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مقدمه
در ایـن نوشـتار ،به ده مـورد از پرطرفدارترین انتقاداتی که آتئیسـتها
در رسـانههای اجتماعـی علیـه ادیـان مطـرح میکننـد ،پاسـخ میدهیـم.
همچنیـن بهصورت مختصر ،چرا�یی نادرسـتبودن هر کـدام از انتقادات
ٔ
را بـا تکیه بر منابع قابلاعتمـاد و در دایره قوانین منطق جهانی توضیح
میدهیم.
ادعای اول
علـم میتوانـد وجـود و نحـؤه بهوجودآمـدن جهان را توضیـح دهد؛ به
همیـن دلیـل ،احتیاجی بـه موجودی مانند خـدا نداریم!
پاسخ

ٔ
علمـی که دربـاره طبیعت کائنـات توضیح میدهد« ،کیهانشناسـی»

اسـت .کیهانشناسـی در طـول تاریـخ ،هیـچ زمانـی در وضعیتـی نبـوده
ً
اسـت کـه بتوانـد مطلقـا طبیعـت کائنـات را توضیـح دهـد .حتـی چـون
دادههـای محـض کیهانشناسـی در توضیـح طبیعـت کائنـات ناکافـی
بـوده اسـت ،فلسـفه و کیهانشناسـی در زیـر یـک سـقف ،بـه نام رشـتۀ
«فلسـفٔه کیهانشناسـی» یکـی شـدهاند .اینگونـه ادغامهـا در دنیـای
علم ،به نام «مطالعات بین رشـتهای» شـناخته میشوند .اگر توضیحی
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برای کائنات موجود بود ،به چنین رشتهای نیازی نبود.
در سـال  ،۲۰۱۴دانشـگاههای کمبریج و آکسـفورد ،همایش بینالمللی
ٔ
فلسـفه کیهانشناسی را برگزار کردند .در این همایش ،کیهانشناسان
برتـر ،از چهارسـوی جهـان شـرکت کردنـد .ویدئوهـای ایـن همایـش ،در
یوتیـوب وجود دارد.
در ایـن همایـش ،هیـچ دانشـمندی ،ادعـا نکـرد کـه توضیحـی بـرای
ٔ
ٔ
ریشـه جهـان دارد؛ بلکـه چـون ریشـه کائنـات یـک مشـکل بـود ،در آنجا
جمـع شـده بودنـد.
البتـه کیهانشناسـان بسـیاری ،نظریهها�یـی دارنـد که در آنها سـعی
کردهانـد ،بـه توضیـح کائنـات بپردازنـد؛ امـا هیچکـدام از آنهـا خالـی از
ٔ
اشـکال نیسـتند .همـه آنهـا چندی مشـکل و جهـات مستندنشـده و
بـدون دلیـل دارند.

ٔ
البتـه میتـوان دربـاره ایـن بحـث کـرد کـه آیـا توضیـح خـدا بهتر اسـت

یـا آن نظریههـای مشـکلدار؛ امـا نمیتـوان گفـت
ٔ
توضیـح ریشـه کائنات« ،نظریههـای علمی توضیح
ریشـه و طبیعـت کائنـات» اسـت.
کیهانشـناس مطـرح آتئیسـت« ،شـان کارول»
ِ
در وبالگـش ده سـؤال میپرسـد و میگویـد:

«دانسـتن پاسـخ ایـن پرسـشها به فهـم بهتر

«شان کارول»
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طبیعت کائنات کمک خواهد کرد».
ً
اگـر طبیعـت کائنـات ذاتـا دانسـته و توضیـح داده شـده اسـت،
میتوانیـم بپرسـیم« :پـس ایـن پرسـشها چـرا پرسـیده شـدهاند؟»
بایـد بـه یـاد آوریم کـه این شـخص بهعنوان یک آتئیسـت این سـؤاالت
را پرسـیده اسـت.
ادعای دوم
کائنات میتواند خودبهخود از نیستی به وجود آید!
پاسخ
در اصـل ،جـواب ادعـای پیشـین ،پاسـخ ایـن ادعـا نیـز هسـت؛ زیـرا اگـر
کائنـات میتوانسـت خودبهخـود از نیسـتی به وجود آیـد ،این توضیحی
ٔ
ٔ
معقـول برای ریشـه کائنـات بود و ما از ریشـه کائنات آگاهـی مییافتیم.
بـا وجـود این ،مـا به ایـن ادعـا جـواب میدهیم.
ایـن ادعـا کـه کائنـات از نیسـتی ،خودبهخـود بـه وجـود آمـده اسـت،
متعلق به فیزیکدان آتئیسـت« ،الورنس کراوس»
اسـت .آتئیسـتهای بسـیاری ،بـدون بررسـی و

«الورنس کرواس»

تحقیـق ،از ایـن ادعـای کـراوس پیـروی میکننـد.
ٔ
درحالیکـه در جامعـه علمـی ،از کـراوس بهدلیـل ایـن
ً
ادعایـش ،انتقاداتی بسـیار جدی شـده اسـت .مثلــا
پروفسـور فیزیکـدان« ،دیویـد آلبـرت» کـه خـود نیز
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آتئیسـت اسـت ،در «نیویورکتایمـز» ،کتاب کراوس
را از جهـات مختلـف نقد کرده اسـت.
عدم» خویش
الورنس کراوس در کتاب «جهانی از ِ
ادعـا میکنـد جهـان توانسـته اسـت ،خودبهخـود از
نیسـتی بـه وجـود آیـد .ایـن ادعـا شـامل دو خطـای

«دیوید آلبرت»

