی نی کردند. آن وقت بب  لیتحم 

 
1 jihadism 

معلومات   دی کن  سهی را مقا  نیا 2 شان در  با چهار سوار که سطحِ 

  یی رو خودنما   شِ ی پ  یِ هاو کتبِ مقدس در صفحه   ی ن یمسائِل د  ۀ نی زم

 .کندی م
3 New Atheism 
4 Vladimir Lenin 
5 Joseph Stalin 
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را    ۀهم  آنها» چوبِ  ما  ما    انِ یم  افراِد  نیبدتربه 

 رانند.« می

و    شوندینم  تلقی  استدالل  البته  که  —اتهامات    نیا

نظرها اظهاِر  منظوِر    ییصرفًا  به  و  تنفر  با  که  هستند 

م  یی نما مظلوم   ان یب   حرارتی   چنان   با  —  شوندیمطرح 

گو  شوند یم بطالن  ییکه  ا  ی خِط  تماِم  بر    یِ هادهی هستند 

برترپندارنینو   یِ خداناباور سال  هزاران  از  پس    ، ی. 

سانس  و  توان   ور،سرکوب،  مذهب  طرِز  پهلوانانِ  به  ستند 

قربان  ییآسا معجزه عنوانِ  به  را    ۀ سوِءاستفاد  انِ ی خود 

فکران جا  روشن  تِ ی متظاهران، و آزار و اذ  یِ قلدر  ،یکالم 

 .گو صورت گرفتوگفت  نیبود که ا  یی فضا   نی بزنند. در چن

اول   در داوک   ی موضوع  ن یواقع،  هر   نز،یکه  و    س،یِدِنت، 

  —است    ن«ی »توه  مسئلۀ  نی هم  پردازند یبه آن م   چنزیه

ادعاها  نای اعمال و  وقت  هر  د  یِ که    رِ یز   نی پاسدارانِ 

  رد، یگیو دانش قرار م  خ،ی خرد، تار   ۀموشکافان   نِ یبذره

سو تلق   دینداران   یِ از  وقتشودیم  ی اهانت  که    ی . 

  م، ی موضوع بخوان  نیا   رامونِ یرا پ  وار < چهار س دگاهِ ی >د

  ۀ دربار   یی وگوبرد که هر گفت  م یخواه   ی نکته پ  ن ی به ا

ا ز   ا ی  ی دئولوژی هر  مناظره    ی ارمجموعهیباور  از 

مسائل  ن ید   ۀ دربار مورِد  در  بحث  آزاد  ی است.    یِ همچون 

ما    یِ ا یدر دن  5و ارتداد   ،4ی شکن حرمت  ،3یی کفرگو  ،2ان یب

ها،  جنگِ فرهنگ  رِ یگدر   و   6نو   نه  و  است  قشنگِ   نه  که  —

است و آکنده است    بون ی و گرفتنِ تر  ، ی زیُبهتان، آبرور 
 

1 Union of Soviet Socialist Republics (USSR) 
2 free speech 
3 blasphemy 
4 sacrilege 
5 heresy 

نوشتۀ   (، Brave New Worldدنیایِ قشنگِ نو )اشاره به رمانِ  6

 (Aldous Huxleyآلدوس هاکسلی )
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  ۀ که از جعب  «1ی آلوده به تفکراتِ »ساِل صفر   یی هااز مگس

وزکنان    سر برآورده و وز  یاجتماع   یِ هاشبکه  یِ پاندورا

 .دارد  تیموضوع   اربسی  —زدن هستند  شی مشغوِل ن

ها  مگس  ن یچهار سوار با ا   نی ا  ۀ مقابل  ۀ نحو  دی شا  ،ی آر

به    شه یها همباشد، اما آن  رحمانه یب  باً یگزنده و تقر 

باز م  یقواعِد  فعالگذارندیاحترام  قواعِد  تماِم    تِ ی. 

در    توان یا م ر   —  ی ِرعلمیو چه غ   علمی   چه   —  ی فکرروشن

  ۀ خالصه کرد: محکِ هر گونه ادعا در بوت  ییطال   ۀقاعد  کی

صادق است    یاستدالل زمان  ک ی .  یبررس قابلِ   قِ یو حقا   منطق

 .داشته باشد  یخوانو تجربه هم  تی که با عقالن

ن  نیا معنا  نو  ستی بدان  خداناباورانِ  همچون    ن،ی که 

و تجربه    ت یهستند. عقالن   احساس ی، سرد و ب2ِاسپاک   یِ آقا 

باوِر    روانِ ی از پ  یاریرا، که بس  قتیحق   نیا در  خالص 

صادق رسم خود  به  ا شناسدیم  ت یاند،  با  تشک   ن ی.    ک یکه 

پا صدِق  مورِد  د  یِ ها هیدر  و    یامر   ین یباوِر  بجا 

کاِر    د یّ افراِد مق  یِ ُخردشمار   ایاحترام است، تمسخر  قابلِ 

»سادهستی ن  یا دهیپسند فلوبر 3دلِ .  >داستانِ<   »4 ،

زانو زده،    دست بهحیکه تسب  ر یکاِر پ آن خدمت  ،5ته یسی فل

 
جامعه    کی  یِ هافرهنگ و سنت   ۀ است که هم   نیصفر ا   سالِ   ۀدی ا   1

  ی انقالب  دِ یجد  فرهنگِ   ک یشود و    خته یدور ر  ای کامالً نابود    دی با

با نو  تمامِ   نِ یگز یجا   دیاز  شود.  مردم    ایملت    کی  خِ یتار   آن 

سالِ  از  حدِ   قبل  تا  تلق  یب  ی اد ی ز  صفر    را یز   شود،ی م  یربط 

به    نیی و از پا  شدپاک خواهد    خی تار  ن یاست که ا   ن یا   آلده یا

مدخِل    ا،یپدی ک یو   ۀ. )برگرفته از دانشنام شود ی م  نیگز یباال جا 

 »سال صفر«( 
2 Spock 

 پیشتازانِ فضا هایِ فیلِم یکی از شخصیت
3 Coeur simple 
4 Gustave Flaubert 
5 Félicité 
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م احترام   د، یگو یذکر  با  شگفت   خته یآم  یو،  به    ، یبا 

خ  یِ باال   یِ رنگ   ۀش یش شا  رهی محراب  است  مذمت    ۀ ستی شده 

که    1کان یبرخاسته از وات  ۀ عصبانمت  دِ ی. اما عقا ستین

  ی که در قصر زندگ   شودیصادر م  2یی هانالیکارد   یِ از سو

فل  ید عقای  آن  —  کنند یم در    ته یس یکه  زانو  به  را 

  —شده است  ده یکه تا سقفِ آن شراب چ   یآورده و آن کاخ 

وجودشان  که    جماعتی   آن   و و    احکامِ کِل  انذاِر  مهمل 

و    ادالنهع  یزی چ  نی... خب، مذمتِ چن است  از آخرت    مردم

که به    ییدر مورِد مدعاها  یگر است. در امِر پرسش  ی ضرور

م  ی عموم  ۀعرص  پرورش،    کنند یرخنه  و  آموزش  بر  و 

تع   ، یگذارقانون مش  نِ ییو    گذارند، یم  ر ی تأث  ها یخِط 

 .ستین  دارشدهحهی به احساساتِ جر  تیعنا  یِ برا ی الزام

  ی اول است، به زود   تِ یوجوِد خدا اولو   تِ ی حاال حقان  اگر 

م   گاهِ ی جا  گرید دست  از  مناظرات  در  را  و    دهد یخود 

 :رندی گیآن را م   یِ دارند جا  ی ثانو  یگاهی که جا ی سؤاالت

عقا  ا یآ است  زندگ  ی ن ید  دِ یممکن  و  خدا  به  باور    یِ و 

حتازپس مدعاها   ی مرگ،  بر  بودن  بنا  وجوِد    یی با 

سوق    مدرک،ولیدلیب بودن  خوب  سمتِ  به  را  ما  بتواند 

 دهند؟ 

  ی اخالق  ی نی ها و قوانرهنمون  د یعقا  نی ممکن است ا  ا یآ

نبودشان    یِ را برا  در  ارمغان آورده باشند که  ما به 

از    ی لی شود؟ خ  ل یمرج تبد وخشن و پرهرج  یی به جا  ای دن

زندگ   یا یمبان آن  مانیکه  بر  نهادهرا  بنا    م ی اها 

دلاندیاستعار  چه  روا   ی لی .  که  را،    ین ید   یت یدارد 

فرهنگِ    ن یدر ا  چارچوبی  عنوانِ   به   —  نفارغ از صدِق آ 

 
1 Vatican 
2 cardinal 
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مراتب، و  ساختار، سلسله  یِ نابود   یِ که دچاِر بال  گراینسب 

 م؟ ی رنپذی  —معنا شده است 

همه  یِ روین   آن و  معنوجابرتر  هم  یایحاضِر  آن    ۀکه  ما 

م  احساس  آ   میکن یرا  م  ای چطور؟  وجوِد    دی توانیواقعًا 

شو   یعالم منکر  م   د یرا  و  اعداد،  خِرد،    کروسکوپ یکه 

 ستند؟ یقادر به رسوخ به آن ن 

هم   راست کی دالور  چهار    نیا وقتِ  سر    ی موضوعات   نیبه 

  ۀ ها به اندازاند. آنداشته  یثانو   ی گاهی که جا  روند یم

ا1گولد   یجِ   ون یاست  که    یِ هاحوزهبخشِ  نارضایت  ۀد ی ، 

م  2پوشان همنا مطرح  نم  کند، یرا  فرا    ۀ دی )ا  نهندیپا 

مناهم  یِ ها حوزه را  ا   توانیپوشان  قالبِ  گزاره    نیدر 

به علم    شود یرا که به علم مربوط م  ی زیچ کرد: »  انیب

بق و  د  یۀواگذار  به  را  که  ن« ی امور  چنان  اما،   .)

ا   کی هر    د،ید   م یخواه قبول    ن یاز  کامالً  سوار  چهار 

ما ابرازکننده    یِ و درکِ انسان   هان، یدارد که جهان، ک 

تجربه معنو  ۀکنند و  ا   3ی امِر  نبا  نیاست.    ی نوع  دی را 

آن چه که   «numen» کرد؛ چرا که  یتلق  یازده یامت  )خالفِ 

واژگان ممکن است القاء کنند(، به    یِ ها از فرهنگ  یبعض 

ن  وجوِد  به  که  اندازه  دارد،    ی اله  یی رو یهمان  اشاره 

پد  قتاً یحق   ای،  «lumen» به هر  به    یا دهیبه  کمتر  که 

ممذاق خوش    و   سرطان،   ظلم،  همچون  —  د یآیمان 

 .اشاره دارد  ز نی  —خوار گوشت یِ ها باکتری

که هر    یاست که هر مطلب   نی در ا  ییآ گردهم  نی ا  عظمتِ 

مورِد د  نی از ا  کی در  نفر    ا ی   یو خداناباور  نی چهار 

مطرح م  و خرد  مورِد    در  به همان اندازه،  کنند،یعلم 

 
1 Stephen Jay Gould 
2 Non- Overlapping Magisteria (NOMA) 
3 the numinous 
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مس ن لهئ موضوعاتِ  حاضر  عصِر  است.  قابلِ   زیساِز  اطالق 

پا  داوک   یِ نشستن  ه   س،یهر  نز،یبحثِ  و    ن یا  چنزیِدِنت، 

آزادانه،    یِ گرکه پرسش  کند یم   ی ادآورینکته را به ما  

بدونِ   ، یشی آزاداند افکاِر  تبادِل    جِ ینتا  تی محدودو 

فکرش را    ی . چه کسنشاند یرا به بار م   ی و ملموس  یواقع

آ   کردیم زمانِ    ، یارآشک  یِ هایگرروشن  نی چن  ۀند یکه  در 

تهد   اتِ یح مورِد  بگ  د یخودمان،  سو  رد؛ ی قرار  از    یِ چه 

س مخالفِ  جناِح  دو  هر  به<  متعلق    ، یمی قد  یِ اسی >افراِد 

عدِم تحمل به سببِ    ،خوِد ما  یِ و چه از سو  ،شانبه سببِ 

احترام و  تعارفات  و  رخوت،  .  مانی نابجا  یِ ها ترس، 

واقع  نی هم  قاً ی دق ا  یخطِر  انتشاِر  که  کتاب را    نی است 

نسبت به آن    شودیو باعث م   کندیم   یزمان ضرور  نیدر ا 

ا  عظمتِ  و  جذبه  که  باشد  شود.  داده  نشان    ن یاقبال 

آزادانه و    ۀ شی چهار سوار و جسارت و ارزشِ تبادِل اند

 .باشد ندهیآ   یِ ها بخشِ نسلمحترمانه الهام

 ی!ک ی  یِ همه، همه برا یِ برا ی کی
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علم، و شجاعتِ  یِ فروتن ن،ید تکبرِ 

 یخداناباور ۀمدارانفکرانه و اخالقروشن

 

 نز یداوک  چارد یر

 

 

 

، پنج کتابِ پرفروش به عنوانِ  ۲۰۰۷و    ۲۰۰۴  یِ هاسال  نِ یب

  در   و  — ینام به خوش  نی نو  یِ جنبشِ خداناباور کانِ ینوکِ پ 

بدنام   بعضی به    ن ی ا  نِ عناوی.  شدند   شهره  —  یمحافل، 

  ی ا نامهو  (  ۲۰۰۴)  مانی ا  انِ یپا قرار بود:    ن یکتب از ا

مس  کیبه   هر(  ۲۰۰۶)  یحی ملتِ  سم  طل  س،ی از    سم شکستنِ 

خودم،    ۀ نوشت(  ۲۰۰۶)   توهِم خدا ِدِنت،    ل یاز دن(  ۲۰۰۶)

به    ، یمدت  یِ . براچنز یاز ه(  ۲۰۰۷)  ستی خدا بزرگ نو  

دن  بعدًا،    ل، یسم،  دادند.  تفنگدار«  »سه  لقبِ  من  و 

منتشر شد، به »چهار    ستوفر یکر   یِ که اثِر انتقاد   یوقت 

ترف عناو می افتیدرجه    عِ ی سوار«  در  ما  القاب  ن ی.    ی و 

خ دخالت  برنگاران که  کردند  اما    م، ی نداشت  ی ابداع 

با    ن، ی. همچن م یها نشان ندادهم نسبت به آن  ی مخالفت 

هماهنگ بود  یهم  به  می نکرده  دست  و  توطئه  از    ی کی: 

خبر  نم  یکردن  هم  بدمان  اما  مان  اسم  که  آمد ینبود، 

  سندگانِ ی مان در کناِر نو. اگر اسمدیا یب   گری کدیکناِر  

آ  یاحترامقابلِ  ،  2ر جِ ِاسِتن  کتوری و  ،1ی عل  ی هرس   انی چون 

کراوس  جِر3الرنس  اِ 2شرمر   کلیما  ،1ن یکو   ی ،  سی،  .  ی. 

 
1 Ayaan Hirsi Ali 
2 Victor Stenger 
3 Lawrence Krauss 

https://translationsproject.org/


  

25 
در دسترس    رایگانمنتشر شده و به صورت   .orgtranslationsprojectاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

بارِکر   ،3نگ یلی ِگرِ  آن4د ن  ماننِد  و  ن،    آمد یم  ز ی ها 

 . م یشد یخوشحال م 

گردهما ۲۰۰۷سپتامبِر    در    نس یِ ِاال  ست یِ ت یاِ   ۀ ساالن  ییِ ، 

<  ان ی خدایب   یِ المللنی ب  یۀ اتحاد   یِ >به معن  5نترنشنال یا

واش  زندگیس .ید   نگتن یدر  محِل    چنز، یه   ستوفریکر   یِ .، 

راب شد.  از  6ُکرنِول   زابت ی ال  ن یبرگزار  بن،    ادِ یطرفِ 

علم   نز یداوک ریچارد   و  عقل  راه  همزمانِ    ،در  حضوِر 

چهار   در    سوارتماِم  و    کی را  شمرد  منغتنم  مکان 

م   یی وگو گفت ترتآن  انِ یرا  گروِه    ب ی ها  تا  داد 

ن   یِ بردارلمیف جا  همان  کند.    ز یساکنِ  ضبط  را  آن 

ا  آ  نیبرنامه  که  عنوانِ    ز،ین  یعل   ی هرس  انیبود  به 

زن  سوارکاِر  پنجم تنها  وگو<  گفت  نی>ا   ۀکنند شرکت  نی، 

سوار به پنج    رچها   ای سه تفنگدار    گاهِ ی باشد تا از جا

خِرد ارتقاِء درجه پ    ۀ ق ی. متأسفانه، دق می کن  دا یستونِ 

آ سر   ان ینود،  شد  آنجا    عاً یمجبور  در  که  هلند،  به 

جا   ۀند ینما  برگردد.  است،  م   ش یمجلس    ی خال   مانانیدر 

  ست یِ تی، که گلوبال اِ ۲۰۱۲که، در ساِل    م یبود و خرسند 

معن   7کانِونِشن  جهان   یِ >به    در خداناباوران<    یِ مجمِع 

فرصت  برا  یملبورن  اخت   یِ را  در  قرار    ارمانیجبران 

سوار سه  به  توانست  ق  ی داد،  در  همچنان    ات یح   دِ یکه 

بپ  م .  8د وندیبودند  انتظار  چه  چنان  او،    رفت، یحضوِر 

ن اسالم  به  شد  عنوانِ    ز، ی باعث  موضوعاتِ    یک یبه  از 

 .می مان، بپردازبحث

 
1 Jerry Coyne 
2 Michael Shermer 
3 A. C. Grayling 
4 Dan Barker 
5 Atheist Alliance International 
6 Robin Elisabeth Cornwell 
7 Global Atheist Convention 
8 https://www.youtube.com/watch?v=sOMjEJ3JO5Q 
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رخ    ۲۰۰۷که در ساِل    هی اول  دارِ یبه د  می گردیباز م   حال

  در   ی زیدوِر م   ی سپتامبر، چهار نفر  ۳۰داد. در شامگاِه  

که دور تا    میتس و کارول نش  ستوفری آپارتمانِ دلباِز کر

چ کتاب  آن  مدام،    دهی دوِر  شربِ  کناِر  در  بود.  شده 

داشت   یی وگو گفت شام   م یدوساعته  آن  از  بعد    ی و 

  وبِ ی وتی کاناِل    یِ وگو بر رو گفت  نی ا  لمِ ی . فی ادماندنی به

آن را در    ادی. بن1قرار گرفت   نز ی داوک  چاردی ر  اِدی بن

  ن یدر ا  روشِ یمنتشر کرد و متنِ پ  زین  یدیویدقالبِ دو  

 .ماست  یِ وگوگفت  ۀد شیساز ادهیکتاب هم متنِ پ 

باورم    ن ی بود بر ا  ی دیی مهِر تأ  داد یرو   ن ی من، ا  یِ برا 

نگفت  کی که   حتمًا  الزم    ازیوگو  ندارد و  به گرداننده 

اختالفِ   ستین تا    یامناظره  اینظر  که  باشد  کار  در 

عالقه آن  به  ثمرهمخاطب  و  شود  داشته    ی امند  بر  در 

حت  ما  بحث  یباشد.  هم    شده نییتع  شی پ  از   ی طرِح 

گفتمی نداشت پ  یِ ع یطب   رِ یس وگو  .  در  را  گرفت.    شی خودش 

ا  وجوِد  سع  چی ه  ن،یبا  و    ی کس  شود  وحده  متکلِم  نکرد 

  گر یبه موضوِع د   ی و ظرافت از موضوع  یبه نرم   م یتوانست 

باش داشته  فراوان   می گذار  موضوعاتِ  بحث    یو  مورِد  را 

ده  ذرهمیقرار  و  گذشت  باد  مثِل  ساعت  دو  آن  از    ی ا . 

آعالقه نشد.  کاسته  بحث<  >به  ا   ای مان  است    ن یممکن 

برا  یِ وگو گفت گرداننده  جذاب  گرانی د  یِ بدونِ    ت یهم 

ا در  قضاوت  باشد؟  عهد  ن ی داشته  بر    ۀ خوانند  ۀ مورد 

 .کتاب است ن یا

حدوِد  گفت  ن یا   اگر  که  امروز،  زمانِ    کی وگو  از  دهه 

مگفت  نیاول  م   بی ترت  گذرد،یوگو  چه    شد،یداده 

آشکارتر  ییهاتفاوت از  باشد؟  داشته  بود    ن یممکن 

نم آن  غ  توانیتفاوتِ    چنز، ی ه  ستوفری کر  ابِ یگذشت: 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=n7IHU28aR2E 

https://translationsproject.org/


  

27 
در دسترس    رایگانمنتشر شده و به صورت   .orgtranslationsprojectاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

بهمهمان  زبانِ یم شامگاِه  آن  در  ما  .  یادماندنینواِز 

نوازش،  مقتدر و دل  تونِ یبار  یِ دا آن ص   یِ چقدر دلمان برا

معلوماتش، نقلِ  اش،  فاضالنه  یِ خی و تار  ی ادب  یِ ها قولسطحِ 

و فراز و    اش، بانهیحال نج   نِ یگزنده و در ع  یِ حاضرجواب 

فص  بردنِ کا  به   با   را  آن   که  —کالمش    ۀ حانیفروِد    ر 

اداجلب  یسکوت از  پس    ی ا جمله  ۀکلم   نی نخست  یِ کننده 

داده بود، تنگ خواهد    عیاز آن، ترف   شی و نه پ  د،ی جد

مان را به  چهارنفره  یِ وگو که گفت  میبگو  خواهمیشد. نم

ب اما  بود،  آورده  در  خود    رِ ی تأث  گمان یتصرفِ 

 .آن داشت رِ یبر س یی وچراچونیب

درون  یِ جا   به  قبل یِ وگو>گفت  یِ ها هی ماتکراِر  فکر    ، ی< 

ا در  است  بهتر  که  ب  ن ی کردم  به    ی نکات  انِ ی جُستار 

چن امروز  اگر  که،  م  ی بحث  ن یبپردازم    شد، یبرگزار 

 .کردم یم  انیب

❖ 

 

چند   ی کی ساِل    یموضوع   نیاز  در  بحث    ۲۰۰۷که  به 

و فروتن  نی د  ۀسیمقا   می گذاشت لحاِظ تکبر  از  علم    ی و 

ا در  د  نی بود.  اعتماد  نی رابطه،  به  است  نفسِ  بهمتهم 

انگشت و  عدمِ کاذب  و  غ نما  ک انکارِرقابلِ یتواضِع    هانِ ی. 

  ق، یدق   1یِ کیز یف  یِ هاثابت  ک،یزی ف  نِ ی گسترش، قوان حالِ  در 

  ، ی ، همگ2حاصل از فرگشت   یِ ج یتدر  راتِ ییتغ  ، یمی ش  نِ یقوان

شکل جر  ی به  گذشتِ  افتاده  ان ی به  از  پس  که،    ۱۴اند 

ب  اردیل یم وجود  به  ما  تمام،  حت میی ا یساِل  تکراِر    ی. 

ا بزهکاران   ن یمکرِر  ما  که  هست   ی>باور<  که    م یبدبخت 

 
1 physical constants 
2 evolution 
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اما از    ، ین یبخودبزرگ  ینوع  می اآمده  ا یگناهکار به دن 

عکس، است:   فکر کن  ین یخودب جهتِ  که  چه اندازه    م یتا 

تأث ما  خالِق    یهان یک  یری کرداِر  که  انگار  و  دارد 

کار  نمهم  یکائنات  اعماِل  شمردنِ  از  ما    ک یتر  بِد  و 

آ است.  من  به  چشمش  کائنات  کِل    ن یا   ای ندارد. 

 ست؟ ی «ها ن1عقل  یِ »فوق از تمام  ی اینیب خودبزرگ

»نقط  ِگن،ی سِ   کارل کتابِ  عذر 2رنگ« کم  یِ آب  ۀ در  را    ی، 

م  آوردیم  ماناکانی ن  یِ برا  آن  دیگویو  تقرکه    باً ی ها 

چن  یزی گر بدونِ  نداشته  یهانیک  یِ فتگی خودش  نیاز  اند. 

نورها  یِ باال  یسقف  از  دور  به  و  خود    ، یمصنوع   یِ سِر 

.  اند کردهیشبانه چرخشِ ستارگان را بر فراِز خود رصد م

چرخش بوده است؟ بدونِ شک، مکانِ    نیمرکِز ا   یزی چ  چهو  

ما  رصدکننده.  فرِد  پ  ستی ن  یشگفت  یۀ همان  خود    شِ ی که 

م »برا  اندکردهیفکر  کائنات  کِل  گردش    یِ که  در  من« 

»حوِل محوِر من«    ا یکه دن   اند کردهیفکر م  قتاً یاست. حق 

اچرخد یم اما  است.  بوده  کائنات  کِل  مرکِز  »من«    ن ی. 

  با   —  م یاور ی اگر آن را عذر به حساب ب  بتهال  —عذر  

 .رنگ باخت 4له یو گال  3ک کوپرنی  ظهورِ 

پ  میرس یم  بعد  وقتِ  سر  کمتر  ینی د  انِ ی شوای به  قطعًا   .

، که در قرنِ هفدهم  6آِشر   مز یج   5اسقفِ اعظم   یِ به پا  ی کس

ترت  رسد یم  ست،یز یم به  قدر  آن  ذکرشده    یِ خیتار   بِ یکه 

 
خدا    و سالمتیِ گوید: »که می   ۷آیۀ    ۴اشاره به کتابِ فیلیپیان   1

که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهنهای شما را در مسیح  

داش خواهد  نگاه  از    —ت.  عیسی  ترجمه  ویراستار،  یادداشتِ 

WordProject 
2 Carl Sagan, Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space (New York: Random House, 1994). 
3 Copernicus 
4 Galileo 
5 archbishop 
6 James Ussher 
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را    هان یک  شِ ی دایپ  قِ ی دق  خِ ی مطمئن بود که تار  ل یدر انج

  ۴۰۰۴اکتبِر    ۲۲>بر اساسِ آن< محاسبه کرده بود:    ز ین

اکتبر، بلکه    ۲۳  ای   ۲۱. آن هم نه  الدیاز م  شیپ  لسا

سپتامبر    ۲۲شامگاِه    قاً ی دق نه  هم  آن    ا یاکتبر. 

کل اقتداِر  به  اتکاء  با  بلکه،    قاً ی دق  سا،ینوامبر، 

  ی هم نه؛ حت  الدی از م  شیسال پ   ۴۰۰۵  ای   ۴۰۰۳اکتبر.  

»چ  بود  پ   ایچهارم    ۀ هزار  نِ ی ب  ی زینگفته  از    شیپنجِم 

ب   الد«، یم پ  ۴۰۰۴  برگرد   برویبلکه  م  شی ساِل  .  الدی از 

  ۀ دربار  ی تی قطع  ن یبا چن   گران یهمان گونه که گفتم، د

نم حرف  چن  زنند، یآن  م  ی کار  ن یاما    ون، ی مذهب  انِ یدر 

مهمل اهِل  ه   اند،یبافکه  بدونِ  دارد.  و    دی ق  چیرواج 

و حصر و    حد یب  ی اقتدار  با و آن را  بافند یمهمل م  یبند 

د  یگاه حت و زوِر مرگ به  شکنجه    ل ی تحم  گرانیبه ضربِ 

زمان)دستِ   کنند یم در  چن   یِ هاکم  و    ن یگذشته  است  بوده 

حکومت ن  یاسالم   یِ نی د  یِ ها در  امروز  به  به    ز یتا  در 

 (. چرخدیپاشنه م نی هم

قوان  تِ یقاطع   ن یا در  پ  یا آمرانه  نِ یمطلق    انِ یشوا ی که 

پ  ین ید تحم  روانِ ی بر    یی خودنما  زین   کنند یم   لی خود 

سر    کی>افراد<، اسالم    یِ کنترِل افراط  ۀنی . در زمکندیم

ندارد. چند حکم    ییو گردن از همه باالتر است و همتا

  ی العظم  للا تیمثال، از کتابِ مختصر االحکاِم آ  یِ را، برا 

»مرجِع« معتبِر    کی که    ،یگانیگلپا  یِ محمدرضا موسو  دیس

ا   ی رانیا در  و  کرده  انتخاب  در  آورده  نجا یاست،  ام. 

ش دا  ر یمورِد  تنها  هی دادنِ  به  کودک،    وسه ستی ب  ، ییبه 

  شده   ذکر  —  ندیگو می  »مسئله«  هاآن  به  که  —قانون  

سخت  یوسواس   اربسی   که   است  اول  رانه یگ و    ن ی هستند. 

»مسئل  عنوانِ  تحتِ  آن،  آمده  « ۵۴۷  ۀمورِد  ادامه  در   ،

بق  همآن  یۀاست.  به  هم  سخت  نیها    رانه، یگ اندازه 

 :از هر گونه منطق هستند  یآمرانه، و عار 
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گفته    ۵۶۰  ۀكه در مسئل   یط ی را، با شرا  یابچه  یزن   اگر

نم   شود، یم بچه  آن  پدِر  دهد،  دختران  تواندیشیر    ی با 

نیز   و  كند  ازدواج  آمدهاند  دنیا  به  زن  آن  از  كه 

را كه شیر ماِل او است، اگر    ی دخترانِ شوهر  تواند ینم

رضاع دخترانِ  برا  یِ چه  باشند،  نماید،    یِ او  عقد  خود 

آن زن ازدواج كند .    یِ جایز است با دخترانِ رضاع  یول

 1[. حکم همچنان دنباله دارد  نی. . ]و ا 

 : ۵۵۳ ۀدادن، مسئل  ری حکاِم شاز ا  گری د  یهم مثال  باز 

آن    رِ یشوهِر آن دختر را از ش   ۀبچ   ، یزنِ پدِر دختر   اگر 

 2  .شودیدهد، آن دختر به شوهِر خود حرام م   ری پدر ش

چ  رِ ی ش» پدر«؟  فرهنگ   ؟ی آن  در  جزِء    یاحتماالً  زن  که 

م  ملکِ ی ما حساب  به  به    رِ ی»ش   د،یآ یشوهرش  پدر«،  آن 

 .ستی ن  بی عج  د،ینمایم   بی ما عج یِ که برا  ی ااندازه

ن   ۵۵۵  ۀ مسئل هم   ز، یهم  مبهوت  نی به  است،  شکل،  کننده 

 :است ان ی برادر« در م  رِ ی بار صحبت از »ش  نی اما ا

خواهر    یدختر   با ش   ایکه  از  انسان،  برادِر    رِ یزنِ 

ازدواج    شود یکامل داده >است<، نم   رِ ی برادر، او را ش

 . 3د کر

ش  ۀ عالق  ن یا  خاستگاهِ  به  نم  ری مفرط  را    دانم، یدادن 

 :در کتابِ مقدس دارد ی اهیاما حتمًا پا 

 
1 https://tinyurl.com/525seumg 

فتوا:  ۲۴۷۴مسئلۀ   ادامۀ  احتیاطِ » ،  است كه    اگرچه  آن  مستحب 

 .«با آنان ازدواج نكند. و نگاه محرمانه هم به آنان ننماید
 ۲۴۸۲همان، مسئلۀ  2

 ۲۴۸۰همان، مسئلۀ  3

https://translationsproject.org/
https://tinyurl.com/525seumg
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کودک    ک یکه    یرده یاوانِ نزوِل قرآن، تعداد دفعاتِ ش  در

م  محرم  ا  کردیرا  بعدًا  اما  بود،  بار  >حکم<    ن یده 

آن را    یِ معروف جا  یِ ردهیپنج بار ش   نی منسوخ شد و هم

 1. گرفت

بخش >نقلِ   ن یا پاسخِ    یقول<  »مراجع«    گری د  یکی از  از 

زن استفتاِء  جوابِ  در  که  دربار  یاست  که  است    ۀ آمده 

موضوع سردرگم شده بود )که البته حق هم دارد( و    نیا

در   را  خود  ا  کیاستفتاِء  کرده    ی نترنتیانجمنِ  مطرح 

 :بود

مدتِ    من،  ش   ک یبه  برادرشوهرم  پسِر  به    ر یماه، 

برادرشوهرم نداده داده    ریپسِر مرا ش   زی ام و زنِ 

دارم که از آن فرزندم، که    یمن دختر و پسر  است.

رضاع  بزرگ  یِ فرزنِد  است،  برادرشوهرم  و  زنِ  تراند 

بدهم،    ریاش را ش که من بچه  نیقبل از ا   ز، یاو ن 

 ت. دو فرزند داش

دادن    ریکه چه زمان ش   دیده   حیتوض  دییبفرما   لطف

<  تِ یو احکاِم >محرم   شودیم   تی بچه موجبِ محرم  کی به  

د  به  ن  گریمربوط  را  برادرانش  و  شرح    زی خواهر 

 .ممنون  یل ی. خ د ییبفرما

ش  تیقطع   نیا بار  »پنج  گفتنِ  از    یکیدادن«    ریدر 

افراط   یِ هاشاخصه د   ج یرا  یِ کنترِل  ا  نیدر    ن ی است. 

دکتر عزت    یِ که از سو   یی، در فتوا۲۰۰۷موضوع، در ساِل  

دوباره    ز یاستاِد دانشگاِه االزهر، صادر شد، ن   ،2ه ی عط

کرد. او، که حرمتِ تنها ماندنِ همکارانِ زن    دایظهور پ

برا  هم  با  مرد  راهِ   شیو  بود،  شده    ی حلدغدغه 

 
1 https://islamqa.info/en/answers/27280/each-of-them-breastfed-the-child-of-the-other-do-any-rulings-result-
from-that 
2 Izzat Atiyya 
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کرد. همکاِر    دایمشکِل بغرنج پ   نیا   یِ هوشمندانه را برا

با  بار،    ماً ی»مستق  د یزن  پنج  حداقل  خود«،  پستانِ  از 

ش  مردش  همکاِر  ا   ریبه  آن  نی دهد.    گر ید کی ها با  گونه 

سِر کار با هم تنها باشند.    توانندیو م  شوند یم  ل یفام 

را به    نی. ا ست ی ن  ی بار کاف  جکه پن   دیتوجه داشته باش 

د  یشوخ  با  اما  بود،  شد  دنِ ینگفته    ی عموم   ِدی واکنشِ 

فتوا به  بعض  ش،ی نسبت  چطور  گرفت.  پس  را  بر    ها یآن 

  طرزی  به  که   — ی نی قوان  نی را چن   شان یکه زندگ تابند یم

  —پوچ   اناً ی حال، ع  نِ یو، در ع اند رانهیگسخت ز یآم جنون

 کند؟   محدود

  ن ی در ا   زی ن  ییتسال  دی شا  م،ی رویبه سر وقتِ علم م  حال

ا معموالً  باشد.  وارد م   نی کار  که    شودیاتهام به علم 

  ن ی اما ا  داند، یرا م  ز یمتکبرانه ادعا دارد که همه چ

حرف معما    ست ی حرف  عاشِق  دانشمندان  ما  ناصواب.  بس 

  ی زی و چ  کندیمان را گرم مچرا که دست و بال  م؛یهست 

آن ب  به  که  آنچه  می شیاند یهست  اعالِم  از  مسرور  ما،   .

بیشتر<  که   کشفِ  صدا >برایِ  با  است،  الزم    یی انجامش 

 .میکن یم اد یفر  ز یرا ن شی خو یِ بلند نادان

کاش    داند؛یکس نم  چیه   دانم؛یچگونه آغاز شد؟ نم   اتیح

خود را،    یِ هاهیگونه مشتاقانه فرض   نی و ا  م؛ی دانستیم

پ  همراِه  با  آن  یِ بررس   ۀنحو   یِ برا   ییشنهادها یبه  ها، 

م   گر ید کی بزرگِ م یگذاریم  ان یدر  انقراِض  عامِل   .1  

پا   «، ی »آخرالزمان م   2ن ی  پِرم  ۀ دور  انِ یدر    ارد ی لی)ربع 

پ  نمشیساِل  را  علتش  بود؟  چه  فرض   م،یدان ی(،    اتِ یاما 

کرده  یجالب مورِد آن طرح  در  به    میتوان یکه م   می ارا 

ب آن نمی شیاند یها  شامپ  یِ ای .  و  انسان  چه    انزه مشترکِ 

 
1 mass extinction 
2 Permian period 
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نم  یشکل  است؟  چ  م،یدانیبوده  را    ی کم  یِ زها ی اما 

مدرباره ممیدان یاش  قاره  م یدان ی.  چه    سته یز یم   یادر 

دارو که  گونه  )همان  در    1ن ی است  بود،  زده  حدس  هم 

مولکول   ستهی زیم   قا یآفر  شواهِد  و  زمانِ    زی ن  یاست( 

م  ستِ ی ز  یِ بیتقر  ما نشان    ۶  نِ یب  یزی )چ  دهدیآن را به 

ما    ست؟یچ  2ک یتار   ۀ(. مادش یساِل پ  ونیلی م  ۸و    ونیل یم

نم  قابلِ   م، ی دانیکه  کسِر  ف  ی توجه اما    دانان کیز یاز 

 .اندمشتاق به کشفِ آن

خارش  ک ی  یِ برا  حسِ  همچون  ندانستن  که    ی دانشمند،  است 

واسط به  شدن  ملذت  یخاراندن  ۀبرطرف  را  .  طلبدیبخش 

است که آن    نی به ندانستن ا  ین یعالِم د  کی  کرِدیاما رو 

سِر هم کردنِ    شرمانه،یرا ب  سِر    کیبا  خزعبل، از  مشت 

فرِد بانفوذ  کند.  باز  است چن  یخود  پاپ ممکن    ن یچون 

: در خلوتِ خود  رد یگ   ش یکار در پ  ن یا   یِ برا   ار  یکرد ی رو

فکر که  بماند  منتظر  و  بپردازد  تفکر  ذهنش    ی به  به 

  اد ی«  3خطور کند و بعدًا هم از آن به عنوانِ »مکاشفه 

»تفس   ای کند.   با  است  ب   ی متن  ِر« یممکن  عصِر  متعلق  ه 

  تر بهرهیاز خودش هم از دانش ب   اشسندهنوی   که  —  4برنز 

 .را بکند  هیقض  الِ کند ق سعی  —بوده است 

م   کی مقاِم    یِ فرد  یِ ها دهیا   تواندیپاپ  به  را    ک یخود 

شرط که    نی ارتقاء دهد، البته تنها به ا  «5ی نی »اصِل د

ا  حما   دهیآن  قابلِ   تِ یاز  >شخص  یتوجه تعداِد    یِ هاتی از 

کاتول تار   ک،یمطرِح<  طوِل  سنتِ  بهره  خ، یدر  باشد:  مند 

به    ۀ نیر ید برا   اصولی   مطابقِ   —گزاره    ک یباور    یِ که 

 
1 Charles Darwin 
2 dark matter 
3 revelation 
4 Bronze Age 
5 dogma 
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داِل    مدرکی   عنوانِ   به   —  ست ی درک نقابلِ   محور دانش  یذهن 

درست تلق   یِ بر  گزاره  ساِل  شود یم   یآن  در  پاپ  ۱۹۵۰.   ،

  لقبِ  به او   ،ی لطفکم یِ )که، البته از رو 1دوازدهم   وسِ یپ

باور پرداخت که    نیا  ۀاند( به اشاعداده  تلر«ی »پاپِ ه

ع   م، ی مر جسمان  ،ی سیمادِر  صورتِ  به  مرگ  زمانِ    —  ی در 

  کرده   عروج  آسمان  به  —  ی نه صرفًا به طوِر معنو  یعن ی

که اگر داخِل    ن ی ا  ی عن ی  «ی »جسمان  میی گو یم   وقتی .  بود 

  ۀ ویش .  افتی  می خواه  یآن را خال   م، ی کن  یقبرش را بررس 

از شاهد و مدرک نداشت. او    ی ابهره  چ یپاپ ه   یِ دالل است 

نام   یِ >برا به  حرفش<  ُقرنت   ۀاثباتِ  به    ۱۵:۴  ان یاول 

م که  کرد  ادی گویارجاع  »آنگاه  مکتوب    یکالم   نی :  که 

شده    دهیکه مرگ در ظفر بلع   دی است به انجام خواهد رس

ا در  هنقلِ   ن یاست«.  مر  یااشاره  چ یقول  نشده    می به 

ک  کن  یل یدل   ن یتر وچکاست.  فکر  که  ندارد    م ی وجود 

  ز ین  نجا ی بوده است. در ا  م ی نامه منظورش مر  ۀ نگارند 

را    ی آن متن  یِ که ط   میهست   جی را  یِ مذهب   ۀشاهِد همان حق 

که صرفًا    کنندیم  ر«ی»تفس  ی و آن را به نحو  دارندیبرم 

نماد  یا اشاره گوشه  ن، ی گنگ،  چ   ی چشمو    ی گر ی د  زِ یبه 

همچن باشد.  مورِد    چنان  —  ا یگو   ن، ی داشته  در  چه 

  وسِ پی  حکمِ   —هم صادق است    یمذهب  یِ از باورها   ی اری بس

دستِ    ی که از کس   یز یبا آن چ   ی اکم تا اندازهدوازدهم 

مر قداستِ  م  میبه  اما،    یسازگار   رودیانتظار  دارد. 

ِکِنت هاِول   ۀ بنا به گفت   کِ ی کاتول  ۀ شی اند  رِ ی، مد2دکتر 

هنر   نال ی کارد  ۀمؤسس دانشگا   3ومن ی ن  یجان    هِ در 

از طرِح این فتوا چیزی به  پاپ  یِ اصل   ۀ زیانگ  ،4ی نو یل یا

مریم   قداستِ  با  امر  این  بودنِ  سازگار  .  بوده استجز 

 
1 Pope Pius XII 
2 Kenneth Howell 
3 John Henry Cardinal Newman Institute of Catholic Thought 
4 University of Illinois 
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حاصل از    یِ ها یران یدر حاِل جبرانِ و  ا ی، دن۱۹۵۰در ساِل  

بود.    بخشامیالت  یغامیپ  دنِ یشن   ۀدوم و تشن  یِ جنگِ جهان

ن  یخود را ا   رِ یپاپ، تفس  یِ ها قوِل حرفهاِول، پس از نقلِ 

 : دهدیارائه م نی چن

که    کندیخود را ابراز م   ِدیام   نی دوازدهم ا  وسِ یپ

دربار مر  ۀ تفکر  حضرتِ  به    م یعروِج  را  مؤمنان 

رف   یِ آگاه ارزشِ  از  بشر  عِ یبهتر  مشترکِ  سوق    تی و 

  ب ی ترغها را  انسان  تواندیم   زی . . . چه چ  دهدیم

ماورائ ُبعِد  به  که  و    یِ کند  دوزند  چشم  خود 

خو هم  یِ رستگار  کن  شینوعانِ  حضرتِ    ند؟ را طلب  عروِج 

انسان  ادآورِ ی  1م ی مر آن    یِ به سو  ی و محرک  ت یحرمتِ 

  توان یعروِج او را به عرش نم   ۀدیاست؛ چرا که پد 

 .منفک دانست یخاک   ۀ کر نی ا  یِ بر رو  اشیاز زندگ

دهان وا    به   انگشت  ون ی فکِر مذهبت  ۀاز نحو   ی آدم  واقعاً 

ب  ماند؛یم اهانتِ    ا،ی  —  یعالقگیمخصوصًا  واقع،    —در 

بواقعی  شواهدِ   به  هاآن اصالً  شواهد  ن یا  الِ یخی.    ی که 

جسمان  یِ برا  دارد    م یمر  یِ عروِج  وجود  عرش  نه؛    ای به 

ا   ی زی >چ است  مهم  دادنِ    ن یکه  رخ  به  باور  که<  است 

چن   یِ برا   یاقاتف  نی چن است.  خوب  که    ستین   نیمردم 

را بر زبان    یقی ِرحقیغ   ییها از عمد حرف  ین ید  انِ ی شوایپ

ارزش  یی. گواورندیب   ستند؛ یقائل ن   قتی حق  یِ برا  یاصالً 

نم  قتی به حق  یاعالقه   ی عن ی   قتی حق  دانندیندارند؛ اصالً 

جا و  جا   قتیحق   گاهِ ی چه؛  به  و  قابلِ   ی گاهیرا  اغماض 

مفاه هم با  اهم   یم یرده    ی ااسطوره  ای  نینماد   تِ یچون 

م  ادهندیتنزل  وجوِد  با  و،  اند  ملزم  هاکیکاتول   ن،ی. 

برگرد    بروبی  هم  آن  —که     ِق« ی»حقا  نای  به  —و 

حت  مان یا  یدرآورد من باشند.  ا   شی پ  ی داشته  که    ن یاز 

 
1 Mary’s assumption 
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مر   وسِ یپ عروِج  اصل  میدوازدهم  عنوانِ  به    ی نی د  ی را 

بند  پاپ  کند،  هجدهم  1چهاردهم   کتِ یاعالم  قرنِ  در  که   ،

محتمل    یا دهی»ا  می اعالم کرده بود که عروِج مر  ست،یز یم

تلق  کفر  آن  انکاِر  و  وقتشود«یم  یاست  انکاِر    ی . 

تلق  یا دهی »ا کفر  د   یمحتمل«  اصِل  انکاِر    ی اینیشود، 

 ! دیگر جایِ خود دارد که  مسّلم 

پ  دی نیبب   ز،ین   نجایا   در چه    ین ید  انِ ی شوایکه  با 

که    آورندیم  انیبه م   «یقی سخن از »حقا   ینفس بهاعتماد

  یِ برا  ی خی تار  ی خودشان هم اقرار دارند که شواهد   ی حت

 .ها وجود ندارداز آن ی بانیپشت 

ا   یا نهی گنج  2ک ی کاتول  ۀ دانشنام از  گونه    ن یاست 

اطم   یِ هایبافسفسفطه با  برزخ   نانِ یتوأم    ی نوع  3کاذب. 

ملکوت  انتظاِر  پ   یاتاِق  آن،  در  که مردگان  از    شیاست 

  ر ی )»تطه  دهندیرا م  شی گناهانِ خو  یِ ورود به بهشت، جزا

  ی لی دانشنامه، بخشِ طو  نی(. در مدخِل »برزِخ« ا شوند«یم

عنوا د 4ها »خبط  نِ تحتِ  آن  در  که  است  آمده    یِ هادگاهی« 

آلب  ی گذارانبدعت   ، 7ها یهوس  ،6ان یوالدوس   ،5ها گانی چون 

تعجب ندارد که    یِ ارائه شده است. جا   8ها کیو آپوستول

کالو  9لوتر   ن یمارت جان  هم  10نی و  جزِء  گروه    ن یهم 

که شواهِد وجوِد    میی است بگو   ستهیشا  .11اند قلمداد شده

ها  و، باز هم، در آن  اند قانه«برزخ در کتبِ مقدس »خال

 
1 Pope Benedict XIV 
2 Catholic Encyclopedia 
3 Purgatory 
4 Errors 
5 Albigenses 
6 Waldenses 
7 Hussites 
8 Apostolici 
9 Martin Luther 
10 John Calvin 
11 http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=9745 
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حق همان  گوشه  یِ هااسیق   جِ ی را  یِ مذهب   ۀ از  و    ی چشمگنگ 

برا  است.  شده  ا   یِ استفاده  در  دانشنامه    نینمونه، 

  د یرا بخش  2و هارون   1ی گفته شده است که »خدا شکِ موس

تنب "  3موعود   نِ ی ها را از "سرزمآن  ه، ی اما، به عنوانِ 

به    حیمل  یِ استعار   ۀاشار  ی نوع   دیتبع   نیاخراج کرد«. ا 

تلق اشود یم   یبرزخ  از  زمانوحشتناک  ن ی.  که    یتر، 

واسطه< اور   4داوود    رساند یرا به قتل م   5ی حِت  یِ ای>با 

ز ازدواج کند، خداوند    6ا یاور   یِ با ی تا بتواند با زنِ 

  جواب یکارش را ب  نیکه ا   نی. اما نه ابخشدیاو را م

کشد  یبگذارد: خداوند فرزنِد حاصل از آن ازدواج را م 

  چاره یب   دی ممکن است فکر کن(.  ۱۴-۱۲:۱۳  لی)دوِم سموئ 

گو اما  معصوم!  طفِل  تنب  ی ااستعاره  ای آن  از    هِ یروشن 

از گناهان، که همان برزخ باشد، به حساب آمده    یبخش 

 . اند است و گرآورندگانِ دانشنامه از آن غافل نمانده

به ناِم »شواهد« آمده است که    ی مدخِل »برزخ«، بخش  در  

  یی جالب است؛ چون که مثالً قرار است از منطق بو  یل یخ

استدالل  باشد.  آورده  یبرده  ا که  به  است.    ن یاند  شکل 

  یِ ما برا  یِ دعا  رفتند، یبه بهشت م   راستکیاگر مردگان  

فا  رفتگان  براداشتینم   ی ادهیروِح  که  هم  ما  روِح    یِ . 

