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  داری؟ باور خدا به

 خدا؟ کدام

یا  ‘چندخداباوران’اند.  در طول تاریخ هزاران خدا در سرتاسر دنیا مورد پرستش قرار گرفته

ها تئیست پُلی
1
واحد به چندین خدا معتقدند )در زبان یونانی واژٔه ت ئوس در آن   

2
به معنای خدا و  

پُلی
3
است(. ُوتان‘ متعدد’به معنای  

4
)یا اُدین 

5
ها بود. سایر خدایان  ( خدای اعظم وایکینگ

ها اعم از بالدر وایکینگ
6
)خدای زیبایی(، ثور 

7
)خدای آذرخش با پتک نیرومندش( و  

همچنین ث رود
8
دختر وی بودند. عالوه بر آن، خدا بانوهایی همانند ا سنوترا 

9
)خدابانوی  

فرزانگی(، فریگ
10
)خدابانوی مادری( و ران 

11
)خدابانوی دریا( نیز در این طیف حضور  

 داشتند.

ها،  نیز مانند خدایان وایکینگ یونانیان و رومیان باستان نیز چندخداباور بودند. خدایان آنها

اند. دوازده خدای مذکر و  گونه و مملو از شهوات و احساسات عمیق انسانی بوده بسیار انسان

شد به همان مشاغل مشغولند مرتبط  مونث یونان اغلب با همتایان رومی خود که تصور می

شدند، خدایانی چون زئوس می
12
ه را ؛هایش  )ژوپیتر رومی( پادشاه خدایان با آذرخش 

13
 

)جونو(
 

همسر وی؛ پوزئیدون
14

)نپتون(
 

خدای دریا؛ آفرودیت
15

خدابانوی  )ونوس یا زهره(

س عشق؛ ه رم 
16

رکوری یا تیر( آمد؛  های بالدار به پرواز درمی قاصد خدایان که با صندل )م 

دیونیسوس
17

اند، هندوئیسم  جای مانده )باکوس( خدای شراب. از میان ادیانی که تا به امروز به

 نیز دینی چندخداباور با هزاران خداست.

                                                           
1
polythesits 

2
theos 

3
poly 

4
Wotan 

5
Odin 

6
Baldr 

7
Thor 

8
Throd 

9
Sontra 

10
Frigg 

11
Ran 

12
 Zeus (Roman Jupiter) 

13
 Hera (Juno) 

14
 Poseidon (Neptune) 

15
 Aphrodite (Venus) 

16
 Hermes (Mercury) 

17
 Dionysos (Bacchus) 
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بسیاری از یونانیان و رومیان بر این تصور بودند که خدایانشان واقعی هستند؛ آنها را 

کردند، از آنها به خاطر اقبال خوش قدردانی  پرستیدند، حیوانات را برای آنها قربانی می می

ا بدانیم که حق با آنها نبوده است؟ دانستند. از کج مقصر می کردند و در بدی اوضاع آنها را می

توان مطمئن بود ولی اکثریت قریب به اتفاق ما  کس به زئوس اعتقاد ندارد؟ نمی چرا دیگر هیچ

‘خداباور’هستیم )واژه ‘ خداناباور’آن خدایان قدیمی، به   نسبتآنقدر یقین داریم که بگوییم 
18
 

‘خداناباور’، ته باشدشود که به خدا یا خدایان باور داش به فردی اطالق می
19
فردی است که  

دانستند چون  خدا یا خدایان را باور ندارد(. رومیان زمانی مسیحیان  نخستین را خداناباور می

به ژوپیتر و نپتون و خدایانی از این دست اعتقاد نداشتند. امروزه ما از واژه خداناباور برای 

 کنیم که اساساً به هیچ خدایی اعتقاد ندارند. افرادی استفاده می

ثل شما، از خودم انتظار ندارم که به ژوپیتر یا پوزئیدون یا ثور یا ونوس یا کوپیدمن هم م
20
 

یا اسنوترا یا مارس
21
]بهرام[ یا اودین یا آپولو باور داشته باشم. من به خدایان مصر باستان  

مثل اوزیریس
22

، توث
23

، نوت
24

، آنوبیس
25
یا برادرش حوروس 

26
که مثل مسیح و خیلی از  

شد از یک باکره زاده شده، باور ندارم. من به  و کنار دنیا، گفته میخدایان دیگر گوشه 

حداد
27

، ا نلیل
28
یا آنو 

29
یا داگون 

30
یا مردوک 

31
 یا دیگر خدایان باستانی باب ل نیز باور ندارم. 

من به آنیانوو
32

، ماوو
33

، ا نگای
34
یا هیچیک از خدایان خورشید آفریقا باور ندارم. به همین  

ترتیب به بیال
35

نا وی، گ 
36

، واال
37

، ووریوپرانیلی
38
یا کاراور 

39
یا هچیک از خدابانویان قبایل  

                                                           
18

‘theist’ 
19

‘atheist’ 
20

Cupid 
21

Mars 
22

Osiris 
23

Thoth 
24

Nut 
25

Anubis 
26

Horus 
27

Hadad 
28

Enlil 
29

Anu 
30

Dagon 
31

Marduk 
32

Anyanwu 
33

Mawu 
34

Ngai 
35

Bila 
36

Gnowee 
37

Wala 
38

Wuriupranili 
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لتی، مانند ا دی ن بومی استرالیا باور ندارم. من به خدایان مذکر و مونث متعدد س 
40
یا خدابانوی  

ایرلندی خورشید یا ا التا
41
خدای ماه نیز معتقد نیستم. من به مازو 

42
چین، یا  ، خدابانوی آب

داکوواکا
43

کوسه فیجی، یا ایلویانکا، خدای 
44

، اژدهای اقیانوس اقوام هیتی
45
نیز باور ندارم.  

من به هیچیک از صدها و صدها خدای آسمان، رودخانه، دریا، خورشید، ستاره، ماه، 

 !خدا برای باور نداشتن هستچقدر ، آتش، جنگل اعتقاد ندارم ... وهوا آب

و البته به َیهوه
46
ی یهودی،  ولی اگر شما در یک خانواده خدای یهودیان نیز باور ندارم. 

مسیحی و یا مسلمان بزرگ شده باشید، به احتمال زیاد به یَهوه ایمان دارید. مسیحیان و 

( از خدای یهود اقتباس کرده اند. مسیحیت و اسالم  مسلمانان خدای خود را )با نام عربی ّللاه

یحیان کامالً یهودی است و انشعاباتی از دین باستانی یهود هستند. بخش اول انجیل مس

هایی از قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، نیز از متون یهودی گرفته شده است. سه دین  بخش

شوند چون هر سه  بندی می یهودیت، مسیحیت و اسالم اغلب تحت عنوان ادیان ابراهیمی دسته

ود هم مورد تکریم گذار قوم یه بنیان عنوان بهای، که  نیای اسطوره این ادیان به ابراهیم، بزرگ

گردند. در بخش دیگری از همین کتاب دوباره به ابراهیم اشاره خواهیم  گیرد، برمی قرار می

 کرد.

پیروان هر سه دین مدعی هستند که فقط به یک خدا باور دارند، به همین خاطر این ادیان، 

کنم.  را به چند دلیل استفاده می‘ مدعی بودن’شوند. لفظ  نامیده می ]یکتاپرست[ ادیان توحیدی

اسرائیل یهوه، خدای برجسته عصر حاضر، در ابتدا خدای کوچکی مختص قوم باستانی بنی
47
 

تحت حمایت او هستند. )آنچه ‘ قوم برگزیده’ عنوان بهبود و آن مردمان بر این باور بودند که 

تاسر دنیا پرستیده شود یک حادثه تاریخی بود؛ پذیرش دین باعث شد تا امروزه یهوه در سر

دین رسمی امپراتوری روم بعد از تغییر کیش امپراتور ُکنستانتین عنوان بهمسیحیت 
48
در  

اسرائیل خدایان خود را داشتند و معتقد بودند که این  میالدی.( قبایل همسایه قوم بنی ۳۱۲سال 

اسرائیل خدای قوم  کنند. البته با وجود اینکه قوم بنی خاص از آنها مراقبت می طور بهخدایان 

                                                                                                                                                                                           
39

Karraur 
40

Edain 
41

Elatha 
42

Mazu 
43

Dakuwaqa 
44

Illuyanka 
45

Hittite 
46

Yahweh 
47

Israelites 
48

Constantine 
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ً به خدایان قبایل همسایه از جمله ب لعخود، یعنی یهوه را می پرستیدند، لزوما
49

، خدای 

باروری قوم کنعان
50

که بعداً  طور همانتر؛ و ) کردند یهوه قوی ، کافر نبودند؛ بلکه تصور می

را در حال مهرورزی به دیگر خدایان و حالت اگر تبه  وای :حسود استشدت  بهخواهیم دید( 

 یافت. می

ناک است. به طور مثال، آنها به  یکتاپرستی مسیحیان و مسلمانان امروزی نیز به نوعی شبهه

یت ن اهریمنی اعتقاد دارند که در مسیحیت به آن س 
51
و در اسالم به آن شیطان 

52
گویند. این  می 

الذُباب ز هست، از جمله َبعلاهریمن دارای اسامی مختلف دیگری نی
53

، عفریت
54
ابلیس ،

55
 ،

خناس
56

، بلیعال
57
و لوسیفر 

58
حال  کنند ولی درعین . یکتاپرستان شیطان را خدا تلقی نمی

اش نبردی عظیم  بینند که با قدرت شیطانی ای برای او قائلند و او را می های خداگونه توانمندی

ً درونمایهاندازد های خیر الهی به راه می را برعلیه قدرت های خود را از ادیان  . ادیان غالبا

نبردی کیهانی مابین نیکی و بدی احتماالً برگرفته از آیین   برند. اندیشه تر به ارث می قدیمی

زرتشت
59
است، دینی باستانی که توسط زرتشت 

60
، پیامبر پارسی، ایجاد شد و در ادیان 

، خدای نیکی )اهورا مزدا(ابراهیمی نفوذ کرد. آیین زرتشت، دینی با دو خدا بود
 61

و خدای 

بدی )انگره مینیو(
 62

که با هم در نبرد بودند. هنوز تعدادی زرتشتی، خصوصاً در هندوستان، 

 د، دین دیگری که من به آن باور ندارم و احتماالً شما هم به آن معتقد نیستید.نوجود دار

ترین اتهاماتی که علیه خداناباوران خصوصاً در آمریکا و کشورهای اسالمی  یکی از عجیب

ً خداناباوران  مطرح می که به خدایان  طور همانشود این است که آنها شیطان پرستند. مسلما

فراطبیعی اعتقاد ندارند و  چیز هیچخیر باور ندارند، به خدایان شر نیز معتقد نیستند. آنها به 

 ند.دشیطان معتق وجود تنها دینداران هستند که بهاین 

                                                           
49

Baal 
50

Canaanites 
51

Satan 
52

Shaytan 
53

Beelzebub 
54

Old Nick 
55

Evil One 
56

Adversary 
57

Belial 
58

Lucifer 
59

Zoroastrianism 
60

 Zoroaster 
61

Ahura Mazda 
62

Angra Mainyu 
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طرق دیگر به شرک و چندخداباوری منتهی  مسیحیت هم به

توصیف ‘ سه در یک و یک در سه’عنوان  )تثلیث( به‘ القدس روح’و ‘ پسر’، ‘پدر’شود.  می

ً به چه معناست در طول قرون متمادی مورد  شوند. ولی اینکه این عبارت می دقیقا

نظر شبیه فرمولی است برای چپاندن چندخداباوری  نظر و اغلب منازعه بوده است. به اختالف

‘خداباوری سه’در توحید. اگر آن را 
63
اید. شکاف اولیه در تاریخ مسیحیت  راه نگفته بنامید، بی 

و کلیسای کاتولیک غرب )روم(عمدتاً ناشی از اختالف بر سر  میان کلیسای شرق )ارتدوکس(

و یا  به هر معنی( نشٔاتگرفته است" ) نشٔاتپدر و پسر  القدس از "آیا روح: سش بوداین پر

ً فقط از پدر؟ این  از آن دست موضوعاتی است که االهیون وقت خود را صرف تفکر  حقیقتا

 کنند. روی آن می

جز  های روم، مریم از همه نظر به موضوع بعدی مریم، مادر مسیح است. در نظر کاتولیک

حال به درگاه او دعا  یک خدابانو است. آنها منکر خدابانو بودن وی هستند ولی درعیناسمش، 

ها  یعنی چه؟ خب، کاتولیک‘ در کمال پاکدامنی باردار شد.’کنند. آنها معتقدند که او  می

حتی نوزادان کوچکی که ممکن است به نظر شما ‘ شویم. با گناه زاده می’معتقدند که ما همه 

کنند که مریم )مانند  ها تصور می ناه خیلی کم سن باشند. به هر روی، کاتولیکبرای ارتکاب گ

بریم. در  ها گناه آدم، ابوالبشر، را به ارث می مسیح( یک استثنا بوده است. باقی ما انسان

توانسته مرتکب گناه شده باشد. ولی  واقع، آدم هرگز وجود خارجی نداشته، بنابراین نمی

ها همچنین  هیون کاتولیک پا پس بکشند. کاتولیکشود که اال اعث نمیجزئیاتی مانند این ب

کرده ‘ عروج’کالبدی به بهشت  صورت بهاینکه مثل بقیه ما بمیرد، جای  به معتقدند که مریم

‘ملکه عرش’ عنوان بهاست. به همین خاطر او را 
64
‘!ملکه گیتی’)گاهی حتی  

65
( با تاجی 

به خدابانویی از  کم دستکشند. اینها همه مریم را  کوچک بر فراز سرش به تصویر می

های  گویند فقط شکل کند )که خود هندوها می ی هزاران هزار خدای هندو تبدیل می زمره

 اند، ها مشرک بوده مختلف تجلی یک خدای واحد هستند(. اگر یونانیان، رومیان و وایکینگ

 .چنین هستندها هم  کاتولیک پس

مردگانی که به نحوی خاص : کنند مینیز راز و نیاز  قدیسانبه درگاه ای روم ه کاتولیک

‘تقدس’شوند و این  مقدس شمرده می
66
توسط یک پاپ به آنها اعطا شده است. پاپ ژان پل  

دوم
67
قدیس جدید را معرفی کرد و فرانسیس ۴۸۳ 

68
 کم دست، پاپ فعلی، تنها در یک روز 
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64

 Queen of Heaven 
65

 Queen ofthe Universe 
66

 canonize 
67
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قدیس عنوان بهرا نفر  ۸۱۳
69
ها از  بسیاری از این قدیسان به گمان کاتولیک معرفی نمود. 

ای برخوردارند که توسل به آنها برای منظوری خاص یا توسط افرادی  های ویژه مهارت

کند. سنت اندرو خاص را توجیه می
70

فروشان، سنت بنوارد ، قدیس حامی ماهی
71
قدیس حامی  

و معماران، سنت دروگ
72
س خانه قدیس حامی قهوه  داران، سنت گامارو

73
قدیس حامی  

بُرها، سنت لیدوینا چوب
74
خواهید صبرتان  بازان روی یخ است. اگر می قدیس حامی اسکیت 

کند که به سنت ریتا کاشا زیاد شود، یک کاتولیک به شما توصیه می
75
متوسل شوید. اگر  

ایمانتان متزلزل شده، یوهان صلیبی
76
. اگر دچار پریشانی و اضطراب روحی را امتحان کنید 

هستید، سنت دیمفنا
77
گرین  شاید بهترین گزینه باشد. مبتالیان به سرطان بهتر است سنت پ ر 

78
 

اید، سنت آنتونی را امتحان کنند. اگر کلیدتان را گم کرده
79
در خدمت شماست. به غیراز اینها،  

یمفرشتگان نیز دارای درجات و مناصب مختلف هستند، از سراف
80
 در باالترین درجات تا 

فرشتگان مقرب
81
در پایین و سرانجام فرشته نگهبان 

82
 روم یها ما. البته کاتولیکخود ش 

راز و نیاز  [تعبیر]، ضمن آنکه نسبت به خدا هستند فرشتگان، خدا یا نیمهکه  ورزند می انکار

 نه مناجات به درگاه قدیسان که [که عمل آنها و ]مدعی می باشند نددرگاه قدیسان معترض به

. مسلمانان هم به فرشتگان وهمچنین نزد خداوند است شفاعت جهت به آنهاتوسل بلکه 

 .دیوهایی به نام اجنه معتقدند

مریم، قدیسان، فرشتگان مقرب و سایر فرشتگان، خدا آیا  که کنم بحث در مورد این فکر نمی

خدا  فرشتگان نیمهآیا  که داشته باشد. بحث در مورد اینخدا یا هیچکدام، اهمیت  هستند یا نیمه

 هستند یا خیر، شبیه بحث بر سر تفاوت جن و پری است.
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گرچه شما احتماالً به جن و پری معتقد نیستید، ولی احتمالش زیاد است که تحت یکی از سه 

ه من هم ک طور همانآیین ابراهیمی، یعنی یهودیت، مسیحیت و یا اسالم تربیت شده باشید. 

ای سالگی در کلیس ۱۳ام و در  ام. من به مدارس مسیحی رفته یک مسیحی تربیت شده عنوان به

. یکی از دالیلی که آن خارج شدمسالگی از مسیحیت  ۱۵در  دست آخرانگلستان پذیرفته شدم. 

 سال داشتم به این نتیجه رسیدم اگر در یک خانواده ۹وقتی حدوداً : را کنار گذاشتم این بود

وایکینگ به دنیا آمده بودم، به احتمال زیاد به اُدین و ثور اعتقاد داشتم. اگر در یونان باستان 

پرستیدم. در عصر جدید، اگر در پاکستان یا مصر  متولد شده بودم، زئوس و آفرودیت را می

 زاده شده بودم، معتقد بودم که مسیح فقط یک پیامبر است، نه آنطور که کشیشان مسیحی تبلیغ

اینکه طبق تعالیمی که در جای  به شدم، ای یهودی متولد می پسر خدا. اگر در خانواده کنند، می

د(منجی موعو) مسیح همان عیسیمدارس مسیحی آموختم، باور داشته باشم که 
83
 است، 

شوند و از والدین  کماکان منتظر منجی موعود بودم. افراد در کشورهای مختلف متولد می

کنند و به خدا یا خدایان کشور خود معتقدند. این اعتقادات یکدیگر را نقض  میخود تقلید 

 توانند صحیح باشند. کنند، بنابراین همه آنها نمی می

ً شما در کشور  ً باید همانی باشد که اتفاقا اگر فقط یکی از آنها درست است چرا لزوما

هم این الزم نیست خیلی به   هشبی اید؟ برای فکرکردن به موضوعاتی زادگاهتان به ارث برده

ای پیرو دین والدین خود است و  جالب نیست که تقریباً هر بچه’: آمیزی داشته باشیدکنایه  بیان

ً همیشه همان دین بر حق است یکی از موضوعاتی که مرا بسیار آزار ‘ ؟این دین اتفاقا

 کاتولیک’: گذاشتن روی کودکان برحسب دین والدینشان است دهد، برچسب می

رود که  هایی بکار می این عبارات در مورد بچه‘. زاده مسلمان’، ‘زاده پروتستان’، ‘زاده

سالند که حتی قادر به سخن گفتن نیستند چه برسد به اینکه خودشان نظرات  و سن هنوز آنقدر کم

هیم فهوم است که بخوام زعم من این الفاظ به همان اندازه عجیب و بی دینی داشته باشند. به

برد. به  کس چنین الفاظی بکار نمی و البته هیچ‘ زادهکار محافظه’یا ‘ زاده سوسیالیست’بگوییم 

 استفاده کرد.‘ خداناباورزاده’کنم بتوان از لفظ  ر نمیهمین ترتیب فک

. افراد زیادی، با وجود اینکه به هیچیک از خدایان ناباورد عنوان دیگر برای افراد حال، چن

. ورزند می دوریان در مورد خودش‘ خداناباور’ندارند، از بکاربردن واژه  دنامبرده اعتقا

ندانم ’این افراد اغلب خود را  ‘.دانم، از کجا بدانم نمی’گویند  ها فقط می بعضی

]الادری[‘گرا
84

اولین بار توسط ‘( ندانستن’نامند. این واژه )با ریشه یونایی به معنای  می
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دوست چارلز داروین
85

هنری هاکسلی توماس، 
86
 یندفاع از دارو یبه واسطه . گردیدمطرح  

این امر چشم از  یماریب یامشغله و  یا،به علت حجب و ح یکه و یدر حضور جمع در زمان

‘نداروی پاچه گیرسگ ’به عنوان  ینمود، هاکسل یمپوشی 
87
. برخی افراد لقب گرفته است 

وجود خدا به یک میزان محتمل است.  عدم کنند وجود یا نامند فکر می گرا می که خود را ندانم

کنم چنین احتمالی ضعیف است و هاکسلی نیز اگر زنده بود با نظر من موافق بود.  من فکر می

کنیم  توانیم اثبات کنیم که جن و پری وجود ندارد ولی این بدان معنا نیست که فکر می ما نمی

کنند که قطع به  تر اینطور اذعان می ولگراهای معق احتمال وجود آنها پنجاه پنجاه است. ندانم

کنند احتمال وجود هر نوع خدایی بسیار بعید است. سایر  دانند ولی فکر می یقین نمی

 دانیم. گرایان ممکن است بگویند، نامحتمل نیست ولی ما نمی ندانم

در  حال دل آنها یندر عافرادی نیز هستند که به هیچیک از خدایان نامبرده باور ندارند ولی 

. هوشی خالق که بجز اینکه جهان را است‘ ذات مطلق’ یک یا‘ قدرت برتر،’ یطلب نوع

خب، ’: دانیم. این دسته ممکن است چنین بگویند دیگر نمی چیز هیچطراحی کرده در موردش 

توانم باور کنم  ولی نمی’ -احتماالً منظورشان خدای ابراهیمی است-’ من به خدا باور ندارم

ی باشد که وجود دارد. چیزی باید بیش از این نیز وجود داشته باشد، چیزی ی چیز این همه

 ‘فراتر از این.

‘خدایی همه’برخی از این افراد خود را 
88
به آن معتقدند آنچه درمورد  خداباوران نامند. همه می 

خدای من ’یا ‘ خدای من همه چیز است’: اینبه  شبیه گویند تا حدی مبهم هستند. چیزهایی می

خدای من راز عمیق همه چیزهایی است که آنها ’یا ‘. خدای من جهان است’یا ‘ طبیعت است

ً به مفهوم این جمله‘ خدا’ی  آلبرت اینشتین شهیر واژه‘. کنیم را درک نمی ی آخر  را تقریبا

دهد و  برد. این مفهوم تفاوت زیادی با خدایی دارد که به دعاهای شما گوش می بکار می

شد )یا مجازات بخ شما را به خاطر گناهانتان می خواند و های شما را می یشهترین اند نهان

 تٔاکیدچیزهایی که خدای ابراهیمی قرار است انجام دهد. اینشتین بسیار  کند(، یعنی همه می

 دهد باور ندارد. داشت که به خدای شخصی که کارهای فوق را انجام می

‘ارباورآفریدگ’ی دیگری نیز هستند که خود را  عده
89
نامند. آفریدگارباوران به هیچیک از  می 

به  حال درعینهزاران خدایی که برای آنها در طول تاریخ نامی تعیین شده باور ندارند، ولی 
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معتقدند، باور دارند. آنها به هوشی به آن خداباوران  تر از آنچه همه مشخص اندکیچیزی 

در آغاز زمان و مکان همه چیز را به خالق باور دارند که قوانین جهان را خلق کرده، 

حرکت درآورده و سپس کناری نشسته و هیچ کاری انجام نداده جز اینکه اجازه دهد تا همه 

، رخ دهد. تعدادی از بنیانگذاران ایاالت متحده از پایه ریزی نموده چیز برحسب قوانینی که

فرسون قبیل توماس ج 
90
و جیمز َمدیسون 

91
س من بر این است که اگر آفریدگارباور بودند. حد 

شدند، ولی  زیستند، خداناباور می قرن هجدهم بعد از چارلز داروین میجای  به این افراد

 توانم آن را اثبات کنم. نمی

تواند اثبات کند که  یکه م یستن ینکه خداناباور است، منظورش ا یدگو یم یفرد یوقت

یک چیز ناممکن است. ما به طور قطعی تر بگویم، اثبات عدم وجود  . دقیقوجود ندارد ییخدا

وانیم اثبات کنیم جن و پری و ت که نمی طور همانتوانیم بگوییم که هیچ خدایی وجود ندارد،  نمی

کانوشیط نک و لولو و ل پر 
92
توانیم اثبات  که نمی طور همانشاخ صورتی وجود ندارند؛  و تک 

کنیم بابانوئل، خرگوش عید پاک
93
و یا پَری دندان 

94
وجود ندارد. میلیاردها چیز وجود دارد  

تواند آنها را رد کند. برتراند راسل توانید تصور کنید و کسی هم نمی که شما می
95
از فیلسوف،  

گوید،  واژگانی شفاف این نکته را تبیین کرده است. او چنین می سازیتصویرنوعی  طریق

چرخد، شما  رشید میاگر من به شما بگویم که یک قوری چینی در مداری به دور خو

توانید عدم صحت ادعای من را اثبات کنید. ولی عدم توفیق در رد یک ادعا دلیل خوبی  نمی

در خصوص باید  تر، همگی ما شود. به عبارت دقیق برای باور آن نمی

‘گرا ندانم ’، چینی قوری
96
‘ناباور چینی قوری’باشیم. اما در عمل، ما  

97
هستیم. شما به همان  

توانید  ، می‘(گرا ندانم چینی قوری’  ،یا به لحاظ فنیهستید )‘ ناباور چینی قوری’شکل که 

‘ناباور-رسد می-ذهنتان-به-که-چیزی-هر’ناباور یا  شاخ ناباور، تک ناباور، جن پری
98
 باشید. 
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 .صحبت شود هم رمردانیعالقه دارد با پ شتریاست که ب یرلندیا یسنت ریدر اساط یالیموجود خ ینوع

93
 EasterBunny  

 .آورد یپاک را م دیمرغ ع ها ، تخم است که بنابر داستان یلیتخ یموجود
94

Tooth Fairy  
بالشش بگذارد،  ریخود را ز ی افتاده یریش یها دندان یا قرن هجدهم به وجود آمده که براساس آن اگر هر بچه یفرانسو ی افسانه کیدندان از  یپر

 بالش خواهد گذاشت. ریآن ز یکوچک به جا ی هیهد کیو  دیآ یشب م یها مهیدندان ن یپر
95

Bertrand Russell 
96

 teapot agnostic 
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ر کنیم و کسی توانیم تصو میلیاردها چیزی که میبه  نسبتتر بگویم، همگی ما باید  دقیق

. گرا باشیم. ولی ما به هیچکدام از این میلیارد چیز باور نداریم تواند آنها را رد کند، ندانم نمی

آن وقت خود را هدر  به چیزی ارائه ندهد، با باور به تا زمانی که فردی دلیلی برای باور

ثور، آپولو، رعدرمورد  ایم. این همان رویکردی است که ما داده
99

، مردوک
100
میترا ،

101
و  

کوهستان افسون بزرگ
102
توانیم مقداری پا فراتر بگذاریم و به همین  بریم. آیا نمی بکار می 

 ؟یهوه و ّللاه بیاندیشیمدرمورد  شکل

خب، افراد زیادی چیزهایی را که به تصور ‘ تا زمانی که یک نفر دلیلی ارائه دهد.’: گفتم

هوش ’نام یا  بی‘ نیروی برتر’نوعی  به اوراین یا آن خدا و یا ب به خودشان دلیلی برای باور

واقعاً دالیل  اند. پس الزم است این دالیل را بررسی کنیم و ببینیم آیا بوده، ارائه کرده‘ خالق

پردازیم،  خوبی هستند یا خیر. در این کتاب و خصوصاً در بخش دوم که به مبحث تکامل می

 .خواهیم نمودرخی از این دالیل را مرور ب

اکنون باید بگویم این است که تکامل یک  همآنچه در خصوص این موضوع بسیار گسترده، 

ها  ها هستیم، عموزادگان کمی دورتر ما میمون ما عموزادگان شامپانزاه: واقعیت قطعی است

 هستند، عموزادگان خیلی دورتر ما ماهیان هستند و الی آخر.

انجیل، قرآن یا : یا خدایان خود باور دارند ی متون دینی به خدا بسیاری از مردم به واسطه

اعتقادی که به  نسبتیک کتاب مقدس دیگر. این فصل از کتاب احتماالً شما را برای تردید 

بسیار مختلفی وجود دارد. از کجا  سنن ایمانیمبتنی براین نوع دلیل است، آماده ساخته باشد. 

بقیه  اگر؟ اید همان کتاب برحق است دهدانید کتاب مقدسی که شما تحت تعالیم آن بزرگ ش می

شود شک نکنید که کتاب مقدس شما کذب نیست؟  همگی کذب هستند، چه چیز باعث می

تربیت بسیاری از شما خوانندگان این کتاب احتماالً تحت تعالیم انجیل، کتاب مقدس مسیحیان، 

وشته و افراد چه انجیل خواهد بود. اینکه چه کسی آن را ندرمورد  . فصل بعدییافته اید

 مطالب آن دارند؟ به حقیقی بودندالیلی برای باور 

 

                                                           
99

Ra  
 در مصر باستان است. دیخورش یخدا ایآفتاب  یخدا

100
Marduk  

 تمدن بابل است. یباستان انیاز خدا یکی
101

Mithras 
102

Great Juju  
 برند.( یبه کار م یغرب یقایافر لیقبا یکه افراد برخ یجوجو )طلسم
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 ؟ولی آیا حقیقت دارد
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  دارد؟ حقیقت خوانیممی انجیل در که مطالبی از چقدر

ً رخ داده چگونه بدانیم ژولیوس سزار چگونهاند؟  بدانیم وقایع تاریخی واقعا
103
یا ویلیام  

فاتح
104
نمانده است؛ و همانطور  یاز آن زمان به جا ینیشاهد ع یچهاند؟  واقعاً وجود داشته 

 ینکته را به شما گوشزد م ینباشد ا یم یعگزارش وقا ی یهکه مسئول ته یسیکه هر افسر پل

. ما نباشند ینانقابل اطمنیز  ینیشاهدان ع یدشا یکه حت ینجاستا یزمساله شگفت انگ ید،نما

شناسان به اشیا و آثار  اند، چون باستان ژولیوس سزار و ویلیام فاتح وجود داشتهدانیم  می

شده در زمان  اند، چون تائیدات زیادی ازاسناد نوشته انکاری دست پیدا کرده باستانی غیرقابل

ها پس  ها یا قرن حیات آنها وجود دارد. ولی وقتی تنها مدرک مرتبط با یک واقعه یا فرد، دهه

هدان عینی آن دوره از تاریخ نوشته شده باشد، مورخین دچار شک و ُشبهه از مرگ شا

سینه منتقل شده و احتمال تحریف  به گردند. شواهد ضعیف خواهد بود چون به صورت سینه می

طرف نبوده باشد. وینستون چرچیل آنها وجود داشته است. بخصوص زمانی که نویسنده بی
105
 

در این فصل ‘ اهد بود. چون قصد نوشتن آن را دارم!تاریخ با من مهربان خو’: گوید می

عهد جدیددر، مندرج های مربوط به مسیح خواهیم دید که اکثر داستان
106

مشکل دارای ، 

عهد عتیق در خصوص .هستند
107
 .سوم منتظر بمانیمتا فصل  ستیباینیز  

با عبری.  مرتبطامی بوده، نوعی زبان سامی گفته احتماالً آر زبانی که مسیح به آن سخن می

ً های عهد جدید  کتاب های عهد عتیق به  کتابکه  درحالیاند  به زبان یونانی نوشته شده اصالتا

های انگلیسی بسیاری از این متون نیز وجود دارد. مشهورترین  اند. ترجمه زبان عبری بوده

، میالدی است. حامی مالی این ترجمه، جیمز اول ۱۶۱۱آنها نسخه شاه جیمز مربوط به سال 

پادشاه انگستان )جیمز ششم اسکاتلند(
 108

شهرت به نام او این ترجمه خاطر  به همینو بوده 

پسندم چون زبان آن زیباست،  ای است که من می ی شاه جیمز ترجمه . ترجمهپیدا کرده است

البته جای تعجب نیست، چون انگلیسی آن مربوط به دوران شکسپیر است. با این وجود، چون 

ی امروزی خیلی سلیس و روان نیست، به ناچار تصمیم گرفتم در  برای خوانندهزبان آن دوره 

براساس  ها نیز قول للی استفاده کنم؛ نقلالم این کتاب از یک ترجمه امروزی و نسخه جدید بین

 شده باشد. ذکر غیر از آن آنکهنسخه انگلیسی امروزی است مگر 
                                                           
103

Julius Caesar 
ار، ژولیوس   میالد از پیش ۴۴ تا ۱۰۰روم؛ قیرص سز

104
William the Conqueror 

زن فاتح، ویلیام یا اول ویلیام  .م ۱۰۸۷ - ۱۰۲۷ انگلستان؛ در هانورمن دودمان پادشاه نخستی 
105

 Winston Churchill 
106

New Testament 
107

 Old  Testament 
108

King James I of England (James VI of Scotland) 
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‘ی چینیها  زمزمه’به آن  جمعی وجود دارد که در بریتانیا نوعی بازی دسته
109
و در آمریکا  

‘تلفن’به آن 
110
دهند. نفر اول  گویند. در این بازی حاضرین یک صف ده نفره تشکیل می می 

کند. نفر دوم داستان را در گوش نفر  چیزی مثل یک داستان را در گوش نفر دوم زمزمه می

تان به نفر دهم رسید، او کند، نفر سوم به چهارم و... در نهایت، وقتی داس سوم زمزمه می

کند. معموالً اگر داستان اولیه خیلی ساده و  آنچه را که شنیده با صدای بلند برای همه بازگو می

شود.  شدت و اغلب به طرز مضحکی عوض می ی پایانی به ی بازگوشده کوتاه نباشد، نسخه

نکات مهم خود شوند، بلکه  فقط کلمات نیستند که در طول مسیر بازگویی دچار تغییر می

 کنند. داستان هم تغییر می

سینه با تمام  به شناسی علمی، انتقال سینه قبل از اختراع خط و پیش ازشروع باستان

توانست از تاریخ اطالع پیدا  های چینی(، تنها راهی بود که انسان می )زمزمه هایش  تحریف

سرایان جای خود  اطمینان است. همچنان که هر نسل از داستان غیرقابلشدت  بهکند. این روش 

گردد. در نهایت، تاریخ  دهد، داستان نیز بیش از پیش دستخوش آشفتگی می را به نسل بعد می

 توان گفت شود. مشکل می محو میبه واقع در گذشته رخ داده _ در افسانه و اسطوره آنچه _ 

آشیل ،در پس اسطوره یونانیکه آیا 
111

لن،  یا ه 
112
هزاران کشتی ’ زیبارویی کههمان  

. حتی وقتی یا خیر نده اوجود داشت حقیقی های شخصیت به راستی  ‘خاطرش گسیل شد به

هومر
113
دانیم دقیقاً  شاعر یونانی، باالخره این روایات را به رشته تحریر درآورد )و ما نمی 

به  مزبور روایات دانیم(، نمیهم قرن آن را  حدود چه وقت این کار را کرده است، حتی

حقایق و ، دگرگون شده نسل های پیشین سینه به سینهبازگویی  دفعات و به واسطه ی

زیست؛ آیا  که بود و چه زمانی می‘ هومر’دانیم  بودند. ما نمی گردیدهکلی محو  اطمینان به قابل

انیم این روایات، قبل از اینکه د طبق روایات واقعاً نابینا بود؛ آیا یک نفر بود یا چند نفر. نمی

اند. آیا در  دستخوش تحریف شوند، در ابتدا چگونه بوده ی متمادیها سینه درطی نسل به سینه

اند و  ی تخیل بوده یا از همان ابتدا زاییده؟ ابتدا وقایعی عینی بودند و بعد دچار تحریف شدند

 ؟گشتندقول، دچار تغییر  نقل ی سپس به واسطه

                                                           
109

Chinese Whispers 
110

Telephone 
111

Achilles 
 تروآ جنگ داستان در یونان ایاسطوره قهرمان

112
Helen 

 شد و به تروا رفت. دهیشاهزاده تروا دزد سیبه دست پار یونانی یخدا تیکه با توطئه آفرود یسنیدختر زئوس و لدا و همسر منالئوس پادشاه م
113

Homer 
، داستانرسای و شاعر   میالد از پیش ۸۰۰ یا ۲۰۰۰ سال یونانز
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های عهد عتیق بیش از آشیل  درمورد عهد عتیق نیز صادق است. برای باور داستاناین دقیقاً 

های ابراهیم و یوسف و هلن  هومر گواه نداریم. داستان
114

های عبری هستند،  ، افسانه

اند. عهد جدید چطور؟ از آنجایی که عهد  های یونانی های هومر افسانه که داستان طور همان

در آن وجود تر است، بخت بیشتری برای یافتن تاریخ حقیقی مٔوخرعهد عتیق به  نسبتجدید 

ً چقدر در مورد مسیح می: دارد توان مطمئن  دانیم؟ آیا می فقط دو هزار سال پیش. ولی واقعا

چنین شخصی وجود داشته است؟ نه همه، ولی اکثر اندیشمندان عصر نوین بر  اصالً بود که 

 شته است. چه مدرکی داریم؟این تصورند که مسیح احتماالً وجود دا

 اند، بنابراین شاید ی عهد جدید آورده شده ؟ این چهار کتاب در ابتدای مجموعه115چهار انجیل

تر، یا رسائل  در عهد جدید، متون قدیمیدرواقع اند.  ها نوشته شده فکر کنید پیش از بقیه قسمت

پولس
116

ً در انتها آمده ً متٔاسفانه اند.  ، تقریبا چیز در مورد زندگی مسیح  هیچ، پولس تقریبا

. گوید. بخش اعظم متن درباره سیمای مذهبی مسیح است، بخصوص مرگ و رستاخیز او نمی

ً هیچ شود. شاید پولس فکر  چیز که حتی ادعای تاریخ داشته باشد در آن یافت نمی تقریبا

ممکن  حال داستان زندگی مسیح اطالع دارند. درعیندرمورد از قبل  شکرده خوانندگان می

است پولس خودش هم اطالعی از آن نداشته است. یادتان نرود که چهار انجیل هنوز در آن 

کرده این نکات اصالً مهم باشند. این فقدان حقایق  زمان نوشته نشده بودند. شاید هم فکر نمی

مسیح در رسائل پولس، موجب سردرگمی مورخین شده است. عجیب نیست که پولس به  راجع

ً چه مورد عبادت قرار دهندخواسته مسیح را  از مردم می ، اما در مورد اینکه مسیح واقعا

 چیز نگفته است؟ کرده تقریباً هیچ گفته و چه می می

کند این است که خارج از چهار انجیل، در منابع  نکته دیگری که مورخین را مشوش می

ً هیچ اشاره ای به مسیح نشده است. یوسیفوس تاریخی تقریبا
117

 ۳۷ تولد:یهودی، ) ، مورخ 

نوشت، فقط به همین مطلب بسنده  میالدی( که به زبان یونانی می ۱۰۰حدود  مرگ: -میالدی 

 : کند می

زیست، انسانی فرزانه، اگر به واقع بتوان او  حدود این دوران، عیسی می”

داد و معلمی بود بر  عادت انجام می را انسان خواند. چرا که اعمالی خرق

باز پذیرای حقیقت بودند. بسا یهودیان و یونانیان که  آغوشمردمانی که با 

                                                           
114

Abraham and Joseph 
115

 gospels 
ن اصیل، انجیل چهار ، انجیل یعنز   .دهندیم تشکیل را مقدس کتاب از جدید عهد یکدیگر کنار در یوحنا، و لوقا مرقس، منی

116
St Paul 

117
Josephus 
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آن هنگام که در پی اتهام بزرگان جماعت . رهروی او گشتند. او مسیح بود

ما، پیالت س
118
او را به تصلیب محکوم کرد، آنانی که از ابتدا عشق او را  

پذیرا گشته بودند پا پس نبردند. بر آنان ظاهر شد تا سومین روز را به 

همه و هزاران اعجاز  تاخیز سپری کند، همچنان که پیامبران الهی اینرس

دیگر را درباره او بشارت داده بودند. پیروانش که در پی نام او، مسیحی 

 “اند. شوند تا به امروز باقی مانده خوانده می

ای مسیحی  کنند که این بند جعلی است و بعدها توسط نویسنده بسیاری از مورخین گمان می

او مسیح ’ : برانگیزترین قسمت متن این عبارت است رد متن اصلی شده است. شکوا

نامی بوده که به پادشاه یا سپهساالر موعود یهودیان اطالق ‘ مسیح’در سنت یهود، ‘ بود.

ه شد که قرار بود به دنیا بیاید و بر دشمنان قوم پیروز گردد. مسیحیان آموخته بودند ک می

تریسکایست / رکعیسی همان مسیح است )
119
ترجمه یونانی همین کلمه است(. ولی درواقع  

نوعی این  وجه شبیه یک سپهساالر نبود. در واقع، به هیچ برای یک یهودی دو آتشه، عیسی به

کرد. پیام صلح او که وقتی کسی به تو سیلی زد، سمت دیگر صورتت  رنگ هم می تعبیر را کم

رود. بعالوه، بجای رهبری  سرباز انتظار میرا هم پیشکش کن، چیزی نیست که از یک 

آنها سپرد. این  جالدرومی زمان خود، عیسی نجیبانه خود را به دست  تمگرانیهودیان علیه س

( بوده از دید یک یهودی متعصب مثل یوسیفوس باید سیح)م نجی موعودایده که عیسی همان م

ای  اش به گونه تمام تعالیم یهودی . اگر یوسیفوس برخالفباشدرسیده  کامالً احمقانه به نظر 

خود را متقاعد نموده بود که شخصیت بسیار بعیدی همچون عیسی همان منجی موعود بوده 

آمد. نه اینکه فقط به همین  ساخت و با آن به رقص در می است، آوازی از این داستان می

سط مسیحیان بعدی، ، اکتفا کند. این عبارت به احتمال زیاد تو‘او مسیح بود’اشاره مختصر، 

 باورند. همینبر  هجعل شده است. یقیناً بسیاری از اندیشمندان نیز امروز

کند تاسیتوس تنها مورخ دیگری از آن دوره که به عیسی اشاره می
120
 ۵۴: رومی )تولد 

وجود درمورد  تری کننده های او مدرک قانع نوشته. میالدی( است ۱۲۰: مرگ –میالدی 

د. پرداز ز که او به تمجید عیسی نمیآمی دهد، فقط به این دلیل کنایه میعیسی به ما ارائه 

ای در زمان مجازات مسیحیان اولیه  ای به زبان التین در مورد واقعه تاسیتوس در نوشته

توسط امپراتور ن رون
121
 : نویسد میالدی( می ۸۷: مرگ –میالدی  ۳۷: )تولد 
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مورد نفرت بودند و مردم آنها  نرون بر جماعتی که به خاطر کارهای شنیعشان”

کرد. مسیح نامیدند، بدترین مجازات و شکنجه را ا عمال می را مسیحی می
122
که  

گرفته بودند، تحت حکومت تیب ریوسبرپیروانش نام خود را از او 
123
و به دست  

پونتیوس پیالت س
124

باز ولی ، ما، به عذابی سخت مجازات گردید نایبان، یکی از 

این امر شریر بودند،  منشأ نه تنها در میان قوم یهود که   ال،ی بدسگ  این خرافه

آور  بلکه در روم نیز گسترش یافته است، جایی که تمامی چیزهای شنیع و شرم

 “ د.شون از هر نقطه جهان به آن سرازیر شده و محبوب می

 است! یرفتهصورت نپذ یحیانتوسط مس وخریم دخل و تصرف یگرداین قسمت  در

دهد که عیسی واقعاً  ی اندیشمندان، معادله احتماالت نشان می طبق نظر اکثریت و نه همه

تاریخی لحاظ  بهدانستیم که چهار انجیل عهد جدید  وجود داشته است. البته اگر به طور قطع می

توانستیم به حیات مسیح یقین پیدا کنیم. البته تا همین اواخر،  حقیقت دارند، در آن صورت می

کس شکی بر صحت آنها نداشت. در زبان انگلیسی مثلی وجود دارد با این  هیچ

حقیقی مثل انجیل’مضمون، 
125
]وحی منزل[ به معنای حقیقت تمام و کمال. ولی امروزه با ‘ ،

توسط اندیشمندان )خصوصاً اندیشمندان آلمانی( قرن نوزدهم و  توجه به مطالعات انجام گرفته

 رسد. به نظر می یهاین اصطالح کامالً ت بیستم،

؟ بسیاری از مردم به اشتباه بر این یدر چه زمانو ؟ چه کسی چهار انجیل را نوشته است

باورند که انجیل متی
126
توسط متی، تحصیلدار مالیات 

127
و یکی از دوازده حواریون عیسی  

به همین ترتیب، انجیل یوحنا  نوشته شده است.
128
توسط فرد دیگری از همان گروه نوشته  

شد، َمرقُس شناخته می‘ حواری محبوب’ عنوان بهشده، یعنی همان یوحنایی که 
129
توسط یکی  

از مریدان جوان پیتر
130

‘لوقا’، ، حواری اعظم مسیح
131
یز توسط دوست  پزشکی از ن 

                                                           
122

Christus 
123

Tiberius 
124

Pontius Pilatus 
125

gospel truth 
126

Matthew 
127

Matthew the tax-collector 
128

John 
129

Mark 
130

Peter 
131

Luke 

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


33 

 

ولسدوستان پ
132
واقعاً  اینکهدرمورد  ی تحریر درآمده است. ولی هیچ کس سرنخی به رشته 

ای  اند ندارد. برای هیچیک از چهار کتاب مدرک قانع کننده چه کسانی چهار انجیل را نوشته

چهار کتاب این وجود ندارد. مسیحیان بعدها و به جهت سهولت، نامی را بر هریک از 

 از طریقمعنا  کننده و بی نامگذاری کسل در قیاس بانامگذاری نوع . احتماالً این برگزیدند

جد  رسیده است. امروزه هیچ اندیشمندی به حروف الف، ب، ج، د، گزینه بهتری به نظر می

کند که چهار بخش انجیل توسط شاهدان عینی نوشته شده باشند و همگی بر این نکته  فکر نمی

سال پس از  ۴۰تا  ۳۵ترین قسمت، حدوداً  قدیمی عنوان بهاتفاق نظر دارند که حتی مرقس 

اکثر روایات خود را از مرقس وام  یهای لوقا و مت شده است. بخش وشتهمرگ عیسی ن

ی یونانی به  اند، ضمن آنکه قسمت دیگری از مطالب آنها برگرفته از یک سند گمشده گرفته

‘کیو’نام 
133
ها تحریف  در انجیل آمده قبل از آنکه مکتوب گردد، دچار دههآنچه باشد. هر  می 

 مبالغه شده است. های چینی( و سینه )زمزمه به سینه

ندی ۱۹۶۳صدها نفر در سال  فیلم ضبط شده روی  بودند. این واقعه شاهد ترور پرزیدنت ک 

های سرتاسر دنیا در همان روز این موضوع را خبررسانی کردند.  است. روزنامه

کارگروهی به نام کمیسیون وارن
134
مسئول بررسی جزئیات دقیق این واقعه شد. افراد  

متعددی از جمله دانشمندان، پزشکان، کاراگاهان پزشکی قانونی و متخصصان سالح روی 

ای کمیسیون وارن حاکی از آن  صفحه ۸۸۸این موضوع نظر کارشناسی دادند. نتیجه گزارش 

دسٔوالبود که لی هاروی اُ 
135
قرار داده است. ولی طی  کندی را مورد هدف گلولهتنهایی  به 

ی مختلفی ایجاد شد و البته با  های توطئه چند سال پس از آن واقعه، افسانه، تخیل و فرضیه

ی نقل قول بیشتر و بیشتر هم  توجه به مرگ شاهدان عینی، احتماالً این روایات به واسطه

 خواهند شد.

ای بازه ال پیش رخ داد، س ۲۰سی کمتر از  دی سپتامبر به نیویورک و واشینگتن ۱۱حمالت 

ترین بخش  و نگارش مرقس یا همان قدیمی عیسیزمان مرگ به  نسبتبه مراتب کوتاهتر 

وسیعی مکتوب گردیده و از شکل  به سپتامبر ۱۱چهارگانه انجیل. عینیات مربوط به حمالت 

تمام همان زمان با جزئیات دقیق توسط تعداد زیادی گزارش منعکس شده است. ولی با وجود 

، همچنان اختالف نظر وجود دارد. فضای مجازی پر از شایعات متناقض، گزارشات این

 ،ی آمریکا یا اسرائیل بوده است کنند این حمله، نقشه فکر می هاست. برخی ها و نظریه داستان
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یا حتی توطئه بیگانگان فرازمینی. برخی دیگر در آن زمان و بدون هیچ سند و مدرکی فکر 

زعم آنها،  دیکتاتور عراقی، این حمالت را طراحی نموده است. به صدام حسین، کردند که می

کند )البته این دلیل هیچگاه  توجیه میرا له اشغال آن کشور توسط پرزیدنت بوش اهمین مس

 ،نیویورک فرازو غبار بر دوداز  ییطور رسمی اعالم نشد(. شاهدان عینی در میان ابرها به

  ند.ا هی آنها صورت شیطان بود عکسبرداری کرد ه گفتهدر آن روز از چیزی که ب

این حقیقت دارد و فضای مجازی گواهی بر این مدعاست که مردم اهل یک کالغ  متٔاسفانه

پخش  چهل کالغ هستند و شایعات و سخن چینی فارغ از واقعیت مانند بیماری واگیردار

ور بکشد، دروغ حقیقت کفشش را تا ’: ی آمریکایی شود. به قول مارک تواین، نویسنده می

های خبیثانه، بلکه درخصوص روایات  و این نه فقط در مورد دروغ.‘ نیمی از دنیا را پیموده

کند، روایاتی که بازگویی آنها همراه با  صدق می هم  کننده خوشایند غیرواقعی و بعضاً سرگرم

ً وقتی که فردی با صداقت و اطمینان کامل آنها ر ا برای شما نقل قول لذت است، خصوصا

یا روایاتی که حتی اگر سرگرم . داند که غیرواقعی هستند نماید و خودش هم اصالً نمی می

عادت هستند و به همین دلیل  به طرز عجیب و رازآلودی خارق کم دستکننده هم نباشند 

 گردد.  دهان می به بعد دهاننسل  به نسلیبسیاری از این دست روایات در طول تاریخ از 

رف جذابیت و  در اینجا به یک نمونه متداول از بسط و گسترش داستانی غیرواقعی به ص 

کنم. در ابتدا، مقداری پیش زمینه. شاید  های مردم اشاره می مطابقت با انتظارات و سوگیری

و نویسندگان با به گوشتان خورده باشد. برخی از مبلغان دینی  ‘عروج روحانی’عبارت 

از انجیل، اخیراً هزاران نفر، اکثراً آمریکایی، را تشویق کردند که  معینی های ارجاع به بخش

ی  که به واسطه خوش اقبالشماری از افراد  به زودی تعداد انگشت: مطلب زیر را باور کنند

کنند و در عرش ناپدید  آسمان عروج می به یکباره بهاند،  شان مورد عنایت قرار گرفته خوبی  

‘رستاخیز دوم’ی  ای از وعده آیه و نشانهشوند. این عروج  می
136
مسیح است. باقی ما  

هیچ ردی غیب  آشنایان ما ناگهان و بی‘ رها خواهیم شد.’ایم به حال خود  نکرده‘ عروج’که 

 یافته های عروج به این معناست که استرالیایی‘ به سوی آسمان’خواهند شد. احتماالً عبارت 

  آیند! می درها به پرواز  در جهت عکس اروپایی

آن تعداد زیادی ولی  ت ندارد. این روایت حقیقرسیم می ی که به آن اشاره نمودمحال به داستان

دهد که یک داستان خوب چطور در میان مردم گسترش  این نشان می و اند  را باور کرده

های  وانت با باری از بادکنک سر یک یابد. زنی اهل آرکانزاس در حال رانندگی پشت می

های بادی و صورتی رنگ  شود و عروسک می سانحهبوده. وانت دچار انسان نما عروسکی 
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آیند. زن با این تصور که شاهد عروج  گاز هلیوم به سوی آسمان به پرواز درمی واسطهبه 

همین حین و در ‘ او بازگشته، بازگشته!’: زند  روحانی و رستاخیز دوم عیسی است، فریاد می

 برای اینکه بتواند به صف عروج یافتگان بپیوندد از سانروف خودروی در حال حرکت خود

فرد بیگناه به همراه همان زن  ۱۳خودرو به یکدیگر  ۲۰پرد. در اثر برخورد  بیرون می به

توجه کنید. ممکن است پیش ‘ عدد انسان بیگناه ۱۳’شوند. به دقت جعل در ذکر کشته می

 پردازد. ولی در اشتباه هستید. خودتان فکر کنید که یک شایعه ساده به چنین جزئیاتی نمی

دارد. اگر شخصی ‘ بازنشر و گسترش’توانید ببینید که این داستان چقدر قابلیت  و خودتان می

سرعت آن را به  یز به احتمال فراوان بهعنوان واقعیت به شما بگوید، شما ن ای را به شایعه

اند. شاید  شاید بامزه کنند چون خوب هستند. ها انتشار پیدا می دیگری خواهید گفت. داستان

کنیم، از قرارگرفتن در کانون توجه  چون ما وقتی داستانی جالب را برای دیگران تعریف می

رسد، بلکه با  ی به نظر میهای بادی نه تنها بسیار واقع بریم. داستان عروسک لذت می

درمورد  های مردم نیز مطابقت دارد. توجه دارید که همین مطلب انتظارات و سوگیری

کند؟ پیروان اولیه دین نوظهور مسیحیت  معجزات مسیح و رستاخیز او نیز صدق می  داستان

صحت ها و شایعات مرتبط به عیسی بدون بررسی  احتماالً تمایل زیادی به بازگویی داستان

 اند. آنها داشته

سپس ، سپتامبر یا مرگ کندی توجه کنید ۱۱حمالت درمورد  جعلی داستان سرایی هایبه 

هیچ   سال پس از واقعه ۳۰تا ، ای تصور کنید اگر نه دوربینی در کار باشد و نه روزنامه

توانند تحریف شوند. چیزی بجز  مطلبی هم نوشته نشود، مسائل چقدر راحت و ساده می

پس از مرگ مسیح هم همین بوده  دهان باز نشر نخواهد شد. شرایط حاکم به شایعات دهان

ف هایی از مسیحیان مختل ی شرقی مدیترانه، از فلسطین تا روم، دسته است. در سرتاسر کرانه

در آن زمان بوده است.  محدودو  ناچیزهای محلی بسیار  پراکنده بودند. ارتباط میان این دسته

. عهد جدیدی در کار نبود که بخواهند کل آن را به ندانجیل هنوز نوشته نشده بود بخش چهار

یک مجموعه کتاب واحد بدل کنند. این مردمان بر سر بسیاری مسائل اختالف نظر داشتند، به 

یهودی باشند )و به همین خاطر نیز ختنه شوند( و یا اینکه باید  مسیحیانآیا  که مثال، این طور

ً مسیحیت یک دین جدید است؟ برخی از نوشته های پلوس حاکی از تالش یک رهبر  اساسا

 ومرج است. بخشی به این هرج برای نظم

 یکدر  یریجهت قرارگ یحیتمس ینمورد اجماع د متونمجموعه  ینشگز ین،عالوه بر ا

. کتاب مقدسی که یدنگرد یینها وس[ تا قرن ها پس از مرگ پلید]عهد جد یفهرست رسم

کتاب از  ۲۷شود یک فهرست استاندارد از  امروزه توسط مسیحیان )پروتستان( خوانده می
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و مسیحیان ارتدوکس  های روم ز عهد عتیق است )کاتولیککتاب ا ۳۹عهد جدید و 

‘کتب کاذبه’کتب بیشتری دارند که غالباً به آنها ای از  مجموعه
137
 شود(. گفته می 

های اصلی مجموعه رسمی کتب مسیحیت هستند ولی  ، مرقس، لوقا و یوحنا، تنها بخشیمت

مسیح در همان دوران به  درخصوصکه بعد خواهیم دید، کتب متعدد دیگری نیز  طور همان

میالدی طی یک  ۳۲۵اند. بخش اعظم فهرست رسمی مسیحیت در سال  رشته تحریر در آمده

همایش میان رهبران کلیسا موسوم به شورای نیقیه )نیکایا(
138

، تعیین گردید. این همایش 

 توسط امپراتور روم، کنستانتین، کسی که با گرویدن به مسیحیت موجبات مسیحی شدن اروپا

دین رسمی امپراتوری روم  عنوان بهرا فراهم آورد، ترتیب داده شد. کنستانتین مسیحیت را 

زیستید، احتماالً تعلیم و تربیت شما به  اعالم نمود. ولی اگر شما در عصر کنستانتین می

بوده که ژوپیتر، آپولو، مین روا ای می گونه
139
و سایر خدایان رومی را بپرستید. خیلی بعدها و  

رتاسر آمریکای جنوبی، مسیحیت توسط چند امپراتوری بزرگ دیگر از جمله در س

های دیگر این قاره( گسترش  امپراتوری پرتغال )در برزیل( و امپراتوری اسپانیا )در بخش

ی  پیدا کرد. گسترش وسیع اسالم در شمال آفریقا، خاورمیانه و شبه قاره هند نیز نتیجه سیطره

 نظامی بود.

های  ، مرقس، لوقا و یوحنا تنها چهار نوشته از میان نوشتهیشاره کردم، متکه ا طور همان

اند. به زودی به برخی متون کمتر شناخته  متعدد موجود در زمان برگزاری شورای نیقیه بوده

ها قابلیت لحاظ شدن در فهرست رسمی کتاب  شده خواهم پرداخت. هر یک از این نوشته

ل گوناگون این موقعیت را از دست دادند. غالباً به این خاطر که اند ولی به دالی مقدس را داشته

کردند که با باورهای  شدند، یعنی مطالبی را عنوان می گذاری محسوب می بدعت

ارتدوکس
140

ه این آثار )راستین( اعضای شورای کلیسا سنخیت نداشت. تاحدی به این دلیل ک

که دیدیم،  طور همانشده بودند. ولی ، مرقس، لوقا و یوحنا نوشته یهای مت کمی پس از بخش

 اعتماد باشد. قابل لحاظ تاریخی بالقوه حتی مرقس نیز آن قدرها قدیمی نیست که به

چهار بخش محبوب انجیل تا حدی به علل عجیب که بیشتر به شعر و شاعری ربط داشته تا 

اند. ایرنئوس تاریخ گزینش شده
141
ی  تاریخ اولیهگذار تأثیرهای  یکی از چهره عنوان به 

زیسته است. او  مسیحیت ملقب به پدر کلیسا، یک قرن پیش از برگزاری شورای نیقیه می
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اعتقاد راسخ داشت که انجیل باید چهار بخش اصلی داشته باشد، نه بیشتر و نه کمتر. وی 

. متذکر شده بود )انگار خیلی موضوع مهمی بوده( که زمین چهار گوشه دارد و چهار باد

ً بر این اعالم نموده که در مکاشفه ]کتاب چون انگ ار همین استدالل کافی نبوده، او مضافا

وحی[
 142
به اریکه الهی اشاره شده که بر دوش چهار موجود  چهاررخ قرار گرفته است. به  

زقیال، نظر می پیامبر عهد عتیق الهام گرفته شده باشد. حزقیال رویایی با  رسد این ایده از ح 

شوند که هر کدام چهار  بود که از میان یک گردباد چهار جانور خارج می این مضمون دیده

شود که از دست چهار خالص شد، روشن است  چهره دارند. چهار، چهار، چهار، چهار، نمی

منطق جای  به است که‘ استداللی’ م که بگویم اینتٔاسفکه انجیل نیز باید چهار بخشی باشد. م

 شود. به کار گرفته می تاهیدر ال

اضافه   کاش اصالً  و ای ی عهد جدید اضافه نشد تا یک قرن بعد به مجموعه ‘مکاشفه’البته 

پاتموس  ی شد. شخصی به نام یوحنا، شبی در جزیره نمی
143
بیند و آن را  خواب عجیبی می 

ً عجیب ی ما خواب می نویسد. البته همه روی کاغذ می هستند.  بینیم و برخی از آنها واقعا

کنم  نویسم و قطعاً هم فکر نمی های من تقریباً همیشه عجیب و غریبند ولی آنها را نمی خواب

آنقدرجالب باشند که بخواهم آنها را بر سایرین تحمیل کنم. خواب یوحنا اما از خواب بقیه 

ادی زیمیزان بسیار  ثیر مواد مخدر بوده است(. این خواب بهتأ  تر بود )احتماالً تحت عجیب

 وحیکنند این متن  ثیرگذار شد، چون در فهرست عهد جدید لحاظ گردید. مردم فکر میتأ 

ی اول پلوس  نامه بر عالوهشود.  نقل می هم اغلب توسط مبلغان دوآتشه آمریکایی حتی ،است

منشأ است. مکاشفه همچنین، ‘ عروج’ی  بخش ایده منبع اصلی الهام‘ مکاشفه’ها،  به ت سالونی

خطرناک نبرد خیر و شری  ایده
144

 ی شدن زمینه عنوان شرط الزم برای فراهم )آخرالزمان( به

ی همین باور برخی در آمریکا به دنبال یک جنگ تمام  واسطه رستاخیز دوم مسیح است. به

کنند که جنگ مدنظر همان  عیار با حضور اسرائیل در خاورمیانه هستند. این جماعت فکر می

  نبرد خیر و شر است.

‘رها مانده،’های  ویژه در آمریکا از زمان به شهرت رسیدن مجموعه کتاب اران نفر بههز
145
 

ً رخ خواهد داد و این اتفاق ‘ عروج’اند که  وار معتقد شده صادقانه به این تفکر دیوانه واقعا

که شما بدون اطالع قبلی  هایی ایجاد شده تا در صورتیتارنمازود خواهد بود. حتی  خیلی هم 

مراقبت  تان خانگی در قبال دریافت پول از حیوان‘ به سمت باال کشیده شدید،’کالبدی شکل  به و
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شوند چیزی که باعث شده برخی متون در  است که مردم متوجه نمی ساریکنند. جای شرم

  شود، فقط اندکی شانس بیشتر بوده است!‘ رها مانده’کتاب مقدس وارد شده و برخی 

های مختلف انجیل موجب  ن مرگ مسیح تا زمان نگارش بخشی طوالنی از زما فاصله

 با ی دیگر این است که این متون شود تا به صحت تاریخی این متون شک کنیم. نکته می

نظر دارند که مسیح دوازده  های انجیل اتفاق دیگر متناقضند. باوجود اینکه تمام بخشکی

و لوقا، نََسب شوهر مریم  ی. متهویت این افراد اختالف دارندحواری داشت، ولی بر سر 

معرفی گردد، از دو تبار کامالً متفاوت  زعم آنها به نسل داوود برمی )یوسف( را که به

د. البته اوضاع از این هم دارننفر اشاره  ۴۱نفر و لوقا به  ۲۵به  یای که مت کنند، به گونه می

تواند به استناد  ین مسیحیان نمیبدتر است. قراربوده مسیح از مادری باکره زاییده شود، بنابرا

براین، میان انجیل و  گردد. عالوه نسب یوسف، اعالم کنند که نسب عیسی به داوود برمی

 توان به واقعیات عینی می برای مثالهایی وجود دارد،  شده مغایرت واقعیات تاریخی شناخته

 فرمانروایان رومی و اَعمال آنها اشاره کرد.درمورد 

عنوان حقیقت تاریخی است اصرار آنها  ایراداتی که مانع پذیرش چهار انجیل بهیکی دیگر از 

دهد که  ین حس به انسان دست می. ایخصوص مت به های عهد عتیق است. به تحقق پیشگویی

ها، تبحر  در خلق وقایع و درج آنها در متون مقدس با هدف به واقعیت پیوستن پیشگویی یمت

ترین خالقیت آن در ابداع اسطوره آنجاست که مریم هنگام  کننده یرهای داشته است. خ العاده فوق

تعریف  یاً برای خودش منحصربفرد است. متواقع  این اسطوره. تولد عیسی باکره بوده است

دهد که مریم، همسر  آید و به او اطمینان می ای به خواب یوسف می کند چگونه فرشته می

ه توسط خدا باردار شده است. )البته این با روایت موردنظرش، نه از طریق مردی دیگر، بلک

بدون  ی.( به هر صورت، متشود، متفاوت است گوید فرشته خود بر مریم ظاهر می لوقا که می

 : قبوالند که دهد و به خوانندگان خود می ای شرم ادامه می ذره

ر خود تمام اینها اتفاق افتاد تا خداوند آنچه را که فرموده بود از طریق پیامب”

 که باکره باردار خواهد شد و پسری به دنیا خواهد آورد’: ی عمل بپوشاند جامه

 ‘ .“خدا با ماست’او را امانوئل خواهند نامید، به معنای 

، هر که بوده، یی مناسبی نباشد. مت ه کردم، کلمهکه پیش از این استفاد ‘شرم’شاید لفظ  

داشته است. برای او تحقق یک پیشگویی  ما نظر متفاوتی درمورد حقیقت تاریخیبه  نسبت

بدون ’توانسته درک کند چرا من از عبارت  آنچه واقعاً رخ داده است. او نمی مهمتر بوده تا

 استفاده کردم.‘ ای حس شرم ذره
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تفاهم است. این متن در کتاب  کل درخصوص پیشگویی دچار سوء به یاز سوی دیگر، مت

اشعیا،
146
 یروشن است _ البته ظاهراً برای متآمده است. در خود کتاب اشعیا کامالً  ۷فصل  

ای دور، بلکه آینده نزدیک و در همان زمان خود  روشن نبوده _ که اشعیا نه درمورد آینده

کرده است. او با شاه، اَحاز  صحبت می
147
که حضور داشته  زن جوان مشخصیدرمورد  ،

  قع باردار بوده است.کرده که همان مو وگو می گفت

کتاب عبری اشعیا، آلماه کند در نقل قول می ‘باکره’ عنوان به یای که مت کلمه
148
است. آلماه نه  

در  ’maiden‘نیز هست ، یعنی شبیه کلمه ‘ زن جوان’بلکه به معنای ‘ باکره’تنها به معنای 

زبان انگلیسی که هر دو معنی را دارد. زمانی که متن عبری اشعیا در نسخه عهد عتیق به نام 

اسپتوگینت 
149

گردد، آلماه به  باید آن را خوانده باشد(به زبان یونانی ترجمه می ی)که البته مت

پارتنوس
150
 است. یک اشتباه ساده در ترجمه موجب‘ باکره’شود که واقعاً به معنای  تبدیل می 

ی مقدس گردید و باعث شد تا آیینی در کلیسای  ای جهانی به نام مریم، باکره گیری افسانه شکل

 عنوان یک خدابانو شکل بگیرد. برای او به‘ ی عرش ملکه’کاتولیک روم با عنوان 

و هم لوقا مدعی شوند  یها بود که موجب شد تا هم مت گوییدقیقاً همین جدیت برای تحقق پیش 

لحم که عیسی در بیت
151
به دنیا آمده است. یکی دیگر از پیامبران عهدعتیق به نام میکاه، 

152
 

پیشگویی کرده بود که منجی موعود یهودیان در شهر داوود
153
لحم به دنیا خواهد  یا همان بیت 

اصریهطور منطقی، بر این نظر است که عیسی در شهر ن آمد. بخش یوحنا در انجیل، به
154
 

آورد که از  که والدینش سکنا داشتند، متولد شده است. یوحنا از مردمانی سخن به میان می

ً همان مسیح منجی بوده، در ناصریه شگفت اند. مرقس اصالً  زده شده تولد عیسی، اگر واقعا

ند و و هم لوقا به تحقق پیشگویی میکاه تمایل داشت یکند. ولی هم مت  ه تولد مسیح نمیای ب اشاره

لحم تغییر دهند.  همین خاطر تقالی زیادی کردند تا محل تولد عیسی را از ناصریه به بیت به

 به دو شکل متفاوت و متناقض.  یکار را انجام دادند ول یندو ا ینمتاسفانه ا
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دستور اخذ مالیات بود که توسط آگوستوس الهلوقا برای این مس حل راه
155

، امپراتور روم 

متن لوقا، این دستور مالیاتی همراه با نوعی سرشماری بود. البته در اینجا وضع گردید. طبق 

دانند که در آن زمان  شود، چون مورخین عصر نو می ها دچارآشفتگی می لوقا درمورد تاریخ

هیچ سرشماری وجود نداشته که با این داستان جور در بیاید. ولی از این موضوع که بگذریم، 

شهر ’به  می بایست، هر شخص ده باشدصحیح انجام ششکل  به برای اینکه سرشماری

. طبق متن لوقا، با وجود آنکه یوسف عمالً در ناصریه زندگی نقل مکان کرده باشد‘ خود

گشت و داوود نیز  لحم بود. چرا؟ چون نسب پدری یوسف به داوود برمی کرد، شهر او بیت می

ک است. براساس متن لوقا، داوود چهل خود مضح خودی لحم بود. البته این مطلب به اهل بیت

رف یک قانون، امکان تعیین  و یکمین پدرجد یوسف بوده است. چطور ممکن است که به ص 

شهر یک فرد براساس شهری که پدر جد چهل و یکمش در آنجا متولد شده میسر شود؟ آیا 

شک دارم  توانید حدس بزنید که پدرجد چهل و یکم پدری شما چه کسی بوده است؟ اصالً می

هرصورت، طبق متن  حتی ملکه الیزابت بداند پدرجد پدری چهل و یکمش که بوده است؟ به

خاطر قانون سرشماری، والدین  لحم این بود و بر این اساس به لوقا، علت تولد عیسی در بیت

 عیسی از ناصریه به محل تولد پدرجد چهل و یکم یوسف نقل مکان کردند.

کرده محل  کردن پیشگویی میکاه متفاوت است. ظاهراً او تصور می در محقق یروش مت

 یدر آنجا متولد شده است. مشکل مت لحم است، به همین علت عیسی زندگی مریم و یوسف بیت

این بود که چطور آنها را بعداً به ناصریه منتقل کند. این است که پای شاه ه رود
156
و بوبردن  

شاه جدید ’آید. هرود که از پیشگویی در مورد  لحم را به میان می او از تولد عیسی در بیت

دهد تا تمام نوزادان  که قرار است او را از تخت براندازد در هراس است، فرمان می‘ یهودیان

فرستد تا در خواب به او  ای به سوی یوسف می لحم کشته شوند. خداوند فرشته ذکور بیت

عیسی به مصر بگریزد. شاید سرود کریسمس با مضمون  هشدار دهد که باید به همراه مریم و

 : زیر را خوانده باشید

 : هرود، آکنده از خشم و غضب، گفت

 ولیعهدی یهودی!”

 تمام نوزادان پسر را کشت،

 “لحم، به خشمی عظیم. در بیت
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گردند.  کنند و تا بعد از مرگ هرود از مصر بازنمی مریم و یوسف به این هشدار توجه می

چون خداوند در خواب  ،کنند لحم خودداری می موقع هم این دو از رفتن به بیتحتی آن 

دیگری به یوسف اخطار داده است که از شر پسر هرود، آرکلیوس
157

، در امان نخواهند بود. 

 : شوند روند و در جای دیگری ساکن می بنابراین می

پیشین، که او در شهری به نام ناصریه، که اثباتی بود بر پیشگویی پیامبران 

 “خواهند نامید.‘ ناصری’را 

مت به ناصریه حل مناسبی ارائه داد. عیسی شخصیت اصلی داستان، به سال ، عجب راهیمت

 ی عمل بپوشاند.  شود پیشگویی دیگری را نیز جامه حتی موفق می یشود و مت منتقل می

که هر کدام ممکن بود  دیگرپیشتر گفتم که به سایر اناجیل خواهم پرداخت، حدود پنجاه انجیل 

گنجانده شوند. اکثر  فهرست برگزیده ی کتاب مقدسدر  ، مرقس، لوقا و یوحنایدر کنار مت

اند ولی همانند چهار  اول میالدی نوشته شده  این کتب همانند چهار انجیل اصلی در دو سه قرن

تری مبتنی بوده است، احتماالً  شفاهی قدیمی نسخهی نهایی و کتبی آنها بر  کتاب اصلی، نسخه

پیتر  ها شامل انجیل های چینی. این کتابزمزمه همان تحریفات معمول 
158

، انجیل فیلیپ
159
 ،

انجیل مریم مجدلیه
160

یقبط، انجیل 
161
و انجیل کودکی 

162
اس، انجیل مصریان و ومتوسط ت 

انجیل جوداس ایسکاریوت
163
 است.یوطی( اسخر )یهودا 

نشدن این کتب در فهرست رسمی انجیل آسان است. مثالً  رک دلیل گنجاندهدر برخی موارد د

کتاب جوداس ایسکاریوت. یهودا شخصیت بد اصلی کل داستان عیسی است. او است که 

پس مصلوب دهد و به این همین دلیل عیسی دستیگر، دادگاهی و س عیسی را به مقامات لو می

سکه  ۳۰خیانت به عیسی موجب شد تا : طمع بودی او  هانگیز ،یشود. براساس کتاب مت می

های عهد عتیق است. او  پیشگویی یی مت که دیدیم دغدغه طور هماننقره نصیبش گردد. 

. های عهد عتیق باشد دهد همه مطابق با پیشگویی خواهد اتفاقاتی که برای عیسی رخ می می

ید ی که به آن متهم شده شاا هانگیز ممکن است این پرسش در ذهنمان ایجاد شود که یهودا با
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که از بارت ا هرمان  سرنخچند باشد. در اینجا به  یخودش هم قربانی پیامبرسازی مت
164

 ،

 کنم. م اشاره میته اگرففرامورخ انجیل، 

ی زکریا
165
(. البته این جمله ۱۲، آیه ۱۱کند)فصل  ی نقره دریافت می سکه ۳۰ نبی 

ی بعدی از  آید، ولی فقط تا زمانی که آیه خود خیلی هم تصادف عجیبی به حساب نمی خودی به

 زکریا را نشنوید.

این پول را به ’خداوند به من فرمود، . ی نقره دادند بنابراین به من سی سکه

قم جذابی که ارزش مرا به آن تعیین نمودند! این ر‘_ گر پرتاب کن سوی سفال

گر  ی خدا به سوی سفال ی نقره را گرفتم و آنها را در خانه شد که من سی سکه

 “پرتاب کردم.

. ۲۷، فصل یه ذهن بسپارید تا برویم سروقت مترا ب ‘پرتاب کردم’و  ‘گر سفال’ عبارات

 برد. کاهنان اعظم  سفیدان و نزد ریشرا   ی نقره سکه ۳۰با دلی آکنده از پشیمانی، یهودا 

 دچار، عیسی را دید شدن وقتی یهودا که به عیسی خیانت کرده بود مجازات”

سفیدان برگرداند. یهودا  ی نقره را به کاهنان اعظم و ریش و سی سکه شد ندامت

به ’گفتند،  آنها‘ ام چون به خونی بیگناه خیانت کردم. من مرتکب گناه شده’گفت، 

شد که یهودا پول را داخل  این‘ رتباطی دارد؟، این گناه به گردن توست.ما چه ا

معبد پرتاب کرد و آنجا را ترک نمود. سپس از آن مکان دور شد و خود را 

این پول به  واریز’ها را برداشتند و گفتند،  آویز کرد. کاهنان اعظم سکه حلق

بنابراین تصمیم گرفتند پول را ‘ خزانه خالف قانون است، چون پول خون است.

 “کنند. ها عنوان محلی برای دفن خارجی ر بهگ صرف خرید زمین سفال

ی نقره را صرف خرید  سکه ۳۰کاهنان اعظم تمایلی به قبول پول خون نداشتند. بنابراین 

بار  و ساختار داستان، اینشکل  به . ضمن توجهمی شدخوانده  گر زمین سفال که کردند زمینی

زند، ارمیا موضوع را به پیامبر دیگری نیز گره می یمت
166
 : 

ی نقره را  آنها سی سکه’: حضرت ارمیا گفته بود به حقیقت پیوستآنچه پس ”

، بود شده توسط مردم اسرائیل برای او ای که قیمت تعیین گرفتند، سی سکه
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که خداوند به من امر کرده بود، از این پول برای خرید زمین  طور همان

 “گر استفاده کردند. سفال

های مکتوب قرن بیستم بود. مردم از  انگیزترین یافته کشف مجدد انجیل یهودا یکی از شگفت

به آن اشاره و آن را ‘ پدران اولیه کلیسا’شده اطالع داشتند چرا که  نوشته کتابیاینکه چنین 

مفقود و یا شاید به جهت کفرگویی  کتابکردند که این  محکوم کرده بودند. ولی همه تصور می

 انجیل ینا، یالدیسال در اواخر دهه هفتاد م ۱۷۰۰بعد از گذشت  یولاز بین برده شده است. 

های دیگر از این دست، این سند  . طبق معمول و مانند یافتهیددر مصر کشف گرد یدر مقبره ا

ها طول کشید تا به دست متخصصانی الیق که قادر به نگهداری از آن بودند  نفیس هم مدت

هایی نیز شد. با روش تعیین سن کربن، عمر این سند،  در طی این مسیر متحمل آسیب، برسد

 (۱/۲نوشت  میالدی تخمین زده شد. )پی ۲۸۰ف، حدود سال با کم و بیش شصت سال اختال

نوشته شده است. ولی احتمال  ،قدیمی مصر های زباناز  ییک ،سند یافت شده به زبان قبطی

تر یونانی باشد که هنوز یافت نشده، متنی  ی یک متن قدیمی  شود که این نسخه، ترجمه داده می

ل دارد. این اثر نیز همانند چهار کتاب دیگر توسط ی چهار انجی اندازه که احتماالً قدمتی هم

شخصی بجز کسی که نامش در عنوان آمده، نوشته شده، شخصی که احتماالً یهودا نبوده 

 یانتخ ی یهاست. قض یحو مس یهودا یانم یهاگواز گفت یکتاب اغلب مجموعه ا ینااست. 

 ویدوش  یبخش اعظم بار سرزنش از رو یهودا، و لذا یدگاهمنتها از د شود، یم یتروا

کند که یهودا تنها شخص از بین دوازده حواری بوده که  . متن ادعا میبرداشته می شود

که در فصل چهار خواهیم دید،  طور هماندرستی درک نموده است.  عیسی را به رسالت

از آن طریق  ی خدا بود که عیسی دستگیر و کشته شود تا خدا مسیحیان معتقدند که این نقشه

ی خدا  کند تا نقشه یهودا درواقع به عیسی کمک می‘ خیانت’بتواند گناهان انسانیت را ببخشد. 

رسد )که این  را محقق کند. یهودا به عیسی و خدا لطف کرد. اگر این مطلب عجیب به نظر می

ً وامدار شالوده اصلی مسیحیت است طور هم هست(، عجیب اینکه : بودن خود را مستقیما

فهمید چرا  مرگ عیسی ایثاری واجب بوده که از سوی خدا طراحی شده است. حال می

 کتب مقدس لحاظ گردد. ی مایل نبوده کتاب یهودا در مجموعهاحتماالً شورای نیقیه 

نمودن انجیل کودکی توماس نیز لحاظ  به، جای تعجب نیست که شورای مزبور ی دیگربه دالیل

نوشته است.  یکتاب را چه کس ینداند که ا ینم یکس یچمعمول، هطبق تمایلی نداشته است. 

