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 آیا آنتونی فلو حقیقتاً خداپرست شد؟

 1پیکانی جالل

 

 چکیده

ها دفاع جانانه از خداناباوری، نهایتاً در شش سال آخر عمر چرخشی بنیادی انجام داد و به سمت خداباوری نی فلو بعد از دههآنتو

 های جدید علمی، به خصوصترین دلیل خود را در قالب تقریری از برهان اتقان صنع و با ابتناء بر یافتهروی آورد. وی اصلی

ایم که فلو در دوره اول حیات فکری خود با تمسک بر کند. در این مقاله ابتدا نشان دادهشناسی اعالم میدر حوزۀ زیست

شناختی او کند. سپس دالیل زیسترویکردهای پوزیتویستی و پوپری خداباوری را فاقد قرائن و دالیل کافی و بسنده اعالم می

ه شده است که این دالیل در نزد فلو، برخالف برخی در دفاع از خداباوری مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و نشان داد

نه خداپرستی  های عمومی در داخل و خارج از کشور، نهایتاً به یک مبدأ باوری یا خداباوری حداقلی منتهی شده است واعالن

 در معنای رایج آن. 

 شناسیزیست ،دالیل و قرائن : آنتونی فلو، خداناباوری، خداباوری،های کلیدیواژه
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 مقدمه

( است که در بیشتر طول حیات خود بر موضع الحادی 1923-2111گرایان روزگار معاصر آنتونی فلو )یکی از مشهورترین بینه

 پافشاری کرد. اما در اواخر عمر، با ایجاد چرخشی بنیادی در عقاید خود ظاهراً به خداباوری میل پیدا کرد. 

در لندن  1923متکلم، در سال  (Robert Newton Flew)زند رابرت نیوتن فلو فلو فر(Antony Newton Flew) آنتونی نیوتن 

جاهای متعدد  به انجام رساند. در  (Kingwood)و کینگ وود  (St. Faith)زاده شد. تحصیالت خود را در مدارس سنت فیث 

پس از پایان جنگ وارد  (Smith, 2010, p304)سالگی به این نتیجه رسیده است که خدا وجود ندارد.  15 گفته است که در

سال   بود. وی یک (Gilbert Ryle)آکسفورد شد. فلو در مقطع کارشناسی دانشجوی گیلبرت رایل  (St.John)کالج سنت جان 

به  (Aberdeen)در آکسفورد بود. سپس به مدت چهار سال در دانشگاه آبردن  (Christ)مدرس فلسفه در کلیسای کریست 

های بود. فلو میانۀ سال (Keele)رزید. پس از آن، به مدت بیست سال استاد فلسفه در دانشگاه کیل تدریس فلسفه اشتغال و

به استادی فلسفه اشتغال داشت. روگردانی فلو از الحاد در اواخر عمر خود  (Reading)در دانشگاه ریدینگ  1913تا  1913

ترین فیلسوفی که فلو زیر نظر او آموزش درگذشت. مهم 2111آوریل  1برانگیز شد. وی نهایتاً در ( بسیار جنجال2114)سال 

 (www.sit.wisc.edu/~debate/flewbio.htmlدیده است، کارل پوپر است. )

 خدا و فلسفهو سپس در قالب کتاب  (Theology and Falsification)الهیات و ابطال وی ابتدا از طریق کتاب کوتاه 

(God and Philosophy) شمار خود از الحاد دفاع کرده  و ایمان به خدا را فاقد دالیل و قالب کتب و مقاالت بی و متناوباً در

ای ابتدا در یک مباحثه عمومی در دانشگاه نیویورک و سپس در  مصاحبه 2114قرائن عقالنی کافی دانسته است. اما در سال 

 عنوان شد که آنتونی فلو خداباور شده است.ها چنین گردانی خود از الحاد را اعالم کرد و در رسانهجنجالی، روی

ترین برهان الحادی فلو، نشان خواهیم داد که دالیل و توجیهات فلو برای پس از بررسی اصلی  در این مقاله 

داری در معنای رایج آن، کند، نه دینایمان آوری خود چیست و سپس روشن خواهیم ساخت که آنچه فلو بدان اعتراف می

