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مترجم يادداشت  

  
 خداناباوري ،)agnosticism( گراييالاَدري بابِ در پرسش 20 به راسل برتراند هايپاسخ بر است مشتمل رساله اين
)atheism(، نگاه« ةمجّل سردبيرانِ قلمِ به كه دين و« )Look (1953 سالِ نوامبرِ در بار نخستين و است؛ شده طرح       
  .است شده چاپ تجديد مختلف كتابِ چند در سپس و شده منتشر نشريه آن در

 او اگرچه ؛نمايدميباز را) atheist( خداناباور و) agnostic( الاَدري ميانِ تفاوت مطلوبي نحوِ به رساله اين در راسل
»الاَدري؟ يا هستم خداناباور« در ترپيش

 مخاطبانِ صرفاً با كه اگر فيلسوف، مقامِ در«:  كه است كرده اظهار) 1947( 1
       برهانِ كه كنمنمي گُمان زيرا ؛كنم معرفي الاَدري را خودم بايستي من كه بگويم بايد گفتم،مي سخن فلسفي
 اين خواستممي كه اگر ديگر، سوي از .ندارد وجود خدايي كه كرد اثبات بتوان آن با كه باشد داشته وجود ايكنندهقانع

كه هنگامي زيرا ؛هستم خداناباور كه بگويم بايستي ُگمانم به ،رسانم بازار و كوچه معموليِ مردمانِ به را دقيق برداشت 
 خدايانِ كه كنم اثبات توانمنمي كه بيفزايم بايستي چنين هم ندارد، وجود خدايي كه كنم اثبات توانمنمي كه گويممي

  .اندپشت و روي يك سكه الاَدريو  خداناباورهمانا و از اين رو،  ».ندارند وجود)] آپولون و زِئوسچون [( هومري

□  

 »الاَدري«در اينجا به  ـ است »نشناختني«يا  »ندانستني«در اصل يوناني است و به معنيِ كه ـ  agnosticواژة انگليسيِ 

تعطيل و  اهلِ« يا عبارت »كيشنميدانم« يا» معطّل« يا »آييندرنگ« يا »گويندانم« ، اما واژةبرگردانده شده است

از ميانِ اين  ـ مطلوبِ خود را تواند معادلِسنج ميخوانندة نكته. آن باشد فارسيِ تواند معادلِنيز مي »توقف در شناخت
  .برگزيند يا بسازد ـ هامعادل

  .ك. ا
    

1. Am I An Atheist Or An Agnostic? 
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  كيست؟ الاَدري

پس از  زندگيِ نوعي و خدا وجود چون اموري در حقيقت دانستنِ كه كندمي مانُگ كه است كسي )agnostic( الاَدري
 حالِ در روي هر به نباشد، ناممكن جاودان تا اگر يا، .است ناممكن پردازند،مي بدان اديان ديگر و مسيح دينِ كه مرگ
  .است ناممكن حاضر

  است؟ خداناباور الاَدري آيا

 مسيحي. نه يا دارد وجود خدايي آيا كه بدانيم توانيممي كه است آن بر مسيحي، يك چون ،)atheist( خداناباور. خير
 الاَدري .ندارد وجود خدايي بدانيم توانيممي كه است آن بر خداناباورو  دارد، وجود خدايي بدانيم توانيممي كه است آن بر

 همان در .ندارد وجود تكذيب براي نه تصديق براي نه كافي داليلِ كه كنداظهار مي ،گذاردمي قمعّل و مسكوت را حكم
 است ممكن حتي است؛ او نامحتمل سخت نيست، ناممكن اگرچه خدا، وجود كه باشد آن بر است ممكن الاَدري حال،
 خداناباوري با ايفاصله چندان او صورت، اين در .نباشد توجه شايانِ عمالً كه كند محسوب نامحتمل چندان را امر اين
)atheism (داشتمي باستان يونانِ خدايانِ بابِ در بينباريك فيلسوفي كه باشد چيزي آن است ممكن او نگرشِ. ندارد. 

