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مترجم يادداشت  

  
  ».خطاست كافي شواهد بدونِ چيزي به اعتقاد كسهمه براي و جا،همه هميشه،«

  كليفورد ويليامـ 

  
  .1939 فورية 18در  ،ميشيگان دانشگاه دراست آن  ازپس مباحثةو  برتراند راسل سخنرانيِ متنِترجمة  اين رساله

□ 

 اما گونه خدايي اعتقاد نداردبه وجود هيچ خداناباورِ سلبي :انستدتوان مي )negative atheist( »لبيس خداناباورِ«را راسل 
كنـد كـه   كه ادعا مي ]positive atheist[ »خداناباورِ ايجابي«تفكيك از به( .نداردگونه خدايي وجود هيچكه  كندادعا نمي

 يـات خـدايِ االه امـا   داشته باشد خدايي وجود نامحتمل استبسيار كه  كندمي ادعاراسل  .)نداردگونه خدايي وجود هيچ
  :شودمتوسل مي خداناباورانه به دو برهانِو  ؛نداردوجود  تيسّن

  :گزاف رَِّشاساسِ برهان بر. 1

  .نيست فگزا رَِّش حاويِگاه جهان آن ،ه باشداشتد دوجوخواه نيك كامالًمطلق و  اگر خدايي عالم و قادرِ) 1(
  .گزاف است رَِّش حاويِجهان ) 2(
  .پس، چنين خدايي وجود ندارد) 3(

  :شواهد كمبود اساسِهان بربر. 2

  .د داردوجو دشكافي بر وجو گاه شواهدآن ،ه باشداشتد دخواه وجونيك كامالًمطلق و  اگر خدايي عالم و قادرِ) 1(
)2( كافي بر وجو شواهد م و قادرِدوجود ندارد خواهنيك كامالًمطلق و  خدايي عال.  
  .پس، چنين خدايي وجود ندارد) 3(

راسـل   موضعِ ،د؛ پسآيمي معقولراسل  درنظرِ شانو مقدمات معتبر است اساسِ قاعدة رفعِ تالي،بر، ن براهيناي ساختارِ
از حيث معرفتي موخداناباورانـه  گـريِ دريالاَ« يا »خداناباوريِ سلبي« اين موضع را .ه استج« )atheistic agnosticism( 

  .توان خواندمي
نگيِ حاصل آمدنِ اعتقاد بلكه چگو اولويت ندارد) »خدا هست«يا  »خدا نيست«(اعتقاد خود كند كه راسل تأكيد مياما 

  .يآرزوانديش ياتقليد  ازرويِ نه، حاصل كرد بايدكافي  شواهد را برپاية اعتقاد مهم است؛
  .ك. ا
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  ]اشاره[
مـن بـراي    دعوت از باد انترتيب داده را هاسخنرانين سلسله كه ايدهد ميقرار تأثير بسي تحت  يانكس يِانديشآزادمرا 

كننـده  قانع ياربساست لي دلياين  كنممي گمان .شبما خواهم كرد رانيسخن ناتآن برايازكه  يموضوع در راندن سخن
را آن بيم  كه اممتوجه شدهالبته  .برانمسخن  اندخواسته من كه از طروحهة ممسئل در هاديدگاه همة داشتنِشوقي براي  بر

برانگيزد اي مفسده هرسخنرانيِ من كه  دهدواقعيت كمابيش كاهش مياين آيد مي پديدگفت  خواهمنچه آتوجه بهاز كه 
  .1خواهد آمدآن  دنبالِبه عدبهاي در فرصت مناسبش عالجِ

  ]مقدمه[
وجود و ماهيبخـشِ  در يآدماگر  .ردوانم كتمي بحثن زآنيمي ا درفقط كه است خدا موضوعي  ت  مسـئله بـه   نخسـت 

  .است سلبي ،ايدفتهدريا الًاحتما كهچنان ،در اين امر من و موضعِ ؛شودمسئله مطرح نمي دومِ بخشِ برسد، لبيسة نتيج
] وجود[به را  ما عصرِ انِمردمكه  يداليلرين تمحكميست چ امپرسيده از خود كه سخنراني كنم، دانمقرر كرده چون

 بيشاكم يداليلبه هاي امروزيآدم .يستن جديد عصرِ وسطا يا آغازِ قرونِ همان داليلِ دقيقاًداليل  آن كند؟قانع ميا خد
فيلسـوفي   كهكنم  رفص براهين آنبر را  زمان چندانخواهم نميرو، يناز .اعتقاد دارند ]خدا[ به هكهن متفاوت با داليلِ

مسي در]scholastic[  دركوانست تد ميتمهي موضوعدر اين.  
 به خدا كه اعتقاد آنندبر انمردم يبسظاهراً : دارد تأثير بسي امااست  نامربوط كامالً كنممي گمان كه هست ديدگاهي

 را به خدا عتقادا ،يروهربه يا اجتماعي همبستگيِ يا بختينيك ياآبرومندانه  زندگيِ هر براي پاكدامني يا ضروري است
از ذهنمان بيـرون  د باي نامربوطكامالً امرِ  ثابهمرا به ن عاملايكنم مي گمان .داشتهنگ اشيمزاياي اجتماع دليلِبهد باي

 كه كندياثبات نمامر  اين ؛دارد پيوندبا اعتقاد به خدا  اجتماعيو  يعضي مزاياي اخالقبكه  درست باشدهرچند هم  .كنيم
 براهينِ كهينمتأسف باشيم از بسيارتوانيم مي .دگذارباقي ميشين پي در همان موضعِ قيقاًن مسئله را دايو  هستخدايي 
ـ   چنين نيست، حالكه  بدهدنشان  براهينهم ظاهراً  اگراما  .ندارد وجود ن سودمنداموضعي چن سودبهمعتبر  ن اصـالً اي

                                                           

كند مي راسل با طعنه اشاره .ترتيب داد ميشيگان دانشگاه دانشجويانِ دينيِ كه انجمنِ سخنرانيِ راسل نخستين بود از سه سخنرانيِ پياپي .1
آن ديگر سـخنرانيِ عـالمِ االهيـات    است و ) Fulton J. Sheen(شين . ف فولتن جكه يكي سخنرانيِ حضرت اسقسپسين به دو سخنرانيِ 

  .ـ م .)Reinhold Niebuhr(راينهولد نيبور 
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اگر است،]agnostic[گرانه يالاَدردمخوشود، اگرچه موضعِمیمربوطمن که به جاآنتا.ردکوانیمتمینختیارارا موضع 
برنمايدنیواز نیازهاي راشکه وجودینبودم ازشرمسارـداشتممیاگر به خدا اعتقاد ـبودمکیشاندازه درستبه هر

خـدا ردکـه  کنمگمان می.ۀ کیهانین نتیجاچنيابرنمایدمیاهمیت بیاندازهبیدیدگاهاین و؛نمکین سیاره استنتاجا
ـ . این سیارهبرگزیده بردينژااین سیاره یا خدايِخدايِمثابهبهنه ،تفکر کنیدیلّکُی مثابه خدایبهباید  ایـن امـر را   دبای

.دبگیریدرنظریماهمیتبیکه چندانما راوبپذیرید
کـه  گفتـه فرض سخنن ایاساسِکه بر،نامیدش توانمیکه پیشاکوپرنیکی ،تی بودهسنّدینِازمعتنابهیار بسیبخش

از عصرِپسکنمگمان می.چرخدمیآدممحورِعالَم برلِکُو، استبااهمیتباشکوه و یار بس، آدمعالَم استزمین مرکزِ
ت است، بااهمیچندان نهايستارهسیاراتترین ز کوچکازمین یکی.استنامعقول کمابیشدیدگاه نایاتخاذ،کوپرنیک

