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 ��م ا� ا����ن ا����م

 پيشگفتار

گير يافته برخي بر اين باورنا و  در جهان امروزي كه علم و دانش پيشرفتي چشم
دارنا كه دين و مذهب زايياة جهل و گمراهي گذشتگان بوده و اكنون با  چنين اذعان مي

انا كه  ها ديگر نيازي به دين نيست. اما اينان متأسفانه ناانسته شف بسياري از واقعيتك
كساني كه نخستين بار به كشف واقعيات زناگي پرداختنا آناني بودنا كه پيشرفتي ژرف 
در دين داشتنا و عكس آن نيز صحيح است يعني بيشتر كساني كه در علم و دانش 

هاي دين را درك كردنا. جز اناك  ش ان مفاهيم و ارزانا بيش از ديگر پيشرفت داشته
تعاادي كه غرور علميشان آنان را بر آن داشت كه خط بط�ن بر دين كشياه و نظرياتي از 

 خود ارائه دهنا غافل از آنكه نظريات آنها برخاسته از انايشإل مادي آنان است.
به دور از تعصب  در اين كتاب سعي شاه تا به نظريات اين گروه پاسخي منطقي و

 داده شود.
به فارسي برگردانياه شاه به اميا آنكه خامتي باشا به » نشر توحيا«اين كتاب توسط 

هاي اس�مي را در سراسر پهنإل گيتي  رود تا ارزش امت به پا خواستإل اس�مي كه اكنون مي

 ».ومن اهللا التوفيق«گسترش دها. 

 نشر توحيد

 



 
 

 مذهب نظريات مخالفين دين وبخش اول: 

هاي گذشته راجع به  در برابر افسانه» انفجاري علمي«هاي علمي قرن گذشته  پيشرفت«
هاي كهن راجع به  آيا. چنانچه با انفجار اتم تمامي انايشه خاايان و مذهب به شمار مي

در » جوليان هكسلي«اين است اصل علم نوين كه پروفسور ». ماده محو و نابود گشتنا
شويم تا به اين  دارد. و ما در صفحات آيناه بر آن مي را بيان مي برابر مذهب و دين آن

رويارويي پاسخ گوييم و ثابت كنيم كه دانش نوين نه تنها با پيشرفت روزافزون خود 
نتوانسته كوچكترين ايرادي بر دين وارد سازد بلكه بيش از پيش حقايق دين را آشكار 

سياه و خواها رسيا در حقيقت همان ساخته است. تمامي آنچه كه دانش نوين باان ر
 ناميا.» واقعيت نهايي«چيزي است كه اس�م در چهارده قرن پيش آن را 

نُفِسِهمۡ  َوِ�ٓ  فَاقِ �ٱ ِ�  تَِناَءاَ�ٰ  َسُ�ِ�ِهمۡ ﴿
َ
ٰ  أ َّ ََ  َ َّ نّهُ  لَُهمۡ  ََََََ

َ
 .]53[فصلت:  ﴾ُّ �َۡ ٱ َ

ها نشان خواهيم داد تا حقيقت را  خود انسان ها و در درون هاي خويش را در كران و ما نشانه«
 . »دريابنا

دين، آنگونه كه دانشمناان ملحا گوينا، وجود واقعي ناارد بلكه برخاسته از غرايز 
هاي جهان را تفسير كننا. اين غريزه در  اي واقعيت هايي است كه درصانا تا بگونه انسان

ما، آنها را بر آن داشت كه در  حا خود امري مطلوب است اما امكانات محاود نياكان
هايي نادرست دهنا كه امروزه در دين و خاا تجلي يافته  هاي طبيعت پاسخ برابر واقعيت

هاي نوين بسياري از  هاي علمي پيچياه ايجاد شاه و دانستني است، اما اكنون كه دستگاه
ما است كه  هاي ناصحيح و عقايا فرهنگي و اجتماعي ما را تصحيح نموده است بر انايشه

 انا تجايا نظر نماييم. بر تمامي آنچه اجااد و نياكان ما باان رسياه
اگوست كنت، فيلسوف قرن نوزدهم فرانسه بر اين عقياه است كه تاريخ تكامل 

 گردد. انايشإل انساني به سه دوران تقسيم مي
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 شا. تفسير مي» خاا«: دوران لهوتي كه در آن همه چيز بر اساس نخست

ان متافيزيك كه در آن انسان امور طبيعت را به عوامل خارجي مربوط دانست : دوردوم
 دانا باون آنكه نامي از خاا برد. كه آنها را نمي

است كه طي آن انسان دريافت كه تمامي رخاادهاي طبيعت  گرايي منطق: دوران  سوم
توان  ي ميگيرد كه با مطالعه و يا مشاهاة علم اي صورت مي بر اساس قوانين كلي ويژه

ها دست يافت. در اين مرحله نامي از ارواح، خاايان و نيروهاي فوق بشري در ميان  باان
 نيست.

 »پوزيتيويسم منطقي«بر اين اساس ما اكنون در دوران سوم كه در فلسفإل نوين به آن 
 بريم. گوينا بسر مي

كنوني بعنوان يتيويسم منطقي يا دوران تجربإل علمي تنها پس از دهإل چهارم از قرن پوز
يك حركت علمي پذيرفته شا اما انايشإل آن بسيار پيش از آن نشأت گرفت. در كنار اين 

خوريم. امروزه اين  هاي بزرگي ماننا هيوم، ميل و برتراناراسل برمي قضيه به نام فيلسوف
هاي علمي بسياري كه در حال ترويج و تبليغ آن هستنا يكي از  انايشه، با اتكا به سازمان

 آيا. هاي علمي نوين به شمار مي مترين نهضتمه
 گويا: يكي از انايشمناان مي

اي كه بايا بتوان آن را به طور  هر انايشإل درست در ارتباط با تجربه است بگونه«
 ».مستقيم يا غير مستقيم با تجربه و آزمايش اثبات نمود

ان به آن رسياه است كننا تكاملي كه امروزه انس بر اين اساس مخالفان با دين، ادعا مي
كنا. چرا كه  آيا خود بخود دين را نفي مي و برترين سطح انسانيت به شمار مي

رسا، و  تنها از راه تجربإل علمي به اثبات مي» حقيقت«كننا كه  هاي نوين تأكيا مي انايشه
گونه راه عملي براي اثبات آن وجود ناارد پس باطل و  كنا كه هيچ دين حقيقتي را بيان مي

دين تفسيري است «كننا كه  �ف واقعيت است. سپس با اتكا به اين گفتار حكم ميخ
هاي گذشته به آنها امكان آگاهي  ، چون دانش محاود انسان»هاي جهان دروغين بر واقعيت
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داد اما امروزه تكنولوژي پيشرفته و وسايل مارن به ما اجازه  راستين حقايق را نمي
 ي به واقعيت امور پي بريم.دهنا تا از طريق تجربإل علم مي