‘توماس شکاک’ی کتاب  برخالف شایعات، نویسنده
167
نیست. توماس شکاک، حواری بود که  

ایمان بیاورد، برهان و مدرکی به او نشان  عیسیدرخواست کرد قبل از اینکه به رستاخیز 
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های بسیار  نست(. این انجیل شامل داستاندانشمندان دا حامی دهند )شاید باید او را قدیس

ً هیچ اثری از آن در  دوره جالبی از دوران کودکی عیسی است. ای از زندگی او که تقریبا

ی شروری بوده که از به  کتاب مقدس رسمی وجود ندارد. بر طبق انجیل توماس، عیسی بچه

وقتی در حال بازی در کنار کشیدن قدرت جادویی خود ا بایی نداشته است. در پنج سالگی،  رخ

ل از کف چشمه برمی چشمه دارد و آن را به دوازده گنجشگ زنده تبدیل  ای بوده، مشتی گ 

 کند. می

های  های عصبی، سلول یک گنجشگ از بیش از یکصدمیلیارد سلول تشکیل شده است. سلول

نوع  های استخوانی و بیش از صدها های خونی، سلول های کبدی، سلول عضالنی، سلول

ها یک ماشین مینیاتوری با پیچیدگی بسیار  مختلف سلول دیگر. هر یک از این سلول

کننده است. هر یک از دوهزار پَر گنجشگ اعجابی از معماری ظریف است. در زمان  خیره

توان تصور کرد که بزرگساالن  دانست. با این وجود، می کس این جزئیات را نمی عیسی هیچ

تأثیر قرار گرفته باشند. انجام چنین کار بزرگی تنها با تلنگری به  تحتتا چه حد از این کار 

ل، جادویی به غایت شگفت  مهمتر یوسف یبرا یحمسکردن سرزنش : انگیز است. اما خیر گ 

بق قانون یهود در روز شبات ]شنبه[ انجام داده بود، روزی که طا کار ر ینا یحبود، چون مس

از یهودیان امروزی در این روز حتی چراغ را روشن  رخیب است. منع شدهکارکردن در آن 

هایی وجود دارد  دهد. آپارتمان کنند. بلکه یک کلید تایمردار این کار را برایشان انجام می نمی

شود تا شما به  متوقف می طورخودکار در هر طبقه که آسانسور آنها در روزهای شنبه به

 نداده باشید.انجام ‘ کاری’ی فشردن یک کلید  واسطه

هم بزند و  را به هایش  واکنش عیسی به سرزنش یوسف این بود که دست

 کنان به پرواز درآمدند. جیک ها نیز مطیعانه و جیک گنجشگ‘ بروید.’: بگوید

های سحرآمیز خود برای اعمال نه چندان  براساس انجیل کودکی، عیسای نونهال از توانایی

ای در حال  زدن در روستا بوده، بچه بار که در حال قدم الً یککرد. مث  خوشایند نیز استفاده می

بیشتر از این به ’گوید،  شود و به او می کند. عیسی عصبانی می اش برخورد می  دویدن با شانه

میرد. منطقی است که  افتد و می همان شب آن پسر بر زمین می‘ راهت ادامه نخواهی داد.

سف ببرند و از او بخواهند که قدرت سحرآمیز عیسی را والدین داغدار شکایت خود را نزد یو

هیچ درنگی هر دوی آنها را نابینا کرد.  عیسی بی: گرفتند کنترل کند. آنها باید درس بهتری می

ای آزرده خاطر شده بود پس او را نفرین کرد تا بدنش به  تر، عیسی از دست پسربچه کمی قبل

 کل خشک گردد. 
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بازیانش از بام افتاد و مرد، عیسی او را به  نبود. وقتی یکی از هم البته همیشه هم آنقدر بد

بار نیز مردی  زندگی برگرداند. به همین ترتیب چندین نفر دیگر را حیات دوباره بخشید و یک

را که اشتباهی با تبر پای خود را قطع کرده بود شفا داد. روزی در حال کمک به پدر نجارش 

آمد. خب، قرار نبود عیسی اجازه دهد مشکل به  وتاه از کار درخیلی ک  بود که یک تکه چوب

ردهای جادویی اش طول تکه  این کوچکی یک کار خوب را خراب کند! به کمک یکی از و 

 .بلند کردچوب را 

ی ذکرشده در کتاب توماس واقعاً اتفاق افتاده باشد.  العاده کند معجزات خارق کس باور نمی هیچ

ل را به گنجشگ تبدیل کرد، نه آن پسر که به او برخورد کرده بود را کشت، نه  عیسی نه گ 

والدین او را نابینا کرد و نه طول تکه چوب را در کارگاه نجاری افزایش داد. پس چرا مردم 

رفتن روی آب یا برخاستن  معجزات دورازذهن و مشابهی از قبیل تبدیل آب به شراب، راهبه 

مردگان که در انجیل رسمی آمده باور دارند؟ اگر انجیل کودکی نیز در انجیل رسمی لحاظ 

کردند؟ اگر نه، چرا؟  شد، به معجزه گنجشگ و یا افزایش طول تکه چوب هم باور پیدا می می

در نیقیه در  االهیونای اسقف و  توسط عده بخت گزینشچه بود که از  ویژگی چهار انجیل

 برخوردار شدند؟ چرا یک بام و دو هوا؟ ۳۸۲سال 

ی  ی مرگ عیسی روی صلیب، پرده مثال دیگری از سیاست یک بام و دو هوا. دقیقاً در لحظه

مردگان در بزرگ معبد اورشلیم از وسط به دو نیم شد، زمین لرزید، قبرها شکافته شد و 

ها به راه افتادند. پس براساس انجیل رسمی، رستاخیز عیسی موضوعی غیرمعمول  خیابان

نبوده است. درست سه روز قبل از اینکه عیسی این کار را بکند، بسیاری دیگر از قبر بیرون 

ً به این مطالب  آمدند و در خیابان های اورشلیم شروع به راه رفتن کردند. آیا مسیحیان واقعا

همان اندازه که برای باور رستاخیز عیسی دلیل وجود دارد، برای  باور دارند؟ اگر نه، چرا؟ 

باور رستاخیز مردم هم وجود دارد )یا بهتر بگوییم، برای هر دو به یک اندازه نقصان دلیل 

فهمند که کدام حکایت دورازذهن را باور کنند و به کدام اعتنا  وجود دارد(. مٔومنین چگونه می

 کنند؟ن

 اتفاق مورخین این است که عیسی وجود به اشاره کردم، نظر اکثریت قریب که قبالً  طور همان

خود گویای مطلب زیادی نیست. ژسوس خودی داشته است ولی این نکته به
168
)عیسی( شکل  

رومی نام عبری جاشوآ
169
یا یشوآ  

170
]یوَشع[ است. این نام نامی مرسوم بوده همانگونه که 

مبلغین دوره گرد و رهگذر امری مرسوم بوده است. بنابراین، وجود  وجود واعظین و
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واعظی به نام یشوآ در آن زمان امر نامحتملی نبوده و حتی ممکن است واعظان متعددی با 

آب را به شراب  توانسته باور این است که یکی از آنها می قابل این نام بوده باشند. نکته غیر

ل را به گنجش گ(، روی آب راه برود)یا طول تکه چوبی را افزایش دهد(، از تبدیل کند )یا گ 

مادری باکره متولد شده و از میان مردگان برخاسته باشد. اگر شما تمایل به باور چنین 

حاضر موجود است  مطالبی دارید، بهتر است دنبال برهان و مدرک بهتری از آنچه درحال

ن، . بهاشیدب یگ  قول کارل س 
171
العاده نیاز  فوق استنادهایالعاده به  ی خارقادعاها’فضانورد،  

شاید سخن کارل سیگن الهام گرفته از الپالس‘. دارند
172

دان مشهور فرانسوی، باشد  ، ریاضی

العاده باید متناسب با میزان  بودن مدرک برای یک ادعای خارق میزان متقن’: که گفته بود

 ‘بودن آن ادعا باشد. عجیب

خارق العاده  ییادعا یسته،ز یدوره گرد به نام ژسوس در گذشته م یادعا که واعظ ینا

 است:‘ متناسب’با آن ادعا  یول ی،خاطر، مدرک مرتبط با آن گرچه جزئ ینو به هم یست،ن

 ینا یاست. ول یستهز یاحتماالً در گذشته م یشوآبه  ی. فردیزناچ ییادعا یبرا یزناچ یمدرک

. پس بهتر آن است استواقعاً خارق العاده  ،هاز قبر برخاست، و او بوده اکرهادعا که مادر او ب

 .یستادعاها درخور و مناسب باشد.که ن ینکه مدرک مرتبط با ا

دیوید هیوم
173

چون ، ، فیلسوف بزرگ اسکاتلندی قرن هجدهم، سخنی در مورد معجزه دارد

این موضوع را موضوع مهمی است من مایلم در اینجا به آن بپردازم. البته من با کالم خودم 

ای بوده _ مثالً، ادعا کند که عیسی از قبر  کنم. اگر فردی ادعا کند که شاهد معجزه بیان می

ل را به گنجشگ بدل کرده _ دو امکان وجود دارد برخاسته، پسربچه  : ای به نام عیسی گ 

 آن ادعا واقعاً رخ داده است.: ۱امکان

کند، یا در  یا ادعای کذب می _ و شاهد ماجرا دچار اشتباه شده است: ۲امکان

ی  آن زمان در توهم بوده، یا گزارشی نادرست به او داده شده، یا آنچه دیده حقه

 یا غیره.، شعبده بازی بوده

اطمینان است، به جانم قسم  این شاهد بسیار قابل’: ممکن است واکنش شما اینچنین باشد

شاهد دیگر نیز در آنجا حضور اعتماد است، ضمن آنکه تعداد زیادی  خورم که قابل می

ً اینکه او سخن کذب بر زبان بیاورد و یا به طریقی دچار اشتباه شده باشد  داشته اند _ اتفاقا

بسیار خب، ولی حتی اگر هم فکر : ولی پاسخ متقابل هیوم به این شرح است‘ معجزه است.
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ً قبول دارید که امکا ۲کنید که امکان  می در قیاس با  ۱ن خودش یک معجزه است، مطمئنا

آمیزتر است. زمانی که در موقعیتی قرار گرفتید که از میان دو امکان یکی را  اعجاز ۲امکان 

 انتخاب کنید، همواره آنی را انتخاب کنید که از اعجاز کمتری برخوردار است.

ن براون، زبردست و بزرگ را دیده یباز حال شعبده آیا تا به ر  اید؟ مثالً، د 
174
یمی آی ن   ج 

سوئیس
175

، دیوید کاپرفیلد،
176
جیمز رندی، 

177
یا پ ن و ت لر 

178
نظر  ؟ جادوی آنها غیرطبیعی به

ای در کار باشد، امکان ندارد که این کار  باید معجزه’گوید،  رسد و ندایی در درون شما می می

ر، این خی’باز صادق باشد بامتانت به شما خواهد گفت که،  ولی اگر شعبده‘ فراطبیعی نباشد.

دهم، اگر راز آن را برای  یک حقه است. نباید به شما بگویم که این کار را چطور انجام می

بازان شما فاش کنم، از محفل شعبده
179
اخراج خواهم شد، ولی مطمئن باشید که این کار  

 ‘ای بیش نیست. حقه

از بازان بااستفاده  بازان صادق نیستند. برخی از این شعبده ی شعبده البته همه

بر آن  عالوه، زنند نمودن قاشق، مبالغ هنگفتی به جیب می و خم‘ های روانی نیرو’اصطالح  به

نمایند تا با استفاده از همان نیروهای روانی  های معدنی را ترغیب می بازانه شرکت دغل

گودبرداری کنند. انجام چنین کارهایی برای متقلبان سخت نخواهد باید  بفهمند که کدام نقطه را

 معجزه دارند.به بود چون قربانیان آنها اشتیاق وافری به باور 

گاهی فهمیدن چگونگی انجام حقه ساده است. برنامٔه تلویزیونی در بریتانیا را به خاطر 

پاتی و غیره بود.  نیروهای روانی از قبیل تله‘ ی متحیرکننده’های  که درمورد ویژگی آورم می

باز معمولی که مجری تلویزیون )دیوید  تعدادی شعبدهاین برنامه چیزی نبود جز درواقع 

فراست
180

( را سرکار گذاشته بودند. یا دیوید فراست واقعاً خیلی احمق بود و یا _ به احتمال 

ها  کرد. یکی از برنامه بیشتر _ به جهت باالبردن محبوبیت برنامه تظاهر به حماقت می

ا می کرد افکار پدرش را از طریق پسر ادع مربوط به پدر و پسری از اسرائیل بود که

خود را به سوی ‘ امواج فکری’کرد و سپس  خواند. پدر به یک عدد مخفی نگاه می پاتی می تله

پدر شدیداً اَدای ‘. خواند فکر او را می’فرستاد و او نیز به درستی  پسر در آن طرف صحنه می

در ‘ پنج!’زد  پسر فریاد می و بعد‘ پسر، گرفتیش؟’: زد آورد و سپس فریاد می تمرکز در می
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شروع به تشویق شدت  بهی مجری دیوانه، َجوگیر شده بودند  این حین تماشاچیان که به واسطه

 ‘! غیرطبیعی! عمیقاً رازآلود! تله پاتی اثبات شد!انگیز حیرت’: نمودند می

این به  شبیه ای بود، پدر جمله گرفتیش؟ بگذارید تا راهنمایی کنم. اگر عدد مخفی هشت 

این   بود، جمله اگر عدد مخفی سه می‘ کنی میتونی انجامش بدی؟ پسر، فکر می’گفت  می

ت؟’بود،  هنوز ’شد،  بود، آن وقت جمله به این شکل می اگر عدد مخفی چهار می‘ رسید به 

باز، خیلی  منظور من از این مطالب این است که حتی با فرض اینکه شعبده‘ نگرفتیش پسر؟

شوید،    کارشٔ ی برعکس آن تیم دو نفره پدر و پسر( و شما نتوانید متوجٔه نحوهماهر باشد )یعن

باید ’ندارد که به این جمله متوسل شویم،  ای بیش نیست. هیچ دلیلی اید حقه باز هم آنچه دیده

 مانند هیوم فکر کنید. ‘ ای در کار باشد. معجزه

البته ، بازی پیاده نماییم مشهور عالم شعبدههای  بیایید تا استدالل هیوم را روی برخی از حقه

 استفاده کنیم.‘ احتمال’از واژه ‘ معجزه’جای  به در این کار باید

ً فشنگ  شعبده: ۱معجزه  ً زن را با اَره به دو نیم کرد. پ ن و ت ل ر واقعا باز واقعا

ل را شده از تفنگ یکدیگر را با دندان گرفتند. دیوید کاپرفیلد واقعاً برج ایف شلیک

 ً دستان عریانش را درون شکم بیماری کرد و  غیب کرد. جیمز رندی واقعا

 های او را بیرون کشید.  روده

باز را مثل یک شاهین زیر  حتی با وجود اینکه تمام حرکات شعبده: ۲معجزه 

نظر گرفته بودید، چشمانتان شما را فریب دادند، بنابراین اینکه چیزی بتواند از 

 است.‘ اعجاز آمیز’ر برود، دید تیزبین شما د

کنم باید حداقل در این نکته با من هم عقیده  تصور می ولی گرچه ممکن است مخالف باشید،

آمیز است را  ای که کمتر اعجاز گزینهباید  ، کمتر به معجزه شبیه است. پس۲باشید که معجزه 

هرگز اتفاق نیفتاده است.  ۱گیری کنید که معجزه  انتخاب کنید و مانند هیوم این طور نتیجه

 شما فریب خورده بودید. 

کنیم،  ای که معجزه واقعی تعبیرش می یا همان معجزه ۱رسد معجزه  گاهی اوقات، به نظر می

ترین مثال  قرار گرفته است. شاید معروف تأییدمورد ی کثیری از شاهدان عینی  توسط عده

‘ظهور روح بانوی ما، فاتیما’آن 
181
 باشد.  
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، در شهر فاتیما۱۹۱۷در سال 
182
در پرتغال، سه بچه ادعا کردند که تصویری از مریم را  

گفت که مریم با او صحبت کرده و وعده داده که در  اند. یکی از آنها به نام لوسیا، می دیده

گردد و این کار تا ماه اکتبر ادامه خواهد یافت تا در  سیزدهم هر ماه به همان نقطه بازمی

ای هویت خود را اثبات کند. شایعه سرتاسر پرتغال  نهایت در آن زمان مریم از طریق معجزه

در سیزدهم ماه اکتبر جمعیت عظیمی )حدود هفتاد هزار نفر( گرد آمدند تا . را فرا گرفت

ی مربوطه رخ داده است. مریم بر  باشند. به گفته شاهدان عینی، مطمئناً معجزه شاهد معجزه

 : اش به سوی آسمان بود، ظاهر شد. سپس لوسیا )و نه هیچ کس دیگر( که انگشت اشاره

روی  رسید که خورشید در حال کنده شدن از دل آسمان و سقوط به نظر می”

ی آتشین در  که انگار این گلوله زده است... دقیقاً در همان زمانی جمعیت وحشت

حال برخورد با جمعیت و نابود نمودن آنان بود، معجزه متوقف گردید و 

خورشید به وضعیت طبیعی خود در آسمان بازگشت و همچون همیشه به آرامی 

 “درخشید.

  

پیروان کاتولیک در آن زمان این داستان را جدی گرفتند )هنوز هم خیلی از آنها این داستان 

 ۱۹۸۱در سال  گیرند( و آن را یک معجزه واقعی اعالم کردد. پاپ ژان پل دوم را جدی می

از طریق ‘ بانوی ما فاتیما،’قصد جان سالم به در برد. باور وی بر این بود که  از یک سوء

نمودن گلوله موجب نجات جان او شده است. آیا این مطلب بدین معناست که  منحرف

اشاره  ۱ها از آنچه من در فصل  باور دارند؟ آیا کاتولیک‘ انوهای ماب’ها به انواع  کاتولیک

کردم چندخداباورتر هستند؟ نه فقط یک مریم بلکه به چندین مریم قائلند و برای هر کدام 

 ظهوری در یک تپه، غار یا دخمه!

اسقف دومینیک الگون گرو ۲۰۱۷در سال 
183

یار کلیسای کاتولیک نیویورک سخنرانی  ، اسقف

ی خود که یکی از شاهدان عینی در شهر فاتیما بوده آورد.  د کرد و نقل قولی از خالهایرا

 : مطلب این بود

خورشید باال و پایین رفت، جلو و عقب رفت، انگار که در حال رقص ”

]در این ‘ تواند خورشید را برقصاند، چه کسی به جز مادر مقدس می’بود. 

خورشید بزرگ شد و به سوی زمین لحظه اسقف الگونگرو خندید[. پس از آن 
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انگار که لباس همه به ’آورد،  خاطر می ی من آن را به به حرکت درآمد. خاله

سپس خورشید به مدت چند دقیقه در ‘’درخشید.  خورشید از زردی می واسطه

و به مدار خود ‘ حال سقوط به سمت زمین بود، ولی ناگهان متوقف شد

 “بازگشت. 

سپس خورشید به مدت چند دقیقه در حال سقوط به ’چه مداریست؟ ‘ ارمد’خود؟ آن ‘ مدار’به 

 برای چند دقیقه! بیایید تا رویکرد هیوم را روی این مطلب پیاده کنیم.‘. سمت زمین بود

ً در آسمان چرخی خورد و سپس به سوی جمعیت سقوط کرد : ۱معجزه  خورشید واقعا

 شدن به آنهاست.  دیکدادند خورشید در حال نز که مردم تشخیص  طوری به

اند و یا گزارشی نادرست به  هفتاد هزار نفر دچار اشتباه شده بودند، یا دروغ گفته: ۲معجزه 

 آنها داده شده است.

ً یک معجزه به نظر می ۲معجزه  زمان  رسد، آیا این طور نیست؟ هفتاد هزار نفر هم واقعا

مطمئناً این خودش  بان آوردند؟دچار یک جور توهم شده باشند؟ یا همگی یک دروغ را بر ز

را در نظر  ۱رسد. حاال گزینٔه دیگر، یعنی معجزه  نظر می ای عظیم است؟ این طور به معجزه

ی زمین  بگیرید. اگر که واقعاً خورشید از جای خود حرکت کرده باشد، آیا در سمتی از کره

در بیرون روستایی در  نه فقط مردمانی که؟ دیدند که هوا روشن بوده نبایستی همه آن را می

که واقعاً خورشید از جای خود حرکت کرده باشد )یا   اگر هم؟ اند کشور پرتغال اجتماع کرده

کره زمین از جای خود حرکت کرده باشد و این تصور در ذهن ایجاد شده باشد که انگار 

گر را شد که اگر بگوییم سیارات دی ای می خورشید دچار جابجایی شده(، این رخداد فاجعه

ً اگر  دنیای ما را نابود می کم دستکرد  نابود نمی برای چند دقیقه سقوط ’کرد. خصوصا

 ‘! کرد می

گزینیم و این طور نتیجه  تر را برمی بنابراین، براساس رویکرد هیوم، معجزه ضعیف

گیریم که معجزه مشهور فاتیما هرگز رخ نداده است. من عمالً خیلی سعی کردم تا معجزه  می

ً آنجا هفتاد هزار نفر جمع بودند؟ آنچه بیش از  را ۲ بوده اعجازآمیز جلوه بدهم. آیا واقعا

مدرک تاریخی برای چنین عدد بزرگی چیست؟ در همین زمان ما اغلب درخصوص این 

میلیون نفر در مراسم تحلیف  ونیم کرد یک ادعا می شود. دانلد ترامپ اعداد مبالغه می

کند که این سخن  بودند. مدارک تصویری موجود اثبات میجمهوری وی شرکت کرده  ریاست

رد هم آمده  ۱۹۱۷بسیار گزاف است. حتی با فرض اینکه هفتاد هزار نفر در فاتیما در اکتبر  گ 

اند؟ شاید  اند که حرکت خورشید را به چشم خود دیده باشند، چه تعداد از آنها واقعاً ادعا کرده
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سینه این تعداد زیادتر  به ی نقل قول سینه سپس به واسطه شماری دیده باشند ولی تعداد انگشت

که لوسیا به آن جماعت گفت، به خورشید خیره شوید )البته  طور همانشده باشد. اگر شما هم 

زند(، ممکن است کمی دچار توهم در جابجایی و   این کار را نکنید چون به چشمتان آسیب می

مکان مبالغه در میزان جابجایی و تعداد شاهدان حرکت خورشید بشوید. البته بعد از آن، ا

 سینه وجود خواهد داشت.  به قول سینه واقعه از طریق نقل

ی مهم این است که ما اجباری نداریم خودمان را با این جزئیات اذیت کنیم. حتی  ولی نکته

ً اگر همه ا ی آن هفتاد هزار نفر ادعا کردنده باشند که حرکت خورشید و سقوطش ر واقعا

دانیم که چنین اتفاقی رخ نداده است چون کرٔه زمین سالم مانده و  اند، ما به یقین می دیده

خارج از شهر فاتیما حرکت خورشید را ندیده است. معجزٔه مورد ادعا هیچگاه رخ کس  هیچ

 نداده و کلیسای کاتولیک از روی حماقت به این موضوع صحت رسمی بخشیده است. 

بخش لوسیا برای ساختن  ای مشابه در کتاب یوشع آمده است. شاید آن داستان الهام اتفاقاً معجزه

اسرائیل، سرگرم یکی از چندین نبرد خود با  داستان خودش شده باشد. یوشع، رهبر قوم بنی

قبایل رقیب بود و برای تثبیت پیروزی خود نیاز به مقدار بیشتری زمان داشت. چه کار کنیم؟ 

توانستید مستقیماً با خدا صحبت کنید. تمام کاری که  روشن است! در آن روزها شما می حل راه

داشتن خورشید در دل  داد این بود که از خدا بخواهد تا از طریق نگه انجام میباید  یوشع

آسمان، رسیدن شب را به تعویق بیاندازد. خداوند مرحمت فرمود و خورشید در جایش ثابت 

به جهت پیروزی در پیکارش از یک روز کامالً طوالنی برخوردار شود. ماند تا یوشع 

کند. ولی  اینچنین فکر نمی راستینیروشن است که این معجزه رخ نداده است. هیچ اندیشمند 

حقیقت  به عینهتک کلمات مندرج در انجیل  هستند مرتجعین مسیحی که مایلند باور کنند تک

زنند تا راهی  رتجعینی را بیابید که ناامیدانه به هر دری میهای متارنماتوانید  دارد. حتی می

پیدا کنند که معجزه روز طوالنی یوشع درست و حقیقی از آب در بیاید. البته کتاب یوشع یکی 

 یمکن یپرسش را مطرح م ینو ارویم  های عهد عتیق است. حال سراغ عهد عتیق می از کتاب

  یر؟خ یادارند  یقتحق آن یاز داستان ها یک یچاصالً ه یاکه آ
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۳ 

 آنها گیری شکل چگونگی و هاافسانه
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عهد به  نسبتبودن عهد جدید  مٔوخربیشتر در مورد عهد جدید صحبت کردم.  ۲در فصل 

آن برای تبدیل شدن به تاریخ )واقعی( است. من وقت خیلی زیادی   ترین ویژگی عتیق، اصلی

کنم. عهد عتیق بیش از پیش ما را به عالم اسطوره و افسانه  روی عهد عتیق صرف نمی

یک سند تاریخی جدی  عنوان بههمین خاطر متخصصان متون دینی آن را  برد و به می

ی خود مهم و جالب هستند و از این روست که این فصل  ها نیز به نوبه گیرند. ولی افسانه نمی

گیری آنها  ها و چگونگی شکل ی آغاز بررسی افسانه عنوان نقطه از کتاب از عهد عتیق به

 کنم.  استفاده می

نه تنها بزرگ خاندان اصلی یهودیان است بلکه بنیانگذار سه دین اصلی توحیدی  ابراهیم

رود. ولی آیا او واقعاً وجود  شمار می سالم( در دنیای امروز نیز به)یهودی، مسیحی و ا

نیز صادق است،  و شاه آرتور رابین هود هرکول، آشیل،درمورد  که طور همانداشته؟ 

باشد، ضمن آنکه دلیل متقنی دال بر اینکه ابراهیم وجود  تشخیص مطلب فوق غیرممکن می

ای نیست که نیاز به  العاده جود ابراهیم ادعای خارقخارجی داشته نیز در اختیار نداریم. اما و

ای داشته باشد. برخالف روز طوالنی یوشع یا رستاخیز مسیح، یا سه روز  العاده مدرک خارق

ی بزرگی  لهاجود یا عدم وجود ابراهیم خیلی مسزندگی یونس در شکم یک ماهی بزرگ، و

 نیست. همین موضوع برای داوود،بر وجود یا عدم وجود وی در دست  نیست. مدرکی دال

ای در  قهرمانی دیگر در تاریخ یهودی نیز صادق است. هیچ سابقه عنوان بهپادشاه یهودیان 

نمانده است. جای  به ی باستان شناسی و یا منابع مکتوب غیراز کتاب مقدس از داوود زمینه

یخ وجود داشته، مفهوم این نکته این است که حتی اگر فرض کنیم چنین شخصی در طول تار

 ای و پرآوازه. ی محلی بوده تا یک پادشاه بزرگ اسطوره احتماالً رئیس قبیله

‘آواز سلیمان’حال که صحبت از آواز به میان آمد، کتاب 
184
آواز ’)نام دیگر این کتاب  

‘آوازها
185
تری برای آن است چون اثر مزبور توسط سلیمان  باشد که البته عنوان مناسب می 

برانگیز است که شورای  ست( تنها بخش جذاب کتاب مقدس است. خیلی تعجبنوشته نشده ا

نیقیه این کتاب را در فهرست کتاب مقدس لحاظ نموده، ولی البته نکته جالبی در این خصوص 

ی شاه جیمز  ی کتاب مقدس که مربوط به دوره ی ترجمه ترین نسخه وجود دارد. معروف

بیان درواقع ی هر صفحه است. آواز مربوطه باشد، همراه با تفسیرهایی در باال می

ی میان یک زن و مرد است. ولی تفسیرهای  ی عشق کامجویانه انگیز و شاعرانه شگفت

نظیر است! طرز  بی ‘عشق متقابل مسیح و کلیسا.’گویند؟  مسیحی باالی هر صفحه چه می
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وانمود کنید که انگار عمالً نوشته شده توجه ننمایید و طوری آنچه به : االهیونتفکر معمول 

 تمام آنچه گفته شده با هدف تمثیل و استعاره بوده است.

ی بن  جامعه’در متن ترجمه نسخه شاه جیمز، زبان انگلیسی زیبایی بکار رفته است. کتاب 

‘داوود
186
ی آن مبهم و نارساست.  خوبی کتاب آواز آوازهاست ولی کالم شاعرانه  به کم دست 

ی بن داوود  کنم، جامعه اید، من این دو کتاب را به شما پیشنهاد می دهنخوان اگر کتاب مقدس را

ی شاه جیمز را بخوانید. چون این کتب حال و هوای  ی ترجمه و آواز آوازها. ولی حتماً نسخه

دهد. البته اگر  ی آنها به زبان انگلیسی امروزی خیلی جواب نمی شاعرانه دارند، ترجمه

های  ن اصلی عبری این متون چه گفته، در آن صورت ترجمهبخواهید بهتر متوجه شوید مت

آید. البته اگر این کار را انجام بدهید احتماالً موفق به درک مطالبی  امروزی به کارتان می

دهند خیلی به آنها اشراف نداشته باشید! اگر منظور من  خواهید شد که معلمان دینی ترجیح می

 این کتاب صبر کنید.  ۴صل شوید، تا ف از این سخن را متوجه نمی

ی بن داوود و آواز آوازها( ادعا ندارند که برگی از تاریخ هستند.  دو کتاب محبوب من )جامعه

ش(سفر پیدای) آفرینش سفر ولی سایر کتب عهد عتیق از قبیل
187

، سفر خروج
188
موت(،   )ش 

تاریخ پادشاهان
189
وج، سفر این طور نیستند. مسیحیان، مجموعه کتب سفر پیدایش، سفر خر 

الویان
190

، سفر اعداد
191

، سفر تثنیه
192
گانه را اسفار پنج 

193
 ویا کتب پنج گانه عهد عتیق  

سنتی فرض بر این است که موسی لحاظ  بهنامند.  می یهودیان همین مجموعه کتب را تورات

 که طور همانکند.  طور فکر نمی ی این کتب را نوشته ولی هیچ اندیشمند واقعی این همه

صادق است، شاید در  هایش  و یا شاه آرتور و شوالیه داستان رابین هود و هوادارانشدرمورد 

از حقیقت نهفته باشد ولی چیزی در آن نیست که بخواهید  گنگیهای  اسفار پنج گانه نیز تکه

 نام آن را تاریخ واقعی بگذارید. 

قهرمانانه آنها به سرزمین ی بزرگ آبا و اجدادی یهودیان اسارت آنها در مصر و فرار  افسانه

موعود است. آنجا اسرائیل بود، سرزمینی آکنده از شیر و عسل روان. سرزمینی که خدا 

فرمود از آن  آنهاست و به همین خاطر یهودیان با قبایلی که از قبل در آن سرزمین در حال 
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بارها تکرار  زندگی بودند به نبرد برخاستند. کتاب مقدس با وسواسی بیمارگونه این مطلب را

کند. پیشوایی که یهودیان را در امر خروج از مصر به سوی سرزمین موعود رهبری  می

نمود، موسی بود. همان موسایی که یهودیان باور دارند نویسنده پنج بخش اول کتاب مقدس 

 عهد عتیق است.

مهاجرت گرفتن کل یک ملت و سپس  بردگی ای به این مهمی مثل به شاید تصور کنید که واقعه

جای  ردپایی از خود در آثار باستانی و مکتوب مصر بهباید  های بعدی آنها جمعی نسل دسته

بر اسارت یهودیان  هیچگونه سندی موجود نیست. هیچ مدرکی دال متٔاسفانهگذاشته باشد، ولی 

ً در فرهنگ یهودی ریشه دوانده،  در مصر وجود ندارد. باوجوداینکه افسانه ی مزبور عمیقا

ماالً چنین چیزی هرگز رخ نداده است. هرگاه در کتاب مقدس نام خداوند و یا موسی آورده احت

که شما را از مصر خارج ’: چیزی شبیه این جمله استی شود، در اکثر مواقع عبارت بعد می

 ‘نمود.

یهودیان هر ساله در جشن پ َسح
194
دارند. چه تخیل  گرامی می ی فرار از مصر را یاد و خاطره 

چه واقعیت، داستان زیبایی نیست. عزم خداوند بر آن بود که فرعون، پادشاه مصر، باشد 

آمیز نظر فرعون در توان  را آزاد نماید. شاید فکر کنید که تغییر معجزه یاسرائیل بردگان بنی

عکس این را انجام داد. البته در ابتدا  رکه خواهیم دید خدا دقیقاً ب طور همانباشد، ولی  خدا می

. بالی آسمانی هر گذاشتسرهم، فرعون را تحت فشار  از طریق نزول ده بالی آسمانی پشت

تر بود به طوریکه در نهایت فرعون تسلیم شد و بردگان را آزاد  ی قبلی جانکاه بار از مرتبه

های  ها، دَُمل ، هجوم ملخها نمود. در میان بالیای طبیعی مواردی همچون هجوم قورباغه

روز تاریکی مطلق بود. آخرین بالی آسمانی، بالیی قاطع  چرکین در میان مردمان و سه شبانه

شود. خداوند  گرامی شمرده می بخش بود و این همان بالیی است که در جشن پسح  و نتیجه

رسید  ان میی یهودی کشت ولی وقتی به جلوی خانه ی مصری را می ی هر خانه بزرگترین بچه

اسرائیل  داد. به قوم بنی کرد و فرزندان ایشان را مورد عفو قرار می پوشی می از این کار چشم

ی مرگ بداند  گفته شده بود که جلوی درب منزل خود را با خون گوسفند رنگین کنند تا فرشته

فکر  از کدام منازل صرفنظر کند. البته شاید پیش خودتانباید  کشی که در این جشن کودک

توانسته منازل را از هم تمیز بدهد. ولی شاید نویسنده  کنید که خدای خردمند و دانای مطلق می

بخشد. به هر  داستان خیال کرده که خون گوسفند جذابیت بصری خاصی به واقعه می

شود  ی جشن پسح پرآوازه که همچنان توسط یهودیان در سرتاسر دنیا برپا می صورت، قضیه

 چنین است. 
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اسرائیل  رفته بود که تسلیم بشود و اجازه دهد زودتر از اینها بنی واقع، فرعون تا جایی پیش در

داشت چون در آن  همراه می ی خوشایندی به افتاد، نتیجه اگر این اتفاق می، آنجا را ترک کنند

های جادویی  بردند. ولی خدا عمداً از قدرت صورت تمام آن کودکان بیگناه جان سالم بدر می

بتواند بالیای بیشتری را  خدا و به این صورت بخرج دهدخود استفاده نمود تا فرعون سماجت 

های  و به آنها نشان دهد که رئیس کیست. به گفته نازل بداردمصریان رآیات الهی ب عنوان به

 : خدا خطاب به موسی توجه کنید

های  نشانهبا وجود آنکه آیات و ، کنم تر می ولی من فرعون را سنگدل”

کنم، او به تو گوش نخواهد داد.  آمیز خود را در مصر چندین برابر می معجزه

، قوم خود ی بی کرانپس، دستان خود را روی مصر خواهم گذاشت و با قدرت

آن زمان که دستانم را . اسرائیل را بیرون خواهم کشید، مردمان من، قوم بنی

یرون آورم، مصریان خواهند اسرائیل را از آنجا ب روی مصر بگشایم و بنی

 ( ۲: ۷-۳)سفر خروج “ فهمید که من خدا هستم.

، اسرائیل سر باز بزند کرد تا او از آزاد نمودن بنی‘ سنگدل’فرعون بیچاره. خدا او را 

ً این کار از آن جهت بود که خدا بتواند حقه ی پسح خود را پیاده کند. خدا حتی  مخصوصا

های اول  کند تا فرعون جوابش منفی باشد. درنتیجه بچه میپیشاپیش به موسی گفت که کاری 

که گفتم، داستان  طور همانی مصری همگی توسط خدا کشته شدند.  ها گناه خانواده و بی

 توانیم خرسند باشیم که چنین چیزی هرگز اتفاق نیفتاده است.  قشنگی نیست و می

داستان این اسارت از اسارت در مصر نیز اسیر گشتند که البته  ها در باب ل اسرائیل بعد بنی

پیش از میالد،  ۶۰۵تر است. مدارک بسیاری در این خصوص وجود دارد. در سال  مستند

پادشاه بابل، بخت نصر
195

برد.  اسارت می به ، اورشلیم را محاصره و بسیاری از یهودیان را

ردد. گ فتح می سال بعد، شهر بابل توسط پادشاه پارسی، کوروش بزرگ ۶۰در حدود 

ی خود بازگردند، که البته تعدادی از آنها  دهد یهودیان به خانه و کاشانه کوروش اجازه می

ی تبعید در بابل  های عهد عتیق در مدت یا حدود دوره دهند. اکثر کتاب همین کار را انجام می

توسط موسی، داوود، نوح یا آدم   کردید داستان اند. بنابراین، اگر تا حال فکر می نوشته شده

تحریر در آمده باید در تفکر خود بازنگری کنید. اکثر وقایع  افرادی با اطالعات موثق به رشته

پیش از  ۶۰۰تا  ۵۰۰اند، یعنی حدود سال  تر نوشته شدهمٔوخرمندرج در عهد عتیق در زمانی 
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خ میالد. بنابراین زمان نگارش این متون بسیار بعدتر از زمانی بوده که وقایع مورد ادعا ر

 اند.  داده

پریشی با توجه به زمان
196
هایی  توانیم سرنخ )آناکرونیسم( حوادث در متون مزبور می 

پریشی به معنای وقوع چیزی در  زمان .خصوص زمان نگارش عهد عتیق بدست بیاوریم در

فراموش کند روی  زمان نادرست است. مثالً در نمایشی مربوط به روم باستان، بازیگر

آفرینش اشاره سفر پریشی در کتاب را باز کند. در اینجا به یک زمان اش صحنه ساعت مچی

آفرینش نوشته شده که ابراهیم صاحب تعدادی شتر بوده است. ولی سفرکنم. در کتاب  می

ها پس از زمان مرگ ابراهیم، شتر اهلی  شناسی حاکی از آن است که تا قرن شواهد باستان

ای است  در بابل شتر اهلی شده بود و این همان دورهنشده بود. اما در زمان اسارت یهودیان 

 .نگاشته شده است آفرینش سفر که کتاب

توانیم بگوییم؟ آدم و  آفرینش چه میسفرهای آغازین کتاب  مورد افسانه خب، ببینیم حاال در

ً برگرفته از یک افسانه بابلی به نام افسانه ی  حوا؟ یا کشتی نوح؟ داستان نوح مستقیما

تیماوتَنپیش
197
آفرینش در زمان اسارت سفر برانگیز نیست چون کتاب ب تعجباست. این مطل 

ش بابل نوشته شده است. داستان اوتَنپیشتیم نیز به نوبه ی خود برگرفته از گیلَگم 
198
ای   حماسه ،

جهان باشد چرا که دو هزار  یاثر ادب ینتر یمیحماسه قد ینبه جرات ا یدشاسومری است. 

 فسانه یابه نقل از ها چندخداباور بودند.  یسومر از داستان نوح نوشته شده است. یشسال پ

چون از  توانستند بخوابند. یانسان ها، نم یادز یبه خاطر سروصداخدایان ها  یسومر یلس

 خروشان غرق کنند. ییلگرفتند که همه انسان ها را در س یمبه تنگ آمده بودند تصم یاهوه ینا

به نام  یدلش به حال مرد ی[ا نک]به سومری،  آب به نام ائا ی)خدا یاناز خدا یکی یول

 یاست( و به او ندا داد تا کشت  یوسودراتر ز یمینسخه قد یکنام در  ینسوخت )ا یشتیماوتَنپ

باقی داستان شباهت زیادی به داستان نوح  بگذارد.  ‘یحافظ زندگ’بسازد و نامش را  یبزرگ

 یکپرستو و  یکفاخته و  یک، می شوندبرده  یبه داخل کشت یاز هر نوع یواناتح: دارد

، و قصه یاخیرشود  یم یدهد یدر آن حوال یخشک یاآ ینندتا بب می گردند گسیل یکالغ از کشت

به همین صورت ادامه می یابد تا به پرده ی پایانی آن که همان رنگین کمان چشم نواز است 

 یرانگرو یها یلس یانپا یرا به نشانه  یکمان ینرنگ  ،یشتاربه نام ا یگرید ی. خدامی رسیم

 . یدآسمان گستران دلدر 
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های یونانی نیز داستانی مشابه وجود دارد. زئوس، شاه خدایان، خشمگینانه تصمیم   در اسطوره

گرفت تا مهر پایانی بر زندگی بشر بزند. سیلی به راه انداخت و همگان را غرق کرد. همگان 

ئ وکالیونبجز یک زوج، د 
199
و همسرش پیرا 

200
شناور بودند در   . آنها که روی یک تخته

نهایت روی کوه پارناسوس
201
درمورد  هایی به ساحل آرامش رسیدند. در سرتاسر دنیا، افسانه 

ی  برد. در افسانه ی آنها تنها یک خانواده جان سالم بدر می سیلی عظیم وجود دارد که در همه

ُککس بازماندگان، یعنی ُککسآزت ک از مکزیک باستان، تنها 
202
ی  و همسرش روی تنه 

شوند  رسند و آنجا پیاده می ی کوهی می درختی روی آب شناورند و در نهایت مانند نوح به قله

 تا به ازدیاد جمعیت بپردازند. 

، مسیحیان داستان نوحچندخداباورانه ی بابلی و ی   اطالعی از ریشه سرخوش از جهل و بی

نتاکی پول جمع کردند )وجوه معاف معتقد به کتاب  مقدس در همین زمان خودمان در ایالت ک 

از مالیات( تا بتوانند کشتی چوبی عظیم نوح را بسازند و مردم برای تماشای آن پول 

کردند. اگر  این داستان تعمق میدرمورد  بپردازند. شاید فکر کنید این جماعت باید کمی بیشتر

شوند باید دارای یک  یی که انواع مختلف حیوانات یافت میحکایت نوح حقیقت داشت، جاها

الگوی پراکندگی مشخص با مرکزیت مکانی بود که کشتی نوح در آنجا به ساحل نشست، 

که هر قاره یا جزیره جانورانی  شاهد هستیم در ترکیه. در عوض، عمالً  یعنی کوه آرارات

خوار و تنبل  نو، مورچه آمریکای جنوبی و گینهن در استرالیا، ادار کیسه: دارد خود بهمنحصر 

دار در ماداگاسکار. آن جماعت در کنتاکی چه فکری  های پوزه در آمریکای جنوبی و میمون

اند و  اند که آقا و خانم کانگورو از کشتی نوح بیرون جهیده اند؟ آیا تصور کرده پیش خود کرده

اند؟ بعد هم به  د خود را به استرالیا رساندهدار شون کنان و بدون اینکه در طول مسیر بچه جهش

دنبالشان آقا و خانم وامَبت
203

، آقا و خانم گرگ تاسمانی
204

، آقا و خانم شیطان تاسمانی
205

، آقا 

و خانم بیلبی
206
شوند؟ در ضمن، آقا  جا بجز استرالیا یافت نمی داران که در هیچ ی کیسه و بقیه 

ی  تقیم به سمت مادگاسکار و نه هیچ نقطهجفتش _ مس ۱۰۱_ هر دار   و خانم میمون پوزه

این همه راه را تا آمریکای  سالنه سالنهخیز و  آیا آقا و خانم تنبل سینه. اند صف کشیدهدیگر، 

                                                           
199

Deucalion 
200

 Pyrrha 
201

Mount Parnassus 
202

Coxcox 
203

 Wombat 
 کوآال است  آن یشاوندخو ترین یککوتاه که نزد یبا پاها داری یسهپستاندار ک

204
Tasmanian Wolf 

205
Tasmanian Devil 

 کند یم یزندگ یتاسمان یها است که در جنگل دار یسهک یپستاندار
206
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ً در  اند؟ براساس اصل تکامل، تمام جانوران و سنگواره جنوبی طی کرده های آنها دقیقا

از دالیل و شواهدی بود که چارلز جایی هستند که باید باشند. این موضوع بخش مهمی  همان

ها سال و به طور مجزا  دار طی میلیون داروین مورد استفاده قرار داد. نسل پستانداران کیسه

ال، اپوسومآداران )کانگورو، کو های مختلفی از کیسه در استرالیا تکامل یافته و به شاخه
207
 ،

کواکا
208

، کوسکوس
209
ی دیگری از  سال دستهها  وغیره( تبدیل شده است. در طول میلیون 

خوار، آرمادیلو)زره دوز( و  ، مورچه پستانداران در آمریکای جنوبی به انواعی از قبیل تنبل

های دیگر از جمله میمون  به همین صورت دسته. های مختلف آنها تبدیل شده است  گونه

 اند. دار در مادگاسکار و جانوران دیگر در آفریقا و غیره شکل گرفته پوزه

 

ای این گونه  کرده اش تاریخ نیستند و هیچ خداشناس تحصیل داستان آدم و حوا یا نوح و کشتی

بیش نیستند. ‘ افسانه ای’های بیشمار از سرتاسر دنیا اینها نیز  کند. مانند داستان فکر نمی

مشکل با خود افسانه نیست. برخی از آنها زیبا هستند و بیشتر آنها جالب، ولی هیچکدام تاریخ 

کنند که  کرده در آمریکا و جهان اسالم تصور می بسیاری از افراد غیرتحصیل متٔاسفانهنیستند. 

ی مردم دارای افسانه هستند. این دو موردی که من به آنها  ها تاریخ هستند. همه این افسانه

یهودی، مسیحی و اسالم لحاظ  های یهودی هستند که چون در کتب مقدس اشاره نمودم افسانه

 اند بسیار مشهورند. شده

های باستانی روشن نیست. شاید داستانی واقعی درمورد عملی که  گیری افسانه چگونگی شکل

ً رخ داده وجود داشته باشد )مثالً عملی شجاعانه توسط قهرمانی ملی مثل آشیل یا  واقعا

 ای جماعت گرداگرد آتش را سرگرم هود.( شاید نقالی رویاپرداز با بازگویی قصه رابین

شده از یک اتفاق واقعی بوده و یا حکایتی  ای تحریف ی مزبور یا نسخه کرده است. قصه می

گویی، احتمال دارد که نقال از  های سند باد. در فرآیند قصه کننده مثل قصه تخیلی و سرگرم

شده هستند استفاده  تر که برای مخاطب شناخته های قدیمی های موجود در افسانه شخصیت

هایی مانند هرکول، آشیل، آپولو و ت سئوس شخصیت: نماید
210

ی خود  . یا مثالً اگر به زمانه

هایی مثل خرگوش ناقال، سوپرمن یا اسپایدرمن )مرد عنکبوتی(.  رجوع کنیم، شخصیت

های  ی حائز اهمیت دیگر این است که شاید نقال فقط با هدف سرگرمی مخاطب، داستان نکته
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210
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هایی پندآمیز و اخالقی بوده است.  قصود او ساختن حکایتتخیلی خود را نساخته باشد. شاید م

مثل حکایت عیسی در مورد سامری نیکوکار
211
یا حکایات ایسوپ 

212
. 

کننده اصلی داستان شاید  گاهی اوقات ابداع، بودن آنهاست ها رویایی ویژگی مشترک افسانه

بر این باور خودش در حال تعریف کردن خواب بوده است. در طول تاریخ مردمان بسیاری 

ای به سوی پیشگویی  ان معنادار است. تصور بر این بوده که رٔویا دریچههایش اند که رویا بوده

دم باستانی و  شناسی بومیان استرالیا به سپیده ی اسطوره ، سرچشمهبرای مثالآینده است. 

 اند.  نامیده‘ زمان رٔویا’گردد که نام آن را  رازآلودی در گذشته برمی

یا برگرفته از تمثیل ، ز اینکه خاستگاه داستان ریشه در واقعیت داشته باشد یا تخیلصرفنظر ا

های متمادی موجب تغییر آن  سینه در گذشت نسل به قول سینه باشد یا رٔویا، تحریف در نقل

خواهد شد. احتمال مبالغه درخصوص کارهای نیک وجود دارد و این مبالغه ممکن است تا 

کنند. مثالً  ها در روند بازگویی تغییر می ز پیش برود. گاهی ناممرزهای فراانسانی نی

ی عبری تغییر کند. در این  ی سومری به شخصیت نوح در نمونه اسطوره عنوان بهاوتَنپیشتیم 

تر  شوند. نقاالن یکی پس از دیگری با تغییر و جذاب فرآیند جزئیات مختلف دچار تغییر می

کنند که  ردند. یا مثالً وقایع داستان را طوری طراحی میگ کردن داستان موجب بهبود آن می

به شخصیت محبوب آن بیشتر بیاید. بنابراین، زمانی که داستان یاد شده شکل مکتوب به خود 

مطلب اولیه درواقع گیرد تنها بخش ناچیزی از مطلب اصلی و اولیه در آن باقیمانده است.  می

 گیرد. ای به خود می رهگردد و شکل اسطو به یک افسانه تبدیل می

های شگفتی از این نوع  تواند خیلی سریع رشد کند. ما در عصر خودمان شاهد مثال افسانه می

زنده درمورد  های بسیاری بینیم. افسانه ها را به چشم می هستیم و در عمل تولد و رشد افسانه

سلی وجود دارد و همین خود باعث می های  درخصوص داستانشود تا  دیده شدن ا لویس پ ر 

 تر فکر کنیم. مشابه در ارتباط با رستاخیز مسیح عمیق

های کاالیی فرقه’های امروزی  ی من در رابطه با افسانه مثال مورد عالقه
213
نو و  گینه‘  

جزایر مالنزیا
214
در اقیانوس آرام است. در طول جنگ جهانی دوم بسیاری از این جزایر  

های نظامی  بریتانیایی و استرالیایی اشغال شدند. قرارگاهتوسط نیروهای ژاپنی، آمریکایی، 

مملو از کاالها و مایحتاج مختلف )مواد غذایی، یخچال، رادیو، تلفن، خودرو و غیره( بودند. 
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البته این موضوع از قرن نوزدهم متداول بود و کاال و مایحتاج مورد نیاز مستشاران و 

شد. ولی حجم کاالی وارداتی دوران جنگ  می عوامل استعماری و غیره به این شکل ذخیره

ساکنان جزیره را متحیر کرد. هیچ خارجی به کشاورزی، ساخت خودرو یا یخچال و یا 

ی آن چیزهای خوب همچنان از  هیچ کار مفیدی مشغول نبود. ولی با این وجود، همه اصوالً 

ً از خود  آسمان، چون در طول جنگ، هواپیماهای  آسمان در حال سرازیرشدن بودند. واقعا

کردند. برای ساکنان آنجا بدیهی بود که تمام این کاالهای  باری بزرگ آنها را حمل می

داشتنی از طرف خدایان و یا نیاکان )که مانند خدایان مورد پرستش بودند( ارسال  دوست

س دادند پ گران هرگز کار مفیدی در قبال دریافت آن کاالها انجام نمی چون اشغال. گردد می

طوری باید  های مزبور های دینی باشد. آیین مراسم و آیینباید  دادند هرچه که انجام می

یشتری از طراحی شده باشد که خدایان کاالها را خشنود کند و آنها ترغیب نماید تا کاالهای ب

. بنابراین، ساکنان محلی با هدف خشنود نمودن خدایان کاال، سعی بدارندعرش بر آنها ارزانی 

 ها تقلید کنند. خارجی  دند تا از روی آییننمو

نوعی مکان باید  کردند؟ خب، مشخص است که فرودگاه های چگونه این کار را می خارجی

آیند. بنابراین، ساکنان محلی  مقدس و روحانی باشد چون هواپیماهای باری در آنجا فرود می

را احداث کنند. این فرودگاه خودشان ‘ فرودگاه’تصمیم گرفتند تا در فضای مناسبی در جنگل 

های رادیویی ساختگی، هواپیماهای ساختگی و باند ساختگی  دارای برج کنترل ساختگی، دکل

های خود را ترک کردند و دیگر کاالیی از  بود. بعد از جنگ وقتی نیروهای جنگی قرارگاه

شدند. از  ‘بازگشت )رستاخیز( دوم’آسمان سرازیر نشد، ساکنان جزیره امیدوار به نوعی 

ی از دست رفته و  های خود برای خشنود نمودن خدایان و بازگشت به دوره همین رو تالش

 سرشار از فراوانی را دوبرابر کردند.

هم  زمستقل رشد کردند و هنوشکل  به های متعددی با فواصل زیاد های کاالیی در جزیره فرقه

ی تانا )وانوآتو( شوند. در جزیره تر می برخی از آنها روزبروز ریشه دار
 215

جان ’، فرقه 

ای  ای و موعودگونه هنوز هم پابرجاست. جان ف روم، همانند عیسی، شخصیت اسطوره ‘ف روم

است که ساکنان محلی باور دارند روزی بازخواهد گشت و پیروانش را مورد تفقد قرار 

آمریکایی باشد که رسد که نام جان ف روم برگرفته از یک سرباز  نظر می خواهد داد. به

تلفظ  frumدر لهجه آمریکایی  fromشهرت داشته است )‘ John from America’‘به 

( را Tom Navy) ‘تام ن یوی’ی مشابه دیگری  فرقه شود، به معنی اهل جایی بودن است(. می

 ها، نام یا عنوان مربوطه احتماالً به شخصیتی که ها و فرقه پرستند. در هریک از این آیین می
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تبدیل ‘ نوح’به ‘ اوتَنپیشتیم’تری دارد، پیوند زده شود. مثالً،  ریشه در خدایان محلی و قدیمی

 شده است. 

پرستند.  یک خدا می عنوان بهرا  ی دیگری نیز در جزیره تانا وجود دارند که پرنس فیلیپ فرقه

ان در این مورد خاص دیگر صحبت از کاال و مایحتاج نیست بلکه بحث بر سر یک ملو

رفت مورد  دریایی جذاب و خداگونه در یونیفرم سفید است که هر جایی در آن جزیره می

های چینی بوده  رسد این نقطه شروعی برای زمزمه گرفت. به نظر می استقبال مردم قرار می

که او از جزیره تانا دیدن کرد آغاز شد و هنوز هم  ۱۹۷۴باشد. افسانه پرنس فیلیپ از سال 

 برخی ساکنان جزیره در انتظار بازگشت دوباره او هستند.  ۲۰۱۸در سال 

چه راحت سر بر  ها اصوالً  دهد که افسانه های مذهبی نوین به خوبی به ما نشان می این فرقه

‘زندگی  ب رای ن’آورند. احتماالً فیلم  می
216
‘مانتی پایتان’اثر گروه  

217
، فیلماین در  اید؟ را دیده 

دست وحشت زده از  یاو که با حالتگیرند.  قهرمان داستان را با منجی موعود اشتباه می مردم

از  یکیاندازد و  یم ینزم یروبرا  یاییکدو قلیر یک در طول مس یزدگر یم مشتاقجماعت 

ً بالفاصله پس از این شکافی در میان جا می گذاردیز خود را ن یصندل ها . تقریبا

شوند. یک دسته به صندل  ی رقیب تبدیل می آنها به دو دسته شود و پرستشگران ایجاد می

ی دیگر به کدوی مقدس. اگر فرصت کردید حتماً این فیلم را ببینید  آورند و دسته مقدس رو می

 ادیان.گیری  شکلچگونگی درمورد  عیاراست تمام  هجوی حال درعیندار و  _ فیلم واقعاً خنده

دیوید اَت نبورو
218

 از ی بسیاری ی من )مطمئناً مورد عالقه یکی از افراد مورد عالقه عنوان به، 

ی تانا را این  در جزیره مردم( گفتگوی خودش با یکی از پرستشگران جان ف روم، به نام َسم

ی جان ف روم  سال، بازگشت دوباره ۱۹شود که پس از  کند. او به سم یادآور می طور بازگو می

 : رخ نداده است

اگر ’: را که تا آن لحظه به زمین خیره بود به من دوخت و گفتسم چشمانش ”

توانید دو هزار سال برای آمدن مسیح صبر کنید و او نیاید، من هم  شما می

 “ توانم بیشتر از نوزده سال برای جان صبر کنم. می

کرد دیوید اَت نبورو یک مسیحی  سم از این حرف منظوری داشت )اگرچه در اینکه فکر می

(. مسیحیان اولیه بر این باور بودند که بازگشت دوم مسیح قرار بوداشتباه دچار است  معتقد
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است در طول حیات خودشان اتفاق بیفتد. ضمن اینکه طبق کالم مسیح که در انجیل آمده _ و 

 کرده است. اند _ مسیح نیز خود چنین فکر می یا به گفته کسانی که انجیل را نوشته

های  ی جان ف روم یا همان فرقه نسبت جدید است که برعکس فرقه ای به فرقه مورمونیسم

در سرتاسر دنیا گسترش پیدا کرده و مقام و مکنتی برای  ی بازگشت ا لویس، کاالیی، یا فرقه

خود به هم زده است. مٔوسس مورمونیسم
219
مردی از ایالت نیویورک به نام جوزف  

اسمیت
220
ای به نام مورونی شتهفر ۱۸۲۳کرد که در سال  بود. او ادعا می 

221
به او گفته که  

درآورد.  بودندمتونی باستانی  منقش بهکه را های زرینی  ای را ب َکند و از درون آن لوح نقطه

ها را از یک زبان باستانی مصری به  اسمیت نیز این کار را انجام داده و متون روی لوح

انگلیسی برگردانده است. او این کار را به کمک یک تکه سنگ جادویی داخل یک کاله 

کرده، سنگ مزبور معنای کلمات را  جادویی انجام داده است. وقتی او به داخل کاله نگاه می

به چاپ  ۱۸۳۰انگلیسی خود را در سال ‘ ی ترجمه’داده است. به این ترتیب او  ن میبه او نشا

رساند. عجیب آنکه زبان انگلیسی بکار رفته زبان عصر جان اسمیت نبود، بلکه زبان 

ی شاه جیمز بود. مارک  ی کتاب مقدس نسخه انگلیسی دو قرن پیش از آن و مربوط به دوره

در نتیجه ”گیرد که اگر شما تکرار مکرر عبارت  ل به سخره میتواین این نکته را به این شک

را از کتاب مورمون“ حادث گردید
222
 ماند بجز یک جزوه. حذف کنید، چیزی از آن باقی نمی 

ً پیش خودش چه فکری کرده بود؟ تصور می کرد خدا به زبان  چرا؟ جوزف اسمیت واقعا

هم؟ این قضیه من را یاد داستان انگلیسی صحبت کرده؟ آن هم زبان انگلیسی قرن شانزد

نای  فرماندار سابق ایالت تگزاس به نام میریام ف رگوس 
223
اندازد )البته شاید کذب باشد ولی  می 

باالیی دارد(. او که دوست نداشته زبان ‘ انتشار’های بادی قابلیت  مثل داستان عروسک

اگر انگلیسی به ’: گوید می یک زبان رسمی در تگزاس اعالم گردد، ظاهراً  عنوان بهاسپانیایی 

 ‘اندازه کافی برای مسیح خوب بوده، پس واسه منم خوبه.

شاید تصور کنید بکارگیری زبان انگلیسی قدیمی توسط جوزف اسمیت کافی بوده تا شک 

ی  جعلی بودن مطالب را بربیانگیزد. ضمن آنکه او پیش از این هم سابقهدرمورد  مردم

کشیده است. ولی به هر تقدیر، او  کالهبرداری را با خود یدک میمحکومیت قضایی به جرم 

ها رسیده  کند و اکنون نیز شمار آنها به میلیون به سرعت پیروانی برای خود دست و پا می
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به قتل رسید و آئین او تحت رهبری یک پیشوای  ۱۸۴۴است. اسمیت مدتی بعد در سال 

جذاب به نام بریگام یانگ
224
موسی )خودتان شاهد به  شبیه دید تبدیل شد.به یک دین بزرگ ج 

ها و اساطیر پیش از خود هستند(، بریگام  ها و اساطیر چگونه وامدار افسانه هستید که افسانه

یانگ نیز پیروان خود را در سفری زیارتی در راه یافتن سرزمین موعود با خود همراه کرد. 

ً این ایالت را  رموناز آب در آمد. امروزه مو سرزمین مربوطه ایالت یوتا ها تقریبا

کلیسای عیسی مسیح ’چرخانند و در حال حاضر مورمونیسم در سرتاسر دنیا تحت عنوان  می

‘قدیسان آخرالزمان
225
شود. یک پرستشگاه بسیار عظیم مورمون  شناخته می‘ ا ل دی ا س’یا  

در سرتاسر  بیش از یکصد پرستشگاه دیگر کم دستدر سالک ل یک سیتی آمریکا قرار دارد و 

ی جان فروم  فرقهبه  شبیه ای محلی دنیا ساخته شده است. امروزه مورمونیسم دیگر فرقه

ها اکنون بخشی از رهبران ثروتمند آمریکایی را تشکیل  ی واناتو نیست. مورمون جزیره

وشلوارپوش با تحصیالت دانشگاهی که یکی از آنها تا مرز ریاست  دهند. افرادی کت می

درصد از درآمد خود ۱۰در صورت امکان باید  ها کا نیز پیش رفت. مورمونجمهوری آمری

غیرقابل باوری ثروتمند شکل  به را به کلیسا بدهند و به همین علت است که کلیسای مورمون

خواهید  پی به این موضوع زهای آنها بیاندازید خودتان نی البته اگر نگاهی به پرستشگاه، گشته

 برد.

ای که با شواهدعلمی  شده مورمون معتقدند چیزهای شناخته مرفهبا تمام اینها، این آقایان 

، کتاب مورمون برای مثالدرآوردی.  مزخرف محض و من: اند چرندی بیش نیستند شده ثابت

اسرائیل هستند و ششصد سال  دهد که بومیان آمریکا از نسل بنی با جزئیات کامل توضیح می

اند. حتی به فرض اینکه مطلب مزبور پیش از این  ه آمریکا مهاجرت کردهقبل از میالد ب

ً اثباتای  قطعی و روشن نبوده، امروزه استنادات دی ا ن کند که چنین ادعایی غلط  می قویا

ها نشان دهد که  شاید باز پیش خودتان فکر کنید که این شواهد کافیست تا به مورمون است.

  .است. ولی اصالً اینطور نیستجوزف اسمیت یک شیاد بوده 

کتاب مورمون، اسمیت مدعی شد تعدادی  ‘تولید’قضیه از این هم بدتر است. چند سال بعد از 

ترجمه کرده که در نزدیک شهر ت بس دیگر از اسناد باستانی مصر را
226
)تبای( کشف و  

 ی خود را تحت ترجمه ۱۸۴۲توسط کلکسیونری خریداری شده بودند. اسمیت در سال 

به چاپ رساند و ادعا کرد که این کتاب شرحی بر زندگی ابراهیم و  ‘کتاب ابراهیم’عنوان 

اوایل زندگی ابراهیم، درمورد  سفر او به مصر است. جزئیات زیادی در صفحات متعدد
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، کلیسای مورمون کتاب ۱۸۸۰شناسی در این کتاب وجود دارد. در سال  تاریخ مصر و ستاره

  .را به طور رسمی به فهرست کتب مقدس این کلیسا اضافه کردابراهیم  جوزف اسمیت 

ی اسمیت دچار  جعلی یا واقعی بودن ترجمهدرمورد  یمتخصصان متون هیروگلیف مصر

توسط یک کتابدار در موزه متروپولیتن  ۱۹۱۲ای که در سال  شبهه شدند. براساس نامه

با این وجود ‘ ی از اراجیف.ا کذب محض است. ملغمه’کتاب ابراهیم،  نیویورک تهیه شده،

توانستند به کتاب ابراهیم ایمان داشته باشند چون طبق ادعای  های متعصب هنوز می مورمون

به خاطر آتش  اند شده ی شیکاگو نگهداری می های اصلی که در موزه ها، پاپیروس مورمون

ی  برای جوزف اسمیت(، همه متٔاسفانه)البته  متٔاسفانهاند.  از بین رفته ۱۸۷۱سوزی سال 

بازیابی شدند. این بار  ۱۹۶۶ها از میان نرفته بودند. برخی از آنها در سال  پاپیروس

فهمیدند. وقتی این متون به طور دقیق توسط  متخصصان زبان بکار رفته در این متون را می

معلوم شد  متخصصان مورمون و غیرمورمون که واقعاً به این زبان آشنا بودند ترجمه گردید،

چیز دیگری بوده و اصالً ربطی به ابراهیم نداشته است. به  راجعکه کالً مطالب این متون 

  .بازی استادانه و عمدی بوده است ترجمه جوزف اسمیت، یک دغل

هایی بوده که  ی جعلی از دست نوشته دانیم که کتاب ابراهیم ترجمه بنابراین ما به طور قطع می

قبلی جوزف اسمیت ‘ ترجمه ی’شته است. آیا چندان محتمل نیست که واقعاً وجود خارجی دا

)کتاب مورمون( نیز جعلی باشد؟ منظور همان کتابیست که با استفاده از سنگی جادویی در 

شدند تا فرد دیگری ‘ ناپدید’های زرینی که به طور رازآلود  لوحبراساس یک کاله جادویی 

ها متوجه قضیه شده باشند. ولی  صور کنید که مورمونآنها را نبیند، نوشته شده بود. شاید ت

برای ایجاد تردید در ‘ کتاب ابراهیم’درمورد  بازی اسمیت له اینجاست که حتی اثبات حقهامس

 ایمان باورمندان کافی نبود.

ی قدرت شستشوی مغزی در دوران کودکی باشد.  دهنده له نشاناکنم این مس می گمانمن 

شوند، رهایی از مذهب برایشان با مشکالت زیادی  افرادی که در فضای مذهبی بزرگ می

شود. کلیسای  دیگر منتقل مینسل  به نسلیهمراه خواهد بود و به همین صورت مذهب از 

دیان در سرتاسر دنیاست. با توجه ترین ا قدیسان آخرزمانی در حال حاضر یکی از پر رونق

ها پس از مرگ عیسی که  تر، یعنی دهه به مورمونیسم شاید بهتر درک کنید که در اعصار قدیم

بجز شایعات کالمی، چگونه  چیز هیچبود نه اینترنت، نه کتاب و نه   در آن نه خبر از روزنامه

یک باکره، معجزات، رستاخیز،  و پرگرفتن داشته و مطالبی مثل تولد از فرقه مسیح امکان بال

 معراج به عرش و غیره ساخته شده است. 
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های عهد  گیری افسانه های مورمون و جان ف روم، امکان درک چگونگی شکل برخالف افسانه

بودن، برای ما وجود ندارد. جای تعجب نیست  عتیق از قبیل باغ بهشت و غیره به علت قدیمی

منشأ درمورد  به طور طبیعی  یر خود را دارد، چرا که انسانها و اساط ای افسانه که هر قبیله

ی باغ بهشت،  جانوران، جهان، خورشید، ماه و ستارگان کنجکاو است. افسانه منشأ خود، 

درمورد  موارد یاد شده در دین یهود است. از میان هزاران افسانهمنشٔا درمورد  ای افسانه

اتفاق در کتاب مقدس مسیحیان قرار برحسب که ی یهودی یار بود  آفرینش، بخت با افسانه

یدن کنستانتین به مسیحیت بود. برخالف داستان نوح، افسانه ی آدم و  گرفت و علت آن هم گرو 

ی  ی یهودی با افسانه حوا از منابع بابلی نشٔات نگرفته است. بسیار جالب است که این افسانه

ها آفرینش پیگمه
227
 های مرکزی آفریقا( قرابت دارد. )ساکنان کوتاه قامت جنگل 

ی یهودی که احتماالً در خاطر دارید، آدم از خاک آفریده شد. خدا حیات را در آن  طبق افسانه

ی وجود گذاشت. سپس خدا بمانند یک باغبان حوا را  دمید؛ و اینگونه شد که مرد پا به عرصه

مرد قلمه زد. اگر بدانید براساس همین افسانه تعداد زیادی  ی ی سینه های قفسه از یکی از دنده

 زده خواهید شد! زنان یک دنده کمتر دارند شگفتبه  نسبتکنند که مردان  از مردم جداً فکر می

آدم و حوا در باغی خرم به نام باغ بهشت ساکن شدند. خدا به آنها گفت که مجاز هستند هر 

و شر  در  یربه نام درخت دانش خ معینیدرخت  ی مهم.مایلند بخورند بجز یک استثناآنچه 

خوردند. تا مدتی  . تحت هیچ شرایطی نبایستی از میوه آن میبه شدت قدغن بود وسط باغ

اوضاع روبراه بود ولی پس از مدتی ماری سخنگو به حوا نزدیک شد و او را ترغیب نمود تا 

ن کار را انجام داد بلکه آدم را نیز ی درخت دانش را بخورد. او نه تنها ای ی ممنوعه میوه

ترغیب کرد تا او نیز میوه را بخورد. افسوس! بالفاصله وجودشان از دانش ممنوعه و از 

علم به عریانی خویش لبریز شد. خجل از برهنگی، برای پوشش خود پیشبندی از برگ   جمله

زدن در  ر حال قدمکه در ُخنکای روز د’رسد  درختان درست کردند. اینجا نوبت به خدا می

ی ممنوعه  فهمد که آدم و حوا از میوه داشتنی(. خدا می ی دوست )عجب جمله‘ بود باغ

اندازد.  اند، خشمگین شده، آدم و حوای بیچاره را برای همیشه از آن باغ زیبا بیرون می خورده

آدم و نوادگان ذکورش برای تمام عمر به کار سخت و کمرشکن محکوم گردیدند. حوا و 

ون هیچ پایی )و خزیدن روی زمین بدحکم نوادگان اُناثَش نیز به درد زایمان محکوم شدند. 

 . گردیدو نوادگانش  نصیب مار دادن قدرت سخنگویی( از دست ه همراه حکمالبته احتماالً ب
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شناس  ها مقایسه کنید. این قرابت توسط یک مردم ی پیگمه ی یهودی را با افسانه حاال افسانه

که در جنگل ایتوریبلژیکی 
228
شناس  کرد، کشف شد. این مردم ها زندگی می در میان پیگمه 

 های متنوع ولی مشابه این قوم  نه تنها زبان آنها را مورد مطالعه قرار داده، بلکه داستان

به شرح نسخه های داستان های مزبور نیز ترجمه کرده است. یکی از  آفرینش رادرمورد 

 : ذیل است

در بهشت، خدا به دستیار اعظمش گفت که بیاید تا اولین انسان یک روز خوب 

ی ماه فرود آمد. او از خاک انسانی ساخت، پوستی بدور تنش  را بسازند. فرشته

را جهت بینی، چشم هایی  پیچید، خون به زیر پوستش جاری کرد، سپس سوراخ

نیز تعبیه  و دهان در او تعبیه نمود. در بخش تحتانی اولین انسان سوراخ دیگری

نمود و تمام اَمعا و اَحشا را به داخل آن ریخت. سپس از نفس جانبخش خود در 

درون آن مجسمه کوچک  خاکی دمید. خدا وارد بدن او شد. آن موجود حرکت 

کرد...نشست...بلند شد...راه رفت. نام او ا فه
229
بود، اولین انسان و پدر تمام  

 کسانی که بعد از او آمدند. 

فرزند بیاور تا جنگلم را پر از جمعیت کنی. برای اینکه ’فه گفت، خدا به ا  

نیاز داشته باشند خواهم داد. هرگز نیاز نخواهد آنچه خوشحال باشند به آنها هر 

بود که کار کنند. آنها اربابان زمین خواهند بود. تا ابد زندگی خواهند نمود. فقط 

ش فرا ده و سخنم را به گوش کنم. اکنون خوب گو آنها را از یک چیز برحذر می

های بعد از خود  فرزندان خود برسان و به آنها بگو که این فرمان را به تمام نسل

منتقل نمایند. درخت تاهو
230
اکیداً برای انسان ممنوع است. هرگز و به هیچ  

 ‘دلیلی، نباید این قانون را نقض کنید.

سمت آن درخت نرفتند. ا فه از این دستورات پیروی کرد. او و فرزندانش هرگز 

بیا باال به عرش، به کمکت ’: های بسیاری گذشت. روزی خدا به افه گفت سال

آسمان رفت. بعد از اینکه او زمین را ترک نمود،  این شد که افه به‘ نیاز دارم!

های او زندگی  نسل او برای مدت بسیار طوالنی مطابق با قوانین و آموزه

عزیزم، من ’زن آبستنی به شوهر خود گفت،  ،میمونکردند. سپس، در روزی نا

دانی که این  می’پاسخ شوهر چنین بود، ‘ خواهم از میوه درخت تاهو بخورم. می

                                                           
228

Ituri 
229

 Efé 
230

tahu 

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


69 

 

زن پرسید چرا اشتباه است و مرد مجدداً پاسخ داد این کار ‘ کار اشتباه است.

آن یک قانون احمقانه قدیمی است. کدام ’خالف قانون است. سپس آن زن گفت، 

 ‘ی قدیمی؟ همتر است، من یا آن قانون احمقانهبرایت م

که  طور همانآن دو با هم تا مدتی جروبحث کردند. در نهایت، مرد تسلیم شد. 

رفت قلبش از شدت وحشت انگار داشت از سینه بیرون  پنهانی به جنگل می

شد. در نهایت درخت  تر می جهید. هر لحظه به آن درخت نزدیک و نزدیک می

ی  نش نمایان شد، درخت ممنوعه خدا. مرد گناهکار میوه ممنوعهدر مقابل چشما

های کنده شده را زیر پوششی از برگ  تاهو را چید و پوستش را کند. پوست

ی تاهو را به همسرش داد.  ی خود بازگشت و میوه پنهان کرد و سپس به خیمه

 زن میوه را چشید. 

ها نیز   د. سایر پیگمهسپس از شوهرش خواست میوه را بچشد. او نیز چنین کر

ی ممنوعه را خوردند و فکر کردند خدا هرگز  این کار را کردند. همگی میوه

 متوجه نخواهد شد. 

گر همه اَعمال آنها بود. او به سرعت این خبر  ی ماه نظاره غافل از آنکه فرشته

خدا ‘ ی درخت تاهو را خورده اند! ها میوه انسان’: را به ارباب خود رساند

شما از دستورات من سرپیچی ’گفت،   ها انسان خشمگین گردید و خطاب به

 ‘به همین خاطر خواهید ُمرد! اید، کرده

خب، نطرتان چیست؟ آیا چنین چیزی تصادفی است؟ شباهت به قدری نزدیک نیست که 

مطمئن باشیم. شاید الگوهایی وجود دارند که در ضمیرناخودآگاه ذهن انسان قرار دارند و در 

کنند. روانشناس مشهور سوئیسی، کارل گوستاو  قالب افسانه و اسطوره نمود خارجی پیدا می

یونگ
231

کهن الگو’، این الگوهای ناخودآگاه را 
232
نامیده است. شاید نظر یونگ این بوده ‘  

ها و   ی ممنوعه یک کهن الگوی مشترک میان تمام انسانهاست که هم در ذهن پیگمه که میوه

ی آفرینش در هر  افسانهمنشٔا ها رخنه نموده و به شکلی مستقل از یکدیگر  یهم در ذهن یهود

گیری  شکل طرقکهن الگوهای یونگ را نیز به فهرست  الزم باشددو قوم شده است. شاید 

تواند یک کهن  ی یک سیل عظیم جهانی نیز می در سرتاسر دنیا اضافه کنیم. آیا افسانه   افسانه

 الگوی یونگی باشد؟
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های پیگمه اصالتاً   ن دیگر که شاید به ذهن شما نیز رسیده باشد این است که اسطورهامکا

ای از زمان توسط مبلغین  ها در برهه های پیگمه ای نباشند. آیا امکان دارد اصالت افسانه پیگمه

دادند.  ها آموزش می  مسیحی آلوده شده باشد؟ مبلغین مسیحی داستان آدم و حوا را به پیگمه

ی میوه ممنوعه  های چینی( در دل جنگل، درونمایه  پس از چند نسل تحریف )زمزمهسپس، 

کنم چنین  آمیزد. تصور می  ها در هم می  ی آفرینش پیگمه برگرفته از کتاب مقدس با افسانه

فرضی بسیار محتمل است. با این وجود، ژان پیی ر َهله
233

ی  شناس بلژیکی که افسانه ، مردم

همراه  را به ایشان نام – او واقعاً شخصیت جذابی داردراستی کرده است ) ها را ترجمه  پیگمه

‘رکله خ’ی  کلمه
234
ً مسیر   در گوگل جستجو کنید(، با اطمینان اعتقاد دارد که اتفاقا

ی ممنوعه در میان  ی میوه گذاری برعکس بوده است. تصور او چنین است که افسانهتأثیر

ق مصر در خاورمیانه انتشار یافته است. صرفنظر از گرفته و سپس از طری ها شکل  پیگمه

میان این دو افسانه مهر تأییدی است بر   اینکه کدامیک از این دو فرض درست است، تفاوت

 ای دیگر. یک اسطوره به اسطوره دگرگونیهایی چینی در   قدرت زمزمه

ی آدم و حوا، از زیبایی شاعرانه برخوردارند.  ای، از جمله افسانه های قبیله بسیاری از افسانه

ً تکرار کنم که این افسانه متٔاسفانهولی  ها حقیقی  به دلیل عدم توجه بسیاری افراد باید مرتبا

. د ندارندرا در خواز تاریخ  کورسوییها تاریخ نیستند. حتی خیلی از آنها  نیستند. این افسانه

کرده است. البته این  کنیم که ایاالت متحده کشوری پیشرفته با افرادی تحصیل اغلب ما فکر می

این کشور این است که درمورد  انگیزی تا حدودی درست است. با این وجود واقعیت حیرت

ً نیمی از مردم این کشور بزرگ  ً تقریبا  داستان آدم و حوا باور دارند. خوشبختانهبه  واقعا

هایی که آمریکا را به بزرگترین قدرت علمی جهان در  نصف دیگر نیز همانجا هستند، همان

ی دیگر که به واقعیت  اند. اگر این افراد پیشرو به خاطر جهل علمی نیمه تاریخ تبدیل کرده

شدند، اکنون آمریکا چقدر  کتاب مقدس باور دارند، عقب نگه داشته نمی تک تک کلمات

 ین که هست بود. تر از ا پیشرفته

داند.  ی آدم و حوا یا کشتی نوح را واقعیت عینی نمی ای افسانه کرده امروز هیچ فرد تحصیل

های عیسی )از قبیل برخاستن از قبر(، یا به  بسیاری از مردم به افسانه حال درعینولی 

های مورمون )مثل  های اسالمی )مثل سوارشدن محمد بر اسب بالدار( و یا به افسانه افسانه

کنید حق با آنهاست؟ آیا  های زرین توسط جوزف اسمیت( باور دارند. آیا فکر می ترجمه لوح

ی آدم و حوا، کشتی نوح یا جان ف روم و  ارد از دلیل باور افسانهدلیل باور هر یک از این مو
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های دین خود باور دارید )هر  تر است؟ اگر شما به افسانه تر و ارجح مقتن های کاالیی فرقه

ی  های شما از افسانه بودن افسانه یناحتمال راست اید(، چرا دینی که براساس آن پرورش یافته

 سایر ادیان بیشتر است؟

ی تاریخ نگریستیم. دیدیم که بخش اعظم آن تاریخ  بسیار خب، تا اینجا به کتاب مقدس به دیده

ی افسانه نگریستیم و دیدیم که بخش اعظم آن  نبود. به همین شکل، به کتاب مقدس به دیده

ها و اساطیر نیز ارزش و منزلت خودشان را  اینگونه است، که البته مشکلی هم ندارد. افسانه

های  تر از افسانه های کتاب مقدس را ارزشمند ولی دلیلی وجود ندارد که افسانه دارند.