اینیکسبه ذهنِماجزکالً کنمگمان نمیو؛هاکهکشانشماربیازاست که یکی شیريراهاز کهکشانِايپارهخرده
ی انـدک تصـور ایـن  .یمعـالَم مرکـزِ واقعـاً خـزیم میهسیارردخُاین برسو سو و آناینکه که ماه باشد کردخطورتصور 

.فتگبتوانم چنیناگرخودبینانه است
. ه باشیمداشتاعتقادنآهبکه که براي ما سودمند استروآنازگزارهبه یک ئلۀ اعتقادمسیناهببازگردمخواهممیاما 
نِتـری مهـم یکی از صداقتکه زیرا؛استآمیزفاجعهاًکه اخالقبلآمیزمغالطهاً منطقفقطنه یشه هماین امرکنممیگمان
؛دکنیتفکرصادقانه توانیدمیجاکه تاآنبلکه استصادق چهکنیدتفکرست کهان آفقط نه قصودمم. استفضایل همۀ
سود این اعتقـاد  بهيچه شواهد«د که بپرسیکه از خودنایبجاي ، اگر.موجود حاصل کنیدشواهداساسِرا برة خودعقید

فضـیلت صـداقت را   »باشـد؟ داشـته  سودمنداجتماعیِنتایجِممکن است این اعتقادآیا «کهرسیدد بپخواز،»وجود دارد؟
را اعتقاداتیکهمجبور کرد نامعقولهانِبرگونهرهبادبایراانمردمکهیدارسپمیین دیدگاهاهخود را بو ریداگذمیفرو

مطلـوب  اگـر ؛یدوشـ میمدعیِ پیگرد .ستقدرت اصاحبانِمطلوبِ ودانیدمیاجتماعی سودمند حیثازکهاتخاذ کنند 
کننـد استدالل میآنضدکه برکسانینِکردارآزدبایشکبیباشند،داشته اعتقادنیعمةگزاریک به انمردمکهباشد

بِبااي درچنین مسئلهدردر بحثبگذارید اگر.تعیین کندنیروي انتظامی باید را]truth: حقیقت[صدق ؛پذیر باشدتوجیه
بـر  آیـا شـواهد  «که ایننه،»باشد؟داشته سودمندنتایجِبعضیاحتمال دارد این اعتقاد آیا «بپرسیم که از خودوجود خدا 

چـه  اگر،و ایـن ؛ کنماجتماعی را از ذهنم بیرون میاین مسئلۀ نتایجِ،پس.آیدنتایج برمینهمۀ آ»؟داردوجودصدقش
فضایلی کـه  ،شتهداپیوند یحیت مسکه باکرد دیوانتاستدالل میفضایلیدر.ستاطلوبم،پرداختمفرعی رهانِبین اهب

لیدلیکهايبه گزارهاعتقادیعنی ایمان که زیرا؛دانممیرذیلت را ایمان.هاآنهمۀ نه ما ا!مانَدباقی میببینمخواهم می
ـ .گرفتنظردرتوانمیاز ایمانتعریفی مثابهاین را به.داردنوجودن آهببراي اعتقادکنندهنعقا فضـایلِ تـامِ تاما اکثری

.مانَدمیببینمخواهم میو پذیرممیکامالًمسیحی را 
.داشتهپیوندآزار شدید ادیان با افزایشِبعضیهبمسیحی نگرشِ.داردمسیحی نیز وجودرذایلِیادآور شوم کهدبای

حتـی  .گرفتنظردردبایرا این امورهمۀ. سلطه نداشتهجهانیهايحکومتبرکه داشتهپیوند نآزار باگاه ت آنمسیحی
.ردکخواهم ناین امر را بررسیاما .توانست فیصله بیابدمین بابایدربحث،شدمیبازدو جنبه اگر هر

]بحث و بررسی[
متفاوت بـا کمابیشا رخدا، هاککاتولیجز، هاي امروزيآدمام که متوجه شده.مسئلهبه خودبپردازیم بیاغازیم بگذارید
کـه قـادرِ  بلخـواه  نیـک کامالً فقطنهخدا، ین اواخرهمتا .شدهتصورن آبهین اواخر همتاکه خدادکننتصور میطرزي

.خواهنیککامالً مطلق و همخدایی هم قادرِاز بیاغازیم اما بگذارید.کنندادعا نمیاغلب این موضع را امروزه . مطلق بود
پاسـخِ پرسشنایهبکهی انکسبیشترِکنمگمان می؟استکه جهان را چنین خدایی آفریدهکردتوانیممیباورواقعاً آیا

و ،رادر جهـان  جسـمانیِ موجـود  ددرهمـۀ اگر.چیستمستلزمِمطلق قدرتکه اندنظر نگرفتهدرواقعاً دهندمیمثبت
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فقـط   يآدمـ  زنـدگيِ همـة  كـه   بگيريـد  نظردراگر  ؛بگيريد نظردر را يبالياي طبيعو  ،را اناز مردم بسيار يشمارابلهيِ 
  .دكر توانستنميعمل  بهتر اصالً مطلق قدرتفرض كنيم كه  است دشوار كنممي گمان ؛از عالَم ناپايدار استاي مرحله

درد و كـه   شـد ميتأكيد من  برابرِدر .اسقفي با امكرده مباحثهآشكارا اين مسئله  كه دررم داياد را  ديگر فرصتيك 
، ردمكز كه مباحثه ميرو همان اتفاقاً در .است گناه درد و رنج كيفرِ زيرا؛ يستن خدا يِخواهنيك ضدبر يبرهان ]رَّش[ رنج
 سـالگي  شـش  تااو  كرد موانتنمي گمان .كشيدميهولناك  درد ؛گرفتمي قرار پستاني زائدة احيِجر تحت بزرگترم پسرِ
شـايد   .تاس گناه كيفرِ] كودكان[ درد و رنجِ كه شودميرسانده عمل  ميدانِدر اين امر  اماو  .دكن گناهين چنتوانست مي

  !هفرزند را گرفت دامنِ كه است پدر از گناهانِ بگويند اين موردي انمردماز  بعضي نوزه
 آفريدنِ موضعِ را در خود اگر .بيافريند دتوانمي نيك كامالً آفريدگاري را رَّشكه  كنيمتأكيد  منطقي باشد كنمنمي گمان

 اين جهان كه براي آفريدنِنيد كمي تصديق ،باشيد هيدخواكه مي جهاني آفريدنِ قدرتداراي و كرد بتوانيد جهان تصور 
عمدي  اَعمالِ مثابهبهاگر ست ناپذير اتحملكه  را يتحميل مصائبِ بسي نيدكنمي تحميل .باشيدل تخي ورايِ نياهريم بايد

  .شودمحسوب 
 دارد وجود ممكن نِجها چندينگويد مي مبتكر، متفكرِ، نيتساليب .ردك توانممي تمهيدكه هست  نيبراهي ديگر البته

 ،فعلـي  اين جهـانِ  و در ؛است كمتررِ خي شاملِ ،صورتآندراما  اشدبن رَّش شاملِ شايدهاي ممكن بعضي از اين جهان و
 جهانِ هراين جهان را بجاي  بيافريندت خواسميجهاني را  آفريدگاري كه ،روو ازيندارد د وجو رّخير بر َشعظيمِ  برتريِ
 همة ميانِاز استبهترين جهان كه اين جهان نيست شواهدي  اوالً .اندگفته چيزهاي بساين باب  درو اما  .آفريدمي ديگر