هايي هستنا كه  توان گفت كه: دانشمناان مذهبي گذشته ماننا انسان به عبارتي ديگر مي
يعني آنها سخناني را بسيار زيبا بانبال هم » كشنا اما در بانك موجودي ناارنا چك بانكي مي«

ين عبارت كه ها واقعيت علمي وجود ناارد. براي مثال ا آورنا اما در پس اين سخن مي
 ناارد. ناپذير است) از لحاظ انشايي صحيح است اما پايإل علمي (واقعيت برتر تغيير

نيوتن اثبات نمود كه خاايي وجود ناارد كه بتوانا ستارگان را كنترل كنا، (لپ�س) «
بشري براي حفاظت از  با نظريإل مشهور خود ثابت كرد كه ستارگان به هيچ نيروي فوق

نيز اين عقايا را در نظام زيست بشري پياده نمودنا و » داروين و پاستور«نا آنها نياز ناار
پزشكي نوين و اصول پزشكي ثابت كردنا كه زيست بشر بر اساس قوانين تجربي  با روان

 ».ها است ويژه است و اين خاا نيست كه اجراكنناة قوانين زناگي انسان

 نظريه مخالفان مذهب بر سه اساس استوار است 

است كه ثابت نمود، جهان در » نيوتن«شناسي  : سردار اين انق�ب در زيستستنخ
ارتباط با قوانين ثابتي است كه طبق آنها اجرام آسماني در حركتنا. سپس ديگران به بسط 
توسعإل اين انايشه پرداختنا تا آنجا كه گفته شا تمامي آنچه در جهان، از زمين گرفته تا 

 ناميانا.» قانون طبيعت«است كه آن را » قانون« افتا پيرو آسمان اتفاق مي
ديگر در برابر دانشمناان راهي نماناه بود جز آنكه بگوينا خاا محرك نخستين اين 

آورد. جهان ماننا ساعتي است كه سازناة  جهان بوده است. (والتر) در اين باره مثالي مي
خود را با او قطع  كنا و سپس رابطإل هاي مختلف آن را به دقت تركيب مي آن قسمت

بينيم كه  اما ما مي«گويا:  سازد. و پس از آن (هيوم) پا را از اين فراتر گذارده مي مي
ايم كه جهان ساخته شود پس  گردنا ولي ناياه ها در كارخانجات ساخته مي ساعت

 ».اي است؟ توانيم بپذيريم كه جهان را سازناه چگونه مي
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*** 
امور ناشناخته را در برابر دياگان انسان روشن پيشرفت روزمرة دانش بسياري از 

دانست. لذا نيرويي  ساخت، آدمي علت واقعي طلوع و غروب خورشيا را نمي
دانيم كه طلوع و غروب خورشيا  پنااشت. امروزه ما مي الطبيعه را مسئول آن مي مافوق

معلول گردش زمين به دور خود است، پس خود بخود وجود چنين نيرويي كه كارش 
گردد. و اگر باانيم كه رنگين كمان ناشي از  طلوع و غروب خورشيا باشا منتفي مي

هاي باران است پس ديگر از چه رو بپنااريم كه  انكسار نور خورشيا هنگام گذر از ليه
 هاي از عظمت و وجود خاا است؟ نشانه
 گويا: بناي كرده مي تمامي اين امور را جمع» هكسلي«
دث جهان برخاسته از قوانين طبيعي است ديگر نبايا آنها را به آنگاه كه باانيم حوا«

 ».نيرويي فوق طبيعي نسبت داد
هاي بسيار در زمينإل دانش روانشناسي بر اين عقياه  : دانشمناان پس از كاوشدوم

گشتنا كه مذهب برخاسته از ناخودآگاه آدمي است، نه كشف واقعيتي موجود. يكي از 
 گويا: ي ميدانشمناان بزرگ روانشناس

ايمان به دنيا و ». خاا چيزي نيست جز بازتاب شخصيت انسان بر صفحإل وجود«
آل از آرزوهاي انسان و وحي و الهام نيز چيزهايي نيستنا جز  آخرت نيز حالتي است اياه

 هاي كودكان محبت ناياه. بيان غير طبيعي افسانه
*** 

و » احساس«كنا،  قسيم ميپزشكي نوين انايشإل انسان را به دو بخش ت دانش روان
كنا و  اولي جايگاه افكاري است كه در شرايط عادي به ذهنمان خطور مي». ناخودآگاه«

انا و آنها را به فراموشي  ها و افكاري است كه از ذهنمان گذشته دومي انبار حافظه
. گردنا ايم و تنها در شرايطي غير طبيعي ماننا جنون و هيستري به ذهنمان باز مي سپرده

توانيم آنها را ماننا كوهي  بخش دوم بسيار بزرگتر از بخش نخستين است. براي مثال مي
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قسمت تقسيم كنيم، يك قسمت روي آب و بقيه زير  9از يخ بپنااريم كه اگر آن را به 
 سطح دريا قرار دارنا.

فرويا پس از كوشش بسيار به اين نتيجه رسيا كه ناخودآگاه آدمي ممكن است در 
هايي را بپذيرد كه با عقل منطبق نباشا. عقايا مذهبي از اينگونه افكارنا.  نايشهكودكي ا

هاي انسان در دوران طفوليت.  گردنا به انعكاسي از خواسته مسئلإل بهشت و دوزخ باز مي
توانا اين آرزوها را تحقق بخشا آن را به ناخودآگاه  يابا كه نمي اما چون كودك درمي

كار در ناخودآگاه او ماناه همواره وي را در انايشإل آرزوهاي سپرد. و اين اف خويش مي
رسا همواره آن را  خواها نمي دارد. ماننا انساني كه چون به هافي كه مي خويش نگاه مي

 كنا. در رؤياي خود دياه و در خيال خود تصور مي
 گويا: رالپ لينتون مي

ا اطاعت كامل و وفاي به او باشا، و جز ب عقياه به قادر مطلق كه لجرم ظالم نيز مي«
نظيري ايجاد  گردد نخستين بار در نژاد سامي ظاهر گشت. اين نظام تسلط بي خشنود نمي

نمود كه در نتيجإل آن، شريعت موسي قوانيني را بر مردم عادي كه طبق آنها بسياري از 
تقليا  را مردم عادي كه كوركورانه از پارانشان امور زناگي را حرام دانست. اين قوانين

آل از پار سامي با  كردنا پذيرفتنا. ليكن تصور خاا نزد آنان (يهوديان الگويي بود اياه مي
 ».گويي در اوصاف و توان وي) مقااري گزاف

انا كه عقايا  پايإل سوم نظريه مخالفان دين و مذهب (تاريخ) است. آنان بر اين عقياه
ها را در برگرفته بود. براي مثال  ديني برخاسته از شرايط تاريخي خاصي است كه انسان

توانستنا از حوادث طبيعي ماننا، طوفان و گردباد و زلزله و سيل و بيماري رها  آنها نمي
گردنا. لذا نيرويي موهوم براي خويش ساختنا تا هنگام بروز اين حوادث به آن پناه 

رويي فرض كردنا آورنا و گرد او جمع شونا. آنها اين نيرو را خاا ناميانا و براي او ني
 بسيار برتر از نيروي انساني و سعي در خشنود نمودن او كردنا.