الجزایر اقیانوس آرام، بومیان استرالیا یا  ها، ساکنان مجمع ها، مصری ها، یونانی وایکینگ

قبایل بیشمار دیگر ساکن در قاره آفریقا، آسیا و آمریکا بدانیم. اگرچه، کتاب مقدس یک ادعای 

گویند. کتابی سرشار از بصیرت اخالقی، کتابی که  می ‘کتاب نیکو’یز دارد. به آن مهم دیگر ن

به ویژه در آمریکا، تا حدی پیش  راهنمای ما برای یک زندگی خوب است. بسیاری از مردم

 توانید بدون کتاب مقدس انسان خوبی باشید.  اند که معتقدند شما نمی رفته

باشد؟ شاید مایل باشید بعد  می‘ کتاب نیک’همچون  ایوارسته  آیا کتاب مقدس سزاوار شهرت

  از خواندن فصل بعد تصمیم بگیرید.
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ما عاشق داستان کشتی نوح هستیم. آقا و خانم ‘ حیوانات جفت جفت به کشتی وارد شدند.٬

بردبارانه از مسیر پر ازدحام های دیگر  زرافه، آقا و خانم فیل، آقا و خانم پنگوئن و تمام زوج

گذشتند تا وارد کشتی بزرگ چوبی شوند و مورد استقبال آقا و خانم نوح بزرگوار قرار  می

بگیرند. چه حکایت شیرینی! ولی صبر کنید؛ اصالً چرا از اول سیل عظیمی در دنیا راه افتاده 

مده بود. البته از همه ها به تنگ آ که این اتفاقات در پس آن رخ بدهد؟ خدا ازمعصیت انسان

ی مردان و  این شد که خدا تصمیم گرفت همه‘. ی خداوند بود نور دیده’بجز نوح چرا که او 

همراه حیوانات غرق کند و فقط از هر کدام یک جفت را باقی بگذارد. پس  ها را به زنان و بچه

 با این اوصاف، خیلی هم حکایت شیرینی نیست، هست؟

نداشته باشیم، قضاوت در مورد  قبول ه خدا شخصیتی خیالی است، چهچه قبول داشته باشیم ک

های واقعی یا خیالی از قبیل لرد  که شخصیت طور همانپذیز است.  خوبی یا بدی او امکان

مورت ُولد 
235

یدر ، دارث و 
236

، النگ جان سیلور
237

، پروفسور موری آرتی
238

، ُگلد فینگر
239
 

یا کروئ ال د  ویل
240
خدا ’ گویم که کنیم. بنابراین، در طول این فصل، وقتی می را قضاوت می 

بر طبق کالم کتاب مقدس خدا چنین و چنان کرد. ’منظورم این است که ‘ چنین و چنان کرد،

آیا ؟ شخصیت خدا دلنشین و خوب است یا خیرآیا  توانیم قضاوت کنیم پس براساس آن می

شما  کنم و ده واقعیست یا تخیلی؟ من این کار را میهایی که حول محور خدا نقل ش داستان

توان به خدا  با وجود تمام مسائل همچنان می شک این اختیار را دارید که تصمیم بگیرید آیا بی

ایوب که طبق حکایت ذیل از کتاب مقدس، مردی به نام طور همانعشق ورزید. 
241
چنین  

 کرد. 

ورزید. این موضوع به قدری موجب  ایوب مرد نیک و پارسایی بود که به خدا عشق می

خشنودی خدا شد که با شیطان بر سر ایوب شرط بست. تصور شیطان این بود که ایوب فقط 

ی خوشبخت بودنش )ثروتمند و سالمت، همراه با همسری خوب و ده فرزند دوست  به واسطه

ورزد. خدا با شیطان شرط بست  ری است و به خدا عشق میداشتنی( انسان خوب و نیک کردا

کرداری و عشق و پرستش  اش به نیک دادن تمام خوشبختی که ایوب حتی درصورت از دست

خدا ادامه خواهد داد. خدا این اجازه را به شیطان داد تا با محروم نمودن ایوب از تمام آن 
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Professor Moriarty داستان شرلوک ُهلمز یمنف یتشخص   

239
Goldfinger باند یمزداستان ج یمنف یتشخص   

240
Cruella de Vil سگ خالدار ۱۰۱داستان  یمنف یتشخص   

241
Job 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


74 

 

طان نیز این چنین کرد. بیچاره ایوب! ی آزمایش قرار دهد. شی ها او را در بوته خوشبختی

به یغما رفتند،  هایش های دام او همه تلف شدند، خدمتکارانش همگی کشته شدند، شتر گله

اش در اثر تندبادی فرو ریخت و هر ده فرزندش مردند. ولی خدا شرط را برد چون حتی  خانه

لقی ننمود و هیچگاه در خدا کج خبه  نسبتآمیزی، ایوب هرگز  با وجود چنین اقدامات تحریک

 ای تردید به خود راه نداد. راه عشق و پرستش او لحظه

ولی شیطان همچنان شکست خود را قبول نداشت، به همین خاطر خدا به او اجازه داد تا بیش 

از این ایوب را مورد آزمایش قرار دهد. این مرتبه شیطان بیماری پوستی شدیدی را به جان 

که ما  طور همانها انداخته بود )البته  خدا به جان مصریآنچه ایوب انداخت، مرضی شبیه 

گردد ولی نویسنده کتاب ایوب این  نیم این مرض در اثر وجود باکتری ایجاد میدا امروزه می

_ البته تصور بر این است که خدا و شیطان از وجود باکتری اطالع  دانست موضوع را نمی

داشتند(. با وجود تمام این مشقات، همچنان ایمان ایوب استوار و عشقش پابرجا بود. بنابراین 

بیماری و بخشش ثروتی بسیار، او را مورد تفقد قرار داد. همسر او  در نهایت خدا با عالج

نیز فرزندان متعددی به دنیا آورد و همه خانواده از آن به بعد به خوبی و خوشی به زندگی 

بندی کشته شدند. البته  خود ادامه دادند. بیچاره آن ده بچه و دیگرانی که به خاطر این شرط

 توانید بدون شکستن تخم مرغ املت درست کنید.  نمی گوید، شما َمثَلی هست که می

ی نوح این هم داستانی بیش نیست و هیچگاه اتفاق نیفتاده است. شبیه اکثر  همانند افسانه

مورد نویسنده داستان ایوب در دست نیست. در ی کتاب مقدس، اطالعی  های مجموعه کتاب

حقیقی بودن درمورد  مذکر بوده( اطالعی دانیم آیا نویسنده )که احتماالً در آن زمان حتی نمی

فردی به نام ایوب داشته یا خیر. شاید او از تخیل برای آموزش پند و اندرز استفاده کرده 

باشد. چنین امری محتمل است چون بخش اعظم کتاب ایوب گفتگوهای طوالنی میان ایوب و 

‘دهندگان  ایوب تسلی’دوستانش )که به 
242
های اخالقی و  سشپردرمورد  شهرت داشتند( 

خداست. ولی صرفنظر از مقصود نویسنده، تعداد کثیری از مسیحیان به  نسبتوظایف انسان 

ای به نام ایوب واقعی است. البته  کنند که داستان مرد رنج دیده و یهودیان مذهبی تصور می

ان که داست طور همانمسلمانان مذهبی نیز همینطور، چون داستان ایوب در قرآن هم آمده، 

کنند که کتب آسمانی بهترین راهنما برای  نوح نیز در آن آمده است. این دسته از مردم فکر می

خود الگویی به  خودی کنند که خداوند به هستند. همگی این افراد مذهبی فکر میبودن  خوب

 غایت برتر از خوبی است. 
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نیز فرد دیگری را مورد انگیز دیگری اشاره کنم که در آن خدا این مرتبه  حال به داستان غم

ور کنید وقتی واقعاً خدا را دوست دارد یا خیر. تص او دهد تا ببیند آیا آزمایش الهی قرار می

روز خوبیست، ’گوید،  کند و به شما می روزی پدرتان شما را از خواب بیدار می ،اید بچه

ز این پیشنهاد احتماالً شما هم خیلی ا‘ قدم بزنیم؟ دوست داری با هم برویم و در طبیعت

. بعد از خواهید نمودهمراه پدر روز خوبی را آغاز  کنید به شوید و خیال می خوشحال می

کند و شما هم به او کمک  ای درست می کند. هیمه مدتی، پدر شروع به جمع کردن چوب می

ی روشن شدن است، اتفاق  برید. ولی وقتی که آتش آماده کنید چون از هیمه آتش لذت می می

انباشته  هیزمروی  گیرد و دهد. به شکلی کامالً غیرمنتظره پدرتان شما را می واری رخ میناگ

بندد که نتوانید تکان بخورید. شما از شدت  کند و طوری دست و پایتان را می شده پرتاب می

شود.  خواهد شما را روی آتش کباب کند؟ اوضاع بدتر هم می زنید. آیا او می ترس فریاد می

خواهد  برد، دیگر شما شکی ندارید که پدرتان می آورد و به باال می قویی در میپدرتان چا

پدرخودتان، : خواهد شما را بکشد و جسد شما را آتش بزند چاقو را به بدنتان فرو کند. او می

ها و پرندگان را به شما  گفت، نام گل همان پدری که وقتی خردسال بودید بر بالینتان قصه می

ترسیدید او بود که به  داد و هرگاه از تاریکی می در عزیزتان که به شما هدیه میداد، پ یاد می

 داد. چطور ممکن است چنین چیزی اتفاق بیفتد؟ شما آرامش خاطر می

شود، انگار که در اعماق قلبش  کند. با نگاهی غریب به آسمان خیره می بعد یکباره درنگ می

کند  کند و سعی می ذارد، دست و پای شما را باز میگ کند. چاقو را کنار می با کسی گفتگو می

زده هستید که اصالً  رخ داده را برای شما توضیح دهد ولی شما به قدری وحشتآنچه تا 

فهماند. همه چی به خواست  گوید. در نهایت به شما موضوع را می توانید بشنوید او چه می نمی

قربانی  عنوان بهرا بکشد و به درگاه او خدا بوده است. خدا به پدرتان فرمان داده تا شما 

سوخته پیشکش کند. ولی بعد معلوم شده اینها همه به نوعی شوخی بوده _ آزمایشی با هدف 

کرد به قدری عاشق اوست که  تعیین میزان وفاداری پدر به خدا. پدرتان باید به خدا ثابت می

کرد که بیش از   به خدا ثابت میباید  حتی حاضر است به فرمان او فرزند خود را بکشد. او

عاشق فرزند خودش است عاشق خداست. به محض اینکه خدا متوجه شد که پدرتان آنچه 

بود!  بدر سیزدهکند. گول خوردی! دروغ  راستی راستی آماده چنین کاری است، مداخله می

 جدی نبود! شوخی بود، نه؟

ش تا ابد روی زندگی یک بچه شود با کسی شوخی کرد؟ شوخی که اثر از این بدتر هم می

گوید که  کند. ولی خب کتاب مقدس می ی پدر فرزندی را تا همیشه مسموم  باقی بماند و رابطه
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توانید  کتاب سفر آفرینش می ۲۲خدا دقیقاً همین کار را کرده است. کل این داستان را در بخش 

 بخوانید. این پدر ابراهیم بود و پسرش اسحاق. 

( در روایت اسالمی ۹۹-۱۱۱آیات  صافات،ن در قرآن نیز آمده است )سوره عیناً همین داستا

نام پسر قید نشده ولی طبق احادیث اسالمی، این پسر، یکی دیگر از پسران ابراهیم )از مادر 

ی قرآنی این داستان، ابراهیم خوابی دید که در  دیگری( به نام اسماعیل بوده است. در نسخه

کافی بود تا ابراهیم متقاعد شود تنهایی  بهپسر خود بود. یک خواب آن در حال قربانی نمودن 

که ّللاه به او فرموده تا چنین کاری را انجام بدهد. بر همین اساس ابراهیم نظر اسماعیل در این 

پدر را به این اقدام و قربانی نمودن خود  ،پرسد و جالب اینجاست که پسر خصوص را می

کند تا  احادیث اسالمی که در قرآن نیامده، شیطان تالش میکند. براساس دیگر  ترغیب می

رسد چنین  ابراهیم را متقاعد نماید از انجام چنین عمل ناخوشایندی صرفنظر کند. به نظر می

کند. ولی ابراهیم که رویای خود را  روایتی شیطان را به شخصیت خوب داستان تبدیل می

راند. امروزه مسلمانان در مناسک حج  خود می دهد، با انداختن سنگ شیطان را از ترجیح می

 دهند. اندازی را انجام می طور نمادین سنگ به

توانستید پدر خود را ببخشید؟ اگر جای  اگر شما جای اسحاق )یا اسماعیل( بودید، آیا هرگز می

داد،  توانستید خدا را ببخشید؟ اگر چنین چیزی در عصر حاضر رخ می ابراهیم بودید می

توانید تجسم کنید قاضی در پاسخ به دفاعیه  شد. می آزاری زندانی می به خاطر کودک ابراهیم

دستورات از ’گفت؟  چه می‘ کردم. ولی من فقط داشتم از دستورات پیروی می’: متهم که

اگر ‘ من خواب دیدم.’یا ‘ خب، عالیجناب، من ندایی در درون َسرم شنیدم.‘ ’طرف کی بود؟

کردید این سخن توجیه مناسبی باشد؟  دید نظرتان چه بود؟ آیا فکر میمنصفه بو شما جزء هیئت

 انداختید؟  یا اینکه ابراهیم را به زندان می

خوشبختانه دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم چنین چیزی واقعاً رخ داده است. همانند بسیاری از 

مشاهده نمودیم، دلیل و مدرک  ۳و  ۲که در فصل  طور همانهای کتاب مقدس و  داستان

بر وجود ابراهیم و اسحاق  موارد یاد شده وجود ندارد. هیچ سندی دالدرمورد  محکمی

قرمزی سند و  ی دخترک شنل که برای داستان آزاردهنده طور همان)اسماعیل( وجود ندارد 

 عنوان به، کتاب مقدس واقعیت باشد چه خیالچه  مدرکی موجود نیست. ولی نکته اینجاست

 عنوان بهیگانه کتاب نیکو در مقابل دیدگان ما قرار داده شده و شخصیت اصلی آن )خدا( 

 عنوان بهخوب مطلق تصویرسازی شده است. هنوز هم بسیاری از مسیحیان کتاب مقدس را 

فکر خواهیم دید، این دسته از مردم  ۵که در فصل  طور همانگیرند.  واقعیت عینی در نظر می

 بلکه فهم خوبی نیز غیرممکن است.بودن  خوبکنند که بدون خدا نه تنها  می
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در هر دو داستان، آزمایش ابراهیم و آزمایش ایوب توسط خدا، این حس به انسان دست 

نفس هم ندارد. انگار که خدا شخصیت زن  به تنها بیرحم است بلکه اعتماد دهد که خدا نه می

یش از حد به وفاداری شوهرش شکاک است، از روی عمد حسود یک رمان است که چون ب

مثالً یکی از دوستان مونث جذاب خود را ترغیب ، کند او را در دام خیانت بندازد سعی می

ماند یا  کند شوهرش را وسوسه کند تا به این طریق به خودش ثابت شود شوهر وفادار می می

اید پیش خودتان فکر کنید، پیشاپیش باید خیر. البته اگر قرار است خدا همه چیز را بداند، ش

 ی آزمایش قرار بگیرد چگونه رفتار خواهد کرد.  دانست وقتی ابراهیم در بوته می

گوید که  کند. حتی یکبار می در کتاب مقدس خدا معموالً خود را حسود توصیف می

رقبای عشقی یا کاری حسادت به  نسبتهای عادی  که انسان طور هماناست!  ‘حسود’نامش

ورزد. البته چنین رفتاری دالیل خاص  دارند، خدای بزرگ نیز به سایر خدایان حسادت می

دیدیم، عبرانیان نخستین به معنای امروزی آن  ۱که در فصل  طور همانخودش را دارد. 

اور به معنای ای خود )یهوه( وفادار بودند ولی این ب اند. آنها به خدای قبیله یکتاپرست نبوده

ی آنها خدای  کردند که یهوه تشکیک آنها در وجود خدایان قبایل رقیب نبود. آنها فقط فکر می

شدند خدایان دیگر  گداری هم وسوسه می البته گاه. قویتری است و بیشتر سزاوار پرستش است

گرفت مکافات دهشتناکی در  را پرستش کنند، ولی اگر خدای خودشان مچ آنها را می

 ظارشان بود.انت

اسرائیل در باالی کوه  ای بنی انجیل، یک نمونه زمانی بود که موسی، پیشوای اسطوره برطبق

اسرائیل  با خدا در حال صحبت بود. چون موسی برای مدت طوالنی به کوه رفته بود، قوم بنی

 انبرادر موسی را قانع کردند تا میز پیش خود فکر کردند شاید هرگز برنگردد. آنها هارون

ی مردم جمع کند و طالها را آب کند و در غیاب موسی، خدایی جدید  توجهی طال از همه قابل

ی زرین تعظیم کردند و آن را  اسرائیل به گوساله ی زرین( برای آنها بسازد. بنی )یک گوساله

ی حیوانات از  پرستیدند. ممکن است چنین چیزی عجیب به نظر برسد ولی پرستش مجسمه

دانست که مردمش  امری عادی در میان قبایل آن زمان بود. موسی خودش نمی جمله گاومیش

اسرائیل بود. خدا که از فرط  در حال خیانت به خدا هستند ولی خود  خدا ناظر بر اعمال بنی

فرستد تا مانعی بر این کار گردد. موسی  حسادت دیوانه شده بود، موسی را از کوه پایین می

سوزاند و به خاکستر تبدیل کرد. سپس آن خاکستر را با آب ترکیب گوساله زرین را گرفت و 

های  ای از آن بنوشند. یکی از طایفه کرد و قومش را مجبور کرد تا هر کدام جرعه

اسرائیل به نام الوی  بنی
243
ی زرین سر باز زده بود. به همین خاطر خدا  از پرستش گوساله 
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قومان  ری بردارد و تا سر حد امکان از هماز طریق موسی به هر الوی فرمان داد تا شمشی

خود را بکشد. در این اقدام حدود سه هزار نفر کشته شدند. البته این برای فروکش کردن خشم 

و حسادت خدا کافی نبود. او بر بازماندگان نیز بالی آسمانی نازل نمود تا آنها را تار و مار 

سر این خدا نگذارید. از همه  است سربه خواهید بهتر نماید. اگر خیر و صالح خودتان را می

 مهمتر، فکر اینکه به خدایان دیگر گوشه چشمی بیاندازید را کالً از سر به در کنید!

کرد؟ در کنار امور دیگر، او در حال تحویل گرفتن ده  موسی باالی کوه با خدا چه می

فرمان
244
معروفی بود که روی الواح سنگی حک شده بودند. موسی الواح را از کوه با  

خودش پایین آورد ولی به خاطر شدت عصبانیت از دیدن گوساله زرین، آنها را به زمین 

دهد و در دو جای انجیل  انداخت و شکست. البته مهم نیست، خدا بعداً یک سری یدک به او می

کنند  یچرا فکر مده است. امروز اگر از مسیحیان سٔوال کنید نیز جزئیات ده فرمان قید گردی

کنند. ولی وقتی  ، اغلب ده فرمان را برای شما نقل مییدآ یبشمار م نیکی یبرا یاهرم ینشاند

کنیم این ده فرمان دقیقاً چه هستند، اغلب فقط یکی از آن ده مورد را به خاطر  از آنها سٔوال می

 .‘دشیب کُ   نباید شما’: آورند می

آید. قانونی که اصالً  حساب می به نظرم برای داشتن یک زندگی خوب این یک قانون بدیهی به

خواهیم دید،  ۵که در فصل  طور هماننیازی نیست روی یک تکه سنگ حک بشود. ولی 

خدا با کشتن .‘ دی خود را بکشی قبیله نباید همشما ’ی باال این بوده است،  منظور جمله

که در ادامه این فصل خواهیم دید، خدای مزبور در عهد  طور همانها مشکلی نداشت.  خارجی

البته این کار را . کند ی خود را به کشتار سایر قبایل ترغیب می عتیق همواره مردمان برگزیده

تون تخیلی توان در م دهد که نظیرش را به سختی می ای انجام می با چنان قساوت خونخوارانه

از منزلت خاصی در میان ده فرمان ‘ تو نباید ب ُکشی’ی  دیگر پیدا کرد. در هر حال، جمله

ده فرمان با یکدیگر اختالف دارند ولی   برخوردار نیست. مذاهب مختلف تاحدی در ترتیب

در برابر من باید از خدایان دیگر حذر ’: همگی در اهمیت فرمان اول اتفاق نظر دارند

 کنیم. اینجا هم باز حسادت را مشاهده می‘ کنید.

گیرد و غضبناک  گیر است؛ او کینه به دل می  سرور ما خدایی حسود و انتقام”

)ناحوم“ است.
245
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خدای دیگر را نپرست، چون سرور بزرگ که نامش حسود است، خدایی ”

 (۱۴: ۳۴)سفر خروج  “باشد. رشکور می

ی وافر او به بوی کباب است؛  های کوچک خدا عالقه براساس انجیل یکی دیگر از دلخوشی

معموالً گوشت غیرانسان، ولی نه همیشه. وقتی او به ابراهیم دستور داد تا اسحاق ]اسماعیل[ 

ببندد، ابراهیم متوجه شد که دلیل این امر عالقه شدید خدا به بوی مطبوع  هیزمرا بر انبوه 

دود است. بعد از اینکه خدا در آخرین لحظه مداخله نمود تا جان اسحاق را نجات دهد، قوچی 

زار انبوه آن حوالی تدارک دید که شاخش در میان درختان گیر کرده بود. ابراهیم  را در بیشه

بوی کباب اسحاق، بوی کباب جای  به نمود و حیوان بیچاره را کشت وپیام خدا را دریافت 

قوچ را برای خدا به راه انداخت. تعبیر مدارس رسمی مسیحی از حضور ناگهانی قوچ این 

ها دست  کردن انسان خواست به مردم بیاموزد که از قربانی است که خداوند به این روش می

ی ما عادت  ی کنند. ولی در آن روزها، خدای قصهآن حیوانات را قربانجای  به بردارند و

داشت با مردم صحبت کند. هر چه که باشد همین خدا به ابراهیم دستور داد تا اسحاق را 

شکل  به توانست به راحتی و بکشد. بنابراین شاید پیش خودتان فکر کنید که بر همین اساس می

سفند را قربانی کنند. اصالً چه دلیلی انسان، گوجای  به کالمی به مردمان آن زمان بگوید که

دارد که چنین مشقتی برای اسحاق به بار آورده شود؟ اگر انجیل را مطالعه کنید متوجه 

پیچ و  صورت بهساده و روشن بیان شوند، شکل  به آنکهجای  به ها خواهید شد که اغلب پیام

اً خوب حتی نباید بگوید شوند. به تصور من یک خدای واقع ارائه می‘ نمادین’تاب خورده و 

 یک گوسفند را قربانی کنید.

کند؟ حتی در  کرد دیگر با کسی صحبت نمی  چرا خدا آنطور که با ابراهیم صحبت می

رسد تقریباً  توانسته لب فرو بندد. به نظر می رسد که نمی هایی از عهد عتیق به نظر می بخش

س حتی کوچکترین صدایی هم از ک کرده است. ولی امروز هیچ هر روز با موسی صحبت می

تنهایی  بهکنیم به روانپزشک نیاز دارد. آیا همین نکته  شنود؛ اگر هم بشنود ما فکر می او نمی

 های قدیمی شک کنید؟ صحت این قصه شود تا در باعث نمی

شود نیکی خدا را زیر سٔوال ببرید. در  کنم که موجب می حاال به داستان دیگری اشاره می

نکتاب داورا
246
( داستان سپهساالر اسرائیلی به نام ی فتاح۱۱)فصل  

247
وصف شده که  

ها ی رقیب به نام عمون به دنبال پیروزی بر طایفهشدت  به
248
بود. یفتاح به قدری در عطش  
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ها شود، اولین فرد یا چیزی را  ی او بر عمون پیروزی بود که نذر کرد اگر خدا موجب غلبه

با کشتاری ’که بعد از نبرد در مسیر بازگشت به خانه ببیند در آتش بسوزاند. خدا نیز ظاهراً 

ی اوضاع از این هم بدتر ها! ول موجب پیروزی یفتاح گردید. شاید بگویید بیچاره عمون‘ وسیع

شود. دست بر قضا، اولین کسی که از خانه خارج شد تا به یفتاح تبریک بگوید دختر  می

خاطر آورد دچار وحشت گردید ولی دیگر  عزیزش بود. یفتاح که نذر خود برای خدا را به

بود. سوزاند. خداوند چشم انتظار بوی سوختن گوشت  ای نداشت و باید دختر خود را می چاره

دختر یفتاح نجیبانه این موضوع را پذیرفت ولی ابتدا اجازه خواست تا به مدت دو ماه به 

کوهستان برود تا در آنجا در سوگ بکارت خود به شیون و زاری بپردازد. طبق قول و قرار، 

پس از دو ماه و بعد از اتمام شکوه و زاری بازگشت. یفتاح به قولش عمل کرد و دختر خود 

کرد تا خدا از بوی دودی خوشایند لذت ببرد. در این مورد خدا درس مربوط به را کباب 

دخترم ببخشید، از تو به خاطر  ای صورت نداد. ابراهیم و اسحاق را فراموش نمود و مداخله

ً از اینکه باکره ماندی سپاسگزارم چون به دالیلی این موضوع از  نجابتت متشکرم! ضمنا

 (. ۳۹نمودن برخوردار است )آیه اهمیت خاصی در بحث قربانی 

کرد که  ها بجنگد و چرا خدا باید به او کمک می  بایست با عمون از ابتدا چرا یفتاح می  اصالً 

اسرائیل پیروز  که قوم بنیپیروز شود؟ عهد عتیق پر است از نبردهای خونین و هر زمان 

های یوشع و  م کتاب، افتخار پیروزی از آن خدای خونخوار نبردها بود. بخش اعظشد می

رسد که این قوم به  اسرائیل است و در زمانی می افروزی بنی داوران حول محور جنگ

رهبری موسی از اسارت در مصر گریخته و به دنبال تسلط بر یگانه سرزمین موعود بودند. 

خدا به آنها کمک ‘ زمینی که شیر و عسل در آن جاریست.’این همان سرزمین اسرائیل بود، 

اند سرزمین  کرده تا از طریق ریشه کن کردن مردمان بداقبالی که در آنجا زندگی می نمود

مزبور را تصاحب کنند. دستورات الهی در این مورد خاص پیچ و تاب ندارد و به طرز 

 : وحشتناکی روشن و واضح است

شوید، تمام ساکنان آن سرزمین  کنید و وارد کنعان می وقتی از اُردن عبور می”

های  های تراشیده شده و مکان رون برانید. کلیه تصاویر حک شده و بترا بی

مقدس آنها را نابود کنید. مالک آن سرزمین شوید و در آن ساکن شوید، چرا که 

: ۵۱- ۳)سفر اعداد “ ام تا آن را تصاحب کنید. آن سرزمین را به شما داده من

۳۳ ) 

ی  هانگیز یعنی چه؟ آیا این‘ را تصاحب کنید.ام تا آن  آن سرزمین را به شما داده چرا که من’

های شرقی از  خوبی برای جنگ است؟ آدولف هیتلر در جنگ جهانی دوم اشغال سرزمین
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فضای ’کرد که نژاد برتر ژرمن به  قبیل لهستان و روسیه را به این صورت توجیه می

‘زندگی
249
ً همان چیزیست که خدا به   گوشزد ‘ اش همردمان برگزید’نیاز دارد. این دقیقا

کند تا از طریق جنگ بدست بیاورند. البته این خدا آنقدر خوب بوده که میان قبایل در طول  می

ی اول  اند تمایز قائل شود. به دسته مسیر و قبایلی که از قبل در سرزمین موعود ساکن بوده

. البته اگر گذرند آمیز از آنها می صورت مسالمت شود و اگر بپذیرند به پیشنهاد صلح داده می

ی جنسی به اسارت گرفته خواهند  برده عنوان بهپیشنهاد پذیرفته نشود، مردها کشته و زنان 

  .شد

اند، سرنوشت به مراتب  زیسته ولی ساکنان اولیه و بداقبالی که از قبل در سرزمین موعود می

 : بدتری در انتظارشان بوده است

را به شما ارزانی داشته،  اما، در شهرهایی که سرورتان خدای بزرگ آنها”

حیاتی را زنده نگذارید. بلکه ایشان یعنی حتیان هیچ ذی
250

ها ، آموری
251
، 

کنعانیان
252

زیان ، فَر 
253

، حویان
254
و یبوسیان 

255
را همانگونه که سرورتان  

  (۱۶: ۲۰)سفر تثنیه “ خدای بزرگ به شما فرمان داده، هالک کنید.

ً جدی بود و امیال بی گردید. البته این موضوع  مو اجرا می موبهباید  اش رحمانه خدا واقعا

 : شود منحصربه فتح سرزمین موعود نیست و سرتاسر عهد عتیق را شامل می

ها اکنون بروید و به َعمالیقی”
256
حمله کنید، تمام آنچه متعلق به آنهاست را نابود  

ند، کنید. بر آنها رحم نکنید؛ زنان و مردان، خردساالن و نوزادان، گاو و گوسف

ساموئل ۱“ )شترو خر، همه را از دم هالک کنید.
257
 ۲۰ :۱۶)  

ها. ولی خب ارزش داشت تا  شود. خصوصاً پسربچه فرمان خدا شامل کشتن کودکان نیز می

دختران را برای ... نگه دارند. جای خالی را با استفاده از تخیل خود پرکنید )البته به تخیل 

 .چندانی نیاز نخواهد بود(

                                                           
249

Lebensraumor ‘living space’ 
250

Hittites 
251

Amorites 
252

Canaanites 
253

Perizzites 
254

Hivites 
255

Jebusites 
256

Amalekites 
257

 Samuel 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


82 

 

بستر شده نیز بکشید  ام پسرها را بکشید. هر زنی را که با مردی هماکنون تم”

اند برای خود نگاه  بستر نشده ولی دخترانی را که هرگز با مردی هم

  (۱۷: ۳۱-۱۸ )سفر اعداد“ دارید.

  .آزاری قومیتی و کودک گوییم، پاکسازی امروز ما به چنین اعمالی می

متعدد مشابه در انجیل خجل هستند و از اینکه خداشناسان به خاطر مطالب باال و مطالب 

های عهد  تواند مدارکی دال بر صحت تاریخی داستان های نوین نمی شناسی و پژوهش باستان

های نمادین  های دهشتناک انجیل را افسانه عتیق پیدا کند خرسندند. خداشناسان بسیاری داستان

و اندرزنامه )شبیه به حکایات ازوپ
258

. بسیار خب، باشد قبول، اگرچه ممکن کنند ( تعبیر می

های افتضاح درس اخالقی هم مستتر است؟ حکایاتی  است بپرسید مگر اصالً در این داستان

از خشونت و خونریزی، جنگ برای فضای زندگی، پاکسازی نسلی و قومی و برخورد با 

 قرار بگیرند.مورد تجاوز و بردگی جنسی باید  دارایی مردان که عنوان بهزنان و دختران 

گذارند. این گروه با خیال  کل عهد عتیق را کنار می طور بهاندیشمندان مسیحی امروزی گاهی 

پدر ترسناک به  نسبتتر  ای به مراتب دلنشین آسوده به عهد جدید که در آن عیسی با چهره

ود. کنند. البته خود  عیسی خیلی به این تفکیک مطمئن نب شود تکیه می اش ظاهر می آسمانی

پدر در من و من در ’و ‘ من و پدر یکی هستیم’: کند کتاب یوحنا از قول عیسی چنین نقل می

هرصورت، شخص عیسی در چهار  به‘. هر آن کس که من را دیده پدر را دیده است’و ‘ پدر

توسط عیسی  ی باالی کوه بخش اصلی انجیل کارهای خیلی نیکی هم انجام داده است. موعظه

یا . دهد که عیسی انسانی خوب و بسیار فراتر از زمان خود بوده است ان مینش یدر کتاب مت

 کم دستکنند عیسی وجود خارجی نداشته،  ی کمی از اندیشمندان که فکر می از منظر عده

شخصیت خیالی مزبور تحت عنوان مسیح شخصیت خوبی بوده است. البته هرچقدر هم که 

 پولسی بنیادین دین مسیحیت آنطور که توسط  ی باالی کوه دلنشین باشد، آموزه موعظه

 معمار اصلی این دین تصریح کرده، چنین نیست. عنوان به

آنکس را که زاده شده  _ یعنی باور بخش اعظم مسیحیان عصر حاضر _ هر پولسمسیحیت 

 ۲که در فصل  طور همانکند.  تلقی می‘ زادٔه گناه’یا زاده خواهد شد )شما، من و دیگران( 

ً منحصربفرد او از لکه ی مریم نشانه‘حاملگی پاکدامنانه’دیدیم،  ی گناه  ای بر رهایی تقریبا

اینطور  ویی روی مبحث گناه داشت. از کالم وسواس فکری خاص ولسآلود تولد است. پ

ی عظیم خود یعنی کیهان در حال  شود که انگار خدا بیش از آنکه به آفریده دستگیرتان می
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ص مستقر بر یک سیاره کوچک است. ی خا مند باشد دلواپس گناهان یک گونه گسترش عالقه

و سایر مسیحیان اولیه بر این باور بودند که همگی ما گناه آدم، اولین مرد مخلوق را به  ولسپ

ی حوا، اولین زن مخلوق که خودش نیز توسط ماری  کشیم. آدم نیز خود به وسیله می دوش

قید شد، گناه مربوطه  ۳که در فصل  طور همانوسوسه شده بود ترغیب به گناه گردید. 

ی ما  ای بوده که توسط خدا اکیداً منع گردیده بود. تصور بر این است که همه خوردن میوه

بریم )به قدری ناپسند که خدا چنان خشمگین شد که آدم  ها این گناه ناپسند را به ارث می انسان

ا به زندگی مشقت بار و درد کشیدن و حوا را از باغ بهشت بیرون راند و آنها و نوادگانشان ر

محکوم کرد(. به نظر سنت آگوستین
259
گناه ’ی مسیحیت،  یکی از اندیشمندان دینی واالمرتبه 

 گردد.  بعد منتقل مینسل  به نسلیآدم از طریق مایع منی که اسپرم را در خود دارد از  ‘ازلی

تواند انجام دهد چه  میحتی یک نوزاد با وجودی که به قدری کوچک است که اصالً کاری ن

و پیروان  سلوهای نحیفش بکشد. انگار که پ بازهم باید بار گناه را برشانه برسد به خطا،

ی تاریک  ؛ یک جور لکهمی باشدکنند گناه ازلی نوعی خصوصیت فراگیر  مسیحی او فکر می

ا در گیرد. م هگاه توسط برخی افراد صورت میاست تا یکسری اَعمال ناپسند که گوراثتی 

رهایی از ’مان از عذاب همیشگی آتش دوزخ همانا تعمید و  ایم و تنها راه رهایی گناه زاده شده

یز همانند قربانیان عصر نی مسیح است. مرگ مسیح  از طریق مرگ ایثارگونه‘ بند گناه

او تمام به این ترتیب عتیق، پیشکش یک قربانی به درگاه خدا بود تا خشم او را فرو نشاند و 

 اهان انسان، به ویژه گناه ازلی آدم در باغ بهشت را مورد عفو قرار دهد. گن

دانیم که آدم هرگز وجود نداشته است. هر کس که تا آالن حیات داشته دارای دو  امروز می

ها و  های اولیه، ماهیان و کرم ها و میمون والد بوده و نسب اجداد بزرگ او به شامپانزه

ای وجود نداشته و هرگز آدم و حوایی نبوده است.  ز زوج اولیهگردد. هرگ ها برمی باکتری

کسی نبوده که بخواهد مرتکب گناه ناپسندی شده باشد تا به خاطرش همه ما در گناه سهیم 

و مسیحیان اولیه اطالعی از این مطلب نداشتند احتماالً خدا که  سلوباشیم. حتی اگر که پ

احتماالً  متٔاسفانهاند؟  باخبر بوده است. آیا مردم اصالً به چیزی به نام مار سخنگو باور داشته

ً در آمریکا به این  اینگونه بوده است، جای تٔاسف است که همچنان تعداد کثیری خصوصا

کفاره ’ عنوان بهبه مفهوم مرگ مسیح  ا که کنار بگذاریم، راجعموضوع باور دارند. ولی این ر

از آدم به این طرف چه بگوییم؟ مرگ ‘ ها از بند گناهان بشریت بخش انسان رهایی’و ‘ دهنده

مسیح به خاطر گناهان ما )و دقت داشته باشید که این مفهومی بنیادین در دین مسیحیت است(. 

 ا بخشیده شود.باشد که به قیمت جان او گناهان م
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کفاره دادن’
260
باشد. شاید بپرسید که اگر  به معنای پرداخت وجه در قبال عمل نادرست می‘  

خواست ما را ببخشد، چرا از همان اول نبخشید. ولی خیر، به آن صورت خیلی در  خدا می

کشید، ترجیحاً هم رنجی دردآور و مرگبار.  رنج میباید  شأن و شخصیت خدا نبود. یک کسی

نامه به عبرانیان’که در  طور انهم
261
شدن خون، بخششی در کار  بدون ریخته’تٔاکید شده، ‘  

مسیح ’به کالم دیگری این مطلب را بیان نموده است، که  پولس(. غالباً ۲۲: ۹‘ )نخواهد بود

کورینتیان ۱‘ )به خاطر گناهان ما مرد
262
 ۱۵ :۳ .) 

مفهوم مسیحیت همین است )من را سرزنش نکنید، من فقط باور رسمی مسیحی را بیان 

خواست که گناهان بشر و بخصوص گناه فطری آدم )که هرگز وجود نداشته(  کنم(. خدا می می

این بخشش را انجام دهد. آن  سادگی بهتوانست همین طوری  نمی حال درعینرا ببخشد ولی 

ی قربانی  رسید. یک شخصی باید به واسطه دیهی به نظر میشکلی خیلی سهل و ساده و ب

نمود. چون گناه بشریت خیلی عظیم بود، قربانی  ی این امر را پرداخت می شدنش هزینه

چیز بهتر از شکنجه و مرگ  باشد. هیچ  توانست معمولی و پیش پا افتاده مرتبط با آن نیز نمی

و قدم روی ‘( پایین؟)’به سمت پایین آمد  دردناک پسر خود  خدا )عیسی( نبود. آری، عیسی

زمین گذاشت تا شالق بخورد، مصلوب گردد، به صلیب چوبی چهار میخ شود و در عذاب 

شدن  ی قربانی چیز به اندازه همه اینها به جهت دادن کفاره گناهان بشریت بود. هیچ، بمیرد

شود _ برای پرداخت  میخدا در قالب انسانی تلقی  عنوان بهخونین خود  خدا _ چون عیسی 

 ی گناه عظیمی که بر گردن انسان است مناسب نیست.  کفاره

چیست، شاید شما هم فکر کنید که خیلی افتضاح است. در   نمی دانم برداشت شما از این ایده

که  طور همانتوانست مداخله کند _  زمانی که مسیح روی صلیب در حال مردن بود، خدا می

آهای، دست نگه دارید، مشکلی ’: در قربانی نمودن اسحاق ]اسماعیل[ توسط ابراهیم کرد

میخ را با چکش به دست پسر عزیز من بکوبید. در هر صورت آن نیست. نیازی نیست که 

بخشم. بیایید همه آرام باشیم و این بخشش عظیم جهانی گناه بشریت را جشن  شماها را می

 ‘بگیریم.

خواستم  رسید. اگر من می مبرهنی خیلی از منظر خدا خوب به نظر نمی حل راهخیر، چنین 

 : گرفتم اینگونه بود ای در این باره بنویسم، دیالوگی که برای خدا در نظر می نمایشنامه
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 atonement 
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Letter to the Hebrews 
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 Corinthians  
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توانم همینطوری آنها را ببخشم، گناهشان خیلی بزرگ  خب بگذارید ببینم، نمی”

ی زرین بکشم چطور  ی گوساله هزار نفر از آنها را مانند قضیه است. اگر سه

هزار آدم عادی! این گناه  هزار نفر کافی نیست، آن هم سه است؟ خیر، حتی سه

شود. خب، بگذار  نمی هزار آدم عادی پاک آنقدر بزرگ است که با کشتن سه

ببینیم، چرا پسر خودم را به یک انسان تبدیل نکنم و او به نمایندگی از کل 

بشریت شکنجه نبیند و کشته نشود؟ بله، این همان چیزیست که من به آن 

های معمولی را بکشیم، بلکه خدا در  . نه اینکه آدمدرخورگویم یک قربانی  می

شد، راهش همین است. این قربانی به قدری قالب انسان را بکشیم! آها، حاال 

ی کل گناهان بشریت را بدهد. البته این کفاره  بزرگ است که بخواهد کفاره

کنم به آنها  شود )عه، چقدرم خنگم، همیشه فراموش می شامل گناه آدم نیز می

 حل راهبگویم که اصالً آدم وجود نداشته(. راه بیفت پسرم؛ ببخشید ولی من 

ی آتش شوید. من ترا در  نکردم. خیر، شما اجازه ندارید سوار ارابهبهتری پیدا 

متولد گردی، آموزش یابی، تجربیات و همه باید  رحم یک زن قرار خواهم داد و

آن احساسات جوانی را پشت سر بگذاری. در غیراز این حالت تو به انسان 

توانم  من نمی کامل بدل نخواهی شد و عمالً تجلی کل بشر نخواهی بود، در نتیجه

تو را مصلوب کنم تا آنها را نجات دهم. راستی فراموش نکن، این خود  من 

  “شوم، چون من تو هستم و تو من هستی. هستم که مصلوب می

کنم.  مسخره بازی است؟ بله. گستاخانه است؟ شاید. غیرمنصفانه است؟ حقیقتاً اینطور فکر نمی

گیرند  آن را جدی میشدت  بهکنم. کفاره که مسیحیان  لطفاً درک کنید که چرا عذرخواهی نمی

ً زشت است که سزاوار تمسخری گستاخانه تر است. قرار بر این است که خدا  به قدری ذاتا

های متعددی را آفرید. قوانین علمی و  لق باشد. او جهان رو به گسترش و کهکشانتوانای مط

داند. هر چه که باشد او خودش این قوانین را وضع کرده است و احتماالً بیش  ریاضی را می

کند. قانونگذار خود   از هر دانشمندی مباحثی مثل جاذبه کوانتومی و ماده تاریک را درک می

نگذار است از این قدرت برخوردار است که هر فردی که قانون را زیر اوست. کسی که قانو

تنها راهی : خواهند که این مطلب را باور کنیم پا گذاشت ببخشد. با وجود تمام اینها از ما می

ها را به خاطر گناهانشان  که خدا به ذهنش رسید تا خودش _خودش_ را قانع نماید که انسان

شخصی که هیچگاه وجود نداشته پس مرتکب  عنوان بهآدم،  ببخشد )مهمتر از همه، گناه

گناهی هم نشده( این بود که پسر خودش را )که او نیز خود  خدا بود( به نام بشریت شکنجه و 

های دهشتناک  مصلوب نماید. بنابراین، با وجود اینکه عهد عتیق به خاطر تعداد داستان
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تنهایی   ه پیام بنیادین و اصلی عهد جدید بهتوان گفت ک عهد جدید برتری دارد، میبه  نسبت

ترین مدعی  ترین مطلب در میان همه مطالب قوی ترین و وحشتناک برای کسب عنوان مخوف

 است.

یهودا به عیسی خیانت نمود. او بود که نیروهای حکومتی را به سوی عیسی روان کرد و با 

شود.  نامیده می نت کند یهوداای او را نشان داد. سیاستمداری که به حزب خود خیا بوسه

کارزاری در جزایر گاالپاگوس
263
اقیانوس آرام به راه افتاد تا از َشر بزهای وارداتی که  

محیطی آنجا را بهم زده بودند رهایی یابند. در این کارزار از بزهایی استفاده  تعادل زیست

گذاشته بودند. بزهای یهودا ‘بزهای یهودا’شد که نام آنها را  می
264

ای بودند که  بزهای ماده، 

هایی که قرار  های رادیویی وصل شده بود و به این صورت آنها محل گله به گردنشان فرستنده

کردند. در طول اعصار نام یهودا با خیانت گره خورده است.  می‘ افشا’کن شوند را  بود ریشه

هودا نیست؟ طرح انصافی در حق ی کنم، آیا این بی را تکرار می ۲ولی بار دیگر پرسش فصل 

شد. خیانت یهودا از ملزومات این  که دستگیر میباید  خدا این بود که مسیح مصلوب شود، پس

سنتی از نام یهودا متنفرند؟ او فقط داشت نقش خودش را در  طور بهطرح بود. چرا مسیحیان 

 نمود.  طرح الهی برای رهایی بشریت از شر گناهان ایفا می

در طول قرون متمادی مورد ظلم و ستم قرار  یهودیانموضوع از این هم بدتر است. کل 

، پیوس ۱۹۳۸دانستند. در سال  اند چون مسیحیان آنها را در مرگ عیسی مقصر می گرفته

یهودیان چنین درمورد  پاپ انتخاب شود( عنوان بهدوازدهم )یک سال قبل از اینکه 

ان او را هایش  فرستد و دل روز نیز به مسیح لعن و نفرین میکسانی که لبانشان حتی ام’: گفت

چهار سال بعد و در طول جنگ جهانی دوم )که در آن ایتالیا نیز متحد با ‘. راند از خود می

شقانه و  اورشلیم همان ناسپاسی کله’: هیتلر بود(، پاپ پیوس درمورد اورشلیم اعالم کرد

و این ‘ ر گذشته منجر به گناه قتل مسیح گردید.ای را در پیش گرفته که د کوری لجوجانه

مارتین لوتر ها نیست. ]یهودی ستیزی[ فقط مختص کاتولیک
265

گذار آلمانی مسیحیت  ، بنیان

ی لوتر  ها و مدارس یهودی بود. تنفر بیمارگونه پروتستان طرفدار به آتش کشیدن کنیسه

 : انداز شده استطنین  ۱۹۲۲به سال  یهودیان در گفتار آدولف هیتلربه  نسبت

کنم باید در ردای یک جنگجو در راستای  یک مسیحی احساس می عنوان به” 

سازد که  سرور و منجی خود گام بردارم. حسم مرا به سمت مردی رهنمون می
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زمانی در تنهایی و در کنار تعداد اندکی مرید، باطن یهودیان را شناخت و مردم 

 عنوان بهکش بلکه  مصیبت عنوان بهنه  را به مبارزه با آنها دعوت نمود. مردم

پایان و  بی مبارزانی که حقیقت خدا برایشان بزرگترین چیز است. با عشق

گوید چگونه  خوانم که می یک مسیحی و یک مرد، کالمی را می عنوان به

مطلق خود برخاست و تازیانه را برداشت  سرورمان در نهایت با تکیه بر قدرت

از درگاه الهی بیرون براند. تالش او در حفظ جهان در تا افعیان و شریران را 

العاده بود. امروز و بعد از گذشت دوهزار سال از صمیم  مقابل افیون یهود فوق

کنم که دقیقاً به همین خاطر بود که  قلب و بیش از هر زمان دیگر عمیقاً درک می

دهم به یک مسیحی نباید اجازه  عنوان بهخدا خون خود را روی صلیب ریخت. 

گواه . من خیانت شود، من وظیفه دارم تا در دفاع از حقیقت و عدالت بجنگم..

یک  عنوان بهدرستی عمل ما چیزی نیست جز اضطرار روزافزون. چرا که 

 “ای بر گردن دارم. مردم خود نیز وظیفهبه  نسبتمسیحی من 

همه خصوصیاتش،  بر البته ادعای مسیحی بودن هیتلر را خیلی جدی نگیرید. هیتلر عالوه

ای بوده است. شاید در آن سخنرانی ادعا به مسیحی بودن نموده باشد ولی  دروغگویی حرفه

خودش گاهی ضد مسیحیت نیز بوده ولی با تمام این  ‘دورمیزی’های به اصطالح  در محفل

اوصاف هرگز یک خداناباور نبود و هیچگاه تعلیم و تربیت کاتولیک خود را تکذیب و انکار 

های او جمعیت مشتاقی را  نکرد. حتی با وجود اینکه هیتلر یک مسیحی صادق نبود، سخنرانی

ها تنفر از یهودیان را از آیین کاتولیک و پروتستان  هایی که در طی قرن در میان آلمانی

باید  یادگرفته بودند به سوی خود جذب نمود. مشابه باقی نقاط اروپا، همه چیز با این افسانه که

 ها را به خاطر مرگ مسیح مورد شماتت قرار داد آغاز گردید.  ییهود

پونتیوس پیالتس
266

، فرماندار رومی که در نهایت فرمان اعدام مسیح را داد، دستور داد 

برایش آب بیاورند تا در حضور جمع دستانش را بشوید و به اینگونه نشان دهد که مسئولیتی 

ل زیر، ظاهراً یهودیان مسئولیت این موضوع را در قبال این موضوع ندارد. براساس نقل قو

(. بخش زیادی از ۲۵: ۲۷ ی)مت‘ بر گردن ما و فرزندان ماست خون مسیح’اند،  پذیرفته

یهودستیزی در طول تاریخ ریشه در همین کلمات دارد. با این تفاسیر، آیا الزم است سخن 

لهی بود. آن یهودیانی که خود را دوباره تکرار کنم؟ مصلوب کردن مسیح عمود خیمه طرح ا

کردند که در  اند فقط داشتند همان چیزی را درخواست می متهم به درخواست مرگ مسیح بوده

خون مسیح ’ی  کنید خیلی بعید باشد که جمله تارپود طرح الهی بافته شده بود. راستی، فکر نمی

                                                           
266

 Pontius Pilate 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


88 

 

توسط فرد  بر زبان کسی جاری شود؟ نکند بعدها عمداً ‘ بر گردن ما و فرزندان ماست

 متعصبی به متن اصلی اضافه شده باشد؟ 

 طور همانهای انجیل احتماالً حقیقت ندارند.  در طول این فصل بارها و بارها گفتم که داستان

ها بعد از رخدادهایی که مدعی به توصیف  های مختلف انجیل سال دیدیم، بخش ۲که در فصل 

ها مرده بوده  داشته، در زمان نگارش کتاباند. اگر هم شاهد عینی وجود  آنهاست نوشته شده

دهد. خدا چه  الشعاع قرار نمی است. ولی هیچیک از این موارد نکته اصلی این فصل را تحت

تمام رهبران یهودی و مسیحی و مسلمان که   رغم توصیه شخصیتی خیالی باشد یا حقیقی، علی

خواهیم  ا رد شخصیتی را که میباید خدا را دوست بداریم و پیرو او باشیم، ما حق انتخاب ی

 دوست بداریم و پیروی کنیم، داریم. انتخاب شما چیست؟

 

  

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


89 

 

۵ 

 داریم؟ نیاز خدا به باشیم خوب اینکه برای آیا
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آمریکا، حزب دموکرات در تکاپو برای  ۲۰۱۶در کارزار انتخاباتی بسیار پرشور سال 

رز انتخاب بین دو نامزد خود، ب رنی سند 
267
و هیالری کلینتون 

268
بود. یکی از مقامات ارشد  

حزب دموکرات به نام ب َرد مارشال
269
طرفدار هیالری بود. او تصور کرد که راهی را یافته  

ببرد. شک او به این نکته رفت که شاید  سٔوالتواند از آن طریق اعتبار ب رنی را زیر  که می

ای به دو مقام  عیب است(. وی نامه برنی یک خداناباور باشد )انگار که خداناباور بودن

خبر بود( و به آنها پیشنهاد نمود تا دین و  بی ی حزب نوشت )هیالری از این موضوع بلندپایه

مذهب برنی را در مأل عام به چالش بکشند. قبالً وقتی از برنی در مورد دینش سٔوال شده 

ً به خدا ولی آیا او‘. از نسل یهودیان هستم’: بود، او پاسخ داده بود باور داشت؟ متن  واقعا

 : سخن ب َرد مارشال به شرح ذیل است

ی من این موضوع تأثیر  کنم که او یک خداناباور است ... در حوزه فکر می”

گذارد. مردم باپتیست جنوبی تفاوت بزرگی  زیادی روی آراء انتخاباتی مردم می

 “میان یک یهودی و یک خداناباور قائل هستند.

های انتخاباتی کنتاکی و ویرجینیای غربی و تأثیر مهم این موضوع روی  ه حوزهاشاره او ب

استداللش هم درست بود(  متٔاسفانهکرد )البته  آراء در این دو ایالت بود. ب َرد مارشال فکر می

دهند به یک فرد دیندار رٔای بدهند تا یک خداناباور، حتی  که بسیاری از مسیحیان ترجیح می

آنها دین متفاوتی دارد )مثالً در این به  نسبتای باشد که  معنای رٔای دادن به نمایندهاگر این به 

و مهم نیست آن قدرت ‘ باور به یک قدرت برتر کافیست،’مورد یک نامزد یهودی(. هر گونه 

ها نیز بارها و بارها بر این مطلب  برتر با قدرت برتر آن جماعت متفاوت باشد. نظرسنجی

به یک کاتولیک، مسلمان و  دهندگانی هستند که تمایل ندارند صحه گذاشته بود. هنوز هم رٔای

دهند. خداناباوران  دهند ولی هریک از این نامزدان را به یک کافر ترجیح می  یا یهودی رٔای

ها بسیار واجد شرایط باشند. کار  در انتهای لیست قرار دارند حتی اگر از سایر جنبه

د اتهام ایست ولی ب َرد مارشال در پی آن بود که به نامزد غیرمحبوب خو شرمانه بی

 خداناباوری بزند و به این شکل درمورد او افشاگری کند. 

المنفعه در  برای تصدی هرگونه مقام دولتی یا عام’گوید  متن صریح قانون اساسی آمریکا می

دنبال منع  البته مارشال به‘ ایاالت متحده، هیچگونه آزمون عقیدتی نباید درخواست شود.

ری آمریکا توسط خداناباوران نبود، چون در جمهو قانونی علیه تصدی پست ریاست
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 دهندگان وقتی شد. البته رٔای صورت، کار او به معنای نقض آشکار قانون اساسی تلقی می این

اندازند حق دارند دین نامزدها را لحاظ کنند.  ها می خصوصی رٔای خود را به صندوقشکل  به

دهندگان را  رٔای اتی عمداً گرایشولی مارشال در پی این بود که برخالف روح قانون اساس

باور به هرچیز فرامادی است. شبیه این که  دستاویز قرار بدهد. خداناباوری به زبان ساده عدم

درمورد  گیری ی سیاستمداران تصمیم به بشقاب پرنده یا جن و پری باور نداشته باشید. وظیفه

مسائل حقوقی است. اصالً های اقتصادی، امور خارجه، رفاه و سالمت اجتماعی و  سیاست

 چرا باور به فراطبیعت باید موجب شود که فرد تصمیمات سیاسی بهتری بگیرد؟ 

مدار بودن  یا اخالقبودن  خوبکنند برای  متٔاسفم بگویم که ظاهراً بسیاری از مردم فکر می

ً به نوعی خدا یا  یک  باور داشت. یا به عبارت دیگر، بدون باور به‘ قدرت برتر’باید حتما

قدرت برتر، شما مبنایی برای تمایز قائل شدن میان درست و غلط، خوب و بد و اصول 

اصول ’اخالقی و غیراخالقی ندارید. در این فصل نگاهی کلی به مباحث 

بودن آیا  معنای خوبی در مقابل بدی، اینکه برای خوب: اندازیم می‘ اخالقیات’و ‘ اخالقی

 ً یک پیش شرط[ نیاز  عنوان به‘ ]قدرت برتر’ا باور نوعی به باور خدا یا خدایان، ی  اساسا

 داریم یا خیر؟ 

به خدا نیاز دارید؟ دو دلیل به ذهن بودن  خوبکسی باید فکر کند که شما برای   خب چرا اصالً 

رسد که هر دو چندان خوب نیستند. اول اینکه انجیل، قرآن یا هر کتاب مقدس دیگر به  من می

ما خوب و بد را از هم تشخیص  وانیندهد و بدون کتاب ق نشان میرا بودن  ما راه خوب

پرداختیم، در این فصل نیز هرگاه الزم باشد از آن ‘ کتاب نیکو’دهیم. در فصل قبل به  نمی

پیروی کنیم به کتاب مزبور رجوع خواهیم کرد. دلیل محتمل دیگر این است که برخی از 

جمله  کنند ما )من گیرند که فکر می ظر میمردم آنچنان شأن پایینی برای انسان در ن

کس دیگر ناظر بر  سیاسمتداران( تنها در صورتی خوب خواهیم بود که فقط خدا و نه هیچ

دوربین : روزتر باشیم ی پاسبان بزرگ آسمان. اگر بخواهیم کمی به نظریه: اعمالمان باشد

 بزرگ جاسوسی )نظارت( از آسمان! 

یقت دارد. تمام کشورها بر این باورند که داشتن نیروی پلیس مطلب فوق تاحدی حق متٔاسفانه

شود تا احتمال کمتری برای  واجب است و وجود عامل نظارتی نیروی پلیس باعث می

ها به  ها و فروشگاه ارتکاب جرم یا دزدی توسط تبهکاران وجود داشته باشد. امروزه خیابان

تصویر مردم را در حال ارتکاب اعمال ها  های نظارتی مجهز هستند و این دوربین دوربین

کنند. افرادی که مستعد ارتکاب دزدی از  ها ثبت و ضبط می خالف، مثل دزدی از فروشگاه

ها هستند اگر بدانند دوربین ناظر اعمال آنهاست با احتمال کمتری به آن مبادرت  فروشگاه
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در هر حال ناظر  کنند. خب حاال تصور کنید که یک مجرم معتقد باشد خدا همواره و می

ای که  خواند و لحظه کنند خدا افکار انسان را می اعمال اوست. بسیاری از دینداران تصور می

تواند پیشاپیش از آن خبر دارد. حاال بهتر  کنید می شما به ارتکاب عمل نادرستی فکر می

دار یک سیاستم  کنند یک انسان خداترس )از جمله شوید چرا دینداران فکر می متوجه می

یک خداناباور احتمال کمتری برای ارتکاب گناه دارد. خداناباوران اجباری به  نسبتخداترس( 

در هراس از دوربین بزرگ نظارتی آسمان ندارند. براساس این استدالل خداناباوران فقط 

های واقعی در هراس باشند. شاید شما هم این طنز  ها و پاسبان ممکن است از دوربین

 ‘.داند که یکی ناظر است وجدان می’شنیده باشید که  آمیز را کنایه

بودن زمانی که تحت نظارت هستید احتماالً امری ابتدایی است و در مغز ما  تمایل به خوب

نهادینه شده است. همکار من، پروفسور ملیسا ب یتسون
270
ی  )که زمانی دانشجوی من در دوره 

کارشناسی دانشگاه آکسفورد بود( آزمایش جالبی انجام داده است. در دپارتمان علوم دانشگاه 

جعبه صداقت’ای به نام  نیوکاسل جعبه
271
قرار داده شد تا هزینه قهوه، شیر و شکر مورد ‘  

خوراکی در آنجا  عنوان مسئول فروش استفاده در طول روز را در آن بریزند. کسی به

حضور نداشت. لیست قمیت روی دیوار نصب شده بود و به افراد اطمینان شده بود که 

خودشان مبلغ صحیح را داخل جعبه بیندازند. وقتی افراد بدانند که ناظری حضور دارد 

برانگیز نیست. ولی اگر تنها باشند چطور؟ وقتی کسی ناظر شما نیست آیا  صداقتشان تعجب

تمال دارد که پول خود را درون جعبه بیاندازید؟ مطمئنم که این کار را خواهید همچنان اح

نمود ولی همه آنقدرها هم باوجدان نیستند و دقیقاً همین امر موجب شد تا این آزمایش میسر 

 گردد. 

چسباند و هر هفته قسمت باالی برگه  ملیسا هر هفته لیست قیمت را روی دیوار اتاق قهوه می

شد. گاهی اوقات آن تصاویر، عکس گل و گیاه بود؛ نه یک گل خاص  ی تزئین میبا تصاویر

گذاشت؛  ها باالی لیست قیمت تصویر یک جفت چشم را می های مختلف. بعضی هفته بلکه گل

هایی که تصویر چشم در  هر بار یک جفت چشم متفاوت. نتیجه جالب این بود که در هفته

جعبه صداقت تقریباً سه برابر   بودند و میزان دریافتی تر باالی لیست قیمت بود مردم صادق

های کنترل در آزمایش مزبور(. آیا  بود که تصویر گل باالی لیست قیمت بود )هفتههایی  هفته

ی واقعی نصب بود، آن وقت  تصویر چشم، دوربین مداربستهجای  به این عجیب نیست؟ اگر

دانستند  خوبی می کنندگان قهوه به فشد چنین عملکردی را براحتی توضیح داد. مصر می
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ها به همان اندازه بینا بودند  فوق، فقط جوهری کشیده شده بر کاغذ است. آن چشم‘ چشمان’که 

 : گیری زیر معقول نیست ها. پس نتیجه که گل

 ‘بهتر است صادق باشم چون کسی ناظر بر اعمال من است.’

ی باالی یک آسمانخراش در  من در طبقهی فوق غیرمنطقی است. در مثالی دیگر، وقتی  جمله

دانم که قرار نیست از آنجا بیفتم. من پشت یک  کنم، می ایستم و به پایین نگاه می نیویورک می

وجودم را   شود و دلهره ی حفاظتی ضخیم قرار دارم. با این وجود مو بر تنم سیخ می شیشه

ای که در مغزمان  احساس دلهرهگیرد. این حالت هم غیرمنطقی است. شاید در این مثال،  می

های مشخصی از اجدادمان به ارث رسیده باشد. مثالً زمانی که اجداد  وسیله ژن نهادینه شده به

کردند و خطر ارتفاع را درک کرده بودند. شاید اصالً نیازی  ما در میان درختان زندگی می

شاید شبیه ‘ خوبی باشم.بیند، پس بهتر است فرد  چشمان خداوند مرا می’: نباشد که بگوییم

ناخودآگاه  خودکار باشد. ضمناً باید  تأثیرهای نقاشی شده ملیسا بیتسون، این فقط یک  مثال چشم

متذکر شوم که در مثال ملیسا بیتسون، او برای اطمینان از نتایج آزمایش و حذف هرگونه 

 رخداد اتفاقی و شانسی، به دفعات این آزمایش را انجام داد.

آید که اگر فردی از صمیم قلب  به نظر ممکن می متٔاسفانهباشد چه غیرمنطقی،  چه منطقی

در آن فرد بیشتر خواهد بودن  خوباحساس کند که خدا بر هر عمل او نظارت دارد، احتمال 

خواهم باور داشته باشم که انسان بهتر  ای متنفرم. می بود. البته باید بگویم که من از چنین ایده

ایلم باور داشته باشم که من صادقم، چه حاال کسی بر من نظارت داشته باشد چه از اینهاست. م

 نداشته باشد. 

کردن او نباشد و چیزی بدتر از این باشد، چطور؟ یعنی  اگر ترس از خدا فقط ترس از ناراحت

 چیزی بسیار بدتر.

در دوزخ های مسیحیت و اسالم به این شکل است که گناهکاران پس از مرگ تا ابد  آموزه

تحت عذاب خواهند بود. برای نمونه کتاب مکاشفه
272
دریایی از آتش و گوگرد ’اشاره به  

از پیامبر اسالم، محمد نقل قول شده که مجازات فردی که مرتکب کوچکترین گناه شده ‘. دارد

مغزش از شدت حرارت ’یکه طور بهباشد  باشد ایستادن پابرهنه روی خاکستر زغال می

هرگاه ’: گوید آن درخصوص افرادی که تعالیمش را باور ندارند چنین میقر‘. خواهد پخت

)سوره نسا، ‘ کنیم تا عذاب را بچشند های دیگری جایگزین آن می پوستشان بریان شود، پوست

(. براساس نظر بسیاری از مبلغین مذهبی، برای اینکه به درون آتش دوزخ بیفتید حتماً ۵۶آیه 
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باشید کافیست! برخی از مشهورترین نقاشان تاریخ  ناباور، همینکه نباید کار بدی انجام بدهید

اند. ضمناً،  وار دوزخ با همدیگر رقابت داشته ترین تصویر کابوس بر سر ترسیم ترسناک

مشهورترین اثر ادبی به زبان ایتالیایی اثر دانته
273
به نام دوزخ 

274
است و تماماً حول محور  

 چرخد.  جهنم می

اید؟ آیا  اند؟ آیا حقیقتاً به این تهدیدها باور داشته آیا شما را هم در بچگی با آتش جهنم ترسانده

، متٔاسفانه اید.  ها منفی است، خوش اقبال بوده واقعاً ترسیده بودید؟ اگر پاسختان به این پرسش

اطر بسیاری از مردم حتی تا زمان مرگ نیز به این تهدیدات باور دارند و به همین خ

 شان و به ویژه روزهایی که در حال احتضارند اسفبار خواهد بود. زندگی

ها امکانپذیر هستند.  ای دارم. برخی از تهدید من در رابطه با تهدید افراد به مجازات نظریه

ها تا حد  مثالً اگر شما متهم به دزدی شوید به زندان خواهید رفت. ولی برخی دیگر از تهدید

ناپذیرند. مثل این که اگر به خدا باور نداشته باشید تا ابد در دریایی آتشین  نبسیار زیادی امکا

هرچقدر تهدید امکانپذیرتر باشد، نیاز کمتری به دهشتناک : خواهید ماند. نظریه من این است

بودن آن است. تهدید به مجازات پس از مرگ به قدری دور از ذهن است که نیاز به یک 

دریایی از آتش. در سوی دیگر، تهدید به مجازات در : هولناک داردشدت  بهتصویرسازی 

زمانی که هنوز در قید حیات هستید امکانپذیر است )زندان یک مکان واقعیست(، بنابراین 

های مخوف و سوزاندن پوست و جایگزین  نیازی به تصویرسازی هولناک از قبیل شکنجه

 باشد. نمودن پوست سوخته با پوست نو نمی

ترسانند چیست؟  ها را با اشاره به آتش ابدی بعد از مرگ می ان در مورد افرادی که بچهنظرت

. ولی ارائه نمی کنمتی سٔواالبه چنین پاسخ شخص خودم را به طور معمول من در این کتاب 

گویم که این افراد خیلی خوش اقبال  توان استثنا قائل نشد. من می در این مورد خاص نمی

به نام جهنم وجود ندارد چون من هیچ کس را سزاوارتر از خودشان برای هستند که جایی 

 دانم.  رفتن به آنجا نمی

بر تأثیر مثبت یا منفی دین  حتی با علم به اینکه جهنم جای وحشتناکی است، دالیل روشنی مبنی

خیر دهد که افراد دیندار بیشتر در کار  بر رفتار افراد وجود ندارد. برخی مطالعات نشان می

)یک دهم درآمد هر فرد( به  ‘عشر’ عنوان بهکنند. بسیاری از افراد مبالغی را  شرکت می

کنند. کلیساها نیز اغلب بخشی از آن وجوه را برای اهداف خیرخواهانه  کلیسای خود اهدا می

                                                           
273

Dante 
274

Inferno 

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


95 

 

دیدگان بالیای طبیعی از قبیل زلزله  در دنیا و یا کمک به آسیب سوءتغذیه مانند کمک به رفع

شده توسط کلیسا به صندوق مبلغین  آوری نمایند. ولی بخش زیادی از وجوه جمع هزینه می

گذارند کمک خیرخواهانه. ولی آیا این کمک  یابد. اسم این کار را می اختصاص می

خانمانان است؟ کمک مالی با اهداف  بی خیرخواهانه از جنس کمک به گرسنگان و زلزدگان و

کردن   باشد. ولی اگر آن آموزش فقط معطوف به حفظ ای می آموزشی به نظر عمل نیکوکارانه

گویند میراث قومی خود را فراموش  ها می کل قرآن باشد چطور؟ یا مبلغین مسیحی که به بچه

 آن انجیل را یاد بگیرند؟جای  به کنند و

دوست برتر دنیا یعنی بیل  نند خیلی سخاوتمند باشند. هر سه انسانتوا ناباوران نیز می

یتس گ 
275
ن باف ت ، وار 

276
و جورج سوروس 

277
ی  ا زلزله ۲۰۱۰هستند. در سال  ناباورهمگی  

حد  که از قبل نیز بیچاره بود را با خاک یکسان نمود. رنج و درد مردم بی شدید جزیزه هایتی

های  از طیف مذهبی و چه غیرمذهبی، برای کمک و مرز بود. مردم از سرتاسر دنیا، چه

ی اینجانب )بنیاد ریچارد داوکینز در راه  مالی و غیرمالی اعالم آمادگی نمودند. بنیاد خیریه

عقل و علم
278

ً اقدام به ایجادخیریه ‘کمک از جانب ناباوران’ای نمود که نام آنرا  ( سریعا
279
 

، سکوالر و شکاک درخواست نمودیم تا به ما های ناباور گذاشتیم. از تعداد دیگری از سازمان

گرایان و سایر ناباوران درخواست کمک مالی نماییم.  ملحق شوند تا از خداناباوران، ندانم

هزاران ناباور قدم پیش گذاشتند و این خیریه توانست در ظرف سه روز مبلغ سیصدهزار 

های بعد دریافت نمودیم  که در هفتههمراه وجوهی  آوری نماید. ما تمام این مبلغ را به دالر جمع

های  آوری کمک های مذهبی نیز در حال جمع به هایتی فرستادیم. البته در همان زمان، خیریه

های شریف برای کمک به هایتی رفتند. من  مالی بودند. ضمن آنکه بسیاری از انسان

م فخر بفروشم که را به این منظور تعریف نکردم که بخواه‘ کمک از جانب ناباوران’ داستان

کنم که اکثر  من اینطور فکر میدرواقع ناباوران از باورمندان مذهبی سخاوتمندتر هستند. 

شوند مهربان و  ای مواجه می مردم دنیا صرفنظر از اینکه مذهبی باشند یا خیر وقتی با فاجعه

 سخاوتمند هستند. 

است ولی به نوعی امکانپذیر انگیز  با وجود اینکه غم‘ آسمان دوربین نظارتی بزرگ’نظریه 

باشد. شاید واقعاً چنین چیزی مانعی برای مجرمان باشد؟ شاید فکر کنید اگر چنین باشد  نیز می
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درصد زیادی از ناباوران را به خود اختصاص بدهد. در اینجا به باید  پس جمعیت زندانیان

ان اظهار شده توسط نماییم. این آمار به ادی اشاره می ۲۰۱۳برخی آمار و ارقام از سال 

درصد  ۲۴درصد مسیحی پروتستان،  ۲۸محکومان زندانی در ایاالت متحده اشاره دارد. 

ها،  ها، هندوها، یهودی درصد مسلمان. اکثر موارد باقیمانده از بودایی ۵مسیحی کاتولیک و 

بود. درصد  ۰۷/۰اند. تعداد مربوط به خداناباوران؟  تشکیل شده‘ نامعلوم’بومیان آمریکا و 

برابر  ۷۵۰معنای آمار فوق این است که نسبت احتمال اینکه یک مجرم زندانی، مسیحی باشد 

کنیم که  بیشتر از این است که خداناباور باشد. البته روشن است که ما از مواردی صحبت می

داند آمار در آن  اند. ولی کسی چه می مسیحی و یا خداناباور بودن خود را اعالم کرده

چگونه است؟ از این مهمتر اینکه در آمریکا جمعیت کل مسیحیان از تعداد ‘ نامعلوم’ی  دسته

ی ادعا به تدین زودتر  کل خداناباوران بیشتر است. البته چون ممکن است زندانیان به واسطه

از موعد آزاد شوند به همین خاطر در تعداد مسیحیان اغراق شده باشد. البته برخی دیگر نیز 

ی تصادفی با آمار تمایالت مذهبی افراد دارد و  که آمار و ارقام زندانیان رابطهبر این نظرند 

افتند عمدتاً به خاطر فقدان تحصیالت است. ولی باید عرض  علت اصلی که افراد به زندان می

کنم افرادی که تحصیالت کمتری دارند احتمال کمتری دارد که خداناباور باشند. ولی هر جور 

ی دوربین  ای برای نظریه کننده ین آمار بنگرید مهم نیست، این آمار دلگرمکه بخواهید به ا

 .می باشدنظارتی بزرگ آسمان ن

ن حتی اگر فرض کنیم که در نظریه دوربین نظارتی بزرگ حقیقتی نهفته است، باز هم ای

له دلیل خوبی برای باور به وجود خدا نیست. تنها دلیل مناسب برای باور به هر چیز، امس

 یدوارامشاید نوعی دلیل )مشکوک( باشد تا ‘ دوربین نظارتی بزرگ’درک است. نظریه م

. شاید به این صورت آمار جرائم پایین بیاید، ضمن اینکه رندبه خدا باور دا یرمردمسا یم باش

های نظارتی واقعی یا پرداخت حقوق به گشت پلیس کمتر است.  اش از نصب دوربین هزینه

البته من و شما هوشمندتر از ’: کمی متکبرانه است  ولی به نظر من این جملهدانم  شما را نمی

باور کنیم خوب است که سایرین به خدا  آن هستیم که به خدا باور داشته باشیم ولی فکر می

دوست فیلسوفم، دنیل دنت!‘ داشته باشند
280
به باور باور ’گوید  له میابه این مس 

281
  .‘

باور ’نیست، بلکه باور به این نکته است که ‘ باور به خدا’عنای به م‘ باور به باور’اصطالح 
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وزیر یهود، ُگلدا مایر وقتی از نخست‘. به خدا چیز خوبیست
282

سٔوال شد آیا به خدا باور  

 ‘.من به مردم یهود باور دارم و مردم یهود به خدا’: دارد، چنین پاسخ داد

کردیم. حاال به دلیل دیگری که باعث نظریه دوربین نظارتی بزرگ خیلی صحبت به  راجع

شود مردم فکر کنند که رٔای دادن به یک نامزد دیندار از رٔای به یک نامزد خداناباور  می

بهتر است، خواهم پرداخت. البته این مبحثی کامالً متفاوت است. علت اینکه برخی متصورند 

ار نیک داشته باشند. گوید چگونه کرد دین چیز خوبیست این است که انجیل به آنها می

براساس این نظریه، بدون کتاب قوانین، ما در دریایی از سردرگمی در تالطم هستیم. عالوه 

مانند خدا یا مسیح که مورد ستایش ما هستند را ‘ الگوهای خوبی’بر آن، انجیل قرار است که 

  .در اختیارمان قرار دهد تا از آنها تقلید نماییم

کنند. برخی کالً کتاب مقدس دیگری دارند و یا  از انجیل پیروی نمی ی باورمندان که ولی همه

کنم چون  اصالً کتابی ندارند. در اینجا من فقط به کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان اشاره می

ً همین نکات  قرآن نیزدرمورد  تنها موردی است که به خوبی با آن آشنا هستم. البته تقریبا

بودن باشند؟  نید کتب مقدسی مثل اینها راهنمای مناسبی برای خوبک ذکر است. آیا فکر می قابل

کنید که خدای انجیل الگوی خوبیست؟ اگر چنین است، شاید نیاز باشد بار دیگر  آیا فکر می

بیاندازید. البته وضعیت قرآن به مراتب بدتر است چون به مسلمانان امر  ۴نگاهی به فصل 

 ی واقعی و عینی در نظر بگیرند.امر عنوان بهشده که مندرجات آن را 

ً به ما در برخورداری از یک زندگی خوب کمک می کند. ایاالت مختلف  ده فرمان غالبا

‘ کمربند انجیل’اصطالح  هایی که در به آمریکا، بخصوص ایالت
283
قرار دارند، بر سر  

موضوع ده فرمان دچار اختالفات عدیده هستند. در یک سو سیاستمداران مسیحی قرار دارند 

ها نصب  خواهند ده فرمان در باالی سردر هر ساختمان رسمی دولتی از جمله دادگاه که می

ه اول کنند. اصالحی گردد و در سوی دیگر کسانی هستند که به قانون اساسی آمریکا اشاره می

 : کند که قانون اساسی تصریح می

کنگره نباید هیچ قانونی درخصوص برقراری مقرارت یک دین خاص و یا ”

 “ د.محدود نمودن فعالیت یک دین خاص وضع کن

له این نیست که دین ممنوع باشد، شما اکنید؟ مس شن است، اینطور فکر نمیمطلب به خوبی رو

ی خودتان بجا بیاورید ولی آنچه  توانید مناسک دینی که به آن تمایل دارید را به طریقه می
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یک دین رسمی دولتی است. هر کس آزاد است ده فرمان را  تعیینکند  قانون اساسی منع می

رستی چنین باالی درب منزل شخصی خودش نصب کند و قانون اساسی آمریکا به د

های  کند، ولی آیا نصب ده فرمان بر سردر عمومی دادگاه های شخصی را ضمانت می آزادی

 کنند. اینطور فکر نمی اندان ایالتی آمریکا مطابق با قانون اساسی است؟ بسیاری از حقوق

ینیم بحث حقوقی این مٔسله را کنار بگذاریم. بیایید با همدیگر به ده فرمان نگاهی بیاندازیم و بب

ً ده فرمان راهنمای ارزشمندیبه  راجعنظرمان  چگونه درمورد  مفاد آن چیست. آیا واقعا

بودن و بد نبودن است؟ دو نسخه از ده فرمان در کتاب مقدس موجود است، یکی در  خوب

ً شبیه یکدیگر هستند ولی در  و دیگری در سفر تثنیه. کتاب سفر خروج این دو نسخه تقریبا

)یهودی، کاتولیک رومی، لوتر و غیره( تا حدی در ترتیب آنها تفاوت وجود مذاهب مختلف 

ی زرین دچار خشم شده بود، الواح سنگی  دارد. در ضمن، موسی زمانی که به خاطر گوساله

اصلی از دستش افتاد و شکست. به همین خاطر خدا بعداً الواح جدیدی را در اختیار موسی 

کنم که برگرفته از الواحی است که موسی به   ای نقل قول می قرار داد. در اینجا من از نسخه

کتاب سفر خروج به آن اشاره شده است. خدا برای سخرانی  ۲۰زمین نیانداخت و در فصل 

بروند. در آنجا بود  ی بزرگی ترتیب داد و از مردم دعوت نمود تا پای پیاده به کوه سینا  صحنه

می در فضا پیچید. بعد از هر فرمان من نظر که رعد و برقی رخ داد و صدای نفیر عظی

 ام. شاید شما هم بخواهید نظر خود را به آن اضافه نمایید. خودم را آورده

 

من سرورتان هستم، خدای شما که از مصر، سرزمین بردگی، شما را بیرون ”

 “آورد.