م  اه آن نت  م،ی کنیدعا  پس  نه؟  که    میر یگیم  جهی مگر 

مستقآن نم  یِ راه  م ی ها  بنابراشوند یبهشت  عالِم    ن ی . 

با آ   د یبرزخ  است.  تمام  بحث  باشد.  داشته    ا یوجود 

 رند؟ ی گیجور کارها پول م  نیا  یِ برا ات ی اله دِ یاسات

 
1 Moses 
2 Aaron 
3 land of promise 
4 David 
5 Uriah the Hittite 
6 Uriah 
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از    میبرگرد   .ست یکاف  دانشمندان  علم.  بحثِ  به 

وقت  یِ هانادانسته اما  آگاهند.  چ  ی خود  که  را    ی زی هم 

نشان    یلی دل  دانند،یم تواضع  آن  ابراِز  در  ندارد 

  ی که شواهِد محکم  ینشده، زما شناخته  قِ ی حقا  انِ ی دهند. ب

نشان  شان یدرست  یِ برا  دارد،  آرست ی ن  تکبر   ۀوجود    ، ی . 

<  ی>علم   قتِ یحق   کی که    ندی گویم  لمع   لسوفانِ یف   ،ی آر

روز ممکن است    کیکه    نیست  هیفرض   کیفراتر از    یز یچ

تالش از  کنون  تا  اما  شود  برا  یی هانقض  آن    یِ که  نقِض 

ب است.  برده  در  به  جان  کن   د ییا یشده  که    م یوانمود 

  ادِ ی اما، در همان حال، به    می حرف را قبول دار  نیا

ز  له یگال  گفت  رِ ی که    یِ ها حرف،    eppur si muove»1»  لب 

 :می گولد را با خود نجوا کن ی جِ   ونیمعقوِل است

معنا  در  تنها  »حق  یی علم،  از    توان یم  قت« ی که 

است که تا    ی زیچ   قت یاست که »حق   نی برداشت نمود ا

شده است که امتناع از    د ییآن تأ  یِ درست  ی چنان حد

آن خ  رشِ ی پذ فرض  د« ی به شمار آ  یسررهی موقتِ  . اصالً 

شروع کند خالفِ جاذبه صعود کند،    بیکه از فردا س 

ا  ال  ن یاما  براختصاِص    قِ یاحتمال  در    ابر وقتِ 

 2ت. سی ن  کی زیف  یِ هاکالس

به    قت،یاز حق   ییهانمونه  ندیآ یکه در ادامه م   یموارد

ها  از آن  کی  چیکه شرِح آن رفت، هستند و ه   یمعن   نیا

که وقفِ    یساعت  هاونیل یم  ونِ یهم مد  یامثقال الذره  یحت
 

ها، آن  با وجوِد همۀ اینایتالیایی، به معنیِ » 1

شود که گالیله، در  ]زمین[ در حرکت است«. گفته می

دادگاِه تفتیشِ عقاید، این عبارت  مواجهه با فشارهایِ  

 را به زبان آورده است. 
2 Hen’s Teeth and Horse’s Toes (New York:W. W. Norton, 1994) 

از کتابِ    ه«ی و نظر قت یگولد، »فرگشت به عنوانِ حق  یجِ  ون یست ا

 اسب  یِ مرغ و شستِ پا  یِ هادندان 
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  نِ یب   یزی چ  هانی . آغاِز کندست یشده است ن   ینید   هاتِ یتوج 

پ   اردیل یم  ۱۴تا    ۱۳ خورش  شی ساِل  است.  و    دی بوده 

س   دورِ   اراتِ یس جمله  از  حدوِد    ۀار یآن،  ما،    ۵/۴خوِد 

پ   اردیل یم اجزا  ش،یساِل  شدنِ  متراکم    ی ا صفحه  یِ از 

 د. به وجود آم رانه یگردان از گاز، گرد و غبار، و و 

گذشتِ    ۀنقش  با  م دههر  جهان  تغ  ون یل یها    ر ییسال 

ها را، در هر  ها و محِل آنقاره  یِ ب ی. ما شکِل تقر کندیم

. و  م یدانیم  ، یشناختنی زم  خِ یدر تار  شدهیگذارنام  ۀدور 

  ۀ نقش  راتِ ییتغ  ،ی کنون  یِ هابا توجه به داده  م،یتوان یم

آ  در  پ   ندهیجهان  کن   ی ن یب شیرا  رسم    ۀ نحو  از .  م یو 

ن  1ی آسمان   یِ کرهای پ  نشِ یچ زمانِ  و    می آگاه  مان اکانی در 

نوادگان  می دانیم   ن یهمچن آنکه  شکل  مان  چه  به  را  ها 

 .دیخواهند د 

آسمان  عِ یتوز  اجراِم  در  تصادف  یِ ماده  .  ستین  یمختلف 

آن  ی اری بس گردش  دورِ ها  از  حاِل  در  خود  و  محوِر  اند 

آن  ی اری بس مدارهااز  در  آن    شکل،یضویب   ییها،  دوِر 

م  همچرخندیاجرام  قوان  ها نی ا  ۀ.  اساسِ    ی اض ی ر  نِ ی بر 

ا به  و،  م   نی است  دادنِ    می توانیخاطر،  رخ  زمانِ 

و    ی گرفتگو ماه  یدگرفتگ خورشی  همچون   —مهم   یِ دادها ی رو

محاسبه    ، یاهیثان   دقتی   با   را،   —  ی اارهیس  یِ گذرها

ا می کن آسمان   ن ی.    ارات، سی   ستارگان،  —  ی اجراِم 

سنگ  ،2ارات ی سخرده غ  یِ هاتکه  و    در   —  ره ی بدقواره، 

جمع    3کهکشانِ   اردها یلمی   قالبِ  هم  کناِر  در  مختلف 

فاصله    4ی بزرگ  ۀرتب م ن ی ها چندکهکشان ن یا  نِ یاند. ب شده

فاصله فاصل بزرگ  یااست؛  از    ک یدرونِ    یِ ها ستاره  ۀتر 

 
1 constellations 
2 planetesimal 
3 galaxy 
4 order of magnitude 
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هم در وصف    گریدکیها از  آن  ۀکهکشان، که تازه فاصل 

م   گنجدینم آن  اردهایل یو  از  درونِ  تا  کهکشان    کی ها 

 .وجود دارد

  ی ها متناه شده است و تعداِد آن  ل یتشک   2از اتم   1ماده 

عنصر  چند  و  صد  )همان  ا  ک یهر    جرمِ .  (3است    ن ی از 

م  یعنصر   یِ هااتم هر    میدان یو م  م یدانیرا    ک یکه چرا 

ا  م   نیاز  داشته    4زوتوپ ی ا  کیاز    ش یب  توانندیعناصر 

با جرِم آن اتم تفاوت دارد.    یاندک  5باشند که جرمشان 

چگونگ  ییچرا   ۀدربار   هادانیم یش در  اتم  بِ یترک   یِ و  ها 

  یِ ها دارند. مولکول  یعی وس  اریاطالعات بس   6قالبِ مولکول 

خ  یِ هاسلول  ۀسازند است  ممکن  باشند.    یل یزنده  بزرگ 

فضا   وستنِ ی ها از به هم پآن   7ییِ هزاران اتم، که نسبتِ 

دقآن هم  به  شناخته  قی ها  کامالً  تشک و  است،    ل یشده 

روششده آن  یی ها اند.  کمکِ  به  ا که  ساختاِر  -کالن  ن یها 

اعجاب  8ها مولکول طرِز  به  است  شده    ی آور کشف 

آن  اندمندانههوش  در  اندازهو  از    قِ یدق  یِ ر یگها 

روتابانده  9کسِ یا   یِ پرتوها  یِ پراکندگ بر    ن یا  یِ شده 

است.  استفا  10بلورها  شده  کالن  ی کیده    یِ هامولکول-از 

اکشف از  مولکوِل  ی .ان.اِ ید   قیطر   نیشده  همان  است؛   .

است. ُکِد    کسانی موجودات<    ۀ هم  انِ ی که در >در م  ی کیژنت 

آن شکل و    قِ ی. از طر ی.ان.اِ ی که د  ی ایتالیج یمنحصرًا د

 
1 matter 
2 atom 
3 element 
4 isotope 
5 mass 
6 molecule 
7 spatial relation 
8 macromolecule 
9 X-ray 
10 crystal 
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کشف    ق،یبه طوِر دق   کند،یرا مشخص م  1ها نیپروتئ  تِ یماه 

ر تماِم  از  و  است  آگاه  یِ ها یکارزهی شده  .  می آن 

خانواد   ها نی)پروتئ  کالن  یگر ید   ۀهم  ها  مولکول-از 

ابزارها  که  طرِز    انداتیح   یِ ن یماش  یِ هستند  به  که 

دق   یِ برا  یی بایز »ص  ترِ قیانجاِم  خود  داده    قل« یکاِر 

پروتئ شده رفتاِر    ، ییندهای فرآ  یِ ط  ن، یاند(.  بر 

  ن یو، از ا   گذاریم  ری در حاِل رشد تأث  2انِ ی رو  یِ ها سلول

تأث  ق،ی طر زنده  موجوداتِ  تماِم  کارکرِد  و  شکل    ر یبر 

  ی شرویهمچنان در حاِل پ   ندهایفرآ   ن ی. شناختِ اگذاردیم

نرس انجام  به  و  مطالبِ    ده ی است  را    ی ادی زاست؛ 

مدرباره پ  م،یدانیشان  مطالبِ  هستند    یادهیچ یاما  هم 

 .میا ن بازماندهشا که همچنان از درک

توال   می قادر  ما د  قِ یدق   یِ که  ُکِد  درونِ  یِ .ان.اِ ی حروفِ   .

.  م یسی بنو  می را که بخواه  یوانی مطلوب از هر ح  3هر ژنِ 

با کماِل دقت، تعداِد    م، یتوان یبدان معناست که م  ن یا

کار    ن ی. امیرا بشمار   وان ی متفاوت در دو ح  یِ هاحرفتک

اختبه  ی اسی مق در  را  م   ارِ یدردبخور  قرار  که    دهدیما 

ننی >آخر  دهدیم   نشان پ  4شان مشترک  یِ ای <  وقتِ    ش یچقدر 

 ت. اس  ستهیز یم

  شما   مثالً   —گونه    کیدو فرد از    توانیم  ق، یطر   نیا   از

  وه یش  نی کرد. ا  سه مقای   هم  با   را   —  اوباما  باراک  و

و    نِ بی  مثالً   —مختلف    یِ ها گونه  ۀ سیمقا   یِ برا  شما 

ا قابلِ   ز نی  —5  خوار انهیمور  در  است.    نجا یاستفاده 

دق  قِ ی کار از طر  نی ا  ز،ین   انِ ی >م  یِ هارتی مغا  قِ ی شمارشِ 

 
1 protein 
2 embryo 
3 gene 
4 common ancestor 
5 aardvark 
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>آخر  مکندو فرد< م هر چه  >دو    یِ ا ی< ن ن یاست.  مشترکِ 

باشد،    ستهی ز  یدورتر   یِ ها< در گذشتهسه ی فرِد مورِد مقا

دقتِ    ن یخواهد بود. ا  شتر ی ب   ز ین   ها رتی مغا  ن یتعداِد ا 

به    دن ی بال  یِ است برا   یلیو دل   دهدیم   هی عمل به ما روح

است    نجا یمان. ا بودن  1نس یِ هومو ساپخودمان، به    ۀگون 

نبوده است و    حسابیب  2نه ی خاِص ل  یِ گذارامن   م ین یبیکه م

 .ست یتکبر ن  ۀ امر نشان ن یا

ب  تکبر م   لی دلیغروِر  غرور  داشته    لیدل   تواندیاست. 

  ن یاحساس. همچن  ن یا  یِ است برا   ی بزرگ  لِ ی باشد و علم دل

شکسپ  کر  آنژ، کلیم  ر، یبتهوون،  همچن3ِرن   ستوفر ی و    ن ی . 

تلسکوپ  ی مهندسان جزا   یی هاوا   کرِ ی پغول  یِ هاکه    رِ یو 

ساخته  ی قنار تلسکوپرا  و    کر یپ غول  4ییِ ویراد   یِ هااند، 

آسمانِ جنوب    یِ دایناپ   یِ که ژرفا  5بزرگ   اریبس   یِ هاهیآرا 

م رصد  هابل   ا ی  کنند؛ یرا  مدارگ رِد  و    6تلسکوپِ 

  یِ که آن را در مدار قرار داد. دستاوردها   7یی مایفضاپ

مهارت  یِ مهندس و  جسارت  ز  یحاصِل  در  در    ن، ی زم  رِ ی که 

شده8ِسرن  حاصل  آم ،  و  اندازه  یازهیاند  از    یِ هاهستند 

اندازغول و  دق  یِ هایر یگهآسا  و  )وقتقی موشکافانه    ی . 

به آنجا رفته بودم، واقعًا از عظمتِ    دی بازد  یِ که برا

 
1 Homo sapiens 
2 Carl Linnaeus / Carl von Linné 

لینه  (  ۱۷۷۸  ژانویۀ   ۱۰  درگذشتۀ   –  ۱۷۰۷  مهِ   ۲۳  ۀ)زاد   کارل 

پزشکِ   شناساه یگ پا   یسوئد  و    یِ بند طبقه   یِ امروز   نظامِ   گذارِ ه یو 

شروع    ش یسده پ   م یدر حدود دو و ن  ی و جانوران بود. و  اهان یگ

مطالع مدخِل  ویکی   —  کرد.  اهانی گ  علمیِ   ۀ به  فارسی،  پدیای 

 »کارل لینه« 
3 Christopher Wren 
4 radio telescope 
5 very large array 
6 Hubble orbiting telescope 
7 spacecraft 
8 CERN 
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مهندس  زد.(  حلقه  چشمانم  در  اشک  و    ات،ی اضی ر  ،یآن 

که فروِد    1ُرِزتا   تِ یشده در مأمور   به کار گرفته  کِ یز یف

  یِ که رو   ز، یر   ار ی بس  یهدف   یِ خودکار را رو   ین یآراِم ماش 

باعث    زی شده بود، فراهم کرد ن  ن ییتع   2دارِ دنباله  کی

نسخه ببالم.  خود  بودنِ  انسان  به  که    یی هاشد 

را    مانارهیس  یروز  دی شا  ی فناور   نیاز هم  افتهی رییتغ

ا از  دهد.  که    ق یطر  نی نجات  کند  کمک  ما  به  که 

که   داری دنباله همان   همانند —خطرناک را  ی داردنباله

قتلِ    با برخورد    رِ مسی>   از  —شد    ناسورهایعاِم داباعثِ 

 . می < منحرف کننی زم

  انا ی زی لوئ  االتِ ی در ا  3گو ی ال  زاتِ یکه تجه  می شنویم   یوقت 

کاِر< همزمان با هم، توانستند    قِ ی >از طر  نگتن،یو واش

  ست، یدر برابرشان غول   5را، که پروتون  4ی امواِج گرانش 

  م؟ ی خود نبال  به انسان بودنِ   شودیدهند، مگر م  ص یتشخ 

زم   ن یا در  بزرگ  اهم  ،یر یگ اندازه  ۀ نیدستاورِد    تِ ی با 

است   سه یدارد، قابل مقا 6ی شناسهانیک  یِ که برا ی ر یچشمگ

اندازه ستار  نی زم  انِ یم  ۀفاصل   یِ ریگ با    ما یپروکس   ۀو 

 .انسان  یِ تاِر مو  کی  یِ ری گ، با دقتِ اندازه7قنطورس 

کوآنتوم    یۀنظر  یِ درست  یِ بررس  یِ که برا  ،یی هاشی آزما  در

ن است،  شده  دقت   ز ی انجام  دست    سه یمقا قابلِ   یبه 

آشکارکننده وجود    ی عدِم تناظر  نجا،ی . و در ام یا افتهی

پ  یِ انسان  ییِ توانا   انِ ی دارد م   یِ ها ینیب شی ما در اثباتِ 

ما در تصوِر خوِد    ییِ و توانا  شی آزما  قِ یاز طر   هینظر   کی

 
1 Rosetta mission 
2 comet 
3 LIGO instruments 
4 gravitation waves 
5 proton 
6 cosmology 
7 Proxima Centauri 
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شکل هی نظر  آن به  ما  مغِز  که    افتهیفرگشت    ی.  است 

بوفالو    ۀرا که، در حد و انداز   یی زها یبتواند جنبشِ چ

ش سرعتِ  به  و  مح  ر،ی هستند  بزرگ،    یی هاطی در  نسبتًا 

گرم آفرماننِد  م  ،1قا یدشتِ  دهد.    صی تشخ  کنندیحرکت 

ا به  را  ما  که    تیقابل   نیفرگشت  است  نکرده  مجهز 

  ی اذره  یِ که برا   می تصور کن  ، یدبه صورتِ شهو   م، ی بتوان

  ۀ ستیشا   گر دی  که  است  کوچک  قدر   آن  که  —  بیو غر   بی عج

ن  شدن  خوانده  سرعت  ست،ی»شئ«  با  در  ی  ن ینشت ی ا  یو 

.  افتد یم   اتفاقی  چه  —  کندیحرکت می  نینشت یا  ییفضاها

ا  وجوِد  بوده    ن، یبا  فرگشت  حاصِل  که  ما،  مغِز  قدرتِ 

  ده یچ ینظاِم پ  ه امکان را داده است ک  نی است، به ما ا

روشن رو  ده  ات ی اضیگِر  توسعه  طر  می را  از  آن،    قِ یو 

شان در  را که شهودمان از درک  ییزهایرفتاِر چ   می بتوان

  ز ین   نی. ا م یکن  ین یبشیپ  ، ی زدنمثال  یبا دقت  ماند،یم

وجوِد    شودیباعث م  با  ببالم،  خود  بودنِ  انسان  به  که 

انسان  نیا از  دسته  آن  جزِء  از    هک  ستمی ن  ییهاکه 

  یِ که در زندگ  ی زی برخوردارند. چ  ییباال  یِ اضی راستعداِد  

ا  ست،ین   بهیغر  مانیعاد  وجوِد  با  غرورافزا    ن،ی اما 

است که    یشرفت یو مدام در حاِل پ   شرفته یپ  یِ است، فناور 

 . میهر روزه با آن سر و کار دار 

لپ  یِ گوش  سامانهوشمند،    2یِ اماهواره  یِ ناوبر  ۀ تاپ، 

اند،  که با آن در تماس  3یی ها شما، و ماهواره  یِ خودرو

م  ییآساغول  یِ مسافربر  یِ مایهواپ بر    تواند،یکه  عالوه 

ُتن سوخت را    ۱۲۰که دارد،    یوزنِ خود و مسافران و بار 

  یِ خود، ط   یِ لومتر ی ک  ازدهیاز    شی ب  رِ مسی  طولِ   در   که   —

 
1 African savanna 
2 satnav 
3 satellite 
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  جا   از  خود  با  —  کند یمصرف م  یساعت، به آرام  زدهیس

 .کند بلند

انداز  یز یچ به  پ  ۀکه  ن  نیش یموارِد  اما    ست،یآشنا 

ب زبان  شتر ی قطعًا  سهسر  چاپِ  افتاد،  خواهد    1ی ُبعدها 

  ۀ جامد، مثالً مهر   ی جسم  انه ینوع چاپ، را  ن یاست. در ا

طر  لِ یف از  را  چند   یِ رو   قِ یشطرنج،  انباشتنِ    ه یال  نیهم 

»چاپِ   یِ شناختستیز  ۀ که با نسخ ی ندفرآی  — کند ی»چاپ« م 

امبر  «،ی عدبُ سه تفاوت  2ی ولوژی که  دارد،    یی هانام 

قادر به    یُبعد چاپگِر سه  کی توجه دارد.  و جالبِ   نی ادی بن

دارد.    یا شئ  یِ کپ وجود  حاضر  حاِل  در  که  از    ی کیاست 

اروش که، از زوا  ی ااست که مجموعه  نیها  را    یِ ای عکس 

گرفته    م یآن را چاپ کن   می خواه یکه م   یمختلف، از جسم 

محاسباتِ وحشتناک    انه ی . رامیبده   انهی به را  ، شده است

شکِل جامد،    اتِ یخصوص   نِ یی تع  یِ برارا  الزم    یِ اضی ر  ۀدیچ یپ

عکس دادنِ  قرار  هم  کناِر  مختلف    ییهابا  جهاتِ  از  که 

شده م گرفته  انجام  شا دهد یاند،  زنده  دی.    ی اموجوداتِ 

  قِ یاز طر   وه، یش   ن یوجود داشته باشند که بد   هان ی در ک

مثل    ِدی تول  ۀ وی مثل کنند، اما ش  دِ یاسکنِ بدنِ خود، تول 

گونه به  اتفاقًا    یا ما،  دارد.  فرق  ماست،  نفِع  به  که 

هم تقر   نی به  که  است  کتاب  باً یخاطر    یِ درس   یِ هاتماِم 

اشتباه  یشناس ستیز در  مکامالً  که  چون    ند یگو یاند؛ 

»ن ی .ان.اِ ید ح 3ساختِ   ۀ قش.  شا   اتی«  .  ی .ان.اِ ید   د یاست. 

ا   نی وتئپر  یِ برا  ی ساخت  ۀنقش  اما  ن  ن یباشد،    ست ی طور 

نقش  ب   ۀکه  واقع،  در  باشد.  نوزاد    ک یبه    شتریساختِ 

 .ماننده است یس ی نوُکِد برنامه  ای دستوِر پخت 

 
1 3D printing 
2 embryology 
3 blueprint 
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  ق یکه آن چه را که از طر   نی . امی ستی ن  نیب خودبزرگ  ما

م م   میدان یعلم  م  مینه یارج  آن  به    ۀ نشان  میبال یو 

را    ری انکارناپذ  یقتی. ما صرفًا صادقانه حق ستیتکبر ن

 . م یآور یبه زبان م

م  پردهیب  ن،یهمچن خ   م یکنیاقرار  را    زهایچ   یل یکه 

کارها   م؛یدان ینم با   یادی ز  یِ هنوز  که  انجام    دیاست 

امی ده نقطه  ن ی.  خودبزرگدرست  متکبرانه    یِ ن یب مقابِل 

در اعم و    میعظ   یاست از داشتنِ نقش  یازهیاست. علم آم 

دانسته همچن  یِ هااخِص  و  به    ن یما  خاضعانه  اقراِر 

د مان یهاندانسته شرم  ن،ی.  طوِر  علم    ، یآوربه  برعکسِ 

صفر    ،ی واقع  یِ ما، در معنا   یِ هااست: سهِم آن در دانسته

اما  حال،    ،است  عینِ  چ در  به  تکبر  به    یی زهایبا  که 

 .کرده است اعتقاِد راسخ دارد ی بندسِرهم قت یعنوانِ حق 

  انِ ی هم در مورِد تفاوتِ م  ی گر ید   ۀ به نکت  خواهم یم   حال 

خداناباور   نید کن  یو  ا  می اشاره  به    ی واضح  نیکه 

از    یِ نیب که جهان  م یبگو   خواهم ی. مستین خداناباورانه 

روشن  ۀ شدگرفتهدهی ناد  لتِ ی فض برخوردار  شجاعتِ  فکرانه 

مطلب با  را  بحث  م   یاست.  است    کنمیشروع  ممکن  که 

 .دی به نظر آ ث انحراف از بح

صرفِ نظر از قهرمانش که    ل،یِفِرد ُهو   ۀ، نوشت1اه یس  ابرِ 

بود،  همبهحال  ی تیشخص  بهتر  یکی زن    یِ هارمان  ن یاز 

  ی داستان همان کار   نی ام. ااست که خوانده 2ی لی تخ-یعلم 

م از    کند یرا  علم  کی که  م   ی لی تخ-یاثِر  :  رودیانتظار 

کننده است، اطالعاتِ خواننده را  که سرگرم  یحال   نِ یدر ع 

دن  نسبت در  علم  ابِر  دهدیم   شی افزا  یواقع  یِ ای به   .

هوش  گانه یب   ی موجود  اهیس از  که    ی انسان -فرا  ی است 

 
1 Fred Hoyle, The Black Cloud (London: Heinemann, 1957) 
2 science-fiction 
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مدار  در  را  خود  و  است  خور  یبرخوردار  دوِر    د یش به 

م انرژ   دهدیقرار  از  کند.    ه ی تغذ  ی د یخورش  یِ تا 

م موفق  آخراالمر  ارتباط    شوند یدانشمندان  آن  با 

.  دهد یآن رخ م  یِ در پ  ی اری بس  یِ برقرار کنند و ماجراها

که    خواهندیاوِج داستان، دانشمندان از ابر م  ۀدر نقط

آن خود را به  ابر  دانشِ  دانشِ  ها منتقل کند؛ چرا که 

اندازه ف   یا به  آن  دانشِ  که    شتر یب  دانانکی زیاز  است 

ف آن  مثال،    دانان کیز یدانشِ  عنوانِ  به  دانشِ،  از 

که بهتر است    د یگویاما م   کند، یموافقت م  ابر و.  ارسط

بارقه طر  یمانندُکِد  از  را  خود  دانشِ  که  آن    قِ ی را 

به    کند،یممنتقل   فقط  لحظه،  هر  انسان    کی در 

دِ   دانِ کی زیف   ک یبتاباند.   ناِم  به  باهوش،  و    و یجوان 

  ی اعالِم آمادگ  ری خط  تِ ی مسئول  نی تقبِل ا  یِ برا  ،1چارت ی وا

پکندیم ه  شودیم   یاوارِد خلسه  کار،  نی ا  یِ . در    چ یکه 

نم خارج  آن  از  داغ    شود یگاه  خاطِر  به  سرانجام،  و 

م مغزش  هم ردی میکردنِ  برا  ن ی.    ستوفر یکر   یِ اتفاق، 

است،    3دان کی زی اخترف  ک یقهرمانِ داستان که    ،2ی نگزل یک

  ی . مغِز انسان، حت دهدیرخ م  ی طوالن  یی پس از تکاپو  ز ین

ف دانشِ    یِ ارایا،  ی دن  ۀبرجست   دانانِ کی زی مغِز  آن  تحمل 

 .را ندارد  یانسان-فرا 

از کهکشان    گرید   یی در جا   ی فور   ی تیرهسپاِر مأمور   ابر 

-که، با وجوِد دانشِ خارج  دهد یم   ح ی. آنگاه توض شودیم

مسائل -از هنوز  عم  ،یوصفش،  »مسائِل  عنوانِ    «، 4ق ی تحتِ 

شان عاجز است. ماننِد هر  او هم از فهم  یهستند که حت

هم تواضِع آن    یِ انسان-فرا   اهِ یبِر س آن ا  ،ی دانشمنِد خوب

نادانسته  ار به  که  دل   ش یخو   یِ ها داشت  باشد.    لِ یواقف 

 
1 Dave Weichart 
2 Christopher Kingsley 
3 astrophysicist 
4 Deep Problems 
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س  یِ رهسپار  که    نیا   اهیابِر  ابرها   یکی بود    اهِ یس   یِ از 

نور  ه،یهمسا ساِل  چند  فقط  داشت،    ی که  فاصله  آن  با 

پاسخِ   که  بود  عم  یکی گفته  »مسائِل    افته یرا    ق«یاز 

از زمانِ آن اعالن،  (.  ۴۲1 یِ به جز معما ی زیاست )حتمًا چ 

ماننِد    شودینم   افتیدر   یامیپ  چیه   گرید ما،  ابِر  و 

دارد برود    فهی که وظ  کندیحس م   اش،هیهمسا   نی ترکینزد 

مرده تا    ایکاشفِ معما زنده است    ای کند که آ  یو بررس

عم  »مسائِل  پاسخِ  سال  ق« یبتواند  که  به    یِ ها را،  سال 

بوده آن  ددنباِل  به  کتاب    گرانی اند،  کند.  منتقل 

گمان    کندیم  تیهدا  ری سم  نیخواننده را به ا    کند که 

همسا  پ  ز،ی ن  هیابِر  شد  یِ در  مغز    یدتر ینوِع  همان  از 

 .را کشت، مرده است ینگزل ی و ک چارت یکه وا  یداغ کردن 

چ  یِ ا ی>دن  قِ یعم   مسائلِ  چه  چه    ییزها یما<  هستند؟ 

فهم  ییها پرسش از  ابد  تا  است  ممکن  که  شان  هستند 

بمان  اول  لِ یاوا   م؟یناتوان  نوزدهم،    ۀ >مسئل  نی قرنِ 

میقی عم ذهن  به  که  ح  ن یا  د ی رسی<  که  آن    ات ی بود  با 

ح   یدگ یچ یپ تنوِع  عامِل  و  آمد  وجود  به  چه    یاتیچگونه 

که پس از او آمدند    یو کسان  نی بوده است، اما دارو

ا  یعقط   یپاسخ مسائِل    نی به  نظرم،  به  دادند.  مسائل 

 
علمی۴۲»معمایِ   1 داستانِ  به  برایِ  تخیلیِ  -«  کهکشان  راهنمایِ 

داگالس  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy)سواران  رایگان  نوشتۀ   )

( کتابش می Douglas Adamsآدامز  دارد. آدامز در  نویسد  ( اشاره 

چیز   همه  و  کیهان،  زندگی،  غاییِ  پرسشِ  است«.    ۴۲»پاسخِ 

طرفدارانِ اثر در به در به دنباِل معنایِ نهفته در این جمله  

می می  سعی  و  بیابند،  روند  آن  برایِ  را  توجیهی  و  پاسخ  کنند 

اش را با یک  خواسته است جمله گوید که می اما بعدها آدامز می 

  —. عدد پر کند و این عدد را کامالً تصادفی انتخابی کرده است 
 توضیحِ ویراستار، با استناِد به 

https://www.independent.co.uk/life-style/history/42-the-answer-to-life-the-universe-and-everything-
2205734.html 
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ب  یقی عم هنوز  ا مانده  پاسخیکه  از  :  اندلی قب  نیاند 

آگاه  یِ ولوژیزی »ف چگونه  وجود    ی ذهن  یِ مغز  به  را 

قوان  آورد؟«،یم چ  ست؟«،ی چ  کی زیف   نِ ی»منشاِء    ی زی »چه 

تع  یاد یبن   یِ ک یزی ف  یِ ها ثابت به    کنند یم  ن ییرا  چرا  و 

م گونه  رسدینظر  به  باعثِ  شده  میتنظ   یاکه  که  اند 

و    شِ یدایپ دارد  وجود  >کائنات<  »چرا  و  شوند؟«،  ما 

وجود نداشته باشد؟«.    ی زی چ  چ یکه مطلقًا ه  ست ی ن  نی چن

  یِ برا  یکه علم )هنوز( نتوانسته است پاسخ   قت ی حق  ن یا

ب پرسش  ن یا ناگفته    ی شاهد  ابدیها  است.  علم  خضوِع  بر 

نم   داست یپ آن  از  پاسخِ    جهینت  توانیکه  علم  که  گرفت 

آ   نیا قرنِ  در  علم،  دارد.  را  است    نده،یمسائل  ممکن 

ا عم  ن یپاسخِ  پ   ق یمسائِل  هست    دا یرا  هم  ممکن  کند، 

پاسخ ب آن  یِ برا   ی نتواند  علم  ابدیها  اگر  و    از   —. 

  افتنِ ی  به   موفق   —  یانسان -فرا  گانگانِ بی   علمِ   جمله

ه  ائلمس  نی ا  یِ برا  یپاسخ   ی گر ی د  زِ یچ   چی نشود، 

دیگر جایِ  که    ن ید  ؛ ابدیها بآن  یِ برا  ی پاسخ  تواند ینم

 خود را دارد. 

روشن  اما  شجاعتِ  که  بودم  داده    یِ نی بجهان  ۀ فکرانقول 

سع  و  کنم  که    نی بر ا  امیخداناباورانه را ثابت  است 

عم  مسائِل  بافتِ  ا  ق یدر  اثباتِ  بپردازم.    نی به  مطلب 

  چ ی که مطلقًا ه  ست ی ن  نی چرا >کائنات< وجود دارد و چن

وجود نداشته باشد؟ همکارمان، الرنس کراوس، که    یز یچ

کتابش،    است  دانکیز یف ه  یجهاندر    ۀ دیا   نی ا  ،1چ ی از 

  کِ یز یاصوِل ف  یِ که، بر مبنا   کندیرا مطرح م  زیبرانگ بحث

  —  امنوشته  درشت   را   آن  عمد   از   —  چ یه ،  2کوآنتوم 

 .است دار ناپای

 
1 Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There is Something rather than Nothing (New York: Free 
Press, 2012) 
2 quantum 
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پادماده  و  ماده  که  طور  نابود    گرید کی  1همان  را 

م  چی هو    کنند یم وجود  به  ن  آورند، یرا  آن    ز یبرعکسِ 

کوآنتوم  کیممکن است.   منجر    تواندیم  یتصادف  یِ نوسانِ 

ب  دِل    رونیبه  از  پادماده  و  ماده  شود.    چی هآمدنِ 

کراوس عمومًا رو .  کنند یتمرکز م   چی ه  فِ ی تعر  یِ منتقدانِ 

از    ی فیتعر  او  م  چ یهکه  همان    د یشا  دهد یارائه 

هر    یبرداشت  ه  ک یکه  از  است  ممکن  ما  داشته    چی از 

است    م یباش  ساده  کامالً  حداقل  اما    که   چرا   —نباشد، 

پا   رفتهیپذ  طِ ی اشر   است   قرار  اگر عنوانِ  به    یۀ شدن 

مثِل    لی »جرثق باشد؛  ساده  هم  باید  باشد  داشته  را 

از دن ِدِنت    ل«یفرگشت. )عبارتِ »جرثق   ا ی  2ی هان یتورِم ک

است  شده  جهان3گرفته  نسبتِ  به  پا  ی .(  بر    یۀ که، 

شناخته  یی ندها یفرآ  آمده  عمدتًا  وجود  به  آن  از  شده، 

ا  است.  ساده  شناخته  یِ ندهای فرآ  نیاست  از  عمومًا  شده 

مه  ن یا >ک4بانگ قراراند:  تورِم  تشک هانی ،    لِ ی<، 

تشککهکشان تشک  لِ یها،  داخِل    عناصرِ   لِ ی ستارگان،  در 

عناصر را به   ن یکه ا   5ی ابرنواختر یِ ستارگان، انفجارها 

  و   گرد  یِ همراِه خود در فضا منتشر کردند، تراکِم ابرها 

تبد   یِ غبار و  عنصر  سآن  لِ ی مملو از  به    ی سخت  اراتِ یها 

شان، حداقل بر  که بر اساس  ییای می ش  نِ ی قوان  ،نی چون زم

به وجود   6رگر یکثت-مولکوِل خود ن ینخست  اره، یس  ن یا  یِ رو

طب  قِ ی آمد، و پس از آن، فرگشت از طر و    ،یعی انتخابِ 

 
1 antimatter 
2 cosmic inflation 

توانند برایِ درکِ بیشترِ این تعریف به پیونِد  مندان می عالقه  3

 ویراستار:   —زیر مراجعه نمایند 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1068/p241101 
4 big bang 
5 supernova explosion 
6 self-replicating molecule 
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فرآ دستِ   ی شناختستیز   یِ ندهای تماِم  امروزه  کم  که 

 .میا آن را درک کرده  یِ ها هی پا

روشن  چرا  شجاعتِ  م از  به  سخن  به    آورم؟یم   ان یفکرانه 

از    ن یا من،  خوِد  ذهنِ  جمله  از  انسان،  ذهنِ  که  خاطر 

احساس چ  دهی ا   ن یا  هِ ی عل  ،ی لحاِظ  پ  یزی که    ی دگی چی به 

  ی طور   ن یگسترش »هم   حالِ   در  هانِ یاجزاِء ک   گر یو د   اتیح

فکرانه  روشن  ی. شجاعت کند یم  انیبه وجود آمده است« طغ 

  م یخالص کن   ی احساس   یِ ناباور  نی که خود را از ا  طلبد یم

بقبوالن خود  به  گز   می و  وجود    یگرید  یِ منطق  ۀنیکه 

 .ندارد

است که    یواکنش  ادآورِ یواکنش    نیتر، ا کوچک  یاسیمق  در

چون    ی بازانباِز ماهر دارم، شعبدهشعبده  کی  یِ به تردست 

. احساس  3پِن و ِتِلر   ای،  2ِدِرن براون   ،1س ی سوئ  نیِ آ  یم یجِ 

م  ادی فر »ادهد یسر  معجزه   نی :  با  4کار  حتمًا    د ی است! 

نزد  ی عی فراطب و  صدا  کی باشد«  که  که    یِ است  را،  خرد 

: »نه،  دیگو یهنوز چنان بلند نشده است، خفه کند که م

د  یز یچ توض   ید یکه  حتمًا  بود.  حقه    ی ایمنطق   حِ یصرفًا 

  د ی وی آرام آهنگِ کالِم د  یِ ندا  ن یآن وجود دارد«. ا   یِ برا 

م   5وم یه خود  به  لهج  رد ی گیرا  با  و    یاسکاتلند   ۀ که 

م  یِ صدا  خود  صبوِر  من(  تصوِر  »کدام  دی گوی)به    ک ی : 

رخ    ِرممکنیکه آن چه غ  نی تر است: امحتمل واقعًا  است 

داده باشد؟«.    بت ی باز فرکه شعبده  نی ا  ای داده باشد  

ن الزم  بدان   ست ی حتمًا  شده    د یکه  انجام  چطور  حقه  آن 

شجاعان  نیاست تا به ا  و    دی خرد تن ده  یِ از رو  ۀ پرشِ 

  ی زی چ  دانمی: »ممکن است هضمش سخت باشد، اما مد ییبگو 

 
1 Jamy Ian Swiss 
2 Derren Brown 
3 Penn and Teller 
4 miracle 
5 David Hume 
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د قوان ست ین   ش یب   ی احقه  دم ی که  هم    ک یز یف   نِ ی.  به 

 «. اندنخورده

و    م یرسانیم  ان یرا به پا   ی بازشعبده  ۀ سخن از حق  حال 

ک  وقتِ  سر  امی رویم  هانیبه  در  ن   نی .  احساس    ز، یجا 

ا کشد یم  ادی فر باوِر  »نه،  خ   نی:  سخت    می برا  ی لیحرف 

ک  ییگو یم  ی عنی است!   کِل  و    هان،یکه  من  جمله  از 

مرجان بزرگِ  سِد  و  آندرومدا   1ی درختان  کهکشانِ  و    2و 

آب خرسِ  برخوردها  ، یگ هم  ،3ی انگشتِ  فاقِد    4اتمیِ   یِ حاصِل 

  ؟ یمعمار   چی بدونِ ه  ؟ یناظر   چیبدونِ ه   م؟ ی ابوده  ی اری هش

شوخ آ   اتیحتمًا  است.  و    یدگ ی چیپ   نی ا  ۀهم  ایگرفته 

  یِ نوسانِ تصادف   کیبه وجود آمده و حاصِل    چی عظمت از ه

د  ی کوآنتوم و  بردار«.  سرمان  از  دست  بار،    گر ی است؟ 

صدا با  هش  یی خِرد  و  م   اری آرام  »آرد یگو یپاسخ  .  ی : 

<  شی دای >پ  رِ یمس   یِ که ط  ییها گام  شترِ یاز ب   میا توانسته

  ر یاخ   ن یکه تا هم   ی در حال  م،ی اوریاند سر در ب شده  یط

آن  یدرک  نداشت از  فرآمیها  از    ی شناختستیز  یِ ندها ی. 

شده  ۱۸۵۹ساِل   نکتشناخته  اما  امهم  ۀ اند.  است    ن یتر 

حت نتوان  ی که  هم  درک    ندهایفرآ  نیا   ۀهم   م یاگر  را 

ا  یر ییتغ   م،ی کن ا  نی در  چکندینم   جادیاصل  که    ی زی : 

تب  ی سع باشد،    د،ی دار  نش یی در  نامحتمل  هم  چقدر  هر 

را باز نخواهد کرد.    ی گره  ننده یآفر   یی فرِض وجوِد خدا

ا  خاطِر  ن  نیبه  خدا  آن  چن  قاً یدق   زیکه    ن یمهتاِج 

 «. خواهد بود ی نییتب

 
1 Great Barrier Reef 
2 Andromeda Galaxy 
3 tardigrade 

ها و در فضا  فشان سخت که حتی بر فراِز آتش حیوانی شدیدًا جان 

 ویراستار  — هم تواناییِ زنده ماندن دارد!
4 atomic collision 
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  شِ یدایهر چقدر هم دشوار باشد، پ   یمنشاِء سادگ   نِ ییتب

نامحتمل  ،یدگ ی چیپ   یِ ناگهان  >وجوداصوالً،  و  است.    ی تر 

  یِ عالم را طراح  کیخالق باشد و بتواند    یکه صاحبِ< خرد

شد  ا  داً یکند  سببِ  به  و،  است  خود    ،یژگ ی و  ن ینامحتمل 

تب  داً ی شد پاس  نیی محتاِج  هم  چقدر  هر    خِ است. 

  نِ یگز یامحتمل باشد، جا ن  ی هست   یِ به معما  انهیگرا عتی طب

  رشِ ی تر است. اما پذآن از آن هم نامحتمل  ۀ خداباوران

 .خِرد است  یِ شجاعانه از رو یمستلزِم پرش  جهینت  ن یا

خداناباورانه    یِ نی بجهان  م یگو یخاطر است که م  نیا   به

شجاعت شجاعتروشن  ی مستلزِم  مستلزِم  است.    ی فکرانه 

خداناباور،    کی هست. شما، به عنوانِ    ز یمدارانه ن اخالق

دل    ن یبه ا   گر ی . دد ییگو یخود را بدرود م   یِ الی دوستِ خ

پدر، شما    ک یهمچون    ،ی آسمان  یکه موجود   د ی کنیخوش نم

از   م   ای بال  چنگِ را  روز   د یدانیبرهاند.    د یخواه  یکه 

کتابِ    چ ی. هد ید   د یرا نخواه  تان زانیوقت عز   چ یمرد و ه 

و    دی بکن  دیچه با   د یوجود ندارد که به شما بگو   یمقدس

کار کار   یچه  چه  و  است  فرد   یخوب  شما  و    یبد.  بالغ 

هست  با د یخردمند  >سخت   د ی.  زندگیِ ها یبا  مقابله    ی < 

برا  دی کن خودتان  ب  یاخالق   یِ هاپرسش  یِ و  .  دی ابی پاسخ 

شکوه ا  ستی اما  انسانِ    نی در  شما  بالغانه.  شجاعتِ 

  ت یبا تندباِد واقع   یی ارو ی رو   یِ ارایو    دی هست  یی پروا یب

  یی ها: پشتِ شما به انساند ی ستی. دستِ تنها ندی را دار

م  و  نه  جابه  ی راثیمهربان  است.  گرم  فرهنگ  از  مانده 

علم  دانشِ  آساانباشته  یِ تنها  و  که    یایماد  شِ ی شده 

همچن   ۀجی نت بلکه  است،  علم  بستنِ  کار  هنر،    نیبه 

بابِ    تِ ی حاکم  ،ی قیموس  در  متمدنانه  گفتمانِ  و  قانون، 

 . اند یفرهنگ راثِ ی م  ن یهم یِ هااخالق هم از ثمره
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مع  اتیاخالق  نِ یتدو  امکانِ  طر  ی زندگ  یِ ارها یو    قِ ی از 

طراح  یِ طراح دارد؛  وجود  توسِط    یِ هوشمند  هوشمند 

دارند.    یواقع   ییهاانسان وجود  واقعًا  که  هوشمند  و 

ا از  روشن  ن یخداناباوران  برخوردارند  شهامتِ  فکرانه 

واقع  بپذ   تیکه  هست  که  طور  آن  طرز رندیرا  به    ی : 

خ  زی انگشگفت عنوانِ  ری پذهیتوج  کننده رهی و  به    ک ی. 

  ت یکه نها   د یبرخوردار  یشهامتِ اخالق  نی خداناباور از ا

  د ی دار  ار یه در اختک   ی ایممکن را از تنها زندگ   ۀبهر 

از    د،یبه سر ببر  ت یکه به طوِر کامل در واقع  د؛ یببر 

تان است انجام  و آنچه را که در توان  د،یآن لذت ببر 

 . دیکه بوده است بهتر کن  یز یتا آن را از چ  دی ده
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 میرا خبردار کن مانگانیهمسا
ِدِنت  لی دن  

 

 

 

نت   یل یخ مورِد  در  است  ممکن  عموم   ۀ جیساده    یِ اعماِل 

  م ی. ممکن است وسوسه شومی افراد به اشتباه قضاوت کن 

  ی شیگرا   شِ یدا یو پ   م ی غلو کن  رشان ی تأث  یِ ابیکه در ارز 

بوده است به    دنیخروش  ۀها در آستاناز آن  شیرا که پ 

آن به  ده ناحق  نسبت  عدهم یها  را    یِ وگو گفت  یا.  ما 

کل  یخال  یِ برا  کننده عیتسر  یعامل سراسِر    یِ ساهایشدنِ 

عنوانِ »واکنشِ بزرگ« به آن    توانیکه م  روندی  —جهان  

  دگاهِ ید  نی از ما بر ا  کی  چهی   اما   اند، خوانده  —داد  

نگذاشتهساده صحه  اایمانگارانه  با  >چن   ن ی ،    ن یکه 

خوشا ی ریتصو  اشتباهبودیم  ندی<  قضاوتِ  اما    گر،ید   ی. 