مهم اسـت:
چیـزی بـه اسـم نیسـتی ،تثبیت نشـده اسـت .میتوانیم با پرسـیدن
ایـن سـؤال شـروع کنیم کـه وقتی حتی نیسـتی هـم وجود نـدارد ،چطور
اسـت کـه جهانـی میتواند از نیسـتی خارج شـود؟
در اصـل ،مقصـود کـراوس از نیسـتی ،هوا�یـی خالـی اسـت کـه «خلأ
کوانتومـی» نامگـذاری شـده اسـت؛ دقـت کنیـد! خلأ مـورد نظـر در
اینجـا ،در مفهـوم علمـی ،یـک خلأ نیسـت .در اصـل ،کـراوس در اینجـا بـا
عطفکـردن نیسـتی بـر چیـزی کـه وجـود دارد ،بـر روی خطا�یـی منطقـی
بهنـام «سفسـطٔه جناسـی» (مغالطـه اشـتراک لفـظ) امضـا میکنـد.
بـا وجـود ثابتبـودن معنـای نیسـتی یـا هیچـی ،بـا ایجـاد تعریـف
جدیـدی از نیسـتی ،سـعی میکنـد کـه خـود را حـق نشـان دهـد .مفهـوم
مـورد نظـر کـراوس ،نـه از لحـاظ فلسـفی و نـه از لحـاظ علمی« ،نیسـتی»
نیسـت.
از لحـاظ فلسـفی ،نیسـتی یعنـی «نبـود هیچچیـزی» .به شـکلی دیگر،
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نیسـتی یعنی «نیسـتی هسـتی»« .ارسطو» تعریف نیسـتی را اینگونه
گفته است:

«نیسـتی چیـزی اسـت کـه صخرههـا تصـور
میکننـد » .
یعنـی در اصـل ،اشـاره بـر «نبـودن» چیـزی بـه اسـم
نیسـتی کـرده اسـت.
از لحـاظ علمـی بـرای اینکـه چیـزی نیسـتی باشـد،

«ارسطو»

«نبایـد هیچگونـه ویژگیای داشـته باشـد ».درحالیکه خلأ کوانتومیای
کـه کـراوس ادعـا میکنـد ،نیسـتی اسـت ،ویژگیهـای قابلآزمایـش
بسـیاری دارد .خلأ کوانتومـی ،انـرژی ،نوسـانها و ویژگیها�یـی
قابلاندازهگیـری دارد و میتوانیـم آنهـا را شناسـا�یی کنیـم؛ درحالیکـه
وضع اینگونه اسـت ،چطور چنین چیزی را میتوانیم نیسـتی بنامیم؟!
اگـر ایـن مفهوم ،نیسـتی اسـت ،چـرا بـه آن «خلأ کوانتومـی» میگوییم؛
نـه «نیسـتی»؟!
بیاییـد دراصـل« ،چیزیبـودن» مفهومـی را کـه
کـراوس نیسـتی مینامـد ،از زبـان «الکسـاندر
ویلنکیـن» کیهانشـناس بخوانیـم؛ او میگویـد:
ِ
«الکساندر ویلنکین»

«چیـزی کـه مانند ذرات میدانیم ،اگر در شـکل ماده

نباشـد ،بازهم خأل در وسـط ،موجود اسـت .بـرای فیزیکدانها خأل،
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حالتـی اسـت کـه در آن انـرژی و فشـار وجـود دارد؛ ایـن خلأ بـا سـطح
انـرژی پاییـن اسـت؛ امـا بـاز هـم صفر نیسـت».
مصاحبهگر میپرسد:

«ایـن چیـزی ،از هیـچ نیسـت؛ چـون بـا فیزیـک کوانتـوم و قوانیـن
نسـبیت عـام شـروع میکنـی؛ ماننـد آن خلأ کـه بحـث کردیـد،
چیزهـای بسـیاری در وسـط وجـود دارنـد؛ چیزهـای زیـادی ماننـد
انرژی ،نوسـانها و فشـار .یعنی چیزهای زیادی در میدان هسـت!»
الکساندر ویلنکین در پاسخ میگوید:

«بله؛ درست است!»
بـودن» خلأ کوانتومـی ،در «میـدان» اسـت؛ امـا ادعـای
فـرض «چیزی
ِ
خـروج جهانـی از خلأ کوانتومـی کـه در اصـل «یـک
چیـز» اسـت تـا چـه انـدازهای درسـت اسـت؟
کیهانشـناس مشـهور« ،جـورج الیـس» ،در
ٔ
ریکـن» داده
گزارشـی کـه به مجلـه «سـاینتیفیک ِا ِم ِ
«جورج الیس»

اسـت ،بـه این ادعای کراوس چنیـن جوابی میدهد:

«کـراوس بـا نظریههـای سـفتهبازانٔه آزمایشنشـده بـه مـا توضیـح
ماقبل مـاده به وجـود آمده
میدهـد کـه یـک چیـز چطـور از چیزهـای
ِ

اسـت .کـراوس درحالیکـه ایـن کار را میکنـد ،توضیـح نمیدهـد
کـه خلأ کوانتومـی چطـور همیشـه وجـود داشـته یـا چـرا فراینـدی

آنتیشبهات

7

کـه جهـان را بـه وجـود آورده اسـت ،همیشـه وجـود داشـته اسـت.
پدیـدهای کـه قبـل از وجودیافتـن جهـان واقـع شـده اسـت ،چطـور
میتوانـد آزمایـش شـود؟! همـه اینهـا بـه کنـار؛ کـراوس درحالیکـه
توضیحـی بـرای ایـن نمیدهـد کـه قوانیـن طبیعـیای کـه باعـث
بهوقوعپیوسـتن همـه اینهـا میشـود ،از کجـا آمدهانـد ،ادعـا
میکنـد تمـام جهـان از نیسـتی بـه وجـود آمـده اسـت! ایـن علـم
نیسـت؛ ایـن یـک سـفتهبازی فلسـفی اسـت!»
ادعای سوم
اکثریت دانشمندان ،خداناباورند و خداباوران احمقاند!
پاسخ
ایـن ادعـا ،ادعا�یـی اسـت کـه در اصـل نبایـد بـه هیـچ شـکلی جـدی
گرفتـه شـود؛ امـا متأسـفانه از ادعاها�یـی اسـت کـه در بیـن آتئیسـتها
(خدانابـاوران) طرفـدار بسـیاری دارد.
هـر آنکـس کـه خـود را از مناظـرات محلـهای خـارج کنـد و بـه ادبیـات
علمـی سـری بزنـد ،بـه ایـن ادعـا خواهـد خندیـد و خواهـد گذشـت.
ابتـدا بـا نسـبت دانشـمندان آتئیسـت شـروع کنیـم؛ در بعضـی
صفحات آتئیسـتی با ادعای گزافی مبنی بر اینکه  ۹۹درصد دانشـمندان
آتئیسـتاند ،مواجـه میشـویم .ایـن ارقـام بـه هیچوجـه واقعیـت
ندارنـد .ايـن افـراد در ايـن ادعاها يـا هرگز هيـچ منبعى ارائـه نمىدهند يا
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ً
منابعشـان اصلــا قابلاتـكا و اطمینـان نيسـت .طبق بررسـىهاى مركز
تحقيقاتى «پيو» ،نسـبت دانشـمندان «آتئيسـت» ۴۱ ،درصد و نسـبت
دانشـمندانى كـه بـه «خـدا» يـا بـه «نوعـی قـدرت واال» اعتقـاد دارنـد۵۱ ،
درصد اسـت.