 بدونِ و برتر است خيرِ اختياركه  است استواريت واقع اينپاية بر براهين،ن اي همةكه چنان ن برهان،اي .هاي ممكنجهان
]ت؛شناسـان زمـين  ميـانِ در شد سرگردانيبسي  موجبِبرهان  نوع ناي .داشت دتوانيمين اختيار] َشرِّ اخالقي[ گناه] فعلي 

اين  همة؛ و زدندنيش نمي هاپشه يحت و خوردديگر را نمي هيچ جانوري جانورِ ،آدم از هبوطپيش كهشده بود تصور  زيرا
 .كشف كردنـد  آدمي] پيدايشِ[ ازخوار را پيشگوشت جانورانِ شناسان وجودزمين .شدحادث آدم  از هبوطپسفقط  امور

  .شد تيسّن علماي االهياتبه  و هشدار نظراختالفبسي  موجبِ] وارده بر حيوانات رَِّش[اين امر 
بـوده  بداقبال  اگر است؟ عادالنه كامالًامر  آيا اين .نمايدنمي بينانهواقعچندان نيك و بد ميانِ  ناسبِاين مسئلة ت لُِك
شـايد   باشـيد،  نيك يفيلسوف اگر ؟چه ،باشد] زيبا[ نيك كه باشدبوده  اقبالنيك ديگر سِكو  باشيد ]زشت[ كه بد باشيد

  .نمايدنميعادالنه  كامالًامر اين  .باشيد بد چنانشما كه روآناز استنيك ديگر  سيك اتفاقاًكه  گمان كنيد
 .داردپيونـد  ] first cause[ اول علـت  تيِسّن برهانِا ب يست؛ ونبحث قابلِ منطقاًمطلق  قادرِ آفريدگارِ موضعِهكهناين 

كنند كه گمان ميكند تأثير  يانكساز بعضي در اين برهان  شايد .كنمتلف  هكهن براهينِ بيشترِ ايربخواهم وقت را نمي
چيزي آيا هركه  دانيمنمي كه دهمميپاسخ اوالً  نايهبو . باشد داشتهوجود  اول علتبايد  ،روينچيزي علتي دارد و ازهر

لزوماً هم اول  و علت ؛رودپس مي در زمان نيعمي نااين برهان مدت داشته باشد؟چيزي آغاز هرد بايچرا  .يا نه علتي دارد
نظرية مختصرِ  تكاربسآنچه الزم است  همة .و بس كوچكي شروع ،بوده رويدادي معمولي شايد ،نبودهنامعمول علتي 
  .نمايدمينامعقول را برهان اين  لُِككه است  هاي نامتناهيسلسله
تا خدا اعتقاد داشتم  به وجودن برهان آ اثرِبر و قرار دادتأثير  تحت بسياول  علت برهانِ مراگاه كه نوجوان بودم، آن

 ‘؟همرا آفريد كسچه’كه پرسشن داگفت كه بمرا پدرم « :گويدميآن درخواندم كه را  استوارت ميلجان نامة زندگيخود
  .كامل است اين پاسخي »‘؟هخدا را آفريد كسچه’كه باشد پرسشآن  منِتضمآن كه زيرا ؛توان گفتمينپاسخ 

براي بعضي مواد را كه  پردازندميخدايي به  كهبلمطلق  قادرِچنان به خدايي نه هاي امروزي آدم بيشترِكنم گمان مي
كـه   يمعمـار  ماننـد  و ،بهترين وجه پرداختهبه دآن اثر بگذار بر بايدنچه آهب، كرده شاش محدودهماد ،يافتهبردن كار به

 بيشـترِ  كـنم يمـ  گمان .هدكر شطبيعت محدود تودة سنگ و قوانينِجامع بسازد  كليساي اي سنگاز تودهتا كوشد مي
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 يريِخطاناپـذ بـه  را چگونه آينده دداننميكه رسد نظرِ آدمي ميبه مقصودي كيهاني .استن تصور ايرا هاي امروزي آدم
بعضي در خدا را اين  .همان اندازهبهنه  اما آدميان،ي هامحدوديت همان معرضِمقصودي در :بيندب تيسّن ياتااله يِخدا
كـه  [ اين خـدا هبكه جديد هم علماي االهيات  بسا .ديگر جديد ةنويسندچندين  ياتوانيد يافت مي لزوِهربرت جورج  آثارِ
كـه  چنـان  رد كـرد،  عمـالً تـوان  نميرا خدا اين نوع  كنميم گمان .اعتقاد دارند] مطلق و خالقِ عالَم از عدم نيست قادرِ

آنچـه مـايلم بگـويم    همة  .نداردخدايي وجود  چنين قطعاً كه كنمنميتأكيد  .توانميمطلق را  قادرِخواه و نيك آفريدگارِ
  .دگويم وجود ندارروم و مير نميفرات ؛چنين خدايي وجود داردكه فرض كنيم  تانيست دليلي ن است كه اي

حيـات   فرگشت گويندمي .دنكميتأييد  ]evolution: تكامل[شت رَگنظرية َف اساسِبر براهينمعموالً خدا را نوع  اين
 .برندمي كارهن برهان را بكه اي اندانيكس كمابيش همانند كالًكه  آدميان برترين نوعِبه كند و مياشاره آدميان ويژه به به
قصودي مد باي .تواند بودنتيجة اتفاق نميآورده كه  پديد آورشگفت چنان نتايجِنامعمول است و  چندانفرگشت گويند مي

ين ادر پرداختن بهرا تي اشكاال .هدايت كند آورشگفت نتايجِچنين كسبِ ن طرح را براي اي لِكه ُكخدايي و  باشدسببش 
 .نظر بگيريدي دركم نظرِ اين امر را از اوالً .دهدميقرار  تحت تأثيرندرتاً ن نتايج ايمرا كه زيرا يابم؛مي خوداي بربراهين 

اي بـس  اندازه؛ است وسيعاندازه چهخواهند گفت  جديد اخترشناسانِ. دانندنمينامتناهي  آن راوسيع است اما  بسيم عاَل
 كننـد اخترشناسان گمان ميبسي  .هست اين سياره استآن حيات دردانيم كه مي ن عالَمدر ايتنها مكاني . دارد معتنابه

چنين . نادرسخت  استاي پديده واقعاًاگر حيات وجود داشته باشد،  ،يروهربهو  وجود ندارد هيچ حياتجز بر اين سياره 
كـه  چنـان  ؛باشداستثنايي شيميايي،  تركيباتو  دماهابا همان اين سياره،  مانند يتكوينمراحلي در  يسياراتكه نمايد مي

نـاگزيرم گمـان كـنم كـه      .م وجـود دارد از عـاَل ي هـاي بخش معدوددر داشته باشد،  وجودجاي ديگر حتي اگر در  حيات،
كـه  ناي فرضِ باو  ،اين امر براي انجامِوجود همة زمان  باتوانست داد، انجام مي ردمند اين امر را بهترخيار بس موجودي

م از عاَل قدرچ شغال كرده ورا حيات افضايي اندك چه گيرم نظر ميگاه كه درآن .درپديد بياوخواسته ما  چيزي مانند واقعاً
بسـيار  شـيميداني   كـنم يمـ  گمان. رسدمين چندان پذيرفتني اينتيجهنظرم بهاين  ،نيستدرآن هيچ زندگي  كههست 
 كه با زمـانِ بل م با فضا و اندازة معتنابهعاَل فقطنه  ؛داشتهوجود  كافي و زمانِ. دتوانست كرميبهتر عمل احتماالً كاردان 