ا نقش  ز ین   دگاه، ی د  نی برعکسِ  شمردنِ  خُرد  است:    ی ممکن 

اعالم   ی تیحما  مکانِ    ییهاهیکه  و  زمان  در  اما  اندک 

  یِ جهان  یِ ری کارگکنند. به لطفِ به  فا یدرست ممکن است ا 

  ون ی زیو تلو   وی آن )راد  بانِ یپشت  یِ ها و دستگاه  نترنتیا

نبا  هم  م  دیرا  امروزه  انداخت(،  قلم    ن ی ا  ها می از 

به سرعتِ نور،    ک ینزد   ی ترا دارند که، با سرع  ت یقابل

 . همه جا پخش شوند  یروس یبه صورتِ و

رُ   من  ِدب  ِمد   ، 1ی و  ِام.آ  ا یاستاِد  دانشگاِه  ، 2. ی .تیلبِ 

پ ساِل  مقاله  ش، ی چند  سا  ی ادر  ژورناِل  در    ک یفی نتیکه 

 
1 Deb Roy 
2 MIT Media Lab 
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ا   1کن یا مر  به  شد،  کرده  چشم  ن یمنتشر  اشاره  انداز 

ا   میبود  تحوالتِ  ب   نیو  انفجاِر  با  را  و    سابقهیروزها 

کامبر مخربِ  پ  ونی لیم   ۵۴۳که    ،2ن ی البته  به    شی ساِل 

پ بود   سه یمقا   وست،یوقوع    4جانورشناسِ .  3م یکرده 

را مطرح کرد    ه یفرض   ن ی، ا5اندرو پارکر   ، ییا یاسترال 

تغ شفاف  ،ییا یم یش   یریی که  باعثِ  سطحِ    شترِ ی ب  تِ ی که 

آن    انوسی اق آغاِز  بود،  تسل   المپیکِ شده    یِ حاتینبرِد 

نبرد  ی فرگشت رقم زد؛  نابود   یرا  باعثِ  هم    ی بعض  یِ که 

  یی هاشاخه  دنِ ییبه رو  جر شد و هم من  یم یقد  یِ هااز شاخه

  یِ نادرست   ای   یفارغ از درست   6.7ات یدرختِ ح  یِ بر رو  دی جد

مورِد  یۀ فرض  در  کامبرپارکر  انفجاِر    البته   —  ن ی  

در    کسی  کمتر  —باشد  درست    اشهفرضیدهم که  احتمال می

ا  انفجاِر  هست  ی نترنتیمورِد  شاهدش  امروز  شک    م یکه 

 .دارد

فراخ  ترعی سر  می توانیم  حال  ببو  با    م،ینی تر  هم  آن 

آسان  یا نهی هز و  پ کمتر  از    هم   ترساده  و  —  شیتر 

و  می شو  ده ید   م یتوان می من  و  م.    م ی نی بب  می توانیشما 

د م   ز ین   گرانیکه  ما  که  را  چه  .  نندیب یم  می نیب یآن 

اتاق   ییگو در  دانسته  ی انهیآ   یکه  و    یِ ها از  مشترک 

است و هم    بخشییکه هم توانا  م یدار تکرارشونده قرار  

باز ری پاگودست شکل  باشک،می قا   یِ م یقد   یِ .  کِل    ۀدهندکه 

ون با اسباب و  بوده است، اکن   ارهیس   نی ا  یِ بر رو  اتیح

جد  زم   دیقواعِد  است.    ی اتازه  یِ باز  نِ یبه  شده  منتقل 

 
1 Scientific American 
2 Cambrian Explosion 
3 Daniel C. Dennett and Deb Roy, ‘Our transparent future’, Scientific American, March 2015. 
4 zoologist 
5 Andrew Parker 
6 tree of life 
7 Andrew Parker, In the Blink of an Eye: How Vision Sparked the Big Bang of Evolution (New York: Basic Books, 
2003). 
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نم   یکنان یباز  ب  توانندیکه  کنار  آن    ی ری د  ندیا یبا 

 1. ند ی پاینم

گسترشِ ا  ن ی نو  یِ گمان، خداناباور  ی ب   ن یعمدتًا به سببِ 

شا   یِ ها دانسته شد.  محقق  دوستانِ    ی بعض  دیمشترک  از 

از    تان یمی صم است  ممکن  هم  شما  و  باشند  خداناباور 

باش  هیقض   نیا حاال  د یباخبر  اما  می.  که  دانند  همه 

  یِ م یاز دوستانِ صم   ی باخبر است که بعض   ی هر کس  باً یتقر 

د   ره   باً یتقر  ا   یگر یکسِ  است.  باعث    ن یخداناباور  امر 

خداناباور  شودیم اعالنِ  هولناک   ی که  خطرناک   یبه    یِ و 

باشد، افراد    شتری که تعداِد نفرات ب  یقبل نباشد. وقت

ب  وقت   ی شتریقدرتِ  اما  داشت.  نفرات    یخواهند  آن  که 

ز چقدر  که  شد.    ادند، یبدانند  خواهند  هم  قدرتمندتر 

  آورد یبه وجود م  شان انیم  در را    ی هماهنگ  ی امکانِ نوع

  راً ی. اخ ست ی مدقانه هم ن  ییِ جوکه مستلزِم تفکر و چاره

شده باکتر  ثابت  که  گفت    شودمی  که  —  هایاست 

  صِ تشخی  به  قادر  —اند  ممکن  ی اتیح  ۀگون  نیشعورتر کم

گرفتنِ    شی است که در پ  نی چن   ن یهستند. ا   2الزم   تِ یاکثر

  اِر« ی دا کردنِ »یرا، تا زمانِ پ   د یساده و جد   ی راهبرد 

همسا  یکاف  حرکت   یِ گی در  امکانِ  شدنِ  فراهم  و    ی خود 

 .اندازندیم  ری به تأخ  ،یجمع 

پ  یا دهی پد ن   دهی چی نسبتًا  مشابه  م   ز یو  مردِم    انِ یدر 

ن   یعاد  الزم  حتمًا  است.  س  ست یممکن  قدرتِ    ی اسیاز 

باش  باش   د،یبرخوردار  باش زبان  د،یمعروف    ا ی  د،یآور 

م  یحت فرِد    تانیها یبر   و  دور   انِ ی در  چنان  آن 

م دی باش  ی رگذاریتأث  فداشونده   دی توان ی:  آُنِد  را    3نقشِ 

ا دی کن  فاءیا مذهب  طالحاص  نی.  و  نظر    یخطرناک  به 

 
1 Dennett and Roy, ‘Our transparent future’, p. 67.Dennett and Roy, ‘Our transparent future’, p. 67. 
2 quorum sensing 
3 sacrificial anode 
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ه  د، یآ یم ا   ک ی  چ یاما  ملوانستی ن  هانیاز  و  .  ها 

  و   سر  یو کشت   قی که با قا  یافراد  گریو د   رانی گیماه 

  ی گرید  یِ هاو نام  شناسند یم   یکار دارند آن را به خوب 

 1ی حفاظتِ کاُتد  ۀ : سامانبرندیآن به کار م یِ برا ز ی را ن

رو   ای بعض2ی صرفًا  آن    های.  به   3فداشونده   ۀ صفحهم 

دوست دارم؛    هیاز بق   شتری نام را ب   نیو من ا   ندیگویم

تصاو  که  م   ی هولناک  رِ یچون  متبادر  ذهن  به  .  کندیرا 

در    ، ین یبر س   4معمدان   یِ وحنای <  ۀد یسِر >بر  رِ یتصو   ای )آ

 ( 6تان مجسم شد؟ ، در ذهن5دستانِ سالومه 

  ا ی   7برنز   ۀ با پروان  یفوالد   یِ کشت  ا ی  قی قا  ک یکه    یوقت 

جور    ک یناگهان    رد، ی گیشور قرار م  یِ هادرونِ آب  8ی برنج

از فوالد به    9ها که در آن الکترون  شودیم  لیتشک   یباتر

آل با    ابند ییم  انیجر   ی برنج   ا ی  یبرنز   10اژِ ی سمتِ  و 

م نگران  ی سرعت را  آن  و    ۀپروان   کی .  خورندیکننده  نو 

چند روز حفرهی شا  یقو چند ماه  د ظرفِ  و ظرفِ  شود  دار 

  یِ هم جلو   ی حفاظت  ی اهیآن با ال   یِ زی آمبرود. رنگ  نی از ب

نم  ن یا را  حل:  ردیگیاتفاق  راِه  رو   کی .  را    یقطعه 

  ی رو   ی لی ه دالاما بنا ب  دهد،یهم جواب م  گر ی د  یِ )فلزها 

رو  نهیگز  ن یبهتر پ  یِ است(  د د یکن  چ یفوالد  راِه    گر ی. 

م  ن یا که  رو  ییرو  یا هرهاست  نصب    ۀلی م  یرا  پروانه 

به    ، یکوچکِ رو  ۀتک   ن ی. اشود یمشکل حل م   . ن ی. همدی کن

 
1 cathodic protection system 
2 zinc 
3 sacrificial plate 
4 John the Baptist 
5 Salome 

 اشاره به نقاشیِ کاراواجو از این روایتِ مسیحی.  6
7 bronze 
8 brass 
9 electron 
10 alloy 
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برنج و    یِ اژهای از آل  1ک یکه از لحاِظ گالوان   نی سببِ ا

فعال قرار  برنز  حمالت  تماِم  آماِج  را  خود  است،  تر 

که قرار است    یتا قطعات  کندیو خود را فدا م  دهدیم

اصل د   ی کاِر  دهد  انجام  سال  ر را  بمانند.    ک ی  ی امان 

خ م   یلی بار،  رو   دیتوان یساده  تمامًا    باً ی تقر  یِ قطعه 

کن  رفتهلیتحل  جدا  فداشوند   د یرا  آُنِد  را    ی دی جد  ۀو 

 .دیآن نصب کن  یِ جا

  باً ی آموخت تقر  سه ی مقا  ن یاز ا   توان یکه م   ی اسی س  ۀنکت 

شما   اگر  مثال،  عنوانِ  به  است.  سناتور،    کی مشخص 

رسم   ای مجلس،    ۀند ینما  به    د، ی باش  ی گرید   یِ مقاِم  اگر 

جهت    2یی گرا افراط هر  شویُبعد   ای )در  معروف    د، ی( 

  ی اگر کس  ، یطی شرا  ن ی . آنگاه، در چنشودیتان کم م برش

شود و    دهی باشد و د  باکیباشد که ب   یدورتر  گاهِ ی در جا

»ز  یمشکل د  یاد ی با  باشد    دهی تندرو«  نداشته    —شدن 

  ی بستگ   ی شهرت  ن ی( به چنیل ی)خ  تش ی و امن  زندگی   که  چرا 

بودکمک  ی لخی   —ندارد   خواهد  که    از.  کننده  آنجا 

س  یِ ها جناح دمشتاق  یاس ی مخالفِ  که  طرفِ    یِ ها دگاهیاند 

بزرگ را  ا   یی نما مقابل    یِ اسیس  رات یی تغ   جادِ یکنند، 

< بتواند آن  ندهی نما  ک یاست که >  نی به ا  یکارآمد متک 

عقا  از  »گالوان   ید یدسته  لحاِظ  از  که    ک یرا 

مفعال مطرح  طرفدارانش  جانبِ  از  و  تا    شوند، یتراند« 

 . ردیگردن نگ   یحدود

دارد. ماننِد    یکار حد و حدود  نیکه ا  ستیدر آن ن   یشک

تسل  نبرِد  پوبرهم  ی نوع  گر،ید   3یِ حاتیهر  وجود    ا یکنشِ 

افراط  صورتِ  به  >جامعه<  اگر  و    4ی دوقطب  یدارد.  شود 

 
1 galvanic 
2 extremism 
3 arms race 
4 polarization 
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باشند که نقشِ »آُنِد    لی ما  داً یشد  یاد یافراِد ز   ن،یهمچن

برا  را  بازمورِدعالقه  استمدارِ ی س  یِ فداشونده«    ی شان 

راهبرد  نی ا  ،کنند دست    گری د   ی اصِل  از  را  خود  ارزشِ 

ا در  اما  داد.  توانا  نجاستیخواهد  در    ییِ که  افراد 

  هر   —خود    یِ واقع   یِ هادگاهید   ۀ و آزادان  پرده یب   انِ یب

  روانه انهمی   و  کنندهکسل  شما  رِ نظ  به  که  هم  چقدر

  ن یخواهد داشت. ا   ی را در پ ی ارزشمند جِ نتای — ند یا یب

 که ما موافقِ   م ییخود بگو   گانِ یهمسا به    ی که با خونسرد

x با  م،یهست y معتقد   م،ی مخالف نم   میو   z به  توانیکه 

کرد     ی شهروندبه  که    ن همی  خالصه،   طورِ   به   —اعتماد 

نکنیم آگاه   اکتفا  شهروند  ،بودن    رسان یآگاه   ی بلکه 

شدنِ    یرا در کاهشِ دوقطب   ی می نقشِ عظ  تواندمی  —  میباش 

تدر  حرکتِ  و  عمو  یِ ج یجامعه  د   یم افکاِر  سمتِ    دگاهِ یبه 

 . کند   فایمطلوبِ شما ا 

  ن یاست که ا   یخوب  ۀ ما چهار نفر نمون  انِ یم   یِ فکر   تنوعِ 

م نشان  عمل  در  را  براهدیعوامل  که    ک ی  یِ .  هم  بار 

م  »پل   خواهمیشده،  باز  سِ ینقشِ  را  چون    یخوب«  کنم؛ 

با که  باش  ن یا  د یمعتقدم  داشته  را  که    می دغدغه 

اد  ی خوب  یِ زهایچ که    توانند یم  شده یدهسازمان  انِ ی را 

داشته    یِ برا  کن  باشندما  طور که    ا،ی. آ م یحفظ  همان 

عز  »همه    نی داشت، د  دیتأک  چنز،یه   ادیزنده  زم،یدوستِ 

م  ز یچ مسموم  من،    1کند«؟ یرا  نظِر  صادق  به  امر  این 

 کمتر از گذشته. است، اما 

ب  زهایچ   یل یخ کامالً  اعتدال  حِد  فقط در    ضرراندیدر  و 

سم  رِ یمقاد ا  یباال    چنز یرا که چرا ه   نی خواهند بود. 

  ک ی . به عنوانِ  کنمیداشت درک م   د یتأک   دگاه ید   ن ی بر ا

 
1 Christopher Hitchens, God Is Not Great: How Religion Poisons Everything (New York: Twelve Books, 2007). 
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خارج هولناک دستِ   اتِ یتجرب  ،1ی خبرنگاِر  و  از    یاول  را 

واسطه    با که من    ی داشت، در حال  ن ید   یِ هایژگیو   ن یبدتر

  ها آن  از  —او    یِ >خواندنِ< رپرتاژها   قِ طری  از  معموالً   —

آدمام افتهی  آگاهی من  برعکس،  م  ییها.  که    شناسم یرا 

پذ  و  استقبال  لطفِ  به  قضاوتِ    رشِ یاگر  از    ک یفارغ 

  ی اور ی   و   ار ییمحزون و ب   یِ زندگ  بود، ینم   ی ن یسازمانِ د

ا.  داشتند یم از  تقر  ن یناراحتم  ا  باً ی که    ان ید تماِم 

اند و آن را  گذاشته  ی را به جا  تی از عدِم عقالن  ی اعقبه

که نهاِد    م ین یب یهم نم  ی. اما از طرفکنند یهم م   ل یتجل 

  فاء ی ا  ی و تسالبخش را به خوب   رسان یارینقشِ  این  دولت  

زمان  تا  پس  نهادها  یکند.  رو  یی که  کار    یِ سکوالر 

  رند، یرا بر عهده بگ   یانسان  ۀف یوظ   نی که ا  اندامدهین

کن   ستمی ن  ن ی ا  قِ مواف و  مسجد  تماِم  از    ها سهیکه  را 

است که کمک کنم    ن ی بر ا  حم ی. ترج می بران  رون ی صحنه ب

تغ  ن یا نهادها  دا ی پ  ریی نهادها  به  و    ل یتبد   ییکنند 

ب  اعالِم  داِم  در  که  منطق    عتِ یشوند  از  دور    و   —به 

 . افتندنی محض  پرتِ   و چرت   به  —از صداقت   عاری  لزوماً 

و مرا به    اند دهیبلوغ رس   ن یهستند که به ا  یی ها شاخه

  دِ ی عقا  نه ی زم  نی و سم در ا  چارد ی. ر دارندیوا م   ن یتحس 

وقت  ی متفاوت  هم  ما  و  چ  ی دارند  در  هم    ی زی با 

باش اختالفِ  داشته  رودربا  م، ینظر  ابرازشان    ی ستی در 

  دانم، یاختالفات، تا آنجا که من م   ن ی. اما ا می کنینم

سازنده   و  اهستند محترم  در  که  کس  هر  متنِ    نی . 

  ی شی ما بخواهد به دنباِل ک  یِ وگواز گفت  شدهیساز ادهیپ

را    ی بخواهد تناقض  ا ی باشد و    ر یی تغبهمشترک و مقاوم

ب آن  دال  ابد ی در  به  است،    یاس یس   لِ ی که  مانده  مسکوت 

 . باز خواهد گشت ی دستِ خال

 
1 foreign correspondent 
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عده  مان یبرا  شهی هم که  است  بوده  به    یا جالب  را  ما 

نوع متهم    نِ« ی»د   ا ی»اعتقاد«    ی داشتنِ  خود  به  مخصوص 

: »شما  ندیاست که بگو   ن یماننِد ا   یز یچ   ن ی. چن کنند یم

د ما  مثِل  هم  و    ند یناخوشا   داران نیخداناباوران 

هست همبهحال حال  نیا   !«. د یزن  عق   ستیدر  تنها    ۀ د یکه 

مشترک  پ  نِ ی ب  توانند یم  ی راسخِ  خداناباوران    دا ی ما 

شواهد، و اثباتِ صادقانه    قت، یکنند اعتماِد ما به حق

چن  است.  سفسطه<  از  دور  به    ی باور   ی زی چ  ن ی>و 

است که    ی بلکه متضاِد آن است: باور  ست، ی کورکورانه ن

آزما مورِد  م   شی مدام  م   رد،ی گیقرار  و    شود،یاصالح 

عقِل   و  حواس  از  آمده  دست  به  در    م، یسل شواهِد  صرفًا 

حال  درست 1زمانِ  م  یِ ،  اثبات  را  خالفِ  کنندیآن  بر   .

اد  م  انِ یمبلغانِ  کماِل  با  ما  اثباتِ    لی مختلف،  باِر 

  ی و هرگز نه به متنِ مقدس  می شویمواضِع خود را متقبل م

م >چ  می بریپناه  به  نه  اظه   یز ی و  صادره  ماننِد<  اراتِ 

 . 2از پاپ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 provisional 
2 ex cathedra 
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 کنار یاران در
 س ی هر  سم

 

 

 

عبارتِ »خداناباور   یِ زمانِ رو  از  در    ن« ینو   یِ کار آمدنِ 

  چارد ی که ناِم من هم در کناِر ر  دم یمطبوعات، ناگهان د 

  ا ی  ل ی به تجل  چنز ی ه  ستوفری ِدِنت، و کر  لی دن  نز، یداوک

که گره    داست ی. ناگفته پ شود یبه کار برده م  ح یبه تقب

افتخاِر من است.    یۀ افراِد ما   ن یخوردنِ نامم با ناِم ا 

امر با    نی کرده است که ا  جادیتصوِر غلط را ا   نیا  اما

ا  یِ قبل   یِ زی ربرنامه با  است.  بوده  ما  پ   نی خوِد    ش یکه 

گردهما  ا یدو    آمد یم در  ما  از  نفر  د  ها ییسه    گر ی و 

کن   دادهای رو مالقات  هم  پ   یکتاب  م،یبا    یِ رو  شِ یکه 

ما    نِ ی داده ب  ی رو  یِ وگوتنها گفت  ۀ شدادهیشماست متنِ پ 

 .است ر چهار نف

و به  چهره در نقابِ خاک کشید    ۲۰۱۱در ساِل    ستوفری کر

ا  نی هم خاص ضبط  یِ وگوگفت  نی خاطر،  اندوِه  با    ی شده 

شک  ختهی آم ا   ستین  یاست.  در    ر، یاخ   یِ هاسال  نیکه 

عم او  م  قاً ی فقدانِ  شده  شود یحس  بارها  از  .  که  است 

بود«. آن قدر    نجایا  چنزی که »کاش ه   امدهیشن  هابهی غر

د  ن یا که  است  افتاده  در    گریاتفاق  دستم  از  حسابش 

  هِ یتازه عل   یتی رفته است. معموالً هنگاِم اعتراض به جنا

  ی زمان   م. یشنویحرف را م  ن یاست که اطبعی  خوش  ا ی خرد  

  و   پچ  جناحِ   از  چه   —  یکه قلدر  شوند یبه زبان آورده م 

جلودارش شود و    یکه کس   نای   بدونِ   —  راست   جناحِ   از  چه

.  شود یبر لب رد م  یاو را به چالش بکشد، با پوزخند
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اند که، در مواجهه  مانترا بدل شده  ک یواژگان به    ن یا

ب ابتذال،  مؤثر افتادن،    یدی ام  چ یه   یبا دروغ و  به 

سرزنش    یِ کالم بو  ن ی. معموالً از ا شوندیتکرار م  لب   رِ یز

 .است   نیمراد هم   ی. گاه شنوم یم

خودم را    یِ تنگ است. اما جلو  چنزیه  یِ هم دلم برا  من

ب  رم یگ یم ا  شی که  مد  نی از  هر    یی سرا حهی به  نپردازم. 

که ما بازماندگان هم صحنه را    رسد یم   ی چه باشد، روز

باش گفته  امی ترک  با  گفت  نی .  ما    ۀ شدضبط  یِ وگوحال، 

تقر  یباق  شهی هم ماند.  ا   ۀد یا  باً یخواهد    ن یضبِط 

  ن ی. خوشحالم که ادی مان رسبه ذهن  آخر وگو لحظاتِ  گفت

کرد  را  ام یکار  ر  ن ی.  و    ستوفر، یکر  ل، ی د ن  چارد،ی که 

  شود یباعث م کنند یم ی « تلق 1چهارسر  ی من را »خداناباور 

تفاوت تأک  ییهاکه  در  ا  دها ی که  وجود    مانی هادهی و 

ن چشم  به  ا   د،یای دارد  مهم  مسائِل  بابِ  در    ن یاما 

  ی زی باور به چ  انِ ی م  یز یتما  ایعادالنه است: آ   یاب یارز 

بد وجود دارد؟    لِ یبه دال  ی زی خوب و باور به چ  لِ یبه دال

  ن ی شناختنِ ا  تی به رسم  زانِ یاز منظِر م   نیعلم و د  ایآ

طور طرِح    ن یکه ا   ی تفاوت دارند؟ وقت  گر یکد ی با    ز یتما 

 . ردیگینم ان یما جر   نِ یب   یا اصالً مناظره م، یمسئله کن 

هر    م، ی عالقه دار  یمتفاوت   یِ هاطهیکه به ح  نی وجوِد ا  با

عم  کی ما  ا  قاً یاز  که    ن ی به  دارد  اذعان  موضوع 

پ  ین ید   یِ ش یاند جزم و    شرفتِ یمانِع  است  صادقانه  خرِد 

جداانسان  نِ یب   هوده یب طبافکند یم  یی ها    ن یا  عتًا،ی . 

  یِ هایژگیاز و  ی ک یاست. آخ ر    ی خطرناک  یۀ مورِد آخر کنا

است که    نیشده است ا   شیستا  زی غلوآم  ینحو   هکه ب  نید

هم  انسان  ندیگویم با  را  دکند یم  متحدها    ن یچن  ن ی. 

تشد  یکارکرد  با  عمومًا  اما  و    ییگرالهیقب  ِدی دارد، 

 
1 a four-headed atheist 
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ترس  دنِ یپاش  ترو  یمبتن   ییهابذِر    ی اتیاخالق  جِ یبر 

دین که    ی افراط غیابِ  نم   در  اداشت یوجود  که    نی . 

زنان  م ینی بب و  محضِ   یمردان  ن   یِ رضا   خردمند    ی کیخدا 

خوب   کنند یم که د   نیبه ا  ست؛ین   یدفاِع    لِ یدال   نیخاطر 

برا  ی بد م  ی کین   یِ را  ارائه  حال  کند،یکردن  که    ی در 

برا  لِ ی دال دار   ی کی ن  یِ خوب  وجود    ها نی ا  د. کردن 

از ما    کی است که، بارها و بارها، از هر    یاستدالالت

حضار روبرو    قِ ی چهار نفر صادر شده است و گاه با تشو

 .سخت ی شده و گاه با سکوت

و    زیعالم و قادر به همه چ   ییرِد خدا  یبرا   قت،یحق  در

مسلمانان،    ان،ی حیکه در تصوِر مس  خدایی  آن   — خواه کین

.  ست ی ن  یبه سخنران  یازنی  چنان  آن   —است    انیهود یو  

  د ی. چه خواهد یباز کن   د یخواه یرا که م  ی اهر روزنامه

 د؟ ید

دوقلو  کی امروز    نی هم دختِر  برز  یِ جفت  در    ل ی همسان 

  ن یهستند. عامِل چن  1ی کروِسفال یاند که دچاِر م زاده شده

پشه  ست؟ی چ  ی اتفاق را  ناقِل    شین  2ی ا مادرشان  که  زده 

  از   خداوند،  هم  را  پشه  همان  —بوده است    3کا یز   روسِ یو

ناگواِر    یِ امدهایپ   روسیو  ن یاست. ا  دهیک ر مش، آفر   رویِ 

ادارد   ی اری بس آن  مورِد  چند  باعثِ    نی .  که  کوچک  است 

شدنِ    مغزو  سر  شدنِ   کوتاه  عمِر  توجِه  قابلِ و  طوِل 

زن  منگون  ینوزادانِ  و   شود یبخت  آن  به  آلوده    روسیکه 

 . شده است

  غ یدر  یتالش   چیکه چند ماِه از ه   دی زن را تصور کن  آن

زندگ  کردهینم که  برا  یشاد   یِ است  که    یِ را  دخترانش 

 
1 microcephaly 
2 mosquito 
3 Zika 
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رقم بزند. محِل کارش کجاست؟    اندامدهین   ایهنوز به دن 

 .بدونِ شک، هر روز کند؟ یم  شیا یکارخانه. چقدر ن   کی

  د ی . شارودیساز به خواب فرو م سرنوشت  ۀ در آن لحظ  اما 

دن  یحت م   ییا یخوابِ  دن   ندی ب یرا  از    ی واقع  یِ ایکه 

که چشمش به    دی دانه پشه را تصور کن  کیاست.    باتر یز

  د ی . تصور کنخورد یبه اتاِق آن زن م   ی باِز منته  ۀ پنجر

آن زن که پوش    ا ی . آد یآ یفرود م   ستین  ده یکه بر دستِ 

چ   قادر   زدان، ی چههم  یخداوند  همه  بس  ز،یبه    ار ی که 

  کند؟ یاز آن زن م  ی دفاع   ن یتر هم هست، کوچک  نده یبخشا

نم   می مال  یم ینس   ی حت راه  به  پشه  اندازدیهم  خرطوِم   .

م   درنگ یب را  فرد شکافد یپوستش  تصوِر  باورمند    ی. 

باشد؟ ممکن است گمان    تواند یچه م  ی زی چ  ن ی چن  ۀ دربار

آن  می بر م که  حواس  شانیخدا که    دانندیها  آن    ی جمعبه 

 . ستیباشد ن   ست ی بایکه، در صورتِ وجود، م

  —شود    والی ه  نینبوده است که جلوداِر ا   ی زیچ   چ یه  پس

  یی والهای از ه  ییبلندباال  ۀ سلسل  ۀکه نواد  ییوالیه  نای

چ  که  انتقاِل    ون یل ی م  ۲۰۰حدوِد    ی زیاست  کارشان  سال 

است. ه   ی ماریب جلو  زی چ  چیبوده  که  است    ن یا  یِ نبوده 

  ن یوعده غذا، خونِ ا  کی  یِ که، فقط برا   ردیرا بگ   والیه

ها  دخترانش را که به آن  یِ را نمکد و زندگ   گناهیزنِ ب 

 .آبستن بوده است نابود نکند

از    یقیحقا  م   ۀنمون   کی که  استخراج  کِل    شودیواحد 

مته  هایبافسفسطه  یِ حاو   یِ هاکتابخانه   به   و 

. و اما  پاشدیرا از هم فرو م  ونی مذهب  یِ هایگذارخشخاش

ا   هی قض ترسناک  ن یاز  مهم  تصور  شودیتر  را  زن  آن   .

  —  شود یدستش م   یِ که صبحِ روِز بعد متوجِه تاوِل رو  دی کن

مق  یز چی در  انتظارش    ی باراندوه  یِ زندگ   ابلِ که  در  که 

را در    یی. احتماالً خبرهاد یآیُخرد به حساب م  ی است مالل
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در حاِل    روسی و  ن یکه ا  داندیاست و م  دهیشن  کایمورِد ز 

.  شود یتر از قبل مپرحرارت  شیها شیای است. حال ن  وعیش

  خطا   به  نیچن   ی مانیحاصل از ا   یِ تسال   ای؟ آ چه سود آخر  

  ا یناتوان    نی چن  یی پرستشِ خدا   ۀ بر طعن  تواند یرفته م

 شود؟   مستولی  — ی الی خ م، ییتر بگو درست ا،ی  —شرور 

م  ازی ن  بدونِ  خدا،  منابع  توانیبه  از  را    ی آرامش 

برا  ی واقع ادب   یِ جست.  هنر،  از  بردن  ورزش،    ات، یلذت 

خالق  یِ ها گونه  گردی  و   —فلسفه   و    گر دی   —  تی تعمق 

. علم هم  ست ین   یبه چنگ زدن به دروغ و نادان   یازین

ا   گرید  یکی است    نیاز  موارد    بر   عالوه  که،  —گونه 

  ۀ نمون   ن ای  در   —وجود دارد    ن که در >کسبِ< آ  هاییلذت

رها  عامِل  بحث  وقت  ی واقع  بخشِ ییمورِد  که    ی است. 

واکسن   درمان  ای سرانجام  شود    دا یپ   کا ی ز  یِ برا  یراِه 

مرگ و  فالکت  از  آ  یری شگیپ  شماریب   یِ هاکه    ا ی کند، 

 را بابتِ آن سپاس خواهند گفت؟   شانیباورمندان خدا 

گونه    نیخاطر است که ا   نی ست. و به اا  نیکه چن  البته

 ...   ابند یادامه   د یها با وگوگفت
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 وگو: یک گفتسوار چهارآن 
  ستوفریکر  س، ی ِدِنت، سم هر ل یدن  نز، یداوک  چارد یر

 چنز یه

 ۲۰۰۷   رِ سپتامب  ۳۰   –.  یس .ی د نگتن یواش 
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 ۱ بخشِ 
 

 

 

ما زده    ۀکه به هم   ی از اتهامات  ی کی :  نزیداوک  چارد یر

ا  است  هست  ن یشده  پرخاشجو  ما  که    م، ی است 

  م ییگو یکه با زخِم زبان سخن م  ن ی ا  ا ی   م، ی نیب خودبزرگ

اتهامات    نی ا  ۀ . نظِر شما دربارم یصدا هست  و  پرسر   ا ی

 ست؟ یچ

برا ِدِنت   لی دن راستش،  است.  درست  چون    م ی:  است.  جالب 

که   دم ی زحمت را به جان خر ن یا  1که هنگاِم نوشتنِ کتابم 

مذهب حت  ی منطق  یِ مردِم  و  دهم  قرار  خود  مخاطبِ    ی را 

دانشجو  سِ ی نوشیپ از  تن  چند  با  هم  را  که    انمی آن 

م  یمذهب   قاً ی عم در  آن  ان یبودند  واکنشِ  تا  ها  گذاشتم 

بب  اول یرا  واقع،  در  و  دلخور  سِ ینو شی پ  نینم.    یِ کتاب 

هم   یادیز به  شد.  موجب  تغ  نی را  آن  در    ی راتییخاطر 

آن تغ  جادیا باز هم در    ی کردم؛ ول   جادیا  رییکردم؛ 

  ن ینداشت. چون باز هم آماِج ا   یادهی فا  چی آخِر سر هم ه

عاقبت   و  پرخاشگرم.  و  گستاخ  که  گرفتم  قرار  انتقاد 

ن  نیاز ا   یزی گر   هک  دم یرس   جهی نت  نیبه ا  .  ستی مخمصه 

کوب هاون  در  مذهب  دنی آب  جور   طیشرا   ونیاست.    ی را 

به    ای ها  اند که هر گونه مخالفت با آنکرده انتقاد 

 . شود  یتلق  ی ها گستاخآن

 .میشو یم   یگستاخ تلق بله، : نزیداوک

 
1 Daniel C. Dennett, Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon (New York: Viking Adult, 2006). 
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م ِدِنت  فرصت  ،یی جورها  کی   د؟ ی دانی:  ب   ی هر    ابند یکه 

م  احساسات  کنندیتظاهر  جر که  و    دارحهیشان  است  شده 

مجبور ا  ی کی  دی شما  کن   ها نهیگز  نی از  انتخاب  :  دیرا 

 — ایآ  ا ینشان دهم؟   یگستاخ   دی حاال با ا یآ

 . درست است م؟ینگو  یز یچ  چی هیا  :  نز یداوک  

منظورم   ی عنی اورم؟ یانتقاد را به زبان ب  ن ای —: ِدِنت 

  اورم یانتقاد را به زبان ب   نی ا  دیبا   ایبود که آ   نیا

 ؟ —دهانم را بکشم و  پِ یز  دی با  ای

  ۀ که هم   کنمیاست. فکر م  ن یهم   ی : ُخب، تابوشکنسیهر   سم

به    ، یکه در انتقاِد منطق   م یامسئله مواجه  نی ما با ا

خِط قرمز محسوب    نی د  شده،رفتهی و پذ  یرسم   باً ی تقر  یطور 

حت شودیم م  ،ی.  چه  دوستانِ    یبعض   م،ی نیب یچنان  از 

هم    1سکوالر  خداناباورانِ  تفکراین  و  دارند.    را  طرِز 

بمانند.   2خرافات  رِ یکه مردم اس   شود یم  ثباع  ی کار  نی چن

  ی لیبار هم باشند، خ خرافات پست و خسارت  نی اگر ا  ی حت

 .کرد شان یواکاو   دینبا 

فِدِنت  عنوان  الواقع،ی:  از  برا   یمراد  کتابم    یِ که 

طلسم وجود دارد و ما    ی بود: نوع  ن ی بودم هم  ده یبرگز

 .م یکه آن را بشکن  می مجبور

کل چنزیه   ستوفر ی کر طوِر  به  اما،  باشد    ، ی:  قرار  اگر 

عموم گفتمانِ  در  اهانت  به    یاتهاِم  شود،  دانسته  روا 

ا بدونِ  بدانیمکه    نی نظرم،  ننگ  خود  برایِ  را    ، این 

  ا ی شود. آ  نی که به ما هم ممکن است توه  مییبگو  دی با

م  متوجه  را  فرد   د؟ یشویمنظورم  طارق    یمثالً  همچون 

 
1 secular 
2 superstition 
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آکسفورد به    یِ عال  یِ هاگاهیدر جا   که   ،1رمضان  دانشگاِه 

سخنگو پذ مطالباتش در مورِد    شود،یم   رفتهی عنوانِ  سقفِ 

به    ی عمل به صورتِ موقت  نی است که ا   ن یسنگساِر زنان ا

.  ستمیصرفًا مخالف ن   یز یچ  ن ی. من با چن دی در آ  ق یتعل 

کم    قاً یعم   ی زی چ  ن یچن   م ییبگواگر   است،  آزاردهنده 

ا می اگفته اهانت  رف ح   ن ی.  تنها  بلکه    ز یآم نه 

 .است زی دآمیتهد 

شده    نی به تو توه  ی که احساس کن  ست ی ن  ن ی: اما چنسی هر

ا  برداشتم  حمله  ن یاست.  را  آن  که  خودت    ی ااست  به 

چن ی کنینم  یتلق  بلکه  تفکِر    نی.  طرِز  تبعاتِ  که  است 

 .کننده استنگران  تیهمچون طارق رمضان برا   یکسان

اما اگر من بگوچنزیه مورِد واقع  می: بله،  در    تِ یکه 

او    رِ ینظ  ی شک دارم، او و افراد  امبر یمحمِد پ   یِ خیتار 

ام. ُخب،  کرده  دار حهی شان را جرخواهند گفت که احساسات

شن  د   ی نی د  ۀگزار   ن یا   دنِ یبا  بدونِ  ما    ی ایکتاتور یکه 

آسمان  یعی فراطب ناسره    میتوانینم  یو  از  را  سره 

  ن یکه به من توه   کنم یدر واقع، احساس م  م، یده  ص یتشخ 

  ن یچن   د یهم باشد با   یگر یشده است و به نظرم هر کسِ د 

 خواهد کرد.  ی احساس

آسی هر اما  م  ای :  احساس  توه   یکنیواقعًا  به تو    ن یکه 

صرفًا چن   ستیطور ن   نیشده است؟ ا  را غلط    یحرف   نیکه 

 ؟ ی بشمار

است که اگر قرار باشد    نی حرفم ا   ۀ: نه، س م، هم چنزیه

روا شمرده شود    ،ی بودن، به طوِر کل  ز یآمنی اتهاِم توه

نظرم   آنگاه،  بکند،  متهم  آن  به  را  افراد  رسانه  و 

 
1 Tariq Ramadan 

سوئیسی،  ۱۹۶۲)متولِد   مسلمانِ  آکادمیکِ  شخصیتِ  و  نویسنده   :)

 استاِد مطالعاتِ اسالمیِ معاصر در دانشگاِه آکسفورد 
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ا   ن یا بدونِ  هم،  ما  که  خود  که    نیاست  برایِ  را  این 

بدانیم   اقل ننگ  عنوانِ  به  را  خود  شده  سرکوب  یت یو 

ده امی هست  یی ادعا   نی چن  به محق    م، ی نشان  البته    ن ی. 

ا  شدنِ  دانسته  >روا  که  دارم  قبول  هم  اتهام<،    نیرا 

در    نیاست. البته ا   نیمخالف خطرآفر   یت در جه هم  را 

دن  حرفِ  که  باش  داشته  که    لی نظر  دارم  قبول  هم  را 

ا  از  کامل  م  یاتهام   ن یاجتنابِ  زده  ما  به    شود یکه 

  م یزنیما م   هک   ییها خاطر که حرف  نی. به ا ست یممکن ن 

  داً یهر فرِد شد   یِ که گفتم، برا  ی بیقطعًا، به همان ترت 

را    یسی ع  تِ یمثالً ما الوه.  است  زی آمنیتوه   قاً ی عم  یمذهب

  داً یشد   ی حرف  نی چن  دنیاز مردم با شن   ی لی. خ می کنیرد م

و    شود یم  دارحهیشان جر و احتماالً احساسات  شوندیشوکه م

 .بد است ی لی خ ن یا

است که تفاوتِ    نی جالب است ا  میکه برا   یزی : چنز یداوک  

م  یفاحش مقابِل    یاهانت  زان ی م  انِ ی است  در  مردم  که 

که    ی اهانت  زان یو م  رندیگ یشان به دل م>نقد به< مذهب

تقر  به  نقد  مقابِل  چ   باً یدر  متصور    یگر ید   زِ یهر 

چشوند یم سل  ی گری د  یِ زها ی .  سلی هنر  ۀ قی چون    ۀ قی . 

.  ی اسیس  التِ ی و تما  پسندند،یکه م  ینوع هنر  ،یی قا یموس 

چن  مورِد  سخن    ی لی خ  د یتوانیم  یمسائل   نیدر  گستاخانه 

بلکه تا    د،ی. حاال نه تا هر اندازه که خواست د ییبگو 

را به    ن یمندم که ا گستاخ بود. عالقه  توان یم   ی ادی حِد ز

آن    یِ رو  یحساب   و   درست   یقی کنم. تحق  یاب یارز   ی صورتِ کمّ 

ب را  مردم  دهم.  مورِد    یی ها گزاره  ۀ ارائ  ا انجام  در 

مورِدعالقه  مِ یت قطعفوتباِل    ییِ قایموس   ۀشان، 

  نم یآن امتحان کنم و بب  هِ یشب   ی ز یچ  ا یشان،  مورِدعالقه

که    کنندیاحساس م  یرفت و از ک   شیپ  توانیکه تا کجا م 

آبه است.  شده  اهانت    —است    ی گر ید   زِ یچ   چ یه   ا یشان 
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»خ   یز چی  جز   به  البته    صدایِ ]   —  « یخت یر یب   ی لیمثِل 

 ؟ — نی خنده[، که چن

همسر،    ای:  چنزیه شوهر،  ب دوست  ایمثالً    خت ی ریدخترت 

ا  که  است  جالب  م  نیاست.  خیی گویرا  من  چون    ی لی . 

با   مزخرف  کی اوقات  ب   ی موجوِد  ناِم  که    1داناهو   ل یبه 

کاتولسِ ی>رئ  م   2است   گیل   کی <  بعض  کنمیمناظره  از    ی و 

شده  ییزهایچ باب  مدرن  هنِر  در  کفرگوکه  با    یی اند و 

را به خود جلب کنند، در    گرانید  توجهِ که    کنندیم  یسع

 . شوندیموجبِ رنجشِ خاطِر او م ، واقع به حق

 . 3ح یشاش مس    >مثالً< :سی هر

همچنزیه   ل یپِِهنِ ف   ای  4ِسرانو   حِ ی شاش مس  نی : بله، مثالً 

مر  یِ رو در  5باکره   مِ ی نقشِ  خ. و  من  نظِر  به    ی ل یواقع، 

سوفوکِلس  همچون  هم  ما  که  است  د  6مهم  -شی پ  گری و 

.  میی بجو   یزاریب   یحرمت یو ب  یاحترامیاز ب   7کتاپرستان ی

 .شود ی حرمتیب  ساهای به کل  م یخواه یکه ما نم  می نشان ده

 .میخواه یرا نم   یزی چ  نی : نه، واقعًا چننز یداوک  

 
1 Bill Donohue 

شناسِ آمریکایی؛ مدیرِ کاتولیک لیگ برایِ  (: جامعه ۱۹۴۷ )متولدِ 

 حقوِق دینی و مدنی 

2 Catholic League 
3 Piss Christ 

ای پرشده  از عیسی بر رویِ صلیب که در شیشه  ۱۹۸۷عکسی به ساِل 

(، انداخته شده  Andres Serranoاز ادرارِ عکاس، آندرِس ِسرانو )

 است.  
4 Andres Serrano 

 (: نقاش و هنرمنِد آمریکایی. ۱۹۵۰)متولِد 
5 The Holy Virgin Mary (1996) 

 ( ۱۹۶۸نقاشِ بریتانیایی، کریستوفر اوفیلی )متولِد اثرِ 
6 Sophocles 
7 pre-monotheists 
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نم چنزیه >ما  کسم یخواه ی:  که  تمثال  ی <    ی مذهب   یِ هابه 

  یِ از دستاوردها  یکم بعض دستِ   یِ ما برا  ۀ بزند. هم  بی آس

 .می ارزش قائل  نی د  یباشناختیز

اسی هر از  تندتر  ما  انتقاِد  نظرم  به  ا  نی :    ن یاست. 

.  م یکن   ن یبه مردم توه   میخواه یکه ما صرفًا م   ست یطور ن 

همچن آن  میکن یم  یسع  می دار  ن یما  بگوییم  به  که  ها 

 .شده است  نیشان توه احساس کنند به  دینبا 

 .: درست استبا هم همه 

فسی هر د  یوقت  دانانکیز ی:  زم   شاندگاهی که    ۀ نیدر 

که احساس    شوند یم   ده یبه چالش کش  ا ی  شودیرد م  ک یز یف

آن  کنندینم توهبه  منطق  ن یها  افراِد  است.  که    ی شده 

را از    یرفتار   نی جهان دارند چن  قِ یحقا   افتِ ی به در  ی سع

  ۀ دهندمثالً قرار است بازتاب  انی. اد دهندیخود نشان نم

ا  یوقت  یول  باشند،   ت یواقع چالش    شان یهادهیکه  به 

و خطرناک    ، انهیگرا لهی تند، قب  ی واکنش  شود، یم  ده ی کش

 .زندیانگ یرا م

وجود ندارد که مؤدبانه به    یهم هست: راه   نی : و اِدِنت 

 — مییبگو ی کس

 «. یا: »عمِر خود را تلف کردهسی هر

  ؟ یاکه عمِر خود را تلف کرده  یدانست یم  اآی   —: »  ِدِنت 

  یِ را به پا   اتهیغم و سرما   و  هم  ۀکه هم  یدانستیم  ایآ

نبوده است؟«.    شی ب  ی اکه افسانه  یا گذاشته  ی زی چ  مِ یتکر 

فکر    نیتا به حال شده به ا   ای »آ  ییاگر هم بگو   یحت

باش  شا  یکرده  ب   د یکه  را  این  >   یِ پا  هوده یعمرت 

  ن ی که ا  ستین   ی باز هم راه  ؟«، ی< تلف کرده باشباورها 

  م یبر نخورد. اما مجبور  ی که به کس   یبزن  یحرف را طور
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باچون که آن  م؛ییرا بگو  نیکه ا    ن ی به ا  دی ها قطعًا 

  ی تعمقات   نیچن به  . همان گونه که ما  شندی اندیموضوع ب 

 پردازیم. میخود   یِ در مورِد زندگ

بارِکر نز یداوک   د ن  روحان  یا مجموعه  1:  از  گرِد    ونی را 

اند، اما  را از دست دادهاعتقادشان  هم آورده است که  

  ن یهم   شانیجرأتِ ابرازش را ندارند؛ چرا که تماِم زندگ

 .دیآ یاست که ازشان بر م  یاست. چون که تنها کار 

  ن ی که چن  شناسمینفر را م   ک یکم  : درست است، دستِ سی هر

 .داشته است ی طیشرا 

 ؟ ی : جدنز یداوک  

جوانچنزیه مناظرات :  در  بودم،  که  اعضاِء    یتر  با  که 

کمون  مشابه   ستیحزبِ  موارِد  به  م  یداشتم،  .  خوردم یبر 

تقرآن شورو  دانستندیم   باً ی ها  است.    یکه  تمام  کارش 

بودند،    دهی کش  یاریبس  یِ هاها مشقتاز آن  یری تعداِد کث

گذشته بودند، و با تماِم قدرت تالش    ی ادیز   یِ زهای از چ

آرمان  بودندکرده   پرچِم  م  یتا  فکر  که    کردند یرا 

جهان    ن یبهتر محرک   استآرمانِ  دارند.  نگه    ۀ افراشته 

بود،  شانیاصل  افتاده  کار  نم  از  از    توانستندیاما 

عقب  ۀدی عق مستلزِم  که  چرا  بکشند؛  دست    یِ ن ینش خود 

  گفت یبه من م   ی کس   ی . اما، مطمئنًا، وقت بود یم  ی مشابه

ها  را به آن  زها ی چ  ن یا  یشورو   ۀ اردرب آمد  »چطور دلت  

ها را  کار ت واقعًا اشکِ آن  ن یکه با ا  ی دانیمن  ؟ ییبگو 

 
1 Dan Barker 

آمر  خداناباوِر  مس   یی کا یفعاِل  مبلغِ  از    یکی   ن؛ یش یپ   یِ ح یو 

د   ییرها  ادِ یبن   رانِ ی مد (.  Freedom from Religion Foundation) نیاز 

  از تار   ی بود که بعدًا جزئ  ییهااز رشته   یکی د ن بارِکر    ۀ مجموع

 شد. رجوع شود به  ون«ی روحان  ۀپوِد »پروژ  و
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Clergy_Project 
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م احساسات  یآور یدر  به  م و  لطمه  در    ؟«،یزن یشان  من 

م  نگذار   گفتم یجواب  سرم  به  ا ید »سر    یِ هاحرف  ن ی. 