اشـتباهات ایـن ادعـا ،بسـیار بیشـتر از تنهـا دادن اطالعـات اشـتباه
اسـت .صفحـات مجـازی آتئیسـتی بـا دادن درصـد دانشـمندانی کـه بـه
خـدا بـاور ندارنـد ،در اصـل ،اشـاره میکننـد که ایـن موضـوع ،موضوعات
بسـیاری بیـان میکنـد .درحالیکه بنابـر قوانین منطق جهانـی ،اکثریت،
تـرازوی درسـتی نیسـت؛ یعنـی «حقیقـت» بـا ایـن مطلـب که «یـک چیز
ً
را چـه تعـداد افـرادی حمایت میکننـد»« ،بیربط» اسـت .یعنـی حقیقتا
اگـر اکثریـت دانشـمندان هـم آتئیسـت بودنـد ،ایـن ،آتئیسـم را حـق
نشـان نمـیداد« .گالیلئـو گالیلـه» دراینبـاره سـخن زیبا�یـی میگویـد:
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«اگـر موضـوع ،علـم باشـد ،نفـوذ و قدرت هـزار نفـر باارزشتـر از تفکر
عقالنـی و متواضعانـه یـک نفر نیسـت».
امـا آیـا انسـانهای مؤمـن بـه دینهـا ،احمقانـد؟
اینگونـه ادعاهـا درهرحـال ،تنها بر مبنـای تجربیات
شـخصی کسـانی کـه در تمـام طـول حیاتشـان در
میـان مردم یـا اینترنت با دیـنداران بحث و مناظره
«گالیلئو گالیله»
ٔ
کردهانـد ،اسـتوار اسـت! دیـن در حـوزه آکادمیـک
ٔ
(دانشـگاهی) نیـز حمایـت میشـود؛ حتـی فلسـفه دیـن در طـول تاریـخ،
ٔ
هیچزمانـی بـه انـدازه امـروز مـورد توجـه نبـوده اسـت .از دانشـمندانی
کـه سـبب ظهـور علـم مـدرن شـدهاند ،بگیریـد تـا دانشـمندانی کـه در
ٔ
صـد سـال گذشـته ،جایزه نوبـل علمی گرفتهانـد ،افراد دیندار بسـیاری
وجـود دارد.
اگـر میتوانسـتیم دانشـمندان معتقـد بـه ادیـان را از دور خـارج کنیم،
امـروزه از مکانیـک کوانتـوم نیـز نمیتوانسـتیم صحبـت کنیـم .در کنـار
ٔ
ایـن ،امـروزه نیز بـدون اسـتثنا در هر رشـته علمی ،دانشـمندان دیندار
بسـیاری درحال فعالیتانـد .درحالیکه وضع اینگونه اسـت ،ادعا�یی که
میگویـد« :دیـنداران احمقانـد ».چقـدر میتوانـد جـدی گرفته شـود؟!
آتئیسـت مشـهور« ،اریـک ویلنبرگ» را
دین
وقتـی اعترافات
ِ
ِ
فیلسـوف ِ

دراینبـاره بیـان کنیـم ،چقـدر احمقانهبـودن تفکـری را کـه دیـنداران را
احمـق میدانـد ،بهتـر درک خواهیـم کـرد! ویلنبـرگ اینگونـه میگوید:
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«میتوانـم بگویـم کـه تـا آن زمـان تمایالتی ماننـد تمایلات داوکینز
بـه نمایـش میگذاشـتم .داوکینـز باورهـای دینـی را نهتنهـا رد
میکنـد ،بلکـه صاحببـودن انسـانها به ایـن باورها را نیـز احمقانه
میدانـد و ایـن رویکـردش را نیـز از هیچکسـی پنهـان نگهنمـیدارد.
میتوانـم بگویـم زمانـی کـه کـم اطالعاتتـر و جوانتـر بـودم مـن
هـم صاحـب اینگونـه افـکاری بـودم؛ امـا فعالیـت در فلسـفٔه دیـن،
ً
اینگونـه تمایلات را از مـن دور و خـارج کـرد و قطعـا فکـر میکنـم
کـه ایـن چیـزی نیکوسـت .زمانـی کـه آثـار «آکوینـاس»« ،سـی .اس.
لوئیـس» و «آلویـن پالنتینـگا» را کـه همعصـر مـا اسـت خوانـدم،
فهمیـدم تئیسـم (خدابـاوری) دیدگاهـی احمقانـه کـه تنهـا بـرای
احمقهـا درسـت اسـت ،نیسـت و ایـن را فهمیـدم که ایـن متفکران
ً
مـا از بسـیاری از ما و قطعا از من ،بسـیار باهوشترنـد .باوجوداینکه
بـه دفـاع از آتئیسـم ادامه دادم ،تمایالتـی مانند تمایلات داوکینز ،با
فعالیـت در فلسـفٔه دیـن ،در مـن از بیـن رفتنـد».

«اریک ویلنبرگ»

«توماس آکویناس»

«کالیو استِیپلز لوئیس»

«آلوین پالنتینگا»
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ادعای چهارم
آتئيسم یک باور نيست!
پاسخ
آتئيسـم هـم یـک «باور» اسـت« .دین» نيسـت؛ اما یک «باور» اسـت.
آتئیسـتها�یی كـه ادعـا دارنـد آتئیسـم یـک بـاور نیسـت ،علیرغـم
اينكه آتئيسـتاند ،شـناخت درسـتى از تعریف آتئيسـم ندارنـد .امروزه
بسـيارى از آتئيسـتها ،آتئيسـم را بهصـورت «نبـود ايمـان بـه وجـود
خـدا» معرفـى میكننـد؛ وقتـی اینگونـه تعریـف شـود ،نیـازی نمیمانـد
بـه اینکـه آن را در یـک بـاور داخـل کنیـم .ايـن تعریـف ،حتـی اگـر معصوم
جلـوه دهـد ،تعریفـی بینهايـت اشـتباه اسـت.
اگـر کسـی که دارای ایمان به خدا نیسـت ،آتئیسـت میشـود ،آن زمان
گربـه یـا سـگ یـا حتـى مبلمـان یک شـخص نيـز آتئيسـت اسـت! چون
مبلمـان نیـز ایمـان به وجـود خـدا را ندارد!
البتـه دفـاع از ايـن تعریـف مسـخره خواهـد شـد؛ ولـى آتئیسـتهای
بسـیاری کـه آتئیسـم را بهصـورت «نبـود باور به خـدا» معرفـی میکنند،
حتـی متوجـه نیسـتند کـه ایـن تعریف اشـتباه اسـت!
آتئيسـم ،باورداشـتن بـه ایـن اسـت کـه «خـدا وجـود نـدارد»؛ يعنـى
تعريـف درسـت آتئيسـم« ،بـاور بـه نبـودن خـدا» اسـت .ايـن تعريـف،