منظر باشد. از  یک بیانیه میبه  شبیه از منظر یهودیان این فرمان اول است ولی بیشتر

 : ای است بر مسیحیان این جمله مقدمه

شما حق ندارید هیچ خدای دیگری را در حضور من مورد ” : فرمان اول

 “پرستش قرار دهید.

کند،  که خدا اغلب خودش اذعان می طور همانمشاهده نمودیم و  ۴که در فصل  طور همان

دچار درگیری  ای است. شخصیت خدای عهد عتیق به طرز بیمارگونه‘ خدایی حسود’او 

از آنها متنفر بود و همواره دلهره داشت مبادا شدت  بهذهنی با خدایان دیگر بوده است. او 

خدایان به  نسبتای  گونه پیروانش به پرستش دیگر خدایان وسوسه گردند. چنین تنفر وسواس
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های متمادی بعد از مسیح نیز ادامه پیدا نمود. بعد از آنکه مسیحیت تحت  رقیب برای قرن

لوای کنستانتین به دین رسمی روم تبدیل گردید، نوکیشان مسیحی متعصب نقاط مختلف 

 و پنداشتند بت میآنچه امپراتوری را با وحشیگری هر چه تمام مورد حمله قرار دادند و هر 

(. تخریب ۱/۵ نوشت پیدانیم، با خاک یکسان کردند ) نها را آثار هنری ذیقیمت میما امروز آ

ی بزرگ آتنا مجسمه
284
یک خدابانو در شهر باستانی پالمیرا )در سوریه امروزی(  عنوان به 

باشد. الزم به ذکر است که یکی از بدترین  فقط یک نمونه از این نوع رفتار می

نکنندگان آثار، سنت آگوستی تخریب
285
وار مسیحیان اولیه بر از  بوده است. مشابه تٔاکید دیوانه 

و داعش  قاعدههای ال توان در تعصبات مسلمانان گروه بین بردن تصاویر خدایان رقیب را می

 امروزی یافت. 

نه در آسمان، نه روی زمین و نه در زیر آب نباید برای خودتان ”: فرمان دوم

 “هیچ بتی به هر شکل بسازید.

حسادت خدای بزرگ به خدایان دیگر است. در آن زمان بسیاری درمورد  مورد هم مجدداً این 

ی پیش رو در کتاب مقدس  از خدایان رقیب در قبایل همسایه به صورت مجسمه بودند. جمله

 : سازد بخوبی این مطلب را روشن می

ایی نباید به آنها تعظیم کنید و آنها را بپرستید؛ چرا که من، خدای شما، خد”

های آنان را تا نسل سوم و  حسودم و به خاطر گناه پدرانی که از من متنفرند بچه

 “چهارم مجازات خواهم نمود.

ی آخر چیست؟ خدا به قدری حسود است که اگر شما خدای رقیب را  نظرتان در مورد جمله

ه شما بپرستید، او تا سه نسل بعد از شما را مجازات خواهد نمود. حتی با اینکه زمانی ک

 اید آنها به دنیا نیامده بودند. بیچاره نوادگان شما.  مرتکب چنین کاری شده

از نام سرور خود، خدا، سوءاستفاده نکنید چرا که خدا هرآنکس ”: فرمان سوم

 “نماید. جزا رها نمی بی را که از نام او سوءاستفاده کند

ها لفظ خدا بکار   ه کنید که در آنمعنای این جمله این است که شما نباید از ناسزاهایی استفاد

خودتان شاهد هستید که بکار بردن ‘. خدا لعنتت کنه ابله’یا ‘ خدا لعنت کند!’رفته است. مثالً، 

ناسزایی که در آن لفظ خدا بکار رفته خیلی هم جرم جدی نیست، هست؟ اصالً ارزش اینکه 
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ناسزا ’: ن مطلب این استی ای بخواهیم باالی سردر دادگاه بچسبانیم را ندارد. خالصه

 آید.  ، که این هم در اکثر کشورها قانون به حساب نمی‘نگویید

 “به روز شبات آن را مقدس بدارید. تکریمبا ”: فرمان چهارم

، قوم ۱۵فصل  به واقع خدا این یکی را خیلی جدی گرفته است. در کتاب سفر اعداد،

کرد. چوب جمع  شبات چوب جمع میاسرائیل مردی را دستگیر نمودند که در روز  بنی

کرد! فکرش را بکنید چه جرمی! ولی وقتی موسی از خدا پرسید چه اقدامی در این  می

 : له َسرَسری نگذشتاپذیرد، خدا به هیچ وجه از این مسخصوص باید صورت ب

خدا به موسی فرمود، آن مرد باید بمیرد. کل جماعت باید او را دور از محل ”

 “سنگسار کنند.استقرار قبیله 

ویژه  کنم سنگسار به دانم ولی من فکر می عجب عدالت خشنی، نظر شما چیست؟ شما را نمی

است. این کار نه فقط دردناک است بلکه در تجمع افراد  روش بسیار هولناکی برای اعدام

شود  جمعی به یک فرد  تنها نوعی زشتی مضاعف دیده می ی دسته قبیله یا روستا برای حمله

دهند(. این کار همچنان  اوباشی که همگی یک نفر را مورد ضرب و شتم قرار میبه  بیهش )

ً در ارتباط با زنان جوانی که با مردانی به غیراز  در برخی کشورهای اسالمی و خصوصا

کنند که  فکر می  شوند در حال انجام است )برخی مسلمانان دوآتشه جداً  شوهرشان هم کالم می

 . این کار گناه است(

گری کند  شود. اگر کسی بخواهد موذی سنگسار دیگر در کشورهای مسیحی انجام نمی

تواند بگوید در حال حاضر مسیحیان به کتاب مقدس خود زیاد پایبند نیستند ولی  می

اند. آیا به نظر شما فرمان چهارم  سنگسارکنندگان مسلمان همچنان این وفاداری را حفظ نموده

یکی از قوانین کشوری روی سردر دادگاه نصب  عنوان بهه آن را به قدر کافی مهم است ک

 کنیم؟

کنند که خدا هم بعد از شش روز کار و  های بعدی فرمان چهارم را به این شکل تعبیر می آیه

 مشقت در آفرینش جهان و هرچه در آن است، روز هفتم را استراحت نمود. 

روز شبات و متعلق به  شش روز را به کار و تالش مشغولید ولی روز هفتم”

خداوند است. در این روز نه شما، نه پسر و دخترتان، نه خدمتکارانتان، نه 

هایتان و نه هیچ مهمانی در منزلتان، نباید کار کند. چرا که خداوند در ظرف  دام

ها و زمین و دریا و هر آنچه در آن است را آفرید ولی در روز  شش روز آسمان
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ابراین خداوند روز شبات را مورد تفقد قرار داد و آن را هفتم استراحت نمود. بن

 “مقدس شمرد.

با یا یک امر نمادین است. روزی روزگاری ‘ قیاس’ای از استدالل خداشناسان با  این نمونه

چنین اتفاقی افتاده پس این خودش دلیلی کافی است که اکنون نیز به همین شکل باشد. واقعیت 

ی هم در کار نبوده چون اصالً جهان در شش روز آفریده نشده ی اول این است که حتی دفعه

 است، ولی خب چه کسی روزها را شمرده؟

به پدر و مادر خود احترام بگذارید تا در سرزمینی که سرورتان ”: فرمان پنجم

 “خدا به شما داده عمر طوالنی داشته باشید.

اند و به  ان شما را به دنیا آوردهخیلی هم زیبا. احترام به والدین چیز خوبیست. پدر و مادرت

اند و بسیاری چیزهای  اند، شما را به مدرسه فرستاده اند، از شما مراقبت نموده شما غذا داده

 دیگر. 

 “شید.کُ ب   شما نباید”: فرمان ششم

های  ی شاه جیمز( به نسبت ترجمه های بعدی در نسخه قدیمی )ترجمه این فرمان و فرمان

رسد. احتماالً بر سر این موضوع اتفاق نظر داریم که این فرمان،  مدرن به گوش آشناتر می

اند ده فرمان را محترم  فرمان خوبیست. شاید به همین علت باشد که بسیاری افراد که مدعی

رسد که برای نصب  این فرمان بخصوص را به یاد دارند. به نظر میدرواقع  شمارند تنها می

نفس  این فرمان در باالی سردر دادگاه مخالفت شدیدی وجود نداشته باشد، هر چه باشد قتل

رسد. وقتی  فرمان ششم خیلی بدیهی به نظر میدرواقع برخالف قانون تمام کشورهاست. 

توانید مردم را در حال خواندن آن الواح تصور  آمد، آیا میموسی از کوه با الواح سنگی پایین 

اوه! شما نباید بکشید؟ خدای من، ما هیچوقت ”: آورند کنید که سخنی اینچنین به زبان می

فکرش را نکرده بودیم، عجب! شما نباید بکشید. باشه، باشه، باشه، یادم میمونه که از این به 

 بعد کسی را نکشم.

رسد، فرمان ششم تحت لوای پیشوایان  فوق امری بدیهی به نظر می باوجود اینکه مطلب

شود. در مباحث قبلی و طبق  مذهبی در زمان جنگ و در مقیاس وسیع زیر پا گذاشته می

فضای ’اسرائیل در راه نبرد برای رسیدن به  متون کتاب مقدس مشاهده نمودیم که چگونه بنی

ی سرزمین موعود زیر پا گذاشت و البته که  اولیه این فرمان را در ارتباط با ساکنان‘ زندگی

در این راه از دستورات روشن خدای خود پیروی کردند. در جنگ جهانی اول، به سربازان 
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بریتانیایی دستور داده شد تا سربازان آلمانی را بکشند و به سربازان آلمانی نیز دستور داده 

کردند که خداوند  این ماجرا تصور میشد تا سربازان بریتانیایی را بکشند. هر دو طرف 

بخش جی سی ا سکوآی ر مشوق آنها در این راه است و همین موضوع نیز الهام
286
 : شاعر شد 

 خواندند  زدند و می خدا صدای ملل در حال جنگ را شنید که فریاد می”

 ‘شاه را حفظ کند!’و ‘ باشد که خدا انگلیس را مجازات نماید’

 خدا چیزهای دیگر _، کند خدا چنین کند، خدا چنان

 ‘“آفرین خدا!، کارم درآمد!’خدا گفت، 

 در طول تاریخ فرمان کشتار به سربازان همراه با دعای خیر الهی بوده است. 

شوند، روال به  های آمریکا که قاتالن اعدام می این موضوع فکر کنید. در آن ایالتبه  راجع

ها به طول  ها و ماه تواند هفته این موضوع می: شوند این شکل است که متهمان دادگاهی می

صددرصد متقاعد  طور بهمنصفه را درمورد واقع شدن جرم  بیانجامد و دادستان نیز باید هیئت

توان به دفعات درخواست دادگاه تجدید نظر کرد.  نماید. قبل از اجرای حکم اعدام هم می

امضا گردد و معموالً در چنین  درنهایت، مجوز رسمی اعدام باید توسط فرماندار ایالتی

دم روز اعدام  کند. سپس، در سپیده مواقعی فرماندار این مسئولیت را بسیار جدی تلقی می

گردد. ولی وقتی یک سرباز بریتانیایی یک  مراسم دهشتناک آخرین صبحانه برگزار می

رباز آلمانی داند، س کشد، تا آنجایی که سرباز بریتانیایی می سرباز آلمانی را در جنگ می

ً به مرگ محکوم نشده، نمی توانسته وکیل داشته  مرتکب جرمی نشده، دادگاهی نشده، رسما

باشد و یا درخواست تجدید نظر بدهد. شاید اصالً داوطلبانه به جنگ نیامده باشد و او را 

اش به میدان نبرد فرستاده باشند. با تمام این تفاسیر، سرباز انگلیسی  برخالف میل باطنی

های هر دو طرف دستور  افکن بمبدستور دارد سرباز آلمانی را بکشد. در جنگ جهانی دوم، 

 “شما نباید بکشید؟!!”داشتند هزاران شهروند عادی را بدون برگزاری هیچ دادگاهی بکشند. 

ها هستید  در گذشته در بریتانیا با اعالم این نکته که مخالف باوجدان و شریف کشتن انسان

از این امکان برخوردار گردید که از رفتن به سربازی معاف شوید. البته در این  توانستید می

نمودید تا علت مخالفت خود درخصوص کشتن  در یک دادگاه نظامی شرکت میباید  صورت

گیرندگان کار دشواری بود. راه ساده برای  ها را توضیح دهید و البته قانع نمودن تصمیم انسان

ی مسیحی  جو مثل فرقه د این بود که والدینتان پیروی یک دین صلحاینکه معاف از رزم شوی
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کوئ یکر
287
له تعمق کرده بودید و یا حتی ااین مسبه  راجعباشند. ولی اگر در خلوت خودتان  

بایست برای معاف  نوشتید، باز هم می ی دکترا می اخالقی جنگ رساله اگر در رابطه با بی

شدید، شاید  کردید. اگر موفق به این کار می میشدن از رزم، دادگاه نظامی را قانع 

ی یک آمبوالنس شوید. اگر من در چنین شرایطی قرار  جنگیدن رانندهجای  به توانستید می

کردم  توانستم دادگاه نظامی را قانع کنم ولی یواشکی طوری شلیک می گرفتم احتماالً نمی می

 که تیرم به خطا برود. 

)البته مگر ‘ های خود را بکشید. ای شما نباید هم قبیله’: ستمنظور اصلی فرمان ششم این ا

آوری کنند و یا مرتکب گناهان نابخشودنی دیگر  اینکه آنها در روز شبات تکه چوب جمع

فهمیم که شخص خدا به مردمش دستور داد تا سایر قبایل را با  شوند!( این را از آنجا می

 تمام و کمال بکشند.  طور بهرغبت کامل و 

 نباید مرتکب زنا شوید. : فرمان هفتم

ی  این جمله به اندازه کافی روشن است. اگر شما یا طرفتان متٔاهل هستید، با همدیگر رابطه

ای هم  لهایطی را تصور نمود که روی چنین مسجنسی نداشته باشید. ولی شاید بشود شرا

ورده، عمیقاً عاشق چندان سخت نگرفت. مثل زمانی که فردی ناخشنود از ازدواجی شکست خ

کنند  های بعد خواهیم دید برخی افراد فکر می که در قسمت طور همانشود.  شخص دیگری می

توان آنها را زیر پا گذاشت. برخی  که اصول اخالقی مطلق هستند و تحت هیچ شرایطی نمی

دیگر معتقدند برحسب شرایط خاص این امکان وجود دارد که اصول مربوطه را خیلی هم 

گویند که روابط عاشقانه در زندگی  نگیریم. به هر صورت، بسیاری افراد اینطور میجدی 

ی  عنوان یک قانون و قاعده افراد امری شخصی است و موضوعی نیست که بخواهیم آن را به

 کلی در قالب دستور بر سردر دادگاه نصب نماییم.

 “دزدی نکنید.”: فرمان هشتم

رسد که کسی با نصب این فرمان بر سردر  به نظر می ها، همانند فرمان عدم کشتن انسان

هرصورت، دزدی نیز مثل قتل در تمام کشورها خالف قانون  دادگاه مخالفتی نداشته باشد. به

 آید.  به حساب می

 “واقع بر زبان نیاورید.خالف ی خود سخن  ورد همسایهدرم”: فرمان نهم
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. دروغ بگوییدسخن کس، چه همسایه و چه غیرهمسایه، نباید  هیچ درموردبله، صددرصد. 

کنند  این نکته هم اصلی اساسی در قانون است که شاهدان، خصوصاً زمانی که سوگند یاد می

 ‘.چیزی جز حقیقت به زبان نیاورند ، حقیقت را بگویند، تمام حقیقت را’شوند تا  متعهد می

ی خود، زن همسایه خود، خدمتکاران زن  ی همسایه مبادا به خانه”: فرمان دهم

 “و مرد همسایه خود، گاو و االغش و یا هر آنچه متعلق به اوست حسد بورزید.

خوردن است با این تفاوت که وقتی شما به چیزی یا کسی حسد  حسد ورزیدن چیزی شبیه قبطه

ر خواهید صاحب آن چیز شوید. قبطه نخوردن به کسی که از شما بسیا ورزید می می

ه آن حسد تر بوده سخت است. ولی تا وقتی که عمالً اقدام به تصاحب چیزی که ب اقبال خوش

له از دایره قانون خارج است. حتی چنین اقدامی نیز برحسب نظر اورزید نکنید، این مس می

توجیه است. چنین افرادی معتقدند که حکومت حق دارد اموال  قابل برخی از سیاسیون انقالبی

ی عموم مصادره نماید. من کمونیست یا آنارشیست نیستم ولی  به نفع استفادهخصوصی را 

افراد کجاست. طیف دیگری که نام  از شاید خودتان متوجه شده باشید که خاستگاه این دسته

خود را اختیارگرا
288
اند در انتهای دیگر این محور افراط و تفریط قرار دارند. آنها بر  گذاشته 

یافت مالیات نیز نوعی سرقت است که در آن از ثروتمندان دزدی این نظرند که حتی در

ای، دقیقاً همین کار را  یک کمانگیر افسانه عنوان بهشود تا به فقرا کمک شود. رابین هود،  می

ً به همین دلیل است که معادل انجام می سی جیمز در  داد و دقیقا های نوین این پدیده مانند ج 

نان نیز در نقاط مختلف دوستداران و عاشقان و مرد ایرلندی بز غرب وحشی رگراه ویلی ب ر 

  خود را دارند.

اید که فرمان دهم، زن همسایه و خدمتکاران را هم ردیف گاو و خانه و  راستی، دقت کرده

سایر متعلقات مرد همسایه لحاظ کرده است؟ نظرتان در این مورد که زن جزء متعلقات مرد 

ی  کنم ایده که از آن  اوست. من که تصور می‘ چیزی’ای او، ه است چیست؟ یکی از دارایی

و  های بسیاری ریشه دوانده های مدید در فرهنگ بسیار زشتی است ولی همین ایده برای مدت

حتی امروزه در کشورهایی مثل عربستان سعودی و پاکستان چنین احکامی توسط دین رسمی 

کنند ا عمال چنین احکامی  ته نه من( فکر میگردند. البته برخی افراد )الب کشور ا عمال می

به آنهاست. شاید این اصطالح به ‘ احترام’توسط دین رسمی یک کشور دلیل خوبی برای 

باید  البته معنای ضمنی آن این است که‘ این بخشی از فرهنگشان است’گوشتان خورده باشد، 

ربستان سعودی به تازگی نویسم ع محترم شمرده شود. در این لحظه که من این کتاب را می
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دهد. در آن کشور هنوز هم یک زن  ی رانندگی می قانونی وضع نموده که به زنان اجازه

از تنهایی  بهی شوهر حساب بانکی باز نماید و هنوز مجاز نیست  متٔاهل حق ندارد بدون اجازه

این فرد یک منزل پا به بیرون بگذارد مگر اینکه شوهر و یا یکی از بستگان مذکر )حتی اگر 

یک زن بالغ و : را تصور کنید  ی کوچک باشد( او را همراهی نمایند. فقط این صحنه پسربچه

اش اجازه بگیرد و  ساله احتماالً با تحصیالت دانشگاهی، باید قبل از ترک منزل از پسر هشت

مذکر، او را در بیرون از منزل همراهی کند. دین اسالم ‘ نگهبان’عنوان  آن پسر نیز باید به

 ای است.  ستیزانه بخش چنین قوانین زن الهام

می توان تصور کرد اگر فرمان دهم بر سردر یک دادگاه در آمریکا نصب شود، بسیاری از 

توانیم این مطلب را  می کم دستبرای گفتن خواهند داشت.  های زیادی در مورد آن زنان حرف

به شوهر ’: با توجه به موضوع برابری )و با توجه به تغییر زمانه( به این شکل تغییر دهیم

 ‘ات، ماشین َجگوار و مدرک دکترایش حسادت نکن. همسایه

که هزاران سال انصافیست کتاب مقدس را  بی ی ما نیست. خب، البته که ده فرمان برای زمانه

پیش و در عصری نوشته شده که مردان مالک همسران خود بودند و ارزشمندترین 

بد  گارانروزآن  از است که ما روشننش قرار دهیم. شان بردگانشان بود مورد سرز دارایی

گذر کرده دوران از آن در همین موضوع نیست؟ بله، ما  ولی آیا نکتهگذر کرده ایم .قدیمی 

ً . ایم را از ‘ باید و نبایدهایمان’و ‘ درست و غلط’به همین دلیل نباید اصول اخالقی خود،  دقیقا

خواستیم کتاب مقدس را  کنیم چون اگر می کتاب مقدس بگیریم. البته که چنین کاری را هم نمی

بایست مردمی را که در روز شنبه کار  مبنای اصول اخالقی خود قرار دهیم اکنون می

 پرستیدند سنگسار کنیم. ان اشتباه را میکردند و یا خدای می

اینها که گفتید مربوط به عهد عتیق است. بیایید اصول اخالقی خود ’ولی شاید برخی بگویند 

، مسیح برای مثالخب، بله، شاید این پیشنهاد بهتری باشد. ‘ را از عهد جدید بگیریم.

ئناً محتوای آن با محتوای های خوبی به زبان آورده است. مطم حرف ‘ی باالی کوه موعظه’در

شویم که کدام بیانات مندرج در کتاب  عهد عتیق بسیار متفاوت است. ولی چگونه متوجه می

گیری باید برحسب چیزی خارج از محتوای کتاب  مقدس خوب هستند و کدام بد؟ این تصمیم

ای  اعدهصورت استدالل ما دورباطل خواهد بود، مگر اینکه خودتان ق در غیراین: مقدس باشد

راستی، ‘. های مقدم هستند جایگزین آیه مٔوخرهای  آیه’را به این صورت ابداع نمایید که 

ً همین قاعده را دارد ولی  باشد. پیامبر اسالم،  جهت حرکت آن غلط می متٔاسفانهاسالم دقیقا

های قشنگی به زبان آورد. ولی بعدها وقتی به مدینه  محمد، زمانی که در مکه بود حرف

تر شد. بسیاری از موارد  مهاجرت کرد به دالیل مرتبط با شرایط تاریخی آن زمان خشونتگرا
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توجیه هستند و البته باید توجه  قابل ی آیات مدنی ناگواری که به نام اسالم انجام شده به وسیله

تر مکی هستند. ضمن آنکه  داشت که این آیات ناقض آیات مقدم و به نسبت خوشرویانه

ی  آیات اولیه’جایگزین ‘ آیات نازل شده در مدینه’ی رسمی دین اسالم  وزهآمبراساس 

 شدند. ‘ مکی

عهد عتیق را ’در آن وجود ندارد که بگوید،  چیز هیچحاال برگردیم به کتاب مقدس مسیحیان. 

باالخره مسیح اگر ‘ فراموش کنید، برای تشخیص خوب از بد فقط عهد جدید را بخوانید.

ً بعکس این مطلب را بیان کرده  خواست می می توانست چنین چیزی بگوید. درواقع، او دقیقا

 : است

ران را منسوخ کنم، بلکه ام تا قانون الهی و سایر پیامب فکر نکنید که من آمده”

ام تا آنها را عملی نمایم. من تا زمانی که آسمان و زمین ناپدید شوند به شما  آمده

طور کامل انجام نشده باشد حتی  حقیقت را خواهم گفت. تا زمانی که این کار به

 (۱۷: ۵ ی)مت “قانون الهی پاک نخواهند شد. ای از جوهر  متن یک حرف یا ذره

 : کند ( اشاره می۱۷: ۱۶همچنین لوقا )

 “تر است. ناپدید شدن آسمان و زمین از حذف حرفی از متن قانون الهی سهل”

های معیَن عهد عتیق بود. به  از نظر یک فردی یهودی مثل عیسی، همان کتاب ‘قانون الهی’

عهد عتیق داشته است.  رسد که عیسی رویکردی به نسبت مثبت و خوشبینانه به نظر می

کند که ما آن را به نام قانون  ی به نسبت خوشایندی را بیان می قاعده( ۱۲: ۷) یعیسی در مت

شناسیم و  )با دیگران طوری رفتار کن که انتظار داری آنگونه با تو رفتار شود( می طالیی

 : پیام بنیادین عهد عتیق است قاعدهدهد که این  سپس اینطور ادامه می

که انتظار داری در حق دار   در هرصورت، کرداری را در حق بقیه روا پس”

 “کالم پیامبران و قانون الهی است. َمخلصتو همان روا شود و این 

قانون طالیی را پیدا به  شبیه توانید در عهد عتیق چیزی این مطلب درست است که شما می

نون طالیی را در متون باستانی مصر، تر قا تر و دقیق های قدیمی توانید نسخه کنید )البته می

 : هند، چین و یونان نیز بیابید(

ات را به قدر خودت  به دنبال کینه و انتقام برعلیه مردمان خود نباش. همسایه”

 ( ۱۸: ۱۹)الویان “ دوست بدار. همانا من خدا هستم.
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که  طور همانای بزرگ است.  ولی اینکه بگوییم این سخن پیام بنیادین عهد عتیق است مبالغه

ً تعدادی از  مشاهده نمودیم، خدا خودش در بحث کینه ۴در فصل  جویی کارکشته بود. ضمنا

 آیات عهد عتیق توصیه به انتقامجویی دارند.

ده باید سرش اگر کسی همسایه خود را مصدوم کند، هر کاری که انجام دا”

شکستگی در برابر شکستگی، چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان. : بیاید

: ۲۴)الویان “ که او به دیگری آسیب زده باید خودش نیز آسیب ببیند. طور همان

۱۹) 

مستقیم برگرفته از قانون حمورابی باب ل است. حمورابی پادشاه  طور بهالبته این موضوع هم 

 د و کتاب قانون او در حدود هزار سال پیش از عهد عتیق نوشته شده است.مشهور بابل بو

 : کنیم ی دیگری از کتاب مقدس، بخش سفر تثنیه اشاره می حال به نسخه

جان در برابر جان، دندان در برابر دندان، دست : هیچ رفعتی به خرج ندهید”

 (۲۱: ۱۹)سفر تثنیه “ در برابر دست، پا در برابر پا.

ویید این متن عکس قانون طالیی است. ولی شکل منفی این قانون خیلی هم خوشایند به شاید بگ

کند تا  ( تالش بسیاری می۳۸: ۵ ی)مت عیسیظر شما چنین نیست؟ خود  آید، به ن نظر نمی

عکس اظهارات فوق را بیان کند و به این منظور حتی متن مزبور از عهد عتیق را نیز نقل 

 : نماید می

ولی من به ‘ چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان.’اند،  که گفته اید شنیده”

گویم در برابر فرد پلید مقاومت نکنید. اگر کسی به سمت راست  شما می

صورتتان سیلی زد، سمت چپ صورت خود را نیز در اختیارش قرار دهید. 

دارد. اگر اگر کسی مدعی گرفتن پیراهنتان شد، بگذارید تا باالپوشتان را نیز بر

کسی شما را مجبور کرد که یک فرسنگ قدم بردارید، با او دو فرسنگ قدم 

 “بردارید.

ی انتقامجویی را رد کرده  کنم هیچ فردی تا به حال به این روشنی و سخاوت ایده فکر نمی

ی خودش قرار بگیرد و البته  شود تا مسیح بسیار جلوتر از زمانه باشد. این مطلب موجب می

 یار جلوتر از عهد عتیق. بسیار بس
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با همه این اوصاف جایگاه خود  مسیح نیز فراتر از انتقام نبود. از همه چیز که بگذریم و حتی 

 ینظر نگیریم، هر دو کتاب رسمی مت س( را هم دروماهای کتاب کودکی )کتاب ت داستاناگر 

 : کنند که چگونه عیسی از یک درخت انجیر انتقام گرفت و مرقس برای ما تعریف می

صبحگاه، وقتی عیسی در مسیر بازگشت به شهر بود، احساس گرسنگی کرد. ”

درخت انجیری در کنار جاده دید و باالی آن رفت ولی چیزی جز برگ در آن 

و ‘ ی!ور نشوباشد که دیگر هرگز بار’نیافت. سپس خطاب به درخت گفت، 

 (۱۸: ۲۱ ی)مت“ درنگ خشک شد. درخت بی

کند بر درخت انجیر نبود چون تازه اوایل  ( اضافه می۱۳: ۱۱روایت َمرقُس از همین داستان )

 سال بود. بیچاره درخت انجیر؛ هنوز فصل انجیر نرسیده بوده است. 

های کتاب  داستانقابل درک است که مسیحیان از داستان درخت انجیر خجل باشند. همانند 

(، برخی از مسیحیان مدعی هستند که چنین چیزهایی هرگز اتفاق وماسکودکی )کتاب ت

های  اعتنا هستند و فقط روی قسمت ی دیگری از مسیحیان به این موارد بی نیفتاده است. عده

بودن این موارد به میان ‘ نمادین’کنند. برخی دیگر نیز سخن از  زیبای عهد جدید تمرکز می

آورند. هیچگاه درخت انجیر واقعی در کار نبوده و هدف از اشاره به آن استعاره به  می

اید که این روشی محبوب جهت طفره رفتن در میان  اسرائیل بوده است. آیا دقت کرده بنی

پسندید فقط کافیست بگویید  اندیشمندان دینی است؟ اگر چیزی در کتاب مقدس ذکر شده که نمی

ای است با هدف انتقال  ن است. هرگز چنین چیزی رخ نداده است. این استعارهاین مطلبی نمادی

مفاهیم. البته این اندیشمندان دینی هستند که حق دارند تعیین کنند کدام موارد را حقیقی در نظر 

 بگیرند و کدام را استعاری. 

عهد ‘ پدر’ی زشت  های اصلی انجیل جاهای دیگری هم هست که عیسی با چهره در بخش

خواهند عیسی حاکم آنها  عیسی درمورد مردمی که نمی ۲۷: ۱۹شود. در لوقا  عتیق ظاهر می

ً با وجود پرستش مریم ‘. آنها را نزد من بیاورید و از دم تیغ بگذارنید’گوید،  باشد می ضمنا

ی عیسی  توسط کلیسای کاتولیک، عیسی چندان هم با او خوشرو نبود. در زمان اولین معجزه

ضیافت عروسی که در آن آب را به شراب تبدیل کرد، وقتی مادر عیسی به وی در یک 

شاید این جمله در زبان ‘ ای زن، من با تو چه کار دارم؟’نزدیک شد، عیسی به او گفت، 

ترجمه دوره شاه جیمز از لطافت بیشتری برخوردار باشد. یکی از به  نسبتاصلی )آرامی( 

را پیش از ‘ عزیز’ی  المللی جدید( کلمه بینهای جدید کتاب مقدس )نسخه  ترجمه

اضافه کرده و با این کار لحن جمله را تا حدودی بهبود بخشیده است. )یکی از ‘ زن’ی  کلمه
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ی یونانی که در اینجا با  دوستانم که متخصص دوره کالسیک است به من گفت که کلمه

نیز بدهد.( اگر ‘ عزیز’تواند به نوعی مفهوم  به کار رفته گاهی اوقات می‘ زن’مفهوم 

ً کل داستان تبدیل آب به شراب حقیقت ندارد،  بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، چون یقینا

فت عروسی نیز اصالً رخ احتمال قریب به یقین برخورد سرد عیسی با مریم در جریان ضیا

 .استنداده 

یک  عنوان بهچه چنین چیزی رخ داده باشد چه نه، این تنها داستانی نیست که از عیسی 

 : زند برانگیز سرمی های خانوادگی، رفتاری تعجب الگوی ارزش

آید از پدر و مادر و زن و بچه و خواهر و برادر خود  اگر کسی که نزد من می”

 (۲۶: ۱۴)لوقا “ تواند حواری من باشد. و حتی جان خودش متنفر نباشد، نمی

دهند مادر  ردم بود که به او خبر میای از م در جایی دیگر، عیسی در حال سخن گفتن با عده

و برادرانش منتظر او هستند و امیدوارند بتوانند با او صحبت کنند. در این موقع نیز برخورد 

 : زند سردی از عیسی سر می

خواهند با تو  مادر و برادرانت بیرون منتظرند و می’فردی به او گفت، ”

ت، برادرانم که مادرم کیس’عیسی اینچنین پاسخ داد، ‘ صحبت کنند.

اینها ’سپس دستش را به سوی حواریون خود تکان داد و گفت، ‘ هستند؟

 (۴۸: ۱۲ ی)مت‘“ رادران و مادران من هستند.ب

شود. در منطقه  در جاهای دیگر نیز عیسی نه آنقدر بد ولی جاهالنه و ناپسند ظاهر می

گادارا
289
آن دو (. ’۸ ی)مت‘ شده بودند وشیطانی زده جن’کند که  عیسی با دو مرد برخورد می 

احتماالً شیزوفرنی ‘ بودند که کسی جرٔات گذر از آن مسیر را نداشت. گشتهبه قدری وحشی 

کند، همان  روانی بوده، ولی عیسی باور اشتباه زمان خود را دنبال می  یا نوع دیگری بیماری

آن دو مرد خارج گردند.  اعتقاد داشت. او به اجنه دستور داد تا از بدن‘ اجنه’باوری که به 

اجنه پس از خروج از بدن آن دو مرد جایی نداشتند بنابراین عیسی به آنها گفت تا به درون 

ها شدند )این  خوکی که در آن نزدیکی سرگرم چرا بودند بروند. اجنه وارد بدن خوک  بدن گله

م کردند و به سوی شوند( و آن حیوانات بیچاره ر های گادارا شناخته می ها به نام خوک خوک

پرتگاه بلندی رفتند و از آنجا به داخل آب سقوط کردند و غرق شدند. داستان دلنشینی نیست. 

ً من فردی را که متعلق به قرن اول میالدی باشد به خاطر عدم اطالع از  البته قاعدتا

 کنم. قضاوت مردم اعصار گذشته با استانداردهای امروزی های روانی سرزنش نمی بیماری
                                                           
289

Gadarene region یدر اردن امروز یا منطقه   
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دهند. ولی عیسی که انسان عادی نبوده است. قرار بر  کاریست که مورخین  خوب انجامش نمی

 داشت؟ بایست بهتر از اینها از این مسائل اطالع می این بود که او خدا باشد. آیا خدا نمی

ی خودش. تصور کنید اگر عیسی  عیسی مرد بدی نبوده، او فقط و فقط مردی بوده از زمانه

کنم که اجنه  قویاً به شما اعالم می’بود،  گذار میتأثیرآورد چقدر  را به زبان می چنین جمالتی

تواند از درون انسان به درون خوک منتقل شود. این مرد در سر خود  وجود ندارد. چیزی نمی

توان تصور کرد. فرض  حتی از این بهتر هم می‘ ای وجود ندارد. ناخوشی دارد. هیچ اجنه

گردد، تمام موجودات  زمین به دور خورشید می’گفت که  حواریون خود می کنید اگر عیسی به

ی دنیا ظرف چند میلیون  ی همدیگرند، عمر زمین میلیاردها سال است، نقشه زنده عموزاده

گرفتیم؟... ولی خیر، با وجود اینکه فرزانگی  قرار می تأثیر تحت، ما چقدر ‘کند سال تغییر می

حال این فرزانگی مربوط به انسان خوبی در  یرگذار است، درعینعیسی به جهات مختلف تأث

 آن زمان بوده نه یک خدا. فقط یک انسان، یک انسان از نوع خوبش. 

ای مٔومنان، خورشید نیز ’گفت،  محمد به نمایندگی از خدا میحضرت یا تصور کنید اگر 

تر است. اینطور به نظر  یکای مانند سایر ستارگان آسمان است، فقط از بقیه به ما نزد ستاره

کند و پس از طی مسیر خود در آسمان در غرب غروب  رسد که از شرق طلوع می می

شود  این زمین است که در حال چرخش است و این چرخش موجب میدرواقع کند. ولی  می

گرفتیم؟ افسوس که  این سخنان قرار می تأثیر تحتما چقدر ‘ که خورشید اینگونه به نظر بیاید.

 ‘خورشید در یک مرداب غروب خواهد کرد.’خیر، آنچه محمد واقعاً به زبان آورد این بود، 

اسرئیل  ای بنی’آوردند،  یا مثالً تصور کنید که الیاس یا عیسی چنین سخنی را بر زبان می

از  تر سریعی چیز هیچکه  صدای خدایتان را بشنوید. خدایتان در خوابی بر من روشن نمود

گویند دستوراتی در  آنها به ما میآنچه ی  چنین چیزی، همهجای  به ولی‘ سرعت نور نیست.

ی مختص  همراه راه و روش چگونه زیستن در زمانه جهت پرستش اکید خدای واحد به

 خودشان است.

ابید، حتی برخی از توانید آیات زیبایی را در کتاب مقدس بی با وجود تمام این موارد شما می

شمارند. ولی اصالً مالک  آنها مربوط به عهد عتیق هستند که البته به زعم من انگشت

گیری ما برای تعیین بد بودن برخی آیات و کنار گذاشتن آنها و دلپسند بودن برخی  تصمیم

دیگر و نشر و گسترش آنها چیست؟ پاسخ باید این باشد که ما برای تعیین روش قضاوت 

آید. اگر اینگونه  و بدی معیارهای دیگری داریم. دلیلی که از دل کتاب مقدس برنمی خوبی

ً به همان معیار )هر معیاری که هست( رجوع نمی کنیم؟ اگر ما  است پس چرا ما مستقیما
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ً  معیار مستقلی داریم که تعیین می   کند کدام آیات کتاب مقدس خوب هستند و کدام بد، پس اساسا

 را با کتاب مقدس بگیریم؟ چرا وقت خودمان

ای از معیارهای مستقل خیلی هم  به مجموعه زدن راجع ولی شاید پیش  خود بگویید که حرف

خوب و بد را درواقع رسد که چنین چیزی باشد، ولی دقیقاً چیست؟  چیز  خوبیست. به نظر می

خوبند و کدام های کتب مقدس  اتفاق، کدام آیهبرحسب کنیم )و بنابراین و  میچطور مشخص 

 بد(؟ این موضوع فصل بعدی کتاب خواهد بود.
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۶ 

 است؟ خوب چیز چه گیریممی تصمیم چگونه
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ها نیز نتیجه صدها میلیون سال تکامل هستیم و در این مسیر  همانند سایر جانواران ما انسان

 عنوان بهمغز ما نیز مانند سایر اندام دچار تکامل شده است. مفهوم این نکته این است که آنچه 

یابند. حس تمایل و دوست داشتن  کنیم نیز تکامل می دهیم و یا احساس می خوب یا بد انجام می

ایم و به همین نسبت بوی تعفن در ما حس  های شیرین را از اجدادمان به ارث برده خوراکی

بریم. درک تمام  کند. ما تمایالت جنسی تکامل یافته را به ارث می ناخوشایندی را ایجاد می

هایی که ارائه نمودم برای ما آسان است. قند به قدر کفایت برایمان مفید است ولی نه بیش  مثال

کنیم که مقدار متنابهی قند برایمان آماده و در  از آن. ما در حال حاضر در دنیایی زندگی می

دسترس است. ولی نکاتی که عرض نمودم برای اجداد وحشی ما در َگرمدشت )ساوانا
290

 )

ها حاوی مقدار معینی  کرده است. میوه برای آنها مفید بوده و بسیاری از میوه یآفریقا صدق نم

قند هستند. دسترسی به مقدار بسیار زیاد قند نامیسر بود و به همین خاطر ما اشتهایی 

آن پیدا کردیم. بوی فساد و تعفن با یک باکتری خطرناک مرتبط است. به  نسبتناپذیر  سیری

اجداد ما از گوشت در حال فساد دوری کنند و البته پرهیز آنها از  این باکتری موجب شد تا

بوی آن همراه بوده است. علت اینکه چرا در ما به  نسبتگوشت در حال تعفن با نوعی تنفر 

برای جنس مخالف تمایل ایجاد شده روشن است. تمایالت جنسی منجر به داشتن فرزند 

برند که در زمان بزرگسالی در آنها  به ارث میهایی را با خود  گردد و آن فرزندان ژن می

ت گرفته از زنجیره ممتد اجدادی هستیم که با ی ما نشأ  کند. همه تمایالت جنسی ایجاد می

اند و به همین خاطر ما هم تمایل برای انجام این  گیری نموده عضوی از جنس مخالف جفت

 ایم. کار را به ارث برده

بودن  خوبرسد ما تمایل  تر است. به نظر می رک آن کمی ثقیلرسیم که د ای می لهامسحال به 

افراد دیگر را نیز به ارث برده باشیم. با دیگران دوست باشیم، زمان خود را با آنها به  نسبت

بگذرانیم، با آنها همکاری کنیم، در زمان اضطراب با آنها همدردی کنیم و وقتی غمگین 

 با سایرین دشوار است وبودن  خوبتکاملی مرتبط با هستند به آنها کمک کنیم. توضیح دلیل 

و بعد از فصول مربوط به خود  تکامل صبر نمایید. در این خالل، فقط  ۱۱تا فصل باید 

سایرین آن هم از نوع بسیار خاص و به  نسبتبودن  خوبتوانم از شما بخواهم قبول کنید  می

ی  سی(. احتماالً همین خصیصهمحدودش، بخشی از میراث تکاملی ماست )مثل تمایالت جن
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های اخالقی تکامل یافته در ما از  ی حس خوبی و بدی در ماست. ارزش کننده ذاتی تٔامین

 اند.  اجدادمان به ارث رسیده

تواند بخشی از پاسخ پرسش مطرح شده در ابتدای این فصل  با این وجود، مطلب فوق فقط می

کند و این  خوب و بد تغییر میبه  نسبتباشد. علت اصلی آن است که با گذشت قرون دیدگاه ما 

توان نام  دهند که نمی های تاریخی به قدری سریع رخ می تغییرات در مقیاس زمانی دوره

 ها نهاد. آن بری تغییرات تکامل

است که  حس مشترکیانگار ’له را حس کنید. اها این مس توانید با گذشت دهه میشما خودتان 

ترکیبی از  بلکه در واقعیت امر هوای اطراف ما نیست‘ آن هوا’البته  ‘.داردجریان هوا در 

ط شود آن را فق را دارد چون نمی‘ در پیرامون بودن’بسیاری چیزهاست، بنابراین حس 

یکم که در آن زندگی  و های اخالقی غالب قرن بیست دانست. ارزش هنقطیک محدود به 

توجهی حتی با یکصد سال پیش نیز متفاوت است. به همین نسبت  قابل شکل کنیم به می

های غالب قرن هجدهم دارند. در آن  تری با ارزش های بسیار شگرف های فعلی تفاوت ارزش

اجداد من است که  تٔاسف ؛ جایکردند که افراد به آن مبادرت میداری کاری بود  زمان برده

ها آزاد شوند تمدن از بین  کردند اگر برده و فکر می ؛اند داران بوده برده  از جملهدر جامائیکا 

ی اصلی  جمهور ایاالت متحده و نویسنده بزرگ، سومین رئیس س جفرسونامورود. ت می

جمهور  که جرج واشینگتن اولین رئیس طور همانرد. ک داری می قانون اساسی آمریکا برده

اجداد  ازجملهامیدوار باشیم که این افراد ) کم دستآمریکا نیز به این کار مبادرت داشت. بیایید 

آفریقا حمل غرب هایی که بردگان را از  انگیز کشتی رقتشدت  بهخود  من( از شرایط 

 کردند آگاه نبودند. می

های سفیدپوست نبودند که از آفریقا  ها و آمریکایی که این فقط اروپایی البته توجه داشته باشید

بردند، اعراب  ها از غرب آفریقا برده می گرفتند. همان زمان که اروپایی برده به اسارت می

زبان  عنوان بهکه در حال حاضر  نیز در شرق آفریقا مشغول همین کار بودند. زبان سواحیلی

داری اعراب  عنوان زبان تجارت برده یی بدل گشته، در آن زمان بهغالب آفریقای شرقی استوا

سای قبایل . رؤ استی عربی  توسعه پیدا نمود. زبان سواحیلی دارای کلمات بسیاری با ریشه

ها را اسیر و به  کردند و جدای از آن برده داری می آفریقایی نیز خودشان مبادرت به برده

داری امری  . تعجبی نیست که در کتاب مقدس بردهفروختند تاجران اروپایی و عرب می

اخالقیات آن زمان چنین چیزی نکوهیده نبوده است. حتی برحسب نکوهیده تلقی نشده چون 

 : عهد جدید نیز پر از پند و اندرزهایی شبیه این است
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دبانه و صمیمانه اطاعت بردگان، از اربابان زمینی خود بترسید و از آنها مؤ ”

کنید. از آنها اطاعت کنید و نه فقط با  که از مسیح اطاعت می ورط همانکنید، 

مند شوید بلکه همانند  نگرند از لطفشان بهره این هدف که وقتی به شما می

 ( ۵: ۶)افیسیان “ امر الهی را از صمیم قلب انجام دهید. ،بردگان مسیح

 

 : و یا مثالی دیگر

اربابان خود را سزاوار نهایت  دداری هستند بای تمام کسانی که تحت یوغ برده”

احترام بدانند تا بدین صورت به نام خداوند و تعالیم ما دروغ و افترایی روا 

 ( ۶تیموتی  ۱“ )نگردد.

فضای ’کنیم تنها یک مثال از تغییر در  که امروزه احساس می داری بردهتنفر شدید از 

گرامی آمریکا، دقیقاً  بسیارجمهوران  است. آبراهام لینکلن، یکی دیگر از رئیس‘ پیرامون

در فوریه سال  مشترک بود و تاریخ تولد هر دوی آنها یک روز معاصر با چارلز داروین

ها را در  بود و آبراهام لینکلن عمالً برده داری بردهمخالف شدت  به. داروین است ۱۸۰۹

توانند  ها هم می آفریقاییگنجید که  نمیهم ی داروین یا لینکلن  آمریکا آزاد نمود. ولی در ُمَخیله

نامیدند برابر باشند. دوست داروین، توماس هنری  می‘ نژادهای متمدن’با آنچه آن دو 

سال  دری او  حتی بیشتر از اینها پیشرو و روشنفکر بود. با تمام این تفاسیر نوشته ،هاکسلی

 : است چنین ۱۸۷۱

معمولی با یک پوست  سیاههیچ انسان عاقل و آگاهی اعتقاد ندارد که یک 

فرض  هسفیدپوست برابر است چه برسد به اینکه بخواهد از او برتر باشد. ب

پوست   های فرد سیاه تمام ناتوانی حتی اگراینکه چنین چیزی صحت داشته باشد، 

برای قوم و خویش   غیرظالمانه ایای عادالنه و  از بین برود و زمینه

که او بتواند با موفقیت با  استباورنکردنی  باز همما فراهم گردد،  دراز هواررآ

ای فکری و نه گاز گرفتنی  کوچک خود در مسابقه رقیب بزرگ مغز و آرواره

ً از دسترس عموزادگان  رقابت کند. مدارج عالیه در سلسله مراتب تمدن قطعا

 “است. دوری ما  چرده سیه

 : هبه زبان آورد ۱۸۵۸پرزیدنت لینکلن نیز جمالت ذیل را در سال 
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دنبال برقراری  کنم، اینجانب نه در گذشته نه اکنون به بنابراین تصریح می”

ام؛ و هرگز هم طرفدار  مساوات اجتماعی و سیاسی بین نژاد سفید و سیاه نبوده

های دولتی و ازدواج سیاهان با سفیدها نیستم.  حق رٔای و داوری، تصدی پست

د و سیاه تفاوت جسمی وجود دارد های سفی بعالوه باید اضافه کنم که میان نژاد

شود تا ابد برابری اجتماعی و سیاسی این دو میسر  که به باور من موجب می

که چنین زندگی برای آنها امکانپذیر نیست، باید میان ]ما[ و  نگردد. از آنجایی

کنند، جایگاه مهتر و کهتر وجود  جماعت آنها که در کنار یکدیگر زندگی می

ه من نیز مانند سایرین معتقدم که جایگاه مهتر از آن نژاد سفید داشته باشد، البت

 “است.

ً حال و هوای قرن نوزدهم با حال و هوای امروز ما بسیار متفاوت است. فقط یک  حقیقتا

 تواند افرادی مثل لینکلن، داروین و هاکسلی را محکوم به نژادپرستی کند. مورخ فرومایه می

اند. این  ی خود بوده نژادپرستی در زمانه مکن برای مخالفت با های م این افراد بهترین نمونه

آمدند از  اند. اگر همین افراد دو قرن دیرتر به دنیا می افراد مردمانی از قرن نوزدهم بوده

 شدند. زده می هایی وحشت شنیدن چنین نقل قول

، ۵در فصل های اخالقی حتی نیاز نیست یک قرن صبر کنید.  تغییر ارزش پی بردن بهبرای 

متخاصم در جنگ جهانی دوم اشاره کردم که تعداد بسیار  طرفهای هر دو  افکن به بمب

زیادی از غیرنظامیان را به خاک و خون کشیدند. در آغاز جنگ، حمالت هوایی روی مراکز 

ی تسلیحات نظامی مثل کاونتری صنعتی تولیدکننده
291
ن  در انگلستان و ا س 

292
در آلمان  

متمرکز بود. بمباران در آن روزها دقیق نبود و تلفات در میان غیرنظامیان امری 

کرد، ولی هر دو طرف جنگ از مرگ غیرنظامیان خود خشمگین  ناپذیر جلوه می اجتناب

: ها در طول جنگ بیشتر و بیشتر شد شدند و درصدد انتقام بودند. کمی بعدتر بمباران می

فوریه سال  ۱۵تا  ۱۳ز یک پیامد جانبی به هدف اصلی تبدیل گردید. بین کشتار غیرنظامیان ا

ن بمب ۵۲۷افکن بریتانیایی و  بمب ۷۲۲، ۱۹۴۵ رسد  افکن آمریکایی شهر زیبا و باستانی د 
293
 

آلمان را با انواع بمب و خمپاره با خاک یکسان کردند. تعداد دقیق تلفات انسانی هیچگاه 

اند. این  بینانه عددی بیش از یکصدهزار نفر را اعالم کرده های واقع مشخص نشد ولی تخمین

 و ناگازاکی هیروشیما ۱۹۴۵در سال  است کههای اتمی  مقایسه با هر یک از بمب ارقام قابل

 را ویران نمود.
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هایی اتفاق افتاده  از جنگ جهانی دوم به این طرف هم جنگ متٔاسفانهحاال نیم قرن جلو برویم. 

رسند.  اند به پای جنگ جهانی اول و دوم نمی ظر فجایعی که به بار آوردهولی هیچکدام از ن

در طول دو جنگ خلیج فارس باوجودآنکه تلفات در میان غیرنظامیان نیز حادث شد، ولی این 

آمده  آمیز نوشته شدند. سیاستمداران بابت اشتباهات پیش تلفات به پای اشتباهات تٔاسف

اند  بوده‘ ناپذیر هایی اجتناب آسیب’ضیح دادند که تلفات مزبور عذرخواهی نمودند و اینگونه تو

گردند. البته  می تلقی‘ مشروع’و به همین خاطر نوعی پیامد جانبی حمالت نظامی به اهداف 

گردد.  برمی آوری الکترونیک شده در فن های حاصل له به پیشرفتابخشی از این مس

های  ای و سایر سامانه شونده و مجهز به کامپیوتر با قابلیت کنترل ماهواره های هدایت موشک

ً به هدف  جهت به  نسبتکنند. بنابراین این موضوع  اصابتیابی این امکان را دارند تا دقیقا

حال باید در  بمباران غیرگزینشی درسدن، لندن و کاونتری بسیار متفاوت است ولی درعین

اخالقی از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف نیز تغییر کرده ‘ حال و هوای’ر داشت که نظ

است. در جنگ جهانی دوم، افرادی مثل هیتلر یا مارشال نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا، 

رآرتور  ر’س  هریس‘ بام 
294
دنبال کشتن غیرنظامیان بودند. نظایر بامر هریس  وضوح به به 

قصاب هریس’وی در نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا تر  امروزی )لقب منفی
295
بود( وقتی ‘  

ای به  آورد برای عذرخواهی تالش ویژه که موشکی به اشتباه غیرنظامیان را از پا در می

 دهند. خرج می

توانید باور کنید که در عصر معاصر، زنان دقیقاً در چه زمانی حق رٔای پیدا کردند؟  آیا می

 ۱۹۱۸بدست آوردند. تا سال  ۱۹۲۸رٔای مشابه با مردان را در سال در بریتانیا زنان حق 

رسیده بودند و  ۳۰هیچ زنی در بریتانیا حق رٔای نداشت و پس از آن نیز تنها زنانی که به سن 

شرایط مشخصی از جمله تحصیالت و یا امالک داشتند واجد شرایط بودند. در همان دوره 

حق رٔای را به  ۱۹۲۰رٔای بدهند. ایاالت متحده در سال سالگی  ۲۱توانستند از سن  مردان می

زنان داد )در نهایت دولت فدرال خود را با قوانین برخی ایاالت تطبیق داد(. زنان فرانسوی تا 

. درمورد عربستان سعودی، ۱۹۷۱حق رٔای نداشتند و زنان سوئیسی تا سال  ۱۹۴۵سال 

کند، چیزی در فضا اشاعه  نفرمایید! موضوع اینجاست که چیزی تغییر می سٔواللطفاً اصالً 

شوند و این پذیرش  پذیرش می قابل ها برای مردم کند، چیزهایی که در حین گذشت دهه پیدا می

اینکه زنان در بریتانیا حق رٔای داشته باشند، شاید  از افتد. قبل شکل بسیار سریعی اتفاق می به

زنان شیرین و زیبا و چنین ’شنیدید،  به این را می و شریف جمالتی شبیه از دهان مردان خوب
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آیا ‘ دادن داشته باشند. ی رٔای توانند منطقی فکر کنند. یقیناً نباید اجازه و چنان هستند، ولی نمی

 توانید تصور کنید کسی امروز چنین حرفی بزند؟ می

در همین راستا دوست روانشناس من ا ستیون پینکر
296
بهترین ’ب خطیری تحت عنوان کتا 

فرشتگان  طبیعت ما
297
نوشته که عنوان آن برگرفته از نقل قولی از آبراهام لینکلن است. او ‘  

ایم و  تر شده تر، نرم ها، دلپسند ها و هزاره ها چگونه در طی قرن دهد که ما انسان نشان می

تغییر ارتباطی به  به خشونت و بیرحمی در ما کاهش پیدا کرده است. این گرایش میزان

بوده و در مسیر ‘ حال و هوای پیرامونی’در آنچه تکامل ژنتیکی و یا دین ندارد. هر 

 مسیر با گذار هر قرن به قرن دیگر است. تر هم انداز وسیع دگرگونی قرار دارد در چشم

است؟ خب، من که نظرم اینگونه است و انتظار ‘ صحیح’مسیرها یکی است ولی آیا مسیر 

ه شما هم نظری اینچنین داشته باشید. آیا این فقط به خاطر این است که ما از نسل قرن دارم ک

شخصیت خدا در عهد عتیق را مورد قضاوت قرار  ۴یکم هستیم؟ ولی وقتی در فصل  و بیست

که یک مورخ خوب به خاطر  طور هماندادیم، مبنای قضاوتمان معیارهای قرن خودمان بود. 

نگرد شاید بر طبق همان رویه نیز  ی تحقیر به او نمی م لینکلن با دیدهتعصبات نژادی  آبراها

ً درمورد  قضاوت بدبه  نسبت هولناک شخص خدا دچار تردید شویم. کارهایی   کارهای حقیقتا

ی پدرش )ابراهیم( انجام شد، یا آنچه در  از قبیل آنچه در حق اسحاق ]اسماعیل[ به واسطه

و سایر قبایل صورت گرفت و زمین  ها ا آنچه در حق عمالیقیحق دختر ی فتاح روا گردید و ی

ها واقع شد. کاری که شخص خدا در  پر از شیر و عسل آنها مورد حسد و تملک اسرائیلی

های اخالقی بود که در  داد تنها اجرای همان ارزش های مربوط به عهد عتیق انجام می کتاب

های اخالقی آن دوره )یا  اینکه ما ارزشحال و هوای آن دوره جریان داشت. ولی با وجود 

، ایم پذیرفته های اخالقی یهودیانی که در بابل، عهد عتیق را نوشتند( را تر بگوییم ارزش دقیق

ای که در آن  رویکرد متفاوت خود باتوجه به زمانهبه  نسبتنیست که معنا ین داین پذیرش ب

ً امروز کنیم دچار ذره زندگی می ه از این حق برخورداریم تا با ای تردید شویم. ضمنا

 خواهند ما را به آن دوران برگردانند به مخالفت برخیزیم. بنیادگرایانی که می

های اخالقی در حال و هوای پیرامونی ما قرار دارند و قرن به قرن و حتی  براستی که ارزش

تکاملی ما چه  ی های اخالقی به غیراز گذشته این ارزش منشأ کنند. ولی  دهه به دهه تغییر می

کنند؟ بخشی از این تغییرات برگرفته  ها تغییر می باشد؟ اصالً چرا این ارزش چیز دیگری می

ها و دور میز شام است. ما از یکدیگر  ها و میخانه خانه از گفتگوهای معمول در قهوه
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د شنویم و عه هایی را در مورد افرادی که مورد ستایشمان هستند می آموزیم. ما داستان می

ها را ورق  های مندرج در روزنامه نوشته خوانیم، دل کنیم که از آنها تقلید کنیم. رمان می می

بینیم و نظرمان را تغییر  دهیم و ویدئوهای یوتیوب را می ها گوش می زنیم، به پادکست می

و گذارند  ها را به بحث می مرحله به مرحله پرسششکل  به ها نیز ها و کنگره دهیم. پارلمان می

ای تعبیر  ها نیز قوانین را به گونه ها، قاضی دهند. با گذشت دهه ]در نهایت[ قوانین را تغییر می

 های قبل متفاوت است.  کنند که با دوره می

به باید  مردان بریتانیایی در صورت اقدام به همجنسگرایی در خفا ۱۹۶۷تا قبل از سال 

ها تالش در مقابل تعصبی مداوم، همجنسگرایی امری  رفتند. ولی حاال پس از دهه زندان می

کنند که سایر افراد اجتماع از  عادی است و همجنسگرایان همان عزت و احترامی را طلب می

ای طوالنی و سخت توسط هواداران حق رٔای زنان، این  آن برخوردارند. بعد از مبارزه

ذه در پارلمان بود که کشور به کشور در طول قرن بیستم به زنان حق رٔای های مٔاخو رٔای

تأثیر  توانیم مطمئن باشیم که در این جریان، نمایندگان پارلمان و کنگره تحت در ضمن می. داد

با ، های انتخاباتی خود قرار گرفته بودند. در همین راستا های دریافتی از طرف حوزه نامه

منصفه نیز به  های  ها، تصمیمات اتخاذ شده توسط مراکز قضایی، قضات و هیئت گذشت دهه

نبایستی از کتب و  حال درعینکند.  حرکت رو به جلوی حال و هوای کلی نظرات کمک می

های اخالقی و مباحث خوب  ارزشروی  های دانشگاهی غافل شویم. اندیشمندانی که سخنرانی

ها تأثیر  عنی همان فیلسوفان اخالق( بر حال و هوای پیرامون انسانکنند )ی و بد کار می

 پردازم تا این فصل را به اتمام برسانم. ی اخالق می گذارند. حال در اینجا مقداری به فلسفه می

دو مورد از آنها صحبت درمورد  ی اخالق وجود دارد. من فقط مکاتب مختلفی در فلسفه

گرایان مطلق: خواهم نمود
298
گرایان یامدو پ 

299
های بسیار متفاوتی  . این دو طیف دیدگاه

گرایان معتقدند که برخی چیزها درست  ی قضاوت اخالقی دارند. مطلق درخصوص نحوه

هستند و برخی چیزهای دیگر غلط و بحثی در این موضوع وجود ندارد. درست و غلط بودن 

ً مثل اصل نرسیدن خطوط م وازی به هم در علم یک واقعیت بدیهی و روشن است، دقیقا

کشتن انسان دیگر ’این بر زبان بیاورد، به  شبیه ای گرا ممکن است جمله هندسه. یک مطلق

ً عملی نادرست است. اینطور بوده، هست و خواهد بود. گرایی  چنین فرد مطلق‘ مشخصا

جنین نوعی قتل است چون جنین هم یک انسان است. حتی برخی  ممکن است بگوید که سقط

 دهند. نیز تعمیم می یافته لقاحگرایان همین استدالل را به یک سلول تخمک  از مطلق
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کنند. از عنوان آنها  دیگری قضاوت میشکل  به از سوی دیگر، پیامدگرایان درست و غلط را

، برای مثالکنند.  زنیم که این طیف به پیامدها یا عواقب یک عمل توجه می اینطور حدس می

چه کسی آسیب خواهد  جنین سقطجنین آسیب خواهد دید؟ یا در صورت عدم  چه کسی از سقط

گرا )اَبی( تجسم کنیم. این  دید؟ بیایید با هم گفتگویی را میان یک پیامدگرا )کانی( و یک مطلق

شود بهتر به طرز فکر و استدالل فیلسوفان اخالق پی ببریم. فالسفه از زمان  گفتگو موجب می

مند هستند، به  طون تا هیوم و تا همین امروز، به طرح گفتگو مابین افراد خیالی عالقهافال

پردازیم به  نمایم. در حین اینکه به این گفتگو می همین خاطر من هم از روش آنها پیروی می

رو ‘ تجربیات ذهنی’این نکته توجه داشته باشید که فالسفه با چه سرعتی از عالَم واقعیت به 

 د.آورن می

یک انسان است.  یافته لقاحتو نباید انسان دیگری را بکشی. تخمک : اَبی

بنابراین، سقط حتی اگر در ارتباط با تک سلول تخم باشد نیز قتل است. 

یک زن صددرصد حق ’گفت،  های دوست خانمی را شنیدم که اینچنین می حرف

مل جنینی که در خواهد با بدن خودش انجام بدهد. این شا دارد آن کاری را که می

ولی جنین یک انسان ‘ شود. به کسی جز او ربط ندارد. بدن او هست نیز می

قرار دارد از حق و حقوق خود  دیگر است. با وجود اینکه در درون بدن آن زن

 برخوردار است. 

گرایی  استدالل دوست خانم شما مثل استدالل خودتان از جنس مطلق: کانی

. دارد‘ حقوق مطلق’ ادعایبه بدن خود و آنچه در اوست  باشد. آن خانم نسبت می

گرایی شما فرق دارد. در  گراییست ولی جنس آن با مطلق آن هم نوعی مطلق

گرا  پیامدرسید. ولی من  های متضادی می گیری نهایت شما و ایشان به نتیجه

بیند؟ شما آزادید یک تخمک  پرسم چه کسی در این میان آسیب می هستم. من می

یک انسان تعریف کنید، ولی این سلول تخم سیستم عصبی  عنوان بهیافته را  لقاح

داند که سقط شده و حس ترس یا پشیمانی نیز  بیند. نمی ندارد، پس آسیبی نمی

ای که  ست. اگر مجبور شود بچهندارد. ولی یک زن دارای سیستم عصبی ا

بیند. شما و  تواند از او مراقبت کند را به دنیا بیاورد آسیب می خواهد و نمی نمی

حقوق درمورد  گرا مطلق’گرا هستید. آن خانم یک  دوست خانم شما هر دو مطلق

 گرای مذهبی باشید. من با است. حدسم این است که شما هم یک مطلق‘ زنان

دلیلی متفاوت از ایشان. دلیل ایشان  خانم شما موافقم ولی بهگیری دوست  نتیجه

دهد.  حق مطلق یک زن در کنترل آنچه درون بدن او رخ می: گرایانه است مطلق
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شود ولی یک زن  گراییست. یک جنین دچار آسیب نمی دلیل من بر مبنای پیامد

 چرا.

ت که آسیب خب، من قبول دارم که یک جنین تک سلولی در موقعیتی نیس: اَبی

حال همین جنین تک سلولی از این قابلیت برخوردار است که  ببیند ولی درعین

کند. آیا  جنین این فرصت را از او سلب می به یک انسان کامل تبدیل گردد. سقط

گرا هستم؟ به هر  گویید؟ شاید به نوعی من هم یک پیامد نمی‘ پیامد’شما به این 

 صورت بیش از آن دوست خانمم!

کردن جنین از زندگی آتی یک پیامد است. ولی  بله، من موافقم که محروم: کانی

داند و حس درد یا پشیمانی ندارد، چرا  چون سلول تخم چیزی در این مورد نمی

زنید  نگران باشیم؟ برهمین اساس، هر بار که شما از آمیزش جنسی سر باز می

به این موضوع فکر  کنید. بالقوه انسانی را از حق زندگی محروم می طور به

 اید؟  کرده

ی بدی نیست. ولی تا قبل از اینکه اسپرم به تخمک  در نگاه اول، این نکته: اَبی

برسد هیچ فرد خاصی اصالً وجود ندارد. با پرهیز از آمیزش جنسی شما کسی 

ها انسان  ها میلیون اسپرم و میلیون کنید چون میلیون را از حق وجود محروم نمی

وارد تخمک شود، یک  بالقوه وجود خواهند داشت. به مجرد اینکه یک اسپرم

کند و نه فردی دیگر. قبل از آن لحظه امکان  فرد خاص حیات خود را آغاز می

توانید بگویید شخص خاصی را از  ها زندگی وجود دارد بنابراین شما نمی میلیون

 اید.  حق زندگی محروم ساخته

است، فهوای ‘ فردی معین’ یافته لقاحولی اگر تلقی شما از یک تخمک : کانی

دانید دوقلوهای همسان  المتان این است که آن چیز غیرقابل تقسیم است. آیا میک

گیرند. بعداً  می نشٔاتنیز وجود دارند؟ دو قلوهای همسان از یک سلول تخم 

ی بعدی که  دهند. دفعه شوند و دو فرد مجزا را تشکیل می دچار تقسیم سلولی می

است ‘ فرد معین’رسید کدام یکی دوقلوهای همسان را دیدید بهتر است از آنها بپ

 ؟‘شبح’کدام 

ی ظریفی اشاره کردید.  شوم. به نکته آها، خب، منظور شما را متوجه می: اَبی

چه  شاید بهتر باشد که موضوع را عوض کنم. اگر شما فقط نگران این هستید

ای با آدمخواری دارید؟ مطمئنم  لهابیند، آیا مس مد کار شما آسیب میکسی از پیا
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فردی که قبالً مرده و درمورد  کشید که او را بخورید ولی نظرتان را نمی کسی

 بیند چیست؟  دیگر آسیبی نمی

دوستان و اقوام او از چنین کاری متنفر خواهند بود. این خودش یک پیامد : کانی

است! یک پیامد مهم. احساس افراد مهم است! ولی فقط آنهایی که سیستم عصبی 

ً بچه باردارباشند. یک زن  دارند دارای احساس می ی دیگری  که واقعا

 خواهد دارای احساس است ولی جنین درون او احساس ندارد.  نمی

برگردیم به همان مثال آدمخواری. تصور کن که متوفی نه بستگانی داشته : بیاَ 

 شود.  خورید دچار آسیب نمی باشد و نه دوستی. کسی از اینکه شما او را می

شیب ’رسد که نامش  خب، اینجاست که بحث ما به استدالل خاصی می: کانی

یک بلندی مرتفع  ی امنی در باالی است. شاید احساس کنید در نقطه‘ لغزنده

قرار دارید ولی کافیست که شیب این بلندی لغزنده باشد و شما هم پای خود را 

اید خود را  روی آن گذاشته باشید. قبل از اینکه بفهمید چه خبر شده سقوط کرده

وجه دوست ندارید آنجا  ای در پایین آن بلندی خواهید یافت که به هیچ در نقطه

ای را بخورم که قوم و خویشی ندارد کسی  رد مردهباشید. در اینکه اگر من ف

ی مرتفع در باالی پرتگاه  شود حق با شماست. اینجا همان نقطه دچار آسیب نمی

ی ما تابویی عمیق و باریشه بر ضد  است. ولی دقت داشته باشید که جامعه

کنیم. اگر یکبار  ی ما تنفر خود را از چنین امری اظهار می آدمخواری دارد. همه

ایم. کسی  این تابو را بشکنیم درواقع خود را در خطر لغزش از بلندی قرار داده

داند این تصمیم به چیزی منتهی خواهد شد؟ تابوی ضد آدمخواری امری  چه می

 مفید است، دقیقاً مثل یک حفاظ در باالی یک پرتگاه خطرناک. 

جنین نیز  طسقدرمورد  توانم همین استدالل شیب لغزنده را خب، من می: اَبی

ی سقط،  تواند به واسطه بکار ببرم. قبول دارم که یک جنین تازه شکل گرفته نمی

درد و ترس و یا تٔاسف را حس کند. ولی به سمت زمان تولد و بعد از آن یک 

جنین را مجاز اعالم کنید، آیا این احتمال  شیب لغزنده وجود دارد. اگر سقط

طی از شیب لغزنده اتفاق بیفتد؟ آیا این وجود ندارد که بعد از زمان تولد سقو

ساله را فقط به خاطر اینکه برایمان  امکان وجود ندارد که بعداً ما کودکان یک

 و الی آخر؟ رسد های دوساله می دردسر هستند بکشیم؟ بعد از آن نوبت به بچه
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ی تولد  منصفانه است. ولی لحظه  بله. باید اذعان کنم در نگاه اول این نکته: کانی

ایم به آن  مناسب که ما عادت کرده‘ حفاظ امن’آید. یک  حساب می مانع خوبی به

احترام بگذاریم. اگرچه همیشه هم اینچنین نبوده است. در یونان باستان، تا زمان 

گرفتند  انداختند و تصمیم می او میکردند و سپس نگاهی به  تولد کودک صبر می

ای در  خواستند او را بر باالی تپه آیا او را نگه دارند یا خیر. اگر کودک را نمی

کنیم.  کردند تا بمیرد. خیلی خوشحالم که اکنون ما چنین کاری نمی سرما رها می

های دیرهنگام بسیار نادر هستند و فقط به دالیل  البته باید اشاره کنم که سقط

شوند. بخش اعظم  دار و معموالً برای نجات جان مادر انجام می بسیار فوریت

شود. ضمناً، آیا به این نکته  انجام می بارداریجنین در دوران ابتدایی  عمل سقط

شود  دقت دارید که در بسیاری موارد سلول تخم به طور ناگهانی دچار سقط می

بوده؟ ولی در واقع، باید  ردارباگردد که  و حتی زن از این موضوع خبردار نمی

دهم کالً از َجو موانع و حفاظ و خطوط بیرون بیاییم. شما  بپذیرم که ترجیح می

و محکمی  صریحگرایان تمایل دارید بین انسان و غیرانسان مرزبندی  مطلق

ی لقاح که اسپرم وارد  شدن یک جنین در همان لحظه داشته باشید. آیا انسان

ی تولد؟ یا در زمانی میان این  پذیرد؟ یا در لحظه شود صورت می تخمک می

ی؟ ترجیح میباید  دو، که البته در آن صورت متفاوتی  سٔوالدهم  پرسید دقیقاً ک 

بلکه ‘ گردد؟ چه زمانی به انسان تبدیل می’پرسم  را مطرح نمایم. نمی

ین البته ا‘ از چه زمانی قادر خواهد شد تا درد و عاطفه را حس کند؟’پرسم،  می

 . استشود و امری تدریجی  ی ناگهانی بخصوص حادث نمی اتفاق در یک لحظه

کشیم که  زمان تکامل نیز صادق است. ما انسان را نمیدرمورد  همین نکته

ها نیز  حال خوک کشیم که بخوریم. ولی درعین ها را می ما خوکابخوریم. 

ی اجداد  زنجیرهعموزادگان ما هستند. یعنی اگر در زنجیره اجداد خود و 

ها به عقب بازگردیم دیر یا زود به یک جد مشترک خواهیم رسید. به  خوک

های قبل از خودمان فکر کنید. در مسیری که به جد مشترک با  ی نسل زنجیره

ها و  نما، موجودات شبیه شامپانزه های میمون شود، از انسان ها ختم می خوک

منقرض نشده ‘ ها انسان-میمون’ن گذریم. حاال تصور کنید که آ غیره نیز می

درسته، همینه، از اینجا به عقب دیگر ’گفتید که،  بودند. دقیقاً در چه مقطعی می

ها و  خواهید بین انسان گرا هستید که می شما یک مطلق‘ انسانی وجود ندارد؟

دهد تا  گرا هستم که ترجیح می جانوران مرز مطلق بکشید. ولی من یک پیامد
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داشته باشد خط و مرزی را ترسیم نکند. در آن صورت پرسش  آنجا که امکان

آیا این ’: بلکه این خواهد بود‘ آیا این موجود انسان است؟’: نیست کهمن این 

کشند  به زعم من برخی حیوانات بیش از بقیه درد می‘ بیند؟ موجود نیز آسیب می

 بینند. از جمله همین خوک که مثالش را زدیم. و آسیب می

رسد. ولی حتی شما هم مجبور  های اخالقی شما منطقی به نظر می ستداللا: اَبی

درمورد  گرایانه مسیر خود را آغاز کنید. مثالً  هستید با نوعی باور مطلق

موضوعی که در اینجا مطرح نمودید، شما سخن خود را اینچنین آغاز 

 ولی با‘ موجب آسیب و درد و رنج کسی شدن کاری نادرست است.’: کنید می

 دهید.  این وجود، توجیهی بابت این امر ارائه نمی

ی من  گرایانه بله، قبول دارم. ولی همچنان بر این نظرم باور مطلق: کانی

ی شما با این مضمون  گرایانه از باور مطلق‘ رسانی بودن آسیب نادرست’ بر مبنی

کنم اگر  تر است. فکر می معقول‘ در کتاب مقدس من اینطور گفته شده’که، 

کسی قرار باشد شما را شکنجه بدهد شما سریعاً موافقت خود را برای انجام این 

 کنید. کار اعالم می

توانید گفتگوی بین اَبی و کانی را برای خودتان ادامه بدهید. امیدوارم این گفتگو را به  شما می

الً حدس قدری جلو برده باشم که نوع استدالل فیلسوفان اخالق را به شما نشان بدهم. احتما

گرایان اغلب مذهبی هستند، اگر چه این قانونی دقیق و همیشگی نیست. ده  زنید که مطلق می

ً مطلق ای از قوانین  گرا هستند. معموالً، زندگی برحسب مجموعه فرمان عهد عتیق مشخصا

  آید. گرایی بشمار می معین نوعی مطلق

محور امکانپذیر است.  قانون ی غیرمذهبی ایجاد اصول اخالقی   در هر حال، برای فالسفه

توانید  ی اخالق )ُعلمای اخالق( بر این اساس است که شما می دیدگاه مکاتب مختلف از فالسفه

قوانین را بر مبنایی به جز کتاب مقدس توجیه نمایید. برای مثال، فیلسوف بزرگ آلمانی 

امانوئل کانت
300
امر مطلق’قانونی به نام  

301
ل اخالقی عمل برحسب اص’: را مطرح کرد‘  

کن که اگر بخواهی بتوانی آن را به یک اصل فراگیر برای همه شخص و همه جا تبدیل 

است. برای مثال قانونی که مروج دزدی باشد مردود ‘ فراگیر’ی کلیدی در اینجا  واژه‘ کنی.

طور فراگیر اجرا شود، یعنی اگر همه مبادرت به دزدی نمایند،  است چون اگر این قانون به

                                                           
300

Immanuel Kant 
301

Categorical Imperative 
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رسند که جمعیت  ای به ثروت می دزدان در جامعه: برد از این موضوع نفعی نمیکس  هیچ

غالب آن جامعه از قربانیان صادق تشکیل شده باشد. اگر همه همیشه دروغ بگویند، 

اتکایی وجود نخواهد داشت  دهد چون دیگر حقیقت قابل دروغگویی مفهوم خود را از دست می

ی نوینی در علم اخالق وجود دارد که توصیه  نماییم. نظریهکه مطلب کذب را با آن مقایسه 

طور وانمود کنید  بسازیم. یعنی این‘ ای از جهالت پرده’کند ما قوانین اخالقی خود را پشت  می

استعداد، زیبا هستید یا زشت. این  دانید ثروتمند هستید یا فقیر، با استعداد هستید یا بی که نمی

ها را که  خیالی از جهالت پنهان کنید. سپس سیستمی از ارزش ای واقعیات را در پس پرده

مایلید تحت آن زندگی کنید، طراحی نمایید. البته این طراحی باید با علم به این مطلب باشد که 

دانید آیا در نوک باالی هرم خواهید بود یا در کف آن. علم اخالق جالب است ولی من  شما نمی

 چرخد. کنم چون این کتاب حول محور دین می ه میسخن خود در این خصوص را کوتا

 ً ً بحثی  در داخل رحم زندگی را آغاز می‘ فرد’در چه زمانی یک   بحث اینکه دقیقا کند غالبا

ی مشخصی وارد  های دینی روح نامیرا در لحظه آید. از منظر بسیاری سنت حساب می دینی به

افتد.  ی لقاح اتفاق می زی در همان لحظههای روم معتقدند که چنین چی گردد. کاتولیک بدن می

ی ایمانی کلیسای کاتولیک تحت عنوان دُنوم ویتا آموزه
302
خیلی روشن این موضوع شکل  به 

 : کند را بیان می

گردد، زندگی جدید آغاز شده که نه از آن  پدر  ای که تخمک بارور می از لحظه”

که رشد مختص خود حیات انسان جدیدی است درواقع است و نه از آن  مادر؛ 

از همان  شد... بود هیچگاه به انسان تبدیل نمی را دارد. اگر از اول انسان نمی

 “ی باروری سفر حیات انسانی آغاز شده است. لحظه

: فکر نکرده باشد‘ دوقلوهای همسان’به  رسد هر کس که این متن را نوشته راجع به نظر می

 فوق بکار برد.همان استداللی که کانی  پیامدگرا در مثال 

 

بپذیرم که باید  شاید حدس زده باشید که همدلی من بیش از آنکه با اَبی باشد با کانی است. ولی

های( ذهنی پیامدگرایان گاهی اوقات به سمت و سویی نامناسب سوق پیدا  تجربیات )آزمایش

است.  کند. مثالً فرض کنید که یک معدنچی در زیر آواری از سنگ زیر زمین گیر کرده می

توانیم او را نجات دهیم ولی این کار مستلزم هزینه گزافی است. با همان مقدار پول چه  می

توانیم انجام بدهیم؟ از طریق هزینه نمودن همان میزان پول برای رفع  کار دیگری می
                                                           
302

Donum Vitae بشریت حیات داشت گرامی راهنمای   
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ی زیادی  توانیم موجب نجات جان بسیاری از افراد شویم و عده سوءتغذیه در سرتاسر دنیا می

نج و محنت رهایی ببخشیم. آیا یک پیامدگرای واقعی نباید آن معدنچی بیچاره را به را از ر

دست سرنوشت بسپارد و به همسر و فرزندان گریان او اهمیتی ندهد؟ شاید ولی من چنین 

توانید؟ ولی توجیه نجات جان  توانم او را در زیر آوار تنها بگذارم. شما می کنم. نمی کاری نمی

نای پیامدگرایی کاری دشوار خواهد بود. نه اینکه غیرممکن باشد ولی سخت وی صرفاً بر مب

 خواهد بود. 