در كنار «نويسا:  مي» دين و مذهب«المعارف علوم اجتماعي تحت عنوان  نويسناة دايره
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ديگر عوامل سازناة مذهب، شرايط سياسي و ماني موجود نقش بزرگي را ايفا نمودنا. 
هاي موجود بر روي زمين فراتر رفتنا. اين عقياه كه  صفات و اسامي الهي از تمامي حالت

است نشاني است والتر از پادشاهي انساني، چنانچه پادشاهي آسماني » پادشاه برتر«خاا 
اي از پادشاهي زميني است. و از آنجا كه همواره پادشاه حكمران و قاضي نيز  دقيقاً نمونه

ها و كيفر  توانا پاداش خوبي ا كه ميبوده است لذا به خاا نيز صفت قاضي برتر داده ش
كنناه است نه تنها نزد  گناهان را باها. اين انايشإل قضايي كه خااونا حسابگر و مجازات

 يهوديان بلكه در اديان ديگر هماننا مسيحيت و اس�م نيز وجود دارد.
*** 

برد  عقل انساني آنگاه كه در ناتواني در رويارويي با نيروهاي خارجي بسر مي«
 ».را ايجاد نموده و آن را تكامل بخشيا» مذهب«

 گويا: جوليان هكسلي در ادامه مي
 ».دين معلول ارتباط خاص انسان است با محيط خود«

 دها: سپس ادامه مي
اين محيط گذشته و يا در حال گذر است و از آنجا كه اينگونه محيط مسئول ايجاد «

ي به دين نيست. عقياة الهي آخرين مذهب گشته بود پس با برطرف گشتن آن ديگر نياز
توان خود را نيز از دست داده است و ديگر پذيراي هيچگونه تغيير و تكامل نيست. انسان 

هاي مذهب را بر دوش كشا. رو به  نيروي ماوراءالطبيعه را ايجاد نمود تا مسئوليت
نمود تا جادوگري نمود، سپس به اعمال روحاني دست زد، پس از آن عقياة الهي را طرح 

شك  رسيا. كه اين آخرين فراز از مراحل مذهب است بي» خااي يگانه«آنكه به 
دادنا، اما امروزه با پيشرفت  روزگاري اين عقايا بخش مفياي از تمان ما را تشكيل مي

 ».بسيار جامعه ديگر نيازي به آنها نيست
اين فلسفه به همه  دانا. و از آنجا كه مي» نيرنگ تاريخي«فلسفإل كمونيستي دين را يك 

گويا كه  نگرد، دين را نيز معلول عوامل اقتصادي دانسته مي چيز از دياگاه اقتصادي مي
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عوامل تاريخي كه دين را ايجاد نمود نظام بورژوازي استعماري كهن است كه امروزه 
 مرگ او فرارسياه پس بگذاريم تا دين نيز با او برود.

 گويا: انگلس فيلسوف كمونيست مي
هاي اخ�قي معلول حالت اقتصادي هستنا. تاريخ انساني عبارت است از  مامي آرمانت«

نبرد طبقاتي كه در آن بورژوازها خون بينوايان را مكياه و براي حمايت از حقوق خود 
 ».دين و مذهب را وضع نمودنا

 گويا: مانيفيست كمونيستي مي
داري جهت  ستنا كه سرمايههايي ه قانون اساسي، اخ�ق پسناياه و دين همه نيرنگ«

 ».پوشانان اطماع خود آنها را ايجاد نموده است
 1920لنين در سخنراني خود در سومين كنفرانس سازمان جوانان كمونيست در اكتبر 

 گفت:
ها  داران و فئودال دانيم صاحبان كليسا و سرمايه ما به خاا عقياه نااريم. ما بخوبي مي«

آورنا و براي حفظ منافع خود. ما منكر تمامي  دن ما مياسم خاا را فقط براي فريب دا
هاي اخ�قي منشأ گرفته از نيروي ماوراءالطبيعه و غير انساني كه مخالف انايشإل  آرمان

كنيم كه تمامي اينها نيرنگ و فريب است و پردة  باشيم و تأكيا مي طبقاتي ما است مي
فظ منافع استعمار و فئودال. ما سياهي است بر انايشإل كارگران و كشاورزان در راه ح

هاي ما  كنيم كه نظام ما تنها پيرو مبارزة پرولتاريا است و هاف تمامي سازمان اع�م مي
 ».حفظ ت�ش طبقإل پرولتاريا است

*** 
توان آنها را در گفتار زير از يكي از پزشكان  اينها نظريات مخالفين دين بود كه مي

 دانشگاه آمريكا خ�صه نمود:
 ». ترين و باترين نيرنگ تاريخ بود ثابت نمود كه دين ستمگرانهعلم «

 تواننا صحيح باشنا؟ حال ببينيم كه اين نظريات تا چه حا مي



 
 

 نقدي بر نظرية مخالفين دينبخش دوم: 

در بخش نخست بر نظريات مخالفين مذهب آگاه گشتيم و دانستيم كه آنها معتقانا 
هاي اساسي دين را يك  دين نيست. اكنون انايشه در عصر حاضر ديگر نيازي به مذهب و

 اساس است. بريم كه نظريات مخالفين تا چه حا بي نماييم و پي مي به يك بررسي مي

 نخست: واقعيت طبيعت 
انا كه  گذاريم. گفتيم كه آنها بر اين عقياه شناسان را به تحليل مي در آغاز دليل زيست

پذيرد پس ديگر نيازي به نيروي  يعت) انجام ميهمه حوادث در جهان بر اساس (قانون طب
مجهولي بنام خاا نااريم كه منشأ بروز اين حوادث باشا. بهترين پاسخ در اين باره گفته 

». طبيعت واقعيتي از وقايع (جهان) است نه تفسير آن«گويا:  دانشمنا مسيحي است كه مي
گويا كه ماوراي اين  ه دين ميبينيا علل ايجاد دين نيستنا بلك آنچه را شما از جهان مي

توانا بگويا كه  ايا نماي ظاهري جهان است. علم مي اشيا چيست؟ آنچه شما كشف نموده
توانا بگويا چگونه و چرا اينطور است؟ به عبارت ديگر  افتا اما نمي چه چيزي اتفاق مي

» ين است؟چرا چن«توانا پاسخ دها كه  اما نمي» اين چيست«توانا پاسخ دها كه :  علم مي
 و اين دقيقاً همان چيزي است كه ما درصاد تفسير آن هستيم.