12

Anti-Shobahat.com

ٔ
بـدون اشـکالترین و درسـتترين تعريـف ارائهشـده از سـوى جامعـه
فلسـفه اسـت.
اینکـه آتئیسـتهای بسـیاری تعریـف درسـتی از بـاور خـود ندارنـد،
ٔ
متأسـفانه نشـاندهنده ایـن اسـت کـه آتئیسـتها نیـز میتواننـد تـا
ایـن انـدازه ،دگماتیـک (متحجـر) باشـند .شـخص بـا آتئيستشـدن،
عالـم نمیشـود.
بهصـورت خـودکار بافرهنـگ و ِ
ٔ
البتـه كـه دين هم يک باور اسـت .واژه «بـاور» در بين مـردم ،بهصورت
«بـاور بـدون دلیـل بـه چیـزی» شـناخته میشـود؛ درحالیكـه باوربـودن
چيـزی دربـارۀ اینکـه آن چیز تا چه اندازهای پایهریزی شـده اسـت چیزی
بـه مـا نمیگویـد ،يک بـاور میتواند طبـق برهانها ،مدارک و اساسـيات
بسـيار صحيحى باشد.
در واقـع يكـى از معانـى «بـاور»« ،قبـول درسـتی يـک گـزاره» اسـت .امـا
ٔ
توهمـات آتئيسـتها از كلمـه بـاور ،بینهايـت بیمعنـى اسـت .در علـم
نیـز بعضـی گزارههـا بهدلیـل باالبـودن احتمـال درستیشـان بـدون
ً
مـدرک قطعـی مورد قبول واقع میشـوند؛ مثلــا وقتی در مشـاهداتی که
انجـام دادهایـم بارهـا دیدیـم ذرات بـا بارهای ناهمنـام همدیگـر را جذب
کردهانـد؛ بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه ذرات بـا بارهـاى متضاد هميشـه
همديگـر را جـذب مىكننـد.
در دنيـاى علـم ايـن گـزاره ،دیگـر بـه شـكل يـک اصـل پذیرفتهشـده،
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درآمـده اسـت؛ درحالیكـه اين اصـل ،در عصـارهاش یک «باور» اسـت ،ما
ُ
ٔ
بـه ايـن نـگاه نكرديم كـه در دفعـه چهار هـزار تريليونـم اين جـذب ادامه
خواهـد داشـت يـا نـه و درحالیکـه مشـاهده نکردیـم ،بـاور کردیـم؛ زیـرا
ٔ
ٔ
احتمـال خـروج یک نتيجه متفـاوت در دفعه چهار هزار تريليونم بسـيار
بسـیار پاییـن اسـت؛ یعنـی اين يک بـاور قوی اسـت .اين نـوع فرضيهها
ٔ
متضمـن «توانا�یی کسـب دانـش» برای مایند؛ يعنى علـم نیز در عصاره
خـود ،دارای گروهـی از باورها اسـت.
همـان طـور کـه کمـی پیـش نیـز گفتیـم ،ایمـان تنهـا بهمعنـای قبـول
بـدون دلیـل یـک چیـز نیسـت ،بـدون ذکـر اینکـه اینگونـه معنا�یـی نیـز
دارد ،رد نمیشـویم؛ امـا یـک آتئیسـت چطـور میتوانـد بـرای نابـاوری
خـود دلیـل ارائـه دهد؟ مگر بار اثبات و اسـتدالل ،تنها بـر دوش مدعیان
وجـود خـدا نیسـت؟ اگـر کنجـکاو جـواب ایـن سـؤاالت هسـتید ،جـواب
ادعـای هفتـم را بخوانیـد.
ادعای پنجم
کـودکان آتئیسـت بـه دنیـا میآینـد و والدینشـان آنهـا را دیـندار
میکننـد .
پاسخ
جواب قبلی باز برای این ادعا در حکم جواب اسـت؛ درحالیکه آتئیسـم
اشـتباه معرفـی شـود ،الزم میشـود که بهصـورت خودکار تمـام کودکانی
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کـه به دنیـا میآیند ،آتئیسـت قبول شـوند.
ایـن درحالـی اسـت کـه از لحـاظ زیستشناسـی ،آتئیسـتبودن یـک
کـودک امـکان نـدارد! تمـام اطالعاتی کـه کـودکان دارند ،سـوای اطالعاتی
کـه از والدیـن و محیط اطرافشـان کسـب کردهانـد ،در ژنتیـک آنها جای
گرفته اسـت.
در ژنتیک یا  DNAکودکان نیز ،هیچ اطالعاتی مبنی بر آتئیسـتبودن
یـا بـاور داشتنشـان بـه نبـود خـدا جـای نـدارد .هیـچ کودکـی بـا داشـتن
دیدگاهـی نسـبت بـه جهـان بـه دنیـا نمیآیـد؛ ایـن شـامل اسلام نیـز
هست .
ایـن حـرف شـما را متعجـب نکنـد؛ زیـرا اسلام نمیگویـد کـه کـودکان
مسـلمان بـه دنیـا میآینـد؛ بلکـه میگویـد بـر «فطـرت» اسلام بـه دنیا
میآینـد« .بهدنیاآمـدن بـر فطـرت اسلام» بهمعنـی «مسـلمانبودن»
نیسـت؛ بلکـه بـه ایـن معناسـت کـه «اسلام دینـی سـازگار بـا طبیعـت
انسـان است».
ادعای ششم
ادیـان منبـع بدیها�یـی ماننـد جنـگ در دنیـا هسـتند؛ اگـر دینهـا
نبودنـد ،دنیـا جا�یـی بهتـر بـرای زندگـی بـود.
پاسخ