به خدا نیاز داریم؟ من وقت بودن  خوباصلی این فصل بازگردیم. آیا ما برای  عنوان بهحال 

ی اخالق تنها یکی ازمسیرهاییست که طی  ام ولی فلسفه زیادی را صرف فلسفه اخالق نموده

نگاری، گفتگوهای سر  کنند. در کنار مواردی از قبیل روزنامه های اخالقی تغییر می آن ارزش

ی  یره، فلسفههای حقوقی و غ های دانشجویی، قضاوت میز شام، مباحثات پارلمانی، انجمن

ً به همین دلیل است که  اخالق نیز در تغییر حال و هوای پیرامون ما تأثیر می گذارد و دقیقا

داری چیز خوبی بود  ویکم با اخالقیات مثالً قرن هجدهم که در آن برده اخالقیات قرن بیست

ً الزم به ذکر است که به نظر نمی ند در رسد دلیلی برای توقف این رو متفاوت است. ضمنا

 ودوم چگونه خواهد بود؟  آینده وجود داشته باشد. اخالقیات قرن بیست

چه مذهبی باشیم و چه نباشیم، اخالقیات نوین ما از اخالقیات مندرج در انجیل یا قرآن بسیار 

ستایشی  متفاوت است. بَسی باعث خشنودیست. دوربین نظارتی بزرگ آسمان مطمئناً دلیل قابل

بودن به خدا  برای خوب’ی ما این ایده که  . بنابراین شاید بهتر است همهنیستبودن  خوببرای 

 را کنار بگذاریم.‘ نیاز داریم

تنهایی دلیل  آیا معنای مطلب فوق این نیست که باید باور به خدا را کنار بگذاریم؟ خیر. این به

بودن نیازی به او نداشته باشیم ممکن است همچنان وجود داشته  شود. حتی اگر برای خوب نمی

( ولی ۴تواند برحسب معیارهای اخالقی ما بد باشد )شبیه خدای مندرج در فصل  باشد. خدا می

ین به معنای عدم وجود او نیست. مدرک و برهان تنها دلیل برای باور به وجود هر چیز ا

 است. آیا مدرک و برهان محکمی برای خدا وجود دارد؟ برای هر خدا یا خدایان؟

و یا به صدها خدای دیگر که من  ۱تصورم این است که شما به اکثر خدایان مندرج در فصل 

توانسته باشد شما را متقاعد نماید که کتب  ۳و  ۲ارید. شاید فصل به آنها اشاره نکردم باور ند

 ۶و  ۵، ۴دهند. فصل  مقدس از جمله انجیل و قرآن دالیل محکمی برای باور خدا ارائه نمی

بودن است دست بکشید.  اند که از باور به اینکه دین شرط الزم برای خوب احتماالً موجب شده

یا نوعی هوش خالق باور داشته باشید که این جهان و هر ولی شاید همچنان به قدرتی برتر 
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تر از همه موجودات زنده و ما را آفریده است. خود  من هم تا سن  چه در آن است و مهم

تأثیر زیبایی و پیچیدگی موجودات  شدت تحت سالگی به چنین امری اعتقاد داشتم چون به پانزده

اند.  شده‘ طراحی’رسند که انگار  نظر می ی بهزنده بودم. خصوصاً اینکه موجودات زنده طور

به ‘ طراحی شده’به تکامل و علت صحیح اینکه چرا موجودات زنده،  در نهایت وقتی راجع

ی وجود هرگونه خدا را کنار گذاشتم. آن توضیح )توضیح چارلز  رسند آموختم، ایده نظر می

کند زیبا و ظریف است. ولی  یای که توصیفشان م ی موجودات زنده داروین( به همان اندازه

بر خواهد بود و به همین دلیل حجم اعظم بخش دوم  البته که قوام پیداکردن چنین مبحثی زمان

باشد. ولی همین مقدار نیز برای پرداختن به چنین  این کتاب مختص به همین مبحث می

د که شما موضوع بزرگی انصاف نیست. به هر صورت، امیدوارم به قدری برایتان جذاب باش

 ی تکامل سوق دهد. های دیگر در زمینه را به سمت کتاب
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 دو بخش

 آن از فراتر و تکامل
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۷ 

 ً  باشد؟ داشته نقش امر این در باید طراحی مطمئنا
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و  چاالک استغزالی را در دشت آفریقا تصور کنید که در حال فرار از چنگال یک چیتای 

های او قبل از مرگ باشد. شاید مثل من، شما هم با غزال همدردی  شاید این آخرین نفس

ی گرسنه دارد. اگر نتواند شکاری بدست بیاورد هم او و هم  کنید. ولی چیتا چند توله می

مرگ به  نسبت هایش از گرسنگی تلف خواهند شد. البته احتماالً مرگ چیتا و توله هایش توله

 اخوشایندتر خواهد بود.سریع غزال ن

(_ مثل یکی از ۲اگر فیلمی از تعقیب و گریز غزال و چیتا دیده باشید )تصویر شماره 

اید که هر دوی این حیوانات به نظر چه  برده های دیوید اَتنبورو _ احتماالً به این نکته پی مستند

سرعت را در جای ای و چابک هر دوی آنها واژه  اند. بدن عضله زیبا و باوقار طراحی شده

کشد. باالترین سرعت چیتا یکصد کیلومتر برساعت معادل حدوداً  جای وجود خود یدک می

شصت مایل برساعت است. حتی برخی گزارشات حاکی از آن است که حداکثر سرعت چیتا 

خودی خود ویژگی  رسد که البته این موضوع به کیلومتر برساعت هم می ۱۱۲به 

ً به این خاطر که عامل حرکت رو به جلوی این  می حساب ای به العاده خارق آید، خصوصا

حیوان نه چرخ بلکه فقط پاهای اوست. جالبتر آنکه چیتا در ظرف سه ثانیه از سرعت صفر 

رسد. این تقریباً چیزی معادل شتاب یک خودروی ت سال یا ف راری  برساعت میصد کیلومتر به 

 است.‘ وار دیوانه’ یبا سرعت

قادر نیست برای مدت طوالنی این سرعت را حفظ کند. چیتا متخصص دوی البته چیتا 

که تخصصش دوی استقامت است. با وجود اینکه حداکثر   سرعت است، برعکس گرگ

ی خود  کیلومتر برساعت است ولی استقامتش باالست و در بلند مدت طعمه ۶۵سرعت گرگ 

ی خود کمین کند تا بتواند با  از طعمهی بسیار نزدیکی  کند. چیتا باید در فاصله را شکار می

تر  یک جهش بسیار سریع او را شکار کند. هر حرکتی که از یک دوی سرعت کوتاه طوالنی

ی خود دست بردارد. از سوی  کند و دست آخر هم باید از تعقیب طعمه باشد او را خسته می

کیلومتر  ۶۵ تواند پا به پای چیتا بدود )سرعت غزال چیزی در حدود دیگر غزال نمی

برساعت است( ولی هنرش در تغییر مسیر ناگهانی است چون وقتی چیتا با سرعت بسیار 

 دود تغییر مسیر برایش دشوار است. می

 

جهد. این  ی بز، غزال نیز در زمان فرار باال و پایین می مانند سایر نشخوارکنندگان خانواده

کند و هم از نیرویش  و را کند میبرانگیز است چون هم حرکت رو به جلوی ا واکنش تعجب

خودت را با تعقیب من به ’: کاهد. شاید این کار با هدف انتقال نوعی پیام به چیتا باشد می
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های خیلی بلندی انجام  توانم جهش دردسر نیانداز، من غزال چاالک و چابکی هستم که می

ها  تن من از بقیه غزالگرف’ضمن آنکه شاید واکنش غزال حاوی این پیام نیز باشد که ‘ بدهم.

ها  غزال این استدالل‘ ی ما. تر است. بهتر است بروی سراغ یکی دیگر از اعضای گله سخت

ریزی شده که خودش  پروراند، بلکه ساختار عصبی او به شکلی برنامه را در ذهن خود نمی

ن باشد و چه جهد. چه از طریق باال و پایین پرید بدون آنکه بداند چرا، به این سو و آن سو می

ای فرار خود را طوالنی کند که   از طریق تغییر مسیر ناگهانی، اگر غزال بتواند به اندازه

چیتای پرسرعت خسته شود و دست از تعقیب بکشد، کار تمام است. برای یک روز هم که 

 شده همه چیز به خیر گذشته است.

رسند. ستون فقرات چیتا به  یبه نظر م‘ طراحی شده’آوری  حیرتشکل  به هم چیتا و هم غزال

با حالتی  یکباره بهشود، سپس به جهت مخالف  میزان بسیاری زیادی رو به عقب خم می

انگیز  گردد و همین امر باعث ایجاد نیرویی شگفت فنرگونه و به میزان تقریباً دو برابر باز می

های تنفسی چیتا برای جانوری با  ها، مجاری و لوله شود. شش در پاهای چیتا برای دویدن می

ادی این است که امکان رساندن سریع حجم زی شاین ابعاد به طرز عجیبی بزرگ هستند. علت

از اکسیژن به خون امکانپذیر باشد. به ویژه قلب این جانور بسیار حجیم است و همین 

شود تا میزان زیادی خون سرشار از اکسیژن به عضالت تحت فشار  خصیصه موجب می

برسد. ولی از ابعاد قلب چیتا که بگذریم، همین که این جانور اندامی دارد که نامش قلب است 

خودی خود جالب  است، به باشد که در حال کار مداوم ی چهار قسمتی می پمپ پیچیدهدرواقع و 

ای شکل گرفته است.  ی عملکرد قلب به طرز بسیار هوشمندانه گونه است. طراحی ریاضی

کنم آن را توضیح بدهم چون به قدری پیچیده است که حتی برای خود  من نیز درَکش  سعی نمی

 .سنگین است

ی ریاضی  اتفاق افتاده است؟ آیا همه اینها توسط یک ذهن نابغهاین همه پیچیدگی چطور 

برانگیز  محور طراحی شده است؟ پاسخ موکداً منفی است که البته شاید این پاسخ منفی تعجب

 نیز باشد ولی علت آن را در فصول پیش رو خواهیم دید.

شده و در همین اش متمرکز  حاال به چشمان چیتا فکر کنید که با حالتی ترسناک روی طعمه

قرارانه  خزد. یا چشمان غزال را تصور کنید که بی سروصدا به جلو می حین چیتا آرام و بی

داران  ی بزرگی در کمین او نشسته باشد. چشم مهره نگرد مبادا گربه پیرامون خود را می

اینکه در قسمت عقب آن فیلم عکاسی جای  به دوربین است. یک دوربین از نوع دیجیتال چون

استقرار یافته ها سلول ریز که به نور حساسند  قرار گرفته باشد، بخشی به نام شبکیه با میلیون

ل( بگذاریم. هر سلول نوری از  توانیم نام این سلول . میاست ها را سلول حساس به نور )فتوس 
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از شبکیه در مغز ‘ نقشه’های عصبی به مغز متصل شده است. چندین  طریق یک رشته سلول

های منطبق است. بر این اساس طرز چیدمان  ارد. منظور از نقشه همان الگویوجود د

های نوری کنار هم در شبکیه مطابقت دارد،  های کنار هم در مغز با طرز چیدمان سلول سلول

 های باال و پایین، و چپ و راست در آنها یکی است. یعنی به کالم دیگر، بر طبق نقشه جهت

گذارد. مردمک چشم از طریق  کاسی پا را از این هم فراتر میشباهت بین چشم و دوربین ع

توانید با نگریستن به  شود. شما می عضالت خاصی که به عنبیه متصل هستند باز و بسته می

ای را به سوی چشم چپ خود  آینه این عملکرد را در چشمان خود مشاهده نمایید. چراغ قوه

نگرید چراغ قوه را روشن کنید.  خود را میبگیرید و سپس حین اینکه در آینه چشم راست 

دیافراگم ’خواهید دید که مردمک چشمتان جمع خواهد شد. در یک دوربین خودکار نیز 

شود تا اجازه  )حتی نام این قطعه برگرفته از چشم است( به قدر کفایت باز و بسته می‘ عنبیه

ن بیاید و در آسمان باشد دهد میزان معینی از نور به داخل وارد شود. وقتی خورشید بیرو

ی چشم انسان  گردد. این دقیقاً مشابه با عنبیه شود و وقتی برود روزنه باز می روزنه جمع می

ً مثل مردمک چشمان ما گرد باشد.  است. البته در دوربین عکاسی مردمک نباید لزوما

شکل  به یک شکاف افقی است. مردمک چشم گربه در روشناییشکل  به مردمک چشم غزال

گیرد. نکته  خود می ای به یابد شکل دایره شکاف عمودی است و وقتی میزان نور کاهش می

کنند.  مهم این است که مردمک و عضالت اطراف آن میزان نور ورودی به چشم را تعیین می

دانید چرا چنین  باشد. می افتد سر و ته می برحسب تصادف، تصویری که روی شبکیه می

 شود؟ چرا به این معنا نیست که دنیا از منظر ما سر و ته دیده میچیزی مهم نیست؟ 

تواند روی اشیاء دور یا نزدیک و هر  چشم نیز مانند دوربین دارای عدسی )لنز( است و می

ها و انواع تصاویر چشم ماهی این کار را از  آنچه بین این دو است زوم نماید. در دوربین

گردد. چشمان چیتا، غزال، انسان و سایر  میطریق عقب و جلو نمودن عدسی انجام 

دهد ولی در حالتی مخفی تر. شکل عدسی داخل چشم با  پستانداران نیز همین کار را انجام می

دارای  پرست کند. آفتاب کمک عضالت خاصی که مخصوص این کار است تغییر پیدا می

هر یک به طور های مخروطی شکلی قرار گرفته و  چشمان چرخانی است که روی برآمدگی

شونده  جای عدسی بازشونده و جمع ها از روش عدسی ماهی به کنند )این چشم مستقل عمل می

خواهد فاصله خود با هدفی )مثالً یک پشه( را تعیین کند  پرست وقتی می برند(. آفتاب بهره می

ه پش دهد. گیری برای زوم نمودن چشمانش روی هدف انجام می این کار را از طریق اندازه

به پشه با سرعت باال اصابت آنچه درواقع کند.  می اصابتشود چه چیزی به او  متوجه نمی

پرست  پرست است، جالب اینجاست که طول این زبان از طول بدن آفتاب کند زبان آفتاب می
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 ً گردد )تصویر شماره  مثل یک زوبین با حالت ارتجاعی شدیدی شلیک می  بیشتر است و دقیقا

برگشته به نوک آن  حشره بختکه  درحالیگردد  ه سرجای خود باز می(. سپس زبان ب۳

 چسبیده است.

و چیتا یک ویژگی مشترک وجود دارد. هر دوی آنها به آرامی و درخفا   پرست در میان آفتاب

ی خود نزدیک باشند. برای چه نزدیک  ی کافی به طعمه کنند که به اندازه طوری کمین می

پرست نیز  آفتابدرمورد  آسا و بسیار سریع. ای یک جهش برقباشند؟ در مورد چیتا، بر

آسا وجود دارد. ولی در این مورد خاص این تنها زبان است که از جا کنده  نوعی جهش برق

شود و بدن آن موجود کامالً در سر جای خود ثابت است. خاطرتان هست که چیتا در  می

پرست شتابی سیصد  رسید؟ زبان آفتاب میکیلومتر برساعت  ۱۰۰ظرف سه ثانیه به سرعت 

کیلومتر برساعت  ۱۰۰حال قبل از اینکه به سرعت  برابر شتاب چیتا را دارد ولی درعین

پرست فقط  کند )یا شاید هم نکند(. هر چه که باشد زبان آفتاب ابت میصبرسد به هدف خود ا

 العاده فوقرجه از شتاب )فقط!( کمی درازتر از طول بدن اوست، بنابراین حتی با وجود آن د

 وجود نخواهد داشت.کیلومتر برساعت  ۱۰۰زمانی برای رسیدن به سرعت 

باز هم ؟ ی اینها نیاز به یک طراح دارد، اینطور نیست کنم، انگار که همه باز هم تکرار می

 کنم که خیر. علت این امر را در فصول بعدی این کتاب خواهیم دید.  تکرار می

کند برای مدت طوالنی یک معما بوده است. یکی از  پرست چگونه عمل می اینکه زبان آفتاب

آلت تناسلی مردان در حالت نعوظ به  شبیه پرست هم حدسیات اولیه این بوده که زبان آفتاب

شود. روش هیدرولیکی  از طریق فشار هیدرولیکی متورم می و تر سریعولی با ضرباهنگی 

های جهنده موجودات  گیرد )عنکبوت تفاده قرار میهای جهنده نیز مورد اس توسط عنکبوت

کنند و سپس با پوششی از الیاف  کوچکی هستند که جهش بلندی به هوا میداشتنی  دوست

نمایند(. خون با شدت فراوان به درون پاهای عنکبوت جاری  ابریشمی به زمین برخورد می

وار این  و حرکت شلیک گردد تا نیروی الزم برای جهش مستقیم شود و همین موجب می می

کند. در حال  ابریشم نیز به همین شکل کار می ها و کرم حشره فراهم گردد. زبان پروانه

 ها )اسباب بازی که شود و سپس مثل بوق بادی مورد استفاده در مهمانی استراحت جمع می

با صورت شود و  دراز می ناگهانی و همراه با ایجاد صداشکل  به دمید و وقتی به درون آن می

 گردد. کند( از طریق فشار هیدرولیکی باز می اطرافیانتان برخورد می

با وجود اینکه مطلب فوق تا حدودی نادرست است، نظریه هیدرولیکی به یک چیز درست 

جای اینکه فقط حاوی سیاالت  پرست خالی است. ولی به درون زبان آفتاب: اشاره کرده است
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شکل بلند و محکم است که آن را به فرآیند  ی چرب سوزنی تحت فشار باشد، دارای یک زائده

المی
303
ی سوزنی بلندتر است.  پرست از طول زائده شناسیم. البته طول زبان آفتاب می 

ی سوزنی قرار  چند الیه در پیرامون زائدهشکل  به باید بنابراین زبان در حالت جمع شده

ً موجب عضالت قوی وجود ای،  بگیرد. در این جایگاه چندالیه دارند. این مطلب طبیعتا

پرست است، که البته این یکی  ی عملکرد زبان آفتاب نحوهدرمورد  ی دوم نظریهگیری  شکل

باشد. نظریه مزبور بر این اساس است که وقتی  تر می نیز اشتباه ولی به حقیقت نزدیک

های  ن الیهشوند، زبان تو خالی لغزنده از درو شدت منقبض می عضالت دور زائده المی به

ی پرتقال را بین  جهد. شبیه این است که هسته ی اطراف خود به سمت بیرون می درهم تنیده

ً هم به  انگشتان خود فشار دهید به طوریکه هسته با سرعت به بیرون پرتاب شود. البته دقیقا

 این صورت نیست. 

حد از شتاب  تواند آنقدر سریع منقبض شود که آن ای نمی نکته اینجاست که هیچ عضله

نیروی  دپرست فراهم کند. برای رسیدن به چنین شتابی بای را برای زبان آفتاب کننده خیره

دهی توسط عضالت پیشاپیش ذخیره گردد تا در زمان مقتضی آزاد  شتاب برایمورد نیاز 

ً به همین شکل کار می د. منجنیق، کمانشو ند. بازوی شما نک های فوالدی و چوبی نیز دقیقا

آید.  به پرتاب تیر با سرعت بسیار باال نیست ولی یک کمان خمیده از پس این کار برمی قادر

کشند و از این طریق انرژی عضالنی در  عضالت بازویتان به آرامی زه کمان را به عقب می

آزاد  یکباره بهشده با رهاکردن نوک انگشتتان  گردد. سپس انرژی ذخیره کمان خمیده ذخیره می

بتوانید با دستان خود پرتاب آنچه تر از  و کشنده تر سریعر آن لحظه تیر بسیار گردد و د می

ی عضالت دستان  شود. این انرژی نتیجه کشش آرام زه به وسیله می رهاکنید از چله کمان 

شود. در منجنیق نیز  آزاد میتٔاخیر و با قدری  یکبارهشماست. انرژی که در کمان ذخیره شده 

 ر سامانه ارتجاعی ذخیره گردیده است. انرژی بازوی شما د

ی  واقع عضالت پیرامون زائده د؟ بهرس پرست می انرژی ذخیره شده چگونه به زبان آفتاب

کنند. ولی دقیقاً مشابه منجنیق و  سوزنی انرژی الزم برای شلیک زبان به بیرون را فراهم می

غالف ارتجاعی میان  ی انرژی مزبور . محل ذخیرهذخیره شده استیا کمان این انرژی 

عبارت فشارد و به  را می‘ ی پرتقال هسته’آنچه ی سوزنی چرب است. عمالً  عضله و زائده

 .گردد همان غالف ارتجاعی است شکل به بیرون می موجب شلیک زبان زوبین دیگر
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پرست مثل زوبین تیز نیست ولی در عوض دارای نوعی برجستگی در نوک  البته زبان آفتاب

بخت  باشد که حالت چسبندگی و مکش دارد. همین بخش است که به حشره نگون میخود 

ی دیگری از عضالت به نام عضالت درون کش به دهان  چسبد و سپس از طریق مجموعه می

بخش که  درحالیگردد. برجستگی نوک زبان نوعی پیکان سنگین است  برمی پرست آفتاب

بالستیک در فضا شکل  به باشد. پیکان مزبور دیگر زبان بیشتر شبیه یک طناب آویزان می

شود دیگر تحت کنترل  کند. مفهوم این جمله این است که وقتی پیکان آزاد می حرکت می

شود و یا تیری  ی سنگی از منجنیق رها می پرست نیست. دقیقاً مثل زمانی که یک گلوله آفتاب

ون زوبین خیلی بیشتر به زبان گردد. شاید اصالً مثل یک زوبین، چ ی کمان آزاد می از چله

شود همچنان از طریق طنابی به دستگاه پرتاب  پرست شباهت دارد و زمانی که آزاد می آفتاب

ً به همین علت نامش موشک بالستیک  ای متصل است. موشک بالستیک بین قاره نیز دقیقا

ها،  پرتاب شود دیگر تحت کنترل نخواهد بود. بر عکس این موشک که زمانیاست چون 

توان به منظور برخورد دقیق آنها با هدف، مسیر  هستند که می های هدایت شونده موشک

 حرکتیشان را در طول پرواز تصحیح نمود.

ی انرژی از عضالت کند به یک حالت  البته فن بکار رفته در منجنیق که همان ذخیره

ماده ’رود. نام  ر میباشد توسط حشرات جهنده از قبیل ملخ و َکک نیز بکا ارتجاعی سریع می

زیلین‘ ارتجاعی است. حالت ارتجاعی رزیلین حتی از کائوچو نیز بیشتر است. به  آنها ر 

باشد.  ذخیره برای رهاشدن دفعتی در این ماده بیشتر می عبارت دیگر، میزان انرژی قابل

انرژی  له است و معنایش این است که طی این فرآیندای فنی مناسبی برای این مس د واژهکارآم

شدن بخشی از  قوانین ترمودینامیک، تلفبراساس رود.  گرما به هدر میشکل  به کمتری

ناپذیر است ولی در این مقال فرصت پرداختن به این قوانین وجود ندارد. از  انرژی اجتناب

شکل به وسیله میگوی  ی نیروی ارتجاعی کمانی تر اینکه فن ذخیره العاده همه خارق

آخوندکی
304
گیرد  وارد کردن ضربات به موجودات دیگر نیز مورد استفاده قرار میو برای  

انگیز  و البته که این ویژگی برای موجودی که طولش فقط چند سانتیمتر است بسیار شگفت

اند که با  چکش مانند تبدیل شدههایی  باشد. پاهای جلویی این موجود در طی زمان به زائده می

کنند. شتاب این  ای بسیار سنگین وارد می ی خود ضربه هکیلومتر برساعت به طعم ۸۰سرعت 

کند. البته برعکس تیر طپانچه این  برابری می ۲۲ی کالیبر ضربه با شتاب یک طپانچه

ای از طریق  کنم که چنین پدیده شود! بار دیگر تکرار می ی محکم در زیر آب وارد می ضربه
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تواند به  تقیم عضالنی احتماالً نمیگردد. قدرت مس ی ارتجاعی حاصل می نیروی ذخیره شده

 چنین سرعتی دست پیدا کند.

ی  مطلب دیگری را نیز اضافه کنم. برای مثال، زائدهباید  پرست ی زبان آفتاب در مورد قضیه

واقع شود.  مٔوثرکند تا در حرکت رو به جلوی زبان  سوزنی نیز خودش رو به جلو حرکت می

دوید و در حین اینکه  خود مانند یک کریکت باز میانگار تیر و کمان بدست به سوی هدف 

کنم تا همین جای کار هم به قدر  کنید. ولی تصور می دوید تیری را از چله کمان رها می می

مطمئناً کسی باید این ’: کفایت به شما مطالبی را گفته باشم که موجب شوم به فکر فرو بروید

کنید. چرا این  گویم که شما اشتباه می دوباره می‘ انگیز را طراحی کرده باشد؟ دستگاه حیرت

گویم که در فصول بعدی توضیح خواهم داد؟ چون هدف از  کنم و چرا می مطلب را تکرار می

یک فصل کامل را  به آن پاسخ بدهیم. البته علت اینکه  این فصل تنها طرح سٔوال است تا بعداً 

خواهم قبل از ارائه پاسخ  ام به این جهت است که نمی به طرح موضوع اختصاص داده

که در ادامه خواهیم دید نظریه تکامل از طریق  طور همانله بگذرم. ااز کنار این مس سادگی به

 ی به این بزرگی را حل کند. لهاتنهایی آنقدر بزرگ است که بتواند مس به طبیعی انتخاب

علت  با این وجودانگیز و چشمان چرخان برجسته است،  پرست دارای زبان شگفت آفتاب

شدن با محیط. به سیاستمداری  قابلیت تغییر رنگ برای همرنگ: باشد شهرتش چیز دیگری می

پرست  آفتاب’دهد  که برای همرنگی با نظر غالب جامعه موضع خود را همواره تغییر می

سیاسی
305

ماهیان پرست با برخی از پهن تغییر رنگ آفتابگویند. مهارت  می‘ 
306
مثل ماهی  

پالیس
307
هر دوی این به  نسبتی آن  رسته کند. ولی البته اختاپوس و جانوران هم برابری می 

پرست و  تری برخوردارند. آفتاب کننده موجودات در تغییر رنگ از مهارت بسیار خیره

دهند ولی اختاپوس، ماهی  ای تغییر رنگ می ماهیان به آرامی و در طی یک بازه چنددقیقه پهن

مرکب
308

، سپیداج
309
که به سرپایان 

310
 توانند در هر ثانیه تغییر رنگ بدهند.  مشهورند می 

تر هستند. آنها دارای  سرپایان در این سیاره از هر چیز دیگری به موجودات فرا زمینی شبیه

ج( هستند که اطراف دهان هشت بازو )پا( )اختاپوس( و یا ده بازو )ماهی مرکب و سپیدا

کننده و بسیار  های خیره های سرپایان قابلیت ای شکلشان را فراگرفته است. بازو پوزه
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شوند و این موضوع از این  طور مداوم خم و راست می ای دارند. این بازوها به شده کنترل

ی هستند جهت جذاب است که این موجودات اسکلت ندارند. این دسته از آبزیان تنها موجودات

که به نیروی رانش فورانی مجهزند و از این ویژگی در زمان شنای رو به عقب خصوصاً در 

کنند. علت اینکه در این فصل به این دسته از آبزیان اشاره  مواقع فرار از خطر استفاده می

های خاص آنها از جمله قابلیت تغییررنگ در الگوهای بسیار پیچیده وبه  کردیم همین ویژگی

باشد. فرآیند تغییر رنگ در این آبزیان به طرز عجیبی با فرآیند نمایش  دفعتی می شکل

 های رنگی امروزی شباهت دارد.  تصاویر در تلویزیون

ی آن نگاه  تلویزیون خود را روشن کنید و با استفاده از یک ذره بین قوی از نزدیک به صفحه

قدیمی دارای خطوط افقی هستند(، متوجه های  کنید. اگر تلویزیون شما مدل قدیمی نباشد )مدل

ل’ی رنگی ریز به نام  ها نقطه ی تلویزیون از میلیون خواهید شد صفحه ]سلول ‘ پیکس 

باشد و تحت فرمان  تصویری[ تشکیل شده است. هر پیکسل به رنگ قرمز، آبی و یا سبز می

وقتی از دور گردد.  ساختار الکترونیکی تلویزیون خاموش، روشن، کم نور یا پرنور می

شوند. ولی زمانی که در  ها به دلیل ریز بودن دیده نمی کنید پیکسل صفحه تلویزیون را نگاه می

ی  بینید صرفنظر از میزان ظرافت آن نتیجه حال تماشای تلویزیون هستید هر رنگی که می

 باشد. اگر با ذره بین بخشی از تصویر که سفید حاصل از ترکیب طیف نوری چند پیکسل می

های  و روشن است را از نزدیک بررسی کنید خواهید دید که هر سه رنگ در پیکسل

های آبی و  اند. دقیقاً همین حالت برای بخش تلویزیون به میزان زیادی پورنور و روشن شده

های قرمز و  سبز تصویر نیز صادق است. رنگ زرد از طریق روشن شدن توامان پیکسل

های قرمز و آبی و به همین صورت برای  رکیب پیکسلگردد، بنفش از ت سبز ایجاد می

رود. خاکستری مثل سفید است و در آن هر  تری بکار می ای ترکیب پیچیده حصول رنگ قهوه

یک دستگاه الکترونیکی  عنوان بهسو. تلویزیون  سه رنگ روشن هستند ولی این بار با نور کم

کند.  تصاویر متحرک را ایجاد می ها پیکسل میلیونتک  تکاز طریق کنترل ممتد روشنایی 

 کنند.  صفحات نمایشگر کامپیوتری نیز به همین شکل عمل می

انگیز است که اذعان کنیم پوست اختاپوس، ماهی مرکب یا سپیداج نیز به همین شکل  شگفت

کند، اگرچه  ی تلویزیونی کار می ی زنده کند. کل پوست این جانوران مانند صفحه عمل می

شود. درواقع هر پیکسل  پوست آنها  ها به صورت الکترونیکی کنترل نمیهای آن پیکسل

ای رنگدانه
311
ی نمایشگر تلویزیون در اینجا نیز سه رنگ  بسیار کوچک است. مانند صفحه 

ای است. ولی همانند  وجود دارد ولی قرمز، آبی و سبز نیست، بلکه قرمز، زرد و قهوه
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های مختلف از ترکیبات رنگین در  ها نیز برای ایجاد الگوی های تلویزیون این رنگدانه پیکسل

 گردند. دیگر کنترل میمستقل از یکشکل  به سطح پوست

های  پیکسلدرواقع ی تلویزیون است.  های صفحه های سرپایان بسیار بزرگتر از پیکسل پیکسل

هایی به این ریزی ایجاد نمایید. این  توانید دسته هایی از رنگدانه هستند و شما نمی مزبور دسته

ندامی به نام رنگدانه در داخل ا  شوند؟ هر دسته های رنگدانه چطور کنترل می دسته

یاخته رنگ
312
 های آنها یاخته رنگهستند و  یاخته رنگها نیز دارای  قرار گرفته است. ماهی 

ها حالت ارتجاعی دارد )جالب  یاخته رنگی  کند. در سرپایان دیواره دیگری کار میشکل  به

آید(. یکسری سلول عضالنی گرداگرد هر  است که بحث خاصیت ارتجاعی همواره وسط می

های عضالنی شبیه بازوهای  را فراگرفته است. نحوه قرارگیری این سلول اختهی رنگ

جای پنج عدد در حدود بیست عدد از این بازوها به  باشد با این تفاوت که به دریایی می ی ستاره

یاخته کشیده  های رنگ شدن عضالت، دیواره وجود دارد. با منقبض یاخته رنگدور هر 

گردد و به همین دلیل  شود و به این شکل بخش بزرگتری از رنگدانه نمایان می می

گردند  برمی گیرد. وقتی عضالت به حالت عادی ها را به خود می ، رنگ رنگدانهیاخته رنگ

شود و به یک نقطه کوچک تبدیل  ش جمع میا ی ارتجاعی ی دیواره به واسطه یاخته رنگ

ی  باشد. چون تغییر رنگ به وسیله مشاهده نمی ی دور قابل نگ آن از فاصلهگردد و لذا ر می

: افتد شود و عضالت نیز به وسیله اعصاب، این فرآیند سریع اتفاق می عضالت کنترل می

دهد. تغییر رنگ در سرپایان به سرعت  تقریباً در ظرف یک پنجم ثانیه تغییر رنگ رخ می

است چون  تر سریعپرست بسیار  یر رنگ پوست آفتابی تلویزیون نیست ولی از تغی صفحه

ها )موادی که به آرامی در داخل جریان  پرست از طریق هورمون فرآیند تغییر رنگ در آفتاب

 شود.  کنند( انجام می خون حرکت می

دارد به وسلیه اعصاب  همراه بهها را با خود  یاخته رنگانقباض عضالنی که کشیده شدن 

های مغز. اعصاب سریع هستند )ولی نه به  ی سلول گردد و اعصاب نیز به وسیله کنترل می

های  نظری این امکان وجود دارد که سلوللحاظ  بهسرعت اجزای الکترونیکی تلویزیون(. 

 مغز یک ماهی مرکب را به یک کامپیوتر وصل کنیم و فیلم چارلی چاپلین را روی پوست آن

ماهی نمایش دهیم. تا حاال کسی چنین کاری انجام نداده ولی خود  ماهی مرکب با امواجی 

ابرهای رقصان در دل آسمان است به انجام به  شبیه از تغییر رنگ که بیشترداشتنی  دوست

ی وودز هول شناس زیستاز آزمایشگاه  چنین کاری نزدیک شده است. دکتر راجر َهنلون

رین دند. او ی کرخوانبازهای اولیه این فصل را برای من   سنوی نمودند و پیشبه من لطف  م 
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همکارانش از و برخی  یشانرلی چاپلین را خواند چنین گفت. اوقتی سخن من درمورد چا

ی  دند. البته بالهکری او را به آیپاد وصل  ای استفاده نمودند و عصبی از باله مرکب مرده ماهی

ی عصبی اتصال  ی ضرب قوی موسیقی، رشته ولی به واسطهمزبور قدرت شنوایی نداشت 

یافته در زمان مناسب از خود پالس الکتریکی آزاد نمود و همین کافی بود تا عضالت 

چیزی شبیه نورهای مورد استفاده : کننده بود ی کار دیوانه ها تحریک شوند. نتیجه یاخته رنگ

ها یاخته رنگوار در  دیوانه”در دیسکو. در یوتیوب عبارت 
313

را ]به زبان انگلیسی[ “ 

 جستجو کنید.

بدانید که هر چیزی به دو روش رنگی باید  شود. البته ابتدا داستان سرپایان از این بهتر هم می

شود. روش اول از طریق رنگدانه است )انواع رنگ و جوهر( که در آن رنگدانه بخشی  می

کند. نام  ید و باقی آن را منعکس مینما از رنگ خود را از طریق نور خورشید جذب می

است. این روش از طریق جذب نور ‘ کمانی رنگین’یا ‘ پذیری ساختاری رنگ’روش دیگر 

های  کند و ایجاد رنگ انعکاسی عمل میشکل  به این روشدرواقع کند.  خورشید عمل نمی

 ی دید ناظر و زاویه برخورد نور با سطح رنگی متغیر است. مختلف برحسب زاویه

کنند  العاده را از خود ساطع می های خارق های متنوعی از رنگ های صابون که طیف حباب

کمانی ی رنگین کمانی هستند )کلمه رنگین
314
در زبان انگلیسی برگرفته از کلمه آیریس 

315
 

کمان است(. البته شاید نظیر این حالت را  است که در زبان یونانی به معنای خدابانوی رنگین

کمانی همان روشی است که  غن شناور روی آب نیز دیده باشید. روش رنگینهای رو در لکه

کنند. همچنین  داشتنی خود استفاده می های دوست ها از آن برای نمایش رنگ طاووس

کنند مورفو های درخشان آبی استوایی نیز که از همین قاعده پیروی می پروانه
316
نامیده  

 شوند.  می

پذیری ساختاری  گذرد. رنگ ای براحتی نمی البته ماهی مرکب از کنار هیچ حقه

برد. در زیر سطوح یا  ی دیگریست که این جانور از آن بهره می کمانی( حقه )رنگین

ایریدوفور’های  ی دیگری به نام سلول ها الیه یاخته رنگ
 317

ها  وجود دارد. این گونه سلول‘ 

ی مورفو درخشش رنگی  شوند ولی مانند بال پروانه یر شکل نمیها دچار تغی یاخته رنگمانند 

کنند. درخشش سلول ایریدوفور اغلب به رنگ آبی یا سبز است درحالیکه  از خود ساطع می
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ای هستند از چنین قابلیتی برخوردار  های قرمز، زرد یا قهوه ها که به رنگ یاخته رنگ

بلیت تغییر رنگ خود را نیز دارند و البته این باشند. ضمناً برخی از این ایریدوفورها قا نمی

 دهند. ها انجام می یاخته رنگکار را به روشی متفاوت با 

ای  ها قرار دارند و بنابراین پس زمینه یاخته رنگای مجزا در زیر  ایریدوفورها در الیه

ن های چشمک ز یاخته رنگی  آورند که ممکن است به وسیله رنگارنگ و درخشان را پدید می

ها و ایریدوفورها، الیه  یاخته رنگای پوشیده شوند. عالوه بر  فوقانی در حد محدود یا گسترده

های لوکوفور دیگری نیز در زیر ایریدوفورها قرار دارد که از سلول
318
های سفید(  )سلول 

ها نیز سفید هستند چون نور را در هر طول  های برف این سلول تشکیل شده است. مانند دانه

ها برخالف انعکاس  البته انعکاس انجام شده توسط این سلول: دهند ه باشد انعکاس میموجی ک

 افتد. پراکنده در تمام جهات اتفاق میشکل  به ی آینه یکدست و یک جهت نیست بلکه به وسیله

ً به  سرپایان به چه منظوری تغییر رنگ می دهند؟ اغلب به خاطر استتار. سرپایان تقریبا

های خود را طوری تغییر دهند که به رنگ پس زمینه  یاخته رنگتوانند  صورت ناگهانی می

ی بکار رفته توسط این موجودات توسط راجر َهنلون درغواصی او در  در بیایند. حقه

رند ک   نزدیکی جزیره یَمنی گ 
319
 ۵و  ۴در کارائیب تصویربرداری شده است. تصاویر شماره  

دهد. حین اینکه دکتر هنلون به سمت انبوهی  هایی از فیلم ایشان را نشان می در این کتاب برش

به ‘ جلبک دریایی’کند، در نهایت تعجب و شگفتی بخشی از  ای شنا می از جلبک دریایی قهوه

شود تا تصور کنیم این  شود. این صحنه موجب می می گونه تبدیل یک موجود ترسناک شبح

موجود )اختاپوس( از دل پس زمینه ناگهان ظاهر شده، دقیقاً در همین لحظه است که اختاپوس 

کند تا دید شکارچی را مسدود کند و بتواند پا به  ای تیره از خود آزاد می ابری از جوهر قهوه

تغییر استتار اختاپوس ’ا دارد، کافیست عبارت فرار بگذارد. این فیلم ارزش تماشا کردن ر

راجر هنلون
320
 را ]به زبان انگلیسی[ در اینترنت جستجو نمایید.‘  

باشد که سرپایان با وجود اینکه کوررنگی دارند  آنچه بخصوص جالب است این مطلب می

شوند که رنگ  ی خود تقلید کنند. پس چطور متوجه می توانند از رنگ پس زمینه می

ً نمی  مینهز پس داند ولی مدارکی دال بر این مدعا وجود دارد که این  شان چیست؟ کسی دقیقا

های پوست  کم در برخی بخش موجودات از نوعی اندام بینایی در سطح پوست خود و یا دست

توانند تصویرسازی کنند. بیشتر  مند هستند. این اندام چشمان واقعی نیستند و نمی خود بهره
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ه شبکیه روی سطح پوست آنها گسترده شده باشد. شبکیه هم همان چیزی شبیه این است ک

 است که این موجودات برای ایجاد یک تصویر کاربردی از رنگ پس زمینه به آن نیاز دارند. 

ی خود  العاده استتار تنها دلیلی نیست که سرپایان به خاطر آن اقدام به استفاده از قدرت خارق

اوقات نیز از این ویژگی برای ترساندن دشمن و یا دلبری برای در تغییر رنگ کنند. گاهی 

برگرفته از فیلم راجر هنلون، نوعی ماهی  ۶کنند. در تصویر شماره  جفت خود استفاده می

ای راه راه برای جذب  مرکب نمایش داده شده که از رنگ سفید برای تهدید رقبای نر و قهوه

یلم ایشان یک ماهی مرکب نر دارای خصوصیت نماید. در ف ماهی مرکب ماده استفاده می

طوریکه از سمت راست، بدن خود را سفید رنگ نموده تا رقبای نر  باشد به بسیار جالبی می

ای راه راه کرده تا ماهی  را از خود دور کند و در زمان واحد سمت چپ بدن خود را قهوه

کردن دارد. برای دیدن این  تأثیر قرار بدهد. ارزش تماشا ی کنار خود را تحت مرکب ماده

ی عالمت‘’راجر هنلون’ویدئو عبارت  دهی از طریق الگوهای پوست
321

را ]به زبان ‘ 

توانید مشاهده نمایید که ماهی مرکب نر  انگلیسی[ در اینترنت جستجو نمایید. در این فیلم می

اهی نر دهد. چند ثانیه بعد، ماهی مرکب ماده به سمت دیگر م در لحظه رنگ خود تغییر می

کند تا جانور ماده فقط الگوی  رود و لذا او نیز بالفاصله رنگ خود را برعکس می می

طوریکه  های سرپایان تغییر الگوی بافتی پوست است، به گیری را ببیند. از دیگر ویژگی جفت

 خود بگیرند. هایی از قبیل شیار شیار، نوک تیز و یا برآمده به توانند حالت می

العاده و منحصربفرد  را جستجو کنید، صدها نمونه خارق‘ استتار جانوران’اگر در اینترنت 

ها،  عنکبوت: دیگر از انواع استتار با هدف مراقبت از خود در میان جانوران خواهید یافت

در این کتاب چند  ۸ها، ماهیان، پرندگان و از همه مهمتر حشرات )تصویر شماره  قورباغه

انگیز است، توجه به  دهد(. در همه این موارد آنچه حیرت میمثال در این زمینه را نمایش 

اثر یک هنرمند بسیار خالق و زبردست به  شبیه باشد. هر یک از موارد یادشده جزئیات می

گرداند. خصوصیات  من را به نکته اصلی این فصل برمی‘ خالق’است. اینجاست که کلمه 

انگیز است که انگار کسی آن را  شگفت جانوران یا گیاهان، یا جزئیات هر موجودی، آنقدر

ها مردم به غلط اعتبار این موضوع را به  گذشت قرن طیطراحی کرده و آفریده است. البته 

 اند.  به آنها اشاره شد نوشته ۱پای یکی از خدایان بیشماری که در فصل 

ق اشاره های زنده است. از طری برای شخص من، تأثیرگذارتر از استتار، پیچیدگی محض بدن

به موضوع چشم در این فصل، تا حد ناچیزی به این نکته آگاه شدیم. مغز شما از این هم 
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که  طور همانتر است. مغز انسان از حدود یکصدمیلیارد سلول عصبی تشکیل گردیده و  جالب

های پراکنده و  ها به صورت درختانی با شاخه ساختار این سلول شود، دیده میدر تصویر ذیل 

توانید فکر کنید، بشنوید،  اند که شما می ها طوری به هم متصل گردیده . این سلولاست گسترده

آبی بزرگ  کنید، یک اسب ریزی برنامهببینید، عشق و تنفر بورزید، برای کباب درست کردن 

 سبزرنگ را تصور کنید و یا آینده را در رویای خود بسازید.

 

است که در یک سلول واحد در بدن شما رخ های شمیایی  تصویر ذیل نموداری از واکنش

های کوچک در تصویر  تریلیون سلول هستید(. حباب۳۰دهد )شما روی هم دارای بیش از  می

میان آنهاست. شیمیایی  های واکنشی آنها نمایشگر  کننده هستند. خطوط متصلموادشیمیایی ذیل 

های مندرج به زحمت نیاندازید. فقط همین قدر کافیست بدانید  خودتان را به خاطر جزئیات نام

 که به آنها اشاره شده متوقف شوند، شما خواهید ُمرد.شیمیایی  های واکنشکه اگر 
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شود  حاال یک مولکول بدن خود مانند هموگلوبین را در نظر بگیرید. این مولکول باعث می

ها به  ون قرمز رنگ باشد و ضمناً وجود آن بسیار پراهمیت است چون اکسیژن را از ششخ

دهد، برای مثال انتقال اکسیژن به عضالت در حال حرکت  هر جایی که الزم باشد انتقال می

میلیون میلیون   میلیون هزار یک چیتا یا غزال در حال جهش. در همین لحظه بیش از شش

باشند. من یکبار قبالً این مورد را برای درج  خون شما در جریان میمولکول هموگلوبین در 

رسد ولی تا این  در کتاب دیگری محاسبه نموده بودم )عدد بسیار زیاد و خنده داری به نظر می

های هموگلوبین با نرخ چهارصدمیلیون میلیون  لحظه کسی آن را رد نکرده است( که مولکول

 روند. های دیگر نیز با همین نرخ از بین می و هموگلوبینآیند  در هر ثانیه به وجود می

رقیب برای این همه  رسد طراحی بی پیچیدگی به غایت مسحور کننده! بار دیگر، به نظر می

باشد.  که در فصول بعدی خواهیم دید پاسخ منفی می طور همانپیچیدگی نیاز بوده باشد و البته 

هیم پاسخ آن را بدهیم هدف از فصل فعلی در این این چالشی بزرگ است؛ قبل از اینکه بخوا

 باشد. مٔوکدی بر بزرگ بودن چالش مزبور می تٔاکیدکتاب 

د. زیبایی اغواگر دم طاووس نر _ که انگیز زیبایی نیز چالشی مانند چالش فوق را برمی

به  شود _ کمانی حاصل می پذیری ساختاری و رنگین طور اعظم از طریق فرآیند رنگ به

باشد. شاید حتی بگوییم این زیبایی به خاطر  های ماده می تأثیر قرار دادن طاووس جهت تحت

یعنی زیبایی مفید. من : نیز باشد‘ کاربردی’حال  تواند درعین خود  زیبائیست. ولی زیبایی می

کنم هواپیماهای مسافربری هم زیبا هستند ولی زیبایی آنها نشٔات گرفته از طراحی  فکر می
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ی ایرودینامیک است. پرندگان نیز به همین دلیل زیبا هستند. همین طور  در ساخت بدنه ٔوثرم

  ها با من هم نظر باشند. دانم غزال چیتاها، البته در این مورد آخر بعید می

هایی که حیات در آنها  شاید فصل فعلی این ذهنیت را در شما ایجاد کرده باشد که طراحی

هستند. نه فقط زیبا بلکه به طرز آرمانی مناسب برای یک ‘ نقصبی عیب و ’جریان دارد 

تغییر رنگ، دویدن سریع برای به دام : خواهد باشد هدف خاص، حال آن هدف هر آنچه می

ی  ی تنه انداختن طعمه، دویدن سریع برای فرار از چنگال شکارچی، استتار در پوسته

و یا هر هدف دیگر. اگر چنین  های ماده درخت، جذاب به نظر رسیدن از منظر طاووس

ی شما معطوف  بگویم که در اشتباه هستید. خصوصاً اگر توجه ویژهباید  ذهنیتی در شما باشد،

به موجودات زنده باشد نقایص را خواهید دید و صد البته که این نقایص آشکار هستند. آنچه 

ً دهند تاریخ تکامل است. اگر که جانوران  این نقایص به ما نشان می یک براساس فرضا

یافتید.  طراحی هوشمند ایجاد شده بودند شما این همه ردپا و نشانه از تاریخ تکامل در آنها نمی

 ی تمام نمای تاریخ تکامل هستند.  به واقع برعکس، برخی از این جانوران آینه

است. کنند و بدنشان به حالت پهن و تخت  ها در کف دریا زندگی می های مختلفی از ماهی گونه

دو راه برای پهن شدن روی سطح وجود دارد. راه معمول این است که روی شکمتان بخوابید 

طوریکه پهنای بدن شما به چپ و راست امتداد یابد. این  و بدنتان را روی زمین پهن کنید به

ماهیان ا سکیت همان چیزیست که در سفره
322
ی  و ر 

323
توان مشاهده نمود. انگار که یک  می 

انی از قبیل پ الیسماهی پهنصاف کن از روی یک کوسه رد شده باشد. ولی غلتک جاده 
324

 ،

سول
325
ر  و فالند 

326
اند. آنها روی یک سمت خود دراز  به روش دیگری این کار را انجام داده 

شوند. گاهی اوقات به چپ و گاهی اوقات به راست، ولی  کشند و روی سطح پهن می می

 شوند.  شکم پهن نمی ا سکیت روی ماهی سفرههیچگاه مانند 

اگر شما یک ماهی باشید متوجه خواهید شد که روی بغل خوابیدن با مشکل همراه خواهد بود. 

ً بی یکی از چشمانتان به کف دریا می استفاده خواهد شد. این مشکل  چسبد و بنابراین تقریبا

ی پیش نمیماهی سفرهبرای  در باالی سرهای ان ماهی سفرهآید. هر دو چشم این  ان ا سکیت و ر 

 آیند. پهنشان قرار دارد و هر دو برای دیدن اطراف کامالً بکار می
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ی این دسته از  پس ماهیان پالیس و فالندر چه تمهیدی در این خصوص اندیشیدند؟ جمجمه

ماهیان ]در طی زمان[ قناس و کج گردید تا اینکه هر دو چشم آنها بتواند باال را ببیند و دیگر 

شان کج و ُمعوج است )تصویر   کنم که جمجمه ه کف دریا نچسبد. جداً عرض مییکی از آنها ب

عقلی چنین چیزی لحاظ  بهدهد.  (. هیچ طراح معقولی چنین چیدمانی را انجام نمی۷شماره 

ی همین موجود تاریخ با ما سخن  معنی ندارد ولی روی سرتاسر صورت پیکاسو گونه

ی، اجداد این ماهی فرهسای شکل  گوید. برخالف اجداد کوسه می  ان بدنیماهی پهنان ا سکیت و ر 

ماهی شاهیک تیغ عمودی مانند به  شبیه
327
تواند  اند. آنطور که یک طراح خوب می داشته 

 برایاند، یعنی چشم چپ  انتظارش را داشته باشد، چشمان حالتی قرینه در این موجود داشته

ی وقتی این ماهیان طرز زندگی دیدن سمت راست. ول برایدیدن سمت چپ و چشم راست 

توانستند مثل یک طراح برگردند و  خود را عوض کردند و به کف دریا نقل مکان نمودند نمی

ی  . نتیجهکنندکه وجود داشت ویرایش را همانی  دسروقت تخته رسم بروند. عوض این کار بای

 ی قناس. کار شد َکله

ی چشم انسان. شبکیه  شبکیه: نماییم میدر اینجا به مثال دیگری از خطاهای طراحی اشاره 

داران نیز وجود دارد. من در  انسان در حالت عقب به جلو است. همین حالت برای سایر مهره

های نوری توصیف نمودم.  ی نمایشگری از سلول صفحه عنوان بهصفحات قبلی، شبکیه را 

های عصبی به مغز متصل هستند. راه معقول برای اتصال  های نوری از طریق سلول سلول

ی سرپایانی مثل اختاپوس بکار رفته است. در این  آنها همانی است که به وسیله

معقولی از پشت شبکیه شکل  به های نوری به مغز ی سلول‘دهنده های ارتباط رشته’موجودات 

 گیرند. نشٔات می
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نماییم نیستند. جهت اتصال  آنچه در اختاپوس مشاهده میبه  شبیه داران، وضعیت در مهره

های نوری به سوی نور  داران رو به عقب است. یعنی جهت سلول های نوری در مهره سلول

های نوری  که از سلولهای عصبی(  دهنده )یا همان سلول های ارتباط نیست. پس چگونه رشته

شوند به مغز برسند؟ از طریق حرکت در سطح شبکیه و دریافت  گیرند موفق می نشٔات می

ی مدوری در وسط شبکیه و در  های نوری و سپس همگرا شدن در نقطه اطالعات از سلول

ً به تصویر فوق مراجعه نمایید(. نقطه ی  نهایت حرکت جمعی از آنجا به سمت مغز )لطفا

شود. چون،  نامیده می ‘ی کور نقطه’پذیرد  که از آنجا جریان به سمت مغز انجام میمدوری 

باشد. چه چیدمان مضحکی! دانشمند مشهور آلمانی  جای تعجب نیست که این نقطه، کور می

لمهولتز ه رمان ُون ه 
328
)او هم یک پزشک بود و هم یک فیزیکدان پیشرو( زمانی گفته بود  

فرستاد. با وجود  کرد او آن را پس می داران را به او ارائه می رهکه اگر یک طراح، چشم مه

کند  اینکه عذر ایشان در پس فرستادن چشم مزبور پذیرفته است ولی چشم ما بخوبی کار می

های عصبی روی سطح شبکیه  ی سلول ی ما قادر به رٔویت پیرامونمان هستیم. الیه چون همه

 ور از خود را دارد.نازک است و شفافیت الزم برای عبور ن

باشد. حنجره حکم  می ای ی من از طراحی بد، عصب واروگرد حنجره مثال مورد عالقه

ای متصل است.  ی صوت در گلو را دارد و به دو عصب مغزی به نام اعصاب حنجره جعبه

ای از مغز به  ای است به طرز معقوالنه یکی از این دو عصب که همان عصب فوقانی حنجره
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ای  تی کشیده شده است. ولی عصب دیگر که همان عصب واروگرد حنجرهی صو جعبه

به باید  باشد احمقانه است. از مغز به پایین کشیده شده و از گردن و حنجره )همانجایی که می

ترین  رود. در آنجا دور یکی از اصلی شود و به سمت سینه می اتمام برسد( نیز رد می

رسد،  رود و در نهایت به حنجره می به سمت باال میزند و سپس  های قلب حلقه می شریان

شد. در موجودی مثل  در آنجا متوقف میباید  که در مسیر حرکت به سمت پایین همانجائی

دستیار در یک  عنوان بهآید. من  حساب می زرافه چنین چیزی یک دور قمری خیلی طوالنی به

وحش  در باغ متٔاسفانهای که  زرافه برنامه کالبدشکافی تلویزیونی به وضوح این مورد را در

 مرده بود مشاهده نمودم. 

حال وقتی به تاریخ نگاه  آید ولی درعین کنم که این طراحی بدی بشمار می بار دیگر اذعان می

ها هم که گردن  کنید چنین امری کامالً مفهوم و منطقی است. اجداد ما ماهی بودند. ماهی

ای، واروگرد نیست و کار آن اتصال با  روگرد حنجرهی عصب وا ندارند. معادل ماهی گونه

ترین مسیر از مغز به آبشش از پشت شریان مربوط به آن  باشد. مستقیم بخشی از آبشش می

گذرد. اینجا دیگر دور قمری در کار نیست. بعدها در طی تاریخ، وقتی گردن دراز  آبشش می

قداری دچار یک مسیر کمربندی و درازتر شد، به همین خاطر نیاز شد تا عصب مربوطه م

ها گردن نیز پیوسته بلندتر گردید و برهمین اساس نیز مسیر کمربندی  بشود. با گذشت نسل

تر شد. حتی وقتی به خاطر طرز عملکرد تکامل )که در فصول  عصب مزبور نیز طوالنی

 بعدی خواهیم دید( مسیر کمربندی عصب مزبور در اجداد زرافه به طرز عجیبی طوالنی

جای اینکه مسیر طوالنی تغییر کند و مسیر شریانی کنار گذاشته شود، عصب  گردید، به

دید که آن عصب در  تر شد. اگر طراحی در کار بود، وقتی می ای طوالنی و طوالنی حنجره

گذرد، نگاهی به آن  حنجره می متری سانتیمسیر طوالنی خود به سوی پایین گردن از چند 

لمهولتز بود ‘ یک لحظه صبر کنید، این مسخره است.’گفت،  انداخت و می می اگر اختیار با ه 

له درمورد مجراهایی که اسپرم اگرداند. دقیقاً همین مس حش بر میاین طراحی را هم به طرا

جای طی  برند نیز صادق است. این مجراها به های مردان به سمت آلت تناسلی می را از بیضه

شوند و سپس به دور مجرای  کنند و وارد شکم می ت میبه باال حرک ،کردن مسیر مستقیم

زنند. در این مثال نیز مسیر کمربندی فقط در صورتی معقول  ادراری کلیه به مثانه حلقه می

 خواهد بود که به تاریخ تکاملی بنگرید.

تاریخ از سرتاپای ما نوشته شده است’ی  من جمله
329

را دوست دارم. وقتی احساس سرما ‘ 

شود. علت این امر را باید در پرمو بودن اجدادمان جستجو کنیم.  کنیم موی بدنمان سیخ می می
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ی هوایی  شد تا الیه هایشان سیخ می تک رشته مو کردند تک وقتی اجدادمان احساس سرما می

نند. چیزی شبیه پوشیدن تر گردد و بدین ترتیب احساس گرما ک که میانشان گیر کرده ضخیم

یک ژاکت. امروزه دیگر سطح بدن ما از مو پوشیده نشده است ولی عضالت کوچک 

ای با سیخ نمودن  ی مو همچنان در جای خود هستند و همچنان بدون هیچ فایده کننده بلند

دهند. تاریخ پرموی ما در  سرما واکنش نشان میبه  نسبتموهایی که دیگر وجود ندارند 

 پوست عریانمان نوشته شده است و زبان نوشتاری آن تاریخ موهای سیخ شده هستند. سرتاسر 

زنم. اگر  برای اینکه این فصل را به پایان برسانم گریزی مجدد به موضوع چیتا و غزال می

العاده  خدا چیتا را آفریده باشد مشخصاً تالش بسیاری در جهت طراحی یک شکارچی خارق

هایی تیز و مغزی که معطوف به  شن، دقیق و با چنگال و دندانسریع، خ: بکار برده است

ی غزال است. ولی همان خدا تالش مشابهی را برای آفریدن غزال به خرج  کشتن بیرحمانه

داده است. همان زمانی که مشغول طراحی چیتا به منظور شکار غزال بوده، مشغول طراحی 

تا نیز بوده است. خدا هر دوی آنها را مندی از تخصص فرار از چنگال چی غزال برای بهره

شود فکر نکرد که باالخره موضع  سریع طراحی نمود تا سرعت دیگری را خنثی کنند. نمی

رسد روی رنج و عذاب هر دو آنها حساب باز  خدا در کدام سوی این تقابل است؟ به نظر می

برد؟ آیا  باشد لذت می کننده کرده باشد. آیا خدا از اینکه تماشاچی یک تعقیب و گریز سرگرم

هولناک نخواهد بود که خدا را در حال لذت بردن از تماشای تصاویر دلخراش تصور کنیم؟ 

ی محکمی از  یکباره با ضربه ای برای نجات جانش در حال فرار است و به زده غزال وحشت

ه فشارد ک کند و سپس چیتا به قدری محکم گلوی او را می سوی چیتا به زمین برخورد می

شود از  تواند نفس بکشد، یا در سوی دیگر چیتایی که موفق به شکار نمی غزال دیگر نمی

انگیز به مرگ  کشان با حالتی رقت هایش زوزه همراه توله آهسته به شدت گرسنگی آهسته

 شود.  نزدیک می

ا ساز نیست چون به هر حال ما به خد لهااناباور هیچکدام از این موارد مسالبته برای یک خد

زده و یا چیتا  حال این آزادی را داریم که دلمان به حال غزال وحشت باور نداریم. البته درعین

ها برایمان دشوار نیست.  حال توصیف این پدیده اش بسوزد، ولی درعین های گرسنه و توله

نه  طبیعی انتخابکه در سه فصل آتی خواهیم دید نظریه تکامل داروین از طریق  طور همان

طور تمام و کمال توضیح  ی آنچه حیات در آن جریان دارد را به له بلکه همهاین مستنها ا

 دهد. می
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 پیشامد یک صفر به متمایل احتمال
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ساختاری جانوران، الگوهای رنگی به   از جمله زیبایی  کننده های خیره فصل قبلی پر از نمونه

در جهت بقا بود. بعد از هر بخش من این ی موجودات  های هوشمندانه غایت رازآلود و فعالیت

آیا نباید طراح و خالقی در قالب یک خدای با بصیرت که فکر همه : پرسش را مطرح نمودم

ی مشترک  چیز را کرده باشد و همه چیز را آفریده باشد وجود داشته باشد؟ خصیصه

یره حیات چیست که های مزبور و یا موارد مشابه درمورد هر جانور یا گیاه دیگر در دا نمونه

ی اینها وجود داشته  ای برای همه کننده شود افراد تصور کنند باید عامل طراحی باعث می

 است، که در ادامه آن را تشریح خواهم نمود.  احتمال باشد؟ پاسخ عدم

گوییم چیزی نامحتمل است منظورمان این است که احتمال رخداد تصادفی آن بسیار  وقتی می

باشد. اگر ده سکه را با هم تکان دهید و همه را با هم روی میز بریزید، شیر  دور از ذهن می

ی آنها شما را متعجب خواهد ساخت. احتمال چنین پیشامدی وجود دارد ولی  درآمدن همه

بسیار ضعیف است. )اگر به ریاضی عالقه مندید شاید بخواهید بدانید میزان غیرمحتمل بودن 

کنم.( اگر کسی همین  اکتفا می‘ خیلی’ی  لی من به گفتن کلمهها چقدر است، و در مثال سکه

ها شیر در بیایند. ولی در  کار را با یکصد سکه انجام بدهد همچنان ممکن است که همه سکه

ی خاصی برود و حق هم  چنین حالتی خیلی خیلی خیلی نامحتمل است که شکتان به سمت حقه

طور همزمان  که شیر در آمدن یکصد سکه به بندم با شما باشد. من هر آنچه دارم شرط می

 ای بیش نیست. حقه

کم برای اینکه نتایج احتمالی  ها این امر ساده است و یا دست در مورد شیر یا خط آمدن سکه

احتمال به  باشد. ولی برای تعیین میزان عدم را در نظر بگیریم، شرایط شفاف و روشن می

بر علم  ها با تکیه توانیم مانند مثال سکه چیزی مثل چشم انسان یا قلب چیتا، نمی واقعیت پیوستن

دادن آن خیلی خیلی  توانیم بگوییم که رخ طور دقیق محاسبه نماییم. ولی می ریاضی آن را به

شوند.  نامحتمل است. چیزهایی مثل چشم و قلب همین طوری از روی بخت و اقبال حادث نمی

طراحی ’کند تا فکر کنند که چشم و قلب  احتمال است که افراد را وسوسه می دقیقاً همین عدم

ی من در این فصل و فصول آتی این است که نشان بدهم  هستند. به همین خاطر وظیفه‘ شده

احتمال همچنان  این طرز فکر اشتباه است. هیچ طراحی خاصی در کار نبوده است. بحث عدم

احتمال به واقعیت پیوستن یک چشم باشد و یا  بر سر عدمبه قوت خود باقیست، حال چه بحث 

ی  لهاخالقی که قادر به طراحی چشم است. برای حل مس به واقعیت پیوستناحتمال  بر سر عدم

توسط چارلز  حل راههم وجود داشته باشد. البته آن  یدیگر حل راهباید  چیزهای نامحتمل

 داروین ارائه گردید. 
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در یک بدن زنده مثالً این باشد که اجزاء چشم را  ،ند انداختن سکهشاید معادل آزمایشی مان

تصادفی در هم بیامیزیم. با انجام این کار شاید عدسی به جای جلوی چشم در پشت  صورت به

جای اینکه شبکیه در پشت عدسی قرار بگیرد در جلوی قرنیه جای داشته  چشم قرار بگیرد. به

یه در تاریکی باز شود و در روشنایی بسته، عکس این حالت جای اینکه دیافراگم عنب باشد. به

بوئید بسته  شنوید باز شود و وقتی پیازی را می اتفاق بیفتد. یا اصالً وقتی که صدای شیپور می

ی نوری از آن رد  جای اینکه عدسی شفاف باشد، به قدری سیاه باشد که هیچ بارقه شود. به

گیری  تصادفی با همدیگر ترکیب کنید حتی شکل صورت بهنشود. ولی اگر اجزاء چشم را 

 دهد.  چیزی مثل یک شبکیه یا دیافراگم عنبیه هم رخ نمی

ی کار  طور تصادفی در هم آمیخته شده است. شاید نتیجه یا اصالً چیتایی را تجسم کنید که به

ً واژگون گردد. احتمال ش این باشد که هر چهار پای او در یک سمت قرار بگیرد و مداوما

هست که پاهای عقب چیتا رو به سمت عقب قرار بگیرند و قدم برداشتنشان نیز به ناچار بر 

رود و نه به عقب و فقط سعی  خالف جهت پاهای جلو باشد. در چنین حالتی چیتا نه به جلو می

جای خون، هوا  کند خود را به دو نیم کند. احتمالش هست که قلب به نای متصل باشد و به می

جای اینکه در دهانش باشند پشت  های چیتا به توان تصور نمود که دندان ژ کند. میرا پمپا

کمرش قرار بگیرند. البته چیتایی که کالً درهم آمیخته باشد اصالً پا و قلب و دندانی نخواهد 

 یک چیتا ا سموتی پوره شده. : داشت. چنین چیزی یک مخلوط بهم ریخته خواهد بود

اید چنین چیزی احمقانه است. به تعداد بینهایت شکل  که شما نیز مطمئناً متوجه شده طور همان

توانند  توان اجزاء چیتا را در هم ترکیب کرد و فقط کسر بسیار محدودی از آنها می مختلف می

ف شوند و یا اصالً زنده بمانند. به تعداد بینهایت شکل مختل دار بچهبدوند، یا ببینند، یا ببویند یا 

توانند  پرست را در هم ترکیب کرد و فقط کسر بسیار محدودی از آنها می توان اجزاء آفتاب می

ای را شکار کنند. کامالً بدیهی است که وجود جانوران و گیاهان  با شلیک زبان خود حشره

پرست و یا  تصادفی روی نداده است. توضیح وجود چیتا،غزال، زبان سریع آفتاب صورت به

خواهد باشد باشد، ولی تصادف نیست.  های رنگی ماهی مرکب هرچه که می انواع سلول

خواهد باشد باشد، ولی  ها نوع از جانوران و گیاهان هر چه که می توضیح حقیقی وجود میلیون

له اتفاق نظر داشته باشیم. در این اتوانیم روی این مس ی ما می . همهبخت و اقبال نیست

 جایگزین چیست؟ حل راهصورت 

کنند تنها  کنند. این افراد تصور می در این مقطع بسیاری افراد مسیر اشتباه را طی می تٔاسفانهم

کنید،  حل جایگزین برای امر تصادفی وجود یک طراح است. اگر شما نیز اینچنین فکر می راه

م بدانید که تنها نیستید. تقریبا همه مردم تا قبل از ظهور چارلز داروین در اواسط قرن نوزده
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حلی اشتباه است،  کردند. ولی این تصور اشتباه است، اشتباه  اشتباه. نه تنها راه اینچنین فکر می

 حل نیست.  بلکه اصالً راه

در کتاب خداشناسی طبیعی کشیش ویلیام پ یلی
330
این استدالل   ۱۸۰۲)معاون اسقف( به سال  

کند که مثالً  چنین بیان می بسیار مبرهنی مطرح گردیده است. پ یلی در کتاب فوقشکل  به غلط

زدن هستید و خیلی اتفاقی با پای خود به تکه سنگی  تصور کنید در زمین بایری در حال قدم

تأثیر قرار نخواهد داد. سنگی حسب اتفاق در  کنید. چنین چیزی شما را تحت ای وارد می ضربه

باشد. سنگ سنگ است. این سنگ  طور اتفاقی نامتقارن و کج می آنجا بوده و شکل آن نیز به

جای سنگ پای شما به یک ساعت  نید بهها متمایز نیست. ولی حاال تصور ک از سایر سنگ

 کرد.  مچی برخورد می

ای است. پشت ساعت را که باز کنید تعداد زیادی چرخ دنده، فنر و  ساعت مچی چیز پیچیده

های کوچک خواهید دید. )البته در دوره پ یلی، ساعت مچی مزبور ساعت دیجیتال  پیچ

ک ساعت مکانیکی جیبی هنرمندانه و در آن دوره، ساعت مزبور تنها ی: امروزی نبوده است

زیبا بوده است.( تمام آن اجزای ریز داخل ساعت با همدیگر در جهت یک هدف مشترک کار 

در این مثال خاص، هدف مشترک اعالم زمان است. برعکس سنگ، ساعت همین : کنند می

ً  طوری به  ماهر ساز ساعتتوسط یک باید  صورت تصادفی به وجود نیامده است. ساعت قطعا

 عامدانه طراحی و سرهم بندی شده باشد. شکل  به

ها چه بوده است.  توانید حدس بزنید مقصود پ یلی از مطرح نمودن این صحبت البته می

ی داشته، چشم نیز چشم سازی داشته و قلب نیز قلب سازی ساز ساعتکه ساعت،  طور همان

استدالل پ یلی قانع شده به  نسبت رسد که شاید حاال بیش از پیش داشته است و ... به نظر می

باشید. حتی شاید تمایل نداشته باشید که بدانید چرا این استدالل غلط است و چرا نیازی به یک 

 خدای آفریننده نیست. 

رخداد  زیبایی مثل وجود ‘ احتمال   عدم’دهد که توضیح  نشان می‘ استدالل درهم آمیختگی’

 ً بخت و اقبال نیست. این مطلب تقریباً موجودات زنده هر آنچه باشد، قطعا

خوریم. شاید  است. البته در اینجا به پیچیدگی در این استدالل برمی‘ احتمال عدم’معنای

جای اینکه کل  پیچیدگی داروینی. تصور کنید که به: پیچیدگی کوچکی باشد ولی مهم است

را به وجود بیاوریم، فقط ای افتضاح  طور تصادفی در هم بیامیزیم و آمیخته اجزاء چیتا را به

یک جزء کوچک این جانور را به صورت تصادفی تغییر دهیم. دقیقاً نکته کلیدی اینجاست که 
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فقط تغییر بسیار کوچکی را اعمال کنیم. مثالً تصور کنید چیتایی به دنیا بیاید که چنگالش کمی 

غریبی نیست و همان  ی عجیب و بلندتر از نسل قبلی باشد. چیتای جدید، جانور درهم آمیخته

زندگی و تنفس و راه رفتن یک چیتای عادی را دارد. چیتای مزبور دچار تغییر تصادفی شده 

ولی این تغییر بسیار جزئیست. ولی همین تغییر کوچک ممکن است موجب شود تا چیتا برای 

ث شود های بلندتر باع بیشتری. شاید چنگال بختکمتری برخوردار باشد. شاید هم  بختبقا از 

های  گردد. چیزی شبیه کفش تر سریعبهتر روی زمین تکیه کند و در زمان دویدن حرکت او 

تواند غزالی که در  ها چیتا می پوشند. با این چنگال کاران می عاجدار ورزشی که دومیدانی

های بلند باعث شود تا  کرد را به دام بیاندازد. شاید هم این چنگال غیراز این حالت فرار می

 ی خود را به چنگ بگیرد و طعمه از امکان کمتری برای فرار برخوردار باشد. تر طعمهبه

گذشته برخوردار شد؟ جایی در ژنوم چیتا به  نسبتهای بلندتری  چطور شد که چیتا از چنگال

های خود را از  گذارد. یک توله چیتا همیشه ژن ژنی وجود دارد که بر طول چنگال تأثیر می

کنیم که یکی از  ای صحبت می برد. ولی در حال حاضر در مورد توله می والدینش به ارث

ی والدینش  گذارد( مشابه دقیق نسخه های او )همان ژنی که بر طول چنگال چیتا تأثیر می ژن

شده است. فرآیند جهش ‘ جهش’طور اتفاقی دچار تغییر یا همان به اصطالح  نیست. این ژن به

ً به بهب های جهش یافته شرایط را  اکثر ژندرواقع گردد.  ود منجر نمیتصادفی است و لزوما

طور  کنند. ولی برخی از آنها _ در مثال ما این مورد درمورد چنگال چیتا بود _ به بدتر می

گردند. در چنین حالتی، جانوران )و یا گیاهانی( که دارای  اتفاقی موجب بهبود اوضاع می

بیشتری برخوردار خواهند بود که بقا پیدا کنند و این های بهبود یافته باشند از احتمال  ژن

شود به نسل بعدی منتقل نمایند. این همان  های جهش یافته نیز می ها را که شامل ژن ژن

استفاده ‘ جهش’ی  گذاشت )اگرچه ایشان از واژه طبیعی انتخابچیزیست که داروین نامش را 

 ننمود(. 

ها موجب کند شدن آنها گردد و شاید همین  شدن چنگالجای تیزتر  تواند به یک جهش اتفاقی می

موضوع اثر منفی روی دویدن و به دام انداختن طعمه داشته باشد. هر چقدر تغییر پیش آمده 

درصد شانس داشته باشیم که این تغییر، تغییری مثبت باشد  ۵۰کوچکتر باشد، احتمال اینکه تا 

ک تغییر شگرف و بزرگ را تصور نمایید. مثالً بیشتر خواهد بود. برای اینکه بفهمیم چرا، ی

اند. همین امر قطعاً میزان موفقیت چیتا  تر شده های جهش یافته نیم متر بلند فرض کنیم چنگال

کند. به محض اینکه شروع به راه رفتن کند به خاطر چنگال غول آسایش به زمین  را کمتر می

شکنند. صرفنظر از خیلی کم یا  ایش میه خواهد چیزی را بگیرد چنگال خورد و وقتی می می

کند. یعنی مثالً  چنین شرایطی همواره صدق می‘ تغییرات بزرگ و شگرف،’خیلی زیاد بودن 
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بلندی پاها چه پنج متر باشد چه پانزده سانتیمتر، در هر دو حالت چیتا خیلی زود منقرض 

رو به کم یا رو  خواهد شد. حاال یک تغییر جزئی صرفنظر از سمت و سوی آن ] صرفنظر

به زیاد بودن[ را در نظر بگیرید. جهشی را تصور کنید که به قدری ناچیز و کوچک است 

که انگار اثری روی بدن چیتا ندارد. تغییر اینچنینی تغییر خاصی روی موفقیت یا عدم 

گذارد. یک تغییر بسیار کوچک _ متمایل به صفر ولی نه خود  صفر _  موفقیت این جانور نمی

درصد شانس دارد تا تغییری در جهت مثبت و بهبود شرایط باشد. هرچقدر جهش  ۵۰ریباً تق

تر باشد )صرفنظر از سمت و سوی آن( احتمال اینکه عملکرد جانور را  تر و شگرف بزرگ

های کوچک و جزئی نیز  های بزرگ خوب نیستند. جهش خراب کند بیشتر خواهد بود. جهش

 که جهش خوب و مفیدی باشند. درصد شانس دارند  ۵۰تقریباً 

ً همیشه از نوع جهش داروین متوجه شد که جهش های کوچک و جزئی  های موفق تقریبا

گیرند معموالً از نوع  هایی که توسط دانشمندان مورد مطالعه قرار می هستند. ولی جهش

باشد.  های کوچک دشوار می های بزرگ هستند چون بدیهی است که شناسایی جهش جهش

ً همواره با تأثیرات منفی همراه  های بزرگ صرفنظر از سمت و سوی جهش آنها تقریبا

مبحث تکامل دچار تشکیک شوند و به  نسبتای  خواهند بود و همین امر باعث شده تا عده

تمام : ها برای بقا مضر است. شاید بیان این جمله صحیح باشد تصور کنند که تمام جهش

باشند برای بقا  مایشگاه میمطالعه در آز ای بزرگ هستند که قابل هایی که به اندازه جهش

 های کوچک و ناچیز است. مضرند. ولی دقت داشته باشید آنچه در تکامل اهمیت دارد جهش

قدرت انتخاب )طبیعی( قانع نماید در ابتدای امر به  نسبتداروین برای اینکه مخاطبان خود را 

های  ی از نژادهای وحشی را به تعداد زیاد را مطرح نمود. انسان، اسب سازی اهلیموضوع 

جنگی قرون   درشکه و اسب  ها از جمله اسب ده است. برخی از این اسبکرمختلف بدل 

های دیگر از جمله اسبچه شتلند های وحشی هم تنومندتر هستند. نژاد حتی از اسب یوسط
331
 

و فاالب ال
332
گیری  نیز از قد و قامت بسیار کوتاهی دارند. ما )یعنی اجدادمان( از طریق جفت 

حال با  و درعین رسیدنددرشکه   های متوالی به اسب ها در طول نسل ین تنومندترین اسبماب

صورت  . همین امر بهرا ایجاد کردندها نژاد فاالبال  اجرای همین روش بین کوچکترین اسب

هایی  ها برای رسیدن به انواع نژاد سگ اتفاق افتاد. نژاد بااستفاده از اجداد گرگ نسل به نسل

ر   ین یتمثل گ  د 
333
و سگ تازی ایرلندی 

334
های درشت هیکل بدست  گیری نسل از طریق جفت 
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ها نیز انجام شد و از طریق جفتگیری پیاپی  سگ نژادی اصالحآمدند. همین امر درمورد 

واوا چیهایی از قبیل  های کوچک، نژاد نسل
335
و یورکی 

336
روی کلم  کارحاصل گردید. با  

شده است به مواردی از قبیل کلم  بندی طبقهوحشی معمولی و غیر گیاهوحشی که نوعی 

و کلم رومی کلم قُمری بروکلی،کلم ، کلم برگ، کلم گلبروکسل، 
337
بسیار زیبا دست پیدا  

ی انتخاب مصنوعی  رجوع نمایید(. تمام موارد یاد شده به واسطه ۹نمودیم )به تصویر شماره 

سگ و کبوتربازان برای دهندگان  غبانان و پرورشانسان حاصل گردیده است. کشاورزان و با

 اند. قرون متمادی از قدرت انتخاب آگاه بوده

آنچه داروین به ظرافت تشخیص داد این بود که نیازی به انتخابگر انسانی نیست، طبعیت کار 

که این کار را برای صدها میلیون سال تاکنون  طور هماندهد،  تنهایی انجام می خودش را به

کنند تا بقا پیدا کنند و به بقای  های جهش یافته به جانواران کمک می م داده است. برخی ژنانجا

پذیری بیشتری در جمعیت باقیمانده  های مزبور تکرار نسل خود ادامه دهند. بنابراین همان ژن

های جهش یافته بقا و تولید مثل را برای جانوران  خواهند داشت. از طرف دیگر برخی ژن

گذارد و در  کنند، بنابراین تکرارپذیری آنها در میان جمعیت رو به کاهش می می دشوارتر

گردند. فقط چند قرن نیاز است تا یک گرگ به یک سگ نحیف یا یک  نهایت کالً ناپدید می

تواند  سگ تنومند تبدیل شود. حاال تصور کنید در ظرف چند میلیون قرن چقدر تغییرات می

میلیون قرن گذشته  ی ما از آب به بیرون خزیدند سه داد ماهی گونهاج که زمانیرخ بدهد. از 

است. در طی این زمان بسیار طوالنی تغییرات مرحله به مرحله و تدریجی زیادی رخ داده 

های  ی کلیدی درمورد جهش این است که جهش مجددا یادآور شویم که نکتهباید  است. ولی

توجه داشت باید  های کوچک و ناچیزند. جنس جهشدهند، ولی از  موفق گرچه اتفاقی رخ می

هر تغییر تصادفی درواقع که یک جانور جهش یافته موجود درهم آمیخته و عجیبی نیست. 