 يافتنِ در حتماً ندارند، وجود اَُلمپ خدايانِ ديگر و هرا و پوزِئيدون و زِئوس كه كنم اثبات كه خواستندمي من از اگر
 اَُلمپ خدايانِ وجود اندازة به مسيحيت خداي وجود كه كند مانُگ است ممكن الاَدري .ماندمدرمي كنندهقانع براهينِ

  . است همداستان خداناباوران با امر، واقعِ در ،او صورت، اين در است؛ نامحتمل
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  پذيريد؟مي رفتار راهنمونِ نوعي مثابه به را مرجعي چه كنيد،مي رد را الهي قانونِ كه رو آن از

     كه است آن بر او. پذيرندمي ديندار مردمانِ آن در كهپذيرد نمي معنايي ندر آ را) authority( »مرجعي« هيچ الاَدري
 بايستي او اما برد، بهره نيز ديگران دخر از كه كوشدمي او هرآينه .انديشد رفتار مسائلِ بابِ در مستقالً ستيباي كس هر

 ،گويندمي را هرآنچه نيز هنگام آن حتي و ؛كند محسوب خردمند خواهدمي كه برگزيند را مردماني آن مستقالً
 .كندمي تغيير گاهگاه شود،مي محسوب »الهي قانونِ« مثابه به آنچه كه كندمي مشاهده الاَدري .داندنمي ترديدناپذير

 ستيباي معين مواقعِ در او اينكه هم و كند، ازدواج اشدرگذشته شوهرِ برادرِ با نبايد زن كه گويدميهم  مقدس كتابِ
 كه است ناممكن منطقاً شما براي مجرد، برادرشوهري با باشيد فرزندبي ايبيوه كه نباشد تانيار بخت اگر .كند اينچنين

  .كنيد پرهيز »الهي قانونِ« از پيچيدن سر از

 آيا كند؟مي محسوب گناه نوعي را چيزي چه الاَدري بد؟ چه و است نيك چه كه دانيدمي چگونه
  كند؟مي دارد، دوست هركاري الاَدري

 چنانكه نيست، آن بر او .ندارد يقين بد، آنچه و است نيك آنچه بابِ در چندان مسيحيان از بعضي اندازة به الاَدري
 غامضِ داليلِ به بايستي نيستند، همداستان حكومتبا  كه مردماني كه بودند، آن بر گذشته روزگارِ در مسيحيان بيشترِ
  .اخالقي محكوميت مراقبِ سخت و است، آزار و شكنجه مخالف او .شوند دردناك مرگي متحملِ كالمي
 بعضي كه كندمي تصديق او هرآينه .نيست يدرست ]تصورِ يا[ مفهوم گناه كه كندمي مانُگ الاَدري ؛»گناه« اما و
 تواندمي آنگاه تنها ناپسنديده هايگونه مجازات كه است آن بر او اما ناپسنديده، بعضي و است پسنديده رفتار هايگونه

 از كه كنندمي مانُگ زيرا ؛كنندمي تحميل را امر اين كه آنگاه نه ،است اصالحي يا بازدارنده امر اين كه باشد پذيرفتني
 شده موجب كه است جويانهكينه مجازات به اعتقاد اين .بكشد رنج يتسباي گناهكار كه است نيك امر يك خود براي
  . است آورده پديد »گناه« ]تصورِ يا[ مفهوم كه است آسيبي آن از جزئي اين .بپذيرند را دوزخ مردمان كه است
 .كندمي دارد، دوست هركاري كس هر ديگر، جهتي از خير؛ جهت، يك از كند؟مي دارد، دوست هركاري الاَدري آيا

 است كنيد؟ ممكننمي اينچنين چرا. بكُشيد را او كه خواهيدمي كه داريد نفرت چندان كسي از كه فرض به براي مثال،
 ديگر از بيش نه الاَدريان آماري واقعيت يك مثابه به اما ».است گناه قتل كه گويدمي من به دين زيرا«:  دهيد پاسخ

 ديگر كه دارند را هاييانگيزه همان قتل از پرهيزيدن براي آنان .هستند قتل مستعد كمتر بسيار امر واقعِ در كه مردمان
 جويندگانِ هجومِ چون قانون،بي اوضاعِ در .است مجازات از ترس هاانگيزه اين ترينِرقدرتپ ترديد بدونِ. دارند مردمان
 عذابِ كه واقعي قانونيِ مجازات صرفاً نه .اندبوده قانون مطيعِ عادي مواقعِ در هرچند كنند،مي جرم مردم نوع همه طال،
 حتي ستيباي شدن، منفور از گريختن براي كه، است امر اين دانستنِ از ناشي تنهاييِ و شدن، پيدا هراسِ و بيم از ناشي
توانمي را آنچه است همچنين و. ])كنيد پنهان را خودسيماي راستينِ ([ بزنيد نقاب نيز دوستانتان ترينصميمي نزد 
 يا تانقرباني لحظات نيواپس ترسناك خاطرة از انديشيديد،مي قتل بابِ در اصالً اگر:  ناميد) conscience( »وجدان«