ً
کسـانی کـه ایـن ادعـا را مطـرح میکننـد ،احتمالــا بـا نگریسـتن بـه
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ً
ٔ
وضـع امـروزه خاورمیانـه سـریعا نتیجهگیـری میکننـد .درحالیکـه
هـم دادههـای آمـاری ،هـم وقا�یـع رخداده در تاریـخ و هـم منطقمـان،
درستنبودن این ادعا را به ما میگویند.
وقتـی بـه جنگهـای تاریـخ دنیـا مینگریـم ،میبینیـم کـه ادیـان،
ً
هیچزمانـی و بـه هیچشـکلی بزرگتریـن علـت جنـگ نبودهانـد .مثلــا در
«دایرةالمعـارف جنـگ» ،اثـر «آلـن آکسـل رود» و «چارلـز فیلیپس» ذکر
میشـود:

«در تاریـخ انسـانیت ۱۷۶۳ ،جنـگ بهوقـوع پیوسـته اسـت و از ایـن
تعـداد ،تنهـا  ۱۲۳تایشـان بـر مبنـای دین اسـت؛ بقیـه بـر مبناها�یی
دیگـر و خـارج از دیـن هسـتند .ایـن رقم تنهـا  ۷درصد تمـام جنگها
را شـامل میشـود».
در سـال  ،٢٠١٢آمـار تمـام جنايتهـاى فـردى جهـان بـه تعـداد ۴۳7
هـزار مـورد ثبـت شـده اسـت و در خونينتريـن سـال خاورميانـه نیـز
شـمار انسـانها�یی کـه فـوت کردهانـد در حـدود  ١٠٠هـزار نفـر تخميـن
زده میشـود .وقتـی فـرض بگیریـم کـه تمـام ایـن انسـانها�یی کـه در
خاورمیانـه فـوت کردهانـد ،بـه سـبب دیـن از دنیـا رفتهانـد ،هرچنـد کـه
میدانیـم در واقـع اینطـور نیسـت ،میتوانیـم بهراحتـی متوجه شـویم
کـه در عصـر حاضـر نیـز دیـن بزرگتریـن منبـع بدیهـا نیسـت.
در تاریخ ،افرادی مانند اسـتالین که بهعنوان مسبب مرگ میلیونها
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نفـر معرفـی میشـوند ،هیـچ دینـی نداشـتند .البته ایـن افراد ایـن کارها
را بـه نـام آتئیسـم انجـام ندادنـد؛ امـا بـه عنـوان یـک فـرد نابـاور انجـام
دادنـد .یعنـی ناباوربـودن بـه دینهـا ،مانـع از دیکتاتـور یـا قاتلشـدن
یـک شـخص نیسـت.
بدیهـای موجـود در دنیـا میتوانـد بـه عللـی ماننـد منافـع بیـن
دولتهـا ،منافـع اقتصـادی ،درگیریهای سیاسـی ،بیصبریهـا ،طمعها
و بسـیاری از علتهـای دیگـر باشـد .هیچیـک از ایـن علتهـا نیازمنـد
باورهـای دینـی نیسـتند؛ یعنـی در برابـر دنیا�یـی بـدون دیـن ،بهصـورت
خـودکار دنیا�یـی باآرامـش تولیـد نمیشـود .البتـه کـه بـا ازبینرفتـن
دینهـا افـرادی هـم کـه بـا زندگیهـای دینـی نادرسـت ،شـر میآفریننـد،
ً
از بیـن خواهنـد رفـت؛ امـا بـرای بهوقوعپیوسـتن این امـر ،آیا حتمـا الزم
اسـت کـه دینهـا نابـود شـوند؟
این نکته که دینداران تحصیلکرده ،بسـیار کمتر شـرآفرین هستند،
یـک حقیقـت اسـت .وقتـی چنیـن جایگزینـی در میـان وجـود دارد ،تفکر
ً
ً
نابودشـدن ادیـان کـه ذاتـا بزرگتریـن منبـع بدیهـا نیز نیسـتند ،اصلــا
الزم نیست.
ادعای هفتم
كسـى كـه بـه خـدا بـاور نـدارد ،دلیلـی برای عـدم وجـود چیزی کـه به آن
بـاور نـدارد نمـیآورد؛ وظيفٔه دليـلآوردن برعهـدٔه خداباوران اسـت.
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پاسخ
چنانكـه پیـش از این توضیح دادیم ،آتئيسـم« ،باوری مبنی بر نبودن
خـدا» اسـت؛ برخـى آتئيسـتها ماننـد كسـى كه بـه صندلى تكيـه كرده،
میگوينـد چیـزی را کـه نیسـت و نمیبینیـم ،اثبـات نمیکنیـم؛ كسـانى
كـه ادعـا مـى كنند آن چیـز وجود دارد بـه فكر دليل باشـند!
ایـن افـراد نمىداننـد نبـودن چیـزی کـه وجـود نـدارد ،نیـز میتوانـد
اثبـات شـود .ايـن موضـوع را بـا دو گـزاره توضيـح میدهيـم:
گزارٔه اول :يک فيل در استانبول وجود دارد؛
گزارٔه دوم :يک فيل در كشوى ميز همسايهام وجود دارد.
زمانـی کـه فـرض کنیـم فيـل موجـود در هـر دو گـزاره را هیـچ وقـت
ٔ
ندیدهایـم ،تنهـا بهوضـوح و آشـكارا ،دروغبـودن گـزاره دوم را بـر زبـان
مىآوريم؛ يعنى در اصل از این مثال ،فهمیده میشـود ،نبود چيزى را كه
ٔ
وجـود نـدارد هـم میتـوان اثبات كـرد .امـا در مورد گـزاره یـک نمىتوانیم
نظـری دهیـم؛ البتـه در وضعـی کـه ندانیـم یک بـاغ وحش در اسـتانبول
وجـود دارد .حـال بياييـد ايـن موضـوع را كمـى بازتـر كنيـم:
 -1آيـا فقـط بهدلیـل اينكـه نديدهايـم ،مىتوانيـم بگوييم كـه یک فيل
در اسـتانبول وجـود نـدارد؟ البتـه كـه نـه؛ چـون از لحـاظ فلسـفى« ،نبود
دليـل ،دليـل نبـود نيسـت ».یعنـى از عبـارت «دليلـى در دسـت نـدارم»،
ً
ً
ایـن نتیجـه کـه «آن چیـز قطعـا وجـود نـدارد» ،حاصـل نمیشـود .مثلــا
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سـؤال «آيـا پشـت ديـوار ماشـينى وجـود دارد؟» تنهـا بهعلـت اينكـه
بـه
ِ
جـواب «وجـود نـدارد» دهیـم.
نديدهايـم ،نمیتوانیـم
ِ