اين كه رسد مينظرم اندكي غريب به، كه وجود داشتهمايش آز آن زمان، با آن فرصت طولِ همةدر  .معتنابه وجود داشته
  .نامندميهوشمند  ويژه آنچه حياتباشد و بهحيات  اين جهان پديد آوردنِ مقصودانجام نشده است اگر واقعاً  بهترامر 

 ةماد .بيايد طبيعي پديد قوانينِ ثابت صرفاً با عملكردتواند مي حيات روشن است كه كامالً كنميم گمان ،اين برافزون
 .يابدافزايش مي و شودمي احتماالً تكثير ،هست شوداصالً  اگر ؛شودنمي يكجا جمع لباغ و شيميايي است ايهفرآورد زنده
خودمان  مانند انيكس به تواندمي كارخود اًمامت اصولِ اثرِبر چگونه كه ببينيد آسانيبه توانيدمي كنيد زنده را حاصل ةماد تا

منش، شكبي .دوش لمبدأ گوينـد مي هرچند كهاينديگر  ةنكت .نمايدنمي كارصرفاً خود عللِ اثرِبر جز اتفاقاتيزنده  ةماد 
ايجاد بهتر،حتي  سرانجامشايد  ، وخودمان اذهاني مانند دير  گويندمي دانشمنداناما  ،نمايدميغريب ، م استعاَل مقصود

م اي در عاَلچيزي كه لحظه مانند ،ه استبيهود تاريخچة حيات كوششِ لُِك .شودمي حيات نابود ويا زود زمين نامسكون 
  .باشد حيات پرداخته كه كيهان به ايجاد نمايدينمچنين  .پايان رسيدهسپس به و بوده

 .دَنماميباقي  آدمي روحِ آيدپايان ميبهاين سياره  برحيات  هرچند ،گوييدمياگر ديندار باشيد  و ،توانيد گفتمي البته
 نيز محسوب كنيد و را آدمي صعوديِ سيرِ دباي ،كنيداستدالل مي دانيدآنچه مي اساسِاگر بر. نيست علمي ياما اين برهان

  .ح استسطهمامر  ن دواي، علمي از نظرِ. شودگاه كه جهان سرد مينزولي را آن سيرِ
كه  كنيممي تكلمتفكر و  چنان ؟نيممباهات ك اندازهبي نآهباست كه  يچيزآيا اين  ،باشدنتيجة فرگشت  آدمي و اگر
 ايـن البتـه  . دهآور پديدبهتر  بهتر و پيوستهچيزهاي  رفتهرفتهفرگشت  كالًو  ؛نيك است بسيار يچيزبودن  انسان گويي

كـه جـانوراني    ندفرگشت ةفرآورد قدرهمان قيقاًد كه پديد آوردهرا ، كدو كرمِ مانند، فاسد يفرگشت جانوران .درست نيست
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 وابـه را كه  و هم آن پديد آوردهكنيم مي شفرگشت هم آن انسان را كه از او بيزاريم و تحقير. كنيممي شانكه تحسين
اين اكنون  .كنمرضايت نمي احساسِ چندان شودكه در جهان حادث مي يامور در .كنيممي شورزيم و تحسينعشق مي
از يكخودم بيش كه در كشورِ گيرممينظر درگاه كه آن .تاسجديد  عصرِ در آدمي امر حياتكس را ره چهارم از درآمد

صرف هر در ظاهراًو  ؛كنيممي كُشيآدم تجارت انسانكه  ردك توانماحساس نمي ؛جمعي است شتارِاصلي ُك كشور غايت 
گوسـفندان و گوزنـان و گـاوان    در  اگر فرگشـت  كنممي گمان .دهمجانوران را بيشتر ترجيح مي .نيك استبسيار واقعاً 
 دارد اگـر  وشـمند بـودن چـه سـود    اما ه ».اما انسان هوشمند است .آري« :بگوييدشايد  .شدميانجام  بهتر ،ايستادميباز
 بعدي نگج كه اگر رودقاطعانه انتظار مي .اصلي است اكنون اين امر مقصود بگيريد؟ كارهب يشُكديگرتان را براي هوش

 كوشا يِجاي اين خدا گويم اگربازمي .نمايدينم اين امر مقصودي كيهاني .كرد بتوان تأمينرا  شماربي شتارُِك ،دربگيرد
 دادمانجام مي تركامل اين امر را كنممي گمان .حنو طوفانِ زمانِ كه درچنانهم ،اين مرحله در شدمميد ميوسخت ن ،بودم
  .دآن هنگام انجام ش درچه از آن
فرآوردة فرگشت  مثابهبه انسان درتا اگر بخواهيد بكوشيد  .توانيم كردنمي ختيارا طرفانهبي ديدگاه اين مسئله لُِك در

 باشـيد، در  ما را ياد گرفتـه  و رفتار و عادات از مريخ يا ونوس آمدهاً فرض. تصور كنيد انسان را غيرِ خود دباي حكم كنيد،
 شانديدگاه .نددر ما سخت بدگماننم واقعاً كگمان مياما  ندكنها چه تفكر ميمريخيدانم ؟ نمينيدكانسان چه تفكر مي

انسان  ويندگمي ؟انسان تانساني ازبگوييد  سخن انگوسفند بااً فرض .رسدمي خودمان ديدگاه طرفيِبيبه كمدستنظرم به
 بشر نظـرِ  كه در نوعِيد يابميدر .بخواهيدكريسمس  جشنِ رةدرباها را بوقلمون نظرِاً فرض .دخورمياست كه ما را  ديوي
اي نيـك  انـدازه تااين حكم . دداتوانيد نمي طرفانهبي نظرِ. ما درستآنِ نادرست است و  ِ آنانديدگاهگويم نمي .بد دارند
كـه خـدا نيـز     كنيـد فرض  بايد حكم كنيد، شآفرينش اساسِبرآفريدگار  دررو، اگر بخواهيد ازينو  اي بداندازهو تااست 
ايـن  ، سو ديگراز . شتار راو نيز جنگ و ُك ،ارددو هنر را دوست مي شعر و موسيقي اي بد؛اندازهو تااست اي نيك اندازهتا

نيسـت   ترمحتملاين اما  .آورده پديدر را خيكرد و تواند نميخدا چاره را در جهان  رّكه َشتوانيد كرد مي اختيارديدگاه را 
 .سـخت خشـنود اسـت    رَّشاز يافت و توان نمياو در  خيريكه هيچ كه جهان را اهريمني آفريده اين :مخالف ديدگاهاز 
ه اگـر  كـ چنـان . يكي ناخوشايندكه يكي خوشايند است و نجز اينيست دو ديدگاه ن اي براي تفاوت گذاردن ميانِ يچيز

 بگويم دباي، سو ديگر از .دبرگزيني را شنيك هايپارهبايد كنم مي گمانكنيد،  حكم شآفرينش اساسِبر آفريدگار در بخواهيد
كـه  را  يموجـود توانم كـرد  نميتصور  .و اتفاقيمقصود بي استجهاني اين تا نشان دهيم كه  هستجهان چيز در همه
بعضـي يـك    .اسـت  اي بـد انـدازه تا اي نيك،اندازهتا برهم، درهم و زيادي موجودن آ؛ دروبياپديد  اين جهان راتواند مي
 ،جهان را پديد آوردهكه مقصودي  نمايدينممحتمل  اصالً .را شديگر بعضي يك بخشِو  دارندميرا دوست  آن بخشِ
  .استچنين آشفته  رو،و ازين گسترش يافته صرفاًجهان كه  نمايديمتر محتمل كهبل