که    نم یبیموارد م  ی ل ی. اما در خست؟«ی چ  گر ید  ی معنیب

 .شکل است   نی به هم شودیکه م  یاستدالل 

وقتِدِنت  م  یبعض  ی :  من  سخن    ندی گویبه  گستاخانه  که 

ا   ی ادی ز  ایبدجنسم،    م،یگویم پاسخم  است:    نیخشنم، 

  ا ی  1ی ها را در مورِد صنعتِ داروسازحرف  نی »اگر من هم

  ی تلق  یباز هم گستاخ   گفتم،یم  ی< نفتیِ هامنافِع >شرکت

تلق   شد؟ یم قرمز  خِط  موضوعات<  >آن  هم    شدند؟ یم  یباز 

 .« نه

 . : البته که نه نزیداوک

م:  ِدِنت  هم  من  د   خواهم یخُب،  با  مثِل    نیز   ن یکه  درست 

مخالفِ    ی داروساز  عِ یصنا  که  من  شود.  برخورد  نفت  و 

بعض  ستم؛ ین  یداروساز   یِ ها شرکت مخالفِ  از    ی صرفًا 

م   شانی کارها اما  د  خواهمیهستم.  مورِد  در  هم    نی که 

 .گرفته شود ش یدر پ ی مشابه ۀو یش

از  :  چنزیه معافیت  مشموِل  که  این  جمله    اتِ یمالاز 

که    ای شوند.  می ها  از دولت به آندر انگلستان،  این 

 . شودیپرداخت م ه ارانی

 .: بلهِدِنت 

  سه یدر مقا   ن،یدوست دارم بدانم که د   یل ی: خ نزیداوک

د  ا  زها،یچ   گریبا  به  که    ییبای فر  گاهِ یجا   نیچطور 

ما هم آن    ۀهم  ای گو  ییجورها  ک یاست.    افته یدارد دست  

. و  می چه نباش  م، ی باش  ی حال چه مذهب  م؛ ی ارفتهیرا پذ 

شده    نید   تِ ی مصون  نیموجبِ ا  یخیتار   یِ ندهایاز فرآ  یبعض 

 
1 pharmaceutical industry 
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  ع ی سر  ون یاست که اجازه داده شود مذهب   دهاست، باعث ش

 . شان بر خورده استادعا کنند که به

  ل اوای —جالب شده است   می است برا  یکه مدت  ی زی : چِدِنت 

جالب شده است    م یاما حاال برا   کرد، یاعصابم را ُخرد م 

مذهب   نای  — که  شده  ونیاست  مموفق  از  که    انِ یاند 

کنند که سنگِ بر    ی ارکشی فوج فوج  هم    ی ِرمذهبیافراِد غ 

 . بزنند نهی را به س ونیخوردن به مذهب 

 ! : آن هم چطورنزیداوک

شدِدِنت  واقع،  در  رو   1یی ها یابی ارز  ن یتر اللحندی:    یِ که 

کسان  جانبِ  از  است  شده  نوشته  که    یکتابم  است  بوده 

که    ترسند یم   ن یاز ا   داً یاند، اما شدنبوده  ی خود مذهب

هم    ییها بر بخورد و از آن  یافراِد مذهب  یِ قبا   جِ ی به تر

د  خودشان  قرار    شتر یب  دارندنیکه  عتابِ  مورِد  مرا 

 . اندداده

 ام. داشتهمن هم دقیقًا همین تجربه را : نزیداوک

کنم  سی هر گمان  و  ا  ی کی:  به  هم  شما  موضوع    نی از 

کرد ا  د یاشاره  بس  ن یکه  و    اریموضوع  خوارشمارانه 

ا  نانه یب خودبزرگ اپشت  ۀ دی است.  ماننِد  پشتِ    ۀد یشان 

دارند؛ ما    ازیبه آن ن   گرید   یِ هاها است: آدمگاهندامت

  یِ ها خالفکاران را >در زندانِ اسطوره  یبه طوِر امن  دی با

 .می کن< حبس شی خو

  ی تفاوت  انگرِ یب   د یدارم که شا   ی مسئله پاسخ  نی ا  یِ برا 

شماهر سه    د،ی باشد که من با، شا داشته باشم.    تایِ 

ا  هم، بدونِ  را در هم    میابروها  یلیکه خ   نیمن هنوز 

استفاده    «1ی و »عرفان   « 2یچون »معنو   ی بکشم، از واژگان

 
1 review 
2 spiritual 
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ا  کنمیم بس  ن یو  خاطِر  رنجشِ  باعثِ  از    ی اری امر 

هستند    اتی از تجرب  یسر   کی   رمخداناباوران است. به نظ

مذهب گفتمانِ  در  فقط  و  نادرند    بدونِ   —است که    یکه 

ها سخن گفت. و چون  از آن توان می  — ی گونه شرمزدگ چ هی

به    رود،یها سخن ماست که از آن  ی فقط در گفتمانِ مذهب

شده  ی اریبس  یِ هاافهخر براآلوده  و    ی ل یخ   هِ ی توج  یِ اند 

ها استفاده شده  از آن  یک ی زیف متا  یِ هایباز از شارالتان

  ی ا استفاده  نی چن  توانینم  منطقی  صورتِ   به   اما   —است  

آن چ از  اما  کرد.  ا   ی زیها  است  روشن  که    ن یکه  است 

تجربه با  خارق  یِ ها مردم  چه  حال  دارند،  العاده 

سال تنها در    کی خاطر که   ن یباشد، چه به ا 2. ی ِال.ِاس.د

انشسته  یغار  به  چه  اتفاق  نی اند،  طوِر  به  که    ی خاطر 

س که    یایعصب  ستمِ یاز  را  برخوردارند  تجربه  این 

 سازد. شان ممکن میبرای

تجربانسان است  ممکن  داشته    3بخش یتعال -خود   یات یها 

است    نی تنها در چارچوبِ د  رسد یبه نظر م  نی باشند و چن

م ا  توانیکه  مورِد  برا  اتی تجرب  ن یدر  و  کرد    یِ صحبت 

نقِد آن    نیقائل شد. به ا   گاهیها جا آن است که  خاطر 

مهم  کی بحثِ  که  چون  است؛  زندگ   نی ترتابو    یِ لحظاتِ 

مانسان در  چن   ان یها  و  م  ن یاست  نظر  ما    د یآ یبه  که 

ها  آن  ِددی  از   کم دستِ   —  می بریم   نی لحظات را از ب  ن یا

 .رسدیطور به نظر م ن یا

ببنزیاوکد برا   ن،ی:  بگو  نیا   یِ س م.  بخواهم  که    می که 

ندارد که    یلزوم  ،ی کنیحرف را مطرح م  نیخوب است که ا 

حتمًا با تو موافق باشم. چون که، همان طور که خودت  

م م  ن یا  ، ییگو یهم  نشان  د  دهد یحرفت  تنها    ن ی که 

 
1 mystical 
2 Lysergic acid diethylamide 
3 self-transcending 
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سخن    اتیکه در قالبِ آن بتوان از معنو   ست ی ن  ی چارچوب 

فرد  قِ یگفت. به طر  که  است  گرا را  راست  ی مشابه، خوب 

  رِ یکه خداناباور هم هست. چون که، در غ   م ی داشته باش

ابهام ص  نیا مدر ارزش  یورت،  وجود  به    دیآ یها به  که 

ن ما  چن  ست ی نفِع  که  است  بهتر  در    ی چندگونگ   ن ی و  را 

  ل، یتفاص   ن ی ا  ۀ . با هم میداشته باش   ز ی ن  ها طهی ح  گرید

موافقم، اما اگر هم    توبا    یکه تا حدود   می بگو  دی با

چن  داشتنِ  نظرم  به  نبودم،  آرائ  ن یموافق  <  ی >تنوِع 

 .بودیارزشمند م

بتوان چنزیه اگر  فقط    م ی:  و  ا  کی فقط  را    جاد ی تحول 

 1ی امِر معنو  انِ یم  زیتما   د ی به نظرم آن تحول با  م،ی کن

  یی بایز  یل یقوِل خ باشد. س م، تو نقلِ   2ی ع یو امِر فراطب 

فرانس  از  ژنوِم  ۀ >پروژ  شگامِ یپ   ، 3نز ی کال  س یرا   >

روز    کیکه گفته بود    ی، در وبالگت آورده بود4>انسان< 

  شِ یپ  ۀ منظر  رِ ی تحتِ تأث  ، بوده است  یرد که مشغوِل کوهنو 

م  شی رو م  رد ی گیقرار  زانو  ع  زند یو  به    ح یمس   یس یو 

 . یِرمنطق ی کامالً غ ۀ ج ینت  ک ی .5کند یم  دای پ  مانیا

 .قاً ی: دق سی هر

ه چنزیه که    چی:  این  به  آن    ح یمس   ی سی عتلمیحی  خالِق 

 باشد وجود نداشت.منظره بوده  

 
1 the numinous 
2 the supernatural 
3 Francis Collins 

  یِ مل  ۀ مؤسس  رِ یمد   ؛ییکایو پزشکِ آمر  شناسک یژنت(: ۱۹۵۰)متولِد 

 ل ند یسالمت در ِبِتزدا، مِر
4 The Human Genome Project 
5 https://samharris.org/the-strange-case-of-francis-collins/ 
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را در    1ث یکه سه شاخه داشت تثل زده خی آبشاِر   کی : سی هر

 .ذهنِ او مجسم کرده بود

طور    ن ی. ا می اگانهسه  ی ما به نحو  ۀ! هم قاً ی : دقچنزیه

ممکن نبوده  . بر منکرش لعنت. اصالً  میا شده  ی زی ربرنامه

خدا که  ]خند -چهار   ییاست  باشد.  داشته  وجود    ۀ سر 

 .را ثابت کرده است ن یجمع[. تجربه هم ا

  م یرا قائل شو  زی تما  نیگذشته، مهم است که ا  یشوخ   از

آشفتگ نظرم  به  م  یار یبس   یِ ها یو  برطرف  :  کندیرا 

  تِ یشخص  ۀکه در احساساتِ خود، در ارزشِ افزود   ی های ز یچ

میخود،   ما  که    کنیماحساس  فرگشتِ  نفِع  به  لزومًا 

فرگشتِ ما    یِ که برا  م یثابت کن  م ی توانینم  ا ی.  ند ستین

ا اند هبود  دی مف وجوِد  با  اما،  ما    ی جزئ  ن،ی.  از 

آنهستند ام.  نبا  ستندی ن  یع یفراطب  یورها    د یو 

 در آید.   ونیروحانبه تصرفِ   می بگذار

حقِدِنت  به    یتلخ  قتِ ی :  مردم  که  از  خود  ارزیابیِ  است 

معنو  ۀتجرب ا   ی امِر  تصورشان  ندارند.  است    نیاعتماد 

باشد   خدا  جانبِ  از  اگر  حقان  یگواه   ا یکه    ک ی  تِ یبر 

خوب  ن ید آن  به  م  ی نباشد،  احساسش  نخواهد    کنندیکه 

گو   نی. ا ست ین   نی بود. اما چن هست    نهتجربه همان  که 

طور خارق همان  است.  است   ی العاده  ارزشمند  هست   .که 
است که خود را    ی ا است و لحظه  تان یزندگ   ۀ لحظ   نِ یبهتر

هم که تصورش    ی زی از چ  ، یا و، به گونه  د ی کنیفراموش م

و با خضوِع تمام    د یشو یممکن بوده است بهتر م  تانیبرا 

م  عتی طب  یِ العادگخارق شاهد  همدی شویرا  همن ی.  و    ن ی ! 

  ن ی ا  یِ را برا   ی العاده است. اما مجال خارق  یی به تنها 

بگو   گذارد ینم ا »آ  میی که  با  نیه!  حتمًا  از    دی تجربه 

 «. تر اعطا شده باشد العادهخارق  یجانبِ وجود

 
1 Trinity 
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>ا نزیداوک شدهات یتجرب   ن ی:  مصادره  ا<  طور    نی اند، 

 ست؟ ین

از    ی به نظرم ناش   م، یرک بخواهم بگو   ن، ی : همچنچنزیه

تا مرِز    ن،ی انسان است. چرا که د  تِ ینقص در شخص   ینوع 

ا   ،یخودانکار  بر  متواضع    کند یم  دیتأک   نیمدام  که 

پذ است،  بردبار  و  مهربان  در    رایاست،  اما،  است.  

  ن یرا در مورِد ا   یا متکبرانه  تی به غا  یِ ادعاها  قت،ی حق

که »من ناگهان  کند  دین القاء میکند.  یلحظات مطرح م

من در گردش است. و در    یِ متوجه شدم که کِل کائنات برا 

به من دست داد«.    ی امتواضعانه  داً یآن هم احساسِ شد  یِ پ

م   دی بگو  ست ی ن  ی کی نظرم  به  بردار!  به    م یتوان یدست 

ا  از  را  مردم  تمسخر  وارهان  ن یزوِر  و به  می تفکرات   .

 .میبکن   یکار  نیهم چن  دی نظرم با

شدِدِنت  خسته  من  و  ااه:  از  م   نیم  »کاش    ندیگو یکه 

را داشت که فالن و بهمان«.    ی فروتن  ن یپروفسور ِدِنت ا 

]خند  ند ی گویم  یهِ  تواضع.  ا  ۀ تواضع،  و  حرف    ن یجمع[. 

کر    زنند یم   یرا کسان را  آفاق  گوشِ  تکبرشان  کرده  که 

 است. 

و م   کشندی: بعد ما را م چنزیه »به من  ندیگو یکنار   :

برا  یکار  دارم  من  باش؛  تکاپو    یِ نداشته  و  تالش  خدا 

 است؟   ی چه جور تواضع ن ی. اکنم« یم

ا سی هر نظرم  به  با  یموضوع   نی:  که  آن    دی است  به 

خودبزرگم یبپرداز  شدنِ   ن یب :  ه  متصور  که  چرا    چ ی علم. 

د  انداز  یگر یگفتمانِ  فروتن   ۀ به  بر    د یتأک   یعلم 

کسی  دانشمندان  .  ندارد هر  از  خود  پیش  ندانستنِ  به 

دانشمند اگر  دارند.  کن  یاقرار  وادار  که    د یرا 

حوز   یزی چ  ۀ دربار از  خارج  صحبت    اشیتخصص   ۀکه  است 

»مطمئنم   که  گفت  خواهد  محتاطانه  اول  همان  از  کند، 
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  ۀ از من دربار   شتریهست که ب   یجمع کس  نیهم   انِ یدر م 

بد  نیا بداند و  الزم    یِ هاداده  ۀاست که هم  یهی موضوع 

ندار  دسترس  در  ام«یرا  در  ب   ن ی.  هر    شیگفتمان،  از 

د گس  ،ی گری گفتمانِ  به  صراحت    ش ی خو  یِ نادان  ۀتر به 

 . م یاقرار دار

خچنزیه واقع  در  اما  آکادم  ی لی :  افراِد  هستند    کی از 

ا  م  نیکه  نشان  خود  از  را  کاذب  اما  دهدیتواضِع   .

 . متوجِه منظورت هستم

ام  باشد. مسئله  ن یچن  د یبا  یکی : هر فرِد آکادمنزیداوک

مذهب افراِد  اعتقادنام   نی ا  یبا  هفته  هر  که    ۀ است 

م   1ه یق ین دق  خوانندیرا  چ   دیگو یم   قاً ی که  چه    ی ز یبه 

فقط   نه  دارد،  وجود  خدا  سه  دارند.  .  یکی باور 

و بعد به . .    رد یمیم  یسی باکره؛ ع   مِ یمر   >اعتقاد به<

نم م  دانم ی.  مرود یکجا  جا  همان  روز  سه  و    ماند ی. 

را جزء به    هانیا  ۀهم   ونمذهبی  —  زدی خیدوباره بر م 

ما را به    ییبا چه رو  دانمیو نم  کنندیجزء تکرار م

م  ی ادیز  نانِ یاطم  م  کنند یمتهم  شک    ندی گویو  از  شما 

 .دیا نبرده ییبو

خِدِنت  نظرم  به  آن  یل ی:  حتاز  اجازه    یها  خودشان  به 

از    شهیکه دانشمندان هم   ی به سؤال   یاکه لحظه  دهندینم

م »اگ  پرسند یخود  کنند:  باشم  تأمل  اشتباه  در  ر 

اصالً  این حرف  چطور؟«. »اگر در اشتباه باشم چطور؟«.  

 .گنجدیشان نمدر قاموس

نظر  موضوع هم  ن یاگر با شما در ا   ست ین  ی : مشکلچنزیه

 نباشم؟ 

 .: نهِدِنت 
 

1 Nicene Creed 
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که شکست نه،    ون یمذهب   یِ هااز حرف  یا : بخشِ عمدهچنزیه

م  دشوار  را  آنان  با  مناظره    ن یهم  قاً یدق   کندیبلکه 

م  که  ا   ک ی دچاِر    ندیگو یاست    وسته ی پ  یِ مانیبحرانِ 

دعا  واقع،  در  م   یی هستند.  که  هست  »اد یگو یهم    مان ی : 

ب   یا  آورمیم فرما   یِ مانیا یخداوند،  امداد  «.  1مرا 

بودن    کی بزرگِ کاتول  تِ یبود که مز  تهگف  2ن یگراهام گر

  . کشدیاست که همواره عدِم باوِر او را به چالش م   نیا

باور از آدم  یل یخ نظاِم  دو  حفِظ  با  زندگ  یِ ها    یِ متضاد 

 .برندیم  شیخود را پ 

 .: بلهِدِنت 

 .قاً ی : دقنز یداوک  

و    شناسم یکه م  ی کسان  ۀ است که عمد  ن ی: تصورم اچنزیه

طور    نیا  شهی هم  خوانندیم  مانی باا  ای خود را باورمند  

پ  یِ زندگ را  نم برندیم   ش یخود  دچاِر    م یگوی.  که 

چن  3ی زوفرنیاسک  است.    ی حرف  نی هستند؛  گستاخانه  قطعًا 

شان آگاهند.  بودنِ حرف  یِرمنطقیاز غ   یها به خوباما آن

نزدِ   یوقت  م  که  مسافرت    ی وقت   روند،یپزشک  به  که 

ا  ی گر ید   یِ زها ی چ  ای   روند، یم انجام    ل یقب   ن ی از 

نم  دهند،یم عمل  باورشان  اساسِ  به  کنندیبر  اما   .

هست   توانیم  ی ریتعب  که  ا   شانیگفت  بند    نیبه  باور 

ع در  م   نِ یاست.  برا  توان یحال،  که  ارزش    یِ گفت  شک 

 
 ۹:۲۴س  رقُ م   1

https://wordproject.org/bibles/fa/41/9.htm#0 
2 Graham Greene 

از    شی او درست پ  ؛یس یانگل   سِ ی نورمان (:  ۹۱-۱۹۰۴)   ن یگراهام گر

را    ک«یشد و بعدها عبارتِ »خداناباورِ کاتول  کیازدواجش کاتول 

 .در وصفِ خود به کار برد
3 schizophrenia 
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که    کنند یم  ی قائلند. در واقع، هر جا که بتوانند سع 

 .کنند  شک را وارد

م نزیداوک پس  است.  جالب  وقت   توانی:  ا   یگفت    ن یکه 

طور را  م  یاعتقادنامه  گو  کنندیادا  آن    ییکه  به 

من باور    ، ی»آر  ندیگو یکه م   ی راسخ دارند، وقت  مانِ یا

دارم، من باور دارم، من باور دارم!«، در واقِع حکِم  

شکِ    کندیها کمک م را دارد که به آن  ییمانترا  که بر 

 .ندارند مان یچون که واقعًا به آن ا.  ند خود غلبه کن 

 — : کامالً! وِدِنت 

همتا چنزیه همچون  شک،  بدونِ  و  خود،    انِ ی:  سکوالِر 

به آن باور دارند. دوست ندارند    گرانیخوشحالند که د 

 .باور اذعان ندارد  نیبه ا   یکس نند ی بب

 .طور است   نی : بله، همنز یداوک  

آنسی هر ا :  آغاز  از  شگفت  ن یها  را    زیبرانگیحرکتِ 

م نهند  بنا میفرض    نیبا ا شالوده را  و    دهندیانجام 

توسل به دل   مانِ یکه ا  و منزلت  لی بدونِ    ی و مدرک قدر 

دکتر   ژهیو >نکت   ن یهم  مان ی ا  نِ یدارد.  <  یِ اخالق  ۀاست. 

د که است.    نیهم  1شکاک   یِ توما  یِ نی داستانِ  است    چنین 

را    دهیا   نی بعد ا  و  کنندینقطه آغاز م  نی ها از اآن

م مناظراتِ    ده ی ا  ن ای  چه  چنان   —  کنند یمطرح  در  را 

تحو من  به  هم  امر که    ن همی  که   —اند  داده  ل یمختلف 

خود    اورندی ب  مانی و مدرک ا  لیبدونِ دل   توانندیمردم م

هم   ی نوع  است.  تو    نز، یکال   س یفرانس   ن یمدرک  که 

آورد چنز ی ]ه را  اسمش  کتابش    نیا   ،ی[  در  را  موضوع 

را نسبت به    ی حسِ شهود  نی که ما ا  نی هم  2. کندیمطرح م 

 
1 Doubting Thomas 
2 Francis Collins, The Language of God (New York: Free Press, 2006). 
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  ده یچ یو پ  فی ظر  ی خود مدرک  یِ به خود  می >وجوِد< خدا دار

  ی : وقت کندیجرقه عمل م   کی همچون    ن ی. و ا شود یم  یتلق 

پذ دل  د یرفتی که  بدونِ  نقط  لی >باوِر<  مدرک  آغاِز    ۀ و 

  ش یپ  د یتوانینقطه م  ن یکه از ا   ن یاست، هم  یقبول قابلِ 

و بعد طلبِ    د، یآیبه حساب م  ده ی چیمدرکِ پ   ی نوع  د یبرو 

  شود یم  یوسوسه تلق   ی فساِد عقل، نوع  ی نوع   شتر ی مدرکِ ب

با  وقت   دیکه  و  کرد،  حفظ  آن  برابِر  در  را  که    یخود 

  شه ی هم  یِ بی خودفر  نِ یماش   کی به راه افتاد    ند یفرآ   ن یا

 . افتاده است انیحرکت به جر   در

که به آن    یز یکه >چ  ن یها مسرورند از اآن  ی: ولچنزیه

غ  مانیا غ   اثبات ِرقابلِ ی دارند<  در  چون،    ن ی ا  رِ یاست؛ 

د  ن  یِ برا  گریصورت،  آن  ا   یازیباوِر    ی قلب  مانِ یبه 

قبود ینم همه  اگر  د   یس ی ع  امِ ی .  همه    میبود   دهیرا  و 

ُخب، در آن    م،یافتگانی ما از نجات  یِ که همگ  می دانستیم

  ی زندگ  ری رناپذییتغ  یِ نظاِم باور   یصورت در چارچوبِ نوع

که    یی . ما آمدیقواعدش به اجرا در م  د یکه با  می کردیم

  قت یامر حق   ن یکه ا   م یخوشحال   یل یخ   م یبه آن باور ندار

م  که  چون  چن   می دانیندارد؛  اگر  اوضاع    نیکه  بود، 

هم که به آن باور دارند    ییها. آنشد یوحشتناک م  یل یخ

  ی شک  گر ی که باورشان اثبات شود و د  رند اصالً دوست ندا

ندا وجود  موردش  د در  گاه  آن  که  چرا  باشد؛    گر یشته 

  کِ یشاِم تار  گرید   ، نخواهد داشتدرونِ ذهن وجود    ی نبرد

 نخواهد داست. وجود  1ی روح 

ما نوشته شده    یِ ها از کتاب  ی کی  یِ رو   یاب یارز   ک ی:  سی هر

دق دق  د یآینم  ادمی   قی بود،  اما  هم  قاً ی کدام،    ن یبه 

نکته اشاره کرده بود: خداناباوران چه توقِع ابلهانه  

  ی و مدرکِ کامل   لی دارند که انتظار دارند دل  یی جایو ب 

 
1 dark night of the soul 
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در    نی ا  یِ برا  همه  اگر  باشد.  داشته  وجود  باورها 

با   ا  اده ی ز  شواهِدمواجهه  حد  که    آوردند یم   مانی از 

  س ی فرانس  د،یآیم  ادمی . حاال که  بودینم   یخاص  زِ ی چ  گرید

 .حرف را زده بود   نیود که ا ب  نز یکال 

واقع،  چنزیه در  فنتونِ    یک ی:  کاُنن  دوستانم،  از 

مقدسِ    سای ، گفته بود که اگر کل1آکسفورد  اعتباِر کفنِ 

تأ  2ن یتور  من    د ییرا  م  یکی کند،  م   کنم یجمع  .  رومیو 

  ن یدنباِل ا   خواست یم  سایحضار[. چون که اگر کل  ۀ ]خند

چ بگ  زهای طور  نسبت  خواستینم   گر ید   رد،ی را  آن    ی با 

وقت  باشد.  کردم،    یداشته  شروع  را  کتابم  توِر  که 

  ن یباشد؛ اول   ار یهمه با من    ن ی انتظار نداشتم بخت ا

بود. البته انتظار    د. عالیمر  3فالِول   یسفرم، جِر   ۀهفت 

ترز مادر  که  در    4ا نداشتم  آب  از  خداناباور  ناگهان 

]خندد یآ نامه  ۀ .  اما  م   شی هاحضار[  که  و    خواندم یرا 

دارم هم  نامهشان هنوز  در  هستند.  جالب  نوشته    ش یها ، 

کار هر  که  ا   کی  چی ه  تواندینم   کندیم  یاست    ن یاز 

که نزدشان اعتراف    یشانیکش   ۀ. به هم رد ی را بپذ  زهایچ

هم   کند، یم ه   د یگو یم   شی هامافوق  ۀبه  به    ییصدا  چ یکه 

نم نم  ی حضور  چی ه  رسد، یگوشش  احساس  در    یحت   کند، یرا 

 
1 John Fenton 

(: کشیشِ انگلیکان؛ کاُننِ کلیسایِ مسیح، آکسفورد،  ۱۹۲۱-۲۰۰۸) 

۱۹۷۸-۹۱ . 
2 the Holy Shroud of Turin 
3 Jerry Falwell 

  کا؛یآمر   یِ جنوب ستِ یبپت   شیو کش   یر یتبش  یِ حی مس(:  ۱۹۳۳-۲۰۰۷)

 .۱۹۷۹در ساِل  یت ی ُمرال ِمجار  گذارانِ ان یاز بن ی کی
4 Mother Teresa 

(، معروف به مادر  ۹۷-۱۹۱۰)  و یاجیگونجه بو  زیِ آن

  ۀفرق  گذارِ انی بن  ک؛یکاتول  یِ ترزا: راهبه و مبلِغ مذهب 

 «. ه یر ی»مبلغانِ خ
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سوگندها  یحت   ، 1ی ربان  یِ عشا  در  2یِ هنگاِم  از    غی مختلف. 

که »خوب است.    سندینو یحس. در جواب به او م  ن یتر کوچک

دار   یعال  تو  م   یاست!  بخش  نی بد.  ی کشیرنج  از    ی سان 

مس  یرنج  که  کش   حی را  شدن  مصلوب  وقتِ  دوش    د یبه  به 

.  کند«یم  3جُلجُتا   ۀاز واقع   ی رنج تو را بخش  ن ی. ایکشیم

چن  کمتر    توانینم  ی استدالل  ن یبا  چه  هر  کرد.  مقابله 

 . دهد یرا نشان م مانت یا  شتری ب  ،یباورش کن 

 . کندیرا ثابت م   مانتی ا  یِ راست شتر ی : بسی هر

اچنزیه و  بله،  تار   نی :  شاِم  خود  کِ یتقال،  به    یِ روح، 

  ن یکه ا  می ریکه بپذ   می گواه است. پس ما مجبور  ک یخود  

واد  دو  زه   یِ دو  هستند.  هم  از  که    الِ ی خ  یمجزا  باطل 

 . میمناظره کن   یطرِز فکر  ن یبا چن   می بتوان

مِدِنت  دار  یکار   نی هم  م یتوانی:  که  م  ی را    ی دهیانجام 

ده »امیی بگو  می توان یم   ،یعن ی .  می ادامه  مجموعه    نی : 

تکامل    جی که به تدر  نی را بب  ز یبرانگ تأمل  یِ هااز حقه

استفاده    4دور   ۀها از سفسط . بدان که در آناند افتهی

درست است،  ه  ی شده  به  و  است  شده  گرفته  فرض    چ یشان 

درست جلوه دادنِ    یِ ها را براحقه  ن یا   ، ندست ی بند ن  ز یچ

بعد باید بگوییم که  و    .« به کار برد   توان یم   زی همه چ

.  می استفاده کن  مان یهادر استداللها  توانیم از آننمی

ا  م   قتی حق  نیصرفًا  گوشزد  در    یِ که برا   میکن یرا  تأمل 

  قاً ی . چون که دقستندی از اعتبار برخوردار ن  یز یچ  چیه

  ی ز یموجه جلوه دادنِ هر چ   یِ برا   توانیها را محقه  نی هم

دغل آشکارا  برد   یبازکه  کار  به  که    یز یچ   و.  است 

برا ا  م یواقعًا  است  هم    ن ی جالب  کالهبردارها  که  است 

 
1 Mass 
2 sacrament 
3 Calvary 
4 circular 
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.  رند یگیها را به کار محقه  ن یهم   نی از ا  یار ی بس  رِ ی نظ

دقآن هم  هم  قاً یها  ربِط    ن یاز  و  باطل  استدالالت  نوع 

م  ربطیب   یِ زهایچ استفاده  هم  عنوان    کنندیبه  به  و، 

  حضِ . و به مدهند یجلوه م   لت ی فض  ید را نوع مثال، اعتما

را نسبت به    دیاز شک و ترد   ینشان  نیتر که کوچک  نیا

  بم یننه من غر   یفور   د،یفرِد کالهبردار از خود بروز ده

  دار حهیکه احساساتش جر   کندیادعا م   آورد،یدر م  یباز 

ب  شودیم  ادآوری شده است، و به شما     و   چونیکه باوِر 

خص  چقدر  ا   یفی شر  ۀص یچرا  چ حقه  نیاست.    ی دیجد   زِ یها 

استند ین متماد  یِ ط  ی همگ  ها نی.  تکامل    ی اعصاِر 

 . اند افتهی

توانیم به  را هم می 1هایِ ویژه استفاده از جلوه:  زچنیه

حقه این  کنیم.  مجموعۀ  اضافه  چ   ی کی ها  که    ییزهایاز 

مشروع  م  نید   تِ یعدِم  برمال  کامالً  به    سازدیرا  باور 

  »   ند ی گویهستند که م  ی همان افراد  ها نیمعجزه است. ا

ن  نی نشتیا ک  ی معنو  ییرو ی هم  در  کرده    هانی را  حس 

است که اصالً    نیحرفِ او ا   یِ اصل   ۀکه نکت   یبود«. در حال

ن   یا معجزه کار  هستیدر  طب   یر ییتغ   چ ی .  نظاِم    یِ عیدر 

آسا است.  معجزه  ی است که امر  ن یو هم   دهدیامور رخ نم

می  نی نشتیا ها  آن بر  مصادره  را  خود  نفِع  به  دارند 

 . کنند می

  ی همان انتقادات  می نیب یکه م  یای: و هر فرِد مذهبسی هر

م د  میکن یرا که ما مطرح  .  کندیوارد م  انیاد  گریبه 

شبهِ آن ادعاها -ها  قطع -شبهِ   یِ معجزات،  و    تِ یموجه، 

م   گرانید ناروا  آشمرندیرا  تشخن.  به  قادر    صِ ی ها 

اطم  یِ هاحقه د  نانی جلبِ  خ  ان ی اد  گری در  و    ی لی هستند. 

رو  عی سر مآن  یِ هم  انگشت  مسگذارند یها  هر    ی ایحی . 

 
1 special effects 
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نم   داند یم قرآن  ب  تواندیکه  خالِق    و  کمیکالِم  کاستِ 

فکر کند، معلوم است که    ن یباشد و هر کس که چن   هانیک

نخوانده   را  آن  وقتاستدرست  ما  ا   ی.  نکته    نیبه 

  م یآور یرا هم م  یا یقو  یلی خ   یِ هابرهان  م،یکنیاشاره م 

  ا ی  سا ی که آنچه که مردم در کل  م ییگویرا هم م  ن یو ا 

که ممکن است    نای   با — کنندیتجربه م  ش یا یبه هنگاِم ن

  ان، یی که بودا   قتیحق   نای  و  —هم باشد    ی مثبت  ۀتجرب

را    یاحساس  نیچن   یهمگ  انی ح یهندوها، مسلمانان، و مس

قداستِ قرآن    ا ی  یس یع   تِ یبر الوه  ی لی دل  کنند یتجربه م 

 .ستین

راِه مختلف براِدِنت  هفده  که  چون  حاالت    نی ا  ۀتجرب  یِ : 

 . وجود دارد

از    دوارم ی: در ضمن، حاال که بحثش مطرح شد، امچنزیه

ا  به  که  است  خوب  اما  نشوم،  دور  هم    ن یبحث  مسئله 

باش  داشته  وقت   میتوجه  م  ی که  شما  »ُخب،    پرسند یاز 

هم    ی مثبت  راتِ یتأث  ن یکه د  د یهست   ن یشما منکِر ا   یعن ی

دن مذهب   ایدر  افراِد  و  است  وجود    یِ داشته  هم  خوب 

در اِ   ن ی دارند؟« )هم صبح،    ن ی ا  1وز ی. نی.سی.ب ی امروز 

  و   برویردخور ندارد، ب  یعن ی.  دند یسؤال را از من پرس

.  . اصالً چرا نکنند؟( کنندیبرهان را مطرح م  نیبرگرد ا 

خواهد بود: »ُخب، بله، در واقع من    نیپاسخِ ما چن   اما

اجتماع   امدهی شن خدماتِ  غزه  در  حماس  ارائه    یکه 

]خنددهد« یم لوئ  ۀ.  گروِه  و  فراخان ی حضار[  در    2س  هم 

 
1 ABC News 
2 Louis Farrakhan 

تغ  (،Walcott)  والکات  سیلوئ  فراخان  به  نام    رِ ییبعدًا 

)متولِد     یی کایآمر  ستِ یونال یناس   پوستِ اهی س(:  ۱۹۹۳داد 

 .آو اسالم  ِشنی نِ  ییِ کایآمر  یِ و رهبر گروِه مذهب
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که در زندان به سر    یجوان   پوستانِ اهیبه س  اد ی ترکِ اعت

 . کندیکمک م برند یم

  درستیِ   احتمالِ   منکرِ   —غلط    ا یدرست است    دانمینم  من

ن  استمیآن  وجوِد  با  که    شود یعوض نم  قتیحق   نی ا   ن،ی. 

نظام  ک ی]حماس[    یاول  طرِز    یست ی ترور  یِ سازمانِ  و  است 

و    یِ فکر  دوم  1ز یهودست ی متعصبانه  و    2ۀ فرق  ک ی  ی دارد 

شک   هانهی سف  3نژادپرستِ  سا  ی است.  که   4ی نتولوژ یندارم 

که،    یز ی. اما چکند یبه مردم کمک م   ادی تهم در ترکِ اع 

  ن یا   کنمیم  د یافراد به آن تأک  نی در بحث با ا  شه، ی هم

ها  رقهف   نی از ا  یکی   یِ را برا   یی ادعا  نی است که اگر چن

ها هم  آن  ۀآن را از هم  د یبا   د،یها مطرح کردو گروه

 نشانۀ ریاکاریِ شماست.  د،یر ی. اگر نپذدی ریبپذ 

و    دی بساز  5ی دئولوژی ا  ک یخودتان    د ی توانیم  ا ی :  سی هر

  ی دئولوژ یذهن شماست، ا   ۀچون ساخته و پرداخت   عتاً ی طب

نفر    اردهای لیاگر به م   >فرض کنید که<است، اما    یکاذب

 . واقع شود  د یمف تواند یشود، م  غیتبل 

 .: درست استچنزیه

از    دیاست. با   نی من ا  نِ ی: »آئ دیی بگو   دیتوان ی: م سی هر

ر  دی بخواه  تانی هابچه علوم،  و    ات، ی اضیکه  اقتصاد، 

  اموزند ی نحو ب  نیرا به بهتر   یجهان نی ا  یهارشته  مِ تما 

جهت اهتمام نورزند، پس از مرگ، هفده    نیو اگر در ا 

  ن یحضار[ چن   ۀ . ]خند دهند«یها را عذاب م آن  ثی خب  وِ ید

از  به  یل یخ   ینی آئ مرتبه  هزار  بود؛  خواهد  دردبخور 

 
1 anti-Semitic 
2 cult 
3 racist 
4 Scientology 
5 ideology 
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هم با  بود.  خواهد  بهتر  احتماِل  حرف  نی ا  ۀ اسالم  ها، 

 . چقدر خواهد بود؟ صفر  ثیخب   وِ یهفده د  ن یوجوِد ا 

مبهمنزیداوک مرِز  نظرم  به  ب  ی:  دارد  روشِ    نِ ی وجود 

و روشِ صحبت    اتیاله   ِدی و اسات  خته یصحبت با افراِد فره 

  ۀ ها. و فکر کنم که همتر از آن، بچهبا حضار و، مهم

ا به  شده  ن یما  هدف  م یا متهم  دنباِل  ساده    یِ ها که 

جِر  م،یرویم مفالِول  ی دنباِل  کار  م یرو یها  کاِر    ی و  به 

را    .م یندار  ات یاله   ۀخت ی فره  دِ یاسات شما  نظِر 

ا   دانم، ینم من  نظِر  به  اسات   نیاما  که  است    دِ یطور 

فره   اتیاله  ۀخت یفره  همد   ی وقت  ختگانیو  صحبت    گریبا 

وقت   ند، ی گویم  زی چ  کی   کنند یم پامنبر  یاما  و    ها یبه 

کل  حرف  گری د  زِ ی چ   کی   رسندیم  سایحضاِر  معجزه  از   .

 — از  زنند؛یم

آنِدِنت  البته  برا :  کل  یِ ها  و  مسجد  صحبت    سایحضاِر 

 . کنندینم

 . کنند یها صحبت م آن یِ اعظم که برا یِ ها اسقف: نزیداوک

اساتِدِنت  اگر  اما  است،  درست    خته ی فره  ات ی اله  دِ ی: 

اصالً   مبلغان  کنند،  صحبت  مبلغان  با  که  بخواهند 

 [ خندد ی. ]م ستی ها ن حرف  نیشان بدهکاِر ا گوش

 . ییگوی: بله، کامالً درست م نزیداوک

با ِدِنت  اله   می بدان  دی:  جمعرده  اتِ ی که  مثِل    یِ آورباال 

تخصص  ونِ یکلکس کاِر  است.  انگشت  یا یتمبر  و    ی شمار است 

 . روندیآن م  یِ پ

 .شنودیرا نم  شان یهم صدا  ی: و کس نزیداوک

< در  قی : سرشان به کاِر خودشان است و مشغوِل >تحقِدِنت 

و    زیر  ی لیخ   اتِ یجزئ  یسر  کیمورِد   هستند  مرموز  و 
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هم خرد    شان یهاحرف  یِ برا   شانشانی کمعموالً  هم  تره 

خکنندینم کسر  البته  حرف  یکوچک  یلی .  به    شانی هااز 

که به گوشِ    نیا   یِ . اما براکند یعموم هم نفوذ م   انِ یم

ها را  و آن  دهندیشان زرق و برق م به حرف  ،عموم برسد 

م چ  کنند؛ یجذاب  که  و    یز یچرا  کتاب  در  که 

  ام دهدی   من   که   آنچه  کم دستِ   —  سندی نویم  شان ی هامقاله

است    ییزهایچ  دربارۀ  و  است  تکلف  از   پر و  پرطمطراق  —

 . روزمره ندارند  یِ در زندگ   یکه کاربرد

  د ی حضار[ با  ۀ! ]خندستیطورها هم ن  نی ا  ر،ی: نخ چنزیه

  م یبگو    1گراث مک  ستریرا در دفاع از پروفسور آل   ن یا

وارده کرده بود گفته بود    چاردی که به ر  ی که در نقد

آموخته ما  به  که  چنان  مس که،  اکثِر  و  هم    ان ی حیاند 

ترتول  قت ی حق  نی ا  دانند، یم که  است    2ان یندارد  گفته 

«Credo quia absurdum »3  —   که   چون   دارم  باور   آن   »به  

هم نداشته    قت حقی   که  آمد   عمل  به   کاشف.  است«  نامعقول

  ن ی ام و اکرده  یرا بررس   ن ای  خودم  البته  —شده است  

باشم. در واقع،    دهیگراث آن را شن که از مک  ستی طور ن

ا  ان ی ترتول بودنِ  ناممکن  است  چ   ن یگفته  است    ی زیامر 

تمایِز    نی. به نظِر من که ا کند یم   ریکه آن را باورپذ 

برا  ۀاست. ]خند   یف یظر  یل یخ و    یِ حضار[ و  ذهن  پرورشِ 

بس  نی بنکته آن  م  اری کردنِ  کار  ب دی آیبه  به    انِ ی. 

چه    گر،ید احتماِل    رتری باورناپذ  زیچ  کیهر  باشد 

 
1 Alister McGrath 

اله (:  ۱۹۵۳)متولِد   کش  اتیاستاِد  صاحبِ    ؛ ی شمال  رلندِ یا  شِ یو 

در دانشگاِه    نی علم و د(  Andreas Idreos)  درِئوسِ یا   اس ی آندر  یِ کرس 

 .آکسفورد
2 Tertullian 
3 De Carne Christi, 5. 
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کس  ی ساختگ است  ممکن  چطور  آخر  است.  کمتر  آن    ی بودنِ 

 را از خودش بسازد؟  ری باورناپذ  نی چن  یز یتالش کند و چ 

چن   به من    یا مسئله  ن ینظرم  جوابِ  دارد.  مناظره  ارزشِ 

ا چن  ن یبه  افراد  دار   نی گونه  شما    ا ینامه    د یاست: 

م  تان لیم یا غلط  آدرسِ  به  م د یفرست یرا  همه  :  ندیگو ی. 

.  م«یقضاوت نکن   انی ادگرای بن  یِ را از رو   نید   دیی ای »ب

که    زنمیمثال م  تانیانگلستان را برا   یِ سا یسّلمنا. کل 

ا  نفر  اخواالمرتبه  انِ یشوا یپ  زدو  بودند    راً ی اش  گفته 

  ۀ ج یآمده بودند نت   1ر یِ شا ورکی که در نورث    یی ها لی که س

  3اند. >گناهان< بوده  گر یو د   2انه ی گراجنسهم  یِ رفتارها

< در نورث  ییرفتارها  نیالبته احتماالً >نه به خاطِر چن

>رفتارها  ر،یِ شا ورکی خاطِر  به  <  انهی گراجنسهم  یِ بلکه 

 حضار[   ۀ. ]خند ندندر ل

 حضار[  ۀ بد است. ]خند اشیری گنشانه ی کم ک ی: خدا ِدِنت 

که  چنزیه شد  مشخص  ا  ی کی:  اسقفِ    نی از  افراد، 

اعظِم    ی ن یجانش  یِ برا  ی شنهادیپ   ۀ نی گز  ،4ورپول یل اسقفِ 

قرار    سا یکل   ن یالعاده است. ابوده است. فوق  5ی کانتربر

م که  دغدغه  رو، انهیاست  و  تفکر،  آن  اهِل  و  باشد  مند 

. حاال  کندیرا صادر م  یااحکاِم متعصبانه  نیچن   نیوقت ا

به    ی ا گراث چطور نامهمک  ستر ی که آل  بدانم دوست دارم  

  ا ی : »آسدینو یاش م در نامه  ای. آ سد ینو یها ماسقف  نیا

 
1 North Yorkshire 
2 homosexuality 
3 https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1556131/Floods-are-judgment-on-society-say-bishops.html 

اهام  گر  شیمضمون از جنابِ کش  ن یبد  ی نقِل قولاین منبع،  در  

 . است آمده  ،  ۹-۲۰۰۰  ل ی، اسقفِ کارال( ۱۹۴۲داو )متولِد  
4 James Jones 

(: کشیشِ انگلیکان؛ اسقفِ لیورپول در  ۱۹۴۸جیمز جونز )متولِد 

 . ۲۰۱۳-۱۹۹۸هایِ سال 
5 Archbishop of Canterbury 
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هست دار   د یمتوجه  چطور  کل  دی که  و  که    ییسا ی خود  را 

  ا یآ  د«؟ ی کنیخاص و عام م  ۀ < مضحک دی آن هست  ۀ ندی>نما

  ی ها نوشته است؟ اگر به صورتِ خصوص به آن  یا نامه  نی چن

به    د یندارد. با   یمن ارزش   ِدیاز د   د ها گفته باشبه آن

عموم آن  یصورتِ  من  به  به  چرا  باشد.  کرده  گوشزد  ها 

رو  ندیگویم از  ندارم  حق  اسقف  ییها حرف  یِ که  ها  که 

من    ی داور   سا ی کل  ۀ دربار  زنند یم از  که  کنم؟  معتقدم 

 . برخوردارم  ی حق نی چن

اسات نزیداوک نمااسقف  ات، ی اله  دِ ی:  و    ندگانِ ی ها، 

ماسقف انتقاد  ما  به  چن   کنندیها  چرا    ر یتعب   نیکه 

مقدس بازتاب  یِ ها که نوشته  د یکنیم   ت یواقع   ۀ دهندکتابِ 

  د یکنیمتهم م   نیچرا مردم را به ا   ندیگو یم   ای است و  

  کنند؟ یم  ری تعب  ت یواقع  ۀدهند که کتابِ مقدس را بازتاب

  ۀ دهند را بازتاب  1ش ی دای : »البته که ما ِسفِر پندیگویم

ا  . !«م یدان ینم  ت یواقع وجوِد  با  در    ن یاما 

م  شان ی هاموعظه آدم   کنند ینقل  حوا   2که  کار    3و  چه 

گو  که  چنان  نکردند،  کار  چه  و  حوا    یی کردند  و  آدم 

مجوز    نی ها اآن گویی  که   چنان —اند واقعًا وجود داشته

کنند که خودشان و    حبت ص  یی زها ی چ  ۀرا دارند که دربار 

آن دانشِ  سطحِ  که    داندیها را داشته باشد مهر کس که 

  ن شایهایبا پامنبر   ن یهستند. اما با وجوِد ا   ی ِرواقعیغ

م   یطور  سخن  حوا  و  آدم  واقعًا    ند یگو یاز  انگار  که 

داشته شخصوجود  که  انگار  و<    ی خی >تار  یی هاتی اند؛ 

خبوده  یواقع و  پامنبر  یمی عظ   لِ ی اند.  واقعًا    هایاز 

ا  واقع  نیتصورشان  حوا  و  آدم  که  <  ی خی>تار   تِ یاست 

 . اند داشته

 
1 Book of Genesis 
2 Adam 
3 Eve 
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مِدِنت  اصالً  کن   ی توانی:  وقت  یتصور  ا   ی کی   ی که    ن یاز 

اموعظه م  ن یگران  مطرح  را  موضوعات    د ی بگو  کند یگونه 

است.    یو نظر   یل یتخ   یداستان   می بگو  خواهمیکه م   یزی »چ

استعار  ت یواقع اما  نه.    یف یظر   ی لی خ  ۀ ندارد،  است«؟ 

 [ خنددی]م

  ، ی که کار از کار گذشته است، به نحو  ی : وقت نزیداوک

که انتظار دارند شما از    کنند یاشاره م   ی به طوِر ضمن

 .دیها< مطلع باش داستان ن یبودنِ ا یِرواقع ی >غ

 . کنندیاعالم نم حاً ی را صر  ن یوقت ا   چی: بله، اما ه ِدِنت 

نکت سی هر که ه  نی ا  گر ید   ۀ:  هم نم  چی است    ند یگو یوقت 

د که  شد  تفس   گریچطور  عنوانِ    رِ یاز  به  مقدس<  >کتبِ 

واقع   یبازتاب  ا   ت یاز  برداشتند.  به    ن یدست  آدم  همه 

م انتقاد  واقع   کنندیما  >از  یا تندروانه  یِ پندارتیکه 

دار مقدس<  م   می کتبِ  مدام  بن  ند یگو یو  ما   1ادگرا یکه 

که    کنندیوقت رو نم  چیه  روها انهی ن مای  اما  —  میهست 

م  که  شد  شاخص  روانهیچطور  اصالً    ی رو انهی م  ۀشدند. 

ا   ۀ شاخص  ست؟یچ پ  ن یآن  در  که،    یِ کار  یِ هاضربه  یِ است 

س و  هم   استِ ی علم  به  را  خود  باوِر    ن ی ا  ۀسکوالر، 

 . م یها از دست داده باش از آن ی می ن  ایها  گزاره

ضربهِدِنت  >و  واقع   ی ناش  یِ کار   یِ ها:    یِ پندارتیاز< 

 . منتقدان ۀ تندروان

دسی هر مسئل  ۀ اجاز  نی :  هزاران  به  خود  مختلف    ۀ وروِد 

  ن ی دارند که ا  یسع  روانانهی و م  استه  از دست داد را  

  ن یکه د   ند بگوی   —کنند    ی تلق  نید   یِ برد برا  یرا نوع 

  ن ی که ا  ی . در صورتدهدیخود را ارتقاء م  رتِ یخودش بص 

 
1 fundamentalist 
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  ن یبوده است؛ علم آن را بر د   رونیب از    رتیبص  شِ یافزا

 . کرده است  لیتحم 

هم چنزیه به  مربوط  که    ییِ ادگرایبن   یِ ادعا  ن ی:  ما، 

  ی کی بکشم،    ش یبحثِ آن را پ   خواستمیاتفاقًا خودم هم م

به صورت    دمی بود که د  یکس   نیاول   1آرک سات  یِ ها شیاز کش

[ و من حمله کرده بود و گفته  چارد یمکتوب به تو ]ر 

انداز به  ما  کسان  ۀ بود  مترو  ی همان  را    یِ که  لندن 

خاطر  نامش را به  .  میهست   ادگرایبن   ندمنفجر کرده بود

 ؟ یدار 

 .ست ی: نه، خاطرم ن نزیداوک

او  چنزیه در    کان ی انگل  ۀواالمرتب   ار یبس   شِ یکش   کی: 

اسقفِ  است سات  2قلمرِو  ب3آرک  در  او  با  .  ی .سی .بی. 