*** 
آوريم. جوجه روزهاي نخستين خود را در تخم گذراناه و پس از  مثالي ساده مي

آورد اما امروزه  آيا. پيشينيان عقياه داشتنا كه خاا او را بيرون مي ماتي از تخم بيرون مي
روز در تخم مانا شاخ برناة كوچكي بر  21ه علم ثابت نموده كه پس از آنكه جوج

گردد. پس از چنا  گردد و او با آن جاار تخم را شكسته از آن خارج مي منقارش ظاهر مي
توانا  گردد. آري، علم اينها را كشف نموده است اما نمي روزي آن شاخك ناپايا مي

ن از تخم نياز به آن دانا جوجه براي بيرون آما تفسير كنا كه اين چه نيرويي است كه مي
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مانا؟ و آيا چگونه اين نظام ايجاد گشته  روز در تخم مي 21شاخك دارد؟ و چرا جوجه 
كه جوجه تا زماني كه به مقااري از پايااري برسا در محفظإل سختي بنام تخم بمانا؟ 

اتر تر و فر يابيم كه ماجرا بسيار پيچياه ها پاسخ گوييم درمي آنگاه كه بخواهيم به اين سوال
شناسي دانشگاه  از مشاهاة علمي است. پروفسور (سيسيل بايس هامان) استاد زيست

در آغاز مسئلإل تبايل غذا به جزيي از پيكر آدمي بسيار دهشتناك بوده و «گويا:  آمريكا مي
هاي  شا اما امروزه معلوم گشته كه اين تبايل ناشي از واكنش از كارهاي خاا محسوب مي

هاي  كنا؟ آري، اين تبايل ناشي از واكنش يا اين وجود خاا را نفي ميشيميايي است. اما آ
پذيرد؟ چرا  هاي شيميايي با اين دقت انجام مي شيميايي است اما آيا چگونه اين واكنش

شونا؟ غذا پس از آنكه وارد بان شا  بعضي عناصر با يكايگر تركيب شاه و برخي نمي
ا و ممكن نيست كه همإل اينها بر حسب كن مراحل بسياري را طبق نظامي خاص طي مي

شويم بيش از پيش بر  اتفاق انجام پذيرنا. ما هر چه كه به كيفيت وقوع حوادث آگاه مي
 ».يابيم وجود خااونا اطمينان مي

فرستا اما امروزه  پنااشتنا كه باران آبي است كه خاا از آسمان مي گذشتگان مي
ها در نتيجإل تابش اشعإل خورشيا  ياها و رودخانهدانيم كه باران بخار آب برخاسته از در مي

است. اينها همه را علم با گسترش مشاهاات خود پي برده است اما نتوانسته تفسيري 
بفهما كه اين امور چگونه قانون شانا؟ چگونه اين رابطإل پر   براي آن بيابا. علم نتوانسته

كنا؟ خود ماهيت گرما  خار ميفاياه ميان زمين و آسمان برقرار شاه؟ آيا چرا گرما را ب
چيست؟ در واقع ادعاي انسان مبني بر دستيابي بر تفسير جهان پس از كشف نظام طبيعت 
نيرنگي بيش نيست. آري، علم توانسته با گسترش مشاهاات خود به بسياري از اسرار 

 انا.  دست يابا. اما هرگز نتوانسته آنها را تفسير كنا كه آن اسرار خود چگونه ايجاد شاه
 نمايا كه: سيسيل اضافه مي

 ».كنا بلكه خود نياز به تفسير دارد طبيعت چيزي ار (جهان) را تفسير نمي«
اگر از يك پزشك بپرسيم: چرا خون قرمز است؟ خواها گفت: زيرا درون آن 
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700هايي به قطر  گلبول
 اينچ وجود دارنا كه رنگ آنها قرمز است. 1

 ها قرمزنا؟ آيا چرا اين گلبول خوب، اما -
اي بنام هموگلوبين وجود دارد كه در اثر تركيب با اكسيژن  ها ماده درون اين گلبول -

 گيرد. رنگ قرمز بخود مي
 انا؟ كننا از كجا آماه را حمل مي  ها كه هموگلوبين اما آيا اين گلبول -
 سازد. اينها را مغز استخوان مي -
ها وجود دارد تا كاري را  ابطإل نزديك ميان تمامي اين بافتعجبا، آيا چگونه اين ر -

 در نهايت دقت انجام دهنا؟
 اين قانون طبيعت است. -
 منظور شما از قانون طبيعت چيست؟ -
 ناآگاهانه دروني نيروهاي طبيعي و شيميايي است.  مقصود حركت -
نين دقيق و پيچياه توانا منجر به ايجاد نظامي چ اما اين حركت ناآگاهانه چگونه مي -

گردد كه مث�ً پرناگان در هوا پرواز كننا و ماهي در آب باشا، انساني به دنيا آيا با اين 
 انگيز. هاي شگفت همه از امكانات و توانايي

توانا بگويا يك چيز چگونه اتفاق  اين را ديگر از من مپرس زيرا علم من مي -
 دانم. افتا. اما چرا چنين است؟ نمي مي

ين مثال ساده بر ص�حيت علم در پاسخ به علل و اسباب حوادثي در ماوراي جهان با ا
انا كه در گذشته اط�عي بر  شك بسياري از مسايل امروزه آشكار گشته بريم. بي پي مي

ها نااريم.  هايي ديگر است كه ارتباطي با اين آگاهي آنها نااشتيم، اما دين پاسخ به پرسش
ايم بيشتر باانيم باز به دين نياز داريم. چرا كه دين  چه كه دانستهها برابر آن اگر ميليون

تفسيري كامل بر تمامي وجود و جهان است. اين ماننا آن است كه ما موتوري را در حال 
چرخا. اما پس از چناي بخود جرأت داده موتور را باز  گردش ببينيم و ناانيم كه چرا مي

شود كه چون دانستيم موتور  رخا. آيا اين دليل ميچ كنيم و كام�ً بفهميم كه چگونه مي
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آلت و پيچ و مهره خود  چرخا بگوييم كه نياز به سازناه ناارد و اين همه آهن چگونه مي
توان گفت كه با  چرخنا. اگر اين ادعا صحيح نيست پس چگونه مي بخود گرد آماه و مي

د كه جهان آفرينناه ناارد و توان ادعا كر دانستن جزيي از علل بروز حوادث در جهان مي
 خود بخود در حركت است.