 شود تا تفاوت کوچکی با نسل قبلی حاصل گردد.  موجب می

حال برگردیم به موضوع چیتای خودمان تا ببینیم چگونه طبیعت کار یک کشاورز یا باغبان 

ای که دارای ژن جهش یافته است طی  دهد. توله ی سگ را انجام می پرورش دهنده یا یک

ها هستند به او کمک  های او که کمی بلندتر از چنگال بقیه توله شود و چنگال زمان بزرگ می

های بیشتری را  کند تا طعمه تر بدود. این ویژگی به چیتای بالغ کمک می کنند که کمی سریع می

مند خواهند بود و بر  هایش از غذا و احتمال بیشتری برای بقا بهره نتیجه تولهشکار کند و در 

دار شوند بیشتر خواهد شد. برخی از این  ها بعدها بچه همین اساس احتمال اینکه همان توله
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های بلندتر را به ارث  های چیتای جهش یافته( ژن مربوط به چنگال های نوزاد )نوه توله

اس چنگال آنها کمی بلندتر از سایر چیتاها خواهد شد. بر همین اساس برند و بر همین اس می

دوند و زاد و ولد بیشتری  تر می نیز آنها هم به واسطه برخورداری از چنگال بلندتر سریع

خواهند داشت. فرزندان این زاد و ولدها نوادگان همان چیتایی هستند که در ابتدا دچار جهش 

کند. شرایط به شکلی است که  جیره به همین ترتیب ادامه پیدا میژنتیکی شده بود و لذا این زن

های سریع است. ولی  نژادی در حال پرورش نظام مند گونه انگار یک متخصص اصالح

دهد. حال  خودی خود این کار را انجام می نژادی در کار نیست و بقا به متخصص اصالح

های جهش یافته نمود  ها، ژن ذشت نسلتوانید حدس بزنید چه اتفاقی رخ خواهد داد. با گ می

کنند. در نهایت زمانی فرا خواهد رسید که کل جمعیت چیتاها  بیشتری در میان جمعیت پیدا می

 دوند.  تر می اجداد خود سریعبه  نسبتی آنها  شوند و لذا همه دارای ژن جهش یافته می

توانند به یک اندازه  نمی ها ی غزال آورد. همه ها وارد می این کار فشار مضاعفی به غزال

های  ها از غزال تواند همپای چیتاها بدود ولی بعضی از غزال سریع بدوند. هیچ غزالی نمی

های تیزپا هستند که از چنگال چیتاها جان سالم  دوند و احتماالً همین غزال تر می دیگر سریع

یشتری برای زاد و ولد های تیزپا از احتمال ب شود تا غزال برند. همین امر موجب می بدر می

های آنها ژن مربوط به سریع دویدن را به ارث خواهند  برخوردار باشند و طبیعتاً ُکره غزال

های کندتر عاقبتی خوشایندتر از افتادن به درون شکم چیتاها و شیرها  برد. به احتمال زیاد ژن

ر مشاهده خواهند ها کمت های بعدی غزال ها نخواهند داشت و به همین علت در نسل و پلنگ

ی یک تغییر تصادفی در ژنی که در حال حاضر موجود است، ژن  شد. اگر مجدداً به واسطه

تر بدوند، ژن مزبور در میان  ها سریع جهش یافته جدیدی ظهور کند و موجب شود تا غزال

جهش ژنتیکی در به  شبیه ها پخش خواهد گردید. جهش ژنتیکی در غزال چیزی جمعیت غزال

ترکیبات شیمیایی خون رخ  ونها، قلب و یا در باشد و امکان دارد این جهش در ُسم یچیتا م

بدهد. جزئیات در اینجا مهم نیستند، نکته مهم این است آیا ژن خاصی به بقای بیشتر غزال به 

های بعدی فرزندان نیز منتقل  کند یا خیر، اگر کمک کند، آیا به نسل هر طریقی کمک می

کند تا در میان  ین، مشابه ژن چیتا، این ژن نیز به قدری گسترش پیدا میخواهد شد؟ بنابرا

نسل دیگر،  به ها از نسلی ها به ژن غالب تبدیل گردد. با گذر زمان و تغییر نسل جمعیت غزال

اند، لذا این طور عنوان  شده تر چابکشکارچی و شکار اندکی  عنوان بههم چیتا و هم غزال 

 ی در هر دو سو رخ داده است.کنیم که تغییر تکامل می
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تسلیحاتی رقابتمن استفاده از تعبیر 
338
پسندم. البته بدیهی است که چیتا و غزال در  را می 

 رقابتتسلیحاتی نیست. این فقط یک  رقابتتقابل با همدیگر قرار دارند و این مسابقه از جنس 

شود  است که خیلی سریع با پیروزی یکی از طرفین )پیروزی چیتا منجر به رسیدن به غذا می

 رقابت هایرسد. در مقیاس زمانی تکامل،  و پیروزی غزال منجر به فرار( به پایان می

 رقابتدهند. به واقع،  تعقیب و گریز چیتا و غزال رخ می رقابتتسلیحاتی بسیار کندتر از 

 رقابتی چیتا در حال رخ دادن است )البته ]همزمان[ این  ی غزال و گونه ونهتسلیحاتی میان گ

های وحشی نیز در حال رخ دادن  ها از جمله شیر، پلنگ، کفتار و سگ در میان سایر گونه

تسلیحاتی، بهبود است. بهبود  رقابتی حاصله از  باشد(. در محور زمانی کند تکامل، نتیجه می

ها، بهبود در میزان استقامت،  سرعت دویدن در طی گذر نسل بهبود در: در ابزار بقا

های حسگر در جهت تشخیص وجود شکارچیان یا طعمه؛ یا بهبود در  های فرار، اندام مهارت

 رسانی به عضالت از طریق بهبود در ساختار شیمیایی خون.  امر اکسیژن

ً مشابه با حیات انسانی، هیچ . هر بهبودی نیازمند پرداخت آید به دست نمیچیز رایگان  دقیقا

است.  تر سبک بندی استخوانهزینه است. سرعت بیشتر در دویدن نیازمند پاهای بلندتر و 

 بهانتخاب مصنوعی ها.  هزینه این بهبود معادل است با احتمال شکستگی بیشتر استخوان

آنچه توسط به  نسبتدست انسان موجب گردیده تا نژادهایی از اسب ایجاد شوند که 

ای  باشند. ولی پاهای بلند و ترکه تر چابکتر و  صورت پذیرفته بسیار سریع طبیعی انتخاب

 برایبیشتری  شانسها از  شود تا این گونه از اسب حال موجب می ای درعین های مسابقه اسب

های وحشی و ببر  تسلیحاتی بین اسبرقابت شکستگی استخوان برخوردار باشند. تصور کنید 

های  توانستند با همان سرعت اسب های وحشی می خنجری به شکلی بود که اسب اندند

بودند  تر چابکهای وحشی که از بقیه  ی معاصر بدوند. در چنین حالتی اسب ای دوره مسابقه

تا از دست ببرهای  داشتندبیشتری  شانس تر سبک بندی استخوانی پاهای بلند و  به واسطه

های چابک  از سوی دیگر احتمال بیشتری نیز برای این اسب بگریزند. ولی خنجری دندان

ی آسانی برای  داشت که دچار شکستگی استخوان بشوند، که در آن صورت به لقمه وجود می

تسلیحاتی به  رقابتگشتند. بنابراین در عمل انتظار داریم که  تبدیل می خنجری دندانببرهای 

ای  های مسابقه وند ولی نه به سرعت اسبد های وحشی سریع می اسب: یک حد تعادل برسد

ً همان چیزی بود که اتفاق افتاد. جای تعجب نیست که  شده نژاد اصالح ی انسان. این دقیقا

و به همین خاطر متٔاسفانه  گردند ای مدرن اغلب دچار شکستکی استخوان می های مسابقه اسب

 شوند.  با شلیک گلوله کشته می
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ی پا و امثال این موارد تنها عواملی نیستند که موجب محدودیت در  البته استخوان شکسته

. ایجاد عضالت استاصل اقتصاد  لهامسگردند. وجه دیگر این  تسلیحاتی می رقابتبحث 

است. برای ساخته شدن عضله نیاز به مواد خوراکی است. مواد خوراکی که  بر هزینهچابک 

ی  مثالً برای شیرسازی جهت تغذیه: یگری مورد استفاده قرار بگیردتوانست به منظور د می

است. هرچقدر پول بیشتری  بر هزینهاقتصادی لحاظ  بهتسلیحاتی انسان نیز  رقابتنوزادان. 

های جنگنده باقی خواهند ماند.  ها صرف کنید، پول کمتری برای جت افکن بمببرای 

 جای خود.  بیمارستان و مدرسه بماند به

انجام بدهد فکر کنید. مثال گیاه مثال باید  زمینی سیبمحاسبات اقتصادی که یک گیاه مثل  به

کنیم که غزال یا چیتا یا اسب در ذهن خودشان  ما به غلط فکر میکه  درحالیخوبی است چون 

تواند تجسم کند که یک گیاه هم محاسبه هزینه  واقعاً نمیکس  هیچنمایند،  ها را محاسبه می هزینه

ً ست که نیی محاسبات چیزی  دهد. انجام آگاهانه انجام می منظور ماست. آنچه را که دقیقا

 طبیعی انتخابهای متمادی توسط  دانیم در طی نسل معادل با انجام محاسبات اقتصادی می

کمی برای ‘ ی بودجه’ زمینی سیب. زمینی بسیانجام شده است. حال برگردیم به موضوع گیاه 

ً از خورشید ‘ بودجه’مدیریت کردن دارد.  در اینجا به معنای منابع انرژی هستند که نهایتا

های  جوانه شوند و اغلب در قالب نشاسته در گیرند و به ارز رایج قند تبدیل می نشٔات می

ی خود را  مقداری از بودجه مجبور است که زمینی سیبگردند. گیاه  ذخیره می زمینی سیب

ها هزینه کند )با هدف جذب نور بیشتر برای اینکه بتواند بودجه بیشتری برای خود  روی برگ

منظور جذب آب به ها کند ) ایجاد کند(. همچنین مجبور است بخشی از بودجه را صرف ریشه

زمین کند های زیر  مقداری از بودجه را صرف جوانهباید  است(. بعالوه، موادمعدنیو 

ً باید مبالغی را صرف رویش گل کند )با هدف جذب  )ذخیره بودجه برای سال آینده(. ضمنا

ها  ها _ که البته این ژن و پخش ژن زمینی سیبروی سایر گیاهان  افشانی گرده حشرات برای

ات صحیح درمورد بودجه است(. مشان اتخاذ تصمی شوند که ویژگی هایی نیز می شامل ژن

که در محاسبات خود دچار اشتباه بشوند _ مثالً روی ذخیره نشاسته در  زمینی سیبگیاهان 

های خود از توفیق کمتری برخوردار  جوانه برای سال بعد هزینه کافی نکنند _ در انتقال ژن

شوند رو به  ها، جمعیت گیاهانی که دچار خطای محاسباتی می خواهند بود. با گذشت نسل

که مسبب خطای محاسباتی  یهای ر این نکته آن است که تعداد ژنگذارد. مفهوم دیگ کاهش می

تشکیل خواهد  یهای بیشتر از ژن‘ ها ی ژن دریاچه’اند نیز رو به کم شدن خواهد گذاشت.  بوده

 بات اقتصادی صحیحی انجام بدهند.ساند محا شد که توانسته
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توانیم به موضوع  زمینی آموختیم که صحبت ما بر سر محاسبات آگاهانه نیست، می گیاه سیب

ی مدیریت اقتصادی صحیح توسط آنها بازگردیم.  ها و نحوه قبلی بحثمان درمورد غزال

زمینی مطرح شد متفاوت ولی اصول کار مشترک است.  جزئیات با آنچه درمورد گیاه سیب

تا و شیر باشد بنابراین هراسان بودن و داشتن چشمان کامالً باز غزال باید مراقب حضور چی

هم داشته باشد ‘ ی تیزی شامه’شود. عالوه بر این باید  و تیز امری واجب برای او محسوب می

برد. ولی غذا خوردن نیز  چون اغلب از حس بویایی خود برای تشخیص وجود خطر بهره می

ی وزن در برابر وزن،  قاعدهبراساس وردار است. برای غزال از همان درجه از اهمیت برخ

به گوشت از مواد مغذی کمتری برخوردار است بنابراین یک جانور  غذای گیاهی نسبت

گیاهخوار از قبیل غزال یا گاو نیازمند آن است که تقریباً همواره غذا بخورد. غزالی که بیش 

ا به فرار بگذارد زمان کافی به وجود خطر پ از حد ترسو باشد و با کوچکترین شکی نسبت

های آفریقا چهارپایانی از قبیل  برای غذا خوردن را نخواهد داشت. گاهی اوقات در دشت

شیرها قرار دارند و از وجود این رٔاس  بینید که با وجود اینکه در تیر گورخر یا غزال را می

قب هستند تا اگر احیاناً دهند. کامالً مرا شکارچیان آگاهند ولی همچنان به چرای خود ادامه می

ای صورت بپذیرد فرصت واکنش داشته باشند ولی با این وجود همچنان به علف خوردن  حمله

تعادل مناسبی میان بسیار ترسو بودن )و  طبیعی انتخابها،  دهند. با گذشت نسل خود ادامه می

ی بقیه جانوران( لذا غذا نخوردن به حد کافی( و بسیار نترس بودن )و لذا تبدیل شدن به غذا

 برقرار کرده است. 

ها،  ها تشکیل شده است. آنچه ما با گذشت نسل تکامل از تغییرات در تناسب میان جمعیت ژن

از بیرون شاهدش هستیم تغییرات در ماهیت فیزیکی بدن و رفتار است. به واقع آنچه در حال 

ا دارای تعدد بیشتری ها برخی از آنه باشد که در جمعیت ژن رخ دادن است این مطلب می

ها در جمعیت نتیجه مستقیم  شوند و برخی دیگر دارای تعدد کمتر. بقا یا انقراض ژن می

توانیم  عملکرد آنها روی بدن و رفتار است که البته ما فقط بخشی از این نمود بیرونی را می

یا  شود؛هر جانور مشاهده کنیم. موضوع فقط به چیتا، غزال، گورخر و شیر محدود نمی

پرست، ماهی مرکب، کانگورو، کاکاپو، بوفالو، پروانه، درخت راش، باکتری،  گیاهی )آفتاب

هایی  کند. تمامی این موجودات دارای ژن پیروی می قاعدهقارچ و میکروب و غیره( از این 

 اند.  ای از اجداد گذشته و وراثت و بقای آنها را در خود جای داده ی پیوسته باشد که زنجیره می

ی شما هستند و ...،  ی شما و پرندگانی که بیرون از پنجره وزیر و گربه نخست شما و من و

یک  هیچ توانیم نگاهی به گذشته به اجداد خود داشته باشیم و با افتخار ادعا کنیم: تک ما می تک

اند ولی آنها جزء  از اجداد من در جوانی نمرده است. بسیاری هم در جوانی از بین رفته
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یک از اجداد شما قبل از آنکه آنقدر بزرگ شود که حداقل  هیچ اند. ی اجداد قرار نگرفته دسته

ی شیر نشده و یا در اثر سرطان نمرده  یک فرزند داشته باشد از باالی صخره نیفتاده، طعمه

رسد ولی باید توجه  کنیم برایمان بدیهی به نظر می است. البته وقتی به این موضوع فکر می

یم که این نکته بسیار مهم است. مفهوم مطلب مزبور این است که هر یک از ما داشته باش

میلیاردی )و یا هر جانور، گیاه، قارچ یا باکتری زنده( دارای  ها در این جمعیت هفت انسان

 باشد که برای بقا و تولید مثل مناسبند.  هایی می ژن

ی دیگر متفاوت  به گونه ای نهشود از گو آنچه موجب تقویت هنر بقا در موجودات زنده می

است. برای چیتا این هنر در دوی سرعت است، برای گرگ در دوی استقامت، برای علف، 

زنی(، برای  چمن جذب نور خورشید و عدم اهمیت زیاد به جویده شدن توسط گاو )و یا ماشین

ار و به شک گاو این هنر در هضم خوب علف است، برای شاهین این هنر در تیزبینی نسبت

داشتن دید وسیع است. برای موش کور و کفتار این هنر در کندن زمین نهفته شده است. 

باشد.  صحیح میشکل  به ویژگی پراهمیت برای تمام موجودات زنده حفظ تعادل اقتصادی

تک میلیارد میلیارد سلولی که در جای جای بدن قرار دارند و با  ی تک یعنی به واسطه

د هزاران هزار عملکرد مختلف به درستی انجام شوند. جزئیات این همدیگر در تعامل هستن

ی آنها در یک نقطه واحد اشتراک  ها با یکدیگر متفاوت است ولی همه تعداد بیشمار از سلول

هایی که به بقا و  ها به نسل بعد از خود تبحر دارند. انتقال ژن ی آنها در انتقال ژن دارند. همه

ها مختلف است ولی همگی یک کار را انجام  نند. راه و روشک تولید مثل آنها کمک می

 ها به نسل بعد. دهند: بقا و انتقال ژن می

بر این موضوع اتفاق نظر پیدا کردیم که بسیار نامحتمل است که چشم یا هر اندام پیچیده 

دیگری )و برای مثال، ساعت پ یلی( همین طوری از سر اتفاق رخ داده باشد )مثل تکه سنگ 

ی  یکباره و ناگهانی پا به عرصه تواند به یلی(. ابزاری عالی برای دیدن مثل چشم انسان نمیپ  

وجود گذاشته باشد. چنین امری بسیار نامحتمل خواهد بود، دقیقاً مثل اینکه یکصد سکه روی 

زمین بریزید و همه آنها شیر در بیاید. ولی این احتمال وجود دارد که یک چشم عالی و 

دار بوده حاصل   نقص در اثر یک تغییر اتفاقی کوچک که در یک چشم نسبتاً ایرادعیب و  بی

تر از خود حاصل شده است و این روند تا  شده باشد. آن چشم معیوب نیز از چشمی معیوب

رسیم. البته داشتن یک چشم بسیار  جایی ادامه داشته که به چشمی بسیار پر عیب و نقص می

توانید روز و شب از  اصالً چشم نداشته باشیم. با داشتن چشم می معیوب بهتر از این است که

ی حضور شکارچی را در پیرامونتان حس کنید. این امر نه تنها  هم تشخیص دهید و یا سایه

 ها نیز صادق است. در مور چشم، بلکه در مورد پا و قلب و زبان و پَر و خون و مو و برگ
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اکنون دیگر همه چیز در مورد موجودات زنده صرفنظر از پیچیدگی آنها و اینکه چقدر 

درک است. هر آنچه در حال حاضر به  نامحتمل باشند )نامحتمل در حد مثال ساعت پ یلی( قابل

یکباره و ناگهانی پا به عرصه وجود نگذاشته و از چیزی حاصل شده که تنها  نگرید به آن می

شکل تدریجی، مستتر  بینیم متفاوت است. وقتی پیشامدی به ی با آنچه امروز میبه میزان ناچیز

ی تدریجی در پیشامد مزبور تنها موجب تغییر بسیار کوچک و  و گام به گام باشد و هر مرحله

احتمال رنگ خواهد باخت. الزم به ذکر است که  ناچیزی شده باشد، در آن صورت بحث عدم

ن مرحله از تغییرات تدریجی، موجب پیشامد شگرف و تمام و کمالی در فرآیند اینچنینی، اولی

 نشده است. 

که قبالً عرض نمودم معنای  طور همانافتند.  دفعه در این دنیا اتفاق نمی چیزهای نامحتمل یک

طور  به دفعه یکتواند  امر نامحتمل همین است. در مورد ساعت، حق با پ یلی بود. ساعت نمی

ان هم ساز ساعتی در کار باشد. البته ساز ساعتدنیا بگذارد. حتماً که باید  ناگهانی پا در این

ان در قالب نوزادانی پیچیده در این دنیا ساز ساعتگذارند.  ی وجود نمی یکباره پا به عرصه به

گردند، نوزادانی که دارای دست  های بالغ بدل می شوند: نوزادان انسان که به انسان متولد می

باشند. این دست  ی برخوردار میساز ساعتهستند و از قابلیت یادگیری مهارت  و مغز انسانی

ها نیز  طور تدریجی از دست و مغز میمون تکامل یافته است؛ آن میمون و مغز انسانی به

ی خود طی یک فرآیند  آنها نیز به نوبه طور تدریجی از اجداد میمون گونه تکامل یافته اند؛ به

اک از اجداد موش گونه تکامل یافته اند؛ آنها نیز از اجداد ماهی گونه تدریجی، آهسته و دردن

صورت  دقیقاً مشابه با مثال عدم ظهور دفعتی ساعت در این دنیا، تمام فرآیند تکامل به و ...

 کند بوده و هرگز شکل ناگهانی و نامحتمل نداشته است. تدریجی،

ت هم نیاز به توضیح دارند. توضیح که ساعت نیاز به توضیح دارد طراحان ساع طور همان

ای طوالنی،  وجودی طراحان ساعت مهیاست: از زنی زاده شدند و قبل از آن هم زنجیره

تدریجی و کند از اجداد پیشین وجود داشته است. همین توضیح درمورد باقی موجودات زنده 

شود؟  می در این وسط چه‘ طراح’به اصطالح  عنوان بهنیز صادق است. خب، پس نقش خدا 

به این پرسش تعمق نکنید، در آن صورت اینطور به نظر خواهد رسید که خدا  اگر خیلی راجع

خواهد  ساز ساعتپرست و چیتا و  توضیح مناسبی درمورد وجود چیزهای نامحتملی مثل آفتاب

به این موضوع فکر کنیم، متوجه خواهیم شد که خود  خدا حتی از  تر راجع بود. ولی اگر دقیق

تر است. هر چیزی که تا این حد از هوش و پیچیدگی را در  عت ویلیام پ یلی نیز نامحتملسا

پا در این گیتی گذاشته  مٔوخرصورت  خود داشته باشد که بتواند دست به طراحی بزند باید به

، پیچیده است باید نتیجه و محصول نهایی یک ساز ساعتی یک  باشد. هر چیزی که به اندازه
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استدالل ’فرسا و کند از دل سادگی باشد. پ یلی بر این تصور بود که  پیمایش طاقت

ساز ساعت
339

کند. ولی اگر همین استدالل را بخوبی درک  ی وجود خدا را حل می لهااو مس‘ 

باشد: یعنی در مسیر نفی وجود خدا  کنیم متوجه خواهیم شد که مسیر حرکت آن برعکس می

زدن به  دانست که با چه شیوایی و فصاحتی در حال تیشه نمیآن[. پ یلی بیچاره  تأیید]و نه در 

 باشد. ی خودش می ریشه
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۹ 

 اتصالی هایچیدمان و بلور انواع

 

 

 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


164 

 

 ذکر شدهبرگردیم به ساعت معاون اسقف، پ یلی، به دقت ببینیم که چطور این ساعت با سنگ 

توانید آزمایش درهم آمیختگی را روی هر دوی آنها پیاده  در مثال ایشان متفاوت است. می

تکه سنگی را در نظر بگیرید و ذارت آن را هزاران بار درهم طور نمونه  بهکنید. اگر 

ً چیدمانی را ایجاد کنید که همان چیدمان  بیامیزید، به بخت باالیی نیاز خواهید داشت تا دقیقا

ی  اندازه انتوانید بگویید که ]رخداد[ سنگ نیز به هم ه باشد. بر همین اساس میسنگ اولی

های روی زمین همچنان سنگ هستند  ساعت غیرمحتمل است. ولی با این وجود تمام آن سنگ

و هیچیک از آنها از ویژگی منحصربفردی برخوردار نیست. ولی چنین چیزی در رابطه با 

ء ساعت را هزار مرتبه با هم ترکیب کنید به هزار ترکیب باشد. اگر اجزا ساعت صادق نمی

ها قابلیت اعالم زمان یا هیچ کار  گوناگون دست خواهید یافت. ولی هیچکدام از این ترکیب

مفید دیگری را ندارند )البته تا وقتی که شما به طرز مضحکی آنقدر خوش اقبال باشید که 

یا حتی زیبا هم نخواهند بود. این همان تفاوت  حسب اتفاق به ترکیب درست دست پیدا کنید!(.

کلیدی میان ساعت و سنگ است. هر دو از این منظر نامحتملند که ترکیب منحصربفرد و 

تواند همین طوری به صورت اتفاقی از روی بخت و اقبال محض شکل گرفته  خاص آنها نمی

های تصادفی  چیدمانباشد. ولی ساعت از منظر دیگری که در عین جذابیت آن را از سایر 

دهد؛ زمان را اعالم  سازد نیز حائز اهمیت است: ساعت کار مفیدی انجام می متمایز می

ی بخصوصی در کار نیست که  از این منظر منحصربفرد نیستند. مشخصه ها کند. سنگ می

ی آن یکی از هزاران سنگی که دارای چیدمان تصادفی بوده را از بقیه متمایز  به واسطه

بدانیم. همگی آنها سنگ هستند. از میان هزاران چیدمان مختلف درون یک ساعت، فقط یکی 

کند. ولی  یک چیدمان است که زمان را اعالم میشود. فقط  از آنها به ساعت بودن ختم می

زنید، انگشت پایتان با چنین  همراه پ یلی در آن قدم می حاال فرض کنید در زمین بایری که به

 چیزی برخورد کند:
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کنم.  کند؟ فکر نمی شما را راضی می‘ رخ داده است‘’سنگ پ یلی’آیا گفتن اینکه این هم مثل 

یلی تمایل به این دیدگاه دارید که چنین چیزی زاییده هنر دست طراح  کنم شما و قطعاً پ   فکر می

ربط به  باشد. اگر چنین چیزی در یک گالری شیک قرار بگیرد خیلی هم بی با ظرافتی می

های  ساز مشهور. مکعب رسد؟ یک اثر ارزشمند هنری محصول دست یک مجسمه نظر نمی

رسند. برای  اند بسیار فاخر به نظر می گرفتهی سنگی قرار  درخشانی که با ظرافت روی پایه

کس چنین آثار زیبایی  برانگیز بود که متوجه شوم که هیچ من این موضوع امری بسیار تعجب

های مندرج در مثال پ یلی نوعی از سنگ هستند و  را خلق نکرده است. آنها هم دقیقاً مثل سنگ

صورت اتفاقی شکل  ستند. بلور بهآنها بلور هدرواقع اند.  همین طوری اتفاقی رخ داده

های هندسی مختلف  گیری برخی از بلورها به نحوی دقیق و در قالب فرم گیرد. شکل می

ً معتقد باشیم که یک هنرمند آنها را خلق کرده است. بلور  باشد که موجب می می شود عمیقا

یز وجود دارند که به های زیبا ن باشد. انواع دیگری از بلور سولفید آهن می مثال ما از نوع دی

گیرند. برخی از این بلورها، مثل الماس، یاقوت  دیگر شکل میموادشیمیایی طرز اتفاقی از 

های هنگفتی برایشان  ای زیبا هستند که قیمت سرخ، یاقوت کبود، زمرد سبز، به اندازه

 اندازند.  شود و مردم آنها را به گردن و یا انگشت خود می پرداخت می

سولفید آهن پدید نیاورده است. این  زیبا را از جنس دی‘ ی مجسمه’کس آن  م: هیچکن تکرار می

ها دیگر  ی بلور صورت اتفاقی مانند همه بلور محصول یک رخداد است و همین طوری به

زنه است و به خاطر  سولفید آهن سنگ آتش شکل گرفته است. نام بلورهای شکل گرفته از دی

کنند. افرادی که این بلور  یاد می‘ طالی ابلهان’آن با عنوان رنگ درخشانش گاهی اوقات از 

شدند که سنگ مزبور طالست و لذا  را از دل زمین درمی آوردند دچار این تصور اشتباه می

هایشان نقش  بعداً درمی یافتند که تمام آرزوکه  درحالیشدند  ی خود بسیار خوشحال می از یافته

 بر آب شده است.

طور مستقیم نشٔات  ها اَشکال هندسی دقیقی دارند آن است که این اَشکال به علت اینکه بلور

های یخ بدل  شود به بلور ی کافی سرد می گرفته از چیدمان اتمی آنهاست. وقتی آب به اندازه

 گیرند. دقیقاً چیزی صورت منظم در کنار یکدیگر قرار می های درون یخ به گردد. مولکول می

با این تفاوت که در اینجا میلیاردها میلیارد سرباز در یک بلور ‘ نظامیی  رژه’به  شبیه

تمام ’اند: هر دسته و گروهان از این سربازان به ترتیب درجه در  کوچک جای گرفته

برای این ‘ تمام جهات’اند. برخالف سربازان واقعی، عبارت  امتداد یافته پشت سرهم‘ جهات

 بعدی سهی  باشد. نام رژه و پایین نیز میسربازان خیالی به معنای جهت باال 
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‘توری’ها  مولکول
340
های قیمتی نیز بلور هستند و هر کدام الگوی  است. الماس و سایر سنگ 

اند و در  های ریز و درشت و شن نیز از بلور تشکیل شده بلوری مختص خود را دارند. سنگ

بلور  عنوان بهتوان آنها را  اغلب این موارد بلورها به قدری کوچک و فشرده هستند که نمی

 . تشخیص دادمجزا 

ای در یک  گیری نیز دارند: زمانی که ماده ی دیگری برای شکل عالوه بر آن، بلورها نحوه

توانید این آزمایش را  گردد. شما می شود و سپس آب تبخیر می مایع )معموالً آب( حل می

. یک فنجان نمک را به درون آب براحتی با نمک خوراکی یا همان کلرید سدیم انجام بدهید

بریزید تا حل شود و سپس محلول مزبور در یک ظرف مسطح کم عمق رها کنید تا تبخیر 

 گیرند. بلورهای گردد. با گذشت چند روز خواهید دید که بلورهای جدید نمک در آب شکل می

آهن و یا ی  های آتش زنه هایی مثل سنگ توانند به مکعب از نمک معمولی می دست آمده به

دهد  بدل گردند. آنچه رخ می‘( زیگورات)’های چهاروجهی  هرمبه  شبیه ساختارهایی بزرگتر

های سدیم و کلر است که همدیگر را  میان اتم‘ بازوهای’شیمیایی از طریق  وانفعال فعلایجاد 

مثال در درواقع است. ) یابند. نام صحیح برای این بازوها، پیوند ]شیمیایی[ در این ترکیب می

های سدیم و کلر ولی در اینجا  لحاظ فنی اتم نیستند: یون هستند. یون ما مواردی که ذکر شد به

های سدیم و  نماییم. یون تفاوت مزبور مهم نیست.( حاال به نحوه رشد و گسترش بلور اشاره می

 کنند. این طور اتفاقی با یک بلور برخورد می کلری که همچنان در آب غوطه ور هستند به

های روی سطوح  های غوطه ور در آب و یون گیری پیوند میان یون برخورد موجب شکل

کند. دلیل اینکه بلورهای نمک  شود و بدین ترتیب بلور رشد و گسترش پیدا می بلوری می

های  خوراکی داری سطوح مربعی شکل هستند از آن جهت است که بازوهای پیوندی یون

درجه قرار دارند. در نتیجه به عبارت دیگر شکل بلور ی نود  به هم در زاویه نمک نسبت

ی بلورها چهار  مزبور است. البته همه‘ ی سربازان رژه’ی زاویه نود درجه  نمک به واسطه

حدس زده باشید. بازوهای بلورهای دیگر در حال  تابه وجهی نیستند و شاید علت این امر را

آن زوایا خواهد براساس گیرند و بنابراین چیدمان آنها  زوایایی به غیراز زاویه قائمه قرار می

 بود. به همین علت است که برای مثال بلورهای فلوراید هشت وجهی هستند. 

وجهی تبدیل  و یا هشت های واحدی با اشکال هندسی زیبا مثل مکعب توانند به سنگ بلورها می

گردند تا اَشکال  ای از اوقات نیز بلورهای کوچک به یکدیگر متصل می شوند ولی پاره

تری را بسازند. فضای داخلی هر یک از این اجزاء سازنده گویای ساختار و چیدمان یا  پیچیده

از این تشکیل شده ‘ ساختمان’باشد. ولی  مربوط به آن جزء خاص می‘ ی سربازان رژه’همان 
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شنیده حال  تابه باشد. شاید های برف مثالی از این دست می تر است. دانه اجزاء بسیار پیچیده

جهت برقراری ‘ بازوها’زده تعداد  ی برف عین هم نیستند. در آب یخ باشید که هیچگاه دو دانه

پیوند شش عدد است بنابراین شکل طبیعی هر یک از این بلورهای کوچک یخی شش وجهی 

ای از  ی برف تنها یکی از آن بلورهای کوچک نیست بلکه ساختمان یا مجموعه اشد. دانهب می

کنید که طرح شش وجهی هم در کل ساختمان نمایان  آجرهای شش وجهی است. مشاهده می

باشد  ی برف دارای تقارن شش وجهی می آن. هر دانهی  دهنده تشکیلاست و هم در آجرهای 

های برف متفاوت از  دهد(. البته همه دانه ها را نشان می نمونه)تصویر ذیل تعدادی از این 

 باشند. یکدیگرند و برخی از آنها بسیار زیبا می

 

های برف منحصربفرد هستند ارزشمند است و  به این پرسش که چرا تمام دانه تعمق راجع

ای مختص به خود را  های برف گذشته علت این امر از این جهت است که هر یک از دانه

شکل  های خود در آب )آب به دارند. برخالف بلورهای نمک که از نواحی پیرامونی و لبه

های برف  در حال سقوط از ابرهای بخار آب از  زرگ شدن دانهکنند، ب مایع( رشد پیدا می

ی برف( صورت  )یا همان دانه‘ ساختمان’طریق افزوده شدن بلورهای کوچک آب به 

های برف وجود دارد. اینکه کدامیک از این دو راه غالب  پذیرد. دو راه برای رشد دانه می

است )منظور میزان سردی و یی جای جای آن ابر خاص مرتبط وهوا آباست به شرایط 

لحاظ دما و رطوبت با  ی ابر به رطوبت هر نقطه از ابر است(. شرایط جوی ذره به ذره

های  یکدیگر فرق دارد. هر دانه برف در مسیر خود رو به پایین از دل ابر، دما و رطوبت

تی و ی تغییرات رطوب کند: یعنی یک الگوی منحصربفرد لحظه به لحظه مختلفی را تجربه می

ی  کند و آن دانه از یک الگوی اختصاصی پیروی می‘ ساختمان’گیری  دمایی. بنابراین شکل
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همتا خواهد شد. این فرآیند نوعی  برف بخصوص )یا همان ساختمان( دارای شکلی بی

 (۱/۹ نوشت پیتاریخچه انگشت نگاری لحظه به لحظه است. )

طور که تقارنی باعث دیدن  ، همانشود؟ تقارن های برف می چه چیزی باعث زیبایی دانه

شود. تمام شش وجه، تمام شش گوشه، تمام شش  تصاویر زیبا در کالیدوسکوپ )زیبابین( می

های برف آنقدر  ی اتصالی، همگی متقارن هستند. چرا اصالً متقارن هستند؟ چون دانه نقطه

یک ’ن از دل ابر کوچک هستند که تمام اجزاء این ساختمان در حال رشد در مسیر پایین آمد

کنند. البته الزم به ذکر است که  از تغییرات رطوبتی و دمایی را تجربه می‘ الگوی واحد

ی بقیه زیبا نیستند. البته  همتا هستند برخی از آنها به اندازه های برف بی باوجود آنکه تمام دانه

 بینیم.  ها می ما فقط عکس آنهایی که زیبا هستند را در کتاب

های  ه، ببین، دانهع  ’کردیم که،  به این موضوع آگاهی نداشتیم پیش خود فکر می اگر نسبت

دانه برف باید توسط خالقی هنرمند با ذهنی   برف بسیار زیبا و منحصربفرد هستند. این همه

ولی ‘ ها میلیون طرح مختلف را دارد طراحی شده باشند. بسیار خالق که توانایی ایجاد میلیون

های برف و سایر بلورهای زیبا شبیه سنگ  )و نه  باال مالحظه نمودیم، دانهطور که در  همان

ی تقارن پیچیده و  ی پ یلی هستند. علم توضیحی جامع و مبسوط درباره ساعت( مورد اشاره

گذارد و همچنین پرده از راز منحصربفرد بودن آنها نیز  های برف در اختیار ما می زیبای دانه

اند. وقتی  بوده‘ پیشامدی اتفاقی’های برف نیز  مورد مثال پ یلی، دانه دارد. همانند سنگ برمی

صورت ناگهانی شکل خاصی را در  دهنده هر چیز( به ها )و یا همان اجزاء تشکیل مولکول

خودسامانی’افتند(، این فرآیند را  یکباره اتفاق می کنند )یعنی، به خود ایجاد می
341

نامیم.  می‘ 

طور که بزودی خواهیم دید،  ت این نامگذاری چیست. هماندانید عل کنم می فکر می

طور اخص در مورد بحث  خودسامانی امر مهمی در موجودات زنده است. این فصل به

 باشد. خودسامانی در حیات می

ی  تصویر مثال محبوب من در رابطه با مبحث خودسامانی در موجودات زنده در صفحه

سی به نام باکتریوفاژ المبدانخست این فصل لحاظ گردیده است. ویرو
342

ها  . تمام ویروس

ها حمله  طور که نام آن گویای مطلب است به باکتری انگل هستند و این مورد خاص نیز همان

باشد که  کنم شما هم با من هم نظر باشید که این موجود شبیه یک کاوشگر می کند. فکر می می

ً به همین شکل عمل میآید. البته المبدا  روی سطح ماه فرود می کند و  باکتریوفاژ نیز دقیقا

کند. سپس با استفاده  خود را در آن مستحکم می‘ پاهای’آید و  روی سطح باکتری فرود می
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بنامیم _ منفذی را در بدنه  ‘زائده زیرپوستی’مرکزی خود _ که بهتر است آن را ‘ دم’از 

را به درون باکتری تزریق  DNAهمان ی ژنتیکی خود یا  کند و ماده سلول باکتری ایجاد می

خود را ندارد.  DNAویروس و  DNAنماید. سازوکار درون باکتری قابلیت تمایز میان  می

ویروس  DNAای ندارد بجز اینکه از دستورات رمزنگاری شده در  باکتری مزبور چاره

لید نماید و در های بیشتری تو دارد که ویروس پیروی نماید. این دستورات باکتری را بر آن می

های دیگر فرود خواهند آمند و آنها را  ای روی باکتری شکل گسترده های جدید به نتیجه ویروس

ی  باشد که بدنه کنند. ولی آنچه در این فصل حائز اهمیت است این نکته می نیز مسری می

 است. سر این‘ خودسامانی’ای از بلورها دارای قابلیت  ویروس مانند بلور یا مجموعه

عنوان گردنبند استفاده نمایید )فقط  توانید از آن به باشد که می ویروس خاص به شکلی می

های ویروس مزبور با  مشکل این است که خیلی خیلی کوچک است(. سر و سایر قسمت

های شناور در داخل باکتری و اتصال آنها به بلور در حال رشد، دقیقاً مثل  استفاده از مولکول

 دهند.  آیند خودسامانی را انجام میبلورهای سنگی فر

ی  رژه’وقتی در مورد انواع بلور سخن خود را آغاز نمودم از استعارات 

استفاده نمودم. حاال به یک استعاره دیگر هم نیاز ‘ بازوهای اتصالی’و ‘ سربازان

ج )چیدمان اتصالی(. مانند پازل که با افزوده شدن هر تکه، به تدری‘ پازل چند تکه’داریم: 

یز به همین صورت است با این کند، مثال ویروس مندرج ن تصویری کلی از خود نمایان می

جای اینکه تک بُعدی و تخت باشد، یک پازل بلوری سه بُعدی  ت که بلور ویروس بهتفاو

ی اتصالی وجود دارند که  است. در اطراف پازل نیمه تمام و غوطه ور در مایع، هزاران تکه

های شناور  سدیم و کلر شناور در آب باشند. هر بار که یکی از این تکههای  ممکن است یون

گردد.  کند و به بلور متصل می صحیح را پیدا می‘ محل اتصال’کند،  به بلوری برخورد می

ی رشد بلورها را در ذهن خود تصور کنیم. حاال از  توانیم نحوه بنابراین به این طریق نیز می

افتد استفاده  در مورد آنچه در بدن موجودات زنده اتفاق میی پازل برای صحبت  استعاره

ها خواهیم پرداخت و در مطالب پیش رو  طور ویژه به آنزیم نماییم. در این رابطه به می

 خواهیم دید که آنزیم چیست.

درون سلول را به خاطر شیمیایی  های واکنشدر رابطه با  ۷آیا تصویر مندرج در فصل 

های بسیار زیاد. شاید برایتان این  ها و حباب ا مسیرهای تو در تو و تقاطعآورید: نموداری ب می

مختلف در یک فضای بسیار شیمیایی  های واکنشپرسش مطرح شود که چگونه تمام این 

دهد. تصور کنید که به  نظمی رخ می کوچک در داخل یک سلول بدون هیچگونه اختالط و بی

داشتید و مایعات درون آنها به  برمی ها را از قفسه طریرفتید و تمام ب یک آزمایشگاه شیمی می
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نه تنها ترکیبی ناخوشایند خواهد  دست آمده به ریختید. محصول داخل یک ظرف بزرگ می

موجودات زنده بسیاری از   بود بلکه احتمال انفجار نیز خواهد داشت. ولی در سلول

طور مجزا از یکدیگر قرار دارند. چرا این مواد همگی  بدون ایجاد برهمکنش بهموادشیمیایی 

ای نگهداری  شوند؟ انگار که هر کدام داخل بطری جداگانه نمی وانفعال فعلبا هم دچار 

ی میان این همه مواد وانفعال فعلشوند. ولی خیر، اینطور نیست. پس چطور ممکن است که  می

 مختلف صورت نگیرد؟

ز پاسخ این است که فضای داخلی سلول مثل فضای واحد داخل یک ظرف نیست. بخشی ا

ای  های شیشه فضای داخل سلول پر از غشاهای پیچیده است و این غشاها در نقش دیواره

تری نیز وجود  ی داستان نیست. اتفاق جالب کنند. ولی این همه های آزمایشگاهی عمل می لوله

کننده( را به  ها نقش کاتالیزور )تسهیل کند. آنزیم ا نمود پیدا میه دارد و اینجاست که نقش آنزیم

شود که بدون اینکه خودش دچار تغییر ماهوی شود  ای گفته می عهده دارند. کاتالیزور به ماده

کاتالیزور نوعی دستیار بسیار کوچک و ف رز درواقع کند.  وانفعاالت شیمیایی را تسریع می فعل

شوند تا یک واکنش شیمیایی  گاهی اوقات کاتالیزورها موجب می در داخل آزمایشگاه است.

شود. تمام  ها محسوب می تر اتفاق بیفتد و دقیقاً همین نکته ویژگی آنزیم ها مرتبه سریع میلیون

آن موادشیمیایی در هم آمیخته تا زمانی که کاتالیزوری حاضر نباشد با همدیگر واکنش نشان 

باشد.  داشت که برای هر واکنش نیاز به کاتالیزور بخصوصی می دهند. البته باید در نظر نمی

توان  دهند. می های بخصوص رخ می های بخصوص از طریق افزودن آنزیم یعنی واکنش

توان آنها را روشن یا خاموش  های برق هستند که می اینطور تصور نمود که کاتالیزورها کلید

ل حاضر باشد واکنش شیمیایی مرتبط با آن نمود. تنها وقتی که یک آنزیم خاص در داخل سلو

ها باعث فعال شدن )روشن کردن کلید برق( سایر  شود. عالوه بر این، آنزیم آنزیم انجام می

ای با تکیه بر امکان  های نظام مند پیشرفته سامانهچه  گردند. شاهد هستید ها نیز می آنزیم

 آمدن است.  پدید ها قابل روشن و خاموش نمودن این به اصطالح کلید

ها به چه صورت است. اینجا  ی عملکرد آنزیم دانیم که نحوه لحاظ نظری می کم به دست

ها مولکولی که در داخل  آید. صد ی پازل به میان می همانجائی است که پای استفاده از استعاره

 روند را تجسم نمایید. های پازل این طرف و آن طرف می تکه عنوان بهسلول 

را پیدا کند و به آن بپیوندد. در نمودار  Y، مولکول XYباید برای ایجاد ترکیب  Xمولکول 

باشد.  میایی حیاتی مییها واکنش ش یکی از صد XY‘ ازدواج’ ۷پرپیچ و خم مندرج در فصل 

برخورد کند. البته  Yبه مولکول  Xصورت اتفاقی مولکول  این احتمال وجود دارد که به
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ب وجود دارد چون برخورد و اتصال بازوهای مربوطه باید در احتمال کمی برای این ترکی

ی صحیحی رخ بدهد تا پیوند انجام شود. چنین چیزی بسیار نادر است و در نتیجه نرخ  زاویه

شود که احتمال  کندی انجام می باشد. چنین ترکیبی به قدری به نیز بسیار کند می XYترکیب 

له من را به یاد اولین گزارش عملکرد ا)این مس کند. پیشامد مزبور را متمایل به صفر می

باشد، کند،  داوکینز فقط دارای سه نوع سرعت می’اندازد:  سالگی می ام در سن هفت مدرسه

ی آن تسریع نرخ ترکیب  ولی آنزیمی وجود دارد که فعالیت ویژه‘( خیلی کند، توقف کامل.

برای ‘ تسریع’ت که بکار بردن لفظ باشد. باید توجه داش می Yهای  با مولکول Xهای  مولکول

ها  حال تمامی این آنزیم کند ولی درعین طور کامل ادا نمی ها حق مطلب را به بسیاری از آنزیم

 نمایند.  های پازل پیروی می از الگوی اتصال تکه

ی بزرگ و عظیمی است که سطح آن پر از فرورفتگی و  ی پیچیده مولکول آنزیم توده

منظورم در مقیاس مولکولی است. ولی اگر ‘ بزرگ و عظیم،’گویم  میبرآمدگی است. وقتی 

بخواهیم با مقیاسی که در زندگی روزانه به آن عادت داریم بگوییم، در آن صورت بسیار ریز 

است، آن قدر ریز که باید با میکروسکوپ نوری آن را مشاهده نمود. بیایید تا مثال آنزیم 

های سطوح این  را در نظر بگیریم. در میان فرورفتگی XYی واکنش شیمیایی  تسریع کننده

قرار گرفته است.  Yطور اتفاقی در مجاورت منفذ  وجود دارد که به Xشکل  آنزیم منفذی به

طور  ایم چون به را داده مٔوثر‘ دستیار آزمایشگاهی’به همین دلیل است که به این آنزیم لقب 

و  Xبه منفذ  Xتبحر دارد. بر همین اساس، مولکول  Yو  Xهای  اخص در ترکیب مولکول

و  Xهای  شوند. به علت مجاورت دو منفذ مزبور، مولکول متصل می Yبه منفذ  Yمولکول 

Y یابند. سپس ترکیب تازه  ی مناسب جهت اتصال می همدیگر را کنار هم و در زاویه

های  و منفذ شود ور میشود و به سوی سلول شنا از جای خود کنده می Yو  Xی  گرفته شکل

گردند.  فرو رفته برای انجام همین فرآیند ترکیبی روی دو مولکول جدید دیگر مهیا می

بنابراین شاهد هستیم که مولکول آنزیم نه تنها در نقش یک دستیار آزمایشگاه بلکه با تکیه بر 

و  Xب مزدوج ی ترکی یک ابزار تولید کننده عنوان به( Yو  Xهای مجزای  مواد خام )مولکول

Y متناسب ‘ اَشکال’هایی با  های بدن آنزیم کند. در آن سلول خاص و در سایر سلول عمل می

را شیمیایی  های واکنشمناسب( تا سایر ‘ های  برآمدگی’و ‘ ها فرورفتگی’وجود دارند )یعنی با 

این خصوص،  در‘ برآمدگی’و ‘ فرورفتگی’های  نمایم استفاده از واژه تٔاکیدتسریع کنند. باید 

باشد ولی با این وجود، من به جهت مفید بودن این  ی موضوع می اندازهاز بیش  انگاری ساده

دهم. الزم به ذکر  الفاظ در رساندن مقصود این فصل با همین ادبیات مطلب خود را ادامه می
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های  در این قسمت نه تنها به معنای شکل فیزیکی بلکه قرابت‘ شکل’است که استفاده از لفظ 

 باشد. شیمیایی نیز می

وانفعاالت گوناگون و  ها آنزیم مختلف با اَشکال متفاوت وجود دارند که برای تسریع فعل صد

ها تنها یک یا چند آنزیم فعال هستند.  گیرند ولی در اکثر سلول متعدد مورد استفاده قرار می

باشد که چرا  آنزیم دلیل اصلی )البته نه تنها دلیل موجود( برای پاسخ به این معما می

های یکدیگر تأثیر  شوند و یا چرا بر واکنش یکباره همه با هم انجام نمی بهشیمیایی  های واکنش

 گذارند. نمی

ای زیبا  طور که پاهای چیتا به گونه رسند. همان آنزیمی مثل جادو به نظر میهای مولکول 

یی خاص شیمیا های اند تا واکنش ها نیز به زیبایی طراحی شده طراحی شده تا سریع بدود، آنزیم

ها  را تسریع کنند. برای هر آنزیم فقط یک واکنش شیمیایی خاص وجود دارد. ولی آنزیم

ساز مولکولی الهی  شوند؟ آیا توسط یک مجسمه چطور از این اَشکال زیبا برخوردار می

تر از نحوه  ای پیچیده ها از طریق بلورسازی ولی با نسخه شوند؟ خیر. آنزیم طراحی می

 ها خودسامانی است.  گذارند. روش آنزیم ی وجود می ی سنگی پا به عرصهگیری بلورها شکل

است. انواع مختلفی  آمینواسیدهای کوچکتر به نام  ای از مولکول هر مولکول پروتئین زنجیره

ی  شود. همه از آنها در بدن موجودات زنده یافت می نوع ۲۰وجود دارد ولی تنها  آمینواسیداز 

را بنویسم  نوع ۲۰توانم نام هر  نام مخصوص خود را دارند و من می آمینواسیدنوع  ۲۰این 

از آنها در  نوع ۲۰ولی بهتر است خودمان را با این گونه جزئیات اذیت نکنیم. همین که بدانیم 

کند. هر پروتئین شبیه تسبیحی است که  بدن موجودات زنده است برای این مقال کفایت می

د )تسبیحی که دو سر آن به هم گره نخورده و باز است(. های آن هستن ها مهره آمینواسید

ی  خود با همدیگر متفاوت هستند، ولی همهی  دهنده تشکیلهای  آمینواسیدها در توالی  پروتئین

 نوع مهره تسبیح.  ۲۰ اند: ها نشٔات گرفته آمینواسیدعددی  ۲۰ی  آنها از همان مجموعه

اعداد ’های شناور در آب  کنند که تکه به خاطر دارید که بلورهای نمک زمانی رشد پیدا می

های  ی بلور پیدا کنند و خود را به آنها متصل نمایند. خب، حاال مهره خود را در لبه‘ متضاد

نوع تکه پازل مختلف در نظر بگیرید و ضمناً  ۲۰منتخبی از  عنوان بهتسبیح پروتئینی را 

ی تسبیح  های دیگر در همان زنجیره ها با برخی تکه شته باشید که برخی از این تکهتوجه دا

گردد که زنجیره از توالی  ی این چیدمان ممتد منجر به این می شوند. نتیجه گونه جفت می
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بندی را حتماً باید  ،خاصی برخوردار شود. مثال مشابه با این امر به این گونه است که انگار

 ی بخصوصی گره بزنیم.  به نقطه

های  ای درهم تنیده با فرورفتگی و برآمدگی در باال به مولکول آنزیمی اشاره نمودم که توده

کنید؟ ولی چرا،  یک زنجیره نیست، آیا اینطور فکر نمیبه  شبیه فراوان است. البته ظاهرش

ی تمایل دارد تا خود را به یک مینواسیدآزنجیره است. موضوع اینجاست که هر زنجیره 

گره زدن چیزی به به  شبیه طور که قبالً نیز اشاره نمودم بعدی تبدیل نماید. همان ساختار سه

خورده است بستری را ایجاد  ای که دارای پستی و بلندی و ظاهر گره خودش است. توده

زوهای معینی در این زنجیره به ی مزبور خود را در آن فضا تجمیع نماید. با کند تا زنجیره می

ای را ایجاد  گردند و به این ترتیب ساختار پازل گونه بازوهای معین دیگری متصل می

ها روی  شود تا از جفت شدن صحیح مولکول های اتصال موجب می کنند. ضمناً این نقطه می

 های زنجیره اطمینان حاصل نماییم. ها و فرورفتگی برآمدگی

ً استثناهای آن جالب هستند. برخی از این درواقع البته  مطلب همیشه صحت ندارد و ضمنا

ی بسیار مهمی  توانند خود را به یک یا دو شکل مختلف گره بزنند. این نکته ها می زنجیره

 کننده گیجخودی خود  گذارم چون این فصل به همین شکل و به است ولی من آن را کنار می

کنم که هر مولکول  به این نکته اکتفا می مخود را برسان است. برای اینکه در این مقال منظور

. شکل ندا شکل خاصی درآمده است که به آمینواسیدهای  گونه از تکه ای پازل پروتئین زنجیره

باشد توالی  ی شکل زنجیره می کننده زنجیره از اهمیت باالیی برخوردار است و آنچه تعیین

 باشد. ی بخصوص می ا سایر آمینواسیدهای آن زنجیرهها و تمایل آنها به جفت شدن بآمینواسید

ربط به نظر برسد  در اینجا باید به داستانی اشاره نمایم که با وجود اینکه شاید در نگاه اول بی

ی  های زنجیره ی تکه به جفت شدن پازل گونه شود تا دید بهتری نسبت ولی موجب می

رد حس بویایی مان مطرح نمایم. بوی آمینواسید داشته باشیم. من مایلم مطلبی را درمو

زار را تصور  چیزهایی مثل گل رز، عسل، پیاز، سیب، توت فرنگی، ماهی، سیگار، یا لجن

شود: بوی خوش،  خود را دارد که با بوهای دیگر اشتباه نمی کنید. هر بویی ویژگی منحصر به

چگونه این بوی خاص یا های معلق در هوا  ای، عطرآگین و یا متعفن. مولکول بد، دودی، میوه

رسانند؟ پاسخ مجددا همان ساختار پازل گونه و اتصالی  ی ما می آن بوی خاص را به شامه

باشد که هر  است. پوشش داخلی بینی شما دارای هزاران فرورفتگی مولکولی گوناگون می

تون )الک  کدام فقط با مولکولی ورودی خاصی می پاکن( توانند جفت بشوند. مثالً مولکول اَس 

گردد )دقیقاً مثل یک  نشیند و روی آن منطبق می فقط روی فرورفتگی که شکل اَستون دارد می
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مولکول ’فرستد،  پازل(. سپس فرورفتگی مزبور پیامی را با این مضمون به سوی مغز می

که این فرورفتگی خاص در درون بینی، ‘ می داند’مغز ‘ مربوط به من متصل گردید.

که: آها، الک پاکن ‘ کند فکر می’اَستون است، بنابراین اینگونه  فرورفتگی مربوط به

)اَستون(. ولی برخالف الک پاکن )اَستون(، بوی گل رز یا یک شراب قدیمی از ترکیبی از 

ی بنیادین در همه  چند مولکول متصل بهم تشکیل شده و نه فقط یک مولکول خاص. ولی نکته

 ی مولکولی. گونه این موارد مشترک است: اصل اتصال پازل

ها در یک زنجیره  حال بازگردیم به موضوع قبلی بحثمان. مشاهده نمودیم که توالی آمینواسید

ی  گیرد _ علت اصلی فرورفتگی و برآمدگی توده _ که از طریق خودسامانی شکل می

ً مشاهده نمودیم که همان فرورفتگی و  مزبور می‘ ای شکل گره’پروتئینی  باشد. ضمنا

شوند تا برخی  باشند و موجب می ها می ها علت نقش خاص آنزیمی پروتئین برآمدگی

میایی زیادی در زمان واحد در یوانفعاالت ش شیمیایی معین تسریع پیدا کنند. فعل های واکنش

وانفعاالت موجود  روی دادن است و مواد الزم برای هر یک از این فعل یک سلول قابل

وانفعال خاصی رخ دهد، وجود آنزیم مخصوص آن  تا فعل باشد. تنها چیزی که الزم است می

های زیادی وجود دارند ولی فقط یک آنزیم یا چند  وانفعال است. البته با وجود آنکه آنزیم فعل

ها  وانفعال خاص مناسبند. بنابراین اینکه کدام آنزیم باشند که برای یک فعل آنزیم معین می

ها هستند که عملکرد سلول و در  آید. این آنزیم می حساب موجود هستند امر بسیار حیاتی به

 کنند.  کل، ماهیت وجودی آن را تعیین می

ی توالی آمینواسیدها در یک زنجیره  حاال باید این پرسش را مطرح نمود که عامل تعیین کننده

ای درهم تنیده چیست؟ به وضوح این پرسش بسیار مهم است  گیری توده خاص آنزیمی و شکل

 باشد.  بسیار زیادی متکی به آن می و مسائل

نیاز به اغراق در مورد اهمیت آن   پاسخی که اصالً  پاسخ این است: مولکول دی ا ن ا ی.

 دهم. نیست. دقیقاً به همین دلیل است که من پاراگرافی فقط به این موضوع اختصاص می

گونه است. ولی  های پازل نیز توالی از اتصال DNAهمانند یک مولکول پروتئین، زنجیره 

است.  جای آمینواسید، واحد شیمیایی به نام نوکلئوتید با این تفاوت که در اینجا مهره تسبیح به

ها به اختصار  باشد. اسامی این نوکلئوتید عدد می ۴عدد فقط  ۲۰جای  ها به تعداد نوکلئوتید

 C(. Tبا هم فقط  Aشود ) جفت می Aفقط با  G .Tو  A ،T ،Cچهار حرف التین هستند: 

شدت طوالنی است،  ای به زنجیره DNA(. مولکول Cهم فقط با  Gشود ) جفت می Gفقط با 
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شکل  به DNAتر از یک مولکول پروتئین. برخالف زنجیره پروتئینی، زنجیره  بسیار طوالنی

ی مارپیچ زیبا که به همدیگر  در دو رشته DNAدرواقع شود.  در خود تنیده نمی‘ گره’یک 

اند کشیده شده است. هر پله از این مارپیچ طوالنی متشکل از یک جفت از  شدهمتصل 

 ها داریم: باشد، البته با علم به اینکه کالً چهار نوع مختلف از این پله نوکلئوتیدهای ذیل می

 

 ً ً عین آن( این توالی لوح فشردهبه  شبیه تقریبا های نوکلئوتیدی نیز حاوی  ی کامپیوتر )تقریبا

گیرد:  باشند. اطالعات مزبور به دو شکل کامالً مختلف مورد استفاده قرار می می اطالعات

 روش ژنتیکی و روش جنینی.

ولی این  استبرداری  افتد همان رونوشت در روش ژنتیکی تنها اتفاقی که می

که طی آن کل پذیرد  صورت میاز طریق نوعی اتصال پازلی پیچیده  برداری رونوشت

است.   دهد که سلول در حال تقسیم شوند. این حالت زمانی رخ می ی میهای مارپیچ کپ پله

العاده است. در زمان واحد حروف  باشد نیز بسیار خارق روش دیگر که روش جنینی می

ترکیب مختلف  ۶۴شوند.  می‘ خوانده’تایی، به نوبت  های سه صورت دسته کدگذاری شده به

تایی یا  واحد سه ۶۴و هر یک از این  (۴.۴. ۴  ۶۴تایی از چهار کد مزبور وجود دارد ) سه

آمینواسید  ۲۰عنوان یکی از  گذاری( و یا به شده )نقطه نگاری عنوان کدهای رمز به

کنم منظورم این  استفاده می‘ خواندن’گردد. وقتی من از لفظ  ترجمه می  ی پروتئین دهنده تشکیل

م که تمام این فرآیند براساس اصل اتصال کن خواند. مجدداً تٔاکید می نیست که کسی آنها را می

این کتاب  تألیفدهد. بسیار مایلم تا جزئیات آن را شرح دهم ولی هدف از  پازلی رخ می

باشد. فقط باید آنقدر بدانیم که توالی چهار نوع نوکلئوتید  پرداختن به این جزئیات نمی

نوع آمینواسید  ۲۰، توالی شود تایی خوانده می های سه صورت دسته وقتی به DNAی  زنجیره

ی پروتئینی نحوه  های یک زنجیره کند. سپس توالی آمینواسید ی پروتئین را تعیین می زنجیره

مزبور )پستی ‘ گره’کند. شکل  ی پروتئینی را معین می شکل آن زنجیره ای ی گره تشکیل توده

نماید که  را مشخص میعنوان یک آنزیم  ی عملکرد آن گره به و بلندی و سایر موارد آن( نحوه

واکنش شیمیایی خاصی باید در درون سلول اتفاق بیفتد. چه  گردد در نتیجه آن مشخص می

باشد.  ی آن نوع خاص از سلول و رفتار آن می واکنش شیمیایی داخل یک سلول تعیین کننده

یک هایی که در  رفتار سلول (ترین بخش داستان همین جا باشد البته شاید جالب)در نهایت 
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ی رشد جنین و تبدیل آن به یک نوزاد  کننده باشند تعیین جنین با همدیگر در حال فعالیت می

هر یک از ما از یک تک سلول به  رشدونموباشد. بنابراین عاملی که در نهایت موجب  می

باشد و البته همین نکته موضوع فصل آتی این  می DNAیک نوزاد و سپس انسان فعلی شده 

 د اختصاص داده است.کتاب را به خو
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۱۰ 

 پایین؟ به باال یا باال به پایین
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جان هالدینیکی از مشهورترین دانشمندان قرن بیستم به نام 
343
زمانی سخنرانی عمومی ایراد  

 این را بر زبان آورد:به  شبیه نمود. بعد از سخنرانی، خانمی ایستاد و جمالتی

ین، حتی ” با فرض میلیاردها سال که طی آن تکامل رخ جناب پروفسور هالد 

ی انسانی  توانم باور کنم که از یک تک سلول به یک بدن پیچیده داده، من نمی

ها سلول تشکیل شده که در قالب استخوان،  تبدیل شویم. بدنی که از تریلیون

ای عمل پمپاژ  هیچ وقفه ها بی عضله و اعصاب است، یا یک قلب که برای دهه

های خونی و  های بسیار طوالنی از رگ و شریان دهد، یا رشته میرا انجام 

 “مجاری کلیوی و در نهایت مغزی که قادر به تفکر صحبت و احساس باشد.

ین پاسخ جالبی به این خانم داد:  دهید. فقط  ولی خانم شما خودتان همین کار را انجام می”هالد 

 “برد. هم نُه ماه زمان می

 رشدونموباشه ولی نُه ماهی که من جهت ’نشی اینچنین داشته باشد، توانست واک آن خانم می

ام. نیازی نیست  است که از والدینم به ارث برده DNAتأثیر  گذارانم تحت نوزاد درون بدنم می

البته چنین سخنی صحیح است. والدین ایشان هم ‘ که خودم همه چیز را از صفر شروع کنم.

DNA اند و آنها هم از والدین خودشان و به همین  ه ارث بردهخود را از والدین خودشان ب

های گذشته بازمی گردیم. آنچه در میلیاردها سال تکامل رخ داده آن بوده که  صورت به نسل

صورت تدریجی در حال تکمیل بوده  آوردن نوزادان به عمل برای نحوه به DNAدستورالعمل 

باشد.  می طبیعی انتخابی دست  زاییده خوردن همگی است. این ساخته شدن، تکمیل و صیقل

نسل بعد منتقل  به اند از نسلی آوردن نوزادان خوب بوده عمل هایی که برای به آن دسته از ژن

های دیگری بوده که از این  انتقال و وراثت ژن اند و این انتقال و وراثت به قیمت عدم شده

ً در این فرآیند تدریجی و  فرصت محروم گشته ها نسل، نوع   کند در طی میلیوناند. ضمنا

 نوزادان نیز به آرامی در حال تغییر بوده است. 

همه چیز نورانی ’در همین ارتباط دعای جالبی وجود دارد که مضمون آن بدین شرح است، 

شاید آن را شنیده باشید. این متن در ستایش خدا و زیبایی و ظرافت مخلوقات او و ‘. و زیبا

 است: بخصوص موجودات زنده 

 همانا او بود که رنگ درخشانی به آنها بخشید

 های کوچکی از برای آنها ساخت همانا او بود که بال
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ولی حتی اگر معتقد باشید که خدا در خلقت جانوران دخیل بوده، متوجه خواهید شد که او 

ً به طور مستقیم نقشی در درخشان نمودن رنگ آنها و یا طراحی ابعاد بال آنها نداشته  رٔاسا

های درخشان و تمام اجزای دیگر یک بدن زنده همگی از یک تک سلول  ها و رنگ است. بال

است و  DNAتأثیر  گیرند. رشد جنینی تحت های رشد جنینی نشٔات می رآیندی ف و به واسطه

طور که در فصل قبلی مشاهده نمودیم دی ا ن ای  نیز خود حاصل از فعالیت آنزیم هاست.  همان

های کوچک درست کرده این کار  اگر خدا رنگ موجودات را درخشان نموده یا برایشان بال

دانیم که منظور از این  نین انجام داده است. امروزه میرا از طریق دستکاری در رشد ج

باشد )که به این صورت پروتئین و سپس چیزهای دیگر  می DNAدستکاری، دستکاری در 

 طبیعی انتخابارائه گردید(. اگر که  ۹شوند که البته شرح این مطلب در فصل  دستکاری می

های کوچک را  دهد و آن بال ام میهای درخشان را انج طور غیرمستقیم( آن رنگ آمیزی )به

دهد. آنچه  انجام می DNAکند )که البته اینچنین هم هست(، این کار را از طریق  طراحی می

های متمادی  است و آنچه در طول نسل DNAها را تحت نظارت خود دارد  بدن رشدونمو

DNA  طور غیرمستقیم  بوده است. بنابراین آنچه به طبیعی انتخابرا تحت نظارت خود داشته

 باشد.  می طبیعی انتخاببدن موجودات زنده نظارت دارد  رشدونموبر 

یطرح’ DNAشنیده باشید که حال  تابه شاید این جمله را
344
از ‘ نقطه به کامالً دقیق و نقطه 

ن دارای طرح کامالً غلط است. خانه و ماشی  ین جملهابدن است ولی توجه داشته باشید که 

ها  ها و ماشین ی دیگر که اساساً خانه لهاخیر. البته تفاوت مذکور با آن مسهستند ولی نوزادان 

ی  نقطه به نقطه برداری شوند ولی نوزادان خیر فرق دارد. در مبحث رونوشت طراحی می

برداری نقشهعمل ’ی یک خانه )یا مثالً یک ماشین(،  نقشه
345

صورت دقیق و کامل انجام  به‘ 

ی نقاط عیناً به  طوریکه دقیقاً همه به گردد پیاده میشود و سپس روی طرح رونوشت شده  می

های مربوط به یک خانه گم بشوند شما  گیرند. اگر طرح همان شکل اولیه در کنار هم قرار می

ها با مقیاسی کمتر روی  هاین انداز سازی پیادهگیری دقیق خانه و  توانید از طریق اندازه می

ام.   ی خودم انجام داده کاغذ دوباره همان طرح را بکشید. من به تازگی همین کار را برای خانه

گیری کرد و سپس ظرف  ها را اندازه ی من آمد و با یک متر لیزری تمام اتاق آقایی به خانه

شد از  ی دقیق بود که میی کامل از کل خانه کشید. این نقشه به قدر تنها چند ساعت یک نقشه

 ی من ساخت. روی آن رونوشتی عینی از خانه
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و یک  DNAتوانید در ارتباط با یک نوزاد انجام بدهید. بین یک  ولی شما این کار را نمی

به وجود ندارد. البته ‘ طرح رونوشت شده’ی یک  نقطه به ی نقطه عنوان نقشه نوزاد، چیزی به

ی من  های خانه ای هم نیست. پالن ی احمقانه د و ایدهفرضی چنین چیزی امکان دارصورت 

 باشد. در کامپیوتر می دیجیتال سازی ذخیره دست آمده قابل گیری دقیق هر اتاق به که با اندازه

]منظور در اینجا نقشه خانه[ را در داخل یک لوله آزمایش به  DNAتوانید  شما می

خوانده شود و رونوشتی  DNAآزمایشگاه ژنتیک دیگری )مثالً در ژاپن( بفرستید و در آنجا 

ی شما چاپ گردد. برهمین اساس یک رونوشت دقیق از خانه من را  دقیق از طرح خانه

دیگر وقتی که والدین اطالعات ژنتیکی خود  ای توان در ژاپن احداث نمود. شاید در سیاره می

گردد و  می‘ اسکن’این اتفاق بیفتد: بدن والدین به  شبیه دهند چیزی را به فرزندانشان انتقال می

دیجتیال  DNAصورت  شود و دست آخر هم نقشه مذکور به ی دقیقی تبدیل می سپس به نقشه

گردد. سپس از  می سازی یرهذخدر آن سیاره است(  DNA)یا هر چیز دیگری که معادل 

DNA شود. ولی توجه داشته باشید که اصالً  دیجیتال برای ساخت بدن نسل آینده استفاده می

ن ادعا این است که ایافتد. یکی از چندین دلیل  ی ما اتفاق نمی چیزی مثل این روی سیاره

یک پای شکسته  تواند به تولید چیزهایی مثل آثار خراش روی بدن و یا اسکن بدن والد نمی

طور یکجا تجمیع خواهد  های اجداد خود را به ها و شکستگی منجر شود. هر نسلی کل خراش

 نمود. 

اطالعات دیجیتال را  DNAنیز همانند یک کد کامپیوتری، کد دیجیتال است. بله،  DNAبله، 

نجاست که له ایانماید. ولی خیر، مس عدی منتقل میهای بیشمار ب از والدین به کودکان و نسل

شده نیست. به هیچ وجه این ‘ و نقشه کشی نقطه به نقطهطرح ’اطالعات انتقالی در قالب یک 

 باشد. آزمایشگاه ژنتیک قابلیت خواندن آن ای از نوزاد و یا اسکنی از بدن والد نمی طرح نقشه

یل چاپ و به یک نوزاد تبدیل کند. تنها راهی که برای تبد را تواند آن را دارد ولی نمی

 در ]رحم[ یک زن است! DNAبه یک نوزاد است قراردادن  DNAاطالعات 

 DNAی یک نوزاد نیست، پس چیست؟  نقطه به ی نقطه طرح یا همان نقشه DNAاگر 

ها برای ساخت نوزاد است، این مطلب  بسیار متفاوتی با مطلب  ای از دستورالعمل مجموعه

ی کامپیوتری  باشد. یا شبیه یک برنامه پاراگراف قبلی است. بیشتر شبیه دستور پخت کیک می

گردد: ابتدا این کار را انجام بدهید، سپس آن کار را انجام  که دستورات آن به ترتیب اجرا می

 ... اگر که نه بهمان را ... ، بعد از آن اگر چه و چه صحیح بود، فالن کار را انجام بدهیدبدهید

یک به  شبیه ی کامپیوتری و به همین صورت هزاران دستورالعمل یکی پس از دیگری. برنامه

شود. ولی دستور  ی نقاط انشعابی دچار پیچیدگی می دستورالعمل طوالنی است که به واسطه

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


181 

 

. ضمناً دستور پخت همانند است ای کوتاه است که فقط شامل چند دستور محدود پخت برنامه

توانید به  دستور ساخت یک خانه یا ماشین قابلیت بازگشت به مراحل قبل را ندارد. شما نمی

توانید  گیری یک کیک، دستور پخت آنرا از نو بسازید. بر همین مبنا هم نمی ی اندازه واسطه

دهد آن برنامه کامپیوتری را از نو  یک برنامه کامپیوتری انجام می کردن به آنچه با نگاه

 بسازید. 

نام دارد. در اینجا منظور ‘ باال به پایین’گردند  ها احداث می روشی که از طریق آن خانه

ی معماری در ابتدای آغاز فرآیند ساخت قرار دارد. معمار  این است که نقشه‘ باال’از 

شد: یک پالن با ابعاد دقیق هر اتاق، دستورالعمل دقیق  دقیق را میهای  ای از پالن مجموعه ک 

کشی، تعیین  کشی و سیم ی لوله درمورد جنس هر دیوار، نوع پرداخت نهایی هر دیوار، نقشه

های حفاظتی  ها، مشخص کردن محل دقیق دودکش، شومینه و تیرچه ها و پنجره محل دقیق در

ار و لوله قیق و موبهها با هدف اجرای د سردر. این پالن گردد.  کش ارائه می مو به بنها، نجه

های  سازی به حالت باال به پایین است و در آن معمار و یا بهتر بگوییم نقشه چنین ساختمان

نمایند. اصطالحاً این  هستند و از باال به پایین عملیات احداث را مدیریت میرٔاس  معماری در

سازی نقطه نقطه ساختمان’عمل را 
346
 نامیم. می‘  

شناسم  سازی پایین به باال خیلی متفاوت است. بهترین مثالی که در این خصوص می ساختمان

 زده شگفتنگاه کنید ]در انتهای کتاب[ و  ۱۰ی موریانه است. به تصویر شماره  یک النه

ن ت شوید. دنیل د 
347
ی جذابی برای نشان دادن تفاوت میان طراحی پایین به باال و باال  مقایسه 

به پایین
348
های بالقوه و پیچیدگی نتایج حاصله انجام داده است. در سمت  و همچنین شباهت 

ساگرادا فامیلیاراست این تصویر کلیسای زیبای 
349
بارسلونای اسپانیا قرار دارد. در سمت  

دارد که توسط فیونا ا ستیوارت ای قرار ی موریانه چپ النه
350
نج  ن ر  در پارک ملی آیر 

351
در  

ی مزبور تپه کوچکی از جنس گل است که توسط  استرالیا عکسبرداری شده است. النه

بخش اعظم این النه در زیر خاک قرار درواقع ها پدید آمده است.  جمعیتی از موریانه

از  گستردهای  یید مجموعهنما که در روی سطح زمین مشاهده می‘ کلیسایی’دارد. 

ی تعبیه شده در زیر زمین ایجاد گردیده  ی جریان هوای النه هاست که با هدف تهویه دودکش

 است.
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تک  شباهت این النه موریانه با کلیسای بارسلونا به طرز عجیبی اسرارآمیز است. ولی تک

ً براساس نقشه عمار مشهور کاتاالن نقطه و توسط م به ی نقطه جزئیات کلیسای بارسلونا تماما

آنتونی گائودی
352
ی  ، النهDNAچیزی، نه حتی  طراحی گردیده است. هیچ کس و هیچ 

ای بنا  ساده قواعدهای کارگر این النه را براساس  ها را طراحی نکرده است. موریانه موریانه

باشد گونه ذهنیتی از اینکه این النه باید چه شکلی  ها هیچ اند. هیچ کدام از موریانه کرده

لی در مغز یا  اند. هیچکدام از موریانه نداشته  DNAها هیچ تصویر یا پالنی از یک کلیسای گ 

ها وجود  ی موریانه جایی تصویر، نقشه یا طرحی برای النه خود ندارند. هیچگاه و در هیچ

پیروی  قواعدای  صورت مجزا فقط از مجموعه خودی خود و به نداشته است. هر موریانه به

دهند و یا اینکه بنای پایانی چه شکلی  ها انجام می و هیچ ذهنیتی از آنچه سایر موریانه کند می

 خواهد بود ندارد.

اگر به یک ’این است: ‘ ساده قاعده’چه هستند ولی منظور من از  قواعددانم آن  من دقیقاً نمی

لی مخروطی شکل و برآمده برخورد کردی، توده ل روی آن  سطح گ  ای دیگری از گ 

حشرات اجتماعی از موادشیمیایی خاصی )یا همان بوهای رمزگذاری شده که ‘ بگذار.

ف رومون
353
ی قواعدکنند. بنابراین  ی مهم ارتباطی استفاده می عنوان یک سامانه نام دارند( به 

کنند ممکن است به این ربط داشته  های کارگر در زمان احداث یک برج دنبال می که موریانه

وقتی به ‘ بوی آن فرومون را.’دهد یا  را می‘ بوی این فرومون’آیا آن بخش از بنا  که باشد

ی کلی در هیچ جایی  ظاهر شود، وقتی هیچ پالن و نقشه‘ طرحی’ قواعدواسطه پیروی از 

باال به ’گذاریم )برعکس طراحی  می‘ پایین به باال’اشد، نام این حالت را وجود نداشته ب

 ‘(. پایین

پایین به ‘ طراحی’ی مثال زیبای دیگری از  دهنده در انتهای کتاب نشان ۱۱تصویر شماره 

ی عظیمی از سارها در فصل زمستان در حال پرواز هستند. در این  باالست که در آن دسته

جای یک بنا، نوعی  است، به‘ رفتار’گیرد  خود می یک طراحی را بهمثال خاص آنچه شکل 

، ‘معماری در این میان در کار نیست’جای اینکه بگویم  رقص باله در دل آسمان. بنابراین، به

داند چرا سارها این کار  کسی دقیقاً نمی‘. طراح رقصی در این میان در کار نیست’گویم  می

ک شدن غروب آفتاب سیل عظیمی از این پرندگان گردهم دهند ولی با نزدی را انجام می

دهند. با وجود سرعت باال با آنچنان هماهنگی  های پرجمعیتی را تشکیل می آیند و دسته می

آید و در آسمان رقص کنان به این سو و آن  کنند که برخوردی بین آنها به وجود نمی پرواز می
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رنده رهبر قرار دارند. خیل عظیم سارها چرخند، انگار که همگی تحت فرمان یک پ سو می

مزبور دارای ‘ جاندار’طوریکه  رود به به این سو و آن سو می‘ جاندار واحد’همچون یک 

ً برخی از فیلم باشد. توصیه می مرزبندی و خط و خطوط مشخص و معین می های  کنم حتما

های زمستانی  دسته’ی این شگفتی جهان را ببینید. کافیست در یوتیوب عبارت  العاده خارق

سارها
354

 را ]به زبان انگلیسی[ جستجو نمایید.‘ 

نگرید  جمعی این خیل عظیم در قالب یک جاندار واحد تنومند می وقتی به حرکت دسته

توانید از این فکر حذر کنید که این پرواز دارای یک رهبر یا هماهنگ کننده است، یک  نمی

حاال به چپ بپیچید، ’ها در ارتباط است:  ر پرندهی رئیس که از طریق دورذهنی با سای پرنده

به نظر کامالً باال به پایین ‘ به دور خود بچرخید و سپس به سمت راست خود تاب بخورید...