به    دمیبرنامه داشتم. از او پرس  »چطور است که شما 

کل  گویاِی    یی به تنها  ن ی"؟ هم4"گله   د ییگویم  سایحضاِر 

نیست   داین  طور  چه  فکر    نی هم  د؟ی دار  ین ی که  که 

گفت:    تانی هایپامنبر  دیکنیم هم  او  هستند؟«  گوسفند 

بخواه  را  گ  یزمان   ک یمن    د،ی»راستش  وعظ    5نو   ۀ نی در 

  ی ل ی. البته که خ شود«ینم  دایو آنجا گوسفند پ   کردمیم

  ن یهم در ا  ن همی خاطرِ   به — شود ینم دا ی جاها گوسفند پ

انج آموزشِ  جاها  م  لی طور  ]خند شودیسخت  در    ۀ.  حضار[ 

اهِل    وانِ یح   ن یتر که مهم  می دیجواب به من گفت: »ما فهم 

  شِ یخوب به خاطر دارم که کش  ی لیچه بود و خ   ه یآن ناح

 
1 Southwark 
2 Diocese 
3 Colin Slee 

آرک از ساِل  سات  شِ یکش  کان، یانگل شِ ی کش( ۱۹۴۵-۲۰۱۰)

 . تا زمانِ مرگش   ۲۰۰۰از ساِل  سایکل   سِ ی، رئ ۱۹۹۴
 
4 flock 
5 New Guinea 
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خوکان را نظاره کن"«.    نی آنان برخاست و گفت "ا  یِ محل 

 . بود دش یحضار[ منظورش حضاِر جد   ۀ]خند

چن  یکس  نیا  اما به  دست  آگاهانه  که    ی کار  نی است 

چ زندیم ا   زتر ی آماهانت  یز ی.  نم  ن یاز  تصور    توانیرا 

وفق    طیتان هم بخواهد خود را با شرا کرد اما تا دل

اندازۀ  به    انی گراما شک  د ی گویآدم م  نی. بعد هم دهدیم

هم  یکسان مترو  هنانِ یم که  در  را  منفجر    یِ خود  لندن 

.  د یآی با عقل جور در نم. اصالً بنیادگرا هستیم  ند کرد 

که مرا    ستیمهم ن  میخاطر هم هست که اصالً برا   نیبه هم

ا  ا  نیبه  که  کنند  مسخره    ن ی متهم  را  افراد  گونه 

. راستش را  نگرمیها مبه آن  ر ی تحق  ۀ د یبه د  ا ی   کنم یم

اند. من آدِم  نگذاشته  ی باق  میبرا   ی گری راِه د  د، ی بخواه

بعض  یطبع شوخ و  ش   ی هستم  است  یکم   می هایوخاز    . گزنده 

 . حفِظ ادب آن را سرکوب کنم یِ که برا  ستمیراغب ن 

ن ِدِنت  خوب  نظرت  به  ب  ست ی:  و    هایاحرفه  نِ یکه 

در    یزی تما  ها یا ِرحرفهیغ تو  مثِل  هم  من  شد؟  قائل  را 

کل  منصبانِ  صاحب  شغل  کسانی  —  سایمقابِل  ا که    ن یشان 

  یِ ها آگاهآن  کنمیهستم. چون که فکر م  طاقتبی  —است  

کل  ی شتریب ندارند؛    یا یآنچنان آگاه  سا ی دارند. حضاِر 

کنند. من    دایپ   ی آگاه  دینبا   کنندیهم م  د یچون که تأک 

م  یوقت  عاد  نمیب یکه  مردِم  قرار    یباوِر  تمسخر  مورِد 

که خودشان را به    نی به خاطِر ا  شوم؛ یناراحت م   رد یگ یم

رهبران سپردهدستِ  اختشان  دستِ    اریاند،  به  را 

  ن یشان ا که رهبران  کنند یاند، و فکر م شان دادهرهبران

بلند    ی انجام خواهند داد. چه کس  ی را به درست  فه ی وظ

واگذ د یبگو  شودیم »حِد  به    نجاست«؟ ی ا  ت یمسئول   یِ ار : 

  ن یا  د یو اسقفان با  شان،ی گران، کش نظِر من خوِد موعظه

 .میها فشار بگذار آن یِ هم رو  د یکار را بکنند. و ما با
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.    اگر  دی ری را در نظر بگ  1ی باورنشی آفر  ۀ مسئل  مثالً،

به    ی کس که    رودیم   ادگرای بن  یِ سا ی کل  کی که  کند  فکر 

م  ی باورنشیآفر  در  جور  عقل  کش   دی آیبا  که    شان شیچون 

آن چنبه  چن  نی ها  خب،  است،    م ی برا  ی ز یچ  ن یگفته 

کارقابلِ  و  است  هم    ی درک  ما  ندارم.  فرد  آن  کاِر  به 

کسان  م؛ی پنداریم  درست را    زهایچ   یل یخ از  که    ی چون 

ها  و آن  میاحترام قائل   شانیکه برا  می ادهیها را شن آن

را    ز ی. همه چ م یکنیمرجع قلمداد م   ی را به عنوانِ نوع 

وارس اما  م یکنینم   ی که  این  .  کشیش  کجا    دهیا آن  از 

از کجا  آن را  که    ستیهم مهم ن  میگرفته است؟ و برا 

است که    نیا   شگرفته است. او مسئول است چون که کار

چه حرف  کل   شودیاز دهانش خارج م   یبداند  حضاِر    سا یو 

 . را ندارند  ی تی ئولمس نی چن

  ن ی ا  ی که وقت  م یبه خرج ده  اط ی احت  ی کم  د ی: بانزیداوک

از باال    میبه نظر نرسد که دار   نیچن   میزنیحرف را م 

نگاِه    یِ ایگو   نی ا  د، ی د  کی. از  میکن ینگاه م  گرانی به د

 . گر استخوِد موعظه نِ ییاز باال به پا

در مورِد    یزی چ  چارد یتو و ر   ی: بله. چون که وقت چنزیه

که بخواهم آن    نی بدونِ ا  د، یی گویم   یانسان  یِ ع یعلوِم طب 

که نخواهم    نای  نه   —  رمی پذیکنم، آن را م   ی را وارس

بلکه قادر به ا  یآن را بررس   —  ستمی کار ن  نی کنم، 

آدم  دانممی  اما  شما  خودتان    دی هست  ی فیشر   یِ ها که  و 

که    دیی. اما اگر بگو د یاکرده  یرا بررس  تانحرف  یِ درست

حرف را زده است آن را قبول دارم«،    نی»چون اسقف ا

  گران دی  و  —  د یا به نظِر من که خودتان را مضحکه کرده

. درست همان طور که  ندیرا به شما بگو  نیحق دارند ا 

که به    د ی حق دار  د، ی نژادپرست روبرو هست  ک یبا    یوقت 

 
1 Creationism 
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  ش ی عقلش هم ب  دیاست. شا   زن همبهحال  دشیعقا   دییاو بگو

ا  ا   هانیاز  اما  ندهد،  نم  نیقد  از    شودیباعث  که 

چن و  بماند.  امان  در  من  نشا   ن ی نکوهشِ  به  د یهم  و   .

ا  ۀدی عق رو  نی من  مردم    یی اروی عدِم    به   چه  حاال  —با 

  نشانۀ   که  است   —  ی و چه به صورتِ گروه  انفرادی  صورتِ 

اشتباه است. و    الً معمو  یاست. افکاِر عموم  ی نیب خودبزرگ

توده تقر ن  یِ هاافکاِر  است.    شهیهم   باً یامنظم  اشتباه 

از    ی ز یغلط است. گر  فش،یتعر   یِ به اقتضا   ، ی باوِر مذهب

 — ستی ن ن یا

کنم که حاال   اد ی  1. ِال. ِمنکن« چ یاز »اِ  لم یما   نجای ا در 

نو  یکی و    کایآمر   ۀشدستوده  اری بس  یِ هاسندهی از  است 

  ی ادزی  — ستیمن ن   ۀمطابِق ذائق  ی لی منصفانه هم هست. خ

تأث  مقطع   2چه ین   رِ یتحتِ  در  و    ستِ ین ی»دارو   ک ی  ی است 

در  شدیم  یتلق  اریع تمام  «3یِ اجتماع  که  شد  چه  اما   .

قائل    شی برا  ی اد یمردم احتراِم ز   ۱۹۳۰و    ۱۹۲۰  یِ هادهه

ا خاطِر  به  مردم   نی شدند؟  بود  گفته  چه    ی که  هر  که 

به خوردشان    5ان یبرا   نگز ی جن  ام ی لی و و  4ست یِمُتد   یِ سای کل

م  دهدیم هستند  کنندیقبول  ا.  احمق  تحم  نی نه    ق یکه 

آن هستند.  احمق  که  بود<  >گفته  بلکه  باشند،  ها  شده 

 — دی با

 . کنند یرا باور م  زها ی چ  ن یها که ا: شرم بر آنِدِنت 

 
1 Henry Louis Mencken (1880–1956) 

 . ییکایآمر یِ سی انگل  ۀنی نظر در زمو صاحب  یی کایآمر   ۀسند ی نو
2 Nietzsche 
3 social Darwinist 
4 Methodist 
5 William Jennings Bryan (1860–1925) 

آمر  استمداریس دموکراتِ  سخنوِر  ضِدفرگشت؛    ؛ ییکا ی و  فعاِل 

جهان  ۀند ینما  مس  یِ انجمنِ   World Christian Fundamentals)ت یحی اصوِل 
Association)  اسکوپس  ۀدر محاکم (Scopes trial )   ۱۹۲۵در ساِل. 
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جاچنزیه بله،  پا   گاهِ ی :  را  باعثِ    آورند یم  نیی خود  و 

که حرفِ خود را    ن ی . بدونِ اشوندیناآگاه ماندنِ خود م

آم حرفش  و  حاضرجواب   یا زهیبخورد  از  مدرک    ، یاست  با 

نقِد    ن یتر حرف زدن، و استدالل. ردخور هم ندارد. موفق

 .ستمبی قرنِ   در  کم دستِ   — نی مذهب در عصِر نو

  م ی اشاره کرد  ی : فکر کنم به صورتِ گذرا به موضوعسی هر

.  1مرجعیت : مفهوِم  م یبه آن وارد شو  شتری جا دارد بکه  

خ  که  مذهب  ی لیچون  صرفًا    ندیگو یم   ونی اوقات  علم  که 

چک  یامجموعه هم  یِ هااز  و  است  متک   ۀنقدنشده  بر    یما 

مم یهست مرجعیت   کجا  »از  ثابتِ   ی دانی:  فالن    2که 

  ن یا   خواهمیکه م  یزی مقدار است؟«. چ  فالن   ی شناختهانیک

م  تفاوتِ  که  به    انِ یاست  اعتماد  بدونِ  مرجعیتِ  نوِع 

که خوِد ما    یتی به عقالن  ،ی واهمه به علم و، به طوِر کل

را    یشناس نی د  ا یگر  و نوِع اعتماد به موعظه  م ی هم دار

 . دی ده  حیتوض   میکن یکه از آن انتقاد م

وقتنزیداوک اما  که    کسانی   عنوانِ   به  —ما    ی : 

اعتماد    دانانکی زفی   حرفِ   به   —  میست ی ن  دان کیز یف

شواهد  م،یکنیم واقع  م   م یدار  ی در  نشان    دهد یکه 

م   ی زیچ   دانان کیز یف که  اند:  کرده  ی بررس  ند یگو یرا 

را پشتِ سر   3ق ی دق  یِ داور  شانیها اند، مقالهکرده  ش یآزما

  نارها یاند، و در سم را نقد کرده  گریکد ی گذاشته است،  

سخنران گسترد  هایو  انتقاِد  قرار    انشانی همتا  ۀمورِد 

 . اند گرفته

است توجه    لیمسئله دخ   نیهم که در ا   ی: به ساختار ِدِنت 

باش داور دی داشته  بحثِ  فقط  خ ستین  قی دق  یِ .  مهم    ی لی. 

 
1 authority 
2 constant 
3 peer review 
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  ی رقابت   یکه علم امر  میامر واقف باش  نیاست که بر ا

  را   اسمش  —را    1آخِر ِفرما   یۀقض  نیآخر   یاست. مثالً، وقت

 آن را ثابت کرد؟  کسی  چه.  ندارم   خاطر  به

 . 2لز ی : اندرو وانزیداوک

واِدِنت  اندرو  بله،  دللزی:  ماها   نی ا  لِ ی.  که    ییکه 

ا  ال، یخ ی»ب   م یگفت  از  عمرًا  که  در    نی من  سر  اثبات 

درست  از  هم  باز  آورد«  مطمئن  یِ نخواهم  آن    م یاثباتِ 

 — است که ن یا

هسی هر است که اندرو وا  چی:  خوش نداشته  نفِر    لزی کس 

 [ حضار  ۀ اول باشد. ]خند

دن  یگرید  تِ یباکفا  دانِ یاضری   هر  —:  ِدِنت    ن ی ا  ای در 

 .کند ی را داشته است که اثباتِ او را واکاو زه یانگ 

 . کند، بله  دای : که آن را پنزیداوک

باشِدِنت  مطمئن  و  و  آن  یوقت   د،ی :  نفرت  حس  با  ها 

ا   ی لیم یب که  دارند  پس    نی اقرار  است،  معتبر  اثبات 

نظ  م یر یگیم  جهی نت و  است.  معتبر  واقعًا    ن یچن  رِ یکه 

 . اصالً  — دیکن ینم  دا یپ  ن یرا اصالً در د یز یچ

هچنزیه مذهب  چی :  چ  ی فرِد  که  است  را    یزی نتوانسته 

که    نینشت یا  —  اوردیب  نینشت یاحرفِ    رِ ی نظ بود  گفته 

در    ده ی< درست باشد، فالن پد 3عامش   تِ ی نسب  یۀاگر >نظر 

غرب خواهد    5ی دگرفتگیخورش   کی  یِ ط  4قا ی آفر  یِ ساحِل  رخ 

  چ ی اختالف. ه  یطور هم شد، حاال با درجات   نی و هم  .داد 

 
1 Fermat’s last theorem 
2 Andrew Wiles 
3 general relativity 
4 west coast of Africa 
5 solar eclipse 
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که ماننِد    د یاور ی مثال ب د یتوان یرا نم  1ی مذهب  ییِ گوشیپ

باشد.  نی نشتیا >حرفِ   سراغ    چ یه  ای< ثابت شده  را  کس 

که گو  د یندار اعتبار و، چنان  را    یِ زندگ  ،ییکه  خود 

 .شرط ببندد ی مذهب ییِ گوشی پ ک یمحقق شدنِ   یِ رو

در  نزیداوک عموم  یکی :  جلساتِ  من    کی   یاز  از  نفر 

»آدیپرس  نم   ای :  رازآلود   دی کن یتصور    یۀ نظر   یِ که 

نان و    لِ یتبد   ای  ثیتثل  یِ کوآنتوم درست ماننِد رازآلود 

ع کالبِد  به  م   2ح ی مس  یس یشراب  ا   توانیباشد؟«.    ن یبه 

قول از  دو نقلِ   ۀسؤال پاسخ داد و پاسخش هم با ارائ 

گفته    نمن ی فا  چارد ی ر  ک، ی است.    کن مم   3نمن یفا   چارد یر

م فکر  »اگر  نظر   دیکن یبود:  را    یۀ که  کوآنتوم 

م   دی ادهیفهم  نظر  دهدینشان  را    یۀکه  کوآنتوم 

که    کند یحرفش اقرار م   ن ی. او دارد با ا د« یا دهینفهم

گفته    گر، یراز است. مورِد د  و   پررمز   یل یخ   ه ینظر   ن یا

پ >دقتِ<  چ  یۀنظر  یِ هاینی بشیبود  به    نان کوآنتوم،  چه 

آزما دقتِ    یشگاهیصورتِ  ماننِد  به  است،  شده  ثابت 

آمر   یِ ری گاندازه مو   یشمال   یِ کایعرِض  تاِر  حسبِ    یِ بر 

حت  پس  است.  تفس  یانسان  پشتِ  راِز  و  رمز    یِ رهای اگر 

نفهم   4ی کپنهاگ  باشد،  که  چه  هر  حاال    د، یرا، 

درست  یاد ی ز  قِ ی دق  یِ هاین یبشیپ از  که    یۀ نظر   یِ هستند 

که از رمز    ستی در حال  نی. ا کنند یم   یبانی تکوآنتوم پش

تثل راِز  رسد    د، ی آینم  رونی ب  ی ا ینی بشیپ  چی ه  ثی و  چه 

 .قیدق یِ نی بشی پ  کیبه  

 .ست ی: آخر اصالً رمز و راز هم ن چنزیه

 
1 prophecy 
2 transubstantiation 
3 Richard Feynman 
4 Copenhagen interpretation 
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واژ ِدِنت  از  که  ندارم  خوش  برا   ۀ:  راز«  و  آن    یِ »رمز 

عق به  کنم.  مبحثِ    ۀ دی استفاده  در  و  فلسفه  در  من، 

  ن ی ا  ۀدربار   ی خوب  ییِ افزا یآگاه   ،1ن ی نو  انِ ی رمزورازگرا

ا  است.  شده  خ  ن یاصطالح  واژ  ی لی افراد  و    ۀ از  »رمز 

 . د یآیشان  مراز« خوش

که ما با دو    دی گوینقل شده است که م 2ی از نوآم چامسک

.  4رمز و راز   یگر یو د   3مسئله   ی کی:  می انوع پرسش مواجه

حل نه  ر یپذ مسائل  رازها  و  رمز  اما  اول    5. هستند، 

ا  م یبگو  ا   ن یکه  شدنِ  قائل  اما  ندارم،  قبول    ن یرا 

  ی ز یکه چ  کنم یقابِل قبول است، و اضافه م  می برا  ز یتما 

ندار علم  در  راز  و  رمز  عنوانِ  علم<  می به  >در  ما   .

د  یکی و  مسائل  عم  یگر ی با  مسائِل  .  میا مواجه  6ق ی با 

  چ یهم هستند که ه   ییزهایچ   م؛یدان یهست که نم  ییزهایچ

که به    ستی طور ن  نی برد. اما ا  می نخواه  یشان پ وقت به

نظام غ انسان  یِ برا   7مند صورتِ  به    درک ِرقابلِ یها  باشند. 

ا   ن ی ا  من، نظِر   ترو   ده یا   ن یکه  ا  م یده  ج یرا    ن ی که 

نظام صورتِ  به  درکامور  علم    ری ناپذمند  در  هستند 

 .ندارد  یگاه ی جا

هم چنزیه به  و  با  لی دل  نی:  معتقدم  که  در    دیاست 

.  می کن  اءیرا اح   یسنت  یگفتمانِ خود مشتاقانه اصطالحات

 
1 new mysterianism 
2 Noam Chomsky 

آمرزبان (:  ۱۹۲۸)متولِد   صاحب   یی کای شناسِ  رشته و  در    یِ هانظر 

شخص  مطالع  رگذار یتأث   ار ی بس  ی تیگوناگون؛  مبحثِ  و    ۀ در  ذهن 

 . زبان
3 problem 
4 mystery 
5 Steven Pinker, How the Mind Works (New York:W. W. Norton, 1997), p. ix. 
6 deep problem 
7 systematic 
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است که    «2ی ساز و »مبهم  «1یی گرا همچون »ابهام  یاصطالحات

ماه  مآن  تِ یواقعًا  نشان  را  ادهدیها  ذکِر  و  نکته    نی . 

م  یضرور باعث  که  آدم  شوندیاست  هم    یِ ها از  باهوش 

ُکرنِول    قانهاحم  یِ کارها جان  بزند.  هم۳3سر  که    ن ی ، 

او    چارد،یهم از تو، ر   ری اخ بود.    ی کیانتقاد کرده 

است    ی باذکاوت  ار ی من است و آدِم بس  یِ می از دوستانِ قد

  ک ی کاتول  یِ سا یکل   ۀها را دربارپژوهش  نی از بهتر  یک یو  

فاش در    4سم ی و  است.  رسانده  انتشار  به  و  نوشته 

دربار  یدگاه ید ا  ۀکه  نوشته  که    ست،تو  است  گفته 

داوک ا   نز ی پروفسور  از  چن  نی قبل  با    ی نانیاطم   ن یکه 

کاف  براند،  زبان  به  قفسه  ست یسخن  و  به  ها 

کتاب  شمارِ یب   یِ هاکتابخانه از  سع   ی پر  که  بر    یبنگرد 

 . اندمسئله داشته ن یحِل ا

هم آن    یمذهب   یِ هاآن کتابخانه  یِ هااباز کت   ک ی  چ یاما ه 

نکرده حل  ارا  اصالً  ا   ۀد یاند.  آن  که    نیپشتِ  است 

ا  ی باق  ر یناپذ حل کارکردش  و  مردم    نی بماند  که  است 

 .بکنند  یگ یماو دون ی احساسِ سردرگم

م نز یداوک   باز  علِم    خواهمی:  در  راز  و  رمز  بحثِ  به 

آ  کیز یف که  چون  ن  ا ی برگردم.  با    ستی ممکن  ما  که 

در    مغزهایِ   که   چون   —  مان افتهیفرگشت  یِ مغزها ما 

ام، فرگشت  لقب داده  «5انه ی م  نِ یکه به آن »سرزم   ، یعالم

 
1 obscurantism 
2 obfuscation 
3 John Cornwell 

نو  کی آکادم  تِ ی شخص(:  ۱۹۴۰)متولِد     پاپِ   ؛ ییا یتان ی بر  ۀسند یو 

است به پاپ    ی است که انتقاد  ی ، از جمله آثاِر و( ۱۹۹۹) تلریه

 .دوازدهم وسِ یپ

4 fascism 
5 Middle World 
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سر و    ییزها ی وقت با چ  چی کرده است که در آن ه   دایپ

نداشته باشند    ی ل یخ   ا یکه    می اکار  حِد    ا یکوچک  در 

  ی وقت به صورتِ شهود  چ یما واقعًا ه د شای —بزرگ  ی نجوم

  گذرد یم  یکوآنتوم   کِ یدرکِ آنچه را که در مکان  ییِ توانا

  یِ هاین یبشیکه پ   میتوان ی. اما باز هم مم ینداشته باش

آزما  به  را  مم یبگذار   شیآن  هم  باز    یِ از پ  م یتوانی. 

ر  ف   ی اتیاض یمحاسباتِ  آ  یِ کیز یو  بر  که    م ییآن 

  همۀ   که  چون  —  می کن  شیآن را واقعًا آزما  یِ هاین یبشیپ

  ش یابزار نما   کی   یِ را که بر رو   یا که شماره  می ما قادر

 .میبخوان  شودیداده م 

طور است که دانشمندان،    ن ی: درست است. به نظرم اِدِنت 

متماد قرونِ  گذِر  ابزارها  ی امجموعه  ،ی در  مختلف    یِ از 

ساخته فکر  ،ذهنی  ابزارِ   —اند  را  ابزاِر    ، یابزاِر 

آن    ، یاضیر ماننِد  را    نای   ما  به   که   —و  امکان 

حدود داده تا  که  محدود   یاند    یِ مغزها  یِ هاتیبر 

  یِ مغزها   یِ هاتیمحدود   یعن ی.  م ییآ  ئقفا  مان افتهی فرگشت

حجر عبارت  1یِ عصِر  به  ا ی خود،  بر  آمدن  فائق  و    ن ی. 

. در  رد یگ یصورت نم   میمستق   یبه شکل  شهیهم   هاتی محدود

همان    ییزهای چ  کی  ِدی ق  د یبا   ان ی م  ن یا بله،  زد.  را 

آن    یِ وقت قادِر به درکِ شهود  چ یه  ،ی طور که تو هم گفت

که قادر به درکِ    ن یبا ا   م، ی دانی. اما م میست ی مسئله ن

  ار یپرمشقت را در اخت   ندِ ی فرآ   ن یا   م، ی ستی آن ن  یِ شهود

پ  میدار  به  قادر  آن  کمکِ  به  بامیهست   یشرو یکه    د ی. 

ده  ند ی فرآ  ن یا قرار  خود  مرجِع  هم    د، یرا  باز  اما 

آزما به  هست   شِ ی قادر  ا.  د یآن    تواند یم  ند ی فرآ  ن یو 

اگر   که  طور  همان  درست  برساند؛  ب  به  آ  از  را  شما 

باش  پا  و  دست  فلجِ  مصنوع   کی   د، یدچاِر    ی دستگاِه 

 
1 Stone Age 
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  ن ی بد  نیب برساند. ا آ به    ۀشما را از نقط  تواندیم

اما    د، یرو یخود م  یِ که از آ به ب را با پا   ست ی معنا ن

 . دی از آ به ب برس د یتوان یم

فنزیداوک و  است.  درست  خواهند    دانانِ کیز ی :  جسورتر 

شهود درکِ  به  کار  چه  را  ما  »اصالً  محاسباتِ    ؟ی گفت: 

 «. مهم است مان یبرا  یاضیر

همِدِنت  بله،  زندگ  نی : بله،  با  است.  انداِم    یطور  با 

 . تراند خود راحت یِ مصنوع

از    شی< است که ب 1یی خوبِ آن >فضاها  یل ی: مثاِل خسی هر

  ا ی دارند. مثالً ما قادر به تصوِر ُبعِد چهارم    2سه ُبعد 

ن  بازنما می ستیپنجم  اما  ه  یِ ات ی اضی ر  یِ ی.    ی کار   چی آن 

 . ندارد

  یِ خود کار با فضاها   سانسِ ی ل  انِ ی : و حاال به دانشجوِدِنت 

n- را    3که چگونه ُبردارها   نی و ا   می دهیم  اد یرا    یُبعد

فضاها  آن  ی ُبعد-n   یِ در  و  کنند.  اتصور  به  هم    ن یها 

م   هی قض آن  رندی گیخو  تصوِر  به  قادر  ن که  .  ستند یها 

م  یکار  تصور    ن یا   م یکن یکه  را  ُبعد  سه  اول  که  است 

م  یکم  عدب   م،یکنیم را  م  میجنبان یدستمان    م ییگویو 

. اما با انجاِم محاسباتِ  شتر« ی اما ب  نیهم   هِ ی شب  یزی »چ

بررس  یِ درست  می توانیم  یاضیر را  خود  و    م یکن   ی شهوِد 

 .دهدیما جواب م  یِ روش برا  ن یا

  د یروانشناس هست   کیکه شما    دیر ی: در نظر بگ نز یداوک  

شخص  بحثِ  در  شخص   دیی گو یم   4ت یو  ُبعِد  پانزده    یِ تیکه 

م واقعًا  دارد.  وجود  پانزده  آن  د یتوانیمختلف  را  ها 

 
1 space 
2 dimension 
3 vector 
4 personality 

https://translationsproject.org/


  

108 
در دسترس    رایگانمنتشر شده و به صورت   .orgtranslationsprojectاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

در فضا تصور کن  مختلف  وقت دی ُبعِد    د یهم که دار   ی. و 

س  نی از ا  کی در هر   قادر    د،یکن یم  ری ابعاد  >مخاطب< 

-پانزده   ییهم به تصوِر فضا  یازی به تصوِر آن است و ن

 . ستین  یُبعد 

خِدِنت  از  و  نه،  چن   رِ ی :  هم    ی اییتوانا  ن یداشتنِ 

<:  د ییگو ی>و به خود م  دیآگاه   قتی حق  نی. از ا دی گذریم

م ا  توانمی»من  بکنم.    امیزندگ   ییتوانا  نی بدونِ  را 

م م   ی زی چ  ن یچن   توانستم یاگر  خوب  بکنم  تصور    شد یرا 

باکتر من  خب،  نم  ها یاما  هم  چشِم    توانم یرا  با 

 گذرد«. اموراتم میآن هم    بدونِ .  نم ی بب  ِرمسلحیغ

همچنزیه   یی و یراد   ۀبرنام   کیدر    یک ی  ر،یاخ  ن ی: 

  ل یبدونِ دل  تومن را به چالش بکشد و گفت که    خواستیم

باور   اتم  وجوِد  به  مدرک  هداری و  که  چرا  وقت    چی ؛ 

به آن باور داشته باشم  توانم  . نمیایندیدهرا    یاتم 

استداللِ درست  ،  > بود  که  گلوِوی  جورج  <  مثِل  هیچ  گفته 

نفت است   ی بشکۀ  حضار[  .1ندیده  چنین    ]خندۀ  که  وقتی 

  ن ی منظورم ااند.  گویند یعنی واقعًا کم آوردهچیزی می

خورده    گ ی به تِه د  رشان یکفگ  ی حساب   گر یها داست که آن

 — ندیگو یاست که م 

 
  ،(George Galloway) ی، گفته شده بود که جورج گ ُلووِ ۲۰۰۵در ماِه مِه  1

  یِ نفت در برابِر غذا  ۀمجلس از برنام   ۀند ی فعاِل ضِدجنگ و نما

در    ان،ی جر  نیسازمان ملل در عراق سود برده است )بعد از ا 

مناظره  در  سال،  همان  با    رامونِ یپ   یاسپتامبِر  عراق  جنگِ 

شد  چنز یه   ستوفر ی کر ط ظاهر  او  مجلسِ    ی شهادت   یِ (.  مقابِل  در 

  : کردرد    نی چن  نیاتهاماتِ مطروحه را ا   نی متحده ا  االتِ ی ا  یِ سنا 

کس هم به    چهی   و   —ام  وقت تاجِر نبوده   چ ی»من نه اآلن و نه ه 

  ی نفت  ۀمن هرگز بشک  نکرده است.  از من نفت دادوستد  یندگینما 

ه  ام، ده ی ند ه نبوده   ی نفت   ۀبشک   چی مالکِ    ی نفت  ۀ بشک  چ یام، 

 ام ...«. هم نفروخته   ینفت   ۀبشک   چیو ه  ام،ده ینخر 
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آسان    من خودمان  برایِ  را  زندگی  که  نیست  این  هدفم 

را سادهکنم، اما   حرف استدالل  کند: ما با  تر میاین 

  دانیم هیچ مشکلی نداریم. این که بگوییم چیزی را نمی

  ن یگفته بود )اگر اشتباه نکنم ا  1ن یکه هالِد  یز یاما چ 

هالِد ا  نی حرفِ  که ک  نی است(    تر بی غر  و  بیعج   هانی بود 

هم    ی زیبلکه از آن چ   ست،ی ن   می کنیاز آنچه که تصور م

هستیم  که   تصورش  به  ما    تر بی غر  و   ب یعجقادر  است. 

  م ی واهدست خ  یبه اکتشافاتِ بزرگ  ندهی که در آ  می دانیم

<  یِ عمرمان شاهِد >دستاوردها   یِ که ط  می دانی. ما م افتی

  یِ هاتی قطعکه عدمِ   می دانیما م  اما  .بود  میخواه  یبزرگ

است. اما    نی وجود دارد. کِل تفاوتِ ما در هم  ی اگسترده

  —که خدا وجود دارد  د یگویفرِد باورمند نه تنها م  ک ی

م  2انه یخداگرا   دگاهِ دی  همان   ی ذهن   دی شا  دی گویکه 

  رِد آن ممکن نیست که    ی اباشد، گزاره  هان یک   ۀ گردانند

گرد  شودیم   مدعی  بلکه  — ذهنِ  آن  ما  اننده را هم  که 

 . م یشناس یم

 . قاً ی: دق سی هر

و  چنزیه تفسگویند  می:  به  هم    رِ یقادر  .  هستندآن 

هم    ییها یوح  یهم با آن خوب است. هر از گاه  شان انهیم

آن بر  او  ماز  نازل  دستورالعمل  شودیها  او  از    .

می  . رندیگ یم که  چیزی  که  حاال  است  این  بگویم  خواهم 

بیرون راندنِ کسانی است  ای  اولیۀ هر بحثِ شایستهشرِط  

می ادعا  دانستنش  کنند  که  امکانِ  که  چیزی  از  فراتر 

می دارد  را    دانند.وجود  آغاز    نی اباید  بحث  گونه 

آیا  مشخص است. غلط است.    فش یکه تکل   نی : »خُب، اکنیم

 
1 John Burdon Sanderson (J. B. S.) Haldane (1892–1964): 

را به    تشی که بعدها مل ا ی تانیدانشمند و آماردانِ اهِل بر 

 داد.   رییتغ یهند  تِ ی مل
2 Deist 
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.  م؟« ینقطه ادامه ده  نین را از اما بحث  میتوانیم  حاال

خداباور   نی بد خارج    یصورت،  دور  از  اول  رانِد  همان 

حر شودیم از  م   رونی ب  م ی.  د شودیرانده  در    ینقش   گری. 

 . ندارد   شینما 

که د ن گفت اضافه    یز یبه چ   ی پاورق  ک ی  خواستمی: مسی هر

حت  تلخ  یکنم.  قرِص  راز  و  رمز  عاقبت    ی اگر  که  باشد 

سطوح، از لحاِظ    یو در بعض  میآن باش   دنِ یمجبور به بلع

حق قادر    ی شناخت درکِ  مجال  م، ی نباش  قت یبه  هم    ی باز 

 . شودیباز نم  ی خداباور یِ برا 

. چون که همان قدر که دِر >درکِ  شودی: البته که نمِدِنت 

ن  یِ مسائل< بر ما بسته است بر رو  نیا بسته    زی آنان 

 — است

 1ی که وح  کنند یهم ادعا م ن ی. و با وجوِد ا قاً یدق: سی هر

 .رود یاز خطاست و مو ال درزش نم یعار 

همچن چنزیه و  که    ادشان ی   م یبگذار  دی نبا  ن ی:  برود 

دست  یزمان زور  م که  و  بود  عواقب    توانستندیشان  از 

چحرف چه  بروند  در  قسر  مثالً  .  اند گفتهیم   ییزهایشان 

  قت ی حق  اتشیجزئ  ۀو ذره ذر  میگویکه م   یزی : »چگفتندیم

 «.  — یری ها را نپذ محض است و اگر آن

 حضار[  ۀ . ]خند تان کشیممی  :سی هر

و زود دارد، اما سوخت    ری دحاال  .  تانمیکش یم   —:  چنزیه

ندارد سوز  ا « و  زمان  آن  اگر  دست  ن ی.  زور  شان  همه 

 . داشتند یهمه قدرت نم  ن یحاال هنوز ا   بود،ینم

که اآلن    ی زی چ  ن ی به نظرم هم  ؟ی دانیم   ستوفر، ی: کر ِدِنت 

خ  یگفت  دِل  مذهب  یل یدر  ا   ونی از  دلهره  و    جاد یترس 

 
1 revelation 
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  افتاده یجا ن   شان یبرا  ه یقض   ن ی. چون که هنوز اکندیم

  ن ی ا  ی. قواعِد باز ستین  یحرکت حرکتِ مجاز   ن یاست که ا 

ن چن ست ی گونه  هم دی بکن  دی توانینم   یکار   نی.  و    ۀ . 

به مداده  ادیشان  عمرشان  که  البته  که    توانند یاند 

بحث  نای   —بکنند    یحرکت   نی چن در  مجاز  کار  ومناظره 

م  قرار  برابرشان  در  ناگهان  ما  اما  و    می ری گیاست. 

ا میی گویم وا،  »شرمنده  ا  ن ی:  در  مجاز    ی باز  نی حرکت 

اگر چن ستین در واقع،  دور خارج    یبکن  یحرکت   نی.  از 

 «. یشویم

سر بزند، آن را    یحرکت   نی اگر از ما چن   قاً ی : دقسی هر

 . رفت یاز ما نخواهند پذ

برا   نی: اگر ممکن است ا چنزیه را  واکاو  یِ حرکت    ی من 

 .ستی حرکت چ  نی کن. بگو که منظورت از ا

بعض ِدِنت  ا   های:  کارتِ  بحث<  م  مان ی>وسِط  رو  .  کنندیرا 

به    د یبا   ها یحی و ما مس  امیح یمن مس  ن، ی: »بب ندیگویم

  ن یو ختِم کالم«. ا   ن ی . همم ی باور داشته باش  ه ی قض  ن یا

موقع چجور  با  ی زی ها،  خ   م ییبگو  د ی که  به    ی لیو  هم 

طور    ن یاست:»خب، باشد. اگر ا  ن ینظرم مؤدبانه است ا 

  ی ا چون که اعتراف کرده  ؛ی د از بحث کنار بکشی است، با

 «. یباز به بحث ادامه ده   یبا ذهن  ی توانیکه نم

خچنزیه ام   ی لی :  خوب.  که    ی زیچ   ی بود  دوارم یهم 

 . باشد  ن یهم یی بگو   یخواه یم

پس    ، ی دفاع کن  دگاهت یاز د  ی توانی: اگر واقعًا نمِدِنت 

نم کن   ی توانیشرمنده،  مطرح  را  اجازه  یآن  ما   .

بخواه   می نخواه که  ا  یداد  رو    مانی کارتِ  وسِط بحث  را 

م ی کن اگر  قالب  یِ ها حرف  یخواه ی.  در  را  مقدست    ی کتابِ 

پ   ییبگو  قدرش  به  هم  ما  ندارد.    یمشکل   م، ی ببر  یکه 
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طور    نی < »چون کتابِ مقدس ایی بگو  یاه که بخو  ن یاما >ا

برا است«،  اگر    رش یپذ قابلِ   مان یگفته  و  بود.  نخواهد 

ا کن  ن یخالفِ  فکر  با   وهلۀ  در  —علنًا    ،یرا    د یاول، 

چن  میبگو  اقدام   یِ نی بخودبزرگ  ی زیچ   ن یکه  است.    ی محض 

 .رفتی پذ  می قلدرمآبانه است و ما آن را نخواه

از >معتقدانِ به<    ی حرکت   ن ی: و جالب است اگر چنسی هر

 . رفتی سر بزند، خودشان آن را نخواهند پذ  گری د  انِ ی اد

 . قاً ی : دقِدِنت 

پ چنزیه بحثش  که  حاال  م  شی:  را    یزی چ  متوانیآمد، 

موضوع بهتر از من    نیبپرسم؟ از هر سه شما که در ا

  ست یچ   1ر جِ ِاسِتن  کتوری. نظرتان در مورِد کتابِ ودی دانیم

نم   دیگویکه م  کن  میتوان یما  ثابت  که خدا    می با علم 

 د؟ یباره دار   نیدر ا   ینظر  ست؟ین

 . امنخوانده یی گویرا که م   یکتاب  ن ی: کدام خدا؟ اِدِنت 

ناظر، و    یی خالق، چه خدا   ییچه خدا  .یی : هر خداچنزیه

نظرم  مداخله  خدایی  —  مخصوصاً   —چه   به  کننده. 

  شه ی. هم ردیگ یخداها را در بر م  ۀ که گفتم هم  ییهانیا

ا بوده  نی بر  مجبورباور  همه  چون  که  عدِم    می ام  با 

که از    ی اول کسان  م، ییایخود کنار ب   یِ در زندگ   ت یقطع 

ب هستند  مطمئن  ترک    دیا خود  را  بشود  اتاق  تا  کنند 

چن  ییوگو گفت داشت.  م   نیبالغانه  نظر  که    رسدیبه 

جاجِ ِاسِتن  کتور یو به  ما  که  است  معتقد    م یا دهی رس  یی ر 

 
1 Victor Stenger (1935-2014) 

  یِ علم برا  ۀ نی در زم  سنده ی و نو  لسوف، یذرات، ف   کِ یزی دانشمنِد ف

چگونه علم    .ردشده  یۀخدا: فرض  این است:  از آثارش  یکی عموم.  

او در  (.  New York: Prometheus, 2007)   دهد که خدایی وجود نداردنشان می 

>ف   نیا هر  از  بهتر  دلسوفِ یکتاب  وجوِد    هدی منشان    یگری<  که 

 .ردشده است ی خدا امر
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م  اطم  میتوان یکه  >وجوِد    مییبگو   یمنطق  ینانی با  که 

است.   شده  رد  درست  ن یا  ای خدا<  اثبات    یِ که  به  آن 

شا  ده ینرس  که  کردم  فکر  جالب    ی اارهگز   نی چن  دی است. 

ما    یِ هادگاهی مهم است که د  ی لیخ   م یبرا   نی باشد. چون ا

 خوانی داشته باشد. هم  تی با عدِم قطع

در    ی اد یبن   یِ ادعا   ن ی ا  لِ یدل   ن یتر فی: به نظرم ضعسی هر

که   م یدان یکه ما م  دهیا  نای   — است < مقدسمورِد متونِ >

  ن ی است. ا  1زدان ی چهمه  ییخدا   کاستِ   و  کمیکالِم ب   لیانج 

واقعًا مرکِز ثقل    نیاست. و ا   فیضع   یادعا به نحِو خاص 

چ  2شان یشناختمعرفت همه  مبنا   ز یاست.  بنا    یِ بر  آن 

م انجشودینهاده  اگر  نباشد،    ییجادو  یکتاب   ل ی. 

  ی . اگر قرآن کتاب رودیو به هوا م   شود یدود م  ت یحی مس

م  یی جادو . و  رود یو به هوا م   شودینباشد، اسالم دود 

به    یوقت  مکتاب  نیاکه  نگاه  سؤال    نیا   د،ی کنیها 

»آ   دیآ یم   شیپ   تانیبرا  وجود    یمدرک   نی ترکوچک  ای که 

است که بر    یعالم   ۀ دیزائ   تاب ک   نی دارد که نشان دهد ا

  دا یها پ کتاب  ن یدر ا   ی اجمله  ا یآگاه است؟ آ   ز یهمه چ 

ن  یکه از کس  شودیم برا   د یا یبر    یِ فناور   شیکه فرغون 

منف  پاسخ  و  باشد؟«  انج   ی نوظهور  اگر  بود.    ل یخواهد 

الکتر ی .ان.اِ ید  ۀ دربار و  د   ته ی سی.    یی زها ی چ  گریو 

متح را  ما  که  بود  کرده    ک یوقت    آن   کرد، یم  ری صحبت 

فکیز یچ م .  با   افتادیمان  که    م یرفتی پذیم  دیو 

داشته    ۀ سرچشم  نیا   ۀدربار  ی منطق  ییوگو گفت دانش 

 . میباش 

از مخالفانِ    یک یکه در ضمن،    —  3ِدسوزا   ِنش ی: دچنزیه

تحص  و  مطالعه،  با  باسواد،  نسبت  و    ۀکرد لیبه  ماست 

 
1 omniscient 
2 epistemology 
3 Dinesh D’Souza 
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  در   —داشته باشم    ی ابا او مناظره  یقرار است به زود 

م   ی دگاه ی د  ن ی چن  1دش جدی  کتابِ  مطرح  ِسفِر  :  کندیرا 

  د یگو یم  کردند، یکه مردم قبالً آن را مسخره م  ش، یدایپ

  ه یبشود"« و تازه چند آ  یی که »و خدا گفت که "روشنا

صحبت از خورش چطور  شودیو ماه و ستارگان م  د یبعد   .

مه  یز یچ   نی چن مطابِق  خب،  است؟  اممکن  حرف    نی بانگ، 

 . واقعًا درست است

 . هم نبوده است  ی : بله، اما کاِر شاق نزیداوک

ها رخ  کهکشان  شِ ی دای انفجار قبل از پ  ن ی: خب، اچنزیه

 حضار[   ۀ. ]خندکنمینم  یداده است. شوخ 

که در    ی اینسبتًا طوالن  یِ انی پا  ادداشتِ ی: خب، در  سی هر

کتابم  آشکارسازآورده  ،مانی ا  انِ یپا   ،آخِر  هدفم    یِ ام 

که    دهم یبوده است. در آن نشان م  یفکر   یِ هاشیگرا   نی هم

  د یتوان یم   د، ی نگاه کن  ی مذهب به هر متن  نکِ یاگر با ع 

پ  آن  .  دی کن  دای پ  بیغر   و   بیعج   یِ علم   یِ هاین یبشیدر 

کتاب  بدونِ  بخشِ  به    ی فروشکتاب  کی   یِ آشپز   یِ هااغراق، 

اتفاق  صورتِ  به  و،  آشپز   کی  ، یرفتم  باز    یکتابِ  را 

پخت دستوِر  و  پ  ی کردم  آن  در  کنم    دا ی را  فکر  کردم. 

 3اوگو   یِ با چاشن  2ُوک   ۀ پخته شده در تاب  یِ گو یدستوِر م 

را    ی عرفان  ی ر یبود. بعد تفس  ها هیما  ن یدر ا   ی زی چ  ا ی

کردم. هر کس   تاز آن دستوِر پخ  هم    ن ی ا  تواندیم  یسِر 

هر    یِ ها قسمت  یبازیباز   دیتوان یکار را بکند. م  مختلفِ 

 

  ، یهند -ییکایآمر  یِ اسیس  گرِ لیتحل (:  ۱۹۶۱)متولِد  

ف  سندهی نو ک  سِ ی رئ  ساز؛لمی و  کالج،    نگزیدانشگاِه 

 . ۱۲-۲۰۱۰ ورک، یوی در ن  ی حی مس  یِ دانشگاه شخصیتِ  
1 Dinesh D’Souza, What’s So Great About Christianity (Washington DC: Regnery, 2007). 
2 wok 
3 ogo 
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نامربوط کن   ی متنِ  وصل  هم  به  تفس  د یرا    یِ رها ی و 

 . د یبکش   رونیاز آن ب   مانهی حک

 2ل ی انج  یِ کار را با ُکدها   ن ی هم   1ِشرِمر   کل ی : ماچنزیه

انج   یِ هاامپی   — درونِ    کارِ   واقعاً .  کرد  —  لینهانِ 

زمانِ   محشری هر  است.  داده    د یتوان یم   ی دلخواه  انجام 

 . د یبکش   رونی< ب ل ی را >از انج روز یخبِر داِغ د

برا   کی:  سی هر آ  یِ سؤال  دارم.  شما  سِه    چ یه   ای هر 

د  یاستدالل  نفِع  آ  نی به  دارد؟  وقت    چی ه  ای وجود 

  د یروبرو شده است که نتوان   یشما با چالش  یِ خداناباور

روبرو    یبا استدالل   د؟ی آن داشته باش  یِ برا  یدرجا پاسخ 

مات  د یاشده را  شما  پاسخِ    و   که  و  باشد  کرده  مبهوت 

 د؟ یباش   داشتهآن ن  یِ برا   یا آماده

 . را به خاطر ندارم   ی[ من که مورد خندد ی:]م ِدِنت 

است    نی ا  رسدیکه به ذهنم م  یزیچ   نی ترکی: نزد نزیداوک

ثابت اند  شده  نیی تع  ق یدق   ی طور  هان ی ک  یِ ادیبن   یِ هاکه 

  ن ی. و به نظرم، اگر ا کندی< را ممکن ماتی که >وقوِع ح

با  باشد  درست  کن   یِ برا  یح ی توض  د یحرف  ارائه  .  میآن 

درستجِاسِتن  کتور یو خ  یِ ر  اما  ندارد،  قبول  را    ی لی آن 

ف  چن  دانانکیز یاز  من  معتقدند.  آن  را    یزی چ  ن یبه 

چرا که    کنم؛ینم   یهوشمند تلق  یوجوِد خالق  یِ برا   یلی دل

خورد که آن وقت آن    میمشکل بر خواه  نیباز هم به ا 

هوشمند خالِق  و  است؟  آمده  کجا  از  هوشمند  که    ی خالِق 

 
1 Michael Shermer 

تار   یی کا یآمر   یِ علم  ۀ سندینو (:  ۱۹۵۴)متولِد   علم؛    دانِ خ یو 

معن  Skeptics Society گذاره ی پا شک   یِ )به  براان«ی گرا»انجمنِ    یِ (. 

  کند« ی م   ییرا رمزگشا  لیانج   یِ شِرمِر ُکدها   کلی»ما  یِ دئویو   دنِ ید

 : دیمراجعه کن   وندیپ  نی ، به ا(۲۰۰۷ ی جوال ۲۳)
https://www.youtube.com/watch?v=Lk3VgQgxiqE 
2 The Bible Code 
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که توانست  خالق و هوشمند است  ثابتآن قدر    یِ هاه است 

گونه  هان یک به  پ  م ی تنظ  ی ارا  به  که  ما    شِ ی دای کند 

 — از تر دهیچی پ  د یبا گر یمنجر شود خودش د 

  ۀ را که در منظوم   یگر ی د  اراتِ یس   ۀ هم  د ی: چرا باچنزیه

 [ خنددی]مند؟یافر ی ب ات یاز ح  ی ما وجود دارند خال

 .است یگر ی: خب، آن خود سؤاِل د نزیداوک

  او   —استدالل بود    نیعاشِق ا   1ی وریف مونته: اسقف  چنزیه

م   ی کی بود.  من  دوستانِ  شرا  گفت یاز  برا  طِ ی که    یِ الزم 

آن بنا نهاده    یۀبر پا   اتی که ح  یپرتگاه  ۀ و لب  اتیح

  ، ییاست. واقعًا هم، چنان که گو   ن یآفر یشده است شگفت

ح شده است.    کی  ۀبر لب  اتیانگار  نهاده  پرتگاه بنا 

لب  ۀ اری سانگار   بق  ۀ ما  است.    ا ی  ارات یس   یۀ پرتگاه 

 . از حد سرد  ش یب  ای اند و از حد داغ ش یب

>همچنسی هر و  بله،  انگل   ۀاریس  ن،ی :  از  آکنده    2ما< 

 . است 

>د چنزیه و  داغ  شیب   ای <  ارات یس   گری:  حد    ا یاند  از 

وجود دارد،    یشمس  ۀ منظوم  نی . و فقط همخیاز حد    شیب

م  ی امنظومه  نی هم ح   م ی شناسیکه  حامِل  ا  ات یو    ن یاست. 

نم خالق  ن خواهدیکه  و  که    از ی.  ندارد  هم  گفتن  به 

. اما، در  کندیم  3تسلسل   رِ ی خالق< شما را اس ک ی  رشِ ی>پذ 

حت نه،  قانع  کی   هب   ی کل،  بر  استدالِل  هم  کننده 

  ی شامگاه  کی ام.  ام. اما انتظارش را هم نداشتهنخورده

که    دم یرس   جهینت   نیو به ا   کردمیبود که داشتم فکر م

 
1 Hugh Montefiore (1920–2005) 

؛  ۸-۱۹۷۰ نگستون؛یاسقفِ ک  ؛یس ی انگل  شناسِ ن یو د کان یانگل شِ ی کش

 . ۱۹۸۷-۱۹۷۸ رمنگام،یاسقفِ ب 
2 parasite 
3 infinite regress 
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ه مذهب<  به    چی >طرفدارانِ  که  نخواهند  قادر  وقت 

است  ابند یدست    د یجد  ی استدالل  ممکن  چطور  اصالً   .