گويا:  پروفسور هاريس اين روش استالل را در نقا افكار داروين بكار گرفته مي
توانا خود  استالل قانون انتخاب طبيعت تفسير پاياة (بقاي موجود برتر) است اما نمي«

 ».موجود برتر را تفسير كنا

 دوم: ناخودآگاه و دليل روانشناسي 
گوينا: خاا الگويي است از شخصيت  پردازيم به دليل روانشناسان كه مي كنون ميا

توانم درك كنم كه اين چگونه دليلي  انساني و آرزوهاي آن در سطح جهاني. دقيقاً نمي
سطح  است؟! و اينكه آيا اگر من نيز ادعا كنم كه آرزوها و شخصيت انساني واقعاً در

دانيم كه جنين آدمي در  كنا؟ ما مي جهاني وجود دارد، آيا ادعاي مرا منطق مخالفان رد مي
رسا الگوي كاملي از يك انسان كامل  اينچ مي 72اي از زناگي خود كه طول آن به  دوره

گردد. چنانچه در درون اتم دوران منظمي وجود دارد كه دقيقاً ماننا دوران منظومإل  مي
هاي بزرگ چنين الگوهايي در اجسامي چنين كوچك  ال كه اين پاياهشمسي است. ح

دارنا پس چه مانع دارد كه نظامي جهاني نيز الگويي كوچك بر روي زمين داشته باشا؟ 
فطرت آدمي در جستجوي جهاني پيشرفته و كامل است. اگر اين آرزوي آدمي بازتابي 

 ارم كه آن را بتوان مسخ شاه انگاشت: پنا باشا از نظامي كه واقعاً وجود دارد. ديگر نمي
هايي را در  گوينا، ذهن آدمي انايشه در اين نظريإل دانشمنان شكي نيست كه مي الف)

دها. اما اگر بخواهيم با  دها و بعاها به صورتي غير عادي آنها را بروز مي خود جاي مي
ايم. چرا كه اين  استفاده از اين مقايسه به ابطال دين بپردازيم راهي بس عبث پيموده

مقايسه هرگز صحيح نيست و استاللي غير طبيعي از امري طبيعي است. ماننا آن است 
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ها را  كه كسي ببينا كه فردي در حال ساختن مجسمه است پس فرياد برآورد كه انسان
اين آفرياه است. اين دليل منطقي نيست. از نقاط ضعف انايشإل نوين آن است كه از 

گيرد. براي مثال اگر ببينيم مردي در خيابان  ي غير طبيعي را نتيجه ميمسايلي عادي امور
توان ك�م انبيا را به ميان كشياه بگوييم چون ك�م اين مرد  گويا آيا مي  راه رفته هذيان مي

هذيان است پس سخنان پيامبران نيز هذيان بوده است؟ هرگز، ك�م پيامبران چيز ديگري 
انا. اگر كسي چنين استاللي كنا دليل بر  ش و جهان پرداختهاست، آنان به تفسير آفرين

ضعف فكري او است چه او تفاوت ميان هذيان و سخنان پر محتواي پيامبران را درك 
 كنا. نمي

هاي ديگر به زمين بياينا اما نتواننا سخن گوينا و  فرض كنيم گروهي از ساكنان سياره
روي زمين را دريابنا. در راه طوفاني شود و هاي  درصاد برآينا تا راز سخن گفتن انسان

دو شاخه از درختي بهم خورنا و صاايي دهنا و اين كار چنا بار تكرار شود تا طوفان 
هاي دو  فرونشينا. آنگاه سرپرست گروه فرياد برآورد كه راز سخن گفتن را دريافتم. انسان

هنا. اين صحيح است د فكر فوقاني و تحتاني هستنا كه چون بهم كشياه شونا صاا مي
شود اما اين بر ك�م انساني صادق نيست. بهمين  كه از اصطكاك دو چيز صاا ايجاد مي

 توان تفسير رازهاي نبوت را با هذيان و سخنان نابجا مقايسه نمود. صورت نمي
اين نيز بسيار نادرست است كه بگوييم دين برخاسته از ناخودآگاه انسان است. ب) 

خود هيچ است و پيش از تولا انسان وجود ناارد. بلكه با كسب  چرا كه ناخودآگاه
هاي  ها و شنياه شود و در واقع انباري است از دياه آگاهي و شعور به تاريج ايجاد مي

انا حتي اگر يكبار نيز اتفاق افتاده باشنا. اين  انسان كه گذشته و به فراموشي سپرده شاه
هاي خويش حفظ كنا كه هرگز به آن  نايشهمحال است كه انسان چيزي را در انبار ا

برنخورده است. اما دين همواره از اموري سخن گفته است كه ذهن هيچ انساني خطور 
ها است آيا پيامبران چگونه  گاه انايشه نكرده است. با توجه به اينكه ناخودآگاه ذخيره

 نكرده است؟ گوينا كه هرگز اتفاق نيافتاده و به ذهن هيچ كس خطور  چيزهايي را مي



 نقدي بر نظرية مخالفين دين و مذهب  16

 

انا بطور مستقيم يا غيرمستقيم در ارتباط با تمامي علوم  مذاهبي كه پيامبران آورده
شناسي، روانشناسي، علوم طبيعي، تاريخ تمان،  معاصر ماننا، طبيعت، نجوم، زيست

گردد. تمامي اين علوم كه در ارتباط مستقيم  سياست و دانش اجتماعي و ديگر علوم مي
باشنا. اما سخنان پيامبران از تمامي عيوب  هايي مي اراي خطاها و لغزشبا آگاهي هستنا د

ها  ها از پس قرن باشنا. قرن مبرا بوده است هر چنا با تمامي اين علوم در ارتباط مي
كننا اما سخنان  گذرد و هرگاه گروهي از دانشمناان نظريات گروه ديگر را رد مي مي

انا و هيچكس  بسيار استوار و پا برجا ماناههاي  پيامبران همچنان پس از گذشت قرن
 آنها را رد كنا.  نتوانسته

 سوم: استدالل با تاريخ و جامعه
آنان كه درصادنا تا دين را از راه تاريخ و جامعه باطل كننا دچار اشتباه بزرگي 

نگرنا. براي مثال ما اگر به يك مربع از  هستنا و آن اينكه دين را از دياگاه صحيح نمي
انا  هاي ناهموار نگاه كنيم چه بسا كه به نظر ما مثلث آيا. خطايي كه اينان دچار شاه يهزاو

داننا. آنها تمامي آنچه كه بر آن نام  مي» مشكلي تئوريك و نظري«آن است كه آنها دين را 
شود در يك سبا جمع نموده طبق آن راجع به دين نظر  مذهب و دين گذارده مي

گردنا و بر اساس اين دياگاه دين را عملي  غاز دچار اشتباه ميدهنا. لذا از همان آ مي
شك هر آنچه كه به كشف حقايق پردازد داراي  پناارنا نه كشف حقايق. بي اجتماعي مي