براي از اما است، وابسته قانون مطيعِ ايجامعه در شما زندگيِ به اينها تمامِ كه است درست .هراسيديدمي جانبي جسد 
  .  دارد وجود غيرديني داليلِ بسي ايجامعه چنين يك داشتنِ نگاه و ساختن

 غرايز تمامِ نادان يك جز كسهيچ .كندمي دارد، دوست هركاري كس هر آن در كه دارد وجود ديگر جهتي كه گفتم
 كسي جامعة ضد هايخواستتوان مي .است ديگر ميلِ يك هميشه كند،مي مهار را ميل يك آنچه اما ؛كندنمي ارضا را
 يا دوستان، خشنودي خواست نوعي با را هاخواست اين توانمي نيز اما كرد، مهار خدا خشنودي خواست نوعي با را
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 نداشته هاييخواست چنين هيچ كسي اگر اما .كرد مهار خويشتن، بابِ در نفرت بدونِ تأملِ توانِ يا جامعه، احترامِ كسبِ
  .شودنمي او مانعِ مستقيماً محض اخالقِ انتزاعيِ احكامِ باشد،

  نگرد؟مي چگونه مقدس كتابِ به الاَدري

 مقدس كتابِ كه كندنمي مانُگ او .نگرندمي بدان بينروشن كشيشانِ كه نگردمي آنچنان دقيقاً مقدس كتابِ به الاَدري
است؛  راستين هومر تاريخچة از بيشنه چندان  و اي،افسانه اشكهن تاريخچه او گمانِ به است؛ شده الهام خدا سوي از
شاه  شائول به نبرد، يك در ،نبي سموئيلِ ،براي مثال. است بد بسيار گاهي اما نيك، گاهي آن اخالقيِ تعاليمِ او گمانِ به

 اين، وجود با. شدبُكنيز  را گوسفندان و گاو تمامِ كهدشمن  كودكانِ و زنان، مردان، تمامِ تنها كه نه است داده فرمان
 امنتوانسته هيچگاه من. كنيم سرزنش را او كه گويندمي ،از اين رو و ؛بمانند زنده گوسفندان و گاو بگذاشتشاه  شائول

      مقدس كتابِ آنچه( كنم باور يا خنديدند، او بر كه كنم ستايش كودكاني كردنِ نفرين براي از را ي نبياياليشا كه
  . شندبُك را كودكان كه است فرستاده را خرس ماده دو خواهنيك خداوندي كه) كندمي ادعا

  نگرد؟مي چگونه مقدس تثليث و عذرايي، زايشِ عيسي، به الاَدري

 اخالقيِ تعاليمِ و زندگي الاَدريان بيشترِ .خداست عيسي كه كند مانُگ تواندنمي ندارد، اعتقاد خدا به الاَدري كه رو آن از
 از بعضي اخالقيِ تعاليمِ و زندگي از بيش نه الزاماً اما د،نكنمي ستايش ،است شده روايت اَناجيل در چنانكه ،را عيسي
 الاَدريان و. كنندمحسوب مي پايههم لينكن آبراهام اياندازه تا و سقراط، اياندازه تا بودا،را با  او بعضي .مردمان ديگر

  .پذيرندنمي مسلّم اصلِ مثابه به را مرجعي هيچ آنان زيرا ؛است ترديدناپذير است گفته او آنچه كه كنندنمي مانُگ
 چنين كه جايي است، شده مشركين اساطيرِ جايگزينِ كه نگرندمي ايآموزه مثابه به را عذرايي زايشِ الاَدريان

 مقدس باكرة را لي،باِب ايزدبانوي ايشتار، است؛ بوده باكره دختري زادة زرتشت كه اندآورده( .است نبوده نادر هاييزايش
 اعتقاد بدونِ يكهيچ زيرا ؛باشند قائل اعتباري هيچ تثليث، آموزة براي يا عذرايي، زايشِ براي توانندنمي آنان.) اندناميده