درست  حسِنيك و بد،  حسِ آدميان گويندمي .برَندمي كارهب غالباً كه است برهانيديگر  اخالقي حسِ اساسِبرهان بر
ـ . داننـد مي نداي خدارا  وجدانتان .شكل داده باشدبايد  خداكه بلين حس نه انسان اهبو  دارند و نادرست ديـدگاه را  ن اي
 موارد متفاوت در مردمانِ با وجدان متناسب كه ابيديدرمي ،شده استوارعلم  كه حال .اندپذيرفتهشناسي انسان حصولِ ازپيش

بفروشيم شدن  خورده براي را پيرزنان و پيرمردان كه نيست ستمكاري كردندمي گمان انمردم بعضي .كندمي متفاوت تغيير
، دويبهاي آدمآن  درنظرِاما  ، سخت هولناكمن در عصرِ وانگيز نفرتاست  يعملاين  كنمگمان مي .همسايه ةبه قبيل
 بودههمة نژادها تقريباً در  اين امر. بگيريد نظردرانسان را قرباني كردنِ  مانند امري. درست شانجامو  بودهوجدان  نداي
. شـان بـوده  بخشي ضروري از ديناند داده شكه انجام كسانيدرنظرِ و  بوده آدميرشد  نوعي مرحلةعادي از  ايهدورو 

خـاموش  خورشـيد   كردنـد قاره گمان مي ايندر  انمردم .كردندميقرباني ناگر  كردندعدالتي احساس ميبي ديوِخود را 
يابيد درمي. بوده مندانه و دينيفضيلت يعملاين  .كردندشان را قرباني ميدشمنان. قرباني نكنند مناسب اگر شمارِ شودمي
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 .اندگفتهتان به شما ت كه پدر و مادراسن هما واقعاًكند و گويد متناسب با زمان و مكان تغيير ميميتان وجدانآنچه كه 
چنـان  آن اصول . ايدكودكي آموخته اوايلِكه در  اخالقي ناخودآگاه آن اصولِ طغيانِ يست جزنوجدان در  يچيزچندان 
  .باشدچيزي در وجدان  اين جزكنم گمان نمي. دنمايخدا مي نداي مانندد و بيروني دار يكه گويي منبع برآمده

از  روميان .را با روميان بسنجيد كنفوسيوس آيينِ بگيريد؛ درنظررا هم انسان كردنِ  قربانيبرتر از ار بسي آيينيحتي 
نفوسيوس ك ،ديگر سو از .فروش بودندشان وطنفرزندان گاهكردند هرداري ميجانبشان درراه ملت فرزندانقرباني كردنِ 

پدر و مادر آن بوده كه وظيفه بر بر زيرا ؛رها نكرده هبود فروشوطنكه را پدرش بسي ستايش كرده كه جوان را  يمرد
 بـر وظيفـه   نخسـتينِ  ،روميـان درنظرِ  .پذيرفتهجامعه آن را  ومتفاوت بوده  كامالًان وجدانش .است ترمهمي بس كشوراز 

جامعه  انِمردم همة رفتهرفته اندكرده ختيارا عملي اخالقِ كه واضعانِ را يديدگاه .بر خانواده ،چينيان درنظرِو ه بود ركشو
  .يابيدآن پرورش مياوضاعي كه در هبوابسته و است  اخالقي كامالً موقتي و اتفاقي قانونِ .اندكردهختيار ا

مخالفـت  گاه كـه  آن. كنندهرگز مخالفت نمي اخالقي قانونِ بِدربادرشان با پدر و ما انمردمن نيست كه آ مقصودم
منسـجم   اندكه آنچه آموختهنيا آ اندگرفتهتأثير قرار  تحت ديگري جاي كه ازآيد برمي يتواقع اينيا از امر اين  ،كنندمي

 كـه در  اخالقـي  دسـتورات آن  درواقـع نشـده   اخالقي  قانونِ لُِك. طريقاين دو به شوندمي اخالق عِبدمردمان م .نبوده
 كـنم گمان مي .داشته باشد وجوداخالق دين  بدونِناممكن است  كنندگمان مي انمردمبعضي  .ايدكرده ختيارجواني انو

ن اياگر  اين، برافزون .نديك از مسيحيان بودهر پارسائيِهبتاريخ  دركه آزادانديشان  بسا. سته ناي خالفبربسي موارد 
 از همهبيش ، وندانجام دادتماعي بيشترين كار را اج درديِهم توسعةكه براي بودند ي انچه كسكه  مسئله را بررسي كنيد

 اعتراضهمه  ازبيشو  ،بودندن مصائب آ رفعِمشتاقِ و  ،جامعه ترِضعيفهاي بخش ها و مصائبِعدالتيبياز آگاه بودند 
 تي راسـّن  كه مسيحيت ندودي بانكساخالق  عانِبدمغالباً  كه يابيددرمي كنميم گمان ؛دويبهاي آدم به ستم بر ندكرد

و سـتم   كفـايتي بيعجيب بلژيك،  پادشاه ،]دوم[ لدئوپول دانيدمي ههم .بگيريد درنظررا بارز  بسيار يك نمونة .ندنپذيرفت
شد در آشكار تدريج بهاين فجايع سرانجام  .جمعيت نصف شد هاسال بيشترِ كه در چندان بد بود حكومتش .كنگودر كرد 

 .حمله كردندو ابه بيشترشان آزادانديش بودند،كه  ا،هسوسياليستو حمايت كردند ] دوم لئوپولد[ سيحيان از شاهم. بلژيك
 ايهگزار مثابهبه .در هر دو سو توانيد يافتمي مواردبسي . بود مالً بيرون از جامعة مسيحيكادر اين مورد عملي  اخالقِ
 در حسِ .تروسيع اجتماعيِ همدرديِايجاد  بهكند كمك مي رفتهرفتهبه مسيحيت كه اعتقاد  نيست صادق اصالً صوري
  .بينمفراطبيعي نمي اعتقاد به امورِهيچ دليلي بر  اخالقي
براي [ي او را مصيبتام كه اين مقصر بوده ا درامـ  شودميسوفان محسوب فيل بزرگترينِ اًتسّن كه كه كانت داريد يادبه
 .وا بـا  منداستاهم در نخستين امر .ستا يمتعالبسيار  امرِدو اخالقي  رستاره و حسِپ آسمانِ گويدميـ  امخوانده ]فلسفه
 كه امدريافته .گيردميخود به غريبشكال اَبسي  انمردم بسي دراخالقي  حسِ .دانمنمي چندان متعالي اخالقي را حسِ

 گناهكاران كه ستصغرا اين مقدمةداراي  داد، كيفرد باي كه گناهكاران راناي ،شودميكه اغلب شنيده  لششكااَ يكي از
 آنبـر  .امياخالق سِح فاقد آدمي كنمفرض مي .خوانندمي اخالقي خشمِ اين را .رسانده آسيبكه به من  اندكردهكاري 

. شودمي الف درد و رنجِ ب كه موجبِ توسطبهرد كتالفي  توانمي ،شودب  درد و رنجِ موجبِ الف اگر كه بودتوانم نمي
  .تدرست اسعرفي  ديدگاه اساسِبر اين امر اما

را  آنچه. وجود دارد نيك اخالقِنوعي كه  ندنتصديق ك ندحاضرگان همكه  حاضرم تصديق و فرض كنم كامالً البته
 اخالقي حسِ كه است ناي كنممي انتقاد اخالقي حسِ از كه گاهآنمقصودم  .شدانممي نيك زيرا ؛نيك است دانممينيك 