اصالتًا،    تشان،کنند؟ آخر استدالال  دا ی پ  د یجد   یاستدالل 

دوران کهنه  ی استدالالت در  صرفًا  و  تکامل    یاند. 

کمتر  اند افتهی پ   ن یکه  را  طب   رامونِ یاطالعات    یِ ع ینظِم 

 . م یا جهان داشته

م  یاستدالل   تنها جالب  نظرم  به    ن ای  و   —  د یآیکه 

برا   ی استدالل  هم  برا  ن ید   یِ است  هم    —  ی خداباور  یِ و 

  ن ی: اخوانم ی« م1ا استدالِل »بالگردان است که آن ر   یز چی

  یِ از آنِ خداست. برا  هاحیتسب   ۀ: »هم ندیگویکه مردم م 

باش  د یبا   هانیا   ۀ هم شکرگزار  را  واقع،  م«ی خدا  در   .

  یِ خرافه. برا  یۀ بر پا  تواضعی   اما   —تواضع است  ۀ نشان

. اما به هر حال  دهمیهم به آن لقبِ »بالگردان« م  نی هم

جلوگ تکبر  هم   ن،یهمچن.  کندیم  ی ری از    ل، یدل   ن یبه 

استدالل د   2ی کتاپرستی -ش یپ  یمشخصًا  نظرم،  به    ن یاست. 

  —  کندیکار را هم م  ن یمانِع تکبر شود و هم  تواندیم

 . ی و چه از لحاِظ فکر اخالقی  لحاظِ   از  چه

  ن ید  یِ در جهتِ اثباتِ درست  ی استدالل   ن ی: اما ا نزیداوک

 .ستین

چنچنزیه اصالً  نه.  نه،  و    یاستدالل  ن ی:  ندارد  وجود 

 .داشته باشد تواندیوجود هم نم

 .سؤال را بسط دهم  نیبهتر باشد ا   دی : خب، شاسی هر

نه.  ِدِنت  نه،  م  کی :  کن.  صبر  کشفِ    توانم یلحظه  چند 

م   یاحتمال  که  ببرم  از    یۀ پا   تواندینام  را  اعتقادم 

 . هم فرو بپاشد

 
1 apotropaic 
2 pre-monotheistic 
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پچنزیه >فس  دا ی:  در  خرگوش  دوریِ ها لیشدنِ    ۀ < 

 1. نی پِرکامبر

 . لحظه صبر کن  کی : نه، نه، نزیداوک

د  یِ برا  ی : من منظورم استداللسی هر   ن یممکن نشان دادنِ 

ا ستین منظورم  بلکه  آ   نی.  که  به    ایاست  کنون  تا 

که ما در    یز یکه چ   دیا جهت بر خورده  نیدر ا   یاستدالل 

 . است   بدی کارِ   — نی نقِد د ی عنی — می آن  یِ پ

  ی کس  شودیتر شد. م آسان  یل ی طور خ  نی: آهان، انزیداوک

همه    یبهتر  یِ استدالل کند که جهان جا  بود اگر  خواهد 

 . غلط باور داشته باشند  ۀ گزار  کیبه  

 . بود. بله نی : آهان، منظورت اِدِنت 

آسی هر وقت  ای :  که،  است  نوشتنِ    ی شده  مشغوِل 

با    یِ ط  ا ی  د ی ابوده  تان یها کتاب از    ی کی صحبت 

شما را به تأمل وا داشته    یاستدالل   نیتان، چن منتقدان

 باشد؟ 

وقت ِدِنت  البته.  البته.  را    ی:  طلسم  شکستنِ  داشتم  که 

حس  با    آنچنان   نوشتم، یم وقتاین  اما  نشدم.    ی مواجه 

اخت  یِ که داشتم رو مورِد  در  که    ی عن یبود،    اری کتابم 

آزاد  م  ،2ی فرگشتِ  منتقدان  کردم، یکار  به  بر    ی مدام 

حرف  خوردمیم اساسِ  بسکه  د  ک ینزد  اری شان    دگاهِ یبه 

  ۀ دی آن قدر ا ار ی که اخت  گفتندیم ی عن ی  —بود  ون یمذهب

فاتحه  یمهم  اگر  که  د است  مردم  شود،  خوانده    گر یاش 

  نخواهند داشت و جامعه با هرج   یت یگونه حسِ مسئول   چ یه

 
که    یدر پاسخ به کس ن، ی . ِاس. هالدِ ی. بی نقل است که جِ  1

ممکن است باوِر او را به فرگشت از هم   زی بود چه چ ده یپرس 

 . جواب را داده بود نی فرو بپاشد، ا
2 Freedom Evolves 
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  ن یا  یِ رو   یلی . و به نفع است که خشود یمرج روبرو م  و

  یِ رو  یلی . خودت را به آن راه بزن؛ خینشو  زیموضوع ر

  ق یدق  یل ینشو. و من خ   قیدق   اریجبر و اخت   ۀمسئل  نیا

ا تأث   ن یبه  و  کردم  فکر  که    یاحتمال  راتِ یموضوع  را 

سنج  بگذارد  جهان  بر  بود  بس دم یممکن  آ  ار ی.    ا یخوب، 

کنجکاو   شودیم که  کرد  که    یِ تصور  شود  باعث  من  سرکشِ 

غلط، که چنان    ایرا به زبان آورم، حال درست    یز یچ

رو  ی هولناک  راتِ یتأث  بهتر    یِ بر  که  باشد  داشته  جهان 

بپردازم؟ به    ی گریباشد دهانم را ببندم و به موضوِع د

آن را >از    د یما با   ۀاست که هم   یسؤاِل خوب   ن ینظرم ا

را به    ی ادی برو و برگرد! زمانِ ز  بی  —  م یخود< بپرس

  جه ی نت  ن یسؤال پرداختم و اگر به ا   ن یا   ۀ تأمل دربار 

ا  دم ی رسینم طرِح  تنها  نه    ان یجهان   یِ برا  ده ی ا  ن یکه 

ضرور   ست ین   زا خطر  ه  یبلکه  هست،  دو    ک ی  چ یهم  آن  از 

نم را  بانوشتم یکتاب  نظرم  به  از    نیا   د ی.  را  سؤال 

 . کنمیکار را م  ن ی. خودم ا میخود بپرس 

پنزیداوک اما  رساندنِ    ش ی:  چاپ  به  نه    کی از  کتاب، 

  ک ی   یِ نادرست  ا ی  ی درست   ۀ دربار  ی که بخواه   ن یاز ا   ش یپ

  ی اس ی س  یِ ها زهیکه انگ   یاز منتقدان  ی. بعض یفکر کن   زیچ

م »اند ی گویدارند  س  نی :  تبعاتِ  قدر  آن    یِ اسیگزاره 

نم  ی ندیناخوشا  که  ما    تواندیدارد  اما  باشد«.  صادق 

 .می را مرتکب شو  ا خط نی ا  دینبا 

 گویی.کامالً درست می: بله، ِدِنت 

 — یمتفاوت ز ی: که چ نزیداوک

چ ِدِنت  که  متفاوت   زِ ی:  نبا  ی کامالً  اصالً    ن یچن   د یاست. 

 .کرد  ییخطا 
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اچنزیه ماننِد  شو   نی :  متوجه  که  فکر    د یاست  که 

و    دپوستان یسف   یِ هوش   بِ یضر  1شکلِ یزنگ   یِ منحن  دی اکردهیم

است. آن وقت    یهوش   2بِ ی از ضر  ی درست  رِ ی تفس  پوستان اهیس

چه کار    نی : »خب، حاال من با اد یپرس  دیاز خود خواه

ها سر و  >که ما با آن  یمسائل   ن یکنم؟« خوشبختانه، ا 

 . ندارند ینمود  ن یچن <  می کار دار

برا سی هر زمان   زنمیم  یمثال  تانی:  ا   یاز  با    ن یکه 

  ها دگاهی از صفحاتِ د  یک یمشکل روبرو شدم. فکر کنم در  

تا   3یِ و نظرها آنجلس  اشتباه در    دشای   —بود    4مز یلس 

کس  بحثِ  باشم.  داشته  نوشته    ی خاطر  را  مقاله  آن  که 

ا آمر   نی بود  مسلمانانِ  که  ا  یی کا یبود  به    ن یعمدتًا 

اند که ما  غربِ اروپا تندرو نشده  نِ مثِل مسلمانا   لی دل

جا خود  گفتمانِ  برا   ی خاص  گاهِ یدر  و    می قائل  نید   یِ را 

هم جامع  نیبه  آمر  ۀخاطر،  جامع  کای مسلمانانِ    ۀ مثِل 

منزو  اروپا  غربِ  قرار    یمسلمانانِ  مهجور  و  نشده 

غلط،    ای حرف درست است    نی ا  دانمینگرفته است. حال نم

است   ممکن  باشد،  درست  اگر  دچاِر    کی اما  مرا  لحظه 

 . کند  دیترد 

جالبچنزیه موضوِع  ج  ی :  ، که  5ولفنسون   مز ی خواهد بود. 

هم در    راً یبود و اخ  6ی < بانکِ جهان سِ ی>رئ   ری اخ ن یتا هم 

 
1 bell curve 
2 intelligence quotient (IQ) 
3 op-ed 
4 L.A. Times 
5 James Wolfensohn 

آمریکایی، مدیِر  -(: وکیِل استرالیایی ۱۹۹۳)متولِد 

تا   ۱۹۹۵بانکِ جهانی از سال گذاری و اقتصاددان؛ مدیرِ  سرمایه 

، نمایندۀ ویژۀ گروِه چهاِر >خاورمیانه< و سازمان ملل  ۲۰۰۵

 .۲۰۰۶تا   ۲۰۰۵در جداسازیِ غزه، از  
6 World Bank Group 
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نما عنوانِ  غزه ندهی >به  مذاکراتِ  در  داشت،    1<  شرکت  

عم که  بود  ا  قاً ی گفته  خاطِر  به  که  دارد  که    ن ی باور 

اخوان    2ارتدکس   یِ هودیخودش   با  است  توانسته  است 

تأث   3ن یالمسلم  حماس  بگذارد.    یخوب  راتِ یو  جا  به  را 

  و   —است که به نظرم منزجرکننده است  ن یاگر واقعًا چن 

نبا  وهلۀ   در  اصالً، او    یکار   نی چن  د یاول،  به  را 

  ن یدر مورِد ا  ت یرا با قطع  زیچ   کی . چون که  سپردند یم

موجب    4کتاپرستان یاست که    نی و آن ا  م یدان یمناقشات م

شده آن  شدنِ  بدتر  و  صرفًا    نیاگر ا   .اند بدتر  مناقشه 

بود تا حاال حل شده بود. اما    یو ارض  یمل  یامناقشه

ج   یوقت  رضا  مز یکه  ابراِز  با  خود،    ت یولفنسون،  از 

  ت ی با او ضد  شتریکه ب   شودیباعث م   ، دی گویم  یز یچ  نی چن

 . کنم  دایپ

  

 
1 Israeli disengagement from Gaza 
2 Orthodox Jew 
3 Muslim Brotherhood 
4 monotheism 
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 ۲ بخشِ 
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اسی هر در  مسئله  دو  م  نجا ی:  هم    ن یا  یک ی.  رسندیبه 

م  »ما  است:  هدف  میخواه یسؤال  چه    م؟ ی ابی دست    یبه 

ا  منطق  نیتصورمان  لحاِظ  از  که  دستاورد   ی است    ی چه 

باش   میتوان یم م  م؟یداشته  بعد    ۀ دی عق  نیا   مین یب یو 

مختلف    نِ ی ب  ریناپذ پرسش در    حتی  متأسفانه،  —افراِد 

  و  رد  —به خودمان دارند   ه یشب ی دی که عقا ی کسان  انِ یم

  ل ی با دل  دیتوان یاست که شما نم   نیو آن ا   شودمی  بدل

 .د یرا از باوِر خود منصرف کن ی و برهان کس

کامالً احمقانه و آب در هاون    میکن یکه م   یکار   ایآ   پس

  ها دهی در جنگِ ا  م یتوان یواقعًا م  ا یآ  ا یاست؟    دن یکوب 

رو   م؟ یشو   روزیپ از  بخواهم  که    ییهالیم یا  یِ اگر 

م   کنم یم   افت ی در کنم،  ا   م یگو یقضاوت  شدن  ن یکه    ی کار 

افراد از  دائم  باوِر    کنمیم  افت یدر   ل ی میا   ی است.  که 

گفت که    توانیاند و عمالً ماز دست داده  نیبه د   اخود ر

دل د  لی با  از  برهان  رو  نِ ی و  و  شده  گردان ی خود  اند. 

  ا یما بوده است،    یِ هااز کتاب  یکی   ا یآخر معموالً    ۀضرب 

  نِ ی عدِم تطابق ب  ای خاص بوده است،    یِ استدالل  نِدیفرآ  کی

چ   شانینی د  یِ هاآموزه درست   ی زیو  به  خودشان    اش یکه 

داشته با باور  ما  نظرم  به  تناقض  د یاند.    یِ هابه 

کن   ینی ددرون ا توجه  دیبا  ای  میاشاره  به  را    ن یها 

ک  جلب  ب  می نموضوع  ک  یق یحقا  نِ یکه  مورِد  در    هان ی که 

ممکن  .  تضاد وجود دارد   ین ی د  یِ ها و آموزه  میا کشف کرده

ا دق   ندیفرآ   نی است  ماه،    قه،یچند  سال    ا یچند  چند 

که اکنون به    یز یدر مواجهه با چ  دی طول بکشد، اما با

 . اند، از خرافاتِ خود دست بکشندبرده  یپ  اشیدرست

با    کی :  نزیداوک داشتم  ز   یک یبار  بحث    شناسانِ ستیاز 

بس   کردم یم فره  اریکه  و    یا ختهیانسانِ  از    یکی است 

خدا    دهندگانِ حیتوض  نیبهتر به  همچنان  و  است  فرگشت 
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همچنان    یتوان ی: »چطور م دمی. از او پرس 1دارد   مان یا

و او هم در    ست؟یچ  انی جر  ؟ی داشته باش  مانیبه خدا ا

را قبول دارم.    اتیاستدالالتِ عقالن   ۀ هم  ن پاسخ گفت: »م

. و بعد  گر« یاست دهمین    چرا   و  چونیب   مانی اما خب، ا

ا  خ  نیهم  گفت:    انِ یشا   یلی عبارتِ  من  به  را  توجه 

م   ستین   لی دلی»ب آن  به    و   چونیب  مانِ ی ا  ندیگو یکه 

با پرخاش    باً ی قاطع و تقر  ی لیحرف را خ   نی!«. او ا چرا 

»ب زد:  من  مین  لی دلیبه  آن  به  که    مانِ ی ا  ندی گویست 

قاطع    یحرف، به نظِر او، پاسخ   نی !«. و اچرا  و  چونیب

است،    چرا   و  چونیب  مانِ ی. چون اشدیم   ی شکن تلقو دندان

با    لی دل او  و  ندارد.  افاقه  آن  بر  آوردن  برهان  و 

حرف را به زبان آورد، نه از    نیافتخار و سرکشانه ا 

 . 2انه ی گراهیتوج  یموضع

اوقات مردم به شما    یل یخ  ، ی شمال  یِ کا ی : در آمرچنزیه

با  ندیگویم و   دیکه  بخوان  3مز یج  امیل یآثاِر  و    یرا 

را مورِد قضاوت قرار   گران ید  4یِ ذهن ۀ تجرب  ی بتوان   دی با

صورت  ،ی ده چن   ی در  انجاِم  اصوالً    ِرممکن ی غ  ی کار  ن یکه 

»وقت  واقع   دهی عق  نیکه ا   یاست.  آنان  نظِر  است،    یاز 

. در  ؟« یاحترام بگذار   شاندهی به عق  یتوانیچرا تو نم

  . ستیقبول ن قابلِ   ی زی چ  ن یچن   ی گری د  ۀن یزم   چ ی بحث در ه

چیزی است که باید مورِد نقد  تصوِر این دسته از مردم  

 قرار گیرد. 

 
1 Kenneth R. Miller 

اس(۱۹۴۸)متولِد   ز،  کرس   یشناس ستیتاِد  صاحب    س ی رو  یِ و 

(Royce Professor )در دانشگاِه براون  ی متعال سِ یدر تدر. 
2 apologetic 
3 William James 

آمر  لسوف یف روانشناسِ  تجرب   ۀسند ینو  ؛ یی کایو  ی  نی د  ۀ تنوعِ 

(New York:Longmans, Green & Co., 1902.) 
4 subjective 
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در    1ی خیمشا  یِ سایکل ۀ از افراِد واالمرتب  ی کیبار با   ک ی

  چون   —  دمی داشتم. از او پرس  یا مناظره  2ی اورنج کانت

صحبت    3یِ پندارتیواقع   ۀدربار   مداشتی  که مقدس  کتبِ 

:  دمی اما از او پرس  —که او طرفدارش نبود    می کردیم

دربار نظرت   4ی مت   لِ انجی  که  چنان  —که    نی ا  ۀ»خب، 

ع  در  قبرها  —  دیگویم شدنِ  مصلوب  شکافته    یس یزمانِ 

خود    یِ مردگان که از گورها  ۀکه هم   نی و ا  ست؟یشدند چ 

اورشل  افتاده    5م یدر  راه  شهر  در  بودند،  برخاسته 

قد دوستانِ  با  و  م  شانیمی بودند  تعارف  و    کردند یسالم 

مست؟« یچ »آ  خواستمی.  بپرسم:  او  ارزشِ    نی ا  ای از  از 

اما او منظورم   کاهد؟« ینم  6از مردگان   یس یع  امِ ی ق  ۀد یا

از او بپرسم که    خواستمیرا متوجه نشد. فکر کرد که م 

باور دارد؟ و او گفت که    یخدادر   نیبه وقوِع چن   ایآ

  —بود    دان ختاری   هم   واقعاً   —  دان خیتار   ک یبه عنوانِ  

به    دیترد  یرخداد   نچنی   وقوعِ   مورِد  در اما  دارد، 

است    ی خیمشا   یِ سایکل   شِ یکش   ک یعنوانِ   درست    که معتقد 

که او را    نیمن، هم   یِ برا   د،ین یهم خوب. بب  یل یاست. خ 

چن  گفتنِ  کاف  ی زیچ   ن یبه  »اگر    ی واداشتم  گفتم:  بود. 

درست  نیا م   یِ طور است،  ثابت  من  دشودیحرفِ    چ یه  گری . 

را    یِ برا  یحرف  گفتن به تو ندارم. تو خودت هر آنچه 

 «.ی گفت م یبگو   خواستمیکه من م

بحث    نیا   ۀرا هم در ادام   یگر ی : جا دارد مطلبِ دسی هر

  ا ی  نز یکال  سی چون فرانس  یی هادهی مطرح کنم. ما با پد

  کسانی  — م یمواجه هست ی که تو اآلن مثال زد  یشناس ستیز

 
1 Presbyterian 
2 Orange County 
3 literalism 
4 Matthew 
5 Jerusalem 
6 Resurrection 
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  یِ علم   التِ یدارد و تحص   ی دسترس  یبه اطالعاتِ کاف   شک یکه ب

شان  عقل  رود یرا پشتِ سر گذاشته است و انتظار م  یکاف 

ا  شترِ یب ا  زها یچ   ن یاز  اما  دهد،  را    نی قد  انتظار 

نم  م   ا ی  کنند یبرآورده  عقل  کنندیادعا  واقعًا  شان  که 

 . دهد یقد نم  نیاز ا  ش یب

. بعد از  م یروبرو هست  یمعضِل فرهنگ  کی نظرم ما با    به

  م ی برا  ی به خوب  ه یقض  ن یبود که ا  می هایاز سخنران  ی کی

افتاد ف  کی .  جا  که    ک ی زی پرفسوِر  گفت  و  آمد  من  نزِد 

دانشجو  یکی به    یِ کارشناس   انِ ی از  خود  با  را  ارشدش 

معتقد بود و    ار یبس   یِ ح یمس  ک یآورده بود که    ی سخنران 

اعتقاداتش    یِ سخنران  مورِد  در  که  بود  شده  باعث  من 

ا  یا جهیکند. نت  دیترد  بود    نیحرف گرفتم ا   نیکه از 

ا ا   یبار   نی اول  ن یکه  عقا  ستبوده  دان   دِ یکه  شجو  آن 

که    د یآیشده بود. پس به نظر م  دهیبه چالش کش  حاً ی صر

  یِ الزم برا   یِ لی نفر کِل مراحِل تحص  کی که    ست ی ن  ِرممکن یغ

به چالش    دشیعقا   ی دانشمند شدن را پشتِ سر بگذارد ول

 . است 1کار تابو   نینشود؛ چون که ا   دهی کش

  توانند یکه م  می مواجه  یدر جهانِ اسالم با مهندسان  مثالً 

م  فکر  هم  باز  اما  بسازند،  اتم  م  کنندیبمبِ    شود یکه 

>حور   یآدم  دو  و  هفتاد  و  برود  بهشت  باکره  یِ به   >

افراد   بش ی نص با  و  فرانس  ی شود.    نز ی کال  س ی چون 

بر چمنزاِر    هاشنبهکی  شودیم  کنندیکه فکر م  میا مواجه

کرد چون    یسیع   مِ ی زد و خود را تسل  زانوشبنم گرفته  

محضِر   در  اما    ک یکه  است،  گرفته  قرار  منجمد  آبشاِر 

مدوشنبه و    تواندیها    ی ماد  شناسِ کی ژنت  کی برگردد 

 . باشد

 
1 taboo 
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دوستچنزیه که  طور  همان  پرو:  ،  1ی هودبهائ   زی مان، 

فکر    ها یبعض  گفت، یم   ،ی پاکستان  ۀ برجست  دانِ کیز یف

م  کنند یم اجنه   شود یکه  تسخ   2قدرتِ  برا  ر یرا  و    یِ کرد 

 . به کار گرفت 3رآکتور  یِ انداز راه

  ی مال  نِ ی را تأم  یا پروژه  ن ی چن  شودی: آدم وسوسه مسی هر

 .کند

  ی زی مردم از آن چ  نِ ی د  دنِ ی : به نظرم به چالش کشِدِنت 

کار    نیا   یطوالن   یمدت   یِ تر است. براآسان  میپنداریکه م 

است بوده  جد  ما .  ممنوع  موِج  آغازگرانِ  از    ی دی تازه 

برا کش   یِ تالش  چالش  که    م یا بوده  ین ید   یِ باورها  دنِ یبه 

موانع دهدیدارد ثمره هم م  من،  و، به نظِر  که بر    ی. 

ا دارد  وجود  راه  حقا  ستین  ن یسِر  از    ا ی  ق یکه 

ن  یکاف   یِ ها استدالل موجود  میست ی برخوردار  موانِع   .

<  یِ نی دی>ب  دهندیمهستند که اجازه ن  کیاستراتژ   ی موانع

کن  اعالم  را  کن  د،یخود  اقرار  آن  به    د، ی به  را  آن 

کن  اقرار  عموم   د،یخودتان  صورتِ  به  را  اعالم    یآن 

خانواده  د؛ ی کن که  خچون  را  آن  خواهد    یتلق   انت ی تان 

م  خجالت  کن  د یکشیکرد.  ا   دی اعتراف  وقت    نیکه  همه 

 .د ی ااعتقادات بوده نی مفتونِ ا

ا  به اعالِم  ِصرفِ  من،  باورها    نیاز ا   گریکه د   نیباوِر 

  یی ها راه  می . و اگر بتوانطلبد یشهامت م   دیا دهیدست کش

پ ا   میکن   دایرا  به  ا  ن یکه  که  کند  کمک    ن یافراد 

را به عنوانِ مثال به    یکنند و افراد  دایشهامت را پ 

هم دارند به    اند و اآلنکرده  ن یکه چن  م یها نشان دهآن

 
1 Pervez Hoodbhoy 

آموزش، و   ان، ی ب  یِ مروِج آزاد  ؛ یادانشمنِد هسته (: ۱۹۵۰)متولِد 

 در پاکستان.  سم ی سکوالر
2 jinn 
3 reactor 

https://translationsproject.org/


  

128 
در دسترس    رایگانمنتشر شده و به صورت   .orgtranslationsprojectاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

از    یک ی  است   ممکن  —  کنندیم   یزندگ   ی خوشو    یخوب 

آن  شاننیوالد ب به  باشد    مهریها  ماننِد    یز یچ   ا یشده 

  ی کارشان باعثِ رنجشِ عضو   ن یا  د یآن رخ داده باشد. شا 

خانواده باشد  از  شده    نظرم   به  هم   باز  اما  —شان 

درست آن  قِ تشوی کاِر  نبا   یها  معتقدم    ن ی چن  دیاست. 

. به  می کار را انجام ده  ن یا   م یتوان یکه نم   م یبپندار 

 .میتوان ینظرم م 

م نز یداوک   و  بله،  کن  شود ی:  فکر  اگر  که    می گفت 

م  می توانینم دار  دهد ینشان  کم    گرانید  می که  دستِ  را 

  یی هامان آدمفکر کنم که همه  گر،ی د  ی . از سو می ریگ یم

که دو طرِز    ندی آیکار بر م  نی که از پسِ ا  میشناس یرا م 

طور که    نهمی   —شان نگه دارند  فکِر متناقض را در کله

گفت،  س   بق   زیچ   ک ی به    ها شنبهکی م  و  دارند    یۀ باور 

چ   یِ روزها به  متضاد    یز یهفته  با    ای کامالً  ناسازگار 

عصب لحاِظ  از  نظرم،  به  و    ده یپد  ن یا   ، 1ی شناختآن. 

تفکِر    نی نتواند چن  یندارد که کس   یلیندارد. دل   یمشکل

 . را داشته باشد ی ادوگانه

چنِدِنت  اما  جنبه  ی زیچ   ن ی:  است.    داری ناپا  ییهااز 

م کسان   دانمیالبته  است.  درست  حرفت  که    یکه  هستند 

و    . هم در آن تبحر دارند  ی لی و خ  کنند یکار را م   ن یا

تفکِر دوگانه< است که    نیبا پرت کردنِ حواسِ خود از >ا 

 تمرکِز خود را به سمتِ   دیا یکار هستند. ب   ن یقادر به ا 

— 

 در  ی تناقض  ن یبا چن  توانندی: اما خب چطور م نز یداوک  

— 

 
1 neurological 
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  ی کار   ن یکه دارند چن   ن یسپردنِ ا  ی: با به فراموش ِدِنت 

ب  کنند یم با  دارم    ی توجهیو  دوست  آن.    ۀ واژ  کی به 

  ی را ابداع کنم که وقت   یادسپار یسرراست و قابلِ   یل یخ

چن مرتکب  ذهن  یی خطا   نی افراد  در  ناخواسته  شان  شدند 

  ی کی  نی که »آهان! ا  ندیشود. و بعد به خود بگو  یتداع

  س یو هر   نزیاست که ِدِنت و داوک   یفاحش   یِ هااز همان خطا 

. و از  فهمم ی. حاال م کردندیاش صحبت مدرباره  چنز یو ه

آن چن نظِر  ا  ی کار  ن یها  هدف  است«.  که    نی مردود  است 

  ی کار  ن یکه ا   می موضوع آگاه کن  نی به ا  شتریها را ب آن

 .است  یب یوغربیکاِر عج کنندیکه م

با چنزیه متأسفانه  ا   می بگو  دی:  احتماالً    ن یکه 

کس  2بقا   یِ برا  1ی شناخت  یِ ناهماهنگ  هر  است.  تا    ی الزم 

 .دهدیآن را انجام م  ی درجات

 است؟   یشناخت  یِ : منظورت تحمِل ناهماهنگ ِدِنت 

 MoveOn.org یِ : نه، مرادم انجاِم آن است. مثالً اعضاچنزیه
بگ  نظر  در  ا آن  3. ریرا  بر  دولتِ    اند دهی عق  ن یها  که 

 5ست ی الیو امپر  ،4گرا یددمنش، نظام   ی میمتحده رژ   االتِ یا

ز  را  فقرا  م   یِ پا  رِ یاست.  له  قلمرِو    کند یخود  به  و 

د مال کندیکشورها تجاوز م  گری مردمانِ    ات ی. اما نوبتِ 

به    د یو شا   کنند یخود را پرداخت م   اتِ یمال   شود، یکه م

استثنائ م   ی ندرت  پآن  انِ یدر  ز  ی کن  دایها  از    رِ یکه 

کند. فرزندانِ خود را    ی شانه خال  اتیباِر پرداختِ مال 

 
1 cognitive dissonance 
2 survival 

  یِ عموم  یِ هااست یس  یِ متحده که حام  االتِ ی در ا  نفوذی گروِه ذ ک ی 3

 .نهاده شده است  ان یبن   ۱۹۹۸است و در ساِل    یمترق
4 militaristic 
5 imperial 
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م  عموم به  کارهافرستندیم   یدارسِ  را    ۀروزمر   یِ .  خود 

 . دهندیانجام م

  ی حت   یی است که گو   یبه نحو   شان یموارد، زندگ  شترِ ی ب  در

چ درصِد  ده  م  یی زها ی به  که  ندارند.    ند ی گویهم  باور 

است.    ِرممکن یغ   ی کار  نی است که چن  ن یا   لش ی از دل  یبخش 

  ۀ . در ده ر یرا در نظر بگ  1جان ِبرچ   ۀ جامع  یِ مثالً اعضا 

ا۱۹۵۰ بر  پرز  نی ،  که  بودند   2زنهاور ی آ  دنت یباور 

ا  خب؟ است،    3ست یکمون با  را  خود  آغاز    ن یروِز  باور 

سف   کنند یم کاِخ  کرمل  4د یکه  م  5ن یرا  . اما  کند یاداره 

خود را    ییِ هم مواِد غذا  یاز خواربارفروش   دیباالخره با 

ماننِد آن را انجام    یا روزمره  یِ کنند و کارها  یدار ی خر

 .دهند

دارند. درست    یازحد شی ب  یِ و بندها   دی: تعهدات و ق سی هر

 .یی گویم

گرنز یداوک   عاقبت  کارها  ی زی :  انجاِم  روزمره    یِ از 

 .ستین

.  د یاعتقاِد راسخ داشته باش   یز ی: ممکن است به چ چنزیه

برا هم  باور  ول  یل یخ  ی لی خ  تان یآن  باشد.  به    ی مهم 

زندگ   چ یه در  زندگ  تان، یوجه  ممکن    تان،یواقع  یِ در 

بتوان   ستین جار   دیکه  را  خود  و  د یساز   یاعتقاداتِ   .

ا ا  نی قطعًا  مورِد  در  که    ن ی امر  است  درست  هم  افراد 

م  ند یگویم نبای»خب،  واقعًا  که  از    ی کی   د ی دانم 

د  به  را  که    دانمیم  ایدهم    حیترج  یگر یفرزندانم 

  ی دهم، ول   ح یترج   ی گرید  را به  نم یاز والد   ی کی   د ینبا 

 
1 John Birch Society 
2 Eisenhower 
3 communist 
4 the White House 
5 Kremlin 
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عمل نخواهم    یبه نحو  یاست. ول  نیچن  نی به هر حال ا

گو که  د  یکی   ییکرد  به  مثال  دهم«یم  حیترج  یگری را   .

که    دی گویم  1گ یاست. مثالً سناتور ِکر   اریدست بس   نیاز ا 

نجنسهم پ ست ی گرا  م  شِ ی.  فکر  صد    کندیخودش  در  صد  که 

هم که  است  ن جنسمطمئن  نم   ست،یگرا  با    تواندیاما 

ا به  هم  نی اقرار  هست  جنسکه  زندگ  ستین  ای گرا    یِ به 

 . خود ادامه دهد 

از    د یبود. ما با  ن ی بپرسم ا  خواستم یکه م  ی سؤال  حاال 

بپرس هدف  می خودمان  چ که  واقعًا  آ ستیمان  واقعًا    ای. 

جهان   م یخواه یم ا   یعار   یکه  باش   مان یاز  ؟  میداشته 

را بخواهم نه    یی ا یدن   ن یکه فکر نکنم چن   م یبگو  دی با

 .آن را یِ را دارم و نه آرزو یی ای دن ن یانتظاِر چن

 ست؟یچ  مانی : منظورت از اسی هر

  ابد، ی   ل یتقل   گاهش یهر چقدر هم که جا   مان،ی: اچنزیه

رد شود، باز هم، به نظِر    ای  ردیآن را بگ   یِ جا   یز یچ

شگفت   لش ی. دل کند یم  دای بازنشر پ  یز یانگ من، با سرعتِ 

با هم  فرو   د یرا  عوامِل    همان   اصوالً   —جست    2ی دیدر 

نابود   عواملی  و  انقراض  از  ترس  با  کار    ی که  و  سر 

 .دارند

 است؟  یع یفراطب  3یِ ها به الگوواره مان ی : منظورت اسی هر

 
1 Larry Craig 

جمهور ۱۹۴۵)متولِد   سناتوِر  متحده    االتِ یا   داهو،یآ  خواهِ ی (: 

»خالفِ عفت«    ی، به جرِم ارتکابِ جرم ۲۰۰۷(. در ژوئنِ  ۱۹۹۱-۲۰۰۹)

سبک   ر یدستگ جرِم  به  دادگاه،  در  آشوبگرانه«  شد؛  »رفتارِ  ترِ 

وقت هم    چیو ه  ست یگرا ن جنس اعتراف کرد؛ او گفته بود که هم

 .است بودهگرا نجنس هم 
2 Freudian 
3 paradigm 
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بله. پنداِر  چنزیه و موضوِع د1آرزومندانه :    ن یا   گر ی . 

  ابد ی   ان یها پا بحث  ن یواقعًا دوست دارم که ا   ا یاست: آ

دور    نی برگرد ا  و  برو یب  چنز یو همه اقرار کنند که »ه 

 ندارد«؟   مانی به خدا ا ای کس در دن  چی ه  گریرا برد. د

است،    ِرممکن ی غ  می برا  ی زیچ   نی که تصوِر چن  نی از ا  یِ جدا 

هم  خنددمی] فکر  چن[  دل  تِه  از  که  را    ی ز یچ  ن ینکنم 

استدالالتی  بخواه همۀ  شالودۀ  را  آن  باید  نظرم  به  م. 

مورِد   در  که  گرفت  نظر  فلسفه،  معرفتدر  شناسی، 

شود. یعنی چیزی است  مطرح میشناسی، و ماننِد آن  زیست

توضیحی   بیاورید:  استدالل  مقابلش  در  همیشه  باید  که 

 مخالف. 

.  دی آیم   بی عج  یلی ه نظرم خب   ییگو یکه م  یز ی: چنزیداوک

نم متوجه  را  ببشوم یمنظورت  م   ن یا  ن،ی.  که    یی گو یرا 

چن  چ یه نم   یز یچ  نی وقت  م  دهد یرخ  از    کنم،یدرک  اما 

 . عاجزم ی خواهیرا نم یز ی چ  نیچن   ییگو یکه م  نی درک ا

که  چنزیه چون  م  هِ یشب   یزچی   —:  و    2ی هاکسل   انِ ی جدِل 

م  ای     3لبرفورس یو و  4دارو   انِ ی جدِل    نگز یجن   امیلی و 

 .جدل ادامه داشته باشد نای   دارم  دوست  — 1ان یبرا 

 
1 wish thinking / wishful thinking 
2 Thomas Henry Huxley (1825–95) 

  ، ینی تکامِل دارو یِ از قهرمانانِ حام  یک یو   ی سیانگل  شناسِ ست یز

موضوع که توسِط   ن یدر بابِ ا  ۱۸۶۰ساِل   ۀ مخصوصًا در مناظر

  ۀدر جبه  یدر آکسفورد برگزار شده بود و و ای تانیانجمنِ بر 

 .قرار داشت لبرفورسیمقابِل ساموئل و
3 Samuel Wilberforce (1805–73) 

  یا؛ او در مناظره ۱۸۴۵اسقفِ آکسفورد از ساِل  کان؛یانگل شِ ی کش

  دگاهِ ید  نی فرگشت بود شرکت داشت و مخالفِ ا  رامونِ یکه پ

مشترک   یِ ای ن( apes)  های ها و کپانسان  گفت ی بود که م ن یدارو

 دارند. 
4 Clarence Darrow (1857–1938) 
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 .: چون که جذاب استنز یداوک  

جبه چنزیه که  دارم  دوست  ب  ۀ :  و    شیپاال   شتری ما  شود 

مخالفان بدستِ  پ  شتری مان  گمان    شیاز  اما  شود.  رو 

ا  کنم ینم جبه  نی که  حضوِر  با  فقط  ممکن    ۀ اتفاق  ما 

 .دست صدا ندارد  کی باشد. چون 

جهادگرایان    :سی هر یعنی دوست نداری این اتفاق برایِ 

 رخ دهد؟ 

 ای ندارم. :من با جهادگرایان اختالفِ عقیدهچنزیه

دارسی هر چرا،  زمی:  در  مثالً  که    ی کار  تِ یمشروع   ۀنی . 

 .دهندیانجام م

ها  آنبحثی با  جایِ هیچ  .  ست ی ن  ن ی: نه، واقعًا چن چنزیه

من   وجود ندارد. منظورم این است که مسئله ساده است:

شود.    دهی خشک  شانشهیها کامالً ر هستم که آن  نی خواهانِ ا

بدو  ی نوع   ن یا سو  ی واکنشِ  است    یِ از  به    از نی   —من 

بقا  یِ نابود حفِظ  منظوِر  به  را،  خود  به    م، خود  یِ دشمنِ 

ه شناسم یم  ت یرسم  من  نحو   ی اعالقه  چ ی.  آن  ۀبه  ها  تفکِر 

اسالم  .  ندارم مورِد  در  تو  سؤاِل  وقتِ  سر  به  هنوز  ما 

با  م،ی ادهینرس  ه  میبگو   دی اما  به    ی اعالقه  چی که 

جهادگرا    یِ هاندارم. من فقط به بهبوِد روش  انیتفکراتِ 

عالقهآن  یِ نابود اها  بگو  ن ی مندم.  هم  از    ی لی خ  م،یرا 

 . کنند ینم  تی کار حما  نی سکوالرها از ا

 . است  یتوجهقابلِ  اریبس  ۀ بله، نکت:  سی هر

 

  ۀ که به عنوانِ »محاکم  یااو در محاکمه  ؛یی کا یآمر  لِ ی وک

  ی به ناِم جان اسکوپس، در موضع ی اسکوپس« مشهور شد، از معلم

 .دفاع کرد  ان،یبرا  هِ ی عل
1 William Jennings Bryan 
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دعوا    ن یا  یِ قاط  خواهندیخداناباوران نم  شترِ ی : بچنزیه

دعوا ب  ییشوند.  همه  از  که  آن    شتری است  از 

ترجاندزانی گر ب  دهند یم   حی .  باِر  متلک  تا    ی لی چند 

م   1گراهام  که  چون  خطر  ن ی ابا    دانند یکنند.    ی کار 

 . شود یشان نم متوجه

ا : به نظرم  ِدِنت  خاطِر  ا   ن یبه  که    ن ی ا  2کشتنِ   ۀ دیاست 

 — و عالوه بر آن م یپنداریم  یع یشن ۀ دی افراد را ا

آنچنزیه که  ب: نه، من >نگفتم  از  را  <،  می ببر  نیها 

 «. 3شود ده یخشک  شانشهی من گفتم »ر

 .شود دهیخشک شان شهی ر ی : آهان، گفتِدِنت 

 .جهادگرا یِ روها یکامِل ن  یِ : نابودچنزیه

به کار    4ها گونه  یِ برا   شتریب   «ی »نابود  ۀکنم واژ   فکر 

 .رودیم

کر نز یداوک   اما  م  ستوفر، ی:  حرف   می گردیباز  که    ی به 

.  دی آیکه از مناظره کردن خوشت م   رسد ی: به نظر می زد

فکر از ب  دیآیخوشت م  یاز جداِل  صورتِ  رفتنِ    نی که در 

م   ن ید دست  برا   یز یچ   ن ای  —  رود یاز    ک یحکِم    ت یکه 

 
1 Billy Graham (1918–2018) 

تبش  (  Southern Baptist)ی جنوب  ستِ یباپت   شِ ی کش ا  یِ ری و    االتِ یاهِل 

مختلف   شی هامتحده که به خاطِر موعظه  که در    یکه در تظاهراتِ 

 کرد.  دا یشهرت پ  شدندی باز و بسته برگزار م  یِ فضاها
2 exterminate 
3 extirpate 

شبیه به هم هستند، این    extirpateو   exterminateچون دو واژۀ 

سوءتفاهم برایِ ِدِنت به وجود آمد که هیچنز دارد از حذفِ  

 کند. ادگرایان صحبت می فیزیکیِ جه
4 species 
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>سرگرم  شِ ینما  خواهد  تئاتِر  دست  از  دارد  را  کننده< 

 . رفت 

ر چنزیه عاشِق    میبگو   دهمیم   حیترج   چارد،ی:  که 

د  1ک یالکت ید به  ا  گریهستم.  م  نیسخن،  از    توانیکه 

گرفت. و    اد ی را    ی دی جد  یِ زها یافراد چ  گر ی مناظره با د

هم  نظرم  ا   ۀبه  دوِر  که    م یانشسته  زیم   نیما 

ا  میا توانسته گفت  طِ ی مح  نی در  و  وگو<  >مناظره 

 . می ببخش  بودخود را به یِ استدالل  یِ هاییتوانا

ا نزیداوک خب  اما  چ  نی:  درباره  ز یهمه  که  شان  هست 

نبرِد    نی استدالل و تعقل کرد. پس از ا  توانیم در  که 

علم    م یتوانیم   م، ی شد  روز ی پ  نی د  هِ ی عل هر    ای به 

  نه یو در آن زم   م یبپرداز   م یکه به آن مشغول  ی ت یفعال

بپرداز استدالل  و  مناظره  بس می به  مناظراتِ  و    ار ی. 

ها  وجود دارند که بتوان به آن  م ه  ی استهی درخور و شا

 . پرداخت 

وجود خواهند داشت که وجوِد خود    ی کسان  شه ی : همچنزیه

که وجوِد    یو کسان   دانندیم   یشناسستیز   نِ ی را حاصِل قوان

مد را  برنامه  دانند یم   یاله   یطرح   ونِ یخود  را    ی اکه 

 .ها در نظر گرفته استآن یِ برا 

 — است که یز ی: خب، آن چ نز یداوک  

  ن یاز ا  کیفرد کدام    کیکه    نی من، ا  ِدی: از دچنزیه

او    ۀدربار   یاریبس   قِ یحقا   یِ ایگو   ردیپذیرا م   ها دگاهید

هم  که  طور  همان  و  م  ۀ است.  از    ی کیتنها    م یدان یما 

د  ن یا م  دگاه ی دو  در  جور  عقل  با  که  اما  دی آیاست   .

  دگاهِ ی با تقابِل آن با د  م؟ یرسیم   جه ی نت  ن یچطور به ا

 .نخواهد رفت  ن ی وقت هم از ب  چی مخالف که ه
 

1 dialectic 
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در    ریاخ  یبکنم. تا مقاطع   یاسهی: اجازه بده مقا سی هر

  ی توانست یهم م   1جادوگری حرف را در مورِد    نی هم  خ، یتار 

 .یبزن 

 .: بلهچنزیه

ها وجود  فرهنگ  ۀدر هم جادوگری    ییممکن بود بگو:  سی هر

طلسم افتادنِ  کارگر  به  همه  است،  باور    2ها داشته 

وقت    چ یو ه   شود یم  دایدر همه جا پ جادوگری  اند،  داشته

خالص شو  می هم نخواه آن  از  برامی توانست  تالش  اصالً    یِ . 

کار  نیا هم  است.    یکار  بکن  یتالشاگر  احمقانه    م یهم 

د  لحاِظ  از  داشت،    دهیفا   مان یراب   ک یالکت یفقط  خواهد 

  م ینی بیم  ی تا ابد با ما خواهد ماند. ولجادوگری  اما  

تقرجادوگریکه   از    باً ی ،  جا  همه  در  استثناء،  بدونِ 

 —که  یکن دا ی را پ  ییها رفته است. ممکن است گروه ن یب

  جادوگری کردن    کنشهیوجه. اصالً ر   چی: ابدًا. به هچنزیه

ن  مستیممکن  در  معموالً  مسزنده  انِ ی .  و    ان ی حی انگاران 

 .کندیم  دای مثِل علفِ هرز گسترش پ

 .ستی طور ن  نیدر غرب که ا  ی : ولِدِنت 

من  سی هر ع  جادوگریِ :  طلسِم    انی کامالً  است.  منظورم  را 

  —یپزشک  یِ و به جا 3زخم چشم

 کلکش کنده شده است؟   گری د  یکنیم  ال ی: خ چنزیه

 .. بلهست ی از آن ن یاثر   گر ی د ی ادی: به صورتِ بنسی هر

ا نزیداوک از  بگذر   نی:  کامالً    ی ستین  لی ما  م،ی که  که 

 شود؟  کن شهیر

 
1 witchcraft 
2 spell 
3 the evil eye 
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هم چنزیه که    ینی کمپ   کیحاال    نی:  است  افتاده  راه 

ثبتِ   1کاها یو گورستانِ  بتوانند  در  و  کنند  نام 

 .به خاک سپرده شوند 2نگتون یآرل 

دربارسی هر دارم  من  م  ن ی ا  ۀ:  بخواه  کنم یصحبت    ی که 

بکش   ات هیهمسا م   یرا  فکر  که    سمِ یمکان   ی نوع  یکن یچون 

  ی شر   تِ ی آن، با ن  قِ یوجود دارد که از طر  یعلت و معلول

ن  با  را  محصوالتت  است  توانسته  است،  داشته    یی رو یکه 

  ن ی ات را چشم بزند. چنبچه  ا یببرد    ن یاز ب   ی عی فراطب

 . ممکن است ی از علِم پزشک یآگاه با نا   یتصور

 .: بله، درست استچنزیه

اسی هر به  ب   نی :  عامِل  افراد  که  است  را    ی ماریخاطر 

  کنند یو فکر م   کنند یشک م  شان هی و به همسا  شناسندینم

دامن    یناآگاه  نیاست و سحر هم بر هم  یدی که آدِم پل

 .زندیم

که دوست ندارم از شر    گفتمینم  یمورد   ن ی: در چن چنزیه

چ  ن یا بشو  یز یطور  د   می خالص    یِ برا  ی موضوع  گریوگرنه 

 .داشت  می مناظره وجود نخواه

د سی هر اما  ا   گر ی:  ندار  ه یقض   ن یبا  کار  و  که    م ی سر 

اموِر    یاعده در  بخواهند  و  جادوگراند  کنند  ادعا 

و طبِ   3ن یگز ی دخالت کنند. البته لطفًا بحثِ طبِ جا ی پزشک

پ   4ی سوزن دربار  ش یرا  دارم  من  معنا  ۀ نکش.  در    یِ سحر 

 . 5ی سحر در قرونِ وسط  کنم،یصحبت م  یواقع

 
1 Wiccan 
2 Arlington Cemetery 
3 alternative medicine 
4 acupuncture 
5 medieval 
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م چنزیه اتفاقًا  هم  خواستمی:  پ   ها نیبحثِ  بکشم.    ش یرا 

 . کند یچاپ م 2ی نی بهم هر روز طالع 1پست  نگتن یواش تازه 

 . است   یگر ید  ۀل ئ مسباز هم   3ی ن ی: اخترب سی هر

 — از ی >پسمانِد< کمرنگ کی  ی نی: بله، اخترب ِدِنت 

ولی  چنزیه نیست.  اختربینی  مورِد  در  بحث  به  نیازی   :

 .نخواهد رفت ن یاز ب  ی نی اخترب

بسِدِنت  ب   اری :  از  خب  اما  ضرورت  نیخوب.  هم    ی رفتنش 

 .ندارد

  ی دو موضوع را با هم قاط  ن یا   ی : اما تو دارنز یداوک  

رنی>د   یروز   ایکه آ   نی : ایکنیم خواهد شد و    کنشهی < 

آ  ن یا شود    شه ی ر  ی خواهیم  ا یکه  چن   ا یکن  و    ن ینه؟ 

  ی شود؛ چون که دوست دار   کن شهیر   یخواه یکه نم   دی نمایم

جدل    یز یچ به  مخالفتش  در  که  باشد  داشته  وجود 

استداللت را بهبود    ۀکند که قو   مک. و به تو کیبپرداز 

 . یبخش 

 . خواهمیرا م نی : بله، همچنزیه

  کن شهیفکر کردن به ر   رِ ی: اما اصالً چرا خود را درگِدِنت 

که    میفکر نکن   نی آن به ا  یِ . چرا به جام یکن  نی کردنِ د

م  منظِر    شودیچطور  از  را    ی فرگشت  4رشناسِ ی گهمه  کیآن 

است که    ن یا  می بکن  م یخواه یکه م  ی : »کارم ییو بگو  د ید

>ژن غیِ ها فرگشتِ  تحر  5زاساز یمار ی ِربی<  تشو   ک یرا    ق یو 

.  م یخالص شو   رسانبی که از عوامِل آس  میخواه ی. ما م می کن

 
1 Washington Post 
2 horoscope 
3 astrology 
4 epidemiology 
5 avirulence 
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  بِ یآس  کنمنمی  فکر  —  ستیمن مهم ن   یِ اصالً برا  ینی اخترب

  شد یکه گفته م   یدر بر داشته باشد. البته وقت   یی زاسب

  کند یاستفاده م   ینی از اخترب  شیها یریگ می در تصم  1گان یر

  که   —  م یمورِد که بگذر  نی ترسناک شد. از ا  ی کم  هی قض

تفکِر    نای   نظرم  به  —نباشد  شیب   یاستثنائ   دوارمی ام

اخترب   ت یاهم  یِ خراف کم  ی نیبه  اگر  نسبتًا  است.  خطر 

بتوان که  ی>مخرب   یِ زهایچ  گر ید   گاهِ یجا   میصرفًا  را   >

ش  جا  شانفتهیمردم  به  تنزل    ینی اخترب  گاهِ ی هستند 

 .خواهم بود  ی من راض  م،ی ده

ببچنزیه خب،  نم ن ی:  را  من  جوابِ  شما  اما  دیپسند ی.   .