  .نيست ممكن خدا به

  باشد؟ مسيحي تواندمي الاَدري آيا

 به مسيح عصر از ،هاسده بيشترِ طولِ تمامِ در .است داشته متفاوت معنيِ چندين متفاوت هايزمان در »مسيحي« واژة
نيز  يكتاپرستان اما .خداست مسيح كه است آن بر و دارد اعتقاد جاودانگي و خدا به كه است بوده كسي معنيِ به عد،ب

 معنايي به را »خدا« واژة امروزه مردم از بسياري و ؛ندارند اعتقاد مسيح خداييِ به هرچند نامند،مي مسيحي را خود
 ديگر ،دارند اعتقاد خدا به گويندمي كه مردم از بسياري .برندمي كار به ،است داشته خود در ترپيش آنچه از ترنامشخص

 درذاتي درون مبهمِ مقصود يا قدرت يا نوعي كشش معنيِ به صرفاً كه اشخاص، تثليث يا شخص، يك معنيِ به نه
 اخالقي نوعي نظامِ صرفاً »مسيحيت« از منظورشان روند،مي فراتر هم اين از ديگر، كسانِ .است )evolution(فرگشت 

  گفتم جديد كتابِ يك در كه آنگاه .است مسيحيان مختصِ تنها كه كنندمي مانُگ ندارند، خبر تاريخ از چونكه كه، است
 اين كه كردند مانُگ مردم از بسياري است، »عميق همدردي يا مسيحي، عشقِ عشق،« دارد نياز بدان جهان آنچه كه

. باشم گفته زماني هر در را سخن همين است ممكن امر، واقعِ در هرچند، ،نمايدمي من هايديدگاه در را تغييري سخن
 كه كسي و كند،مي فهم را رنج عميقاً كه كسي دارد،مي دوست را نوعشهم كه است كسي »مسيحي« از تانمنظور اگر

 يقيناً پس، ؛است كرده بدنما را نهاج كنوني وضعِ در كه خواهدمي هاييزشتي و هاستم آن از عاري جهاني مشتاقانه



6 

 

 پيروانِ ميانِ در تا يابيدمي »مسيحي« بيشتر الاَدريان ميانِ در معنا، بدين ،مانمُگ به و .بناميد مسيحي مرا كه ايدبرحق
 آن، با هامخالفت ديگر از نظر قطعِ .بپذيرم را تعريفي چنين توانمنمي شود،مي مربوط من به كه آنجا تا اما،. سنّتي دينِ
 دهد،مي نشان تاريخ كه آنجا تا كه، مسيحياننا ديگر و مسلمانان، بودائيان، يهوديان، براياز  نمايدمي گستاخانه امر اين

د مسيحيانِ بعضي كه كنند عمل فضايلي كه بدان اندبوده مايل مسيحيان اندازة به كمدستبه خودبينانه متجد مثابه 
 ناميدندمي مسيحي را خودشان ترپيش كه كساني تمامِ كه كنممي مانُگ نيز. كنندمي ادعا خودشان خاصِ دينِ مشخصة

 جاودانگي و خدا به اعتقاد كه كنند توجه امر بدين ستينامند، بايمي اينچنين را خود حال زمانِ در كه آنان بيشترينِ و
 تواندنمي الاَدري كه بگويم ستيباي و ؛بنامم مسيحي را خودم نبايد من داليل، بدين. است ضروري مسيحي يك براي

 آنگاه شود، متداول و معمول عموماً اخالقي نظامِ نوعي معنيِ به تنها »مسيحيت« واژة اگر آخردست اما. باشد مسيحي
  .باشد مسيحي كه بود خواهد ممكن الاَدري براي يقيناً

  دارد؟ روح آدمي كه كندمي رد اين امر را الاَدري آيا

 مقصود آنچه مانم،ُگ به .باشيم داده دست به را »روح« واژة از تعريفي كه مگر ندارد معيني معنيِ هيچ پرسش اين
 به كه آنان نزد حتي، و ماندمي برجا و باقي شخص زندگيِ سراسرِ كه است غيرمادي چيزي كّلي، طورِ به اند،داشته