 .داردشـما   كه اعتقـادي مخـالف  بيابيد  را كسي توانيدمي سانآ. دگيرميخود به پذيريمنمي ما يك ازيچكه هرا  شكالياَ
 .گيردمي منشأ نيعم جهانِ ينوع خواستاز  اخالقي حسِ آخردست كنمگمان مي .درك توانيدنمي اخالقي حسِ بر تكيه
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 انو ديگـر  يـد قدرت همة صاحبِدوستانتان  شما و يا ندعادل يا ندناشاديا  ندشاد گانآن همكه در بخواهيد را جهاني شايد
دهيدرا شكل مي متفاوت اخالقيِ حسِي خواهيد، نوعجهاني كه مي متناسب با .اندردهب.  
  ]گيريبندي و نتيجهجمع[
ن است كـه  آ نم مدعاي .كننده نيستبرهاني كه قانع قامةااز م آگاه .امكرده قامهاكه  را يبرهان كنم خالصهواهم خمي
خـدايي   اگـر  كنمگمان مي .ندارد وجود معلومات ]زيرا[ ؛است نامعقول رسيدن نتيجهبه .است قطعي ةنتيجفاقد مسئله  اين
 يـاد را به پاسكال ]بنديِشرط[ برهانِ .دست ندادهوجودش به بر كنندهقانع شواهد كهماية تأسف است  داشته باشد، وجود
اعتقاد نداشته  خدا بهاگر اما  ؛شويددوزخي مي باشد، صادقتي سّن اتفاقاً دينِ و باشيد نداشته اعتقاد خدا بهاگر  كهاين :داريد
 :دبگويـ  كسياً فرض .اعتقاد داشته باشد به خداد بايي آدم رو،يناز. بينيدينم كيفراصالً  نباشد، صادقتي سّن و دينِ باشيد

 دوزخي كندرا  كساني همة خواهدمي؛ نيست درآن كنندهقانع ديشواهجهاني را آفريده كه  اًعمد اماهست خدايي . يآر«
  .درك بتوانيد تكيه چندان ن برهانايبر كنم گمان نمي ».ندارند و اعتقاداههمين شواهد ب وجود كه با

 رَّش آفريدنِ وسوسة هيچ بيآفريده  را رَّش ناگزير كه باشد داشته وجود مطلق قادرِ خدايي است ممكن بگويم دباي نتيجتاً
گـويم  نمـي . آيدميآن دراز يوجدان هچيابم ميندر .است ممكن خدا ناي] وجود[ .است محض اهريمنِ ،زبون نهايتبيو 

كمابيش و  ،ترديد با ،كه آهسته باشد داشته مطلق وجودنا خدايي قادرِ شايد .باشدبدمنش آنقدر  تواندنمي مطلق خدايي قادرِ
چگونـه  . بـدتر  امـري سوي يا شايد بهآنچه اكنون داريم  تر ازاندكي نيك امريسوي به كندهدايت مي م راعاَلبالتكليف 

 بد نـاگزير  امورِبگوييم  دباي .توانيم دانستمي بينيمميجهان  آنچه در اساسِفقط براو را  اصليِ مقاصد دانست؟ توانيممي
 امـورِ كه  توانم كردميگمان . چنين بگوييم دچرا بايدانم نمي .اندنهاده جهان در اًنيك را عمد امورِ ،پس جهان؛ در ستا

اصالً اگر . باشدپذيرفتني دو چندان  ناي يك ازكنم هيچگمان نمي. اندنهاده در جهان اًعمدامورِ بد را  و است نيك ناگزير
ما  تصوراتكه  شايد .اي بداندازهتا، است اي نيكاندازهتابگوييد  دباي ،استكه جهان نتيجة مقصودي  كنيد فرض بخواهيد

  .درست نباشد
است كه آن بااهميت  امرِ يگانهكنيد،  ختيارااي را نيچه اگر ديدگاه را  ايما فلسفة نيچـه  بيشترِ .ستاارباب خوشايند

بخواهيـد  اگـر  كنم گمان مي. رسيدبختي نيكبه توان زدن مي ديگران برآسيب  كه بدونِكنيم گمان ميو  پذيريمنمي
تـوانم  نمياصالً  .اي بداندازه، تااست اي نيكاندازهتامعمولي هاي آدم ماننداو بگوييد  دباي ،از جهان كنيدخدا را استنتاج 

چيـزي  يا جهان مقصودي  بينم كه درنمي يشواهد گونههيچ. بگيرم فرضتا مقصودي را ببينم  يدليلجهان  تماهيدر 
 گمان كننـد خواهم نمي .نمايدميآميز مغالطه كامالًفرگشت  اساسِبربراهين . كورِ نيروهاي طبيعي كامالً پيامدجز باشد 

كـه بـدترين    كـرد استدالل نه معقوالتوان ميدانم مي .استاخالقي  انحطاط ،شود متروككليساي خدا  تي،سّن اگر دينِ
 يك عاملِ تيسّن با مسيحيت امور ناما آ .استدرست اين  كنميم گمان. است مخالفت با مسيحيت هببسته  امورِ جاري
اسـت  خـودم آن  نظرِ . نداردوجود  سودشانبه يكه شواهدكند تلقين ميرا ي نامعقول كه اعتقاداتو آن ايندارد مشترك 

شـواهد   اسـاسِ بررا مان عقايـد  كـه باشد اين به عادت افزايشِبايد  عمومي پيشرفتاي رضروري ب كامالً كه يك عاملِ
 كه خوشايندروآنيا ازپذيريم مي ]authority[ مرجعيت اساسِبررا عقايد  كهاينمان بهخطرناك عادتترك  و ؛حاصل كنيم

م كـه  بياموزي است الزم اندازهبيبراي پيشرفت و  ؛رساندآسيب مي ياعتقاد علت نامعقولِ رگونهه كنميم گمان .ستام
و  كمتر پيداستاند هنپذيرفتتي را سّن مسيحيتكه هم  بدهاي آدمآن  درعادت ن اي .كنيم مان را معقوالنه حاصلاعتقادات
اين به عادت توصيه كنمبه شما خواهم آنچه ميكنم ميگمان  ،رويناز .ست چندان نيستما عصرِ مسيحيانِ ازكه آن در

امري  .ردست چندان اهميت ندان نتيجه چيآ. برسيد اوليه شواهد به نتايجِ اساسِبر ؛كنيدتفكر معقوالنه بكوشيد  است كه
 .نـد تان مداخله كنگذاريد اميال يا عالئق .اهميت نداردد داريد اعتقاصادقانه  شمادامي كه به صدقآن اعتقاد داريد كه به
است ن آخدا  ]وجود[مسئلة ين ا اصلي در امرِ .اهميت استبينسبتاً رسيد اي ميبه چه نتيجه. نمايدضروري مي امر اين
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گـاه  و آن ؛تفكر كنيـد  صادقانهتوانيد ميجاكه تاآن. آن ممكن استكردن دركه معقوالنه تفكر است از مسائلي  يكيكه 
  ■ .يستچ كنيدتفكر مي ردستآخ آنچهاهميت ندارد 

  
  

  سخنراني ازة پسمباحث

  
  است؟ آدمي ذهنِ فهمِ كه خدا ورايِ برهانين اهب دهيدپاسخ ميچگونه  :پرسش
كـه  ي انكس و ؛شودمي ا كامالً نامربوطم تفكرِبه خدا  ،باشد درستاين امر كه جاآنتا ن است كهايآن بهخم پاس :راسل