با را  سؤال  نظرم  کرد    ن یا   دی به  مطرح    ن ای  —گونه 

شد؛ چنان چه هم   دهی سؤال از ما پرس امروز    نیخواهد 

شد. از من    دهیاز من پرس   یون ی زیتلو   ۀبرنام   کیهم در  

»آدندیپرس  ه  ای :  صبح  امروز  ا   چیاگر  در    االت یکس 

 «. ؟ی شدیخوشحال م رفتینم  سایمتحده به کل 

 ست؟ ی : جوابِ تو چِدِنت 

ر چنزیه و  دادم  را  جوابم  که  من  خب،  آن    چارد ی:  با 

جواب بود. اما  امروز صبح دادم ا   یمخالف  بود    نیکه 

تسال بدونِ  مردم  معتقدم  خوش  یِ هاکه  اوقاتِ    ی تر کاذب 

خود را    ِدی ها عقاخواهند داشت و من دوست ندارم که آن

تحم آن  لی بر من  اگر  دست  کنند.  خود  اعتقاداتِ  از  ها 

و هم در    بودیدر حِق خودشان م   یهم لطف  داشتند،یبر م 

که    رسد یبه نظر م   م،یکه نگاه کن   د ید   نی حِق ما. از ا

م  نقض  را  خودم  ببمکنیدارم  که    د،ی نی .  دارم  دوست 

عقا  از  م  دِ یمردم  بر  دست  وقت    داشتند،یخود  آن  اما 

و    ماندینم  ی کس کنم.  جدل  و  بحث  او  با  بخواهم  که 

 
1 Reagan 
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اگر   من گوش    یِ هاکم به حرف  کی البته ابدًا نگفتم که 

پس دو سؤال در   خب؟  رفتند،ینم  سای به کل  گرید   دادندیم

 .مطرح است  نجایا

  ن یکه دوست دارم جوابش را از شما بشنوم ا  یزی چ  اما

  چ یکه در آن ه   دی نی را بب  یجهان   د یدوست دار   ایاست: آ 

 ندارد؟  ن یکس د

منز یداوک   هم  من  بله،  ا   خواهم ی:  پاسخ    نیبه  سؤال 

و چه    ن، یمطرح باشد، چه بحثِ د   ین یدهم. چه بحثِ اخترب 

کنم که    یزندگ   ییای من دوست دارم در دن  گر؛ی د  زِ یهر چ 

به    کنند،یهستند و به صورتِ مستقل فکر م  1گرا مردم شک

م نگاه  اکنندیشواهد  به  نه  اخترب   نی .  که    ی نیخاطر 

. اما  ست ی ن  خطر یاست که ب   ن یاست؛ حدسم ا  ی خطریب   زِ یچ

خ  م   دی اکرده  ال یاگر  هر    یِ برا  د یتوانیکه  به  خودتان 

دار دوست  که  ه   د،یچه  مدرک  لی دل  چیبدونِ  باور    ، یو 

را متحمل    ی که خسرانِ بزرگ  م یبگو  دی با  د، ی داشته باش

  ی ان زندگکه در جه  نیا  ست یز یانگشگفت  ۀ. تجرب د یاشده

کن  دی کن درک  ا  ستِ ی ز  لِ یدلکه    دی و  در  جهان    ن یشما 

افتادنِ    انی باعثِ به جر  زی که چه چ  دی و درک کن  ست،یچ

 2علِم نجوم   د؛یرا درک کن  یواقع   یِ هاستاره  شود؛یآن م

  ی ر یحق   زِ ی که خود را محدود به چ  ی. وقت دی را درک کن

 . دی ارا از دست داده ی ادی ز  زِ یچ  د،یبکن  ین یچون اخترب

  شود یهم م   نیحرف را در مورِد د   نیبه نظرم مشابِه هم  و

جا جهان  ز   یِ زد.  فوق  با، یبزرگ،  و    یاالعادهو  است 

حق کوته  رانهی چقدر  که  و  است  خوارشمارانه  و  نگرانه 

  ی عی فراطب  یِ هایانیو پادرم  ی عی فراطب  ی به جن و خالقان

 
1 sceptical / skeptical 
2 astronomy 
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از حذفِ    ت یدر حما  توان ی. به نظرم ممی باور داشته باش

 .آورد 1ی باشناختی و برهان ز لی لد  ن،ید

 .نظرمبا تو هم  داً ی: شدچنزیه

بِدِنت  حال  اما  .  م یکن مشخص  را    مانیها تی اولو  دیی ای : 

م مخرب  یک ی  د یتوانستیاگر  مهلک  هانیتر از    ن یتر و 

ر  هایورز افراط چ  د،ی کن   کنشهیرا  اولو   یزی چه    تِ یرا 

باعثِ    تواندیم  یبه چه هدف  ی ابی دست د؟یداد یخود قرار م

کن   تاناقیاشت  حس  و  به    د یشود  اهداف  یک یکه  تان  از 

. و  م یکن  ی اسالم را با هم بررس  د ییا ی. مثالً ب د یا دهی رس

.  می به آن نگاه کن  انهیگراواقع  میتوانیتا آنجا که م

م   یا ذره  ا یآ نسخه  د یدهیاحتمال  به  بتوان    ی ا که 

 افت؟ ی از اسالم دست  ی شده و منطقحاصال 

که امروزه با آن سر    یایاسالِم وحش   نی : خب، انز یداوک  

 ست؟ ین  نی است، چن ینسبتًا متأخر   ۀدی پد م یو کار دار

 — به عقب رفت تا به  یلی خ  دی: به نظرم با ِدِنت 

حِد محدودسی هر تا  تنها  امکان وجود دارد. و    نیا   ی: 

ما از تسلِط    ا ی که آ  ن ای  از   فارغ   —  م یرا هم بگو  ن یا

برخوردار  نی ا  یِ برا  یکاف    ما   ،—نه    ا ی  م یکار 

انتقادات    نیا   یِ ادا   یِ برا  انیسخنگو   نتریکنندهقانع

کسانم یستین که  است  الزم  آ  ی .    ا ی2ی عل   یهرس   انیچون 

اعتماد  قابلِ   ی به طرز 3در اسالم چون ابنِ وراق  ی نظرصاحب

 
1 aesthetic 

  ؛ ییکا ی آمر-ی نظِر هلندفعال و صاحب(: ۱۹۶۹)متولِد  2

اسالم و    یِ پروایاز منتقدانِ ب  یکی  ؛ یمتولِد سومال 

   مدافِع حقوِق زنانِ مسلمان. 
3 Ibn Warraq 
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شان بها دهند،  به نقِد اسالم بپردازند تا مردم به حرف

ما از ا  ی سکوالر  1یِ ها برالیمخصوصًا ل    ن ی که به برداشتِ 

چن اما  ندارند.  اعتماد  م   نی موضوع  نظرم  که    دی آیبه 

اسالم وجود دارد.    خِ یدر تار   یزی متما  یِ خی تار  یِ ها دوره

کشوِر مسلمان    کی   ا یحاکم است    2که در آن خالفت   ی ادوره

حکمران آن  در  اسالم  که  دارد  از    کندیم  ی وجود  و 

اسالم    ،ی طی شرا  نی در امان است. در چن  یرونیب   راتِ یتأث 

  نِ ی باشد و ع  3خواه تیحِد ممکن تمام  تی تا نها  تواندیم

  ن ید  نی ا  یِ حال، مضراتِ ذات  نِ یهم نباشد و، در ع   الشیخ

ن  شاهد  هم  س  دانشمنِد  .دی ستیرا  ساموئل    ،ی اسی علوِم 

بار است«.  اسالم خون یِ گفته بود که »مرزها  4نگتون یهانت

  یِ در مرزها  م؛ ی شویمشکل م  ن یدر مرزها است که متوجِه ا 

تعارض وجود    ته ی اسالم و مدرن  انِ ی . م5ته یاسالم و مدرن 

ول تار   ،ی دارد.  در  است،  مقاطع   خِ یدرست  را    یاسالم 

ا  می نیب یم در  مسلمانان  جهاد    نجا ی که  آنجا  و 

پ  کردند؛ینم که  موفق   ش یچون  طوِر  به  آن    ز ی آمتیاز 

 . جهاد کرده بودند 

 چطور؟  کنندیم  یکه در آن جوامع زندگ   ی: اما زنان ِدِنت 

دقنز یداوک   عذابقاً ی :  مرزها    یی ها .  آن  درونِ  زنان  که 

 . شوندیمتحمل م

 

از    یک یاز منتقدانِ ناشناسِ اسالم؛  یک یناِم مستعاِر  

 .۱۹۹۸در سال   ی اسالم  ۀجامع  ونِ یزاس یسکوالر ادِ یبن   گذارانِ ه ی پا
1 liberal 
2 caliphate 
3 totalitarian 
4 Samuel Huntington (1927–2008) 

س علوِم  رئ  ییکایآمر  یِ اسی دانشمنِد  مشاوِر  ساِل    جمهور؛س ی و  در 

تمدن   یۀ نظر  ۱۹۹۳ کتاب   یِ ها«»برخورِد  قالبِ  در  را  با    یخود 

 .( مطرح کرد۱۹۹۶)  ینظِم جهان   یِ ها و بازسازعنوانِ برخورِد تمدن 
5 modernity 
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 . مقاطع ن یدر بهتر ی : حتِدِنت 

 .بله، درست است:  سی هر

نوعچنزیه قطعًا  اما  م   ی :  هم  را  شاهد    توان یاتحاد 

.  می دانیرابطه م   نیرا در ا   یادیز   یِ زهای بود. اکنون چ

شده  ی خوب   ی لی خ  یِ ها کتاب کتابِ چاپ  مثالً    ا یمار  1اند، 

است که    ییهادوره  ۀکه دربار  3در مورِد انِدُلس   2ِمنوکال 

بوده و    یصلحِ نسب   تِ ی در وضع  گانشی با همسا  ی تمدنِ اسالم

بوده است    یی به کاِر خودش بوده است. مشغوِل کارها  سرش 

نداشته  بویی از که   چن جهاد  شاهِد  هم  خودم  و    ن یاند. 

طبوده  یز یچ >فروپاش  یی هاجنگ  یِ ام.  از  پس  <  یِ که 

  ی رفتار   5یی ایبود، مسلمانانِ بوسن   انیدر جر  4ی وگسالو ی

مس  از  کاتول  انی حیبهتر  چه  حال  چه    کی داشتند؛  و 

 . ارتدکس 

بودند نه عامالنِ آن و    ی نی د  یِ کشتارها   انِ یها قربان آن

  6ی فرهنگ  یِ به چندگانگ  یاز هر کس  شی ها بودند که بآن

به    ی ممکن است. حت  ی زی چ  ن یباور داشتند. پس رخداِد چن 

  ا ی خداناباوِر مسلمان    گفتندیکه م  یخورد یبر م   یکسان

 . مسلمانِ خداناباور هستند

 ! : عجب ِدِنت 

 
آذینِ جهان: چگونه مسلمانان، یهودیان، و مسیحیان   1

فرهنگِ تحمِل دیگر عقاید را در اسپانیایِ قرونِ وسطی  

 ( Boston:Little, Brown, 2002)د. به وجود آوردن 
2 María Rosa Menocal 
3 Andalucía 
4 Yugoslavia 
5 Bosnia 
6 multiculturalism 

https://translationsproject.org/


  

144 
در دسترس    رایگانمنتشر شده و به صورت   .orgtranslationsprojectاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

ساراچنزیه در  بله،  چن   1وو یِ :  بر    ی افراد  ن یبه 

فنیخورد یم لحاِظ  از  البته  که  اما    ی.  است.  ناممکن 

در    ی خواهتیکه تمام   می ما معتقد  ا یاست که آ  ن یمشکل ا

هر د  ا  داً یوجود دارد؟ من که شد  ین یذاتِ  باور    نی بر 

د هر  چون  ا   ی نی هستم؛  دنباِل  به  به    ن یحتمًا  که  است 

 .بدل شود یو ابد  ر، یپذ نا مطلق، چالش  یمرجع

 .انیاد  ۀ : همِدِنت 

  توان یاش را نم که اراده  ی : ردخور ندارد. خالق چنزیه

کش چالش  برا د یبه  ن  شی.  مورِد    ستیمهم  در  ما  که 

اش مطلق است و چه پس  . ارادهمی کنیاش چه فکر ماراده

  ی جار  م یکه زاده شده باش   ن ی از ا  ش یاز مرگِ ما و چه پ 

جار و  تمام  یاست  خاستگاِه  است.    ن یهم   یخواهتیبوده 

نظرم   به  نحو  ن ی ا  اسالماست.  به  را    ی موضوع 

ا کند یم  انیب   زتر ی اخطارآم از  عنوانِ    ن ی.  به  که  جهت 

م  ی کتاپرستی   نِ یآئ   ن یم سو م  شودیظاهر  »  دی گویو  به  : 

ه  از    ی نی د  چ یظهوِر  نیاز  پس  خاتِم  اسالم  .  ستی ناسالم 

نازل شده    یِ از سو  یکالم   نی از ا  شی . پاست   انی اد خدا 

اذعان  مسلمانان  است؛   آن  بق دارندبه    انکار را    ه ی. 

است.    ن ید   ن یکه اسالم آخر   م ی کنیاما ادعا م  م، ی کنینم

 «. ستین  نهیزم  ن یدر ا  شتریبه کاِر ب   یاز ی ن چ یه  گرید

  ات ی اله  انِ یم  ی اکه فاصله  م یادعا دار   اً ی: »و قو سی هر

 «. وجود ندارد 2ی و اموِر مدن

ما،    یِ ا یاست. در دن  نی هم  ای در دن  ز یچ   ن ی: بدترچنزیه

  ن ی ا  دی نفر ممکن است بگو  ک یکه    ی زی چ  ن ی مطمئنًا بدتر

ب   چیاست که »به ه  . هر چه را  ستین   ازی ن  یشتر یتجسسِ 

بدان بوده است  چدی دار  اریدر اخت   دی که الزم  هر    ز ی. 

 
1 Sarajevo 
2 civil matters 
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ا ست«ین  شیب   ی ریتفس   د یای ب  یگرید و    نی دتریپل   ن ی. 

است که از    یی ادعا   ن یممکن است و ا   یِ ادعا   ن یتر خطرناک

 .شکل و صورت، صادر نشده است نی بد ان، ی اد گرید

  ل ینقشِ وک  ی ا، لحظهمسئله  ن ی: خب، بگذار در بابِ ا ِدِنت 

 .کنم   یرا باز  طان ی مدافِع ش

مس چنزیه رسم  ت یهود ی و    ت ی حی:  به  را    ت ی اسالم 

هم  شناسند،ینم اسالم  رسم  انیاد   ن یا  ۀ اما  به    ت یرا 

هم شناسدیم مسلمانان  قبول    انیهودی اعتقاداتِ    ۀ.  را 

  خواست یکه م  نی هستند و ا  می ابراه  ۀفتیها ش دارند. آن

قربان را  هم  ی فرزندش  عاشِق  ماجراها    نی ا  ۀ کند. 

ب مهمل  1م یمر   ییِ رزابک  ی دیترد   چ یه   ی هستند.    ن یترو 

هم  تی حیمس   یِ ادعاها  دارند.  قبول  اعتقادات    نیا   ۀ را 

به    د ی. »هر کدام از شما بخواه شناسندبه رسمیت میرا  

ماست که خاتِم    نِ یتان بر چشم، اما د قدم  د، ی وندیما بپ 

مرگبار است. و به نظِر من    ی اعتقاد  نی است«. چن  ان ی اد

 .باور در تقابل است   نی وجوِد ما با ا

لحظهِدِنت  بگذار  وک   ی ا:  ش  لی نقشِ  باز  طانی مدافِع    ی را 

 .مشخص شود ی کم مواضع به خوب کنم تا دستِ 

افتخارچنزیه صورتِ  به  حاضرم  خودم  که  نفِع    ی: من  به 

 حضار[ ۀ]خند صحبت کنم.   طانیش

  طان ی که به نفِع ش  میرا دار   تی قابل  نیما ا   ۀ: همِدِنت 

کن خ  نی قی .  م یصحبت  که  م  هایل یدارم  ما    کنندیفکر 

 .می کنیکار را م  نی هم م یدار  قاً ی دق

ا باور دارم    من   ی ل یدرست است دل   یزی که چ  نیکه صرفِ 

پرده برداشتن    یِ تالش برا  ا یآن    جِ ی لزوِم ترو  یِ برا   یکاف 

 
1 the Virgin Birth 
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ن آن  ا ستی از  چ  دهی ا  نی.  که    ییزهایکه  دارند  وجود 

فهم  د ینبا  به  خودم    یا دهی ا  میکن   شان دنی تالش  که  است 

م.  رمیگ یم  یآن را جد بادستِ   کنمیو فکر    یِ درست  دی کم 

امکان وجود    نی ا  د یگو یکه م  م یکن   یگزاره را بررس   ن یا

 . بدانیم مان است به صالحکه  ی دارد که فراتر از حد

ا  حاال، تا  دار  یِ نجا ی اگر  قبول  را    ی احتمال  د، ی حرفم 

رد کردنش هم منوط    حتی   —  می ری بگ  یآن را جد  دی که با

  احتمالِ   — می گرفته باش یاست که اول آن را جد   نی به ا

ز  ۀ دی ا  نی ا  درستیِ  واقعًا  غرب  که  است    اده یمسلمانان 

کرده است که    دایدست پ  یم ی کرده است. به دانشِ عظ  یرو

خ   یِ برا  دانش ست ین   وب ما  را    ی.  آن  اگر  که  است 

حقم یداشت یم  یبهتر   یِ ها یزندگ   می داشتینم و    ن یا   قتی . 

خ که  م   یل یاست  که زمان را به    خواهندیاز مسلمانان 

.  ستیدر آن ن  یشک   توانند،یعقب برگردانند. البته نم

م مسلمان  ی حسهم  توانیاما  با  باشم  که    ی داشته 

کار از    گر ی گردد. دیبر نم  ی »آبِ رفته به جو:  د یگویم

کار گذشته است. باعثِ تأسف است. شما در غرب خود را  

  د یو حاال دار  دیا قرار داده  قی از حقا  یسر  کی در معرِض  

ها  که اگر آن  یق حقای  —  د یکن یم   ل یها را بر ما تحم آن

 «. می بودیتر مخوشبخت م یدانست یرا نم

خ چنزیه درگ  یل ی:  م  یزی چ   رِ یذهنم  که  است  .  ییگویشده 

  وادیِ   در  چه  —  ی واقعًا دوست دارم که بدانم چه مثال

واد در  چه  و  دار  یز چی  از  —نظر    یِ عمل  که    یسراغ 

  مان یاما ندانستنش برا  م،ی دانستنِ آن را دار  ییِ توانا

در    یزی چ  نیکه تصوِر چن   می بگو   دیبهتر است. چون که با 

 .تر استمشکل م یبرا  نی د  یِ ای دن

< را  یهوش  بِ ی >ضر  شکلِ یزنگ   یِ : خب، خودت بحثِ منحنسی هر

  بِ یدر ضر   یقابِل اعتماد   یِ ها . اگر تفاوتی دیکش   انیبه م 
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مختلف وجود داشته    یِ هاتیجنس   اینژادها    انِ ی در م  یهوش 

 — باشد

نمچنزیه فکر  اما  ه   کنمی:  ما  کی   چ یکه  در    ییاز  که 

دار  نجایا باشد.    یِ درست   م یحضور  داشته  قبول  را  آن 

چ  یزد یم  یمثال   دی با م  یز ی از  را    اشیدرست   شدیکه 

 . ی بودیکه از آن ناآگاه م  ی کردیاما آرزو م   رفت،ی پذ

خود    الِ ی را در خ  یز یسخت باشد که چ   کنم ی: فکر نمِدِنت 

که بشر    بود یبهتر م  اش،یکه، در صورتِ درست   می تصور کن

 . ماندینسبت به آن جاهل م

  ی ل یخ   ؟یتر کن ملموس  می آن را برا  یتوانیم  ای : آچنزیه

 .کنجکاوم

  ستوفر ی بحث است. اما سؤاِل کر  کی  ی: مثاِل فرضنز یداوک  

»آ  ن یا برا   ای است:  >تالش  که  است  شده  حال  به    یِ تا 

 «. ؟—که  یرا در خود سرکوب کرده باش  یز یفهِم< چ 

 ؟ یرا در ذهن دار  ی زی چ ن یچن   ای: آ چنزیه

 .را سراغ ندارم  یزی چ  نیچن : نه. نه،  ِدِنت 

 .: پس نهنز یداوک  

آچنزیه ضمن،  در  چن   ی توانیم  ا ی:  در  را    ن یخودت 

 .توانم یمن که نم   ؟یتصور کن   یت یموقع

وقت    چ یکه ه  دوارم ی. ام توانمی: بله، البته که مِدِنت 

 .نشوم  رش یدرگ 
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تول سی هر مثاِل  بگ   1ی ست یز   یِ ها سالح  ِدی:  نظر  در  .   ریرا 

نِ   ایآ ژوناِل  که  است  ته   2چِر ی درست  <  روسِ ی >و  یۀدستوِر 

 را منتشر کند؟  3آبله 

 — یلیموارد خ  ن ی. از اقاً ی : دقِدِنت 

خ چنزیه ا  ی لی:  اما  خوب.  برا  ن یهم  که    ی زی چ  یِ مثال 

  شتر یب   ن ی. ا ستین  م ییاال یخود را به دانستنش ب   د ینبا 

 .اشاره دارد  یی توانا   یبه نوع 

مسی هر مطمئنًا  گرفت که در    ی طی شرا  شودی:  را در نظر 

باشد که تنها کاربرِد    ی زی به دنباِل دانستنِ چ  ی آن کس 

آن باعث شود    جِ یترو   ا یباشد    ی ِراخالق ی غ  ی ممکنِ آن امر 

 . رد ی را به دست گ  ینااهل قدرت   یکه فرد 

  ی لیکه به نظرم خ   یرا مطرح کرد  یاما، در واقع، بحث

است. چون که، به چشِم مخالفانِ ما، تنها گناِه    ی اتیح

ا حقا  ست ی ن  ن ی ما  م  زی انگفتنه  ی قی که  در    انِ ی را 

. بلکه از  می اداده  جیترو   انیجهان   گرید   ایمسلمانان  

اآن  دِ ید ما  گناِه  حقا  ن یها  به  که  به    یق یاست  که 

علم   یدگسا لحاِظ  کم  یاز  ن  ای  4ی ساز یقابِل    ستند ی بحث 

که به ما    یز یتند و ت  یِ هااز پاسخ  یک ی.  می اعتنا ندار

  « یاست که »ثابت کن که زنت را دوست دار  نی ا  دهند یم

در رِد    یاستدالل  یی که گو  ندیگویهم آن را م   یطور   ک ی —

چن   یخداناباور نم  ی ز یچ  نیاست.  کرد.    شودیرا  ثابت 

آن را ثابت    شودیم  م،ی آن را بشکاف  یکم  رخب، اگ   یول

م  م  توان یکرد.  ما  داد.  نشان  را  آن  که    م یدان یصدِق 

. اما  ستی منظور چگوییم  سخن می»دوست داشتن«  از    یوقت 

 
1 bioweapon 
2 Nature 
3 smallpox 
4 quantify 
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سادگ  ن یا به  که  دارد  وجود  مقدسات  از  تحتِ    ی حوزه 

نم   ۀسلط  در  علم  د یآ یعلم  گفتمانِ  تسل   ی و  را    مِ یآن 

 . کرده است  یگفتمانِ مذهب 

 . یهنربه گفتمانِ  ن ی: و همچن ِدِنت 

 . : بلهسی هر

 . ستی ن  ی: که لزومًا هم مذهبِدِنت 

هنر هم    ۀکه تحتِ سلط   اورم یب   ل یدل  توانم ی: اما مسی هر

و    ستهیهمان طور که هنر قادر به درکِ با   د؛یآیدر نم

ن  ۀ ستی شا داشتن  هم ستیدوست  از  هم  شفقت  مقوله    نی. 

اما  آن  توانیاست. م  کرد،  ابراز  هنر  قالبِ  در  را  ها 

ن   1ر ی پذلیتقل  هم  هنر  نم ستند یبه  شما  تا    د یرو ی. 

موزه  نیتر خالص در  را  شفقت  پشکِل  . و به  د یکن  دایها 

چ  نحو  ی زینظرم  ا  ۀدر  مذهب   یِ ادعا   نی رِد    ون، یکاذبِ 

د که  دارد  وجود  خداناباوران،  ما  را    داراننیتوسِط 

است که ما به آن واقف    یز یکه واقعًا چ   کندیمتقاعد م

 . م یموضوع حساس باش  ن یبه ا  دی. و به نظرم با م یستین

هم چنزیه به  است.  درست  کامالً  که    ن ی:  هست  هم  خاطر 

را مثال بزن    ی که مورد  کنندیرا مطرح م  ی استدالل  نی چن

سکوالر چ  سمی که  باشد  کل  یز یتوانسته  همچون    یِ سا ی را 

  ها ینقاش  ای کرده باشد و    دیتول   3و شارتر   2جامِع دورام 

 — یِ عباد  یِ قی و موس

 .: باخِدِنت 

 .باخ کنمی: بله، فکر مچنزیه

 
1 reducible 
2 Durham Cathedral 
3 Chartres Cathedral 
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معتقدم که باسی هر اما  نقد    نیا   یِ را برا   یپاسخ  دی : 

 .میارائه ده 

 .طور است نی : بله، همچنزیه

]کرسی هر تو  و  خ ستوفر ی :  جوابِ  آن    یِ برا  ی خوب  یل ی[ 

آن  یدار  در  اگر  >نهاِد< غ :  از    یِرمذهبیزمان  که  بود 

)  ی مال  تِ ی حما  ی هنر   یِ کارها گاه  آن  ما  (  ۱بکند، 

  ا یباورمند بوده است    1آنژکلیکه م   م یبفهم  می توانینم

  کرده یخود را اعالم م  یِ ناباورمند  ی نه؛ چون که اگر کس

  ی ِرمذهب ی غ  ی، اگر نهاد(۲بوده است. و ) یعاقبتش مرگ م

ممکن بود حاال    گماشت،یرا به کار م  آنژکلیکه م   بود یم

 .از او به جا مانده بود  زی ن ی ِرمذهبیغ  یِ هنر یِ کارها

  ی که در ادامه گفت   ی زی : البته نگفته بودم که چچنزیه

 .صادق است

 را؟  ی زی : چه چسی هر

  ، یعباد   یِ کرها یو پ   ها ی: به نظرم، در بحثِ نقاشچنزیه

<  یمعنو   ی >نهاد  تِ یکه حما  م ییبگو   ت یبا قطع  می توانینم

تأثآن  ِدیدر تول  است    رگذار ی ها  به    ا یبوده  نه. اما 

چن نم   ی حرف  ن ی نظرم  بر  من  بگو   د یآ یاز  »اگر    م یکه 

غ م   ی ایِرمذهبینقاشِ  بود  ا   یکار   توانست یهم  به    ن یرا 

  ن یصدوِر چن   توانمیچرا نم  دانم یدهد«. نم   ائهار   ت یف یک

هم جالب است که    میرا از خودم تصور کنم و برا   یحرف 

 . را بکنم   یتصور نی چن  توانم ینم لی بفهمم به چه دل

را    آنژکلی که اگر م  یکن یفکر م   یعنی: واقعًا؟  نزیداوک

سقفِ   ساختِ  با آن    یز یچ  گماردند،یعلوم م  ۀموز   کی به 

 کرد؟ یعظمت را خلق نم

 
1 Michelangelo 
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 .نگاه مرددم نی ا  ِدییدر تأ  ییجورها   کی : بله، چنزیه

جدنزیداوک چن   ؟ ییگویم  ی:  کامالً    مِ ی برا  ی زی چ  ن یتصوِر 

 .آسان است

  ن، ی . ببمیبا هم اختالفِ نظر دار   نجای : پس در اچنزیه

شعرها بحثِ  نقاش  ی لخی  —  ی عباد   یِ در  مورِد  و    ها یدر 

ا   ی اطالع  هایمعمار از  گذشته  و  از    یبعض  ن، یندارم 

س ن    یِ سا یرا هم دوست ندارم، مثالً کل   ی عباد  یِ ها یمعمار

ا   ،1ر یِ پ به  علِم  و  قت ی حق  نیو  فروشِ  لطفِ  به    ۀ ژ یکه 

گ  ب   2ناهان آمرزشِ  است  شده  آن    امیزاریساخته  از  را 

  یِ مثالً شعرها   ،یعباد   یِ . اما در بحثِ شعرها کندیم   شتریب

دان  هربرت   ای  3جان  ا4جورج  تصوِر  ا  ن ی،  اشعار    نی که 

حما  اندیباز دغل خاطِر  به  شده  ی مال  تِ یو  اند  سروده 

 . دشوار است   میبرا 

 .است ی: بله، به نظرم منطق نزیداوک

خوشامِد کسِ    یِ را برا   یاشعار   ن ی چن  ی که کس  ن ی: اچنزیه

 .رسدینامحتمل به نظر م یل یسروده باشد خ   یگرید

از    ی خواهیرا م  ی اجهی: اما به هر حال، چه نت نزیداوک

العاده هستند که  دان فوق  یِ خب، اشعاِر عباد  ؟یر یآن بگ

ا به  باز  ن  نی هستند.  گو   ستیمعنا    ی قت یحق   یِ ایکه 

 . هستند

 
1 St Peter 
2 indulgence 
3 John Donne (1572–1631) 

کش و  ساِل    یِ سا یکل   سِ ی رئ  ؛ یسی انگل  شِ ی شاعر  از  پال  س ن  جامِع 

به جا مانده است و    ی مذهب   یِ ؛ از او هم اشعار و نثرها۱۶۱۲

 . ی رِمذهبیهم غ
 
4 George Herbert (1593–1633) 

 . ۱۹۲۶از ساِل   نکلن یجامِع ل   یِ سای کاُنن کل ؛ی ولز شِ یشاعر و کش
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  ۀ مورِدعالق  یِ وجِه من الوجوه. شعِر عباد  چ ی: به ه چنزیه

از    یک یاست.    2ن یالرک  پیلی ف   یِ 1سا« یمن شعِر »رفتن به کل

دق  ی اشعار  نِ یبهتر است.  شده  سروده  که    ان ی ب  قاً ی است 

داشتم. آهان، آن    نجایکه . . . کاش آن را ا  کندیم

اگر دوست داشت  نجایرا ا  آن را    توانمیم   د،ی دارم و 

بخوانم.  یبرا  نمیتان  به  من  کسی  که  کنم  تصور  توانم 

چه بیش  حال    ،برود و مسیرش  در کناِر    3کلیسایی گوتیک 

از الرکین ایمان داشته باشد و چه کمتر از او، اما  

گویم »ایمان«؛ نباید هم بگویم »ایمان«  نمی  —احساس  

  ک ی  او . را نسبت به او تجربه کند ی ترعمیقو احساسِ   —

اس نمیخداناباور  هم  تصور  و  احساسی  ت.  کسی  که  کنم 

ای در این شعر  . مسئلۀ جدیرا تجربه کنداو  کمتر از  

در   که  است  چیزی  و  است.  پوِد>مطرح  و  شخصیتِ    <تار 

به گفتن هم    از یاما ن  انسان و مناظر نوشته شده است.

 . ستین  نی د  قتِ یحق گرِ انیوجه ب چی ه  هبها  اینندارد که 

مورِد    ک یصرفًا  <  اشعاِر جان دان>  ن ی : به نظِر من اِدِنت 

مورِد خاِص     —مشابِه آن    گرِ ی خاِص د  یِ هاخاص است. نمونه

مثاِل روشنی به    —تواند این باشد که نتوانی  دیگر می

سوار  دو سال  تنها در صورتی که  مثالً    —رسد  ذهنم نمی

یک قایق در دریا گم شده باشید و از آن جانِ سالم  بر  

در   باشید به  ممکن  ،  برده  که  است  شرایطی  تنها  این 

بنویسید.  واقعه  آن  از  را  شرحی  بتوانید  ممکن    است 

و   باشکوه  اثِر  و  باشد.  خیالی  شرحی  نیست 

 
1 Church Going 
2 Philip Larkin (1922–85) 

  .۱۹۵۵کتابداِر دانشگاِه هال از ساِل    ؛یس یانگل  ۀسند یشاعر و نو
کمتر    ،ی در >مجموعه اشعاِر< و  سا«ی»رفتن به کل 

 .منتشر شد ۱۹۵۵، آمده بود که در ساِل شدهسرِکارگذاشته 
3 Gothic 
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و  العادهخارق شد.  خواهد  خواهد    حقیقتای    . داشت هم 

باشد   داشته  حقیقت  که  دارد  را  امکان  آن  هم  ما  و 

دارد.  می حقیقت  دربارپذیریم.  تنها    ۀو  دان:  اشعاِر 

است  مفرط    ی طیشرا  بوده  و  آنممکن  سازد  ممکن  را  ها 

به وجود    ی طی شرا  ن یکه چن   می قدردان باش  د یهم با   دی شا

 . انداشعار را ممکن کرده  ن یاند و >سروده شدنِ< ا آمده

  ا یدرگم شدن در  ولی  .  البته در مورِد او: بله،  سی هر

 . یکن ینم  شنهاد ی پ  یرا که به کس 

 نه. : نه، ِدِنت 

مرگ؛ به    یرا هم که در »ا  ی اینیب : نه، من جهانچنزیه

نبال«  ه >    1خود  به  است<  شده    ه ی توص  ی کس  چ یوصف 

العاده است، اما اگر آن را در  . خوِد غزل فوقکنم ینم

چرند و پرنِد محض است. اگر    د، ی کن  ی سطحِ واژگان بررس

کن  نگاه  واژگان  به  است.    ، یفقط  پرند  و  چرند  صرفًا 

ن   ک یاما   ما   اشناختهعامِل  که  دارد  وجود  آن    لم یدر 

بپندارم که برجا خواهد ماند و الزم هم هست که با آن  

 . روبرو شد 

که    یموضوع را هم مطرح کرد  نی : درست است. اما اسی هر

نرود و    سایبه کل   یکس   گری د  هاشنبهکی  د یدوست دار   ا یآ

نبود چن  ی مطمئن  باش  یا خواسته  نی که  داشته  و  ی را   .

کل  خواهانِ  من  موافقم.  تو  با  هم  من  کنم    یی سایفکر 

مناسک  خواهانِ  هستم.  انگ   2یمتفاوت  که    یِ ها زهیمتفاوت 

انگپشت در    ی متفاوت   یِ ها زهی شان  نظرم  به  اما  است. 

 

از   ی از جان دان، بخش یشعر   :«Xمعروف به »غزلِ  ن یهمچن 1

سروده     ۱۶۰۹که در ساِل   ، یمجموعه اشعاِر تأمالتِ عباد 

  ۱۶۳۳بار )پس از مرگِ جان دان( در ساِل  ن یشد و نخست

 . منتشر شد 
2 ritual 
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بر    1قداست   یِ برا  یی جا  مان ی هایزندگ اما  دارد،  وجود 

را    ی مهمل  چی درست فرض کردنِ ه  ۀ که اجاز  ی ری تفاس  یۀپا

جست خود را به  توجِه  است  خوب  که  معتقدم    یِ وجوندهد. 

 .می معطوف کن ز ین  ی عمق و آگاه

 . : بدونِ شکچنزیه

ا سی هر به  ما  توجِه  عدِم  افراد   ن ی:  عنوانِ  به    ی حوزه، 

گاه م  ی خداناباور،  باعث  حت   شود یاوقات    ی که 

نظر  مخالفان  نی ترمجنون به  ما  از  خردمندتر  هم  مان 

شود    دایپ  2قطب   دیمثِل س   ی فرد   ستیو بعد کاف.  ند یا یب

  لسوفِ ی. آخر او ف شود یم  دا یتر از او سخت پ که مجنون

حوال  ۀمورِدعالق قطب  بود.  الدن  بن  به    ۱۹۵۰  یِ اسامه 

حدوِد  3کلرادو   ، یلی گر و  آمد  آمر  ک ی،  در  را    کا ی سال 

کِل وقتِ خود را    ش ییکای آمر  زبانان یکه م  د یگذراند و د 

زندگ   صرفِ  مورِد  در  زدن  سخن  ی خصوص  یِ حرف  در    ین یچ و 

هنرپ م   یِ هاشهیمورِد  هرسِ غم  و   هم  کنند،یمعروف    شان 

ماشاست  شانی هانیپرچ    خورند یرا م   گری همد  نِ ی ، و حسرتِ 

د با  که    ن یا  ها،نیا  دنِ یو  گرفت  شکل  او  در  باور 

دارد و چنان    ی ریحق   یِ ها غرب، چنان دغدغه  ا ی  کا، یآمر 

نابود  گراید ما سزاواِر  که  نم   ی است  حاال    خواهم یاست. 

جهان  نی چن دارم  که  شود  تأ   یِ نیب برداشت  را    د یی او 

دغدغه  یی جا   ک یاما    کنم، یم واقعًا  داشت.    یِ ها حق 

خ  یل یخ   ۀ روزمر افراد،  دغدغه  یل یاز  اوقات،    یی هااز 

تفاوت  ری حق واقعًا  است.  زننده  م  یو  صرفِ    انِ ی است 

معنادا  و  پرت  رِ خردمندانه  و  و  وسته یپ   یِ ش یاند توجه   .

 
1 sacred 

از    ؛ی مصر یِ تندرو یِ گرا (: اسالم۶۶-۱۹۰۶قطب ) د یس 2

 .نی رهبرانِ اخوان المسلم
3 Greeley, Colorado 
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  ی ز یدو تما   نیا   انِ ی م  نیبوده است که فقط د  نیت چن سنّ 

 — در ی آشکار قائل شده است. و معتقدم که گسست

  ی را قبالً مطرح کرد   دگاه ید   ن ی: سم، فکر کنم انزیداوک

موضوع    نیبه ا   می برگرد  ی. ول م یو با تو هم موافق بود 

نه: من    ای   نمیبب   ی را خال  ساهایدوست دارم کل   ا یکه آ 

چن که  داشتم  م   ی زیچ   نی دوست  کل  بودیممکن    ساها یو 

چ.  شدندیم  یخال  باشم    ی زی اما  شاهدش  ندارم  دوست  که 

 . ندانند  یز یچ  ل یاز انج  فراداست که ا ن یا

 .: نه، حرفت کامالً درست استچنزیه

شناخت نزیداوک اگر  که  چون  انج   ی:  نداشته    ل یاز 

کرد. هنر را درک    د یرا هم درک نخواه  ات یادب   د، یباش 

موس   د ی نخواه نخواه  ی ق یکرد،  درک  و    د ی را  کرد، 

ا  یگرید  شمارِ یب   یِ ها مثال از  موضوعات    لیقب  نی هم 

  ن یا  ولی  —است   یخ یهم عوامِل تار  اش شهیزد و ر   توان یم

تار نیستند.  قابلِ   یخ یعوامِل  تار   ن یا حذف    ی خیعوامِل 

حت پس  دارند.  برا  ی وجود  هم  کل   شی این   یِ اگر    سا یبه 

ن  دیبدان   دی با  د،ی روینم جا  شیا یکه    یِ برا  یگاه یچه 

ن چرا  است،  داشته  معنا   اند، کردهیم  شیا یمردم    یِ و 

 — نی و ا ست ی چ  لیانج  اتِ یآ

آسی هر اما  هم   ای :  به  درکِ    ن یمحدود  صرفًا  است؟ 

 مان؟ گذشتگان  یِ ناآگاه 

خودت    ی توانیاز درک هم فراتر رفت. م  شودی: م نز یداوک  

خود را در    یتوانیهمان گونه که م  ،یرا غرِق در آن کن 

خ   کی کن  یالیداستانِ  ا  ، ی غرق  باشد    نی بدونِ  الزم  که 

 .اندیداستان واقع  یِ ها تی که شخص  یبپندار 
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آِدِنت  اما  م  یمطمئن  ای :    ی خال  ساهایکل   یخواه یکه 

را متصور    سایاز کل   یمتفاوت   یِ ها گونه  شودیباشند؟ نم 

خود را از    تِ یماه   ارها یطبِق مع  د یکه شا   یی سای شد؟ کل

دارد، مردم به    یکه مناسک   یی سایدست داده باشند: کل 

مردم در آن    شود،یاجرا م  یق یآن وفادارند، در آن موس

  دهند، یرا با هم انجام م  ها شیا یو ن   خوانند، یآواز م

 . از آن حذف شده باشد   اشیِرعقالنیغ  یِ هااما قسمت

و    ی خاکسپار  یِ ها مراسم  یِ : آهان، خب، اصوالً برانزیداوک

 . می رویم  یی هامکان  نی ازدواج به چن

 — یِ برا ن ی: بله، و همچنِدِنت 

هم    با ی ز  یِ هایقموسی   و   اشعار  هاآن  در   و  —:  نزیداوک

 . وجود دارد

 — یِ برا د یشا ن ی: و همچن ِدِنت 

 . ها به گروه دن ی: انسجام بخش نز یداوک  

ها و شروع و  به گروه  دن یانسجام بخش   یِ : بله، برا ِدِنت 

آن صورت از سر    رِ ی که در غ  یی هابه انجام رساندنِ طرح

 .ناممکن است  شانیر یگ

آن وجود    یِ هم برا  گر ی د  یِ جزئ   لِ یدل  ک ی: فکر کنم  چنزیه

  ی ازهی بچه بودم، انگ  ی لیکه خ   ی داشته باشد. از زمان

که    یی زهای از چ  ی کی نداشتم اما    سایرفتن به کل   یِ برا 

پ  ی رغبتیب  ن یا از  ب  ش یرا  انج  شتر ی هم  رواِج    لِ یکرد 

 . بود  نی نو  یِ س یشده به انگلترجمه

 [ خندد ی! بله! ]م یی گوی: اوه، انصافًا راست منزیداوک

دچنزیه ه  سای کل  گری :  درک    یامزه  چیرفتن  ندارد. 

اما    روند، یم  سا یهنوز به کل  هایکه چطور بعض   کنم ینم
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رفتن ندارند    سای به کل  ی را که رغبت   یکسان   یبه خوب 

 — سایها از کل. آنکنمیدرک م

 .اند. بله: شعر را حذف کردهسی هر

 .1ارزشمندتر بود   شانلهی که از کِل قب  ی : جواهرچنزیه

 .قاً ی: دق نزیداوک

.  کنندیرا که دارند درک نم  ییزها ی: اصالً ارزشِ چچنزیه

مس اگر  است.  د  ی کی کاتول  یِ حی اسفناک  از  که    نش ی بودم 

مراسِم    می برا  یلی شده بود و خ  گردانی رو که  بود  مهم 

 — میچگونه برگزار شود، که البته برا   امیخاکسپار

مِدِنت  وقت  آن  خاکسپار  یخواست ی:  مراسِم  با    اتیکه 

 . همراه باشد  نی الت یِ ربان   یِ مراسِم عشا

 ! قاً ی: دقچنزیه

 .ستیدر آن ن ی : اصالً بحثِدِنت 

ا  گر ی د  ۀ مسئل  کی :  نز یداوک   آن  و  هست  که    ن یهم  است 

شان هم  مهمل بودن  شود،یفهم مقابلِ   هاشی این   نی ا  یوقت 

ولشودیم   ان ی ع  شتر یب الت   یوقت   ی .  زبانِ  باشند،    ن یبه 

حشره است که خود    ک ی . مثِل  کنندیم  دا یپ   ی شتر ی ب  یِ بقا 

  تواند یم   ست ی ن  دی دچون که قابلِ .  کرده است  2را استتار 

وقت اما  کند.  عبور  موانع  به    ی از  تنها  نه  که 

انگل   یس یانگل به  م   یامروز  یِ سیبلکه  آن    شود، یترجمه 

 . دی نیب یرا آن طور که هست م 

 
 ، اثرِ شکسپیر. ُاِتلو اشاره به  1

“like the base Indian threw a pearl away/Richer than all his tribe” 
2 camouflage 
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شوخِدِنت  از  اما  ا  ی :  با  پس  اوصاف،    ن یگذشته: 

کل  د یخوشحال  امروز  ساهای که  را  خود  متونِ    ی دارند 

 — و از کنند یم

ن نزیداوک خوشحال  نه،  ز.  ستمی:  هم    ی باشناختی علتش 

 .ستم ی است. واقعًا خوشحال ن

 .بد است  ی: از هر جهت که حساب کنچنزیه

 .. بله د یآیطور م  نی: به نظِر من هم هم ِدِنت 

با چنزیه و  باش   د ی:  قدردان  آن  خاطِر  ا م یبه  ما    ن ی. 