عیـن همیـن چیـز بـرای خـدا نیـز صـادق اسـت؛ تنهـا بـه ایـن دلیـل که
نديدهايـم ،نمىتوانيـم بگوييـم «وجـود نـدارد».
بـراى اینکـه بتوانیـم بگوییـم نیسـت ،بـه دليل مثبـت نياز داريـم .اگر
شـخص ديـندار مقابلمـان ،دليل ارائـه نمیدهـد ،این باز هـم نمیتواند
دلیل نبودنش باشـد.
 -۲امـا آيـا بدون نگاه به كشـوى ميز همسـایه ،میتوانیـم بفهمیم كه
در آن فيل هسـت يا نه؟ حتى اگر كشـو را نبينيم ،میتوانیم بفهميم كه
در آن فيلـى وجـود نـدارد .بـراى اينكـه بدانيـم در كشـوى همسـايهیمان
فيـل هسـت يـا نـه ،نيـازى بـه نگاهكـردن بـه كشـوى همسـایهیمان
نيسـت .این را بدون مشـاهده هـم میتوانيم بفهميم؛ حتـى نوزاد فيل
هـم در حجمـی اسـت که در کشـو نمیگنجد و چـون فیل در مثـال هم در
کوچکتریـن حالـت بایـد یـک فیـل نـوزاد باشـد ،پـس جاشـدنش درون
کشـو ممکن نیسـت .در ایـن وضع ،دلیـل نبودن فیـل ،غیرممکنبودن
جاشـدنش درون کشـو اسـت .يعنـى بـا توجـه بـه مفهـوم وجـود،
میتوانيـم ايـن موضـوع را اثبـات كنيـم.
بـه همیـن شـكل ،نبـود خـدا هـم میتوانـد اثبات شـود .يک آتئيسـت
ً
میتوانـد بـا نشـاندادن عـدم انسـجام وجـود خدا ،مثلــا با نشـاندادن
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اینکـه صفاتـش بـا یکدیگـر تضاد دارنـد ،میتوانـد نبـود او را اثبـات كند.
بسـيارى از فیلسـوفان دیـن آتئيسـت نیـز در �پـى ايـن موضوعانـد.
ً
مثلــا اگـر خـدا صفتـی ماننـد «خـدا بـر هیـچ کاری توانا نیسـت» داشـت،
بـا صفـت خدا�یـی «خـدا بـر هـر کاری تواناسـت» ،متناقـض میشـد و مـا
میتوانسـتيم بگوييـم چيـزى بـه نـام خـدا وجـود نـدارد.
در ايـن ميـان بگوییـم ،البتـه کـه برخلاف ادعـاى برخـى مسـلمانان،
بـرای اثبـات نبـودن خـدا ،نيـازى نیسـت زيـر هـر سـنگى را نـگاه كنيـم!
اينكـه بگويـم مـن نبـودن خـدا را اثبـات نمیکنـم ،چـون مـن ذاتـا بـه
خـدا بـاور نـدارم ،عیـن ايـن اسـت كـه بگويـم نمیتوانـم اثبـات کنـم کـه
در کشـوی میـز همسـایهام فیـل وجـود نـدارد ،چـون مـن ذاتا بـاور ندارم
کـه در کشـو ،فیـل وجـود دارد! البتـه كـه ايـن پوچ و اشـتباه اسـت .يعنى
ّ
خداناباوربـودن تـو بـه معنـى موظفنبـودن تـو در دلیـلآوری نیسـت؛
البتـه تـا وقتـی کـه ادعـا داری خـدا وجـود نـدارد .ماننـد آگنوسـتيکها
(ندانمگراهـا) مىتـوان گفـت كـه نمىدانیـم خـدا وجـود دارد يـا نـه؛ آن
ٔ
مسـئله ديگـرى اسـت.
برخـى آتئيسـتها هـم بنابر آنالـوژیای (تمثیل) بهنام «قورى راسـل»
ٔ
ٔ
ادعـا میكنند ،وظيفـه دليلآوری برعهده خداباوران اسـت.
«قوری راسل» چيست و آيا این ،آتئیستها را بر حق میکند؟
فيلسـوفی بـه نـام «برترانـد راسـل» در سـال  ۱۹۵۲در یکـی از
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نوشـتههایش کـه در مجلـهای منتشـر شـد ،چنيـن
آنالـوژیای داده اسـت:

«اگـر مـن مطـرح میکـردم در یـک مـدار بیضـوی،
ميـان زميـن و مريـخ ،چـایدان چينـىای وجـود
دارد کـه اطـراف خورشـيد مىگـردد و بـه انـدازهای

«برتراند راسل»

دقـت میکـردم کـه اضافه کنـم این چـایدان آنقـدر کوچک اسـت که
بـا قدرتمندتریـن تلسـکوپهایمان هم دیده نمیشـود ،هیچ کس
نمیتوانسـت خلاف ایـن دیـدگاه مـن را اثبـات کنـدّ .امـا اگـر تـا آنجـا
پيـش مىرفتـم كـه بگویم چـون این ادعاى مـن ابطالناپذير اسـت،
شـک عقل بشـری در آن ،گسـتاخیای غیرقابلقبول
اسـت .هرکس بهحق فکر میکـرد مرتکب یاوهگو�یی
شـدهام؛ امـا اگر وجود چنیـن چایدانـی در كتابهای
قدیمـی تأييـد شـده بـود و آن را بهعنـوان حقایـق
قدسـى هـر يكشـنبه در كليسـاها یـاد میدادنـد و در
«ريچارد داوكينز»