 آدمي كه ندارد باور احتماالً الاَدري باشد، امر اين اندداشته مقصود آنچه اگر. آينده زمانِ سراسرِ دارند، اعتقاد جاودانگي
 .باشد) materialist( گراماده ستيباي الاَدري كه است معني بدان نه امر اين كه بيفزايم درنگبي ستيباي اما .دارد روح

 امر اين اما روح، بابِ در كه دارند ترديد جسم بابِ در اندازه همان كمابيش) من خود جمله از( الاَدريان از بسياري
 نمادهايي صرفاً هم مانند ماده و ذهن كه بگويم ستيباي. است مشتمل متافيزيك دشوارِ امورِ بر كه است دراز داستاني
  .موجود ِبالفعل چيزهايي نه اند،سخن در سودمند

  دارد؟ اعتقاد دوزخ يا بهشت به مرگ، از پس جهانِ نوعي به الاَدري آيا

 بسا .است ممكن شواهد آن بابِ در كه است ايمسئله ،نه يا مانندمي زنده مرگ از پس اشخاص آيا كه مسئله اين
 .كندمي فراهم را شواهدي چنين) spiritualism( ارواح احضارِ و فراروانشناختي هايپژوهش كه كنندمي مانُگ كه كسان

 آنجا تا .دارد وجود شواهد جهتي از كه كند مانُگ كه مگر كندنمي اختيار بقا بابِ در ديدگاهي خود، خودي به الاَدري،
 از پس ما كه داشت باور كه باشد داشته وجود ايكنندهقانع دليلِ هيچكه  كنمنمي مانُگ شود،مي مربوط من به كه

  .هستم پذيرنده من شود، پيدا كافي شواهد اگر اما ؛مانيممي زنده مرگ
 كامالً گناه، جويانةكينه مجازات كه است استوار اعتقاد اين بر دوزخ به اعتقاد. است متفاوتي مسئلة دوزخ و بهشت

   ايالاَدري هيچ كمابيش .است نيكي امرِ باشد، داشته است ممكن كه ايبازدارنده يا اصالحي اثرِ هرگونه از مستقل
 بيشترِ كرد، اما اثبات را آن وجود ارواح احضارِ با است ممكن روزي زياد احتمالِ به ؛بهشت اما و. كندنمي باور را امر اين

  .ندارند اعتقاد بهشت به ،رو اين از و ؛باشد داشته وجود شواهدي چنين كه كنندنمي مانُگ الاَدريان

  ترسيد؟نمي وجودش ردّ براي از خدا كيفرِ از هيچ آيا

 هندوانِ بزرگ خداي[( همارَب و ])باستان اسكانديناويانِ بزرگ خداي([ اُدين و ژوپيتر و زِئوسوجود  من. خير يقيناً
     بشر نوعِ بيشترينِ كه كنممي مشاهده ،چه .شودنمي نگراني موجبِ مرا هيچ امر اين اما كنم،مي رد نيز را)] باستان
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 سخت مانمُگ به داشت، وجود خدايي اگر و. اندنشده مشهودي مجازات هيچ متحملِ ،رو اين از و نداشته اعتقاد خدا به
  .اندكرده ترديد وجودش در كه آنان از رنجيدمي كه داشتمي ايشكننده نخوت و تكبر چنان كه بود نامحتملو  بعيد

  كنند؟مي تبيين چگونه را طبيعت هماهنگيِ و زيبايي الاَدريان

 به جانوران جانوران، عالَمِ سرتاسرِ در. يافت را مفروض »هماهنگيِ« و »زيبايي« اين توانمي كجا كه نيابمدرمي من
   بتدريج يا شوندمي شتهُك جانوران ديگر دست به رحميبي با يا آنها بيشترِ. كنندمي شكار را يكديگر ايرحمانهبي طورِ
 كدو كرمِ در عتنابهيم هماهنگيِ يا زيبايي چندان كه توانمنمي شود،مي مربوط من به كه آنجا تا .ميرندمي گرسنگي از

 بيشتر جانوران ميانِ درآن  زيرا ؛است شده فرستاده ما گناهانِ مجازات مثابه به موجود اين كه گفت تواننمي. ببينم
 اما .است داشته منظور را پرستاره سپهرِ زيباييِ چون چيزهايي كنندهپرسش مانمُگ به .آدميان ميانِ در تا است شايع
 .كنندمي مبدل ناپيدا غباري به پيرامونشان در را چيز همه و شوندمي منفجر گاهگاه ستارگان كه داشت بخاطر ستيباي