 حضار[  ۀ .]خندمی بال را بر سرشان آورد ن یکه ا  م ینبود

ما  ِدِنت  است.    م، ینکرد  لی ها تحمآنرا بر  این  : درست 

 . خودشان کردند

 .دادیقدرها قد نم  نی مان ا: ما عقلسی هر

هم کاِر ما    انیع یمنفجر کردنِ مساجِد ش   ن،ی : همچنچنزیه

تند ستین بام  یِ هاسی.  در  و  1ان ی بودا  ما  هم    ران ی را 

که    ی لی . ما، به دالمیست ی. ما اهِل هتکِ حرمت ن م ینکرد

  ی حرمتیدر برابِر ب  کند،یذکر م  2گونه یسوفوکِلس در آنت

و    سایکل  یِ . نابود میدار   ی ع یطب  یمقاومت   یاحترامیو ب

است. و به نظِر من    انی کاِر متق  گریکدیو مسجِد    سهی کن

و زمانِ    می کن  انی آن را ب  دیاست که ما با   یا نکته  نیا

  کنم ی. چرا که فکر ممی آن بگذار  انِ یب   یِ را رو  ی شتریب

موضوع را    ن یا  نی هم برایِ  اصالً   —که ما   رودیم  م یب  ن یا

  ن ی از ا ی که جهان خال م یهست  نای   خواهانِ   —مطرح کردم 

.  و ماننِد آن باشد   یو شعر و امِر معنو  یق یموس   کپژوا

 
1 the Buddhas of Bamiyan 
2 Antigone 
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.  میکن   ی« زندگ 1قشنگِ نو   یِ ا ی»دن  کی در   م یخواهیکه ما م

  ک ی  چی حرف در مورِد ه  نیا   میکن یو از آنجا که فکر م 

 — کندیاز ما صدق نم

 . وجه چ ی: نه، نه. به هنزیداوک

 .ری: قطعًا خ ِدِنت 

باچنزیه نظرم  به  و  ب  د ی:  رو  یشتر یزمانِ    انِ یب   یِ را 

که    ن ینکته که احتماِل ا  ن ی ا  یِ . رو م ینکته بگذار  ن یا

وحش جنگ  انه ی اعماِل  و    ی نی د  یِ هانزاع  ای مقدس    یِ ها از 

ب  ی نید   یِ هاحکومت  ای بزند  از    شتر یسر  تا  است 

حساب  سمِ ی سکوالر و  همی درست  به  و  که    نی .  است  خاطر 

همچون    یز یچ   یِ ماندگار   دینه تنها با   سم ی معتقدم سکوالر

بشمارد    ن ید مجاز  گذارد    ا یرا  وا  خود  حاِل    ا یبه 

و   بکند  طرز  ا یتحمل  برخورد    ز یآم محبت  ی به  آن  با 

حت  بلکه  به    د یبا   یکند،  بکند.  هم  استقبال  آن  از 

 . کردم  ان ی نظرم اآلن منظوِر خودم را بهتر از قبل ب

که منظورت از    د یآ یم   ش یپ  م یسؤال برا  ن ی: خب، ا سی هر

 ست؟ یچ  ن«یهمچون د   یزی »چ

 ن؟ ی: از چه لحاظ ماننِد د ِدِنت 

اچنزیه به  باور  مثالً  چ  ن ی :  است  ممکن    یِ ورا  یز یکه 

توانا  که  دار  افتش ی در  ییِ آنچه  داشته    می را  وجود 

 . باشد

 . ندارد یکه واقعًا مورد   نی : خب، اِدِنت 

اسی هر ِدِنت  دن  ا  دگاه ید   ن ی:  دارد.    ن ید  گرید  نی را 

 . ستین

 
 آلدوس هاکسلی شهریِ عنوانِ رمانِ پادآرمان  1

https://translationsproject.org/


  

160 
در دسترس    رایگانمنتشر شده و به صورت   .orgtranslationsprojectاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

 ! : بله، البته ِدِنت 

آنچه    یِ ورا  یز یکه چ   می امر واقف هست  نی : ما به اسی هر

از آن سر در    ندهیو ممکن است در آ  می دانیکه اکنون م 

 . وجود دارد  می اوریب

وقت چنزیه بتوان  ی:  اگر  گفتم  ب   ی راه  می که    م یابیرا 

معنو   انِ ی م  یزیکه تما  شو   یامِر  قائل  از    م، یو خرافه 

فرهنگ بس  ،ی لحاِظ  هدفِ    م، یا افتهی دست    یمهم   اری به 

هم اصل  در  ر   نی منظورم  و  من  مرکِز    چاردیبود.  در 

ِاسکروِتن ستر ینی م>وست  ستِ یِمُتد  با  ت  1<  آن    یی کذا  مِ یو 

داشت م ی مناظره  مدام  که    خودِ   مخصوصاً   —  گفتند یم 

و کهن    بایز  کِ یگوت   یِ هاآن مناره فِ ی»پس تکل   — ِاسکروِتن 

م سؤال  شود؟« یچه  ا  یی ها و  م  نی از  مطرح  .  کردند یدست 

»بب  گفتم  هم  دربار  ن، یمن  خودم  کتاب    2پارِتنون   ۀمن 

شد نوشته عالقه  داً یام.  آن  کسبه  هر  نظرم  به    ی مندم. 

ب   دی با آنجا  به  و  درباره  رود، حتمًا  کند،  مطالعه  اش 

ا  ییکارها با   نی از  همه  اما  پ   د یدست.  به    وستن یاز 

آِتنا   ۀفرق  با  3پاالس  همه  کنند.  ا  د ی اجتناب    ن یبه 

نواره  قتی حق آن  آنچه  احتماالً  که  باشند    یِ ها آگاه 

مراسِم   ی سر ک یبه   کشد یم  ر یبه تصو  4با یو ز  شده دهیتراش

انسان   ی قربان آتن    یِ مپراتور هم اشاره دارد. ا  5کردنِ 

. به  6کِلس یدر عهِد پر   یهم نبوده است، حت   یف یبه آن لط

را که از آن    ی می عظ  یِ فرهنگ   ۀپروژ   توان یم   گر، ید  انِ یب

  یِ هاییبا یکرد: نجاتِ هنر و ز   فی تعر  ن ی چن  م یگویسخن م 

 
1 Roger Scruton 

 . یسی کاِر انگلمحافظه  لسوفِ ی و ف سنده ینو (: ۱۹۴۴)متولِد 
2 Parthenon 
3 Pallas Athena 
4 frieze 
5 human sacrifice 
6 Pericles 
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حال، کنار گذاشتنِ عناصِر    نِ یو در ع   نی جامانده از دبه

 . آن  یِ عی فراطب

نخست، اذعان به    ۀدر وهل   ن،ی : و به نظِر من همچنِدِنت 

به وجود آمدنش صورت گرفته    یِ که ط  ی اتیو جنا  هایپلشت

 1ها از باورها و مناسکِ آزتک  می توانیما نم  یعن یاست.  

م   م،یکن  یپوش چشم معمار  شود یاما  از  د  یکه    گر ی و 

  م یو بخواه   میدهان بمان   به   شان انگشتفرهنگ  یِ ها جنبه

آن کن  هاکه  حفظ  اعمالمی را  اما  نه  .  را  شان 

 .را نه  شان ی[، باورهاخنددی]م

مهمانِ    کی :  نزیداوک برنامه  ی کیبار    ییِ وی راد  یِ هااز 

نام داشت. در    2سکس ید  ل ندیِدزِرت آ بودم که    ا یتان ی بر

با   ن یا م  دیبرنامه  انتخاب  را  آهنگ  که    د یکرد یهشت 

ها را  آن  د،ی دورافتاده برو  یا رهیاگر قرار بود به جز

ها صحبت  آن آهنگ  ۀ دربار  د یو بعدًا با  د یبرد یبا خود م

 Mache» ۀکه انتخاب کردم قطع   ی از قطعات  ی کی .  دی کردیم

» dich, mein Herze, reinآهنگ  3باخ بس   یبود.  و    ار یمقدس 

 . العاده استفوق  اری بس

 .باستی : واقعًا زِدِنت 

تعجب کرده    کرد یکه با من مصاحبه م   ی: و خانم نزیداوک

ا  من  چرا  که  آهنگِ    نیبود  کردم.  انتخاب  را  قطعه 

  م، ی آن را بدان  یِ که معن  ی است و واقعًا هم وقت   یی بایز

که به آن    د یست ی . اما مجبور نشودیافزون م   اش ییبایز

باش داشته  خواندنِ    د؛ی باور  خ  ک یمثِل    ی ال ی داستانِ 

 . است 

 
1 the Aztecs 
2 Desert Island Discs 
3 Johann Sebastian Bach 
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 .قاً ی : دقِدِنت 

شد و از شدتِ تأثر    یالیاثِر خ  کیغرِق    شودی: منزیداوک

به وجوِد    دی هم نخواهد گفت که با  ی. اما کسختی اشک ر

شخص باش  تِ ی فالن  داشته  باور  ا  ی داستان  گونه    ن ی>تا 

تأث  بگ  ریتحتِ  که    یغم   دیگوینم   یکس   ای <  یر یقرار 

م رخ    یز یچ  ۀ دهندبازتاب  ی کنیاحساس  واقعًا  که  است 

 . داده است 

اچنزیه اسقفِ  آن  مثِل  بله.  بود    یرلند ی:  گفته  که 

کلمه از آن    کی   یرا خوانده است و حت   وری گال  یِ سفرها

  ی کی حضار[ به نظرم،    ۀخند]  1را هم باور نکرده است. 

است. واضح است که ما    ی ادب  ۀ عباراتِ نمون  ن یاز بهتر 

خوب    دیاما شا   م،ی ستی ن  یموافِق خراب کردنِ آثاِر فرهنگ 

ا  به  ب  نیباشد  مردم    میشی اند ی موضوع  اکثِر  چرا  که 

  ی کیرا در مورِد ما دارند. اگر قرار بود    یتصور  نی چن

انتقادات ا  ی از  که  م  نی را    ا ی  رم، یبپذ   کنندیافراد 

ترس  ی کی ب  شان ی هاظن  ایها  از  نظرم    ان ی را  به  کنم، 

ا  نی هم است:  تنها چ  ن یمورد  م  یزی که  کروم    ماندیکه 

 — و 2است و فوالد 

بماند و نه   ی باق   3ی سمسینه سروِد کر  گر یکه د   نی : اِدِنت 

  —و نه 4یی ِمنورا

  چ یبه ما بکند مطمئنًا ه   ی نقد   ن یکه چن  ی : کسنزیداوک

 . را نخوانده است مانی هااز کتاب  کی

 
سفرهایِ  ، نویسندۀ Jonathan Swift) فت یاز جاناتان سو  یانامه  1

 . ۱۷۲۶نوامبر  ۱۷به الکساندر پاپ، (  گالیوِر 
توجه به مادیات  رود که صرفًا بیم از آن می مراد این است که  2

 ویراستار  —.   ببازدو معنا رنگ بماند  باقی 
3 Christmas carol 
4 menorah 
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اِدِنت  خب،  د   ن ی:  معضِل  به    یگر یهم  البته  و  است. 

نم   یِ ها کتاب محدود  هم  خ   شود،یما  مورِد  از    یل یدر 

همکتاب به  وضع  خ  ن یها  است.  را  آن  هایل یشکل  ها 

ارزخوانندینم بلکه  م  شانیها یابی .  بر    خوانندیرا  و 

ها قضاوت  هست که در مورِد کتاب  ها یاب ی همان ارز  یۀپا

 . کنند یم

راستچنزیه آخر  ،ی :  و    نی امروز  است  سپتامبر  روِز 

. کم کم دارد  می شویم  کینزد  یسمسی کر  یِ هابه جنگ  میدار 

م  داغ  ا شودیتنورش  که  وقت  هر  اما  مطرح    نی.  موضوع 

برنامه  شود، یم به  که  وقت  م  ی اهر  تا    شومیدعوت 

م   ۀ دربار کنم،  بحث  ا  م یگویآن    1کرامِول   وریُال  ن یکه 

را قطع کرد و قدغن کرد که .    سمسی کریِ ها بود که درخت

ا  .   اکانِ ین   نی هم  ،2ت ن یور یپ   یِ هاپروتستان  ن ی. 

م  ،یی کا یآمر   انِ یادگرا ی بن که    ییِ >برپا  گفتند یبودند 

 . کفر است سمس یمراسِم< کر

قض نزیداوک همان  هم  باز  بله.    یِ بودا  یِ هامجسمه  یۀ: 

 . ان یبام 

آ چنزیه برا   ا ی:  حداقل  قائل    یِ هاسنت  یِ شما  ارزش  خود 

از    د؟ یهست  کرامِول  که  نظرم  به  و  هستم.  که  من  چون 

  ن یبود. و البته، >ا   یانسانِ بزرگ  گری د  یِ هاجنبه  یل یخ

 . است  3پاگان   یدر اصل مراسم  سمسیکه< کر  م یرا هم بگو

 
1 Oliver Cromwell (1599–1658) 

رهبِر   ؛ یس یانگل استمدارِ یپروتستانِ تندرو، سرباز، و س 

>انگلستان<؛    یِ داخل  یِ ها موافقِ پارلمان در جنگ   یِ روها ین

-۱۶۵۳ یِ هاالمنافعِ انگلستان در سال مناطِق مشترک  ۀ السلطننائب 

۸ . 
2 Puritan 
3 Pagan 
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هم سی هر قبل،  ساِل  کر  ۀ:  درختانِ  به    مانسمسی ما  را 

 . می همگان نشان داد

 .: بلهِدِنت 

کوچکنزیداوک من  کر  یالهئمس   نی تر:  درختِ    سمس ی با 

 .ندارم

  یی ها. با عکسمی درست کرد  سمسی کر  کِ ی: ما کارتِ تبر ِدِنت 

 — که از

عچنزیه مراسِم  نورسِ به  نوشِ   و  شی :  از  کهن    1جامانده 

 م؟ یی است. چرا به آن نه بگو

 .ست یهم ن   نی : اما خب منحصر به اِدِنت 

انداز چنزیه به  من  د   ۀ:  کسِ    یِ ها مراسم  یگریهر 

 . را دوست دارم 2ستان یخور 

و سرودها    می دار  سمس یسروِد کر   یِ : ما هر سال مهمانِدِنت 

م هم  با  امی خوانیرا  بدونِ  ترانه  ن ی.  هم  که  را  ها 

ز   یاذره و  بخواه  میکن   اد یکم  سکوالر    یسمس ی کر  می و 

 . م یبرگزار کن

 : چرا که نه؟ نزیداوک

خِدِنت  مراسِم  زمان  ی باشکوه  ی ل ی:  وقتِ    ی است.   که 

است  فوق  شودیم  ی حی مس  یِ ها داستان   داستانِ   —العاده 

آن حظ برد،    ۀاز ذره ذر  شودیو م   !است   ییبا ی ز  یل خی

 . می باشد به آن باور داشته باش  یازیکه ن  ن یبدونِ ا 

 
1 Norse 
2 solstice 

است که   . خوریستان زمانیاست هاای از این مراسم یلدا نمونه 

فاصله )ماننِد شبِ یلدا( یا کمترین فاصله   بیشترینخورشید 

 ویراستار   —)ماننِد چلۀ تموز( را با زمین داشته باشد. 
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بودم که    ی بار، موقِع ناهار، کناِر خانم  ک ی :  نزیداوک

 . لندن مخالفِ ما بود ۀدر مناظر 

 . 1بِرِگر ی: خاخام نو چنزیه

نو دقیقاً :  نزیداوک خاخام  پرسبِرِگری ،  من  از  که    دی . 

و    کی اگر   زد  علم   یک یوقت  همکارانِ   3کالج   و ین  2یِ از 

ن  ایشدم، آ  غذا  خواهم خواند؟    شیای در آنجا قبل از 

خواهم خواند. ادب حکم    شی ایمن هم گفتم »البته که ن 

شد.    یعصبان   یکار را بکنم«. و او حساب  نی که ا  کندیم

من    ییِ خواندنِ من نشان از دورو  ش یا یکه ن   برد یگمان م

جواب تنها  ا  یاست.  داشتم  شا  نی که  »خب،  که    د یبود 

معنا    چی من ه  یِ داشته باشد، اما برا  یی شما معنا  یِ برا 

الت   ک یندارد.    یو مفهوم تار   نیرسِم  که  پشتش    یخ یاست 

برا من  و  ِفِرد   خی تار  یِ دارد  قائلم.  که    ،4ر یِ آ  یارزش 

و    کردیاز غذا شرکت م   شیپ   شِ یا یبود، هم در ن   لسوف یف

م  یز یچ دروغ  نیا  گفتیکه  »من  زبان    یبود:  به  را 

گزاره  آورم، ینم آوردنِ  زبان  به  با    معنا یب  یی ها اما 

 حضار[   ۀندارم«. ]خند   یمشکل

 
1 Julia Neuberger 

بر ۱۹۵۰)متولِد   خاخاِم  نما  ییا ی تانی(:  اع  ۀ ندیو    ان؛ ی مجلسِ 

 .۲۰۱۱از ساِل   ی لندنِ غرب   ۀس یکن ۀخاخاِم واالمرتب 
2 senior fellow 
3 New College 
4 Alfred Jules Ayer (1910–89) 

  ی ک ی  ؛یی ا یتانی بر  لسوفِ ی: ف ریِ آ  «ی»ِفرِد  ای.  ی. جِ یمعروف به اِ 

حق  زبان،  آثارش  منطق)  قت،یاز  آن  ۱۹۳۶و  در  که  داشت  نام   )

درست  م (  verification principle)  «ی سنجی »اصِل  مطرح  صاحب    کند؛ی را 

 .۱۹۵۹در منطق در دانشگاِه آکسفورد از ساِل   کِهمیو  یِ کرس 
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  1کِهم ی و  یِ زده است. همان که صاحب کرس  ی : عجب حرف چنزیه

 بود؟ 

 .کِهمی و یِ : بله، همان استاِد صاحب کرسنزیداوک

 م؟ یبه سؤالت در مورِد اسالم پاسخ داد   ای: آ چنزیه

به    ا ی . آپرسم یسؤاِل مرتبط م   کی   ی . ولدانمی: نمسی هر

د منتقدانِ  عنوانِ  به  ما،  را    هانید   د یبا   ن، ی نظرتان 

  ن ی تر اعادالنه  ا ی  می و به مساوات نقد کن  یر یبدونِ سوگ 

ها  از آرمان  یف یکه ط  مینکته توجه کن  نیاست که به ا

د  تعهداتِ  اسالِم    ی نیو  که  دارد  ا  کی وجود    ن ی سِر 

آئ   است   وستاریپ جِ   2ش یآم   یِ هانیو  د  کی  3ن یو    گرِ ی سِر 

وجود    انیباورها و اد   نیا   انِ یم   ییهاو تفاوت  وستاریپ

 . می ها بگذرساده از آن د یدارد که نبا 

باِدِنت  که  البته  خب،  جدتفاوت  نی ا  د ی :  را    ی ها 

لزوم  م،یری بگ هم  ی اما  که  ندارد    م یکن   ی سع  شهی هم 

  ها یل یحفظ شود. خ  ینکاتِ مثبت و منف   انِ یب   انِ ی توازنِ م

. و  کنند یرا ذکر م   نی د  ضررِ یهستند که نکاتِ مثبت و ب 

به رسم  هانیا  میتوان یما هم م  بعد    م یبشمار  تی را  و 

. کاِر منتقد  میبگذار   نینکاتِ مثبتِ د  یِ تمرکزمان را رو

طر  ن یا به  م  قِ یاست.  اگر  مورِد    م یخواست یمشابه،  در 

زمانِ    م یرفت یباز م  ا یآ   م،ی سیکتاب بنو   ی صنعتِ داروساز

آن    یِ به جا  ای   م؟یها صرف کن آن  یِ ا یمزا   یِ را رو  ی برابر

آن  یِ رو تمرکز  معضالتِ  کردها  پاسخ    ؟ خواهیم  نظرم  به 

 .واضح است

 — در مورِد شتری: فکر کنم سؤاِل سم ب نزیداوک

 
1 Wykeham Professor 
2 Amish 
3 Jainism 
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ِمرک سی هر اگر  خب،  د  1:  مقابِل  طرِز  شرکت  گر ی در  به  ها 

م   یفاحش باشد،  کن  م یتوان یبد  نقد  را  اگر  م یآن   .

به    دی بود، >با  یداروساز  یِ هانقِد شرکت  یِ تمرکزمان رو

اندازه    ک ی ها به  آن  ۀ که< هم  م ی کردینکته توجه م   ن یا

 . ستند ی ن رکار یتقص 

  ی مشکل   ا یآ   ست؟ یحاال سؤالت چ  یول : خب، درست است،  ِدِنت 

 — فقط  می هست که بخواه

س  نزیداوک سؤاِل  ا :  که آ   نیم  به مساوات    دی با  ایاست 

اد نقِد  دار   م یبپرداز  انیبه  تو  رعا  یو  مورِد    تِ یدر 

خوب از  صحبت  در  بد   هایمساوات  صحبت    ن ی د  یِ ها یو 

 . یکنیم

  ک یبه    انیاد   ۀ هم  ایاست که< آ   نی : >سؤاِل سم اچنزیه

 اندازه بد هستند؟ 

 است؟  ت یح یاسالم بدتر از مس  ای : بله، مثالً آنزیداوک

به نظرم وقتسی هر سع   ی :  موازنه را    نی ا  می کنیم  ی که 

بعض  م،ی کن  تیرعا  کردنِ  همراه  خود  یاز  باز    هایاز 

گفت    توان یاست و م   ی ارسانه  کِ یتاکت   ک ی   ن ی. ا می مانیم

هست تعهِد  بگو  ن یا   یخداناباور   یِ شناختیکه  که    د ی است 

تعب   ین ید   یِ ادعاها  ۀهم هم  یری به  رسانه  ماننِد  اند. 

. در  میکه اسالم تندرو دارد، ما هم تندرو دار   د یگویم

م م  انه یخاوِر  در  و  هست  کسان  انِ یجهادگرا  هم    ی ما 

انجام    ن یرا که عمِل سقِط جن   ی که پزشکان  شوند یم  دایپ

اکشندیم  دهندیم و  ن  نی .  صادقانه  .  ستیمعادله 

  ن یاست اصالً با ا   انیاسالم در جر   یِ که تحتِ لوا  ییبلبشو

  ن یسقِط جن   یِ که دکترها  میدار   دههکه ما دو نفر در هر  

از مشکالتِ من    یک ی  نی . و استین   سه یمقا قابلِ   کشندیرا م

 
1 Merck 
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نحو  خداناباور  یجار   ۀبا  وقت  ی شدنِ  گو  ی است:    یی که 

  ان یاد   ۀ هم بر    شه، ینوِر نقد را به مساوات، هم   م یدار 

که،    ی. در صورت کند لنگ میرا  این کار ما    ، تابانیممی

را هم با خود    یافراِد مذهب   می توانیم  ئل، مسا  ی در بعض

 . میهمراه کن 

دکتر  نیق ی  هاییکا یآمر   ۀعمد  که  در    1شهادت   نِ یدارند 

دکتر چ  ین یاسالم  اصالً  و  است  و    ستین   یخطر یب  زِ ی مخوف 

را به کشتن دهد و سزاواِر نقد است.    هایلی ممکن است خ

روح وجود دارد هم مشابِه    2ش ی د ی که در پِتر   ن یدکتر ن یا

  ها، ییکایدرصِد آمر   ۷۰  ان،یحی اکثِر مس  یاست: حت  نی هم

ل تحق  یی دهای ام  طفِ به  از    یِ ادی بن  یِ هاسلول  یِ رو  ق یکه 

به وجود آمده است، آن را باور ندارند.    3ک ی ونیامبر

هم چن   نی به  من  نظِر  به  رو  ن یخاطر،  اگر  که    یِ است 

کن   ات یجزئ  اما    ت ی اکثر  م،یتمرکز  بود.  خواهد  ما  با 

خداناباور  یِ که رو   یوقت    م یباش   ستادهیا  یموِج خروشانِ 

بگو ا  میی و  است،    هانی که  غلط  درصِد    ۹۰همه 

 . میده یمان را از دست م قطارانهم

درست نزیداوک در  خب،  شک  یِ :  از    یحرفت  اما  ندارم. 

  م ی برا  ن ی د  یِ نادرست   ا ی  یکه بحثِ درست   ی آن قدر  ، ییسو

. و من  ستی مطرح ن  می برا  ن ید   یِ هایمطرح است، بحثِ پلشت

حق  ۀفتیش به  حق   ای   قتیپرداختن  موضوع    نیا   قتِ یعدِم 

نه؟ و    ا یدارد    ی عی فراطب  ی جهان خالق  ن یا   ا یهستم: آ 

است. پس    نی باوِر دروغ  ن یمن پرداختن به ا   یِ اصل  ۀعالق 

پل  نیبا ا  مشکل  میبرا  نی د  یِ هایدی که  با    ی مهم است، 

هم   نیا با  که  برخورد شود.    کسانی به    ان یاد   ۀندارم 

 
1 martyrdom 
2 Petri dish 
3 embryonic stem-cell 
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  زان یم   کی و به    کنندیادعا را م  نیها ا آن  ۀچون که هم

 .دارند د یادعا تأک  نی هم بر ا

که  چنزیه معتقدم  من  اندازه    ک یبه    ان یاد  ۀ هم : 

ه و  هستند  ا  چی نادرست  از  هم  عدول    ن یوقت  موضع 

بر    مان ی ا  حِ یخاطر که با ترج  نینخواهم کرد. و به هم 

ب به  دستِ رفته  راهه ی تعقل  و  اند،  بالقوه  صورتِ  به  کم 

تجل  اندازه    ک یبه    ان ی اد  ۀ هم   نشده، یهمچنان 

 . اندخطرناک

به  نزیداوک مطمئنًا    کی :  اما  هستند،  نادرست  اندازه 

 — . چون کهستند یاندازه خطرناک ن  کیبه  

همچنان  چنزیه و  بالقوه  طوِر  به  نظرم  به  نه.   :

 . اندازه خطرناک هستند   کی به  نشده یتجل 

 .. بله دی : به طوِر بالقوه شا نزیداوک

به کنار گذاشتنِ    اق ی عقل؛ اشت  مِ ی: به خاطِر تسل چنزیه

چ نخست  ی زی تنها  را  ما  م  1ی سانانیکه  :  کند یبرتر 

 .خطرناک است  شهیقوه هم ن یا  مِ ی تعقل. تسل  ییِ توانا

 — که  ستمی: من مطمئن ن ِدِنت 

 . : به صورتِ بالقوه خطرناک است نز یداوک  

آم چنزیه اما    توانندینم  هاشی:  بزنند،  ضربه  من  به 

نظام  مطمئنًا    خواه تی تمام  یاگر  باشند،  داشته 

  کنند یم  یشان زندگ که در اجتماع  یبه افراد  توانندیم

 . بزنند بی آس

 .شکل  کی به  قاً ی: اما نه دق سی هر

 
1 primates 
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است.   ی اله ی که پادشاه   کندیادعا م  1الما   یی : داال چنزیه

وراثت  صورتِ  به  بودنش    ی اصوالً  خدا  اما  است،  شاه 

ا   یِروراثت یغ ا  زتر یانگرقت  ی ادهیاست.    ده ی ا  ن ی از 

را در    ی کوچک  یِ کتاتوریآدم د   ن ی. و بعد هم ستی ممکن ن

  ی اهسته  یِ ها شیبه راه انداخته است. و آزما  2تارامشاال 

تحس هم  گستر کندیم  نی را  به    اشیکتاتور ید  ۀ .  محدود 

شر   زانِ یم همان  باز  اما  است،  د   یتسلطش  در    گر ی>که 

 . شود یم  دهی هم د  نجا یهست< در ا ها نی آئ

ا:  سی هر به  هم  جهاد  اگر  شود،    بیترک   نی اما  اضافه 

 .افزون خواهد شد  ات ینگران

که با    ن،ی: خب، ببچنزیه مسلمان مناظره    کیهر بار 

هم داشته گفته  شهیام،  مناظره  خالِل  »ادر  که    ن ی اند 

مسلمان است«. چنان که    اردیل یم  ک یبه    ن ی>حرفت< توه 

نما   ییگو هم  ی ندگیبه  م   ۀ از  صحبت  اکنند یآنان    ن ی. 

دارد و    انهیگرایو نظامانگیز  هراسلحنِ    یشان نوعحرف

  گفتند یاگر م   گر،ی د  انِ یهم هست. به ب  زیدآم ی قطعًا تهد

عنوانِ   به  من  به  اآلن  توه  کی »تو    «، یکرد   نی مسلمان 

ها  اگر آن  م؟ ی گویدرست م  شد، یاز آن نم  ی برداشت  نی چن

داشتند،    مانیا   امبری بودند که به محمِد پ  یتنها کسان 

  ک ی< »نه، نه،  ند ی گوی<. >اما مشدینم  یبرداشت   نی>چن 

که    ی زیدارد«. و در ضمن، چ   وجودنفر مسلمان    اردیل یم

تلو  صورتِ  را    ن یا  کنندیم   انیب   یح یبه  »حواست  است: 

  ک ی  ی . اگر حتست یمهم ن   می من اصالً برا   یجمع کن!«. ول 

از جانبِ    امبر یکه محمِد پ   داشت یم نفر هم بود که باور  

 
1 the Dalai Lama 
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کرده است، باز هم    افتیدر   ی وح  ،1ل ی مقرب، جبرئ  ۀ فرشت

 . زدمیحرف را م ن یا

 . گرفت ی: درست است، اما خوابِ شب را از تو نم سی هر

هم چنزیه به  م   ن ی:  خطرناک  را  بودیاندازه  شب  خوابِ   .

م  من  که ا گرفت یاز  شدن    ر یتکث  تِ یقابل   دهیا  ن ی. چرا 

 .کند دا ی پ  یشتری ب تِ یعموم  تواندیم  دهیا  نی دارد. ا

گسترش در حاِل حاضر رخ    نی : اما در مورِد اسالم ا سی هر

صرفًا   خطرش  پس  دارد.  ادامه  هم  همچنان  و  است  داده 

 .است ی بلکه واقع  ست،یبالقوه ن 

تناقضنزیداوک من  بله.  حرف  ی :  .  نمی بینم  تانیها در 

دار  دربار  دیشما  صحبت    یمتفاوت  یِ زهایچ  ۀ صرفًا 

 . د یکنیم

ب چنزیه گسترشِ  با  و  زمان  گذِر  با  اما  بله،    شتر، ی: 

  ۀ . مثالً در ده کند یم  یبه شدت با هم برابر   شانی خطرها

  ی خطر   نیچن   یهودی  ییِ ادگرایشصت انتظار نداشتم که بن

.  ی کند. مطمئنم که تو هم انتظارش را نداشت  جاد ی را ا

  —مهم    اریبس  یتعدادشان نسبتًا کم بود، اما در مکان 

به پا  گرفتند که   متصمی  —بود   ک یاستراتژ   مکانِ  ک ی که 

زمخیزند   گرفتنِ  با  داشت،    گران یکه به د   ین یو  تعلق 

شوند و آخرالزمان را رقم بزنند.   2ی منجر به ظهوِر منج

کمّ  لحاِظ  خ  یاز  پ   ی ل یتعدادشان  اما  بود،    یِ امدهایکم 

وجه فکرش    چی بار بوده است. به هفاجعه  شک یکار ب  ن یا

را رقم    ی د یتهد  نی چن  بتواند   تی هودیکه    م ی کردیرا نم 

  یی به جنبشِ موعودگرا  3سم یون ی که جنبشِ صه  ن ی بزند تا ا

 
1 Archangel Gabriel 
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عبارت   ا،ی   وستیپ شد    ،یبه  ادغام  آن    که   چون  —در 

نبودند. پس    ستی ونی در ابتدا صه  ان یموعودگرا   ،ی دانمی

نم   چیه آ   یکن  ی نیب شی پ  یتوان یوقت  در  چه    ندهیکه 

 .افتدی ممکن است ب ی اتفاق

 .حرفت کامالً موافقم نی : خب، با اسی هر

  ک یکم است که    یلی: و قبول دارم که احتمالش خ چنزیه

حلقومم را بدرد.    ی ارهیفروشگاِه زنج   ک یوسِط    1ِکر یکوئِ 

مقاومت در  شعار را دارند: »ما عدمِ   نی ا  ِکرهایاما کوئِ 

  دتر یپل  نی از ا  یدگاه یدم«.  یکن یبرابِر شر را موعظه م

 . تصور کرد  توانیرا نم

از    ت یگسترشِ شر با تبع  یِ مناسب >برا   ی: در بافت سی هر

 . ییگو یشعار<، درست م ن یا

ممکن است؟ از    ن یآورتر از اچندش  یا دهیا  ا ی: آچنزیه

بگو   ن یا م   یی که  را  ظلم  و  خشونت  و  اما    ،ی نیب یشر 

 .یزی خیمبارزه با آن به پا نم  یِ برا 

 خواهند مفت و مجانی به همه چیز برسند. می: بله، ِدِنت 

دقچنزیه نوشتهقاً ی :  در  که    م یخوان یم   2ن یفرانکل   یِ ها. 

که الزم بود    ا،ی الدلفی حساس در ف  یت یدر موقع  ِکرهایکوئِ 

رفتار  یآزاد   یِ برا  چه  نشان    یبجنگند،  خود  از  را 

م  دادندیم آن  میفهم یو  از  مردم  چرا  متنفر  که  ها 

زندگ زمان  آن  در  اگر  که    گفتم یم   کردم، یم  ی بودند. 

 
1 Quaker 
2 Benjamin Franklin (1706–90) 

از پدرانِ    یک یو    کا یآمر   یِ مطرح در روشنگر  یِ هات ی از شخص  یکی

اعضا  ی کی  کا؛ی آمر  ۀ متحد  االتِ یا   انگذارِ ی بن   ۀ تیکم   یِ از 

پپنج  که  ساِل    یۀ اعالم  سِ ینوش ی نفره  در  را    ه یته  ۱۷۷۶استقالل 

 .۸-۱۷۸۵ ا،ی لوانی پنس االتِ ی کرد؛ فرماندارِ ا
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هم   سمیِکر یکوئِ  برا  نیبه  متحده    االتی ا  یِ اندازه 

کاف  نیخطرآفر  پس  آن  ست ی است.  مجال  به  زمان   ها  و 

شان را که  >خودشان را نشان خواهند داد<. کنه  م،یبده 

به  همه  ، یبنگر کاذب،    کیشان  فاسد،  از  اندازه  پر 

 . ، خشک، و خطرناک هستند فریب

به  سی هر کرد   ی انکته  کی :  ب  یاشاره    شتر ی که جا دارد 

  ی خطر  شود یوقت نم   چ ی که ه  ی . گفت میاش صحبت کن درباره

کرد. اگر    ین یبشیپ   ندی افریممکن است ب  یمنطقیرا که ب

د ا   گرانی روابطت با  طبِق  جهان  که    شود یم  فیتعر   نیو 

  ی قرار ندار  ی گاهیکه در جا   ی کن  ق یرا تصد   ییهاگزاره

تبعاتش، به صورتِ    ،ی کن  دیی ها را تأصدِق آن  یکه بتوان 

  ن یکه هم   یبه مثال   میگرد یاست. برم   یبالقوه نامتناه 

.  یاد ی بن  یِ هاسلول  یِ زدم: پژوهش بر رو   ش یپ   قه ی چند دق

که روح، به محِض لقاح،    دهی ا  نیا   داندیآدم از کجا م

خطرناک   ۀ دی ا ک ی به   یممکن است روز  شود یم  1گوت ی وارِد ز

  ی زیکه چ   نی تا ا  رسدیبه نظر م  خطریکامالً ب   بدل شود؟

  د یآیکار م  یِ رو   یاد ی بن  یِ ها سلول  یِ ماننِد پژوهش بر رو

راِه ا   ده یا   نی و ا و    دبخشیام   اریبس   یِ هاپژوهش  نیسِد 

منجات م شود یدهنده  ه  توان ی.  که  نم  چی گفت    توان یوقت 

جان  ی ن یبشیپ چه  که  فدا   ییهاکرد  است    یِ ممکن 

واقع  یش یاند جزم با  تعارضش  که  چون  کامالً    تی شوند؛ 

 . است   یناگهان 

خاطر است که معتقدم آن زمان که    نی : خب، به همچنزیه

شدند    روزیپ   3ی ستیهلن  انِ ی هود یبر    2موعودگرا   انِ یهودی

را    نیرفت. حاال ا   راههیبه ب   زیبود که همه چ   یزمان

 
1 zygote 
2 Jewish Messianist 
3 Jewish Hellenist 
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مراسِم ب  . آن موقع  رندیگ یجشن م   1حنوکا   خطرِ یدر قالبِ 

بشر که  کرد.    رِ ی مس  نیبدتر   ت یبود  انتخاب  را  ممکن 

کم قربان   یارشمتعداِد  دوباره  اما  کردنِ    یبودند، 

و فلسفه    سم ی هلن  یِ را جا  هوه ی  ۀ ختنه، و فرق  وانات، یح

از آن است. اگر    ی ایهم سرقتِ ادب  ت ی حینشاندند. و مس 

ن اتفاق  مس  افتادهی آن  وجود    چی ه  تیح یبود،  به  وقت 

نمآمد ینم وجود  به  هم  اسالم  شکآمدی.  که  ندا  ی .  رم 

و   ی گرید  ۀوان ی د  یِ ها فرقه شا  آمدند،یم  جود به    د ی اما 

  ی که از نابود   کرد یم   دا یرا پ   ن یبختِ ا  ی ستیتمدنِ هلن

 . در امان بماند 

کس سی هر هم  هنوز  داال  ی:  پ   یی مثِل  که    شدیم   دا یالما 

 . کند  جادیدغدغه ا   تیبرا 

م چنزیه رو  ؟ی دانی:  ن  یِ بحث  اجازه  ستی تعداد  اگر   .

ا باشم  بگو   نی داشته  م  هی قض  م،ی را  و    ها می به 

بود، مطمئنًا    ۱۹۳۰  ۀ . اگر دهشودیمربوط م   2ها یآلودگ

کل  گفتمیم موجود    نیمرگبارتر   ک یکاتول  یِ سا ی که  نهاِد 

و آشکار    ی که علن  سم یبا فاش   اش یاست. به خاطِر همبستگ 

رقت و  بود،  خطرناکز یگان هم  بسا  چه    یِ سا ی کل  نی تر. 

نم  اما.  موجود خطرناک  می گویاآلن  پاپ  مرجِع    نی ترکه 

است    ن ید   ن یتر که اسالم خطرناک  ست ی ن  ی است. بحث   ی مذهب

  تواند یاست که پاپ ندارد و نم   لیدل  نی به ا  دیو شا 

تع   ۀهم  یِ برا  را    گر یکند که د   ن ییمسلمانان  فالن کار 

 — صادر کند که ی فرمان ا ینکنند  

دقسی هر نظارتقاً ی :  پا   ی.  باال به  وجود    ن ییاز  آن  در 

 .ندارد

 
1 Hanukkah 
2 infection 

https://translationsproject.org/


  

175 
در دسترس    رایگانمنتشر شده و به صورت   .orgtranslationsprojectاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

خطرناکچنزیه اسالم  که  معتقدم  کامالً  است.    نی د  نیتر : 

  ت ی هودیمشکل به    ۀ شی اعتقادم که ر  ن یاما همچنان بر ا

 . گرددیبر م

روسی هر بر  مسلمانان  وسواسِ  به  علم  با  البته  آن    یِ : 

است.    ت یهودی مشکل از    ۀشی ر  م ییگویاست که م  ن یتکه زم

  1د یمسلمانان مهم نبود، مهاجرانِ جد  یِ برا  نیاگر فلسط 

دل  توانستندیم که  چقدر  م هر    یِ ناج   خواهدیشان 

هم    ی ا مسئله  چ یموعودشان را به آنجا رهنمون کنند. ه 

  یِ است بر سِر ادعا  ی مسائل نزاع   ن یا   ۀ هم.  آمد ینم  ش یپ

رو  ت یمالک زم  یِ بر  قطعه  طرف  نی آن  دو  هر   .

مهاجر  تازه  ۲۰۰،۰۰۰که    یل ی اما تنها دل  رکارند، یتقص 

را    ی نزاِع جهان   کی ناگهان    توانند یبه صورتِ بالقوه م

ا اندازند  هستند    اردیل یم   کیاست که    ن یبه راه  نفر 

مهاجران مسجد  مهم است که آن تازه  شان یکه واقعًا برا

 — را خراب نکنند و  یاالقص

  ن یکه از خداشان هم هست که ا   و گروِه دیگری< > :  چنزیه

که   دارند  باور  که  چون  بکنند.  را  از    ک یکار  قسمت 

مقدس د جهان  قسمتِ  از  ا  ی ادهای   —است    گر یتر    ن ی از 

و ناپسندتر وجود ندارد. پس    تریِرمنطق ی تر، غاحمقانه

باور را داشته    نیکه ا   ستی تنها چند نفر از آنان کاف

فعل به  قدرتِ  و  داشته    نِ رساند  تی باشند  هم  را  آن 

که ممکن   نزاعی   —ها رخ دهد تمدن نِ یب  ی باشند تا نزاع

بازند تمدن  ا  ۀاست  اگر  نظرم  به  باشد.  نزاع    ن یآن 

مبادل هسته  ۀبدونِ  خ  یابمبِ  به  با  ری ختِم  خدا    دی شود 

 . م یرا شاکر باش 

اسی هر و  د  ۀ جرق  ن ی:  خوبِ  م   ی گری بحثِ  روشن  .  کندیرا 

ترس  دهای ام  نی ترنانهی ببزرگ به    یِ هاو  هستند؟  چه  ما 

 
1 settlers 

https://translationsproject.org/


  

176 
در دسترس    رایگانمنتشر شده و به صورت   .orgtranslationsprojectاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

زندگ طوِل  در  مفرزندان  یِ نظرتان،  امکانِ  شدنِ    سری مان 

هدف چ   ییهاچه  چه  نظرتان  به  دارد؟    یِ زهایوجود 

 در خطر هستند؟  ی ارزشمند

 م؟ یرسیمان م: و چگونه به هدفِدِنت 

  رسد یتان مبه ذهن  ی طرح  ای : و، به جز نقِد صرف، آ سی هر

  ی ایاقداماتِ عمل  ا یآ   م؟ یکن   ت یآن را هدا  م یکه بتوان

دار سراغ  بودجه  د؟ ی را  کار    ، یدالر   ارد ی لی م  ی ا با  چه 

توجه را باعث  قابلِ   یادهیا   رِ ییکه تغ  میبکن   میتوان یم

 شود؟ 

م چنزیه احساس  که  من  س   کنم ی:  لحاِظ  م  یدار   یاسیاز 

 . م یبر یرا م   یم بازیدار   ی اما از لحاِظ فکر م، ی بازیم

آ ِدِنت  نم  ای:  نظرت  آن    رِ ییتغ  یِ برا  یکار  یتوان یبه 

 ؟ یانجام ده 

  ی که ما بحث  م ییاگر بگو   ، ی امروز  یِ : در جِو فکرچنزیه

کرد باز  ز  م، یبرد   شی پ  م،یرا  حِد  تا  برنده    یاد ی و 

  ی ها از آن غفلت شده بود، فکر نکنم کس که مدت  می شد

  د ی . شامیورز یبه خود فخر م  ی ادیز   م یتصور کند که دار

مان  درباره  یز یچ   ن یچن   ی مهم نباشد که کس  مان یهم برا

ب و  کند.  م   ه فکر  ا   د ی آینظرم  مورِد    هی قض  ن یکه  در 

بر  االتِ یا و  به    ایتان ی متحده  اما  است.  صادق  قطعًا 

مق در  اقل  ،ی جهان  اسِ ی نظرم  جزِء    ف ی ضع  یتی مطمئنًا 

 .چربدیبر آن م  ی ن ید  یِ ها که زوِر حکومت  میهست 

 ؟ ی بندیطرفِ مخالفِ ما شرط م   یِ روزی پ یِ : پس تو روسی هر

آنچنزیه نظرم  به  نابود:  به  را  تمدن  عاقبت    ی ها 

 . باورم  نیوقت است که بر ا  ی لیخواهند کشاند. خ 
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  ک ی درست باشد؛ چون که    اتین یبشی: خب، ممکن است پ ِدِنت 

 . است ی تمدن< کاف  یِ نابود یِ >برا  یی فاجعه به تنها 

اچنزیه داوکاختالفِ   نی :  پروفسور  با  من  مهِم    نز ی نظِر 

به    م یما هست  ن یزمان، ا  ن ی است: من معتقدم که، در ا

  یِ که مبارزانِ واقع   1ُاِم هوابرد ۱۰۱ُاِم و  ۸۲لشکِر    ۀ اضاف

دار  می هست  سم ی سکوالر اصل  م یو  دشمنِ  و  می جنگیم   ی با   .

  ی دگاهید  نی تربیعج   دگاه ید   ن یسکوالرها ا   انِ ی در م  دی شا

که   ا  کی است  باشد.  داشته  است  ممکن    دگاه ید   نی فرد 

بچهآن  انِ یم باوِر  به  دندانِ  ها  گذاشتنِ  به  ها 

  یِ بالشت ماننده است. اما من به درست   رِ ی شان زافتاده

ا  کامالً  تما   مانیآن  خاطِر  به  تنها    االتِ یا  لِ یدارم. 

رو و  جنگ  به  د  یی ارو ی متحده  حکومتِ  که    ین یبا  است 

ما مطلقًا راه    یِ ها. بحثمی آن دار  ستِ ک در ش  ی اندک بخت

 . برد ینم یی جا چ یبه ه

  جاهایِ بیشتری به آن نیاز داشته باشند.   د ی: شاسی هر

که    ی به هدف  ی اب یدست   یِ برا  د، ی است که شا  ن یمنظورم ا

در    ی گریُاِم هوابرد در نبرِد د۸۲الزم باشد لشکِر    ، یگفت 

 . بجنگد  یگریمکانِ د 

کنم    انیب   دیهست که با   یمالحظات قطعًا!  : بفرما!  چنزیه

بگذارم.    ان یها را با تو در م که آن  شومیو خوشحال م 

رسم به  نظرم  به  اصوالً،  ا  تیاما    قت یحق  نی شناختنِ 

 . مهم است   اری بس

 . شودیمان دارد تمام م: متأسفانه وقتنزیداوک

 
1 the 82nd Airborne and the 101st Airborne Division 

شان انجاِم حمالتِ  لشکرهایِ هواییِ ارتشِ آمریکا که تخصص

 . هوایی است؛ فعال در عراق و افغانستان
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وچنزیه نوار  احتماالً  تمام    مان یهاییدئو ی :  دارد  هم 

 حضار[   ۀ. ]خند شودیم

 . بود  یخوب   ی لی : به نظرم بحثِ خنزیداوک

 . العاده بود : بله، فوقِدِنت 

 . متشکرم  اری: بس نزیداوک

زِدِنت  مسائل  با   ی ادی :  که  شد  آن  دیمطرح  ها  به 

 م. ی شی اندیب
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 یقدردان
 

 

 

و علم    نزیداوک   چاردیر  اِدی بن از    ی)بخشدر راه عقل 

اسِ  فور  پرسشگری  -  1ی ری نکوآی نِتر  تالشمرکز  از    یِ ها( 

است   ل ی دن  نز، ی داوک   چارد ی ر  ۀ سخاوتمندان   ون یِدِنت، 

هر  ،یِفرا  همسرش    ، چنزیه   ستوفر یکر   اد ی زنده  س،یسم  و 

ا  چاپِ  که  بلو،  تالش  ن یکارول  حاصِل  هاست،  آن  یِ هاکتاب 

 .تشکر را دارد  تینها 

اثر را    نی چاپِ ا  تِ یر ینشر مد   ۀ متخصصان در حوز  ن یبرتر

اش  العادهفوق  مِ ی و ت  2اند. جان بروکمن بر عهده داشته

بروکمن  شرکتِ  بروکمن   3در  ماکس  از  راسل  4)متشکل   ،

که    یطرح، از زمان   ن ی( از ا6ی لیهِ   کلیو ما   ،5برگر نی وا

نش  ده یا   ک یصرفًا   بار  به  زمانِ  تا    ت یحما   ، ینی بود 

هم با  و  دن   یِ کار کردند  سراسِر  ب  ا یناشرانِ  را  ه  آن 

ه  انیجهان کردند.  شاخ   7ِردمون   یالری عرضه    ۀ )از 

)از    9دسون ی ( و سوزانا وِ 8پنگوئن رندوم هاوس   ییِ کا یآمر 

و  یِ س یانگل  ۀشاخ  دو  هاوس(  رندوم   10ی راستاری پنگوئن 

 
1 Center for Inquiry 
2 John Brockman 
3 Brockman, Inc. 
4 Max Brockman 
5 Russell Weinberger 
6 Michael Healey 
7 Hilary Redmon 
8 Penguin Random House 
9 Susanna Wadeson 
10 editor 

https://translationsproject.org/


  

180 
در دسترس    رایگانمنتشر شده و به صورت   .orgtranslationsprojectاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

تأث که  پ  یشگرف   رِ ی بودند  طراح   شبردیبر  کتاب    یِ و 

 .ودبخش ب ها لذتداشتند و کار کردن با آن

و  ن،یهمچن ل   ژه ی تشکِر  سارا    یِ برا  1نکوت ی پیاز 

ت  ی احرفه  2یِ خواننمونه حرفه  اش نانهی زبیو  تالشِ    اش یا و 

نها  پ  یی در  متنِ  بگو   یا شدهیسازادهی کردنِ  اگر    م یی که 

چالش گفته  زی برانگانجامش  کم  و  م یا بود،  تشکِر    کی . 

ج داریم    گر ید   ۀژ یو   یِ برا  3لز یساِمرسکِ   انیلی از 

و    یِ خواننمونه پ  قش یدق مجدد  که    ی روشن  شنهاداتِ یو 

  ، یر یِ نکوآیر فور ا نتِ کارآموِز سِ   یِ ارائه داد. از همکار

 . می تشکر را دار  تِ ی نها ز ی، ن 4ِنگو  یاند 

و  ن یهمچن نقشِ  است آن  که    یاژهی از  و  سوار    ون یچهار 

مسخارق  یِ ِفرا  در  ا  رِ ی العاده  دانش  و  خرد    فا ی ارتقاِء 

سپاسگزار  جا آن.  میکردند  را  جهان    یِ برا  یبهتر   یِ ها 

 . اند کرده  ستنیز

 

 5. بلومنر ی ا  نیروب 

مد  سی رئ ا   ر یو  فور  سنِتر  )مرکز    یر ینکوآ یعامل، 

 پرسشگری( 

ریچارد داوکینز در راه  عقل و    ادِ ی بن  ، یاجرائ   رِ ی مد

 علم 
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