مـدارس در ذهـن كـودكان فـرو مىكردنـد .ترديـد در

وجـود آن ،نشـانٔه نامتعارفبـودن تلقـى مىشـد و بـرای آن شـخص
شـكاک از یـک روانپزشـک وقـت مالقـات گرفتـه میشـد».
«ريچارد داوكينز» هم در كتابش ،تمثیلی مشابه ارائه مىكند.
هركسى كه به فلسفه وارد باشد و كمى بر روی این تمثیل اندیشیده
ٔ
باشـد ،بـه شـكل بـارزى خطابـودن ايـن آنالـوژی (تمثیـل) را کـه در وهلـه
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اول جـاذب دیـده میشـود ،مىفهمـد .بیاییـد برايتـان توضيـح دهيـم:
سـبب باورنکـردن مـا بـر چرخش یک چـایدان بین زمیـن و مریخ ،نبود
دلیـل مبنـی بـر وجـود آن چـایدان نیسـت؛ بلکـه سـبب باورنکـردن مـا
وجودداشـتن دالیل معقول مبنی بر وجودنداشـتن آن چایدان اسـت.
آنالوژی راسـل اینگونه
فیلسـوف دیـن مشـهور« ،آلویـن پالنتینگا» بـه
ِ
جـواب میدهد:

«تنهـا توضیـح وجـود یـک چـایدان چینـی در مـداری در اطـراف
خورشـید ايـن اسـت كـه كشـوری دارای ویژگیهـای الزم بـرای انجـام
ایـن کار ،آن چـایدان را بـه فضـا پرتـاب كـرده باشـد .مىدانيـم هيـچ
كشـور دارای ویژگیهـای انجـام ایـن کار ،منابعـش را بـرای چنیـن کار
بیلزومـی خـرج نخواهـد کـرد .بهعلاوه اگر چنیـن چیزی انجام شـده
ً
باشـد ،نیـز مطلقـا از آن باخبـر میشـدیم؛ در اخبـار پخـش مىشـد يا
حداقـل زمزمهها�يى به گوش مىرسـيد .براى باور بـه نبود چایدانی
در اطـراف خورشـید ،بـه انـدازهای کوچـک کـه ديـده نمىشـود ،بـه
انـدازٔه كافـى دليـل وجـود دارد .اگـر راسـل صاحـب داليلـى مشـابه بـر
ضدخدابـاوری بـود ،ایـن ،آن زمـان ماننـد چـایدان ،علیـه خداباوری
نیـز در حکـم دالیـل قدرتمنـد میشـد».
ٔ
ماننـد گفتـه پالنتينـگا اینها داليـل مقبول در دسـترس ما بـرای باور به
نبـودن یـک چایدان متحرک در فضا اسـت؛ اگر برای نبـود خدا نیز دلیل
مقبـول موجـود باشـد ،آن زمان ما به وجـود خدا نیز بـاور نمیکنیم.
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اگـر راسـل در نظریـهاش بهجـاى یک چایدان از یک تکهسـنگ سـخن
به ميان مىآورد و آن را نمىديديم آن را هم غير قابلباور نمىدانستيم؛
چـون ايـن چيـزی ممكـن اسـت؛ يعنـى تنها بـا تكيه بـر نبود دلیـل ،نبود
چـایدان را بيـان نمىكنيـم .اگـر آنگونـه بود بايـد قطعه شـهابها�یی را
كـه نمىبينيـم نيـز بـاور نمىكرديـم؛ درحالیکـه اگـر آن چیزهـا را نبينيـم
نيـز داليـل معقولی بـراى باور بـه وجود آنهـا داریم.
بـه همیـن شـکل وقتـى گفتـه مىشـود خـدا وجـود دارد ،نمیگوییـم
چـون بـرای نبودنـش دلیلـی نیسـت ،خـدا وجـود دارد؛ بلکـه براهیـن
ً
متعـددى بـرای وجـود خـدا ،وجـود دارد ،بـه وجـود او بـاور داريـم .مثلــا
میگوییـم در جهـان« ،تنظیـم ظریـف» وجـود دارد و بهتریـن توضیـح
ایـن تنظیـم ظریـف« ،توضیـح خـدا» اسـت.
بـه همیـن شـکل بـه آتئیسـتها�یی کـه میگوینـد« :از کجـا معلـوم
ً
جهـان را فضا�ییهـای سـاکن سـیارهای خلـق نکـرده باشـند؟» ،صرفـا
بهدلیـل اينكه دليلى بـرای وجود آن فضا�يىها وجود نـدارد ،نمیگوییم:
«خیـر؛ فضا�ییهـا خلـق نکردنـد»؛ بلکـه میگوییـم« :چـون الزم اسـت،
فضا�ییها�یـی کـه در سـیارهای زندگـی میکننـد ،در زمـان و مـكان داخـل
باشـند ،نمىتوانند توضیح جهان باشـند .خلقکنندٔه جهان نمىتواند
جزئـى از چیـزی کـه خلق شـده اسـت ،باشـد».
همیـن توضيح برای «جانور اسـپاگتی پرنده» و تمام ادعاهای مشـابه
کـه از سـوی آتئیسـتها بـه حالـت یـک «نظیـرٔه طنزآمیـز» مطرح شـده
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است ،نيز صادق است.
ادعای هشتم
ادیـان بـرای جهتدهـی بـه انسـانها وجـود
دارنـد.
پاسخ