ايـن نيسـت كـه    واقعاً  مقصودشان .دانندخدا مي رةدربا بسياركه  كنندادعا مي است آدمي ذهنِ فهمِ خدا ورايِ گويندمي
  .شانخود و نه ستشما ذهنِ فهمِ ورايِ خدان است كه آ مقصودشانكالً  و ؛حدوديتا ااّل است، فهم خدا ورايِ

  ؟بازداريدب  بر ندزآسيب را از دوباره  الف تا كنيدميتوصيه را  ايچارهچه  ،بزند آسيب ب رب الفاگر  :پرسش
 زنداني بايد او را اي قاتل باشد،ديوانه الفاگر مثالً  .اشيبه چگونگ وابستهو  [...] وسيعيار بس است يپرسشاين  :راسل
استثنايي  يمورد ديوانة قاتل .مآورنميميان بهگناه را  مفهومِ .كرد زنداني آميزمحبت بايد او را بتوان،كه جاآنتااما  .كرد
كودك باشد و  الفاگر  .كنيدشروع كودك از  بايد واقعاً .باشد كودك الفاً رضف .مشابهت دارد نآهب موارد بسياما  است

اندازة كافي بزرگ و به كهنيهم امابازايستد اكنون  شايد ؛كنيدبيشتر مي در دلشخشم را  ،كنيد كيفر رفتار طريقِ با او از
 كرده باشيد يكار خوب چندان كيفر طريقِ كنم ازكه گمان نميچنان .دهد شكيفرتا  يابدمي را ديگر يكس ،دوزورمند ش

ديگـر   بايـد  .كنيـد رنج دادن درمان نمـي  پياپي طريقِ از خطاكار راآدمِ  .كه حق داريدجاتاآن اي قاتلديوانه مورد در جز
ديگر  كه دهيدبعادت  ذهني ياو را به حالت و؛ كار بگيريدرا به بيشتر ، همدليِرا بيشتر همدرديِ ؛كار بگيريدها را بهروش

  .گرددمياين امر به دورة كودكي باز لِكنم ُكگمان مي .رنج دادن را نخواهد

  دارد؟ اي بر حقيقتكه پايه يچيز بهته باشيم ايمان داش توانيمنمي لطفاً بازنماييد كه چرا :پرسش
 اوضـاعِ  در هميشه .گويدنمي سخنضرب از ايمان به جدول كسهيچ .نداريد به ايمان نياز صورتآنكه درچون :راسل
 امركه  صورتيدر .ارندايمان د بريتانيا درياييِ ينيرو كه به قدرت هايسيانگل ضعِو مانند گيريد،ميكاربهرا ايمان  نامعلوم

د اهويعنـي بـراي شـ    ايمـان  كـه زيرا ؛انمخومي رَّش ست كه ايمان راا يروينزا .نداريد به ايمان نياز باشد آشكارا درست
قائل شدن زيادي اهميت.  

  خواهند داشت؟شان معنوي پاية زندگيِ مثابهبه چهبينوا  عوامِ ،به خدا را منسوخ كنيم رفص اگر اعتقاد :پرسش
ن اي ،نمايدبازمي دين را ترين معايبِاز مهم يكي اين بايد بگويم زيراشده؛ مطرح  اين پرسشكه  خوشنودمالبته  :راسل

 يارتـوانگران بسـ   رايب و اين؛ گرفت كاربه توانمي شانبينوايان به سرنوشتنِ داشتنگهبراي راضي دين را كه واقعيت را 
 ،ما فنيِ پيشرفت وجود با .باشند زندگي نآهبراضي  شان اسفناك استاني كه زندگيكسخواهم نمي اصالً .سودمند است

  .دكننرا تحمل مي هاعدالتيكه بي كسانيبراي  بينممي رتآخ بهي تسل در را رَّش فقط. كسي فقير باشد نيست الزم

  بگوييد؟ سخني نوين نِو دي عرفان ازممكن است لطفاً  :پرسش
 ،سو ديگر از .است عاطفهنوعي  عرفان ،يياز سو .داردبايد بگويم كه دو جنبة متفاوت  عرفان رةدربااين را  [...] :راسل

 نايم كنمي گمان .شوممي عاطفه ارزش قائل نايبراي  و اما .رسندمي نيعمي تاعتقادامردمان به ، عاطفه ناينتيجة در
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برسندباالتریبعضی جهات به سطحازتوانندمیاحتماالً اندرا تجربه کردهانی که آن کس؛بااهمیتیاربساست ايهعاطف
:زمان و مکانبامتناسبکندتغییر مین عاطفه استوار استپایۀ ایاما اعتقاداتی که بر.رسندنمین آهکه هرگز بانیکستا 

ییانائود؛ اندرسیدهبودازندگیِرةدربااعتقاداتیبوداییان به ؛داشتهوجود از ازل که قرآن اندین نتیجه رسیدهاهمسلمانان ب
ايبر.نداداشتهوجودنیمپیشازکه اندگرفتهنتیجه ریکه؛گذشتهآنچه بر الئوتسه رةدربااندرسیدهبه اعتقاداتی غریب

.شومقائل نمیهیچ حقیقتیشان استعرفانیگویند نتیجۀ بینشِمیکه عارفاناعتقاداتی

کـه  این قـوانین و نیروهـا را  نبایدیاآ.کندجهان را هدایت میرا که ینیروهاي طبیعوجودکنیدمیتصدیق :پرسش
؟نظر بگیریمدرسازدمیمدر عالَرا نیروي خدا 
همیشـه .نمودهناچیزي گفته باشم که چنشاید.کندکه نیروهاي طبیعی جهان را هدایت میکنمتصدیق نمی:راسل
یننیوتفیزیکدرنیرو؛اندفیزیک حذف کردهنیرو را ازماا.دانمشیمدرست اًمنطقکه زبانیبهگفتن ن سخاست دشوار

گمـان  کـه زیرا؛گـویم ن نمیسخاصالً جهانکنندةتهدایمثابهاز نیروهاي طبیعی به. جدیدفیزیکدرشد، نه یافت می
هـا را در دفتـرِ  ناماگر. دهدآنچه روي میتوصیفبراي مختصرصورتنوعی جز باشد کنم نیروهاي طبیعی چیزينمی

کهداردوامیرا انکه مردمهست طبیعیينوعی نیروباید گمان کنیدنالفبا مرتب کنید،حروفترتیبِتلفن بهيراهنما
.شودواقع میمدر عالَامر اینگمان کنیدشاید .الفبایی را اختیار کنندنظمِ

نقهرمانادر محفلِهنخستین تجربرنجو و مرگچیرگی بر سرنوشتگوییدمی»آزادانسانِنیایشِ«رسالۀدر:پرسش
هید؟دچه پیشنهاد میوابه؟نیدکمیگرمدلامیدبخش ایمانِبدونِرا مید اانآدمِچگونه ؟داردچه سود. است
انجام که هستما امري هریک ازبراي.همدمیگرمیدلبرسدنآهبتواندمیامري که نمودنِبا میداانآدمِبه:راسل

وسیع اندازهبیههمیشن امرای.نیستالزم ایمان آوردنِمیانبه.شودمیبهترنحالماشاز انجامپسو مدهیبتوانیم می
اگر . شویدنمیایماننگرانِدلاما خوریدمیه صبحان.خودتان باشدهرفان امر ایاًضفر.دهیدبانجامباید براي آنچه است 

براي کسی که هستهمیشه امري . کنیدان فراهمشبرایتا صبحانه رایددارنیازبه ایمان ندرتاً،باشیداندیگرنگرانِدل
عقالنی بر آنچـه ممکـن   وقوفبهفقطشبراي دانستن.شمارممیکسی مثابهبههم و خودتان را دهیدبتوانید میانجام
.به ایمان، نه نیاز داریداست