رسد ولی خیر، اینطور نیست. نه کارگردانی وجود ندارد و نه رهبر ارکستری، نه خبری  می

ای باید در نظر داشته  ک چنین پدیدهاز معمار است و نه خبری از رئیس پرندگان. برای در

مای کلی فعالیت آنها  پایین به باال پیروی می قواعدتک این سارها از  باشیم که تک کنند ولی ش 

رسد که انگار این پدیده از باال به پایین است. این مثال هم شبیه مثال موریانه  طور به نظر می

اس زمان بسیار بیشتر است. ضمناً آنچه هاست با این تفاوت که در اینجا سرعت عمل در مقی

لی نیست بلکه یک رقص باله این پرندگان ایجاد می ی بدون طراح در دل  کنند یک کلیسای گ 

 آسمان است. 

ینولدز یگ ر  ر  ک 
355
ی  عنوان یک برنامه نویس کامپیوتر و فردی باهوش قدرت این پدیده به 

ای به نام  ما نمایان ساخت. او برنامهپایین به باال و غیرطراحی شده را به زیبایی برای 

بویدز
356
سازی نماید. شاید تصور  جمعی پرندگان را شبیه نوشت تا از طریق آن پرواز دسته 

ینولدز ُکل الگوی حرکتی دسته نویسی نموده است، ولی  ی پرندگان را برنامه نمایید که ر 

درواقع گذاشتیم ولی  ه پایین مینویسی باال ب اینطور نیست: اگر چنین بود باید نام آنرا برنامه

نویسی خود  نویسی پایین به باال بود. او تالش بسیاری نمود تا برنامه آنچه او انجام داد برنامه

ی بدین شرح تعریف نمود: قواعدرا درمورد یک تک پرنده انجام بدهد و در این مسیر 

حواست به پرندگان کناری خود باشد. اگر بغل دستی شما فالن کار را انجام داد شما ’مثالً 

ینلودز ‘ بهمان کار را انجام بده. خود را برای یک تک پرنده به حد کمال  قواعدوقتی ر 

ه تهیه کرد و ی ایجاد شد ها رونوشت از پرنده نمود: ده‘ همانندسازی‘رساند، سپس همان را 

ی پرندگان را زیر نظر  ی رفتار کل دسته نمود و نحوه‘ رها’همه آنها را در داخل کامپیوتر 
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شکل گروهی به حرکت درآمد.  به دسته پرندگان واقعی به گرفت. برنامه بویدز بسیار شبیه

ینولدز ساخته سازی به مراتب زیباتری را که براساس شبیه شبیه ۱۲تصویر شماره   سازی ر 

ا دهد. این شبیه شده نشان می سازی توسط جیل َفنتاتز
357
ی علمی  برای موزه 

فرانسیسکو سان
358
 انجام شده است.  

ینولدز در ابعاد دسته نکته حائز اهمیت این است که سطح برنامه ی کلی سارها نبود.  نویسی ر 

رفتار گروهی عنوان  در سطح فقط یک سار انجام داد. آنچه بعداً بهرا نویسی خود  او برنامه

نویسی پایین به باالست با  سارها مشاهده شد یک پیامد بود. عملکرد جنینی نیز مشابه با برنامه

های واحد در یک جنین همان نقش پرندگان واحد در یک گروه کلی از  این مفهوم که سلول

ها پرندگان را دارند. رشدونمو جنینی شامل تحرکات زیاد سلولی است و در این تحرکات غشا

گیرند. این  خود می شکل مقعر بهو شوند  طور پیوسته تا می های سلولی به های بافت و الیه

 ‘. رهبری’دارند و نه ‘ طراح رقصی’مورد هم مشابه با سارهای رقصان است که نه 

شود. مطالب بسیار  منجر به ایجاد نوزاد می DNAجنین شناسان در تالشند تا بدانند چگونه 

خواهم در این مقال وارد جزئیات شوم.  حال کشف شده ولی من نمی بطه تابهزیادی در این را

خودی خود نیازمند یک کتاب جداگانه است و اصالً هم  پرداختن به جزئیات مزبور به

عنوان فرآیندی  موضوع بحث کتاب فعلی نیست. در اینجا باید فقط بدانیم که رشدونمو جنین به

ها و یا  ی موریانه رآیند پایین به باالست )شبیه به النهشود یک ف که طی آن بدن ساخته می

نقطه و مو به مویی برای اجرا وجود ندارد، هر  به جمعی سارها(. هیچ طرح نقطه پرواز دسته

ً مشابه  مختص به خودش پیروی می قواعدسلول جنینی در حال رشد از  کند. این اصل دقیقا

لی و یا پیروی مختص به  قواعدها از  تک موریانه پیروی تک خود در جهت ساخت کلیسای گ 

 مربوط به خود در جهت پرواز و به دور هم چرخیدن است.  قواعدتک سارها از  تک

شوم تا نشان  گذارم و به مبحث مراحل ابتدایی حیات جنینی وارد می حال کمی پا فراتر می

، سلول یافته لقاحدانید تخمک  طور که می کنند. همان به چه صورت عمل می قواعدبدهم که این 

گردد و سپس آن دو سلول جدید نیز هر کدام به دو  تکی بزرگی است که به دو نیم تقسیم می

رسد. سپس آن چهار سلول به  ها به عدد چهار می شوند و مجموع سلول سلول دیگر تقسیم می

... ولی بعد از هر تقسیم سلولی ابعاد کلی به همان  لی آخرگردند و ا می تقسیمهشت سلول 

ی اولیه دچار تقسیمات سلولی به اعداد دو،  ماند. همان ماده ی سلول تخم اولیه باقی می اندازه

کند. زمانی که  گردد و یک گوی کروی مشخص را ایجاد می ... می چهار، هشت، شانزده و
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پایین  قاعدهها با پیروی از همان  رسد، کلیه این سلول ها به عددی در حدود صد می تعداد سلول

دهند که نام آن ب الستوال به باال گوی کروی توخالی را شکل می
359
باشد. سایز کلی  می 

های زیاد  ی اولیه است با این تفاوت که سلول یافته لقاحی همان سلول تخمک  بالستوال به اندازه

 باشند. اند و همگی نیز بسیار ریز می ع شدهدر بالستوال همگی در دیواره خارجی آن جم

گذارد ولی گوی مزبور  ها نیز رو به افزایش می با افزایش تقسیمات سلولی، تعداد سلول

جای افزایش حجم  دهد این است که به باشد. اتفاقی که رخ می ی خود می همچنان در ابعاد اولیه

کنند، بخشی از دیواره به سمت  میها از قواعد مختص به خود تبعیت  کلی، هر بار که سلول

شود. در نهایت این تورفتگی تا به حدی ادامه پیدا  داخل و مرکز گوی دچار تو رفتگی می

گیرد. نام گوی دوالیه گاستروال  جای یک الیه، دوالیه در درون گوی شکل می کند که به می

السیونشود را اصطالحاً گاسترو است و فرآیندی که طی آن گاستروال ایجاد می
360
 نامند. می 

 

 

ای نیست و اصالً هم به یک نوزاد شباهت ندارد.  آشکار است که گاستروال چیز خیلی پیچیده

کنم به این نکته پی برده باشید که چگونه پیروی از قاعده پایین به باال توسط هر  ولی فکر می

این کار از طریق درواقع گیری گاستروال شود.  تواند موجب شکل طور مجزا می سلول به

گیری دیوار دوالیه  ی بالستوال و ایجاد فرورفتگی که در نهایت منجر به شکل گسترش دیواره

طور جداگانه  ی همین قواعد پایین به باال که به پذیرد. در ادامه به واسطه شود صورت می می

ت بیشتری یابد و به تدریج شباه برای هر سلول جنینی وجود دارد، شکل کلی جنین تغییر می

 کند.  به نوزاد پیدا می
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افتد. در این فرآیند  اتفاق می‘ تورفتگی’بعد از فرآیند گاستروالسیون، نوع دیگری از فرآیند 

شناسیم تورفتگی به وجود آمده با  سازی( می )عصب‘ نوروالسیون’عنوان  جدید که آنرا به

ی اصلی  دها به رشتهپذیرد و همین مجرای توخالی بع قطع یک مجرای توخالی پایان می

تک ما از باال به پایین و در کل  ای که در بدن تک گردد )همان رشته عصب بدن تبدیل می

های نوروالسیون به  ستون فقرات کشیده شده است ]نخاع[(. در این مرحله هم تو رفتگی

تصویر کنند.  افتد که از قواعد پایین به باال پیروی می هایی اتفاق می ی فعالیت سلول واسطه

رفته  بخش تو‘ سازی منقطع’و سپس ‘ تورفتگی’دهد که چگونه از طریق  ذیل نشان می

گیرد. جزئیات این مرحله با مرحله گاستروالسیون متفاوت است ولی  مجرای عصبی شکل می

 کنند. هر دوی آنها از اصل پایین به باال تبعیت می

 

ینولدز از طری به خاطر می یگ ر  ر  ق برنامه نویسی  رفتار  فقط یک سار آورید که چگونه ک 

درواقع جمعی بنویسد.  صورت دسته سازی پرواز گروهی سارها را به موفق شد تا برنامه شبیه

ی خود در ارتباط با یک پرنده بارها رونوشت گرفت و سپس  ی نوشته شده او از تک برنامه

ینولدز همانند پرندگان  سازی شده رفتار جمعی آنها را مورد مشاهده قرار داد. محصول شبیه ر 

شکل پایین به باال،  جمعی به ی رقصان را تشکیل داد. ظهور این رفتار دسته واقعی یک دسته

باشد که از قواعد خاص خود پیروی  سازی شده می ی شبیه پیامد عملکرد هر تک پرندهدرواقع 

دان به نام جورج اُست ر شناس و ریاضی نمایند. یک زیست می
361
  ً همین کار را روی  نیز دقیقا

های جنین پیاده نمود. او برنامه کامپیوتری نوشت که بتواند از طریق آن رفتار یک  سلول
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سازی نماید. اُست ر در ابتدای امر برای اینکه بتواند این کار را انجام بدهد  سلول معین را شبیه

جمع آوری دانستند  ها می شناسان بسیاری درمورد تک سلول جزئیات زیادی را که زیست

ای هستند.  به غایت پیچیدهها چیزهای  نمود. این جزئیات واقعاً پیچیده بودند چون اصوالً سلول

ینولدز )به نام بویدز( براساس عملکرد کل  له مهم اینجاست که هماناولی مس طور که برنامه ر 

ی سارها طراحی نشده بود، برنامه اُست ر نیز براساس عملکرد یک جنین طراحی نشده  دسته

عنوان یک  است و مالک او فقط و فقط یک تک سلول و تمایل آن به تقسیمات سلولی به

ست. ولی در نظر داشته باشیم که سلول به غیراز تقسیمات سلولی عملکرد بسیار مهم بوده ا

ی خود لحاظ نمود. در  دهد و اُست ر نیز این کارها را در برنامه کارهای دیگری هم انجام می

ی  ی اُست ر شروع به تقسیم نمود درحالیکه او روی صفحه نویسی شده نهایت سلول برنامه

 کامپیوتر نظاره گر این فرآیند بود. 

های جدید خصوصیات و رفتار سلول اولیه را به  با هر تقسیم سلولی، سلول

بردند. بنابراین به عبارت دیگر، این کار اُست ر مشابه همانند سازی  ارث می

جمعی براساس  از رونوشت اولیه در مثال بویدز بود که در آن رفتار دسته

طور که  انرفتار انفرادی سار مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت هم

ینولدز مشابه با عملکرد دسته جمعی سارها بود...، ُخب  عملکرد محصول ر 

ی کار اُست ر به چه شکل بود )تصویر ذیل( و  باید خودتان ببینید که نتیجه

سپس آنرا با تصویر نوروالسیون واقعی مقایسه نمایید. البته این دو دقیقاً 

ً مشابه با ی ک طور که نتیجه مشابه همدیگر نیستند همان ینولدز دقیقا ار ر 

جمعی سارها نبود. در هر دو مثال آنچه من سعی در نشان دادن  پرواز دسته

آن دارم قدرت طراحی پایین به باال با تکیه بر قواعد فردی و پایه و در نبود 

 هر گونه معمار یا طراح است.

ی این کتاب خارج  مراحل بعدی جنین سازی به دلیل پیچیدگی از حوصله

های مختلف مثل عضله، استخوان، عصب، پوست، کبد و کلیه  است. بافت

های هر بافتی بسیار  آیند. سلول همگی از طریق تقسیم سلولی به وجود می

 DNAی آنها دارای یک  رسند ولی همه متفاوت از یکدیگر به نظر می

ها از آن جهت است که  مشترک هستند. علت تفاوت موجود در این بافت

ها فعال  های مختلف _ در این بافت _ ژن DNAمختلفی از های  بخش

اند. در هر بافتی تنها تعداد کمی یعنی چیزی در حدود دهها هزار ژن  شده

ها  های )همان آنزیم ی مزبور این است که پروتئین شوند. مفهوم جمله فعال می
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شوند، تنها اقلیت  میهای آن بافت تولید  یا دستیاران آزمایشگاهی( هر بافتی که در داخل سلول

های دیگر نیز در  دهند _ و البته آنزیم تولید را به خود اختصاص می های قابل ناچیزی از آنزیم

شکل  های هر بافت به شود تا سلول گردند. همین امر موجب می های دیگر تولید می بافت

محدود و مختص خود رشد نمایند. رشد هر سلول از طریق تقسیمات سلولی و براساس قواعد 

گردد: یعنی  پایین به باالست. گاهی اوقات نیز در اثر بروز یک خطا، رشد بافت متوقف نمی

دهد پیروی  ها از قواعد پایین به باالیی که به آنها دستور توقف تقسیمات سلولی را می سلول

شویم. ولی البته در اکثر  کنند. این همان جائیست که ما دچار توموری مثل سرطان می نمی

 دهد.  موارد چنین چیزی رخ نمی

به آنها اشاره  ۹همراه بلورهایی که در فصل  ی جنین شناسی پایین به باال را به حاال بیایید ایده

های برف _  زنه باشند یا الماس و یا دانه کردیم از یک منظر ببینیم. بلورها _ خواه سنگ آتش

سازند. در مثال مربوط به بلور، قواعد  با تکیه بر قواعد پایین به باال شکل زیبای خود را می

اند  هایی را که با این قواعد به نظم رسیده باشد. ما مولکول های شیمیایی می از نوع قواعد پیوند

کس شکل بلور را  ی مهم اینجاست که هیچ به سربازان حاضر در یک رژه تشبیه نمودیم. نکته

ز قواعدی در یک سطح محدود و پایه خودی خود و با پیروی ا طراحی ننموده و این شکل به

 به وجود آمده است.

سپس مشاهده نمودیم که چطور قواعد پیوندهای شیمیایی _ از طریق فرآیندی که مشابه با 

به بلور ایجاد  تر نسبت باشد _ چیزهایی به مراتب پیچیده های پازل به یکدیگر می اتصال تکه

ن. سپس همان نوع پازل سازی موجب گشت تا های پروتئی کنند: یعنی همان ایجاد مولکول می

را تشکیل بدهند. بعد از آن دیدیم ‘ های گره خورده توده’های پروتئین  زنجیره

ها را قادر ساخت تا در  مزبور این گره‘ های  گره’موجود در سطوح ‘ های  فرورفتگی’که 

ایی خاص در داخل شیمی های ها نیز انجام واکنش قالب آنزیم ایفای نقش نمایند. نقش آنزیم

به نوعی ‘ فررفتگی’نیز عرض نمودم، کاربرد لفظ   طور که قبالً  باشد. البته همان ها می سلول

های گره خورده،  انگاری بیش از حد موضوع مورد بحث است. برخی از این مولکول ساده

سو به  روی دو پا در داخل سلول از این  ماشین پمپ و یا قدم زنندگان کوچکی هستند که عمالً 

پردازند! در  های خود می ی فراوان به انجام ماموریت دارند و با مشغله آن سو گام برمی

های مولکولی بدن شما ماشین’یوتیوب عبارت 
362

]به زبان انگلیسی[ را جستجو کنید از ‘ 

 دیدن این تصاویر عمیقاً متحیر شوید.
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های  شوند که همین موضوع موجب بروز واکنش های دیگر می ها موجب فعال شدن آنزیم آنزیم

شود تا  های شمیایی درون سلولی فوق باعث می گردد. واکنش شمیایی خاص دیگری می

ها با همکاری یکدیگر و با پیروی از یک رشته قواعد محدود و انفرادی مشابه با مثال  سلول

گردد. در  ر، جنینی را ایجاد نمایند که سپس همان جنین به نوزاد بدل میسازی جورج اُست   شبیه

 DNAی  ضمن هر گامی در این مسیر براساس قواعد اتصال پازل گونه است و به وسیله

باشد ولی با این تفاوت که این  گیری بلور می به همان شکل گردد. کل مسیر شبیه کنترل می

 بلورها از نوع بسیار خاصی هستند. 

شود و همین طور از مسیر نوزادی به کودکی و  البته این فرآیند در هنگام تولد متوقف نمی

 ً های موجود در  تفاوت  سپس از کودکی به بلوغ از بلوغ به سنین باالتر ادامه دارد. طبیعتا

DNA های اتفاقی رخ داده است _ منجر به بروز تفاوت در  افراد مختلف _ که در اثر جهش

باشد. اثرات  می DNAشود که کارشان بلورسازی و یا ایجاد گره در لوای  ی میهای پروتئین

شکل  وار به های مذکور در نهایت و پس از طی یک مسیر زنجیره ظاهری و ملموس تفاوت

تر  دهد. شاید یک چیتای بالغ کمی سریع های فیزیکی در بدن افراد بالغ خود را نشان می تفاوت

پرست کمی بیشتر به سمت بیرون پرتاب شود. شاید یک  زبان آفتاب تر بدود. شاید و یا آهسته

شتر بتواند قبل از اینکه از تشنگی تلف شود چند کیلومتر بیشتر در صحرا قدم بردارد. شاید 

تیغ یک گل رز کمی بیشتر تیز باشد. شاید زهر مار کبرا کمی بیشتر کشنده باشد. هر جهشی 

جیره بسیار بسیار طوالنی از اثرات بینابینی روی تواند بعد از طی یک زن می DNAروی 

وانفعاالت شمیایی سلول و الگوهای رشد جنینی، اثر یا همان نمود خود را  ها، فعل پروتئین

نمایان سازد. این نمود ممکن است یه قیمت امکان بقای بیشتر یا کمتر و در نتیجه تولید مثل 

ای که مسبب این تغییر  مین نسبت نیز دی ا نبیشتر یا کمتر آن موجود خاص منتهی شود. به ه

بوده از احتمال حضور کمتر یا بیشتری در نسل بعد برخوردار خواهد بود. بنابراین، همین 

هایی که در جمعیت دوام  گذرند، ژن ها سال می ها در طی هزاران و یا میلیون طور که نسل

هایی  به این مفهوم که بدنهستند. خوب ‘ خوب’های  مانند جزء ژن آورند و باقی می می

تری را بدون آب َسر  های بلندتری دارند و یا مسیر طوالنی دوند یا زبان سازند که سریع می می

 کنند.  می

داروین طبیعی انتخابطور خیلی موجز، این همان نظریه  به
363
است. همان دلیلی که چرا  

ارند. جزئیات اینکه هر کدام از دهند اینقدر تبحر د به آنچه انجام می گیاهان و جانوران نسبت

ها با هم  گیاهان و جانوران در چه خصوصی تبحر دارند و خوب هستند بنا به تفاوت گونه
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ای  گردد: بقا به اندازه بودن در یک چیز برمی ی اینها به خوب فرق دارد. ولی در نهایت همه

باشد را به  اصی میبودن یا تبحرشان در امر خ خود را که همان رمز خوب DNAکه بتوانند 

شویم  متوجه می طبیعی انتخابنسل بعد از خود منتقل نمایند. بعد از گذشت هزاران نسل از 

شدیم( که شکل حدودی و  کردیم متوجه می زیستیم و عمر می )یا اگر خودمان این همه مدت می

است. بعد از میانگین در میان جمعیت جانوران تغییر کرده است. این یعنی تکامل اتفاق افتاده 

ها میلیون سال به قدری تکامل به جلو رفته که َجدی که شبیه یک ماهی بوده  گذشت صد

موجب ایجاد نسلی شده که بیشتر به موش کور شباهت داشته است. به همین نسبت و بعد از 

ای مثل من و شما  گذشت میلیاردها سال به قدری تکامل رخ داده که از جدی مثل باکتری نواده

 آمده است.  پدید

بینیم چون اجداد آن موجود  هرچیزی درمورد یک موجود زنده به همین صورت است که می

اند. تمایل به دینداری یکی از  های متعدد تکامل یافته به این صورت در طی گذشت نسل

طور که موسیقی و رابطه جنسی اینگونه هستند.  آید، همان های مغز انسان بشمار می خصیصه

معقوالنه است که تصور کنیم تمایل به باور مذهبی همانند سایر چیزها درباره ما بنابراین 

تعمیم به مواردی مثل  ها توضیحی از جنس تکامل دارد. البته که همین استدالل قابل انسان

باشد. ولی توضیح تکاملی این موضوع چیست؟ این  بودن نیز می اخالق مدار بودن و یا خوب

 بعدی به آن خواهیم پرداخت. پرسشی است که در فصل 
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۱۱ 

 به ما آیا باشیم؟ دیندار کهایم  پیداکرده تکامل شکلی به ما آیا

 باشیم؟ خوب کهایم  پیداکرده تکامل شکلی
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ً تا همین اواخر همه به نوعی خدا، باور داشتند. به غیراز اروپای غربی که در حال  تقریبا

اند، اکثر مردم دنیا و از جمله ایاالت متحده همچنان معتقد   حاضر جمعیت کمی در آن مذهبی

لحاظ علمی نداشته باشند. آیا  به خدا یا خدایانی هستند، بخصوص اگر تحصیالت مناسبی به

عنوان نوعی باور  ر به خدا نباید توضیح داروینی وجود داشته باشد؟ آیا باور دینی، بهبرای باو

در باور دینی را  مٔوثرهای  به خدا یا خدایان به بقای اجداد ما کمک نکرد تا بتوانند همان ژن

 های پس از خود نیز انتقال بدهند؟ به نسل

البته نوعی جواب مثبت. ولی چنین کنم که پاسخ این پرسش احتماالً مثبت باشد،  تصور می

باوری به این معنا نیست که خدایانی که مردم به آنها معتقدند، صرفنظر از نوعشان واقعاً 

ای کامالً   لهای وجود خدا )یا خدایان( مس لهای داشته باشند، بر همین اساس، مسوجود خارج

شما را نجات بدهد و البته تواند زندگی  متفاوت است. باور به چیزی که وجود ندارد حتی می

 توان نمود این مطلب را به طرق مختلف شاهد بود. می

تعادل  ،آورید که غزال و گورخر باید میان ترس زیاد و نترس بودن بیش از حد به خاطر می

های بسیار دور در  ظریفی ایجاد کنند؟ حاال تصور کنید که شما انسان نخستینی در زمان

ما هم مثل غزال باید میان هراس کافی از شیر و پلنگ و هراس بیش های آفریقا بودید. ش دشت

طوریکه از پرداختن به زندگی عادی و روزمره محروم شوید، تعادل مناسبی را  از حد به

توانست چیزی مثل بیرون کشیدن  نمودید. درمورد انسان، کار روزمره می برقرار می

زمینی  مشغول جمع آوری سیبکه  الیدرحزمینی از دل زمین و یا جفت یابی باشد.  سیب

زار  کنید و جنبشی را در میان بیشه شنوید و سر خود را بلند می هستید ناگهان صدایی را می

بینید که ممکن است خبر از وجود شیری در آن حوالی بدهد. ولی شاید هم وزش باد باشد.  می

اید  کنده  زمینی ی به سیبدر همین حین کارتان خوب جلو رفته و زمین را بخوبی برای دسترس

 شود کرد، شاید آن صدا، صدای یک شیر باشد.  ولی چه می ،خواهید دست از کار بکشید و نمی

اگر باور داشته باشید که آن صدا از سوی یک شیر است و در واقعیت هم اینچنین باشد، همین 

ولی درک باور صحیح ممکن است منجر به حفظ جان شما شود. درک این مطلب ساده است 

ی بخصوص، صدای شیر نباشد،  قسمتی بعدی دشوار. حتی اگر هم صدای مزبور در آن برهه

پیروی از این سیاست کلی که باور داشته باشیم تحرکات یا اصوات مرموز هشداری در جهت 

آید که  تواند منجر به حفظ جان شما شود. چون گاهی اوقات پیش می وجود خطر هستند می

ً از سوی یک شیر تحرک یا صدای مز . ولی اگر همین حس هراس در شما باشدبور واقعا

ش برگی پا به فرار بگذارید، نه فقط از سیب ها  زمینی بیش از حد باشد و با هر صدای خش  خ 

مانید. ولی حتی فردی که تعادل را در این امر رعایت  بلکه از سایر امور زندگی نیز باز می
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شتباه بوده است. بر همین بیند که تصورش در رابطه با حضور شیر ا کند نیز گاهی اوقات می

ی جان  مبنا، تمایل به داشتن باوری که اساساً ممکن است غلط از آب دربیاید شاید نجات دهنده

های زنده ماندن، باور به  دهد که یکی از روش شما باشد. بنابراین، این مطلب نشان می

 چیزیست که وجود خارجی ندارد و کذب است. 

ها تمایل به باور به عامل )نهاد( دارند  نمایم. انسان را بیان می تری این نکته شکل فنی حاال به

چیست؟ عامل چیزیست که عملی را با هدف ‘ عامل’)یعنی تمایل به ا سناد پدیده به یک نهاد( . 

ش در بیشه خاصی به صورت عامدانه انجام می ش خ  زار  دهد. وقتی باد موجب صدای خ 

رد. باد عامل نیست ولی شیر یک عامل است. شیر شود، عاملی در این میان وجود ندا می

بخشد تا  ای بهبود می شکل پیچیده عاملی است که هدفش خوردن شماست و رفتار خود را به

های شما جهت فرار را  کند تا فعالیت بتواند شما را به چنگ بیاورد و ضمناً مجدانه تالش می

راس باشیم ولی شاید هم ترس ما هدر در ه‘ عامل’خنثی نماید. ارزَشش را دارد که از وجود 

دادن وقت و توان باشد چون عامل مفروض ممکن است چیزی بیش از مثالً وزش باد نباشد. 

لحاظ میانگین کلی، زندگی شما متمایل به خطرات بیشتر باشد، باید کفه سنگین  هر چقدر به

و از همین رو  ترازوی احتیاط شما به سمت دیدن عوامل مختلف در هر جا و مکانی باشد

 ممکن است گاهی اوقات هم دچار باور به امر کذب بشوید. 

خنجری  در این روزگار، ما دیگر مجبور نیستیم تا از وجود جانورانی مثل شیر و ببر دندان

ها از  ترسند. بچه های عصر نوین هم از تاریکی می در هراس و واهمه باشیم. ولی حتی انسان

اید که ناگهان  هم از دزد و راهزن. شب، تنها در تخت خود خوابیدهترسند و بزرگترها  لولو می

شنوید. شاید باد باشد، یا شاید هم الوار چوبی قدیمی خانه که به صدا افتاده است.  صدایی می

ولی شاید هم یک دزد مسلح باشد. ممکن هم هست که گمانتان به این دقیقی که مثالً صدا حتماً 

جای  ی شماست این است که در هراسید به لهااشد. در کل آنچه مسیک دزد است نبی  از ناحیه

دانید و  چیز غیرعاملی مثل وزش باد یا صدای چوب، عاملی در کار باشد که اسم آنرا نمی

هویتش برای شما آشکار نیست. ترس از عوامل، هر چقدر هم که غیرعقالنی و یا در این 

ان در وجود ما نهادینه شده است. همکار من ربط باشد، شاید از اجداد ُکهنم مورد خاص بی

دکتر اَندی تامسون
364
چرا به خدا یا مطلب فوق را به این صورت در کتاب خود تحت عنوان  

365خدایان باور داریم
جای دزد اشتباه  ای را به نماید: احتمالش زیاد است که ما سایه مطرح می 

جای سایه اشتباه بگیریم. ما حتی در مواقعی  بگیریم؛ ولی احتمالش کم است که ما دزدی را به
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گرایشمان به سمت دیدن عامل یا عوامل است. البته کل ماهیت دین   که عاملی وجود ندارد،

 د.گرد در پیرامون می یلنیز حول محور یافتن عام

انگار زنده’ادیان اجداد ما 
366

دیدند  نگریستند عاملی می گرا( بودند: به هر سویی که می )جان‘ 

طور که در کتاب  نامیدند. همان و در اغلب موارد نیز آن عامل یا عوامل را خدا یا خدایان می

دوست داشتنی  استیفن ف رای
367
تحت عنوان اساطیر 

368
ه، اینگونه شد که به وضوح مطرح شد 

خدایان یونان سربرآوردند. در سرتاسر دنیا انواع مختلفی از خدایان رودخانه، آذرخش، دریا، 

اند. خورشید یک خدا  ی جنگل تاریک وجود داشته ماه، آتش، خورشید و یا شیاطینی مثل اجنه

ورات ی مناجات و نذ بایست مهر او را جلب نمود و از او به واسطه بود، عاملی که می

گرفت که از روز بعد طلوع نکند. آتش هم خدایی بود که  دلجویی کرد وگرنه شاید تصمیم می

گرایید. آذرخش نیز یک خدا  نیاز به قربانی داشت و در غیراز آن صورت به خاموشی می

در عین  وهوا آبتواند عامل چنین غرش مهیبی باشد؟  بود، اصالً چه چیزی به غیراز خدا می

بود و طبیعی بود که مردمان باستان  بینی پیشی که در حیات داشت بسیار غیرقابل اهمیت باالی

ً راهی برای پایان دادن به  فکر کنند عواملی بر احوال متغیر آن تأثیر گذار است. مطمئنا

توجه فراهم کنیم  خشکسالی وجود دارد؟ اگر برای خدای باران یک قربانی چشمگیر و قابل

خواهد شد. شاید به قدر کفایت برای خدایان توفان مرثیه نسرودیم و از احتماالً مشکل برطرف 

 آن روی بود که آنها خشمگین شدند. 

یَهوه در ذهن مردم تکامل پیدا کرد و به یگانه خدای یهودیان بدل گردید و پس از آن نیز خدای 

کنعانیان بود،  مسیحیان و مسلمانان شد. البته قبل از این مسائل، یهوه، خدای توفان در میان

همان مردمی که بعدها یهودیان از آنها نشٔات گرفتند. سایر خدایان کنعان در عصر برونز که 

گرفتند شامل بعل )خدای باروری(، ا ل )خدای  در ابتدا در کنار یهوه مورد پرستش قرار می

برتر( و همسر او آشراه
369
بعدها بودند. براساس نظرات برخی از اندیشمندان تاریخ ادیان،  

در ذهن مردم، یهوه با ا ل و آشراه ترکیب گردید تا به تنها خدای یهودیان بدل گردد. بنابراین، 

انگاری عصر برونز دچار پوست اندازی شد و به یکتاپرستی عصر آهن بدل گردید. بعد  زنده

بته از آن نیز ادیان مسیحیت و اسالم هم همان خدای یهودیان را برای خود اختیار نمودند. ال

های بیشتری گردید و به قهرمان  بعدتر از آن نیز همان خدای توفان دارای تکامل و پیچیدگی

 های آکسفورد و هاروارد بدل گردید.  ت تألیف شده توسط استادان دانشگاهاکتب الهی
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پیش از این من اشاره نمودم که در زمان قدیم افراد به امید از بین رفتن خشکسالی نذوراتی را 

کردند قربانی کردن  نمودند. ولی اصالً چرا فکر می پیشکش می وهوا آببه درگاه خدایان 

کند؟ مغز انسان جستجوگر الگوهاست.  کسی[ کمکی به رفع مشکل آنها مییا  ]چیزی

شده تا تمایل به یافتن الگوها در مغز انسان نهادینه گردد. برای مثال،  موجب طبیعی انتخاب

عنوان نوعی الگو: اینکه ترتیب تقدم و تاخر در رخدادها به چه صورت است. ما  ها به توالی

دهد، باران در پس تجمع ابرهای تیره و اینکه  یابیم که توفان، در پس صاعقه رخ می درمی

چه چیزی در پس چه چیزی ’ه بار نخواهد نشست. ولی فرمول اگر باران نبارد محصولی ب

به این ‘ چه چیزی در پس چه چیزی است’ای است. سپس معلوم شد که  فرمول پیچیده‘ است

دهد بلکه فقط گاهی  ، رخ می‘چیزی در پس چیز دیگری’مفهوم نیست که همیشه

میزش جنسی رخ دهد. مثالً حاملگی در پس آ رخ می‘ چیزی در پس چیز دیگری’اوقات 

 دهد ولی فقط گاهی اوقات. می

ایم غافل از آنکه اصالً الگویی در  کنیم که الگویی را تشخیص داده ها اغلب فکر می ما انسان

کار نبوده است. آمارشناسان علم ریاضی در رابطه با تالش انسان جهت شناسایی الگوها، دو 

ً آ مسیر ادراکی اشتباه را متذکر شده های کاذب نها را مثبتاند و اصطالحا
370
های  و منفی 

کاذب
371
گویند که در آن شما متصور به وجود  نامند. مثبت کاذب به حالت یا شرایطی می می 

ی رایج از خطای مثبت کاذب است.  الگوی خاصی هستید که وجود ندارد. خرافات یک نمونه

طی آن فرد،  باشد که برخالف آن، منفی کاذب است که منظور از آن اشاره به حالتی می

دهد. بین گزیده شدن توسط  الگوی خاصی را وقتی که واقعاً آن الگو وجود دارد تشخیص نمی

یک پشه و ابتال به بیماری ماالریا یک الگوی واقعی وجود دارد. ولی چنین رخدادی همواره 

ر رانلد راس ۱۸۹۷افتد و تا قبل از سال  اتفاق نمی و س 
372
ده کس این الگو را تشخیص ندا هیچ 

کند و بد اقبالی شما در آینده هیچگونه  ی سیاه که از مسیر شما عبور می بود. بین یک گربه

الگوی واقعی وجود ندارد. ولی با این وجود بسیاری از افراد خرافاتی به چنین مثبت کاذبی 

 باور دارند.

گویی باید معنای سال گذشته به درگاه خدایان  باران دعا کردیم و باران بارید. مطمئناً چنین ال”

 “خاصی داشته باشد، اینطور نیست؟
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بارید، ولی  معناست و یک مثبت کاذب است. در هر صورت باران می خیر، چنین چیزی بی

 رهایی از بند خرافات سخت است. 

ای تب داشت. بزی را از برای خدایان قربانی کردیم و بچه بهبود یافت. بنابراین، اگر  بچه”

 “دیدی شد، بهتر است که بزی را قربانی کنیم.کسی بعداً دچار تب ش

کند. ولی سعی کنید  ی ایمنی بدن در اغلب موارد افراد مبتال به ماالریا را درمان می سامانه

 همین مطلب را به یک فرد خرافاتی بگویید که یقین دارد نذر بز کلید حل ماجرا بوده است. 

تشخیص بدهید _ الگویی که در آن به  حتی با فرض اینکه یک الگوی همواره تکرارپذیر را

دهد _ این دلیلی بر این اصل  ی معین دیگر رخ می ی معینی در پس واقعه طور حتم واقعه

اند. ساعت کلیسای روستای رانتون  باشد که وقایع مقدم عامل ایجاد وقایع مٔوخر بوده نمی

ا یکورن
373
ی مجاور )رانتون جهت اعالم زمان همواره اندکی پیش از ساعت کلیسای روستا 

پاروا
374

آید. ولی آیا ساعت روستای رانتون ا یکورن علت به صدا درآمدن  ( به صدا در می

توانیم به پاسخ این پرسش  ساعت روستای رانتون پارواست؟ تنها از طریق مشاهدات نمی

ای هم داشته باشیم باز هم این امر میسر نخواهد  دست پیدا کنیم. حتی اگر مشاهدات چند باره

لهی معلولی انجام آزمایش است. باید به نوعی بود. تنها راه مطمئن ب رای نشان دادن رابطه ع 

شرایط را دستکاری کنید. از برج کلیسای روستای رانتون ا یکورن باال بروید و ساعت آنرا 

کند؟  را از کار بیاندازید. آیا در آن صورت ساعت کلیسای رانتون پاروا صدایی ایجاد نمی

یسای رانتون ا یکورن را ده دقیقه جلو ببرید. آیا در آن صورت آزمایشی ساعت کل حاال به

صورت ساعت کلیسای رانتون پاروا همچنان اندکی بعد از ساعت رانتون ا یکورن به صدا 

افتد؟ طبیعی است که باید آزمایش خود را چند مرتبه تکرار کنید تا احتمال وجود هر گونه  می

 ایید. گیری خود حذف نم احتمال تصادفی را از نتیجه

برای تشخیص وجود یک نوع الگوی خاص، نیاز است که ذهنی باهوش و پیچیده آزمایشات 

گیر باشید  متناسب زیادی را انجام بدهد. مثالً برای انجام آزمایش ساعت کلیساها باید خیلی پی

جای ساعت کلیسا، بود و نبود شیر باشد، رویکرد  تا به نتیجه نهایی برسید. حاال اگر پرسش به

فرد در انجام آزمایش ممکن است به مرگ وی منجر شود. پس تعجبی وجود ندارد که اجداد 

 بردند. می جای این همه زحمت به خرافات پناه  ما در گذشته به
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درمثالی دیگر، روانشناس معروفی به نام بوروس فردریک اسکینر
375
مفهوم خرافات را در  

درواقع که ‘ تشخیص دادند’ن ر الگوهایی را میان کبوترها به نمایش گذاشت. کبوترهای ا سکی

وجود نداشتند: یعنی همان مثبت کاذب. آزمایش به این صورت بود که هشت کبوتر که 

های جداگانه قرار داده شدند. هر جعبه مجهز به  بود در جعبه‘ کبوترهای ا سکینر’نامشان 

ود. در حالت عادی ی برقی بود که کارش غذارسانی به کبوترهای گرسنه ب دستگاه تغذیه

های اسکینر طوری طرح ریزی شده بودند که اگر کبوتر کار بخصوصی را انجام  جعبه

رسانی برای او  ی جعبه _ غذا شده روی دیواره داد _ مثالً نوک زدن به یک کلید تعبیه می

گرفت. ولی برای این آزمایش خاص، ا سکینر دست به اقدام متفاوتی زد. آنچه  صورت می

درواقع ی میان دستگاه تغذیه و رفتار کبوترها بود.  انجام داد دشوار نمودن رابطه ا سکینر

دادند هیچ ارتباطی به توفیق آنها در دریافت غذا نداشت. غذا  اَعمالی که کبوترها انجام می

شد و اگر هم کبوترها  صورت متناوب و صرفنظر از نوع عملکرد کبوترها به آنها داده می به

 دادند باز هم فرآیند غذارسانی به قوت خود باقی بود. نجام نمیاصالً کاری ا

انگیز بود. شش کبوتر از مجموع هشت کبوتر عادات خرافی مختلفی را  ی کار شگفت نتیجه

چرخید و  های ساعت می در پیش گرفتند. یکی از کبوترها به دور خود برخالف جهت عقربه

توان اینطور بیان  داد. می به این کار را انجام میی بعدی دو تا سه مرت بین هر جایزه تا جایزه

های  کنیم که کبوتر مزبور دچار این باور خرافی شده بود که چرخش خالف جهت عقربه

شود تا غذا سرازیر شود. کبوتر دیگری مکرراً سر خود را به باالی یکی  ساعت موجب می

این عمل او دستگاه تغذیه را که ‘ کرد فکر می’داد.کبوتر دوم  های جعبه فشار می از گوشه

به پاندول ساعت عادت کرده بودند.  کند. دو کبوتر دیگر به عملی شبیه مجاب به غذارسانی می

دادند و سپس به آرامی به حالت  درواقع سر خود را با شدت به سمت چپ و راست حرکت می

بیاندازد، انگار که گشتند. عادت خرافی کبوتر دیگر این بود که سر خود را به باال  اول برمی

کند. کبوتر ششم نیز منقار خود را بسوی کف جعبه نشانه  دارد چیز خیالی را به هوا پرتاب می

 زد.  ای به آن نمی گرفت ولی هیچگاه ضربه می

کنم که حق با ایشان بوده است. آنچه باید  ا سکین ر نام این عمل را خرافه گذاشت و من فکر می

ً لحظاتی قبل از اینکه دستگاه تغذیه بکار اتفاق افتاده باشد این ا ست: یکی از کبوتران دقیقا

ای از جعبه فشار داده است و در نتیجه اینطور فکر کرده )و  بیفتد، مثالً سر خود را به گوشه

البته نه لزوماً آگاهانه( که حرکت سر او بوده که موجب غذارسانی شده است. بنابراین دوباره 

ی  ده است. پس وقتی این عمل اتفاق افتاده، زمان مناسبی بوده که وعدههمین کار را تکرار کر
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غذایی بعدی هم از راه برسد. بر همین اساس هر کبوتر یک عادت خرافی متفاوت را آموخته 

و برحسب اتفاق مبادرت به تکرار عملی نموده تا سرانجام غذا برسد. بنابراین محتمل است 

داتی مثل دعا و نذر و نیاز را برای درمان تب کودکان ایجاد که اجداد ما نیز به همین شکل عا

نموده باشند. شباهت دیگر میان کبوترهای ا سکین ر و انسان این است که در نقاط مختلف دنیا، 

دهند. دقیقاً مثل  ی جغرافیایی باورهای خرافی خود را بسط و نشر می مردمان محلی هر نقطه

 ی ا سکین ر.ها در جعبه‘ محلی’همان شش کبوتر 

قماربازان هم چه بر سر میز رولت نشسته باشند و چه بر سر دستگاه ا سالت )ماشین قمار(، 

شوند. قمارباز فکر  طور تصادفی برنده می دهند، تنها به صرفنظر از اعمالی که انجام می

 را بپوشد، بخت و اقبال بیشتری به او رو خواهد‘ شا خوش اقبالی’پیراهن ’ کند که اگر می

های ا سکین ر،  کرد. یا اینکه یکبار دعا کرد که بانک را ببرد و اینطور هم شد. دقیقاً مثل کبوتر

برد ولی  دهد. قمار باز مزبور دیگر هیچگاه بانک را نمی او نیز دوباره این کار را انجام می

میزان  توانید بر تواند دست از عادت دعا و ورد خواندن هم بر دارد. شما نمی حال نمی درعین

احتمال برنده شدن در بازی اسالت و یا بر نشستن توپ در جایی از میز رولت که دلتان 

خواهد تأثیر بگذارید. با وجود تمام اینها ذهن قماربازان از مونت کارلو گرفته تا الس  می

 وگاس پر از باورهای خرافی است که قادر به چنین کاری هستند. 

صورت چاپ  ی نمایشگر داشته باشند، مطالب به یوترها صفحهها پیش، قبل از آنکه کامپ مدت

شده از طریق تله پرینتر
376
گرفت. یک روز که  )دورچاپگر( در دسترس کاربران قرار می 

ی  صبرانه منتظر نتیجه کردم، دانشجویی را دیدم که بی در اتاق کامپیوتر دانشگاه کار می

کوبید  محاسبات کامپیوتر بود. به همین خاطر بند انگشتان خود را مکرراً روی تله پرینتر می

تواند موجب تعجیل در عملکرد کامپیوتر  عمل او نمی دانست که این ولی با این وجود باید می

ی کامپیوتر  ی محاسبات به وسیله شود. شاید در گذشته او هم یکبار دقیقاً پیش از اینکه نتیجه

ای وارد کرده بود و به همین خاطر دیگر بعد از  ارائه شود با انگشت خود به دستگاه ضربه

به همان  یانداخته بود. درواقع چیزی شبیهآن هیچوقت این عادت خرافی را از سر خود ن

 های ا سکین ر.  کبوتر

های دور خشکسالی اتفاق افتاده بود، اجداد ما به این نتیجه رسیدند که باید  فرض کنیم در زمان

برای خدای باران هر روز قربانی را پیشکش کنند. شاید باور عمومی اینطور بود که تا قبل 

ش قانع شود می ن های زیادی را فراهم کنند. ای بایست مردم قربانی از اینکه خدای باران به بار 
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عنوان یک گزینه آزمایش نکردند تا  مردمان خرافی هیچگاه عدم پیشکش کردن قربانی را به

بارد یا خیر. این همان کاریست که یک دانشمند انجام  ببینند آیا باران در هر صورت می

نکردند که به درگاه خدای  جرٔاتدهد ولی موضوع اینجاست که اجداد ما دانشمند نبودند و  می

 نی تقدیم نکنند.باران قربا

حال امکانپذیر نیز هست.  البته این سخن با وجود اینکه حدس و گمانی بیش نیست ولی درعین

های قبیله نشین امروزی نیز به آن مبادرت  این دقیقاً همان چیزیست که حتی بسیاری از انسان

یچ ورزند. ضمن اینکه باید در نظر داشت که آزمایشات ا سکین ر واقعی بودند و ه می

ی حدس و گمان صورت نپذیرفت. عالوه بر آن، باور  گیری در مورد آنها بر پایه نتیجه

رد نیز براساس حدس و گمان نیست و مبنای  قماربازان به اعداد شانس، بخت و اقبال و و 

عینی دارد. هرگاه درمورد رخدادی در آینده فضایی حاکی از عدم اطمینان و یقین حاکم باشد 

فاقی خواهد افتاد و ما نیز در این میان تنها به دنبال یک رخداد بخصوص باشیم و ندانیم چه ات

نامیم(، به سمت دعا و نیایش و  می‘ شانس’و ‘ اقبال’و ‘ بخت’)یعنی همان چیزی که آنرا 

خودی خود موجب بقای اجداد ما  آوریم. شاید خرافه به پرداختن به عادات خرافی روی می

به جستجو برای یافتن الگو )تالش برای  گرایش عمومی افراد نسبت  نشده باشد ولی احتماالً 

داشته است. بنابراین خرافه نیز پیامد  برعهدهیافتن تقدم و تاخر در رویدادها( این نقش را 

شدن و  طور که گورخرها میان احتمال خطر خورده به الگویابی است. همان گرایش فرعی

برقرار کنند، الگویابان انسانی نیز باید میان دو خطر، باید تعادلی را  سوءتغذیه احتمال خطر

کردند: خطر تشخیص الگویی که اصالً وجود ندارد )مثبت کاذب  سطی را برقرار میاحد و

گرایش به تشخیص  خرافی( و خطر عدم تشخیص الگویی که واقعاً وجود دارد )منفی کاذب(.

 های جانبی این رافه و باور دینی پیامدبه آن توجه دارد و خ طبیعی انتخابالگوها چیزیست که 

 هستند. گرایش

های  نمایم که به آن بیاندیشیم. اولین اجداد انسانی ما در دشت حال من به وجه دیگری اشاره می

اند. زیرپای آنها پر از مارهای سمی، عقرب، عنکبوت و هزارپا بود. در الی  زیسته آفریقا می

زار نیز پر از شیر بود و رودخانه نیز پر  بودند، بیشه درختان مار پیتون و پلنگ کمین کرده

از تمساح. بزرگترها از این خطرات مطلع بودند ولی باید همین خطرات را به کوچکترها نیز 

دهند که در  ها هشدار می طور که در عصر خودمان والدین به بچه کردند. همان گوشزد می

ً والدین زمان عبور از خیابان به چپ و راست خود نگاه ک نند، در آن زمان نیز قطعا

جانب والدینی را  طبیعی انتخابنمودند.  های خود گوشزد می های ایمنی را به بچه توصیه

 طبیعی انتخابدادند. به همان نسبت نیز،  گرفته که به فرزندان خود هشدار الزم را می می
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شان نهادینه کردن گرایش به باور به سخنان والدین  گرفته که ویژگی هایی را می جانب ژن

 بوده است. 

رسیم. اگر والدین یا  تا اینجا فهم موضوع آسان است ولی حاال به بخش ظریف مطلب می

کردند، مغز بچه هیچ  های بدی نیز به بچه می های خوب، توصیه بزرگترها در کنار توصیه

ی  توانست قوه ی خوب نداشت. اگر مغز بچه می ی بد از توصیه ای تشخیص توصیهراهی بر

ی فرد بزرگسال دیگر محلی از ا عراب نداشت.  تشخیص خوب از بد را داشته باشد، توصیه

ها  که اگر بچهمثالً اینکه خود  بچه تشخیص بدهد مارها خطرناک هستند. نکته اینجاست 

باشند، پس اصالً نیازی نیست که والدین به آنها امری را ای آگاه  لهاخودی خود از مس به

ای به بچه  فایده ی بی توصیه کنند. بنابراین اگر قرار باشد که به هر دلیلی پدر یا مادر توصیه

آن بچه هیچ راهی برای ‘_ تو باید روزی پنج مرتبه نماز بخوانی’خود بنمایند _ مانند، 

دهد نهادینه ساختن این  انجام می طبیعی انتخاب. آنچه فایده بودن آن توصیه ندارد تشخیص بی

بنابراین حتی اگر ‘. گویند را باور کن هر آنچه والدینت به تو می’قاعده در ذهن بچه است: 

ی کلی  باز هم بچه باید از آن قاعده‘ گویند احمقانه و نادرست باشد آنچه والدین به بچه می’هم 

 ی کبوترها بگذارد.  را براساس حالتی مشابه با مثال خرافه پیروی نماید، یا اینکه بنای تقلید

ولی شاید بپرسید که چرا اصالً باید پدر یا مادر به فرزند خود مطلب احمقانه یا خالف واقع 

اند و والدینشان به آنها پند و  ی بیش نبوده بگوید؟ خب، آن پدر و مادر هم زمانی خودشان بچه

ها خوب  یچ راهی برای تشخیص اینکه بدانند کدامیک از توصیهاند. آنها هم ه داده اندرز می

شوند.  نسل بعد منتقل می به ها چه خوب باشند و چه بد از نسلی است و کدام بد نداشتند. توصیه

چگونه این ماجرا آغاز شد باید متذکر شوم که خرافه سازی کبوترگونه  در مورد اینکه اصالً 

ی  و خرافی به واسطه فایده های بی ها، توصیه ذر نسلبخشی از این قضیه بوده است. با گ

با اثرات آن آشنا شدیم دچار  ۳و  ۲ینی ]تحریف عمد یا غیرعمد[ که در فصل های چ زمزمه

نسل  به ها از نسلی تغییر و پژواک بیشتر شدند. در نقاط مختلف دنیا، انواع مختلفی از توصیه

 بینیم دقیقاً چنین اتفاقی روی داده است.  می نگریم بعد منتقل گردید. وقتی که به دنیا می

نگرند و موفق  شوند به مدارک و شواهد می های باهوش زمانی که بزرگ می البته برخی بچه

های قبلی خودشان را رها کنند و از سیطره آنها  فایده نسل های بد و بی شوند تا از توصیه می

افتد  فکر کنید. ولی همیشه هم اتفاق فوق نمی عنوان همین کتاب بیرون بیایند. در همین راستا به

ی نظریه پیامد  همین دلیلی بر آغاز و پایداری ادیان است. انگار که دین بر پایهم و به نظر
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جانبی
377
فایده یا خرافی از قبیل توصیه به پنج  )محصول جانبی( بنا شده باشد. باورهای بی 

درمان بیماری ماالریا پیامد  برایردن بز ک مرتبه نماز خواندن در روز و یا نیاز به قربانی

فایده یا خرافی  نسل باورهای معقول است، یا به عبارت دیگر باورهای بی به جانبی  انتقال نسل

ای  دهی ذهنشان به گونه موجب شکل طبیعی انتخابمحصول جانبی مغز همان بچه هائیست که 

ایر افراد بالغ را ]بی چون و چرا[ گردد که گفتار والدین، آموزگاران، مبلغان دینی و س می

 ً به همین امر گرایش دارد چون بخش اعظم آنچه بزرگترها به  طبیعی انتخاببپذیرند. دقیقا

 کنند( معقول است.  دهند )توصیه می کوچکترها انتقال می

ً توضیح داروین‘ پیامد جانبی’نظریه  باشد. تمرکز  ای بر وجود باورهای دینی می گونه حقیقتا

است که در جمعیت پرتکرارتر هستند. البته ‘ هایی ژن’این تفسیر داروینی واقعی روی  اصلی

تفسیرهای دیگری هم هستند که تا حدودی به تفاسیر داروینی شباهت دارند ولی درواقع 

ی  داروینی نیستند. برای مثال تفسیری که معتقد است احتمال اینکه اقوام یا مللی به واسطه

باشد ولی اینطور نیست. البته  داشته باشند تفسیری به ظاهر داروینی می دینشان بقای بهتری

یابد. تصور کنید که  در هر صورت مقصود از چنین تفسیری این است که دین مزبور بقا می

دو ملت فرضی دو دین مختلف دارند و خدای یکی از این دو ملت، خدای جنگی مثل یهوه یا 

ً مبلغان دینی چنین خدایانی در باب فضیلت ّللاه یا خدایان جنگی وایکینگ ها ست. طبیعتا

رانند. احتماالً تعالیم آنها به این شکل است که وقتی جنگجویی به  دالوری در نبرد سخن می

ً به بهشت شهدا و یا والهاال درجه شهادت نائل گردد، مستقیما
378
ها( خواهد  )بهشت وایکینگ 

ی دوشیزگان زیبا  دهند وعده ای خود جان می بیلهرفت. شاید حتی به مردانی که در راه خدای ق

شوید؟(. در سوی  داده شود )آیا شما هم مثل من برای آن دوشیزگان دچار حس تٔاسف نمی

جو و آرامی دارند. مبلغان دینی آنها حامی جنگ  دیگر نبرد ملتی هستند که خدا یا خدایان صلح

دهند. شاید هم  ی نعمات بهشتی نمی وعده و پیکار نیستند و برای آنان که در نبرد کشته شوند

ای به نام بهشت ندهند. حال اگر هر دو ملت در تمام چیزهای دیگر    اصالً هیچگونه وعده

احتماالً کدام ملت بر دیگری چیره  تری خواهد داشت؟ برابر باشند، کدامشان جنگجویان شجاع

ی جهت بسط و نشر همراه خواهد بنابراین، کدامیک از این دو دین از احتمال بیشتر؟ شود می

همراه دارد. این یک سند تاریخی است که گسترش  بود؟ این پرسش در خود پاسخش را نیز به

دقیقاً  اسالم از عربستان به خاورمیانه و شبه قاره هند به دلیل تسلط نظامی حاصل شده است.

نوبی و مرکزی همین شرایط بر گسترش مسیحیت توسط جنگجویان اسپانیایی در آمریکای ج

 حاکم بود.
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توانند از آن طرق به ملل و قبایل  البته وجوه دیگری به غیراز جنگ هم هست که ادیان می

های مطرح شده که به زعم من امکانپذیر هم به نظر  خود کمک کنند. مثالً یکی از عقیده

ه کند تا ب رسد این است که دین ، اسطوره، آیین و سنن مشترک به جوامع کمک می می

های گوناگون به یکدیگر نفع برسانند.  همدیگر پیوند بخورند و از طریق همکاری به روش

داند که دعا به این  شاید دعا برای بارش باران احمقانه به نظر برسد، چون علم نوین می

منظور اثری روی شرایط جوی ندارد. ولی اگر دورهم جمع شدن طی یک رقص آهنگین 

مکاری در یک قبیله کمک کند چطور؟ این موضوعی است که بارانی به حس همدردی و ه

 نوشت پیاند ) ارزش اندیشیدن را دارد و البته برخی از همکاران محترم نیز به آن پرداخته

(. تفسیر یا دلیل دیگر غیرداروینی که منجر به شکوفایی دین شده این است پادشاهان و ۱/۱۱

اند. یک  ای به جهت سلطه بر جوامع استفاده نموده عنوان وسیله مبلغان دینی از ایمان مردم به

دلیل یا تفسیر دیگر )و درواقع این یکی بسیار به نظریه داروین نزدیک است( این نظریه 

‘انگاره’ها را  ها _ من نام ایده باشد که خود  ایده می
379
متمایز گردند ‘ ژن’ام تا از لفظ  گذاشته 

ها( در رقابت هستند و این رقابت  ها )یا همان انگاره ههای دینی با سایر اید _ و از جمله ایده

ها در حضور و تکرر بیشتر در میان جمعیت است، با این تفاوت که ظرف  به رقابت ژن شبیه

ها به  باشد. البته در اینجا مقدور نیست بیش از این درمورد این نظریه ها درون ذهن می انگاره

ای نمودم تا بدانید در حال حاضر چه موضوعاتی در  هکندوکاو بپردازیم ولی من به آنها اشار

 ی بحث خود در این کتاب بپردازیم.  باشند. حال باید به ادامه دست تحقیق و بررسی می

پرسشی به شرح ذیل مطرح نمودم و وعده دادم که به این موضوع مجدداً رجوع  ۶در فصل 

شکل محدودی از خوب  کم به بودن و یا دست به سمت خوب طبیعی انتخابخواهم نمود: چرا 

بودن گرایش دارد؟ در این صورت شاید همین مطلب مبنای تکاملی اخالقیات )اخالقیات به 

باشد. ولی ابتدا باید عرض ‘( درک خوبی و گرایش به سمت انجام کارهای خوب’معنای 

توضیح  ۶با توجه به آنچه در فصل نمایم که به زعم من تغییرات به وجود آمده در اخالقیات 

ی محدودی از  مبنایی در مغز ما برای گستره طبیعی انتخابدادم مهمتر است. ممکن است که 

بودن را نهادینه کرده باشد ولی خب پس باید بدانیم که همین امر در ارتباط با نهادینه  خوب

هم تعادلی برقرار است شدن مبنایی برای بدی نیز صادق است. مثل اغلب موارد، در اینجا 

ولی آنچه در طول تاریخ رخ داده جابجایی نقطه تعادل روی این محور بوده است و 

 بودن بوده است.  دیدیم سمت سوی تغییر نقطه تعادل به سمت خوب ۶طور که در فصل  همان
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مشاهده نمودیم  ۸چیست؟ در فصل ‘ خوب بودن’با در نظر گرفتن این موارد، مبنای تکاملی 

ها تکرر و حضور  های موفقی است که در دریای ژن اصل مبحث تکامل پیرامون ژنکه 

ها را طوری  هایی که گونه تری دارند )در اینجا معنای موفقیت این است(. مثالً ژن پررنگ

تر بدوند، طبیعتاً تعدادشان در جمعیت نیز بیشتر خواهد شد )البته نه آنقدر  تجهیز کنند که سریع

شود تا  هایی که باعث می ها مثل اسب مسابقات سرعت بشکند(. ژن ن گونهسریع که پای ای

ی درختان به سختی دیده شوند، تعدد بیشتری در  ها روی تنه ها و قورباغه ها، مارمولک پروانه

شوند تا والدین به فرزندان خود توجه کنند  هایی که موجب می کنند. ژن میان جمعیت پیدا می

ها در بدن فرزندانی که از آنها  ند نمود چون رونوشت همان ژنتعدد بیشتری پیدا خواه

بودن با  ربط دارد، خوب طبیعی انتخابمراقبت شده باقی مانده است. بنابراین، تا آنجایی که به 

 فرزندان هم از این قاعده مستثنا نیست.

، بلکه برند های شما را به ارث می ولی این تنها فرزندان شخص شما نیستند که رونوشت ژن

باشند. هر چقدر  ها و خواهران و برادران هم اینگونه می ها، برادرزاده ها، خواهرزاده نوه

ی خویشاوندی شما با فردی دور باشد، احتمال اینکه ژنی در بین شما و او مشترک  رابطه

باشد نیز کمتر است. ژنی که در حفظ جان فرزند و یا خواهر شما عاملی حیاتی باشد، 

مال دارد که در فرزند و یا خواهر شما نیز وجود داشته باشد. ژنی که برای درصد احت۵۰

تان نیز  درصد احتمال دارد در بدن برادرزاده۲۵ی شما حیاتی باشد،  حفظ جان برادرزاده

وجود داشته باشد و به همین نسبت احتمال وجود این ژن حیاتی برای عموزادگان شما به 

 (. ۲/۱۱ نوشت پیرسد ) درصد می۵/۱۲

، گرایش به سمت افرادی دارد که برای حفظ جان یا کمک به طبیعی انتخاببه عبارت دیگر، 

کنند. ولی اگر بحث بر سر نجات خواهرزاده  ی خود به میزان بسیار کمی خطر می عموزاده

کند. اگر بحث بر سر  از خطرپذیری بیشتری حمایت می طبیعی انتخابباشد، آن وقت است که 

گرایش بیشتری به افرادی دارد که  طبیعی انتخابر و یا فرزند باشد، نجات جان خواه

خطرپذیری بسیار بیشتری در انجام این امر دارند. البته منظور از حفظ جان آنها در مطالب 

 ً جانشان را نجات بدهد بلکه تغذیه، حفاظت در برابر   فوق فقط این نیست که فرد مستقیما

 شود. یی نیز شامل این اصل میوهوا آببد  دادن در شرایط مهاجمان و اسکان

 

رسانی به  ی غذا رسانی به برادر به هم اندازه غذا طبیعی لحاظ نظری، از منظر انتخاب به

های  به فرزند فرصت مٔوثرفرزند از اهمیت برخوردار است. ولی در عمل، برای غذارسانی 
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بیشتری وجود دارد تا غذارسانی به برادر یا خواهر. به همین دلیل است که نگهداری توسط 

ذکر  های قابل والدین از نگهداری توسط خواهر یا برادر مرسومتر است. البته بابت نمونه

توان به حشرات اجتماعی مثل مورچه، زنبور  جهت نگهداری از نوع خواهر/ برادری می

عسل، زنبور وحشی و موریانه اشاره نمود. ضمناً، پرندگان بخصوصی از قبیل دارکوب و 

 پستاندارانی همچون موش کور آفریقایی نیز از این دسته هستند.

اقوام نزدیک آنها چه کسانی هستند. ‘ بدانند’نمی توان از حیوانات انتظار داشت که 

به فرزندانت ’کند که مثالً،  گان نهادینه نمیها قاعده خاصی را در مغز پرند طبیعی ژن انتخاب

به هر چیزی که در ’در واقع، قاعده نهادینه شده در مغز، بیشتر به این شکل است،‘. غذا بده

با استفاده از همین ترفند است ‘. النه اَت دهانش را باز کرد و جیک جیک کرد غذا بده

ی فاخته اولین  ارد. معموالً جوجهگذ ی سایر پرندگان می تخم خود را در النه ‘فاخته’که 

های دیگری که توسط  آید و سپس تخم شکند و بیرون می ای است که تخم خود را می جوجه

کند که  اندازد. نامادری یا ناپدری از قواعدی پیروی می نامادری او گذاشته شده به بیرون می

ت دهانش را باز کرد و جیک به هر چیزی که در النه اَ ’اند:  هایش در مغز او نهادینه کرده ژن

دهد و بر همین اساس  این دقیقاً همان چیزیست که جوجه فاخته انجام می‘. جیک کرد غذا بده

 کند.  نیز غذای خود را دریافت می

ای  های چندتایی همواره در حال کوچ از نقطه ها در دسته اجداد وحشی ما احتماالً مانند بابون

ها در روستاهای کوچکی ساکن  ه در گذر زمان همین دستهاند. البت ی دیگر بوده به نقطه

گردیدند. بر همین مبنا، هر دو شکل زندگی اجتماعی قید شده ]تقریباً[ معادل 

باشند. در چنین اجتماعات کوچکی تقریباً هر کسی را که ببینید یا عمو و  می ‘طایفه’ی  واژه

زاده شما. بنابراین در چنین حالتی دایی شماست، یا فرزندان آنها و یا خواهرزاده و برادر

با خویشاوندان ’به مضمون ‘ با همه خوب باش’ی نهادینه شده درون مغز با مضمون  قاعده

کند. ولی امروزه دیگر اکثر قریب به اتفاق ما در  تغییر پیدا می‘ خونی خود خوب باش

ً پسرخاله و خواهرزاده و س روستاها زندگی نمی ایر بستگان نیستند. کنیم و آشنایانمان لزوما

همچنان در مغز ما جایگاه خود را حفظ کرده ‘ با همه خوب باش’ی  ولی با این وجود قاعده

است. شاید این مطلب بخشی از علت داروینی برای چرایی گرایش ما به داشتن رفتار دوستانه 

 با دیگران باشد. 

ها و یا  ا که در قدیم در دستهمتٔاسفانه باید روی دیگر سکه را نیز ببینیم. در ذهن اجداد م

حال او را ندیدی دشمن  با هر کسی که تابه’ی  اند، قاعده کرده روستاهای کوچک زندگی می

با هر کسی ‘بوده است. یا معادل، ‘ با هر کسی که از بستگانت نیست دشمن باش’معادل ‘ باش
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تواند  این دست می قواعد ذهنی از‘. اش با تو و آشنایانت متفاوت است دشمن باش که قیافه

)مثالً ‘ غیر’به  زیستی در رابطه با تعصبات نژادی و یا حس دشمنی نسبت منشأ توضیح 

 مهاجران اخیر به غرب( باشد.

ولی در نظر داشته باشید که قواعد فراگیر ناخودآگاه، تمام خروجی مغز انسان را تشکیل 

ی از مغز و به ویژه قابلیت مند دهد. برخالف مورچه و دارکوب، انسان به علت بهره نمی

باشد. در این صورت  زبانی مغز، از امکان ارتباط دادن هر فرد به افراد دیگر برخوردار می

دانی از بستگان  با کسانی خوب باش که می’جای خود را به ‘ با همه خوب باش’ی  شاید قاعده

 بدهد.‘ تو هستند

مردم کونگ
380
ساکن در صحرای کاالهاری 

381
ی بشر  نزدیکترین نسخه آفریقا به نظر 

تر  ها قبل مدت که ای با پوست قهوههستند ها مردمانی  امروزی به اجداد پیشین هستند. کونگ

کردند.  از اینکه مهاجمان سیاهپوست از شمال به آنها حمله کنند در آفریقای جنوبی زندگی می

ی خانوادگی ها اند که در دسته ها، مردمی با ماهیت شکارچی و گردآورنده بوده کونگ

های شکار سلطه دارد. اگر فردی  های کونگ بر یکی از قلمرو اند. هر یک از دسته زیسته می

عنوان  شکل بالقوه به ی رقیب بگذارد، به ها پا به قلمروی شکار خانواده از یکی از این خانواده

کسی در  آید مگر آنکه بزرگان آن خانواده رقیب را متقاعد نماید که با تهدید به حساب می

ی آنها نسبت خویشاوندی دارد. روزی مردی به نام گائو خانواده
382
ی خادوم در منطقه 

383
که  

ها را متقاعد نماید  ش بود اسیر شد. ولی گائو موفق شد تا خادومیا ی خانوادگی خارج از منطقه

ً معلوم شد که  که کسی در خانواده ی خادوم وجود دارد که با پدر گائو هم نام است. ضمنا

داد که آنها خویشاوندان  شخص دیگری در میان خادوم، نامش گائو است. این شواهد نشان می

 اند. این شد که مردمان خادوم، گائو را پذیرفتند و به او غذا دادند. مشترک داشته

های گینه نو به مدت هزاران سال از باقی دنیا به دور مانده بودند. در دهه سی  کوهستان

میلیون نفر در آن کوهستان که  استرالیایی و آمریکایی از یافتن حدوداً یکمیالدی کاوشگران 

زده شدند. اولین برخوردها برای هر  تا آن موقع هیچ ارتباطی با دنیای خارج نداشتند شگفت

دو سو پر از هراس و دلهره بود. براساس نظر باستان شناسان، ساکنان کوهستان گینه نو 

ً هنوز هم برخی از آنها شبیه زیسته ال در آن مکان میهزار س پنجاه  برای حدوداً  به  اند. ضمنا

مردمان کونگ، با وجود گذشت زمان مدید، شکارچی و گرد آورنده بودند. قبایل دیگر ساکن 
                                                           
380

Kung 
381

Kalahari 
382

Gao 
383

Khadum 

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


207 

 

آنجا نیز کمی بعد از انقالب کشاورزی در خاورمیانه، هند، چین و آمریکای مرکزی، در 

ی  حصول نموده بودند. این مردمان از صدها قبیلههزار سال پیش شروع به کاشت م حدود نه

به اعضای  کنند و نسبت اند و هر کدام به زبان نامفهوم خودشان صحبت می مختلف تشکیل شده

ً شبیه های همسایه با  ها که حتی در آنها خانواده به کونگ سایر قبایل حس دشمنی دارند. دقیقا

همدیگر دشمن بودند. در برخی مناطق وجود هم قبیلگی ولی به علت تفاوت خاندان با 

ها قدم بزند در خطر کشته شدن قرار خواهد  کوهستان، اگر فردی در قلمرو سایر خاندان

گرفت. البته اگر اسیر مزبور بتواند طی گفتگو با خاندان دیگر متوجه وجود عموزاده و یا 

که بتواند یک قوم و خویشاوند دیگری در آن خاندان شود جان خود را نجات خواهد داد. اگر 

خویش مشترک پیدا کند، با صلح و صفا از آن خانواده جدا خواهد شد ولی در غیراز 

 اینصورت باید احتماالً تا سر حد مرگ بجنگد. 

عالوه بر نسبت خویشاوندی و شاید مهمتر از آن، راه دیگری نیز وجود دارد که طی آن 

نوع دوستی ’ای به نام  رار بدهد: نظریهرا مورد حمایت خود ق‘ خوب بودن’طبیعی  انتخاب

متقابل
384

شما نیز فردا در حق من  اگر من امروز در حق شما لطف کنم، احتمال دارد که ‘.

ً و ، لطف کنید نوع ’گویند. عبارت  می‘عمل متقابل’بلعکس. به این عمل اصطالحا

تقابل به این آید. بنابراین، نوع دوستی م بودن بشمار می نیز مترادفی برای خوب‘ دوستی

 معناست که با کسی که با شما خوب است، شما نیز متقابالً خوب باشید.

هایی حمایت  طبیعی از ژن باشد. انتخاب نوع دوستی متقابل نیازمند اطالع خود آگاهانه نمی

دهند، البته حتی با وجود اینکه  ی مغزهایی باشند که عمل متقابل را انجام می کند که سازنده می

دهند خودآگاهی نداشته باشند. دانشمندی به نام جرالد  به آنچه انجام می ن مغزها نسبتخود  ای

ویلکینسون
385
ی جالبی درمورد خفاشان خون آشام انجام داده است. این خفاشان از  مطالعه 

کنند. خفاشان در طول روز درون غار استراحت  خون جانوران بزرگتر از قبیل گاو تغذیه می

گردند. پیدا کردن طعمه سخت است ولی اگر پیدا شود خون  به دنبال غذا میها  کنند و شب می

زیادی نصیب خفاشان خواهد شد، آنقدر زیاد که خفاش خود را سیراب کند و با انبوهی از 

ای نیابد به  خون در درون شکمش به غار محل استراحت خود بازگردد. ولی اگر خفاش طعمه

ای  کننده شکل بسیار قانع خواهد گرفت. ویلکینسون بهی گرسنگی در خطر مرگ قرار  واسطه

سوءتغذیه و مرگ قرار  مواجهه باها در خطر  نشان داد که خفاشان کوچک بیش از ما انسان

 دارند. 

                                                           
384
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گردند برخی از آنها در حال دست و پنجه نرم  وقتی خفاشان از شکار شب به غار خود باز می

اند. خفاشان  دیگر بیش از حد ممکن خون آشامیدهبرخی که  درحالیکردن با گرسنگی هستند 

اند  شوند تا از خونی که به علت پرخوری باال آورده گرسنه دست به دامان خفاشان سیر می

کمی به گرسنگان بدهند. البته روز بعد ممکن است نقش خفاش سیر و گرسنه جابجا شود و 

لحاظ  ند و بلعکس. بنابراین بهاند امشب گرسنه بمان آنهایی که شب گذشته خوش اقبال بوده

ش در شبی که سیراب از خون گشته ا ی سخاتمندی تواند به واسطه نظری، هر خفاش می

 ند. نرا جبران ک شدیگر لطف انانتظار داشته باشد در شبی که غذایی عایدش نشده خفاش

مختلف  که از دو غار را بر این اساس ویلکینسون آزمایش جالبی را طراحی کرد. او خفاشانی

مورد آزمایش قرار داد. خفاشانی که از غار مشترک بودند همدیگر را  ،اسیر شده بودند

صورت  شناختند ولی آنهایی که از غار دیگر بودند را خیر. ویلکینسون هر خفاش را به می

نوبتی در وضعیت گرسنگی قرار داد و سپس همان خفاش گرسنه را در کنار سایر خفاشان 

یند آیا به او غذا خواهند داد یا خیر. در زمان انجام این کار، گاهی خفاش سیر گذاشت تا بب

داد و گاهی اوقات نیز او را با  های خودش( قرار می )هم غاری‘ دوستان’گرسنه را در میان 

شکل  کرد. بعد از انجام آزمایش به دفعات، نتیجه به ی غار دیگر همنشین می های غریبه خفاش

ها بود به  آمد: اگر خفاش مزبور هم غاری سایر خفاش کل از آب در میپیوسته و ثابتی یک ش

توان چنین اظهار کرد که خفاشان یک  دادند و در غیراز این صورت خیر. البته می او غذا می

های بعدی ویلکینسون و  صورت ژنتیکی نیز با هم نسبت خویشاوندی دارند. پژوهش غار به

در این مورد بخصوص انجام عمل متقابل از ارتباطات  همکار او حاکی از این مطلب بود که

 نََسبی مهمتر است. 

شاید نتایج ویلکینسون یک ذهنیت و درک کلی برای شما ایجاد کند چون شما یک انسان هستید 

کنند. ما درمورد اینکه چه کسی در حق ما لطفی نموده است  ها نیز اینگونه رفتار می و انسان

ایم. در نتیجه حس  دانیم که خودمان در حق چه کسی لطفی کرده میحس قوی داریم و همچنین 

ین را  ین را داریم و اگر این د  جبران در وجود ما قرار دارد. ما در خودمان حس ادا کردن د 

ادا نکنیم، احساس مدیون و بودن گناه به ما دست خواهد داد. همچنین اگر کسی لطف ما را 

 دهد. به ما دست می جواب بگذارد حس خشم و ناامیدی بی

های دور. خودتان را جای یکی از اعضای  حاال گریزی بزنیم به زندگی اجدادمان در گذشته

ی اعضای آن  نشین و یا ساکنان روستاهای کوچک بگذارید. نه تنها همه های کوچ آن دسته

تا آخر دانید  و الزامات میان افراد را در نظر دارید، بلکه می عقایدشناسید و  را می گروه

 ازای مدید  تا آینده گروهزندگی خواهید نمود. احتماالً هر کس در آن  گروهعمرتان در آن 
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طبیعی این  لطف نمودن به سایرین ا بایی نخواهد داشت. احتماالً در چنین شرایطی انتخاب

از همان ابتدا با دیگران خوب باش، حداقل تا زمانی خوب باش که دلیل ’ی کلی را که  قاعده

کند. ما هرگز نخواهیم دانست  در مغز افراد نهادینه می‘ بی برای عدم اعتماد به آنها داریخو

چه زمانی به لطف و محبت بقیه نیاز پیدا خواهیم نمود و ممکن است مغز امروزی ما این 

ی ذهنی را از اجداد خود به ارث برده باشد. حتی با وجود اینکه امروزه در شهرهای  قاعده

کنیم و روزانه با افرادی برخورد داریم که شاید هرگز دیگر آنها را مالقات  میبزرگ زندگی 

کنیم و با افراد خوب هستیم مگر اینکه دلیل  ی ذهنی پیروی می نکنیم، همچنان از این قاعده

 داشته باشیم.برای عدم خوب بودن محکمی 

هاست. امروزه عده بسیار کمی از ما موادغذایی مورد دادوستدی تمام  اصل عمل متقابل ریشه

بافد و یا برای جابجایی از  کند، لباسش را خودش می کارد و تهیه می نیازش را خودش می

آید  ای می کند. غذای ما از مزرعه ی دیگر از نیروی عضالنی خود استفاده می ای به نقطه نقطه

ی خرید کردن است و با دوچرخه و  وشیم نتیجهپ هایی که می که شاید آن سر دنیا باشد. لباس

اند. سوار قطار و  دانیم چطور ساخته شده رویم که اصالً نمی ماشینی این سو و آن سو می

شود و  کنند ساخته می ها نفر در آن کار می ای که صد شویم که در کارخانه هواپیمایی می

گردد. ولی  این محصول سرهم می دانند که دست آخر چطور کل احتماالً هیچکدام از آنها نمی

کنیم پول است و این پول را از طریق  برای همه اینها چیزی که در جهت داد وستد ارائه می

آوریم. مثالً من از طریق نوشتن کتاب و  آید بدست می هر کاری که از دستمان برمی

و های حقوقی  سخنرانی، پزشکان از طریق درمان بیماران، وکال از طریق استدالل

 .  تعمیرکاران ماشین نیز از طریق کار در مکانیکی

هزار سال قبل و به دوران زندگی اجدادمان برگردانده شویم، برای ادامه بقا  اکثر ما اگر به ده

ها غذای خود را از طریق  های زیادی روبرو خواهیم شد. در آن دوران اکثر انسان با دشواری

آوردند. در عصر سنگ امکان آن  ر بدست میکشاورزی و کندن زمین و یا جستجو و شکا

اند  وجود داشت که هر انسانی برای خود نیزه بسازد. البته افراد ماهری نیز در آن زمان بوده

های تیزتری بسازند. در  توانستند نیزه دادن سنگ چخماخ می که به خاطر مهارتشان در صیقل

ها را با قدرت و دقت  توانستند نیزه ای نیز وجود داشتند که می همان دوران شکارچیان حرفه

حال از مهارت ساخت نیزه برخوردار نبودند. چه چیز بیش از  باال پرتاب کنند ولی درعین

ی خوب و تیز برایم بساز و من هم از گوشت  تواند طبیعی باشد؟ تو یک نیزه لطف متقابل می

های  گران ماهر، نیزهشکار مقداری به تو خواهم داد. بعدها و در عصر برونز و آهن، آهن

ای نیز در قبال دریافت ابزار کندن  کردند. کشاورزان حرفه آهنی را با گوشت معاوضه می
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کردند.  می دادوستدزمین که برای شخم نیاز داشتند، محصوالت کشاوزی خود را با آهنگران 

هوم که خود گرفت، با این مف ی کاال به کاال، شکل غیرمستقیم به بعد از این دوره معاوضه

ین خود شروع به استفاده از پول و یا  دادوستدجای  به کاالها با یکدیگر، افراد برای پرداخت د 

 عنوان تعهدی جهت پرداخت در زمان آتی کردند.  سفته به

افتد امر بسیار نادری است.  ی کاال به کاال که در آن جابجایی پول اتفاق نمی امروزه معاوضه

توان از آن مالیات  آید چون نمی حساب می لی غیرقانونی بهدر خیلی جاها حتی چنین عم

باشد و  های دیگران می تأثیر وابستگی ما به مهارت دریافت نمود. کل زندگی ما تحت

همچنان در ذهن ما وجود دارد. البته در کنار این ‘ وقتی که مطمئن نیستی خوب باش’ی  قاعده

ی فوق قدمت دارند،  اند که به هم اندازه قاعده قاعده، قواعد دیگری نیز در ما نهادینه شده

 ‘.ای بر مبنای اعتماد بنا نموده باشید برای شک کردن آماده باشید مگر آنکه رابطه’مثالً 

بودن نقش داشته باشند و  داروینی در بحث خوب مٔوثررسد که عوامل  بنابراین به نظر می

طور که در  و غلط باشد. ولی همان ها برای حس درست تواند مبنای ما انسان همین امر می

ها و با روی کار آمدن  اشاره شد، تصور من این است که این مبنای اولیه بعد ۶فصل 

چیز در  اخالقیات عالمانه در طی سالیان به اعماق زیرین و ناپیدا فرو رفته است. البته هیچ

دن به خدا نیاز بو نشده است: ما برای خوب ۵گیری فصل  این فصل موجب تغییر در نتیجه

 نداریم.
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 علم دل از شهامت کسب
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تواند بدون  پیش از داروین، تقریباً برای همه عجیب بود که زیبایی و پیچیدگی دنیای زنده می

ی امکان چنین  حتی فکر کردن در باره نیاز به هرگونه طراح پا به عرصه وجود گذاشته باشد.