  .دارد وجود نگرنده نگاه در تنها و است) subjective( ذهنيدرون زيبايي باري،

  كنند؟مي تبيين چگونه را خدا مطلقِ قدرت از برآمده مكاشفات ديگر و معجزات الاَدريان

 دانيممي. طبيعت قوانينِ برخالف رويدادهايي معنيِ به »معجزات« برباشد  گواهي گونههيچ كه كنندنمي مانُگ الاَدريان
  را معين هايبيماري بعضي زيارتي اَماكنِ در. نيست آسامعجزه معنا هيچ به امر اين و دهدمي روي دعا با درمان كه
     دست به احتماالً ،كرد درمان زيارتي اَماكنِ در توانمي كه را آنهايي. تواننمي را ديگر بعضي و كرد درمان توانمي
 ])اموس وصيِ([ يوشَع چون ؛معجزات ديگر هايگزارش اما و .كرد درمان توانمينيز  دارد ايمان وِبد بيمار كه پزشكي هر
 كه كندمي اشاره واقعيت بدين و كندمي تخطئه و رد هاافسانه مثابه به را آنها الاَدري ـ داد توقف فرمانِ خورشيد به كه
      در يوناني خدايانِ براي آسامعجزه شواهد اندازه همان درست. دارند فراواني به را هاييافسانه چنين اديان تمامِ

  .مقدس كتابِ در مسيحيت خداي براي كه دارد وجود هومر هايمنظومه

 ديني اصولِ اگر. كندمي مقابله آنها با دين كه است داشته وجود ايرحمانهبي هايهوس و بدگوهري
  كند؟ زندگي تواندمي آدمي آيا كنيم، رها را

هاهوس اين با دين كه امنيافته تاريخ در شواهدي هيچ من اما است، انكارناپذير رحمانهبي هايهوس و بدگوهري وجود 
 ميدان  آنها به رحميبي با كه است كرده توانا را مردمان و ؛است داده تقدس آنها به دين آن، برخالف. باشد كرده مقابله
 آزار و شكنجه آنچه همانا. است بوده ترمرسوم ديگري جاي هر از مسيحيت عالَمِ در رحمانهبي آزارهاي و شكنجه .دهند

) tolerance( مدارا و مهرباني شده، منسوخ جزمي عقيدة اندازه هر تناسب به تنها .است جزمي عقيدة كندمي توجيه را
چون  نظام، اين با الاَدري .است آمده پديد مونيستي،ك نظامِ يعني جديد، جزميِ دينِ نوعي ما روزگارِ در. شده است چيره
 آزارندة هايويژگي مانند دقيقاً امروزي ُكمونيستيِ نظامِ آزارندة هايويژگي. است مخالف جزمي، هاينظام ديگر

 آزادانديشاني كارِ نتيجة در بيش از همه است، شده آزارتركم مسيحيت كه اندازه آن .است پيشين هايسده در مسيحيت
 و انديشجزم گذشته روزگارانِ اندازة به اكنون آنان اگر. اندكرده ترتعصبكم اياندازه تا را انديشانجزم كه است

 از بعضي كه مدارا طريقت .است درستي كارِ سوزاندن آتش در را ملحدان كه كردندمي مانُگ همچنان بودند، متعصب
      را) doubt( ترديد كه است منشي حاصلِ امر، واقعِ در كنند،مي محسوب مسيحي اساساً را آن متجدد مسيحيانِ
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 طرفانهبي ايگونه به را گذشته روزگارِ تاريخِ كه كس هر كه كنممي مانُگ .است مانبدُگ مطلق هاييقين بر و پذيردمي
  .آن مانعِ تا است شده رنج و درد موجبِ بيشتر دين كه رسدمي نتيجه بدين ،كند بررسي

چيست؟ زندگي معنيِ الاَدري نزد  

 كلّي مقصود يك است نظر مورد آنچه مانمُگ به چيست؟ »زندگي معنيِ« معنيِ:  دهم پاسخ ديگر پرسشِ يك با كه مايلم
 انساني افراد اما. است شده حادث صرفاً زندگي .باشد داشته مقصودي هيچ كّلي طورِ به زندگي كه كنمنمي مانُگ. است