برند؟کار میدرست و نادرست بهمعیارِ مثابهرا بهيچه چیزندارندکه به خدا اعتقادینکسا:پرسش
تـرین  را نیکآمیز،محبتسِحو،و محبتدانم؛ میجهات بدترین امربسی، ازبدامرِترین بزرگرا ستمکهمن:راسل

.گفـتم سـخن امورنوع آناقت وصداز .هستفکري رذایلِو فضایلبیشتريشمار،هانر ایبنیز افزونو.دانممیامر
آوریدمیمیانبهراخداکهگاهآندرواقعِ امر،.بیاوریدمیانرا بهخداکه آنبیردکوانیدتمیجوانان تلقینبهراامورنآهمۀ

امـر آنازکـه  است ي طرزاز ؛تنادرست اسامر این یا آنکه قانع کنیدرا کسیشویدمیموفقکهنیست نآنتیجۀرد
ن ایدانم میتأثیر بیرا يمادروپدراخالقیِدالیلی که اصولِیکی از.داشته باشیدشباورواقعاً خوداگر گوییدمیسخن

سانآتوانیدمیداریدباورصادقانهواقعاًآنچه را .دانندمینیکشان براي کودکانراخوداخالقیِاصولِمادروپدراست که
.گویمتوجه به تجربۀ ارتباط داشتن با کودکان چنین میبا.که با خداهمان اندازه قیقاًدخدا یببرسانید 

اخالقی وجود دارد؟پیشرفتمثابهبهچیزي آیا :پرسش
همـدردي  کـه یزمـان .کنـیم زندگی میاخالقیانحطاطعصرِدر.داشتهانحطاط وجودپیشرفت و عصارِاَالبته :راسل

]sympathy [رِعص،تر شدهوسیعاملِعترینمهمهمدردي توسعۀ.بودهاخالقی پیشرفتاگـر .اسـت اخالقـی پیشرفت
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 .نيچنـ و  ؛اندك است ،كنيد محدودت خود به ملرا  همدردي اگر ؛كافي نيست ،كنيد محدود ة خودبه خانوادرا  همدردي
 و ايمرفتهدر جهت مخالف  ،ما عصرِ در .دانممي اساسي امرِرا همدردي توسعة  .بياوريد حسابهبهم  حيوانات راكه  بايد

  .ايمرا بيشتر و بيشتر محدود كردههمدردي 

 آدمـي  اخالقـيِ  ترين اصولِعالي ]synthesis[ برايندخدا «: داده پيشنهاد جان ديوييكه تعريفي از خدا  رةدربا :پرسش
  ؟شما چيست نظرِ »است

 كـه هـر  چنان ؛درَبكار بهآن را  حق دارد كه ،درَبكار از خدا بهرا تعبير  اين دهداگر ديويي ترجيح مي گويمبايد ب :راسل
  .درَبكار بهآن را حق دارد كه ي كس

كه  ،تاريخدر اخالقي  حسِ مشترك براي صورتييافتنِ آيا ، محلي نسبي از اخالق و رسومِ رهاييِبر تأكيد با  :پرسش
  ؟ممكن است ،)1هاكسلي نادلبستگيِ اصلِ مانند(كرد  اختياربتوانش  معيار مثابهبه

هميشـه   .استمحض  نيرنگفقط مشترك  يحالت ايجاد برها كوشش نايهمة ؛ ناممكن است كامالًگفته بودم  :راسل
ـ  .برحـق اسـت   حتماً بدوي است، آدمِ كه ديدگاه هايش،ديدگاهگويد مي يابيدميرا  كارتازه شناسِانسانهر  ن ديـدگاه  اي

 بدوي هميشههاي آدمبعضي . اندگفتهسخن سدة هيجدهم  شريف بدويِ آدمِ ازچگونه كه  دانيدمي .نمايدميآميز مغالطه
  .را اثبات كندن اي مخالفكامالً تا بدوي نوشته هاي آدم رةديگر كتابي دربا ةيك نويسند اند؛همسر بودهتك

  دارد؟ وسيع سهمِ آدمي اندازة عقل در زندگيِكه عواطف بهداريد باور آيا  :پرسش

احتماالً  پرسيدهرا  سؤالي كه اين كسكنم گمان مي .دارد تروسيع كنم عواطف سهمِگمان مي .دارمباور كه  تهالب :راسل
دو دالر كسـي  اگـر   .كامالً متفاوت اسـت ن آهما ب امر و اعتقادهر  ما در عواطف .نبودهاست آنچه گفته  دقيقاًمقصودش 

هرچنـد  . شودمي مدردسرعاطفه ماية  مداخلة. شودولع آرزو كنم پنج دالر با شايد  ،الردو د يديگر سپسو  به منبدهد 
آن  اساسِبر امري نيست كهاما  اندازة عقل بااهميت استبه اقلحدم كه عاطفه كنم و مايلم تأكيد كنتصديق مي كامالً
در اين باب عاطفه  اساسِبرتوانيد نمي .قتل شده مرتكبِ يا چه كسي استم كنيد كدام يك از دو گزاره درست حكبايد 
  .داشته باشد دخالت دنبايعاطفه در اين امور . شواهد را بررسي كنيدكه بايد . دنيكحكم 

  ○                    ○                   ○

                                                           

1 .[Aldous] Huxley )1963ـ م. نويسندة انگليسي: )1894ـ.  
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  The autobiography of John Stuart Mill[ 4[  ل ي م  وارت ت اس  ان ج  امة ن ي دگ زنود خـ 

  A Free Man’s Worship‘[ 10’[) برتراند راسلاثرِ ( »يشِ انسانِ آزادنيا«ـ 



  

داند؛ و بـرآن اسـت كـه مردمـان     آميز مياثبات وجود خدا را مغالطه راسل همة براهينِ □
از دورة كـودكي،  . برهانِ عقلـي  عادات و عواطف به وجود خدا اعتقاد دارند، نه براثرِ براثرِ

، تـرس از  بزرگسـالي اند؛ و سـپس در دورة  مردمان تلقين كرده اعتقاد به خدا را به بيشترِ
 رمـؤثر ايـن نظـ    يك عامـلِ . داردمرگ و ميل به امنيت مردمان را بر اعتقاد به خدا وامي

كـار  تبـه  اعتقاد به خدا مردمان يكند و بكار مياست كه اعتقاد به خدا مردمان را درست
كند كه اوالً استدالل مي راسلاما . شوند؛ بنابراين، خطاست كه وجود خدا را قبول نكنيممي

ـ جاز ميكنند و خود را مكاري ميبرپاية ايمانشان تبهمؤمنان  فرمـانِ  هدانند كه ديگران را ب
: كند كه در مسئلة وجود خدا بايد دو امر را تفكيك كردثانياً تأكيد مي! قتل برسانندهخدا ب

كه اعتقاد بـه وجـود   كه آيا اعتقاد به وجود خدا صادق است يا كاذب؟ و ديگر آنيكي اين
 راسـل  .اسـت  آميـز مغالطـه مور منطقـاً  اين ا َخلط اعي دارد؟اجتماخالقي و  نتايجِ خدا چه
كننده دليلي قانع كندو ادعا مي كند؛را بررسي مي صدق و كذبِ اعتقاد به وجود خدا داليلِ

  ■ .يد است كه خدايي وجود داشته باشدبر وجود خدا وجود ندارد؛ بنابراين، بع

The Existence and 

Nature of God 

Bertrand Russell 

Translated into Persian by Amir Kashfi 


	A.pdf
	B.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf

	C.pdf