الگويي وال است كه ما بايا تاريخ و واقعيت آن چيز را با توجه به الگوي والي آن بيابيم. 
نيستنا. زيرا كه مرهون نياز جامعه به آنها اما كارهاي اجتماعي داراي الگوي برتر 

باشنا. اما دين اينگونه نيست بلكه با پيشرفت نيازهاي جامعه ماننا ماشين بافت،  مي
ماننا.  كننا و همچنان استوار و پا برجا مي ها و غيره اصول دين تغيير نمي معماري، ماشين

كنا يا برخي از اصول آن را  مي پذيرد يا رد دين حقيقتي يگانه است كه جامعه يا آن را مي
توانيم دين را با بررسي امور مشابه در جوامع مختلف شناسايي نموده  پذيرد. پس نمي مي

 و بر واقعيت آن آگاه گرديم.
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هاي سياسي براي حكومت  گيريم كه ارزش را در نظر مي» جمهوري«براي مثال كلمإل 
يم كه آيا نظام حكومت در يك توانيم بگوي بر يك كشور است. بر اساس اين ارزش مي

هاي موجود در كشورهاي جهان كه  كشور جمهوري است يا نه؟ اما اينكه بخواهيم نظام
بانبال خود اسم جمهوري را دارنا بررسي نموده و بگوييم جمهوري يعني آنچه در 
كشورهاي جهان وجود دارد، در اين صورت اين كلمه معني واقعي خود را از دست 

ه در اين صورت جمهوري (چين) با جمهوري (ايالت متحاه آمريكا) دها چرا ك مي
گردد و جمهوري  كنا و جمهوري (آلمان) با جمهوري (مصر) در تعارض مي تفاوت مي

ها را بر اساس (فلسفإل  كنا و اگر تمامي اين يافته (پاكستان) با جمهوري (هنا) برخورد مي
دها چرا كه فرانسه  به كلي از دست مي بناي كنيم، اين كلمه معني خود را تكامل) جمع

كه خود ايجادكنناة نظام جمهوري است ثابت خواها كرد كه جمهوري پس از تكامل و 
 است. ديكتاتوري نظامي دگول نهفتهپيشرفت در 

گردد. ماننا اين   هاي نامعقول مي گيري اين روش در برخورد با مسايل منجر به نتيجه
ناارنا چرا كه مذهب بودايي خاا ناارد. با توجه به اين بگوييم مذاهب نياز به (خاا) 

اي مردم در انايشإل مذهب باون خاا رفتنا و اگر بپذيريم كه چيزي هماننا  مسئله پاره
ها ضروري است پس ديگر نيازي به  (دين) براي بينش اجتماعي و سازماناهي انسان

ورت دارد ديني است ديني كه براي اين زمان ضر«(خاا) نيست. چه بسا گفته شود: 
هماننا مذهب بودايي چرا كه خااي عصر حاضر (جامعه و اهااف سياسي) آن است و 

هاي ملت است و معباهاي اين خااي  پيامبر آن (پارلمان) است كه برآورناة خواسته
 ».ها و تأسيسات صنعتي بزرگنا مارن مساجا و كليساها نيستنا بلكه كارخانه

گوينا در واقع داراي قارتي بزرگ در ايجاد اين  مي انايشمناان نويني كه چنين
را مطرح سازنا و اين » خاا دين بي«باشنا كه در برابر دين الهي،  هاي جايا مي انايشه

كننا. آنها سخنان خويش  هاي خويش طي مي برخاسته از راه ناهمواري است كه در بحث
به ايرادها و مباحثي كه اي  كننا كه پذيرفته است اما اشاره را در آن حا مطرح مي
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كننا. براي مثال دانشمناان پس از بحث بسيار دريافتنا كه انايشإل خاا  انگيزنا نمي سؤال
اي است از خاايان متعاد. لكن اين پيشرفت راه خطا پيموده و همانگونه  حالت پيشرفته

ه برده كه دانشمناان را متحير ساخته خود نيز گمراه گشته و سرانجام به خااي يگانه را
 است.

انايشإل خاايان چناگانه بر اين مبني بود كه هر گروه به خااي خود ايمان داشته باشا 
ها در صلح و آرامش زناگي كنا. اما آن هنگام كه مسئلإل خااي  و در كنار ديگر گروه

ها درگرفت و ميان مردم دنيا نبردي  مطرح گرديا جنگ» دين برتر«يگانه پيش آما و 
شت. باينگونه مسئلإل خااي يگانه با پيشرفتن در راهي خطا موجبات پايان آغاز گ بي

 سرنگوني خود را فراهم ساخت و اين است قانون پيشرفت و تكامل.
گويا كه   ريزي واقعيتي وجود دارد كه نادياه گرفته شاه است. تاريخ مي در اين برنامه

قياه داشت. بوده است كه به خااي يگانه ع نخستين پيامبر شناخته حضرت نوح
انا بلكه  مسئلإل خاايان چناگانه باين معني نيست كه خاايان همه در يك تراز بوده

اي وجود داشته و آنان كه خاايان چناگانه داشتنا  همواره در طول تاريخ خااي يگانه
پرستيانا كه به شفاعت آنها نزد خااي برتر  معمولً خاايان كوچكتر را از آن رو مي

 گردد نه دليل. رتيب قانون پيشرفت و تكامل فوق تنها يك ادعا ميبپردازنا. باين ت
*** 

گويا: انسانيت و تكامل  محتواتر است. او مي ها بي نظريإل ماركس نسبت به ديگر نظريه
ها و  آن زايياة شرايط اجتماعي است. و دين در عصري بوجود آما كه فئودال

غارتگران و چپاولگران بود. چنانچه داران بر جامعه حكمفرما بودنا و اين عصر  سرمايه
هاي اخ�قي و ديني كه در اين دوران بوجود آمانا همه برخوردار از زمينإل  انايشه

طلبي هستنا. اين نظريه در واقع داراي هيچگونه ارزش علمي نيست  استعماري و فرصت
 و به هنگام بحث و تجربإل علمي هيچگونه راهي براي اثبات آن وجود ناارد.
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گردد و بر اين عقياه است كه  ماركسيستي به سختي ارادة انسان را منكر مي انايشإل
گيري و تفكر ناارد بلكه اين شرايط اجتماعي  انسان از خود هيچگونه قارت تصميم

شود و خود  سازنا. دقيقاً ماننا كاليي كه در كارخانه ساخته مي هستنا كه او را مي
توانا پيش رود كه شرايط  د بلكه در آن حا ميتوانا به هيچ انايشإل نويني را برَ نمي