 هرآينه .كنند رها را مقاصد اين آنان كه شود موجب كه نيست چيزي) agnosticism( گراييالاَدري در و ؛دارند مقاصدي
 كه سربازي بربوديد مي مانبدُگ شما اما باشند؛ مطمئن اندداشته آن قصد كه نتايجي بدان يافتن دست از توانندنمي آنان
   خودش خاصِ مقاصد پيشبرد به كه دارد نياز دين به كه كس آن .باشد مسلّم پيروزي كه مگر باززند مبارزه از سر

 كه حالي در كند،مي خطر كه باشم ُگمانخوش او بر كسي آن اندازة به توانمنمي من و ؛است ترسنده كند كمك
  .نيست ناممكن شكست كه كندمي تصديق

  نيست؟ مسيحي فضيلت وجوه ديگر و پاكدامني، ازدواج، ردّ معنيِ به دين ردّ آيا

     است پرسيده را پرسش اين كه كس آن آيا:  دهم پاسخ ديگر پرسشِ يك با را پرسش ستيباي دگربار مورد اين در
 اين كه هرچند كه، كندمي مانُگ كند، يامي كمك زمين روي بر دنيوي خوشبختيِ به پاكدامني و ازدواج كه دارد باور
   كرد؟  جانبداري بهشت به رسيدن براي ايوسيله مثابه به آنها از ستيباي شوند،مي بدبختي موجبِ زمين روي بر امور
 آنچه شدنِ منسوخ و محو نوعي به كه دارد انتظار گراييالاَدري از ترديد بدونِ ،كندمي اختيار را دوم ديدگاه كه كس آن
    خوشبختيِ به كه نيست چيزي آن نامدمي فضيلت آنچه كه كند تصديق ستيباي او اما ؛بينجامد نامد،مي فضيلت او

 سود به دنيوي براهينِ اينكه يعني كند، اختيار را ديدگاه نخستين او اگر ديگر، سوي از. كند كمك زمين روي بر بشر نوعِ
 .دكنمي جلب را الاَدري توجه حتماً باشند هرچه براهين اين كه باشد آن بر ستيباي نيز دارد، وجود پاكدامني و ازدواج

    مقبول اياندازه تا آنان از بعضي. ندارند جنسي اخالقِ بابِ در يمتمايز هايديدگاه هيچ خود، خوديِ به الاَدريان،
 ارضاي زيانِ به يمعتبر و درست براهينِ كه كنندمي تصديق آنان بيشترِ اما .متفاوت چيزِ يك بعضي و انديشند،مي
 احكامِ از نه و كنندمي استنتاج دنيوي منابعِ از را براهين اين الاَدريان اين، وجود با. دارد وجود جنسي اميالِ گسيختةلگام

  .الهي مفروضِ

 الهي و اخالقي قوانينِ بدونِ خرد آيا نيست؟ خطرناك كسَلم نوعي دخر به تنها و تنها اعتقاد آيا
  نيست؟ ناقص و نابسنده

 آن از بعضي كه است مربوط واقع امورِ به دخر. ندارد اعتقاد »دخر به تنها و تنها« الاَدري، اگرچه خردمندي، آدمِ هيچ
 كه امر اين و ،نه يا دارد وجود مرگ از پس زندگيِ نوعي آيا كه امر اين. كردني استنتاج بعضي و ،است كردني مشاهده

 ايشيوه همان به را امور اين يتسباي كه است آن بر الاَدري و ؛است مربوط واقع امورِ به نه، يا دارد وجود خدايي آيا
 عمل تعيينِ براي تنهايي به واقع امورِ اما »شود؟مي واقع گرفتگيماه فردا آيا« كه را امر اين كه كرد بررسي و تحقيق
       دخر جز چيزي به غايات حوزة در .بگيريم پي بايستي را غاياتي چه گويندنمي ما به امور اين زيرا ؛نيستند بسنده
: بگيريم نظر در را مثالي بگذاريد .بيروني حكمِ نوعي در نه و يابدمي خودش وجود عمقِ در را غاياتش الاَدري. داريم نياز
 هنگام چه دريابيد تا بريدمي كار به را دخر كنيد، سفر شيكاگو به نيويورك از قطار با كه خواهيدمي شما كه فرض به
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     كه كندمي توانا را او كه دارد وجود شهود يا بصيرت قوة نوعي كه كندمي مانُگ كه كسي و ؛كنندمي حركت قطارها
 به سفر كه گويدنمي او به ايزماني جدولِ هيچ اما .شودمي محسوب نادان سخت ،كند پوشيچشم زماني جدولِ از