دانیم که  طلبید. داروین این شهامت را به خرج داد و اکنون می موضوعی شهامت بسیاری می

ای در علم وجود دارند که به مثابه َخالئی  حق با او بوده است. البته همچنان مسائل حل نشده

هایی را در مورد  همان حرفآیند. هستند هنوز هم افرادی که  حساب می در درک کلی ما به

دانیم که  ما هنوز نمی’آورند که قبل از ظهور داروین نقل مجالس بود. مثالً،  حیات به زبان می

کسی ‘’تکامل ابتدا به ساکن چگونه آغاز شد، بنابراین، خدا علت آغاز تکامل بوده است.

دانیم  ما نمی‘’ده است.داند که جهان چطور آغاز شده است، بنابراین، خدا آغازگر جهان بو نمی

ولی ‘ که قوانین فیزیک از کجا نشٔات گرفته است، بنابراین خدا طراح آن قوانین بوده است.

کند  رسد آن را پر می اش از راه می ی عادت آزاردهنده مشکل خالء اینجاست که علم به واسطه

 ً ه توقع داشته باشیم ما آنقدر شجاع هستیم ک  و داروین نیز بزرگترین خالء را پر نمود. ضمنا

ی فصل پایانی این  های باقیمانده را نیز پر کند. این موضوع، درونمایه علم در نهایت خالء

 کتاب است. 

ی دست  ها بر این اساس بود که موجودات زنده آفریده عقل سلیم در گذشته در میان انسان

درک عمومی جامعه بود. خداوند هستند. آنچه داروین انجام داد برهم زدن این عقل سلیم و 

های به نسبت پیش پا افتاده و  هدف از این فصل به چالش کشیدن عقل سلیم با استفاده از مثال

کنیم با این  تر است. هر مثالی که در این بخش به آن اشاره می سپس بررسی موارد پیچیده

باز  تنیس )این تکه کالم معروف برگرفته از‘ جدی که نمیگی!’رسد:  عبارت به پایان می

بزرگ جان مک آنرو
386
است. مواقعی که داوران تصمیمات مشکوکی درمورد خطای  

تر  آورد.( سپس به مثالی اساسی گرفتند او همواره این جمله را به زبان می خطوط در بازی می

گوید باید خدایی باشد که دلیلی بر منشأ  ، مییخواهیم پرداخت: عقل سلیم و به اصطالح بدیه

 یر مسائل الینحل است.جهان و سا

تصویر نوجوانی که درحال ادرار کردن به داخل سدی در آمریکا بود در  ۲۰۱۴در سال 

دوربینی ثبت شد. مقامات آب و فاضالب محلی تصمیم گرفتند تا آب سد را خالی کنند و با 

دالر سد را تمیز نمایند. حجم آب تخیله شده نیز در حدود  ۳۶۰۰۰ای در حدود  هزینه

حجم ادرار سرازیر شده به درون سد فقط یک دهم یک لیتر که  درحالییلیون لیتر بود، م۱۴۰

میلیارد بود. پرندگان  بود. بنابراین نسبت ادرار به کل آب سد چیزی کمتر از یک واحد در یک

های زیادی درون سد قرار داشتند و احتماالً حیوانات زیادی در داخل سد ادرار  مرده و الشه
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کرده بودند و کسی هم متوجه نشده بود. ولی وقتی که مردم فهمیدند یک انسان در داخل سد 

ه و پاکسازی ادرار کرده حس ناخوشایندی به آنها دست داد و همین کافی بود تا کل سد تخلی

 کردید؟ گردد. ولی آیا چنین عملی عقالنی است؟ اگر شما مسئول بودید چه کار می

کم  نوشید دست نوشید، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که در آنچه می هر بار که لیوان آبی می

 نیز باشد.  ی ژولیوس سزار یک مولکول از محتویات داخل مثانه

 د!جدی که نمیگی! چرا، حقیقت دار

ی تبخیر،  طور پیوسته در حال گذراندن چرخه پردازیم به استدالل. کل آب دنیا به حال می

باشد. بخش اعظم این آب در دریاهاست و به مرور و با گذشت  باران، رودخانه و غیره می

های آب  کند. تعداد کل مولکول ی مندرج را طی می ها، کل آب دنیا از طریق دریاها چرخه دهه

باشد. حجم کل آب موجود در سیاره ما  تریلیون تریلیون می۱۰یوان در حدود داخل یک ل

تریلیون لیوان پر از آب ۴معادل ‘ فقط’  باشد و این عدد حدوداً  میلیارد کیلومتر مکعب می۴/۱

تریلیون ۱۰تریلیون در قیاس با عدد ۴استفاده کردم چون عدد ‘ فقط’است. البته من از لفظ 

آید. بنابراین، تعداد  لیوان آب عدد به مراتب کوچکتری بشمار می تریلیون مولکول در یک

هائیست که آب کل  ها مرتبه بیشتر از تعداد کل لیوان های داخل یک لیوان آب، تریلیون مولکول

 دنیا در آنها پر شده است. 

ممکن است شما مقداری از ادرار ژولیوس سزار را نوشیده ’به همین دلیل گفتن این جمله که 

آید. البته ژولیوس سزار دارای ویژگی بخصوصی  امری دور از ذهن بشمار نمی‘ اشیدب

و  عیسینیز به زبان بیاورید. یا حتی  توانید همین مطلب را درمورد کلئوپاترا نیست. شما می

یا هر کس دیگری، ولی البته تنها شرط آن این است که زمان کافی برای طی چرخه فوق 

درمورد یک لیوان آب صادق است، درمورد یک سد پر از آب نیز  وجود داشته باشد. آنچه

بارها صادق است. سد مزبور در آمریکا تنها حاوی ادرار نوجوانی که در آن ادرار کرد 

ها انسان شامل آتیالی قوم هون، شاه ویلیام و احتماالً  نبوده است بلکه حاوی ادرار میلیون

 شخص شما نیز بوده است. 

شود و همان محاسبات نیز  ای همانند آب ولی با سرعتی باالتر بازیافت می ههوا نیز در چرخ

های داخل یک شش بسیار فراتر از تعداد کل  کند. تعداد مولکول در ارتباط با آن صدق می

هایی را  شما ]در طول زندگی خود[ اتم زیادهای موجود در دنیاست. به احتمال بسیار  شش

اند. البته منشی هیتلر اشاره کرده بود  اید که از شش آدولف هیتلر بازدم گردیده استنشاق کرده

 دهد! می ی بدبوکه دهان هیتلر 
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آور باشد و در این رابطه ما اشاره به شهامتی داریم که انسان در  تواند خیلی شگفت علم می

ها به آن نیاز دارد. شهامتی که باید در قبال رازهای حل نشده از  شگفتیزمان مواجهه با این 

 خود بروز دهیم. 

زمانی توماس هنری هاکسلی
387
با وی آشنا شدیم( اینچنین  ۱)دوست داروین که در فصل  

البته مطمئن نیستم که ‘ علم چیزی نیست بجز عقل سلیم تعلیم دیده و ساماندهی شده.’گفته بود: 

کنم در تقابل با  هایی که در این فصل تعریف می رسد داستان ده باشد. به نظر میحق با وی بو

عقل سلیم است. وقتی که گالیله نشان داد اگر مقاومت هوا را کنار بگذاریم )آزمایش در 

هر دو در یک زمان واحد به  ،یک پَر و گلوله توپ را همزمان از ارتفاع بیاندازیم و خالء(،

 کنند.  سطح زمین برخورد می

 گالیله جدی که نمیگی! چرا، حقیقت دارد!

هر شٔی در  دهیم که چرا حق با گالیله بود. بر طبق نظرات اسحاق نیوتن، حاال توضیح می

گرانش  )جاذبه( به شٔی دیگر گرایش دارد. میزان نیرویگرانش  ی نیروی کیهان به واسطه

)البته عجالتاً جرم را همان وزن باشد  متناسب با مضروب میزان جرم دو شٔی مورد نظر می

تر از یک  در نظر بگیرید. در ادامه به این نکته باز خواهم گشت(. گلوله توپ بسیار عظیم

حال  کند ولی درعین نیروی بیشتری به آن وارد میگرانش  تکه پَر است، بنا بر همین دلیل

ه همان درجه از شتاب برسد. گلوله توپ در قیاس با َپر به نیروی بیشتری نیاز دارد تا بتواند ب

ی توپ و پَر هر دو همزمان  ولی در خالء چنین شرایطی وجود ندارد و به همین خاطر گلوله

 کنند.  به سطح برخورد می

در پاراگراف فوق اشاره نمودم که به موضوع عدم هم جنس بودن جرم و وزن خواهم 

کیلوگرم، ولی  ۷۵ت، مثالً پرداخت. روی سیاره ما، جرم یک انسان با وزن وی برابر اس

وزن است. با این مفهوم که وزن او صفر است ولی جرم او  همین فرد در ایستگاه فضایی بی

کیلوگرم است. در چنین شرایطی گلوله توپ نیز مانند یک بادکنک در ایستگاه  ۷۵همچنان 

پی به میزان فضایی معلق خواهد بود ولی فقط وقتی بخواهید آنرا در داخل کابین پرتاب کنید 

طلبد. وقتی گلوله توپ را هل  جرم آن خواهید برد چون انجام این کار تالش زیادی را می

طور همزمان خودتان نیز به سمت مخالف هل داده خواهید شد مگر آنکه تکیه گاهی  بدهید، به

پشت سر شما وجود داشته باشد. در نتیجه این حالت اصالً شبیه پرتاب بادکنک در فضا 

افتد  محکمی اتفاق می موقتی گلوله توپ به دیواره آن سوی کابین برخورد کند، تصاد نیست.
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طوریکه ممکن است در این ضربه چیزی را بشکند. با وجود اینکه گلوله توپ و سر انسان  به

وزنی قرار دارند، اگر گلوله مزبور با سر کسی برخورد کند باعث ایجاد  هر دو در شرایط بی

وباره باید قید کنم که درمورد بادکنک وضعیت به این شکل نخواهد بود(. درد خواهد شد )د

که  درحالیباشد  زمین درمورد آن گلوله بخصوص میگرانش  وزن گلوله توپ درواقع میزان

جرم گلوله به کل میزان ماده بکار رفته در آن اشاره دارد. اگر قرار بود که یک گلوله توپ 

گشتند و بنابراین  ، هم ترازو و هم گلوله در هوا معلق میرا در ایستگاه فضایی وزن کنید

کرد، در نتیجه وزن گلوله در چنین حالتی  گلوله هیچگونه فشاری به سطح ترازو وارد نمی

 شد. صفر می

پرید نیز همین اصل حاکم  که در حالت نشسته روی یک ترازو از هواپیما به بیرون می زمانی

کنید. درواقع در چنین شرایطی فشاری  یکسان سقوط می تسرعاست. هم شما و هم ترازو با 

شود و در نتیجه نمایشگر ترازو وزن شما را صفر نشان  از سوی شما بر ترازو وارد نمی

 دهد. در زمان سقوط وزن شما صفر است ولی جرم شما تغییری نکرده است.  می

رازو در ایستگاه فضایی وزنی گلوله توپ، انسان و ت شود تا درکی از بی این مثال موجب می

وزنی فاصله زیاد اشیاء مزبور از  کنند که علت این بی داشته باشید. بسیاری افراد تصور می

باشد. چنین تصوری کامالً نادرست است  گرانشی زمین بر آنها می  زمین و عدم تأثیر نیروی

اع سطح دریا و در گرانشی زمین در ارتف  آید. در واقع، نیروی حساب می و اشتباهی مرسوم به

ایستگاه فضایی به یک اندازه قوی است چون ایستگاه فضایی آنقدرها هم از زمین دور نیست. 

وزنی اشیاء در ایستگاه فضایی )مثل شخصی که در حالت نشسته روی ترازو از  دلیل بی

مورد پرد( این است که تمام این اشیاء پیوسته در حال سقوط هستند. در این  میهواپیما بیرون 

باشد. ماه نیز از این قاعده مستثنا نیست و  زمین می حول خاص، منظور از سقوط، سقوط

وزن است ولی با این وجود جرمی در  . ماه نیز بیاستسقوط در حال زمین  در حولهمواره 

 هزارمیلیارد میلیارد کیلوگرم دارد. ۱۰حدود 

 ‘کند؟ زمین سقوط می حولوزن است و همواره  ماه بی’

 که نمیگی! چرا، حقیقت دارد!جدی 

کنیم که  ای را در ذهن خود تصور می آید ما سیاره ی زمین به میان می وقتی صحبت از کره

ها از جمله  ها و برآمدگی ی مختلفی از فرورفتگی های فراوان و گستره دارای پستی و بلندی

کیلومتر است و دو  ۹ی اورست نزدیک به  باشد. برای مثال بلندی قله کوه و دره می

ای پیدا  ی اول به آن صعود کردند در میان مردم جایگاه قهرمانانه مرتبهکوهنوردی که برای 
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ی یک توپ پینگ  نمودند. ولی اگر قرار بود کره زمین را طوری فشرده کنید که به اندازه

ی اورست نیز  رسید. حتی در آن صورت قله پنگ شود، سطح توپ کامالً هموار به نظر می

ی شن بسیار کوچک روی کاغذ سنباده  نگار که یک ذرهشد: ا در هنگام لمس توپ احساس نمی

 قرار گرفته باشد.

 جدی که نمیگی! چرا، حقیقت دارد!

توانید آنرا محاسبه نمایید. یک توپ پینگ پنگ را اندازه بگیرید؛ ارتفاع اورست  خودتان می

 به نمایید. دانید؛ قُطر زمین را از منابع موجود جستجو کنید و سپس اقدام به محاس را هم که می

کشد. حتی  از هر سمت آنها را به درون خود میگرانش  ها گرد هستند؟ چون چرا سیاره

کنند. اجرام کوچکتر از  سطوح جامد و سخت نیز در طی زمان کافی مثل مایعات عمل می

 ها قناس و پر از پستی و بلندی هستند. علت این موضوع ناشی نیروی قبیل شهاب سنگ

ی کافی  به اندازه باشد. پلوتو عنوان عامل شکل دهنده به سطوح می بهضعیف درونی گرانش 

اجرام کوچک ’بزرگ هست که شکل کروی داشته باشد ولی با این وجود از تعدادی از 

کوچکتر است و به همین دلیل بود که پلوتو از فهرست سیارات خارج گردید. البته ‘ آسمانی

د ولی موضوع فقط بر سر نوع انتخاب کلمه این کار موجب ناراحتی بسیاری از افراد ش

سیاره مریخ )بهرام( از زمین کوچکتر است و ‘. معنای کلمات’است: درواقع بحثی درمورد 

های روی سطح خود را  باشد و با نیروی کمتری کوه کمتری میگرانش  به همین دلیل دارای

به اورست  لندتری نسبتهای ب کشد. به همین دلیل است که مریخ دارای کوه به سمت داخل می

های روی  ی یک توپ پینگ کاهش دهید، برجستگی باشد. اگر جرم مریخ را به اندازه می

تر  لمس های توپ پینگ پنگ ساخته شده از جرم زمین قابل به برجستگی سطح آن نسبت

خواهند بود. البته اقمار کوچک مریخ )فوبوس
388
یموس  و د 

389
( در قیاس با ماه کامالً قناس 

 رسند.  زمینی به نظر می شکل سیب هستند و به

روزی روزگاری، برای عقل سلیم انسان این امری بدیهی بود که زمین ثابت است و 

توانست بیش از این طبیعی  چرخند. چه چیزی می خورشید، ماه و ستارگان به دور آن می

د کامالً استوار است. خورشید هر روز مسیر شرق به ای باشد؟ زمینی که شما روی آن ایستاده

کند و ستارگان نیز چنین هستند، البته اگر حوصله کنید و  غرب را در آسمان طی می

یونانی،  دان ریاضیرسد که  های متغیر آنها را ثبت نمایید. به نظر می موقعیت
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آریستارخوس
390
مین به دور که متوجه شد ز قبل از میالد( اولین کسی بود ۳۱۰-۲۳۰) 

شود تصور کنیم انگار این  ایست که موجب می گردد. چرخش زمین به گونه خورشید می

خورشید است که در آسمان در حال حرکت است. این حقیقت جسورانه برای چندین قرن 

فراموش شده بود تا اینکه نیکالس کوپرنیک
391
( در لهستان آنرا دوباره ۱۵۴۳-۱۴۷۳) 

ین مطلب برخالف عقل سلیم آن زمان بود، گالیله به خاطر بسط و کشف کرد. بنابراین، چون ا

 نشر آن به شکنجه تهدید شد.

دهیم تا حرف خود را رسماً  ات می گالیله جدی که نمیگی! ما آنقدر شکنجه

 تکذیب کنی.

ی آفریقا و ساحل شرقی  ی دنیا دقت کنید خواهید دید که ساحل غربی قاره اگر به نقشه

ی پازل منطبق هستند. در سال  رسند که انگار مثل دو تکه ری به نظر میآمریکای جنوبی طو

ن ر ۱۹۱۲ گ  یک دانشمند آلمانی به نام آلفرد و 
392
این شهامت را به خرج داد تا بررسی علمی  

گردد. فرض  ای از آن حاصل می موضوع فوق را در دستور کار قرار دهد و ببیند چه نتیجه

به میزان بسیار زیادی در حال تغییر است و قاره آفریقا و ی دنیا  او بر این بود که نقشه

ن ر در طول حیاتش به خاطر چنین  آمریکای جنوبی زمانی به همدیگر متصل بوده گ  اند. البته و 

ای مورد تمسخر قرار گرفت. چطور ممکن است که چیز به این بزرگی در حد یک  فرضیه

آفریقا هزاران کیلومتر از یکدیگر دور شده قاره به دو نیم تقسیم شود و آمریکای جنوبی و 

 رخ داده است.  دانیم که چنین چیزی صحت دارد و عمالً  باشند؟ ولی حاال می

 جدی که نمیگی! چرا، حقیقت دارد.

ن ر بود البته فقط تا  گ  میلیون سال پیش چون در آن موقع قاره آفریقا و ۱۳۰به نوعی حق با و 

ها از همدیگر جدا شدند. در مقطعی از آن دوره  ولی بعدآمریکای جنوبی یکپارچه بودند 

توانستید شکاف میان این قاره تا آن قاره را با یک پرش کوتاه طی کنید. کمی بعد از آن  می

ی میان دو قاره حتی با  کردید. ولی هم اکنون فاصله ی میان دو قاره را شنا می باید فاصله

ن ر فهمیده بود با کمی خطا و  می ترین هواپیماها چندین ساعت به طول سریع گ  انجامد. آنچه و 

دهد کل سطح  اشتباه همراه بود. البته در حال حاضر شواهد متقنی موجود است که نشان می

های صفحه’زمین از 
393

ها بیشتر  پوشان و متصل به هم تشکیل شده است و این صفحه هم‘ 
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حات تکتونیکیصف’به سپرهای جنگی هستند. نام این صفحات متحرک،  شبیه
394

است و ‘ 

باشد. نرخ  مشاهده نمی حرکت آنها به قدری کند است که در بازه زمانی عمر کوتاه ما قابل

گردد ولی تفاوتشان در این  مقایسه می  نیکی با نرخ رشد چیزی مثل ناخنحرکت صفحات تکتو

ی باشد. حرکات دردسری رشد ناخن نمی است که حرکت صفحات تکتونیکی به آرامی و بی

طور مقطعی و سپس یک حرکت ناگهانی )مثل  نامنظم و دفعتی و سپس توقف در حرکت به

 دهند. ها به همین شکل روی می زلزله(. درواقع اغلب زلزله

ها نیز قرار دارند.  اند و در بستر اقیانوس ها واقع نشده صفحات تکتونیکی فقط در خشکی

های مرتفعی هستند که روی این  مینشناسیم درواقع سرز ها می عنوان قاره چیزی که به

ها روی  باشند که قاره های متحرک همان صفحات تکتونیکی می اند. بخش صفحات قرار گرفته

آورند اتفاقات  آنها سوارند. میان صفحات فضای خالی وجود ندارد و لذا وقتی به هم فشار می

ی هست که دو صفحه از مختلفی احتمال حادث شدن دارند که یکی از آنها زلزله است. مواقع

ً همان چیزی است که در گسل معروف و زلزله کنار هم عبور می خیز  کنند )این دقیقا

آندریاس سن
395
در آمریکای شمالی شاهد آن هستیم(. گاهی اوقات نیز یک صفحه به زیر  

ً  صفحه دیگر می فرو روی’رود. در این حالت که به آن اصطالحا
396

شود رشته  گفته می‘ 

آیند. برای مثال رشته کوه هیماالیا زمانی ایجاد  رگی همچون آند یا هیماالیا پدید میهای بز کوه

شد که صفحه متحرکی که شبه قاره هند روی آن قرار داشت در مسیر حرکت به سمت شمال 

باشند  بر وجود صفحات تکتونیکی می ی که دال ی آسیا لغزید. شواهد با فشار به زیر صفحه

خواهم در اینجا وارد این موضوع شوم چون  متقن هستند. البته من نمی انگیز و کامالً  هیجان

397جادوی واقعیتدر کتاب 
کنم که بحثی  ام. تنها به این نکته بسنده می قبالً به آن پرداخته 

 شدت در تقابل با عقل سلیم است.  و به جالببسیار 

کم به نظر من این موضوع در عین شگفتی بسیار دلهره آور نیز هست. شما، صندلی که  دست

کنید، سنگی که انگشت پای خود را روی  اید )میزی که روی آن غذا میل می روی آن نشسته

ً  آن می  اند.  از فضای تهی تشکیل شده  گذارید( همگی تقریبا

 جدی که نمیگی! چرا، حقیقت دارد.
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ای تشکیل شده که بر مدار دور آن ابری  متشکل از اتم است و هر اتم نیز از هستهای  هر ماده

ها به مراتب کوچکتر از خود  اتم است )البته  ها قرار دارد و ابعاد این الکترون از الکترون

کننده باشد(.  این توصیف مقداری گمراه ،شاید به دلیل دقیق نبودن کلمات مورد استفاده من

ً باید ذک طور که  ها چیزی بجز فضای خالی وجود ندارد. همان ر کنم که مابین الکترونضمنا

مشاهده نمودیم الماس  ۹طور که در فصل  دانید الماس به سختی معروف است و همان می

ی کربن به قدر  باشد. اگر تجسم کنید که یک هسته های منظم کربن می بلوری مشبک از اتم

ی بلور الماس در  ترین توپ تنیس مجاور در شبکه کیک توپ تنیس باد کرده باشد، نزدی

کیلومتر با توپ اول فاصله دارد. فضای مابین این دو توپ نیز خالی است چون  ۲حدود 

توانستید خود را تا حدی مچاله کنید که با  العاده ریز و ناچیز هستند. اگر می ها فوق الکترون

کنید، نزدیکترین توپ بعدی در  ای وارد ها ضربه یک راکت کوچک به یکی از آن توپ

 نبودید.  شدور بود که قادر به دیدن یمجاورت شما در داخل بلور مزبور به قدر

َرند همکار من، ا ستیو گ 
398
399آفرینشدر کتاب خود تحت عنوان  

 :نویسد میاینطور  

 

آورید،  ای از دوران کودکی خود فکر کنید. چیزی که به وضوح به خاطر می به تجربه”

توانید آنرا ببییند و حس کنید و حتی ببوئید، انگار که واقعاً آنجا حضور دارید.  که میچیزی 

اید، آیا اینطور نیست؟ اگر غیراز این بود چطور  هر چه که باشد، شما واقعاً آن زمان آنجا بوده

د. ای العاده در همین جاست: شما آنجا نبوده ی خارق آوردید؟ ولی نکته این خاطره را به یاد می

 حتی یک اتم از آن چیزی که امروز در بدن شماست در آن موقع آنجا نبوده است...

 جدی که نمیگی! چرا، حقیقت دارد.

ای در یکجا جمع  صورت لحظه ی دیگر در فضا شناور است و به ی به نقطه ماده از هر نقطه

دل آن به وجود شده و شما را تشکیل داده است. هر چه که االن هستید هیچ ربطی به آنچه از 

شود که مو به تنتان سیخ گردد، آنقدر آنرا بخوانید تا  اید ندارد. اگر این مطلب باعث نمی آمده

 “این اتفاق رخ دهد چون این مطلب، مطلب بسیار مهمی است.

سال پیش خود دستگیر شده  ۳۰آیا مفهوم ضمنی این مطلب این است فردی که برای جرم 

منصفه باشید و  باشد؟ اگر شما جزء هیئت همان فرد سابق نمیگناهکار نیست چون او دیگر 

 ای را مطرح کند شما چه حرفی برای گفتن دارید؟ وکیل مدافع چنین دفاعیه
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کننده است. این نکته براساس نظریه مشهور  نمایم که بسیار نگران ای اشاره می حال به نکته

آلبرت اینشتین )نظریه نسبیت
400

اپیما با سرعتی تقریباً نزدیک به باشد. اگر در یک فض ( می

ماه براساس تقویم داخل فضاپیما ازسفر خود  ۱۲سرعت نور سفر کنید و بعد از مدت 

که تمام دوستان شما روی زمین به  برگردید، تنها یک سال از عمر شما گذشته است درحالی

یک سال پیر که شما فقط  ها سال پیرتر شده درحالی اند. زمین صد ی کهولت سن مرده واسطه

ها و  اید. در قیاس با گذر زمان روی زمین، زمان در داخل فضاپیما )یعنی تمام تقویم شده

های داخل فضاپیما و همچنین گذر عمر( کندتر خواهند شد. ولی از منظر افرادی که  ساعت

داخل فضاپیما هستند گذر زمان اینطور به نظر نخواهد رسید. در داخل فضاپیما همه چیز 

رسد. بنابراین، وقتی از سفر خود برگردید و قدم روی کره زمین بگذارید  به نظر میعادی 

 ی شما شاید از خود شما پیرتر باشد و ریشی بلند و سفید داشته باشد. نواده

 جدی که نمیگی! چرا، حقیقت دارد.

م با گردد. درواقع عل پیام این فصل این است که علم گاهی اوقات موجب ناامیدی عقل سلیم می

شود. ما  انگیز می ای اوقات هراس غافلگیر نمودن ما تبدیل به امری حیرت آور و حتی در پاره

به شهامتی نیازمندیم تا در راه تعقل و با وجود دریایی از شگفتی یار و یاورمان باشد. حقیقت 

شاید چیزی بیش از شگفتی باشد، شاید حقیقت ترسناک باشد. ولی در هر صورت حقیقت، 

ت است و مثالً در نمونه فوق ذکر، آزمایشاتی که در جهت بررسی صحت نظریه نسبیت حقیق

و محاسبات ریاضی کوانتومی آن انجام شده با چنان دقتی اجرا گردیده که انگار بخواهیم 

 عرض قاره آمریکای شمالی را با دقت یک تارمو اندازه بگیریم.

تم؟ در این کتاب فرصت نیست تا به چه چیز عجیب و غریبی هس من در حال صحبت راجع

تفسیر کپنهاگی’کننده بشویم لذا من فقط به  وارد جزئیات نتایج این آزمایشات خیره
401

برخی ‘ 

از این نتایج عجیب و غریب بسنده خواهم نمود. تفسیر کپنهاگی بر این مبناست: برخی 

اند  تا ببیند اتفاق افتادهکسی به آنها نگاه نکرده  وقتیرخدادهای کوانتومی به شکلی هستند که تا 

ران ارسد و حتی یکی از بنیانگذ ای احمقانه به نظر می اند. چنین جمله یا خیر، اتفاق نیفتاده

ر نظریه کوانتومی به نام ا روین شرودینگ 
402

_ فیزیکدان اتریشی _ آن را به تمسخر گرفت. 

ر گربه و داخل آن جعبه  ای قرار دارد ی دربسته ای را تصور نمود که در جعبه شرودینگ 

اری جهت کشتن گربه طراحی گردیده است. آنچه موجب تحریک این سازوکار برای کسازو
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که درب  نامیم. تا زمانی شود نوعی رویداد است که آنرا رویداد کوانتومی می کشتن گربه می

ا زنده دانیم آیا گربه داخل آن زنده است یا مرده. مطمئناً گربه ی جعبه را باز نکرده باشیم نمی

است یا مرده؟ اینطور نیست؟ خیر، برحسب تفسیر کپنهاگی اینچنین نیست. براساس تفسیر 

ر نیز قرار گرفت، تا زمانی که درب جعبه را باز نکنیم و  کپنهاگی که مورد تمسخر شرودینگ 

دانیم گربه زنده است یا مرده. پرواضح است که چنین سخنی  نگاهی داخل آن نیاندازیم نمی

ر نیز برهمین نظرمفهو بی ً شرودینگ  له ابود. ولی با این وجود به نظر مس م است و دقیقا

دانان برجسته نیز از آن  کند و بسیاری از فیزیک مطروحه از تفسیر کپنهاگی پیروی می

داشتنی فرستاده بود. تصویر اتاق  کنند. یک نفر اخیراً برای من کارتون دوست حمایت می

صبرانه منتظر بودند. پرستار  ه صاحبان حیوانات در آن بیانتظار یک مطب دامپزشکی ک

ر، درمورد گربه’کند:  آید و با یکی از آقایان صحبت می بیرون می ی شما، من  آقای شرودینگ 

 جاست. ی جالب در همین نکته‘ هم خبر خوب دارم و هم بد.

تفسیر جایگزین غیرعقالنی بودن آشکار  تفسیر کپنهاگی موجب شده تا سایر فیزیکدانان به 

های متعدد تفسیر جهان’دیگری روبیاورند. نام این تفسیر جایگزین، 
403

از نظریه کوانتومی ‘ 

ی چندجهانی نظریه’باشد )البته این تفسیر را نباید با  می
404
که در ادامه ]جهان های موازی[ ‘  

طور  جهان بههای متعدد،  بزودی به آن خواهم پرداخت اشتباه بگیرید(. براساس تفسیر جهان

باشد. در برخی از آن  ها جهان بدیل می ای در حال تقسیم به تریلیون ممتد بدون هیچ وقفه

های دیگر همان گربه زنده است. در  ی مزبور قبالً مرده است و در برخی جهان ها گربه جهان

در آن های دیگر )و از جمله همین جهان که  ام و در جهان ها من قبالً مرده برخی از آن جهان

هایی به غیراز این )که البته  ام. در جهان  باشم( هنوز زنده در حال تایپ این کلمات می

های  جهان’رسد تفسیر  تعدادشان زیاد هم نیست( من سبیل سبزرنگ دارم. به نظر می

تر به نظر برسد. البته اگر از خواندن  به تفسیر کپنهاگ کمی عقالنی از یک وجه نسبت‘ متعدد

ام و البته  زده اید نگران نباشید چون من هم حیرت زده راف و پاراگراف قبلی حیرتاین پاراگ

ً منظور من از مطرح نمودن چنین مباحثی همین نکته می باشد. حقیقت علمی ترسناک  دقیقا

 .است و باید شهامت روبرو شدن با آن را داشته باشیم

ی زمین به دور  ی ملحدانه که کره ایدهدر زمانی پیش از این نیز ُمَفتشان  گالیله نیز از این 

گردد دچار هراس شده بودند. هر کسی هم که کشف کند زمینی که روی آن  خورشید می

ایستاده تقریباً یک فضای تهی است شاید بهراسد. ولی این هراس دخل و تصرفی در صحت 
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، انگیز باشند کشف علمی مندرج ندارد. حقایق علمی بیش از آنکه ترسناک و هراس

انگیز و دلهره آور علم به  العاده و زیبا هستند. شما برای روبرو شدن با نتایج شگفت خارق

ها را  ها و زیبایی ی تمام شگفتی شهامت نیاز دارید؛ و با تکیه بر همین شهامت، فرصت تجربه

خواهید داشت. شهامت دل کندن از یقین آرامشبخش و حتمیات و در آغوش گرفتن حقیقت 

ً همان کاری بود که دوست من جولیا وقتی که ایمان مسیحی خود را کنار وحشی. این  دقیقا

  .گذاشت انجام داد

جولیا سوئینی
405
406رها کردن خدایک بازیگر و کمدین آمریکائیست که کمدی جذابی به نام  

 

ای از مذهب کاتولیک وقتی  عنوان دختربچه را نوشته و خودش نیز اجرا نموده است. جولیا به

شد شروع به زیر سٔوال بردن ایمان خود نمود. خیلی از چیزها برای او معقول  که بزرگ

جای اینکه خوب باشند از  نبود و بسیاری از وجوه مذهبش برخالف ادعای تعالیم دینی به

منظر او بد بودند. جولیا شروع به خواندن کتبی در مورد علم و خداناباوری نمود. روزی از 

شگری او به حد باالیی رسیده بود، ناگهان ندایی در سر خود روزها، وقتی که عادت پرس

سپس ندای ‘ خدایی وجود ندارد.’شنید. در ابتدا این صدا چیزی بیش از یک زمزمه نبود: 

، خدای ها  ’وار:  در نهایت، فریادی عمیق و سراسیمه‘ خدایی وجود ندارد.’مزبور بلندتر شد: 

 ‘!من، خدایی وجود ندارد

باشه، قبول دارم. به نظرم مدارک کافی که باعث بشه ’ردم، نشستم و فکر ک”

ً همونطوری رفتار  من همچنان به خدا باور داشته باشم وجود نداره. دنیا دقیقا

میکنه که تو انتظارش رو داری، مثالً اینکه هیچ ذات، شعور و عامل اعظم و 

اونکه بینم که بیشتر از  کنم می فراطبیعی وجود نداره. وقتی خوب فکر می

رو خلق کرده باشه ما خدا رو خلق کردیم. تو خودم  احتمال داشته باشه خدا ما

لرزیدم. احساس کردم دارم از روی چوبی که روش بودم به داخل آب پرت 

ولی نمیدونم چطوری به خدا باور نداشته ’ولی بعدش به فکر فرو رفتم،  میشم...

میدی. چطوری از خواب بلند میشی باشم. نمیدونم تو چطوری این کار رو انجام 

یک جور حس عدم تعادل بهم دست داده بود. بعدش ‘ و روزت رو شب میکنی؟

صورت  باشه، آروم باش. بیا برای یک لحظه هم که شده به’به خودم گفتم، 

امتحانی عینک خداناباوری رو به چشمات بزن و به اطراف نگاه کن و دوباره 

منم همین کارو کردم، عینک رو به ‘ بردار. بالفاصله عینک رو از رو چشمات
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چشمم زدم و دور و برم رو دیدم. احساس خجالت میکنم که بگم اولش برام حس 

خب، زمین چطوری تو دل ’گیجی داشت. درواقع این فکر اومد تو سرم، 

آسمون سرپا میمونه؟ منظورت اینکه ما با سرعت زیاد تو فضا معلقیم؟ اینکه 

واستم بیرون بدواَم و همینطوریکه زمین از دل فضا در میخ‘ خیلی شکنندست!

  ، آره،هاُ ’حال سقوط به سمت دستام بود بگیرمش. بعدش یه دفعه یادم اومد، 

ای باعث میشه ما برای یک مدت خیلی خیلی طوالنی به  گرانش و شتاب زاویه

 ‘“دور خورشید بچرخیم.

قل و برهان را در پیش بگیرد حتی اگر به کاری که جولیا انجام داد این بود که شجاعانه راه ع

های  این فصل در رابطه با گام اش باشد. قیمت دل کندن و رها کردن فضای امن دوران بچگی

های مهم درمورد منشأ کل  شجاعانه ایست که در راه خداناباوری باید بردارید. یکی از این گام

ی  طور که در مقدمه ت. ولی همانجهان است. البته در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخ

این فصل اشاره کردم، از این گام مهمتر، موضوع درک تکامل حیات است، این گامیست که 

 تا به اینجا توسط بشریت برداشته شده و لذا باید از دل آن شهامت کسب کنیم. 

بشر _ همیشه این موضوع برایم جای سٔوال بوده که چرا تا اواسط قرن نوزدهم طول کشید تا 

طور که در  در قالب چارلز داروین _ به حقیقت کامل در رابطه با تکامل دست پیدا کند. همان

ای نیست. برای درک  طبیعی مبحث سنگین و پیچیده نشان داده شد انتخاب ۹و  ۸های  فصل

دان بود و نه آلفرد وال س که  طبیعی نیاز به اصول ریاضی نیست. نه داروین ریاضی انتخاب

کس قبل  طبیعی پی برد. ولی چرا هیچ شکل مستقل به موضوع انتخاب د از داروین و بهکمی بع

 از قرن نوزدهم این موضوع را کشف نکرد؟

عنوان یکی از  قبل از میالد( از درک آن غافل بود؟ ارسطو به ۳۸۳-۳۲۲چرا ارسطو )

تفکر  شود و به احتمال فراوان او بود که اصول متفکران بزرگ در جهان شناخته می

گرایانه را مطرح نمود و هم او بود که دست به توصیف دقیق جانوران و گیاهان زد. با  منطق

ارشمیدوس ‘ چرا اینها وجود دارند؟’این وجود، هیچ ذهنیتی در پاسخ به این پرسش نداشت: 

ای را مطرح  ( چه در داخل حمام و چه بیرون از آن نظرات بسیار هوشمندانه۲۱۲-۲۸۷)

وانید این موضوع را در اینترنت جستجو کنید ولی متٔاسفانه شاید داستان نمود )می ت

باشد که  ۳های اساطیری فصل  ارشمیدوس و بیرون پریدن او از حمام یکی از همان داستان

طبیعی هیچگاه به  ی تکامل از طریق انتخاب ارزش تکرار را دارد(. ولی در هر صورت، ایده
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ذهن او خطور نکرد. اراتوستن
407
ی طول یک  از میالد( از طریق مقایسه قبل ۱۹۴-۲۷۶) 

ی مشخصی از هم قرار داشتند محیط زمین  ای که در فاصله سایه در آفتاب ظهر در دو نقطه

ی زمین را محاسبه کرد )همان  را محاسبه نمود. بسیار عالی! او به درستی شیب محور کره

شیم(. چنین کشفیاتی بسیار های رنگارنگ داشته با شود تا ما فصل شیبی که موجب می

تر از آن است که ما توانایی تصور آنها را داشته باشیم. ولی با این وجود، با اینکه  هوشمندانه

های بسیار( بود و  پیرامون نخبگان یونانی آن زمان پر از جانوران و گیاهان )و حتی انسان

 ً شکل  چیز با این ظرافت و به آمد که چگونه این همه باید برایشان این سٔوال پیش می  قاعدتا

ی داروین  ی بسیار ساده و پیش پا افتاده اند، ولی هیچگاه ذهنشان به ایده شده‘ طراحی’هدفمند 

ترین فرد  نرسید. البته نه تنها نخبگان یونان باستان، بلکه نه گالیله و نه نیوتن که شاید باهوش

چیزی به ذهنشان خطور نکرد زنده در طول تاریخ بوده باشد، هیچکدام از آنها چنین 

ی بزرگ تاریخ نیز چنین  (. نه تنها این جماعت، بلکه هیچکدام از فالسفه۱/۱۲نوشت  )پی

کنیم  ی داروین ساده و قدرتمند است که تصور می چیزی را مطرح نکردند. به قدری نظریه

ه آن پی برده ای از ریاضیات دارد ب داند و نه سر رشته که هر ابله تن پروری که نه چیزی می

له از حل یک جدول کلمات معمولی راحتتر باشد )البته ااست. شاید فکر کنید که حل این مس

ً  حس من این را می ها،  در حل جدول عاجزم(. با وجود تمام این صحبت  گوید چون خودم واقعا

انگیز و  ی حیرت کس نرسید. این ایده ی تکامل تا اواسط قرن نوزدهم به ذهن هیچ نظریه

های بسیاری را در دنیا مدهوش خودش کرده بود، در نهایت به ذهن  حال ساده که ذهن درعین

های چارلز داروین و آلفرد  ها به نام ی گونه گرد و گردآورنده دان طبیعت دو فرد غیرریاضی

 ً ین ایده به ذهن فرد سومی که ارسد که در حوالی همان زمان  به نظر می  وال س رسید. ضمنا

ن اسکاتلندی به نام پاتریک متیویک باغبا
408
 بود نیز رسیده باشد. 

کنم. به نظر من در گذشته  چرا آنقدر طول کشید؟ من در اینجا نظر شخصی خود را بیان می

ی دست  شکل بسیار بدیهی و واضحی ساخته موجودات زنده به‘ هدفمندی’پیچیدگی، زیبایی و 

خواست غیراز این بگوید باید شهامت  آفریدگار هوشمند تلقی شده است. بنابراین اگر کسی می

. البته منظورم از شهامت، از جنس شهامت میدان نبرد نیست. شهامتی که من داد به خرج می

به آن اشاره دارم از جنس عقل و شعور است: شهامت در نظر گرفتن مباحثی که به ظاهر 

جدی که نمیگی _ ولی در هر صورت بد ’رسند و سپس بیان این جمله که:  مسخره به نظر می

برای مثال مطرح نمودن موضوعی مثل ‘ رار دهیم.نیست که احتمال آنرا مورد بررسی ق

رسید ولی گالیله شهامت عقالنی این کار  دار به نظر می  سقوط همزمان گلوله توپ و پَر، خنده
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ی آفریقا و  رسید که قاره را داشت و در نهایت آنرا اثبات کرد. در گذشته مضحک به نظر می

ن ر این شهامت را  اند و بعدها آمریکای جنوبی زمانی یکپارچه بوده گ  از هم جدا شدند ولی و 

انجامد. این واقعیت که چیزی مثل چشم  داشت که این موضوع را پیش بکشد و ببیند به کجا می

  رسد عمالً طراحی نشده، زمانی در گذشته کامالً  به نظر می‘ طراحی شده’انسان که ظاهراً 

را ‘ مضحک و خنده دار’امکان رسید. ولی داروین شهامت بررسی این  مسخره به نظر می

دانیم که حق با او بوده است. البته نه فقط در رابطه با چشم بلکه در رابطه با  داشت و حاال می

 ای حق با داروین بوده است.  هر موجود زنده

طبیعی در مقابل دیدگان تمام نخبگان یونانی،  ی تکامل از طریق انتخاب حقیقت ساده

پیش از داروین قد علم کرده بود ولی هیچکدام از آنها این شهامت ی  دانان و فالسفه ریاضی

رسید شجاعانه بایستد. گذشتگان بزرگ  عقالنی را نداشتند تا در مقابل آنچه بدیهی به نظر می

انگیز و  ی نگرش باال به پایین درمورد آفرینش، از نگرش پایین به باالی شگفت ما به واسطه

ن واقعیت که تفسیر صحیح آفرینش تا به این حد ساده است به این العاده غافل ماندند. ای خارق

ً به  معناست که پیگیری و بررسی دقیق آن نیازمند شهامت بسیار زیادی بوده است. دقیقا

ای است به ذهن نخبگان پیش از داروین  طبیعی موضوع بسیار ساده ی اینکه انتخاب واسطه

کرده که بار  قدری ساده بوده که کسی فکر نمی نرسیده بود. به عبارت دیگر، این موضوع به

 ها و تنوَعش بر دوش آن باشد.  توضیح کل حیات با تمام پیچیدگی

دانیم که حق با داروین بوده و جایگزینی برای تفسیر داروینی از حیات وجود  ولی اکنون می

ی مثال ما هنوز اند که باید روشن شوند. برا ندارد. البته جزئیات معدودی همچنان باقی مانده

ً نمی دانیم که در حدود چهارمیلیارد سال پیش تکامل چگونه آغاز شد. ولی راز اصلی  دقیقا

آن است حل گردیده است. بحث پایانی ‘ طراحی’حیات که همان علت پیچیدگی تنوع و زیبایی 

یله و ی افرادی مثل داروین، گال من در این کتاب در ارتباط با این است که شهامت خردورزانه

ن ر باید برای ما در آینده الهام گ  هایی  های گذشته که در ابتدا فرضیه بخش باشد. تمامی مثال و 

اند و بعدها صحتشان به اثبات رسید باید به ما در مواجهه با معماهای بزرگ  مسخره بوده

ر بر آن های تأثیرگذا ی هستی جرٔات ببخشند. آغاز جهان چگونه بوده و منشٔا قانون باقیمانده

 چیست؟

ن ر  گ  راستی، من باید قبل از اینکه به ادامه مطلب بپردازم تذکری بدهم. گالیله، داروین و و 

ای را مطرح کردند و حق هم با آنها بود. ولی افراد بسیاری نیز هستند که با  های جسورانه ایده

تنهایی  است. شهامت به های آنها اشتباه کنند ایده ای را مطرح می های جسورانه وجود اینکه ایده

 ی خود را اثبات کنید.  کافی نیست. باید پای ورزی داشته باشید و ایده
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تر گردیده و عمالً نیز اینچنین بوده چون هر  دیدگاه ما درمورد جهان با گذشت زمان وسیع

ها فکر  شود. روزگاری بود که انسان گذرد وسعت جهان بیشتر و بیشتر می ثانیه که می

ها چیزی  چرخند و ستاره کل جهان همین زمین است. خورشید و ماه به دور آن میکردند  می

دانیم که جهان فراتر از عمق  هایی که به بهشت راه دارند. ولی اکنون می نیستند جز دریچه

دانیم که روزگاری در گذشته جهان بسیار کوچکتر از حد تصور ما  تفکر ماست و همچنین می

میلیارد ۸/۱۳یم چه زمانی این موضوع رخ داده است، چیزی در حدود دان بوده است. البته می

 سال پیش.

هایی در حال حاضر در قید حیات  جهان رو به گسترش جزء کشفیات قرن بیستم است. انسان

سال سن دارد( که در جهانی به دنیا آمده بودند که تنها یک  ۱۰۲هستند )از جمله مادر من که 

حاضر مادر من در جهانی متشکل از یکصدمیلیارد کهکشان کهکشان داشت. ولی در حال 

انتها و در حال گسترش در حال فاصله گرفتن از یکدیگر  کند که در فضایی بی زندگی می

هستند. البته شاید چنین توصیفی خیلی هم دقیق نباشد. مادر من، شکسپیر، گالیله و اَرشمیدوس 

اند. ولی وقتی مادر من در سال  تولد شدهو دایناسورها همگی در یک جهان رو به گسترش م

شناخت. بنابراین در  کس کهکشانی به غیراز کهکشان راه شیری را نمی متولد شد، هیچ ۱۹۱۶

کرد منظورش همان یک کهکشان بود. البته در عصر  آن زمان اگر کسی به جهان اشاره می

نظر از اینکه کسی از کس از همان یک کهکشان هم خبر نداشت. حقایق علمی صرف گالیله هیچ

اند و بعد از  آنها مطلع باشد یا نباشد صادق هستند. این حقایق قبل از ظهور انسان صادق بوده

ی مهمی است که بسیاری از افراد باهوش از  انقراض انسان نیز صادق خواهند بود. این نکته

 توجه به آن غافلند.

ا با یکصدمیلیارد کهکشان تنها جهان همچنین این امکان وجود دارد که جهان رو به گسترش م

موجود نباشد. بسیاری از دانشمندان بر این نظرند که میلیاردها جهان شبیه جهان ما وجود 

دهند. براساس این دیدگاه، جهان  دارند و البته برای این ادعای خود دالیل خوبی نیز ارائه می

ً ما تنها یک جهان در میان میلیاردها جهان است و به این ق چندجهانی  الب کلی اصطالحا
409
 

 به این موضوع خواهیم پرداخت.   شود. در ادامه مجدداً  گفته می

رخ داده در ‘ ابتدای تاریخ جهان’امروزه فیزیکدانان اطالعات مناسبی درمورد آنچه در 

ی تولد جهان است.  ی اولیه اختیار دارند. منظور من از ابتدای تاریخ جهان کسری از ثانیه

البته این اطالعات فقط منحصر به زمان بعد از تولد جهان نیست، بلکه تولد زمان را نیز 
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به چه معناست؟ قبل از آن چه اتفاقی رخ داده است؟ فیزیکدانان به ‘ تولد زمان’شود.  شامل می

گویند که اجازه نداریم چنین پرسشی را مطرح کنیم. انگار که بپرسیم شمال  قطب  شمال  ما می

چیست. ولی باید توجه داشت که شاید چنین ممنوعیتی فقط محدود به جهان ما باشد. البته اگر 

 ما یکی از میلیاردها جهان در فضای چند جهانی باشد.  جهان  که اصالً 

عنوان دلیل و  خداپرستان امروزی )البته از جنس تحصیلکرده(، دنیای موجودات زنده را به

اند. علت این امر از آن جهت است که تا آنجایی که به  مدرکی دال بر وجود خدا کنار گذاشته

دهد. به همین خاطر،  ی را در اختیار ما قرار میحیات ربط دارد، تفسیر داروینی، تبیین کامل

اند. با ناامیدی _ شاید البته به نظر  های دیگری آورده این دسته از خداپرستان رو به استدالل

اند. توجه این دسته افراد  های دیگر معطوف کرده من اینطور باشد _ توجه خود را به خالء

 جمله قوانین بنیادین و ثابت فیزیک است. بخصوص به کیهان شناسی و منشأ همه چیز و از

ای به اعداد ثابت و بنیادین علم فیزیک داشته باشم. اعدادی وجود دارند  من باید در اینجا اشاره

های یک اتم نقره. اعداد  توانید آنها را اندازه بگیرید. برای مثال، تعداد پروتون که شما می

های آب داخل  ین بزنید. برای مثال، تعداد مولکولتوانید آنها را تخم دیگری نیز هستند که می

لحاظ ریاضی امری  یک لیوان. اعداد دیگری نیز وجود دارند که اهمیت و ارزش آنها به

عنوان نسبت محیط دایره به قطر آن و البته که  به (π)آید. مثالً، عدد پی  ضروری بشمار می

آید. اعدادی نیز وجود  حساب می بهعدد پی از نقطه نظرات بسیاری در علم ریاضی پراهمیت 

دانند که این اعداد چرا مقدارهای  حال نمی پذیرند ولی درعین دارند که فیزیکدانان آنها را می

 ً  شود.  اعداد ثابت فیزیک گفته می  اینچنینی دارند. به این اعداد اصطالحا

ان التین در زب (G)بزرگ جی است که با حرف گرانش  های آن عدد ثابت یکی از نمونه

شود. به خاطر دارید که از نیوتن آموختیم تمام چیزهایی که در این جهان وجود  نشان داده می

به یکدیگر متمایل گرانش  دارند، از سیارات و گلوله توپ تا یک تکه پَر، به واسطه نیروی

یز از همدیگر بیشتر باشد میزان تمایل آنها به همدیگر ن گردند. هر چقدر فاصله دو شیٔ  می

گرانش با معکوس  مجذور فاصله تناسب دارد(. حال هرچقدر که دو شٔی   کمتر است )در واقع

 تر باشند، میزان کشش و تمایل میان آنها بیشتر خواهد بود )درواقع نیروی مورد نظر ما عظیم

باشد(. ولی برای اینکه بتوانید در نهایت  متناسب با مضروب جرم دو شٔی مد نظر میگرانش 

دست آمده را در عدد دیگری که همان  دست پیدا کنید باید عدد بهگرانش  روی واقعیبه نی

است ضرب کنید. فیزیکدانان بر این نظرند که در تمام جهان این عدد گرانش  ضریب ثابت

توان جهان بدیلی را تصور نمود که  دانند. می ثابت است ولی اینکه چرا این مقدار است را نمی
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دچار تغییر گرانش  در آن متفاوت است. باید بدانیم که اگر عددرانش گ مقدار ضریب ثابت

 های آن در جهان بسیار عمیق خواهد بود.  بسیار جزئی شود، پیامد

شد  بود که هم اکنون است، جاذبه به قدری ضعیف می کمتر از چیزی میگرانش  اگر نیروی

ود. نه خبری از کهکشان بود و گیری اجرام آسمانی میسر نب که دیگر امکان تجمع ماده و شکل

 نه ستارگان، نه خبری از علم شیمی بود، نه سیارگان، نه تکامل و نه حیات. اگر نیروی

بیش از آن چیزی بود که در حال حاضر است، ستارگان و عملکردشان به شکلی که گرانش 

و احتماالً  ریختند خود، در خودشان فرو میگرانش  ی نیروی دانیم نبود. به واسطه امروزه می

چیزی وجود نداشت، نه ستارگان، نه سیارگان،  گشتند. در آن صورت هیچ چاله بدل می به سیاه

 نه تکامل و نه حیات. 

تنها یکی از اعداد ثابت فیزیک است. سایر اعداد ثابت مواردی همچون گرانش  البته نیروی

ی اتم  فظ ساختار هستههستند که این مورد دوم موجب ح‘ نیروی استحکامی’سرعت نور و یا 

گردد. ولی باید بدانیم که اعداد ثابت شامل موارد دیگر نیز هستند. هر یک از این اعداد  می

حال توضیح و دلیلی درمورد این اعداد خاص  ثابت مقدار خاص خودش را دارد ولی تابه

بگویید که اگر توانید این جمله را  ارائه نگردیده است. در ارتباط با تمام این اعداد ثابت می

شناسیم  مقدار هر یک از این آنها متفاوت از مقدار فعلی بود، جهان به شکلی که ما آنرا می

 داشت.  وجود نمی

همین امر موجب شده تا برخی از خداباوران امیدوار باشند که خدا جایی دور از انظار پنهان 

رسد که انگار اعداد بنیادین آن از طریق یک پیچ تنظیم  شده است. جهان طوری به نظر می

ها باید  اند، یعنی چیزی شبیه پیچ رادیوهای قدیمی. کلیه پیچ شکل ظریفی معین گردیده کننده به

ایم پدیدار گردد.  شناسیم و در آن به وجود آمده قت تنظیم گردیده باشند تا جهانی که ما میبه د

گردد که یک هوش خالق _ نوعی  این ذهنیت ایجاد می در جهتای  بر همین اساس، وسوسه

 این تنظیمات ظریف را انجام داده است. کننده _ خدا و یا تنظیم

ها اشاره شد باید با قدرت در مقابل این وسوسه ایستاد. به همان دالیلی که در فصول قبلی به آن

ها شاید نامحتمل به نظر برسد چون حاالت بیشماری دیگری وجود  تنظیم ظریف تمام آن پیچ

های مزبور در آن وضعیت قرار بگیرند. ولی هرچقدر هم که چنین  دارد که احتمال داشت پیچ

ی هم که توانسته چنین تنظیم دقیقی انجام بدهد تنظیمات دقیقی نامحتمل به نظر برسند، هر خدای

ها را تنظیم  دانسته که چگونه این پیچ به همان اندازه نامحتمل است. خدای مزبور چگونه می

کند بلکه یک مرحله  له نمیان این بحث نه تنها کمکی به حل مسکند؟ وارد کردن خدا به درو
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شکل بسیار روشنی یک  ای به چنین جملهاندازد. درواقع مطرح کردن  هم حل آنرا به عقب می

 آید.  حساب می ربط به توضیح بی

نامیم،  احتمال حیات می رگ عدمی بز لهاعنوان مس روین حل نمود و آنرا بهای که دا لهامس

کرد تا آفرینش الهی را زیر  ای بسیار عدیده بود. قبل از داروین، اگر کسی جرٔات می لهامس

ای   بندهشکل بسیار کو به‘( جدی که نمیگی!)’بخش اول این فصل ی معروف  سٔوال ببرد، جمله

نبوده  بندهشد. شاید هم هیچ واکنش دیگری تا به این حد ]در طول تاریخ[ کو به او گوشزد می

های ظریف مرغ دریایی و کرکس،  باشد. تمام آن پیچیدگی و سرعت و وقار پرستو، بال

ها تریلیون سلول یک فیل، زیبایی  لیونی مغز و شبکیه چشم، تری ظرافت مسحورکننده

ی قوانینی از علم فیزیک  ی اینها نتیجه خوار _ همه و همه درخشان طاووس و مرغ مگس

 اند، نه کارگردانی و نه ناظری؟ است که نه طراحی داشته

در قیاس با موضوع تکامل، توضیح درمورد چرایی و منشٔا قوانین و اعداد ثابت فیزیک باید 

ایم. ولی  ای باشد و باید بدانیم که با این وجود هنوز موفق به حل آن نشده ساده کار سهل و

ی حیات و تطبیق آن با الزامات بقا باید به ما  لهات داروین و جانشینان او در حل مسموفقی

توانیم نه فقط به کشف داروین  شهامت قدم گذاشتن در این راه را بدهد. بخصوص اینکه می

هایی که البته با فهرست آنها آشنا  های علم نیز دلگرم باشیم. دستاورد دردستاوبلکه به سایر 

ها، واکسیناسیون و عمل جراحی بسیاری از ما تا االن مرده بودیم.  هستیم. بدون آنتی بیوتیک

توانست تا چند کیلومتر آن  شماری از ما می بدون تکیه بر مهندسی علمی، فقط تعداد انگشت

کونت خود سفر کند. بدون بهره گرفتن از کشاورزی علمی اکثر ما دچار تر از محل س طرف

خواهم به یک مورد بخصوص و جالب  سوءتغذیه خواهیم شد. ولی در این فصل من می خطر

در ارتباط با علم اشاره کنم، موردی که به پرسش بنیادین ما درمورد چرایی جهان هستی به 

 . بینیم ربط دارد شکلی که امروز آنرا می

های مختلف و بهره گیری از نتایج  کیهان شناسان در سرتاسر دنیا با انجام پژوهش

ی دقیقی در رابطه با آنچه بعد از َمهبانگ های یکدیگر، نظریه پژوهش
410
رخ داده تهیه  

ای را مورد آزمایش قرار داد؟ آنچه باید انجام شود،  توان چنین نظریه اند. ولی چطور می نموده

شرایطی است که حدس ‘ شرایط آغازین’است. منظور از ‘ ایط آغازینشر’سازی  شبیه

زنیم بالفاصله بعد از مهبانگ حاکم بوده است. اگر نظریه شما درست از آب در بیاید  می

توانید استنباط کنید که جهان براساس آن روند آغازین در گذشته، امروز چگونه باید باشد.  می
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های دور استفاده  زمان حال بر طبق گذشته بینی پیشی به عبارت دیگر، از نظریه خود برا

نمایید. سپس برای راستی آزمایی نظریه خود، به پیرامونتان بنگرید و ببینید آیا امروز واقعاً 

 کرده بودید یا خیر. بینی پیشهمه چیز آنطور است که شما 

خود  بینی پیشو های ریاضی برای انجام استنباط  توان از اثبات کنید که می شما تصور می

ای  استفاده کنید ولی متٔاسفانه اینچنین نیست چون جزئیات بیش از حد برای چنین محاسبه

گرانشی، میلیاردها میلیارد برهمکنش بسیار ریز وجود دارد   پیچیده هستند. عالوه بر نیروهای

گاز و  های بیشمار داخل ابرهای شناور که باید آنها را هم در نظر گرفت )مثالً برهمکنش

ی حاصله تنها از  غبار(. انجام چنین کاری با این درجه از پیچیدگی و سپس مشاهده نتیجه

به الگوسازی بویدز در کامپیوتر میسر است. یعنی چیزی شبیه‘ الگوسازی’طریق 
411
توسط  

ینولدز یگ ر  ر  ک 
412
تر از آن. وقتی من  مشاهده نمودیم ولی البته بسیار پیچیده ۱۰که در فصل  

کنم، درواقع آنطور که باید حق مطلب  استفاده می‘ کامپیوتر’به جهت مختصر نویسی از کلمه 

تنهایی به هر میزان هم که بزرگ باشد، اصالً آنقدر بزرگ  شود: یک کامپیوتر به ادا نمی

ای بسیار بسیار عظیم است.  سازی کند چون چنین محاسبه هنیست که رشد جهان را شبی

سازی که تا به امروز صورت گرفته ایلوستریس )چلچراغ( نام دارد و  ترین شبیه پیشرفته

اند. ایلوستریس طور همزمان در آن بکار گرفته شده ابرکامپیوتر پردازنده به ۸۱۹۲
413
نه  

ً در لحظه یعنی سیصدهزار سال بعد از مهبانگ رخ ی مهبانگ بلکه اندکی بعد از آن  دقیقا

میلیارد سال بعد از مهبانگ زمان بسیار ۸/۱۳دهد )البته سیصدهزار سال در قیاس با  می

تک  سازی تمام جزئیات تک های فوق نیز توان شبیه آید(. حتی ابرکامپیوتر ناچیزی بشمار می

هان امروزی با واقعیت ی شکل تخمینی ج اند. ولی به هر صورت، مقایسه ها را نداشته اتم

 کننده است.  عینی آن خیره

ی  در انتهای کتاب نگاهی بیاندازید. این تصویر در خود نوعی نکته ۱۳به تصویر شماره 

طنز در لفافه دارد. در این تصویر از سمت باال به پایین یک تقسیم رخ داده است. نیمی از این 

باالیی(. نام این تصویر معروف که به  دهد )بخش تصویر، جهان واقعی را به ما نمایش می

ثبت گردیده دیپ فیلد ۱۹۹۵ی تلسکوپ فضایی هابل در سال  وسیله
414
)گستره عمیق( است.  

ی دیگر تصویر نیز تخمینی است که ایلوستریس از جهان داشته است )بخش پایینی(. آیا  نیمه

 توانم. توانید این دو تصویر را از همدیگر تمایز دهید؟ من که نمی شما می
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اید که  کنید که در درک ما ]از جهان[ خالئی یافته انگیز نیست؟ اگر فکر می آیا علم شگفت

به تاریخ گذشته نگاه ’پر کنید، توصیه من به شما این خواهد بود: ‘ خدا’امیدوارید آنرا با لفظ 

 ‘کنید و هیچ گاه بر ضد علم شرط نبندید.

ی ایلوستریس سیصدهزار سال پس از مهبانگ ساز طور که در باال عرض کردم، شبیه همان

گیری کیهان،  ی شکل ی آغازین و ازلی برویم، به نقطه دهد. حاال بیایید دقیقاً به لحظه رخ می

ها طوری تنظیم  ای که پیچ ، به همان نقطه‘تنظیم ظریف’اعداد ثابت بنیادین و استدالل 

له بنگریم و این اید دوباره به مسگردیدند که همگی در موقعیت صحیح خود باشند. حاال بیای

اصل انسانی’ای جالب به نام  کار را با ایده
415
 انجام دهیم.‘  

آنتروپوس
416
است. مشتقات بسیاری از این کلمه را ‘ انسان’در زبان یونانی به معنای  

شناسی مردم’توان به کلمه  شناسیم، مثالً می می
 417

ها وجود داریم و  اشاره کرد. ما انسان‘ 

اندیشیم. بنابراین،  به وجود خود می ه وجود خود آگاه هستیم ناشی از آن است که نسبتاینکه ب

کنیم باید از نوعی باشد که قابلیت ظهور ما در خود را داشته  جهانی که در آن زندگی می

کنیم باید از شرایط مناسب برای ظهور ما در خود  ای هم که در آن زندگی می باشد. سیاره

به هیچ وجه تصادفی نیست که پیرامون ما را گیاهان سبز فراگرفته است. برخوردار باشد. 

تواند شرایط ظهور  ای که گیاهان سبز یا چیزی معادل آنرا را نداشته باشد نمی سیاره

به وجود خود را دارند. ما به گیاهان سبز  موجوداتی را فراهم کند که قدرت اندیشه نسبت

از داریم. به هیچ وجه تصادفی نیست که ستارگان را عنوان منبع نهایی غذایی خود نی به

بینیم. جهانی که عاری از ستارگان باشد جهانی خواهد بود که عناصر شیمیایی آن  می

تر از هیدروژن و هلیوم نخواهند بود و لذا جهانی که فقط از این دو عنصر تشکیل شده  سنگین

امل حیات گردد. اصل انسانی به قدری لحاظ شیمیایی آنقدر غنی نیست که منجر به تک باشد به

 بدیهی است که شاید نیاز به بیان نداشته باشد ولی با این وجود امریست پر اهمیت.

ی دمایی  شناسیم وابسته به آب است و آب نیز تنها در یک بازه حیات به شکلی که ما آنرا می

شود و اگر دما خیلی  تبدیل میشکل مایع وجود دارد. اگر دما خیلی پایین باشد به یخ  محدود به

ی مناسبی از خورشید  ی ما برحسب تصادف در فاصله گردد. سیاره باال باشد به بخار بدل می

ها در این جهان یا  شکل مایع در آن یافت نمود. اکثر سیاره توان آب را به قرار گرفته و لذا می

عنوان  دانم که پلوتو دیگر به میی خود دور هستند )مثل پلوتو _ البته آری، من  خیلی از ستاره
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ای که من عرض نمودم همچنان صادق است(  شود ولی به هر حال نکته بندی نمی سیاره طبقه

حد فاصل ’ها دارای یک  ی ستاره (. همه[عطارد]و یا خیلی نزدیک )مثل تیر

متعادل
418

. ی نوزاد، نه خیلی گرم، نه خیلی سرد، حالت ولرم و مناسب( هستند )شبیه پوره‘ 

به خورشید قرار گرفته است ولی تیر  ی زمین در همین حد فاصل متعادل و مناسب نسبت کره

عنوان دو سوی افراط و تفریط در دو انتهای این محور قرار دارند. براساس اصل  و پلوتو به

ی تعادل واقع شده باشد چون وجود ما داللت بر این واقعیت دارد.  انسانی، زمین باید در نقطه

 توانستیم وجود داشته باشیم. گرفت ما هم نمی ی تعادل قرار نمی ی ما در نقطه اگر سیاره البته

ها هم صدق  کند، درمورد جهان ها صدق می تر، آنچه درمورد سیاره حال در سطحی وسیع

توجهی دارند که موجب  طور که قبالً عرض کردم، فیزیکدانان دالیل قابل کند. همان می

کم  باشد. دست می‘ چند جهانی’ها در یک بستر  ان ما تنها یکی از جهانشود گمان کنیم جه می

نظریه ’ای به نام  برگرفته از نظریه‘ چند جهانی’برطبق برخی از تعاریف، نظریه 

رسد، مورد  است. این نظریه با وجود اینکه به ظاهر بسیار دور از ذهن به نظر می ‘انبساط

ً دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم تمام میلیاردها باشد. ضم پذیرش اکثر کیهان شناسان می نا

جهانی که در این بستر چند جهانی قرار دارند از قوانین و اعداد بنیادین یکسان پیروی 

های دیگر تنظیمات مربوط به نیروی گرانش کالً چیز دیگری باشد.  کنند. شاید در جهان می

گرانشی   ظیمات مناسبی درمورد نیرویها دارای تن شماری از جهان شاید فقط تعداد انگشت

قرار دارند، ‘ نقاط متعادل’ها تنها تعداد معدودی در  باشند. از میان تعداد بیشماری از جهان

است که شرایط برای تکامل ‘ مناسب’قوانین بنیادین و اعداد ثابت فیزیک در آنها به نحوی 

سانی اشاره کنیم که ما باید در یکی گردد. البته باید در اینجا به همان اصل ان حیات میسر می

های مناسب قرار گرفته باشیم. وجود ما داللتیست بر قرار گرفتن ما و  از همان معدود جهان

های نامتعادل  ای از جهان جهانمان در یکی از همان نقاط متعادل. یک جهان متعادل در گستره

 موازی. 

 جدی که نمیگی!

‘. ولی حقیقت دارد’جمله را هم اضافه کنیم و بگوییم: البته خیلی زود است که ادامه این 

توانیم در این مقطع بیان  فیزیکدانان باید تالش مضاعفی در این زمینه انجام بدهند. آنچه می

بر آن تاریخ علم گواه است  های علمی امیدوارکننده است. عالوه ی تالش کنیم این است که آینده

تهی و ترسناک و به نظر نامحتمل، اغلب با نتایج که گام نهادن شجاعانه در دل فضایی 
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کنم باید با شهامت بایستیم، به بلوغ برسیم و بزرگ  صحیح همراه خواهد بود. من فکر می

 کنید؟ ی خدایان را کنار بگذاریم. شما اینطور فکر نمی شویم و همه

 

 

 

 

لحاظ زمانی به ما  شوند؟ برخی از آنها به قدری به : ادیان چگونه آغاز می۱تصویر شماره 

توانیم ظهورشان را مشاهده کنیم. در جزیره تانا در جنوب  نزدیک هستند که در عمل می
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عمل آورد  سال پیش دیداری از آنجا به ۵۰که شاهزاده فیلیپ در حدود  اقیانوس آرام از زمانی

آرام نیز جزایر اقیانوس ‘ های کاالیی فرقه’دارند.  گرامی می عنوان یک آفریدگار او را به

توانند با این سرعت و شدت در عصر خود  ما  قدمتی در همین حدود دارند. اگر ادیان جدید می

ناگهان ظهور کنند، پس تصور کنید زمان ظهور ادیان اصلی در این دنیا و قرون متمادی پس 

 (۳شده به چه اندازه بوده است. )ر. فصل  های تحریف گیری افسانه از آن وسعت دایره شکل
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: سرعت در جای جای بدن آنها نوشته شده است. آیا خدا همان زمان که چیتا ۲تصویر شماره 

نمود تا از چنگال چیتا  نمود تا غزال را شکار کند، غزال را نیز طراحی می را طراحی می

 (۷بگریزد؟ )ر. فصل 

 

 

پرست یک زوبین زیبای طبیعی است. به استخوان زائده  زبان آفتاب :۳تصویر شماره 

کند.  ای دقت نمایید که نقش اساسی در سرعت انفجاری منجنیق ایفا می سوزنی در زبان لوله

 (۷یا اینکه؟ )ر. فصل ‘. فاخر’یک طراحی 
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تواند آنرا ببیند.  نمیتوانید اختاپوس را ببینید؟ خیر، تصویربردار هم  : آیا می۴تصویر شماره 

 (۷)ر. فصل 

 

 

 (۷: تبدیل ناگهانی اختاپوس به یک شبح سفید. )ر. فصل ۵تصویر شماره 
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ترساند  : ماهی مرکب نر چگونه با نشان دادن رنگ سفید رقبای خود را می۶تصویر شماره 

کند؟ خیلی  میای ماهی مرکب ماده را به سمت خود جذب  و همزمان با نشان دادن رنگ قهوه

 (۷ساده، با روش دورنگی. )ر. فصل 

 

ر توسط خدا طراحی شده است؟ بیشتر احتمال دارد که توسط ۷تصویر شماره  : آیا ف الند 

شدن سر تقصیر تاریخ تکامل است. هیچ طراحی  پیکاسو طراحی شده باشد! به واقع، قناس

 (۷ید. )ر. فصل نما ماهی بسازد این راه را انتخاب نمی برای اینکه یک پهن
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تک جزئیات به حد  استتار با استفاده از عناصر موجود در طبیعت. تک :۸تصویر شماره 

توان درک کرد چرا مردم در گذشته  ی این موجودات صیقل داده شده است. می غایت به وسیله

 (۷نوشتند. )ر. فصل  اعتبار ]طراحی[ این جزئیات را به پای خدا می
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تواند انجام بدهد بنگرید. اگر انتخاب )مصنوعی( در  می‘ انتخاب’: به آنچه ۹تصویر شماره 

قرن کلم وحشی را به کلم بروکسلی، گل کلم و کلم رومی، کلم بروکلی، کاله پیچی،  ۳۰طی 

میلیون قرن از ۳)طبیعی( در ظرف کلم قمری و غیره تبدیل نموده، تصور کنید انتخاب 

 (۸اند چه کارهایی که انجام نداده. )ر. فصل  زمانی که اجداد ما ماهی بوده
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: دو نوع معماری. حتی ریزترین جزئیات کلیسای الساگرادا فامیلیا توسط ۱۰تصویر شماره 

ها که فیونا استیوارت در استرالیا از  قصر موریانهیک معمار مشهور طراحی شده است. ولی 
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ها و نه خدا، هیچکدام  موریانه DNA ها، نه آن عکس گرفته طراحی نشده است. نه موریانه

 (۱۰اند. )ر. فصل  آنرا طراحی نکرده

 

 

: بسیار دشوار است باور کنیم این پرواز به غایت هماهنگ سارها توسط ۱۱تصویر شماره 

به یک تک ارگانیسم  ی پرندگان باهم شبیه رهبری نشده است. کل این دستههیچ طراحی 

 (۱۰هستند، یک آمیب هوایی غول آسا.)ر. فصل 
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سازی  جمعی سارها از طریق شبیه : تصویری از چگونگی پرواز دسته۱۲تصویر شماره 

 (۱۰کامپیوتری. )ر. فصل 
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های  باالیی، عکسی واقعی از کهکشانی  کننده. نیمه : تصویری گمراه۱۳تصویر شماره 

سازی ایلوستریس جهت  سازی به وسیله کامپیوتر است. شبیه ی پایینی، شبیه واقعی است. نیمه

ی جهان در زمان کمی بعد از مهبانگ )یعنی فقط سیصدهزار سال  نمایش چگونگی توسعه

 (۱۲د؟ )ر. فصل ی تصویر قائل شوی توانید تمایزی بین دو نیمه بعد از مهبانگ(. آیا می
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Chapter 9: Photo and specimen from Carles Millan. 
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 نوشت پی

 حقیقت دارد؟واقعاً : ولی آیا ۲فصل 

های باستانی یک روش  نمودن عمر گونه (تعیین قدمت از طریق کربن برای مشخص۱

419جادوی واقعیتآید؛ من در کتاب  ی علمی بشمار می هوشمندانه
را  ی عملکرد آن نحوه 

 ام. توضیح داده

 : آیا برای اینکه خوب باشیم به خدا نیاز داریم؟۵فصل 

(سند این مطلب دهشتناک در کتاب کاترین نیکسی۱
420
لحاظ  421عصر تاریک تحت عنوان 

 است.گردیده 

 های اتصالی : انواع بلور و چیدمان۹فصل 

های برف را مدیون کتاب زیبای برای ن کاکس (من تعبیر خود از دانه۱
422
نیروهای به نام  

423طبیعت
 هستم. 

ایم که دیندار باشیم؟ آیا ما به شکلی تکامل پیدا  : آیا ما به شکلی تکامل پیدا کرده۱۱فصل 

 ایم که خوب باشیم؟ کرده

کتاب جاناتان هایت (برای مثال،۱
424
425ذهن نیکوکارتحت عنوان  

و کتاب یووال نوآح  

هراری
426
427انسان خردمندتحت عنوان  

 . 

(ارقام تناسبی که در اینجا قید گردیده باید به طور صحیح استنباط شوند چون این موضوع تا ۲

اکثر  حال از منابع دیگر خوانده باشید که در هر صورت کننده است. شاید تابه حدودی گمراه

های سایر افراد مشترک است. این مطلب صحیح است،  های موجود در بدن ما با ژن ژن

ها و سایر حیوانات نیز صحت دارد. ارقامی  طور که اشتراکات ژنتیکی ما با شامپانزه همان

زاده مطرح نمودم به احتمال وجود ژن  که من بابت خویشاوندانی مثل عموزاده یا خاله

                                                           
419

The Magic of Reality (London, Bantam Press, 2011) 
420

 Catherine Nixey 
421

The Darkening Age (London,Macmillan, 2018) 
422

 Brian Cox 
423

 Forces ofNature (London, Collins, 2018) 
424

Jonathan Haidt 
425

The Righteous Mind(London, Penguin, 2012) 
426

Yuval Noah Harari 
427

Sapiens (London, Vintage, 2014) 
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میان افراد اشاره دارد که در سطحی باالتر از آن سطح ژنتیکی پایه  بخصوص و مشترکی در

 و مشترک میان تمام جمعیت انسان هاست.

 : کسب شهامت از دل علم۱۲فصل 

شدت خردگرا که بخش زیادی از عمر  ای از اضداد بود. دانشمندی به (نیوتن ترکیب پیچیده۱

تبدیل فلزات به طال نمود. ضمناً بخش ای مثل کیمیاگری و  خود را صرف کار عبث و بیهوده

زیاد دیگری از وقت خود را صرف تحلیل اهمیت اعداد و ارقام ذکر شده در کتاب مقدس 

نمود. البته اینها تأثیری روی هوش او نداشت ولی به هر حال نیوتن برخالف داروین 

شخصیت دلپسندی نبود. او با رقیب خود رابرت هوک
428

د ولی نمو ، خیلی بد برخورد می

شد. البته برخالف  شاید فکر کنید که این حسادت باید درواقع از طرف هوک به نیوتن روا می

ی این موارد، وقتی که سگ نیوتن )دایموند( چراغی را به روی زمین برگرداند و باعث  همه

های مهم تحقیقاتی نیوتن شد، نیوتن خشمگین نگردید و فقط این  سوختن برخی از دست نوشته

کم،  دست‘ دونی چه بالیی سر من آوردی! ، دایموند، دایموند، نمیهاُ ’را بر زبان آورد، جمله 

روایت موجود از داستان معروف نیوتن و سگش که به این شکل است. البته برخی مورخین 

بر این نظرند که اصالً چنین اتفاقی نیفتاده است. ولی به هر حال این هم مثال خوبیست که 

گیری قصه و افسانه اضافه  در رابطه با چگونگی شکل ۳های فصل  گر مثالتوانیم به دی می

 نماییم.

 

 

 

  

                                                           
428

 RobertHooke 
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 نویسنده درباره

 

یکی از بزرگترین مفسران، متفکران و نویسندگان عصر ماست. او شهرت  ریچارد داوکینز

ی چاپ کتاب ژن خودخواه خود را به واسطه
429
( بدست آورد، کتابی که از سوی ۱۹۷۶) 

انجمن سلطنتی بریتانیا
430
لقب گرفت. عالوه ‘ ترین کتاب علمی اعصار بخش الهام’عنوان  به 

ا های پرفروش ساعت ی عنوان بر آن، داوکینز نویسنده ساز نابین
431

ی  ، صعود به قله

نامحتمل
432

، حکایت نیاکان
433

، توهم خدا
434
و جادوی واقعیت 

435
تحت  ، دو مجموعه کتاب

های موبد شیطان عنوان
436
و علم در روح 

437
های میل به  و همچنین دو زندگینامه به نام 

شگفتی
438
سو در تاریکی و شمعی کم 

439
است. ریچارد داوکینز عضو انجمن سلطنتی، انجمن  

در نظر  ۲۰۱۳باشد. او در سال  سلطنتی ادبیات و همچنین نیوکالج دانشگاه آکسفورد می

                                                           
429

The Selfish Gene 
430

 Royal Society 
431

The Blind Watchmaker 
432

Climbing Mount Improbable 
433

TheAncestor’s Tale 
434

The God Delusion 
435

The Magic of Reality 
436

A Devil’sChaplain 
437

Science in the Soul 
438

An Appetite for Wonder 
439

Brief Candle in the Dark 
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ی پ راسپ کت سنجی مجله
440
هزار نفر در بیش از یکصد کشور برگزار شد، عنوان  که میان ده 

 متفکر برتر دنیا را به خود اختصاص داد.

                                                           
440

Prospect 
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