آيا و آن اينكه  دهنا. اگر اين نظريه را بپذيريم، سؤالي پيش مي اقتصادي به او اجازه مي
داري بود توانست عليه اين نظام قوانيني  چگونه كارل ماركس كه خود زايياة نظام سرمايه

گويا. به عبارتي ديگر اگر وضع كنا و چيزي غير از آنچه در نظام او وجود داشت ب
اي بود چرا نپذيريم كه ماركسيست نيز زايياة دوران  بپذيريم كه دين زايياة دوران ويژه

اي است بس عبث كه هيچگونه راهي به عقل و  اي است؟ راستي كه اين انايشه ويژه
 برَد. منطق نمي

گرديا. روسيه  از اين گذشته اين نظريه در زمينإل عملي و تجربه نيز با شكست روبرو
گيريم. پس از آنكه ماركسيسم بيش از نيم قرن بر اين كشور حكمراني نمود  را در نظر مي

آنها ادعا كردنا كه نظام مادي كشور به كلي دگرگون گشته و سيستم كشاورزي، مبادلت، 
تقسيم اموال و ديگر امور بر اساسي غير استثماري بنيان گرفته است. اما به مجرد آنكه 

الين درگذشت حاكمان بعاي روسيه اعتراف كردنا كه در زمان استالين همانگونه است
گيرد و ظلم و ستم و  شونا كه در كشورهاي غربي انجام مي مردم به استثمار كشياه مي

فساد بسيار در زمان او رايج بوده است. با توجه به اينكه در زمان استالين وسايل ارتباط 
ور شايا باعث شا كه دوران او مملو از عاالت و جمعي و تبليغاتي و جو سانس

درستكاري معرفي گردد امروزه نيز همان سانسور و همان دستگاه تبليغاتي وجود دارد. از 
پذيرد  توان دريافت كه جريانات واقعي در پس پردة زيباي تبليغات انجام مي اينجا مي

) حزب كمونيست روسيه 1956همانگونه كه در زمان استالين بود و اگر كنفرانس بيستم (
ها و  هاي استالين را افشا كرد چه بسا كه كنفرانس چهلم به افشاي ستمگري ستم

 هاي حكومت كنوني بپردازد. ناروايي
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اي كه نظام ماركسيستي بيش از نيم قرن كسب نمود ثابت كرد كه انسان آلتي  تجربه
  ينطور بود چرا در نظامنيست كه با اقتصاد و كشاورزي و غيره تغيير كنا. چه اگر ا

 كمونيستي كنوني روسيه امروزه تا اين حا ستمگري و ناروايي و استثمار وجود دارد؟ 
نيست. چرا كه دانشمناان عصر » سفسطإل علمي«قضيإل عصر كنوني چيزي بيش از يك 
نگرنا ليكن اين نوع از بينش سودي ناارد. چرا   حاضر به همه چيز تنها از جنبإل علمي مي

ها بر پايإل علم استوار است حال آنكه به امور ديگري نيز بايا توجه شود براي مثال كه تن
هاي علمي ناقص  اگر ما بحثي علمي را پيرامون موضوعي شروع كنيم كه خود بر پايه

اي كه باست خواهيم آورد ناقص، غير علمي و باطل خواها  شك نتيجه استوار است بي
 بود.

*** 
دين آنها حقايقي ناقص و كوچك را در مانظر قرار داده كه  اين بود نظريات مخالفان

انا كه علم نوين  هيچگونه ارتباطي با موضوع مورد بحث ناارد و سپس بر اين باور گشته
تر در  دين را باطل ساخته است. در حالي كه اگر به كُنه مسايل وارد شويم و دقتي عميق

 اي آنان است.يابيم كه نتيجه بر خ�ف ادع امور نماييم درمي
هاي  يكي از دليلي كه مرا در امر ضرورت دين ياري نمود، آن بود كه برخي از انايشه

والي ما پس از آنكه دين را كنار گذارد، سخناني را به ميان آورد كه از واقعيت به دور 
است و در وادي تاريكي و گمراهي حيران گشت چرا كه آنگاه كه انسان پايه دين را در 

هايي را كه ما  توانا اساسي را جايگزين آن كنا. نام خويش از دست داد ديگر نميافكار 
انا اما آنگاه  بينيم بيشتر از انايشمناان بزرگ تشكيل گشته امروزه در ميان مخالفان دين مي

انا كه انسان را  محتوي و نامفهومي بر زبان آورده كه از دين كناره گرفتنا چنان سخنان بي
 انا؟...!. هايي سخناني چنين گفته برد كه چگونه چنين انسان در شگفتي مي

اي از  انا شامل مجموعه ها از خويش به جاي گذارده اي كه اين شخصيت كارنامه
گردد. چنانچه دليلي را شامل  خرافات و سخنان متضاد و نادياه گرفتن واقعيات مي
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افراد در آن است كه  مانا تا دليل. برجستگي اين گردد كه بيشتر به سفسطه مي مي
انا كه  پردازي ساخته هايي از ادعا و خيال چشمانشان را در برابر واقعيات بسته و مجسمه

هاي سخنان باطل است  انا و اين از ويژگي با دليلي بس ناپسنا آن را به اثبات رسانياه
 سفسطه.چرا كه سخنان راستين همواره مبتني بر دليلي علمي آشكارنا نه دليل نابجا و 

*** 
گردد كه زناگي آدمي را  واقعيت دين و سفسطإل نظريإل مخالفان آنگاه بيشتر روشن مي

در پرتو دين بشناسيم و دريابيم كه اين زناگي از چه زيبايي خاصي برخوردار است كه 
هاي والي انساني است. بر خ�ف تصويري كه مخالفان دين از زناگي  هماهنگ با انايشه

 ه عاري از هر گونه زيبايي و لطف است.كننا ك ترسيم مي
 گويا: برتراناراسل مي

انسان زايياة عواملي است كه خود هاف نيستنا، پياايش و آغاز، اهااف و آرزوها، «
انا و گور  عشق و بيم و عقايا او همه طبق ترتيب رياضي اتفاقي در نظام اتم ايجاد گشته

هاي  توانا دوباره او را زناه كنا. ت�ش بخش زناگي انسان است و هيچ نيرويي نمي پايان
نظير او همه با فناي منظومإل  هاي بي هاي زيبا و دلوري پيگير آدمي، ايثارها، انايشه

 گردنا. خورشياي براي هميشه مافون مي
هاي جهان مافون خواها گشت.  شك همراه با زمين در زير ويراني ت�ش انساني بي

رين تفكر به واقعيت است و هر كس درصاد انكار آن ت اين تفكر اگر يقين نباشا نزديك
 ».برآيا خود نيز به تاريج فنا خواها گشت