 ستيباي او ،يا نه است خردمندانه امر اينآيا  كه باب اين در گيريتصميم در ترديد، بدونِ. نه يا است خردمندانه شيكاگو
      و ؛است پيگيري درخورِ او مانُگ به كه ددار وجود غاياتي واقع امورِ تمامِ پسِ كند؛ اما محسوب را ديگري واقعِ امورِ
 برخالف روي هيچ به نبايد اگرچه نيست، دخر حوزة كه است ايحوزه آنِ از مردمان، ديگر و الاَدري براي غايات، اين
  .است ميل و احساس و عاطفه حوزة حوزه اين كه است آن منظورم .باشد دخر

 اديانِ از يككدام براي از نگريد؟مي جزمي عقيدة يا خرافه هايگونه مثابه به را اديان تمامِ آيا
  چرا؟ و شويد،مي قائل احترام بيشتر موجود

 ؛اندبوده جزمي عقيدة بسياري يا اندك مقدارِ متضمنِ ،اندداشته نفوذ مردمان بسي بر كه يافتهسازمان اديانِ بزرگ تمامِ
 ناميد، دين نوعي توانمي را كُنفوسيوس آيينِ ،مثال براي. نيست معين چندان آن معنيِ كه است ايواژه »دين« اما

       تعصب بدونِ مسيحيت هايگونه بعضي در را جزمي عقيدة عنصرِ و .نيست جزمي عقيدة هيچ متضمنِ آن هرچند
 هايش،گونه آغازين در ويژه به پسندم،مي بيشتر را بودا دينِ من ؛تاريخ بزرگ اديانِ مورد در و. اندداده كاهش حداقل به

  .است داشته خود در را آزار و شكنجه عنصرِ كمترين چونكه

  ستند؟ه كمونيست الاَدريان آيا. كندمي مقابله دين با گراييالاَدري چون نيز كمونيسم

 در كمدست كمونيسم، .كندمي مقابله اسالم با چنانكه درست كند،مي مقابله مسيح دينِ با صرفاً كه دين با نه كمونيسم
 سخت نوعي از است، جديد جزميِ نظامِ نوعي كنند،مي جانبداري آن از كمونيست حزبِ و شوروي حكومت كه ايگونه
  .باشد مخالف آن با ستيباي ريابي و صادق الاَدريِ هر ،رو اين از .آزارنده و توزانهكين

  كرد؟ سازگار يكديگر با را دين و علم كه است ناممكن كه كنندمي گمان الاَدريان آيا

 توانمي باشد، اخالقي نظامِ نوعي معنيِ به صرفاً دين اگر. دارد معنايي چه »دين« كه است وابسته بدان امر اين پاسخ
 صادق و درست ترديدي گونههيچ بدونِ كه باشد، جزمي نظامِ نوعي معنيِ به دين گرا اام .كرد سازگار علم با را آن

 كه است آن بر نيز و بپذيرد، را واقع امورِ شواهد بدونِ نيست حاضر كه علمي طريقت با است شود، ناسازگارمي محسوب
  .نيست يافتنيدست هيچگاه كمابيش تمام و تام يقينِ

  دارد؟ وجود خدا كه كند جابم را شما بود ممكن شواهدي چگونه

 دهد، روي آينده ساعت 24 مدت در مرا كه ستبِنا را آنچه تمامِ كه شنودممي آسمان از آوايي اگر كه كنممي مانُگ
     وقوع به آغاز رويدادها اين تمامِ اگر سپس و نمود،مي نامحتمل و بعيد سخت كه رويدادهايي ، باكندمي پيشگويي

 ديگر توانممي .كرد جابم فرابشري) intelligence( هوشمند ذات نوعي وجود به كمدست مرا بود ممكن شايد كرد،مي
 شواهدي چنين هيچ دانممي من كه آنجا تا اما كند، جابم مرا بود ممكن كه كنم تصور را دست همين از شواهدي

  .ندارد وجود

○                     ○                    ○ 