نماد جانور اسپاگتی پرنده از
نمادهای آتئیسم

همـه میدانیـم کـه دینها در زمانهـای مختلف برای فریب انسـانها
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتهانـد؛ آتئیسـتهای بسـیاری نیـز بـا تکیـه بـر
ایـن نکتـه میگوینـد« :دینهـا بـرای جهتدهـی بـه انسـانها سـاخته
شـدهاند».
ایـن ادعـا دارای خطـای منطقـی اسـت؛ از اینکـه «دینهـا دارای ویژگـی
ٔ
جهتدهـی بـه انسـانهایند» ،نتیجـه «دینهـا بـرای جهتدهـی بـه
انسـانها سـاخته شـدهاند» ،حاصـل نمیشـود.
بـا تمثیلـی خطابـودن ایـن را بيـان میکنيـم؛ ابتـدا بـه برهانـی کـه
آتئیسـتها مطـرح میکننـد ،بنگریـم:
 -۱انسانها میتوانند از سوی ادیان جهتدهی شوند؛
 -۲دینها وجود دارند؛
 -۳پس دینها برای جهتدهی به انسانها وجود دارند.
حـال یـک مثـال دیگـر ماننـد چاقـو را بـرای عیـن ایـن برهـان بـه کار
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میبریـم:
 -۱چاقوها میتوانند برای کشتن انسانها استفاده شوند؛
 -۲چاقوها وجود دارند؛
 -۳پس چاقوها برای کشتن انسانها ساخته شدهاند.
در معادلسـازی چاقـو ،بهراحتـی دیـده میشـود کـه ایـن برهـان ،دارای
ٔ
خطـای منطقـی اسـت .از روی نتیجـه یک چیـز ،نمیتـوان توضیحی برای
ٔ
ریشـه آن چیـز ارائـه داد .البتـه کـه کسـانی هسـتند کـه از ادیـان بـرای
بدیهـا اسـتفاده میکننـد .امـا آیـا ایـن ،خـود دینهـا را بـد میکنـد یـا
ٔ
نادرسـت بـودن ریشـه ادیـان را نشـان میدهـد؟
ادعای نهم
ادیان چندخدا�یی  ۷هزار سـال اسـت که وجود دارند؛ ادیان تکخدا�یی
نیـز  4هـزار سـال قدمـت دارند؛ سـن انسـانیت نیز  ۲۰0هزار سـال اسـت.
احمقانـه اسـت کـه خـدا ایـن همـه سـال بـرای فرسـتادن دیـن بـرای
انسـانها انتظـار بکشـد!
پاسخ
ایـن ارقـام در فضـای مجـازی بسـیار در مقابلمـان ظاهـر میشـوند؛
درحالیکـه ایـن ارقـام متکـی بـر منبـع معتبـری نیسـتند .در اصـل راهـی
ً
بـرای دانسـتن اینکـه ادیـان از لحـاظ تاریخـی دقیقـا چقدر قدمـت دارند،
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وجـود نـدارد.

ٔ
بزرگتریـن سـبب ایـن مسـئله ،ایـن اسـت کـه قدیمیتریـن سـامانه

نوشـتاری کشفشده تنها  ۶۶۰۰سال قدمت دارد .در چین ،نوشتهها�یی
بـه قدمـت تخمینـی  ۶۶۰۰سـال کـه سـمبلهای «جیاهـو» (Jiahu
 )Symbolsنامیـده شـدهاند ،کشـف شـده اسـت .اولیـن نوشـتههای
نظاممنـد نیـز متعلـق بـه سـومریان اسـت و تنهـا  ۵۰۰۰سـال قدمـت
دارد .نبـود نوشـتههای نظـامدار در دسـتمان ،دلیلـی بـرای اینکـه قبل از
ایـن تاریخهـا دینهـا نبودهانـد ،نیسـت .حتـی نوشـتهها و سـمبلهای
نظاممنـد نیـز میتوانـد بـرای اثبـات وجـود یا عدم وجـود دینهـا ناکافی
ً
باشـند .مخصوصـا اگر دینهـای مورد بحـث ،دینها�یی ماننـد دینهای
ابراهیمـی کـه بین انسـان و خدا واسـطه قـرار نمیدهند ،باشـند .به این
فکـر کنیـد کـه بـرای شـما در چنیـن عصـری ،دیـن فرسـتاده میشـود و
وحـی میشـود کـه خـدای آن دیـن ،موجـودی اسـت بـدون شـباهت بـه
هیـچ انسـانی و منـزه از زمـان و مـکان .انسـانها�یی کـه هـزاران سـال
ٔ
بعـد زندگـی خواهنـد کـرد ،چطـور میتواننـد دربـاره اعتقـادات دینـی
انسـانهای آن زمان صاحب اطالعات باشـند؟ چیزی که بتوان کشـیده
شـود ،در میـان نیسـت؛ حتـی اگـر هـم بـود ،آن انسـانها چـرا و بـرای چه
هدفـی ،چیـزی رسـم کنند؟
امـروزه در ادیـان ابراهیمـی ،انسـانها پـس از وفـات دفـن میشـوند.
ٔ
قدیمیتریـن مزار کشفشـده انسـان ،تخمین زده میشـود کـه قدمتی
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ً
 ۱۰۰هـزار سـاله دارد .مثلــا ایـن میتواند یـک فرهنگ باقیمانـده از ادیان
ابراهیمی باشـد.

ٔ
ٔ
بهدلیـل کمبـود دانـش و مـدرک ،ادعاکـردن قاطعانـه دربـاره رابطـه

بیـن سـن انسـانها و ادیـان ،کاری احمقانـه اسـت.
ادعای دهم
دوی مـا بیدیـن هسـتیم؛ من تنها یـک دین بیشـتر از تو
در اصـل ،هـر ِ

رد میکنـم!
پاسخ

ً
ایـن احتمالــا یکـی از مسـخرهترین ادعاهـا اسـت؛ در ایـن ادعـا اشـاره

میشـود کـه یک عدد تفاوت ،انـگار چیز زیادی بیـان نمیکند! درحالیکه
مسـئله در اینجـا بسـیار بیشـتر از تنهـا «تفاوت» اسـت؛ تفـاوت موجود
ً
تفـاوت «داشـتن یـا
تفـاوت عـددی داشـتهها نیسـت؛
در اینجـا ذاتـا
ِ
ِ
نداشـتن» یـک چیز اسـت.
ٔ
تفکـر مسـخره موجـود در اینجـا را بـا یـک مثـال نشـان میدهیـم:
میگوییـم کـه شـما ثروتمندیـد و میرویـد بـه یـک فقیـر اینگونـه
میگوییـد« :در اصـل هردويمـان ثروتمنـد بـه شـمار میرویـم؛ مـن
ً
تنهـا یـک عدد بیشـتر یخچـال ،ماشـین و تلویزیـون دارم!» مطمئنا آن
شـخص فکـر خواهـد کـرد کـه شـما دیوانـه شـدهاید!!
یـا فکـر کنیـد کـه بـه یـک زوج کـه بچـهدار نمیشـوند گفتهایـد« :چـرا

آنتیشبهات

27

ناراحـت میشـوید! در اصـل هردویمـان در یـک وضعیـت هسـتیم؛ مـا
تنهـا یـک بچـه بیشـتر از شـما داریـم!» البتـه کـه آن زوج فکـر خواهنـد
کـرد عقلتـان را از دسـت دادهایـد!!
یـک عـدد دین بیشـتر ردکردن ،همـان طور کـه از مثالها نیـز فهمیده
ً
شـد ،تفـاوت کمی نیسـت؛ یعنی این ادعا ،ادعا�یی کاملــا بیمعناسـت.