اين خ�صه و الگويي است از تفكر مادي. در اين طراز تفكر جهان اهااف خود را از 
رود. تاريكي كه در آن تمامي معيارهاي خير و شر  دست داده در تاريكي مطلق فرومي

آيا چرا كه  عام ديگر جنايت به حساب نمي دهنا و قتل ارزش خود را از دست مي
ها به هر حال روزي بايا بميرنا. اما انايشإل دين انايشإل نور است و آرزو. در اين  انسان

هاي پسناياة  انايشه مرگ و زناگي در ارتباط با اهاافي معين هستنا و هر يك از آرمان
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دانشمناان با پذيرفتن عقل، آن را  انساني جايگاه ويژة خود را داراست. اگر برخي از
شمارنا دين نيز واقعيتي است انكارناپذير. چرا كه عقل آن را پذيرفته  منطبق با واقعيت مي

و فطرت آدمي همواره در جستجوي آن است. اين همان مقياس علمي است كه رياضياان 
 كننا: به آن اشاره مي» ارل چستر ركس«آمريكايي پروفسور 

كنم كه از دو انايشإل  هايم از آن مقياس علمي استفاده مي كاوش من همواره در«
گُزينا و اين مقياس همان است كه طبق آن يكي از دو انايشه با  متفاوت يكي را برمي

گردد. دانشمناان اين مقياس را در انتخاب يكي از دو  سادگي و آساني بسيار بيان مي
گفت زمين مركز منظومإل شمسي است  ينظريإل بطلميوس و كوپرنيك بكار گرفتنا. اولي م

گفت منظومإل شمسي مركز زمين است و از آنجا كه نظريإل بطليموس در غايت  و دومي مي
 دشواري و سختي بود دانشمناان آن را رد نموده و نظريه كوپرنيك را پذيرفتنا.
ه كنا. چرا ك لجرم بايا اعتراف نمود كه اين نوع استالل برخي از مردم را قانع نمي

آنها درهاي عقل ماديشان را بر روي هر گونه سخن راجع به خاا و دين هر چنا كه 
باشا  شك اين موضع آنها نشان از ضعف استالل ما نمي انا. بي علمي باشا به شات بسته

گويا  هاي ديني است. و چه نيكو مي بلكه دليل تعصب كوركورانإل آنها ضا انايشه
شك يكي از برترين دانشمناان عصر  كه بي» نزسرجمز جي«دانشمنا بزرگ انگليسي 

هاي  در انايشه«گويا:  مي» جهان رازها«رود آنجا كه در كتاب مشهور  كنوني به شمار مي
 ».گزينا ما تعصبي وجود دارد كه تفسير مادي حقايق را برمي

توانست نقطإل عطفي در  گويا كه مي سخني مي» شهادت«در كتاب » ويتكر شامپرز«
نگريست گوش  گويا كه يكبار در حالي كه به دختر كوچك خود مي اشا. ميزناگي او ب

انايشا كه ممكن نيست گوشي با چنين پيچياگي  جلب توجه وي را نموده و با خود مي
و وسعت عمل دقيق بتوانا خود بخود و بر حسب اتفاق بوجود آيا. بلكه نياز به 

هاي قلبش را بر روي  نطور كه گفتيم دريچهاي آگاه و دانا دارد. اما از آنجا كه او آ سازناه
ايمان به دين به كلي مساود ساخته بود خيلي زود اين وسوسه را از خويش به دور 
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ساخت تا مبادا ايمان آورد چرا كه آمادگي رواني و ذهني براي اين كار را نااشت. دكتر 
 گويا: با بيان اين حادثه مي» تامز ديويس باركس«

شناسم كه هنگام كار در آزمايشگاه با  دان و دوستان خويش را ميمن بسياري از استا«
 انا. هايي روبرو گشته چنين صحنه

انا و اين نظريه تمامي  امروزه تمامي دانشمناان نظريه پيشرفت و تكامل را پذيرفته
داشته باشا كافي » خاا«هاي علوم نوين را در برگرفته است و هر مشكلي كه نياز به  رشته

 ه جاي آن اين نظريه قرار داده شود. است كه ب
اين يكسوي نظريه بود. سوي ديگر ـ و نارواي آن ـ مسئلإل (انايشإل تكامل عضوي) 

گيرد. اين نظريه تا امروز هيچگونه دليل و برهان  است كه مسئلإل تكامل از آن سررشته مي
آنها به اين «ا: ان علمي براي اثبات آن نيافته است تا آنجا كه بسياري از دانشمناان گفته

نظريه ايمان ناارنا چرا كه هيچگونه جايگزيني براي آن وجود ناارد جز ايمان به 
 ».خااونا

 گويا: مي» سر آرتور كيت«
توان آن را با  نظريه پيشرفت و تكامل از لحاظ علمي ثابت نگردياه است و نمي«

اي نااريم كه به  چارهآوريم چرا كه در اين صورت  برهان ثابت نمود و ما باان ايمان نمي
 توان به آن انايشيا. ايمان آوريم و اين همان چيزي است كه حتي نمي» آفرينش«

توانم آنان را كه تعصبي كوركورانه عليه دين  كنم كه هرگز نمي من در اينجا اعتراف مي
گويا:  هايي عميق دارد. يك دانشمنا آمريكايي مي دارنا قانع كنم و اين تعصب ريشه

الهي خود امري قابل پذيرش است و اينكه انكار پروردگار سفسطه است، دليلي عقياة «
پناارنا كه عقياة به پروردگار  نيست كه آدمي بسوي عقياة الهي روي آورد. مردم مي

كنا. اين آزادي در انايشإل دانشمناان رشا كرده و دلهاشان را  آزادي را از آنها سلب مي
كه بخواها به اين آزادي لطمه زنا براي آنها وحشتناك  اي فراگرفته است، حال هر انايشه

 ».و هولناك است
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پيامبري اظهار برتري از راهي «گويا كه  بر اين اساس است كه جوليان هكسلي مي
چرا كه ايمان به پيامبر يعني ايمان به آنكه ». پذير نيست خودخواهانه است كه تحمل

 ن و چرا اجرا گردنا.چو سخنان او سخنان پروردگار است كه بايا بي
توانا به مجرد  اما انساني كه مخلوق است نه خالق، عابا است نه معبود، چگونه مي

توانيم واقعيات را انكار كنيم  رسيان افكاري به ذهن او واقعيات را منكر گردد؟ ما نمي
ننا خواهيم سرنوشتي هما توانيم به آنها اعتراف كنيم و يا ايمان آوريم. و اگر مي بلكه مي

 شترمرغ نااشته باشيم بايا پيش از دست دادن فرصت به واقعيت ايمان آوريم.
ايم بلكه تمامي زيان متوجه خود  ما اگر به واقعيت كفر ورزيم از ارزش آن كم نكرده

 ما در روز رستاخيز خواها بود.
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