 را پذیرفته است و نه تئیسم (Deism)تر، فلو قرائتی از دئیسم ر به وجود مبدائی برای عالم است. به بیان فنیکه صرفاً باو

(Theism)ای قوی چرخش او منجر به بروز سوءتفاهمی . مدعای نویسنده آن است که هم نحوۀ بیان فلو و هم جنبۀ رسانه

 از این چرخش فلو عرضه دارد و سوءتفاهم مزبور را رفع کند. تریکوشد تا تفسیر دقیقبزرگ شده است. این مقاله می

 الف( برهان آوری وظیفه کیست؟ خداباور یا خداناباور؟

ی مثل آوری وظیفۀ خداباور است. حتی کسگرایان خداناباور تأکید بر این نکته است که برهانترین ابزارهای بینهیکی از مهم

، «خدا وجود دارد»این قضیه قرائنی موجود نباشد که   د است که در صورتی لهمعتق (Micheal Scriven)مایکل اسکریون 

 (Plantinga, 1983, p.27)«. خدا وجود ندارد»آنگاه تنها مسیر عقالنی این است که نقیض آن را بپذیریم، یعنی این قضیه که 

ه داناباور کسی نیست که بنکته مهم مهمی که در بحث حاضر باید بدان توجه داشت آن است که  از نظر فلو، خ

دارد؛ بلکه کسی است که فقط خداباور نیست. فلو در همین مسیر، اما با احتیاط بیشتر، نحو ایجابی نبود خدا را اظهار می

ردن مسولیت اقامه برهان بر گ»سازد که گرایی خداناباورانه را بر این اصل متمرکز میبخشی از تالش خود در دفاع از بینه

ارد که دکند. وی در توضیح این برهان اظهار میفرض خداناباوری یاد میفلو از این اصل تحت عنوان پیش«. ستخداباور ا

ای برای کند، معرفی کرده و از آن دفاع کند؛ ثانیاً دلیل بسندهخداباور است که اوالً مفهومی را که از خدا عرضه می بر گردن

از نظر فلو، فرض خداناباوری به دلیل ضرورت ارائه   قع واجد کاربرد و استعمال است.الوااین باور ارائه کند که این مفهوم فی

اگر بنا باشد وجود خداوند اثبات شود، به دالیل نیرومندی برای اعتقاد به وجود »شود: دالیل به فرضی موجه تبدیل می

 «گونه دلیلی برای اعتقاد یافتن نداریم.خداوند نیاز است. تا زمانی که چنین دالیلی اقامه نشده باشد، حقیقتاً هیچ 

(Flew,1992,p25 ،421، ص1312، به نقل از تالیا فرو) 
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کنند که یآغاز م -یعنی مفهوم خدا –گرایان خداناباور، خداباوران با مفهومی به عقیدۀ فلو، و البته بسیاری از بینه

ارند دمتکلمان فلسفی مفروض می»عمال است یا نه. روشن نیست که آیا از لحاظ نظری در باب یک موجود واقعی قابل است

لو اما ف« توان مورد بررسی قرار داد.ای است که صفات و خصوصیات آن را میکه یک وجود الهی است که واجد ذات واقعی

معتقد است که ما موجودات فانی و متناهی و محدود، هنگام اظهار چیزی دربارۀ چنان موجودی با مشکالت جدی مواجه 

 شویم.می

اند ددهد. وی دلیل نخست خود را این اصل منطقی میفرض خداناباوری دو دلیل ارائه میفلو برای دفاع از پیش

و یا به .« کندکند و نه کسی که آن را نفی میای را[  تصدیق میوظیفۀ برهان آوری بر گردن کسی است که ]قضیه»که 

م خود بر فلو در باب دلیل دو« آوری بر عهده قضیه است و نه نقطه مقابل آنوظیفۀ برهان»بیان کمتر مناقشه برانگیز تر، 

شناختی نظیر این نیست که یا شخص باید از حق فرض الحاد یک چارچوب روشنهد که قبول پیشاین نکته انگشت می

ل کردن یک روش و شیوۀ خود برای تصدیق وجود خداوند محروم شود و یا الزم است که هر اعتقاد قابل تأمل از طریق دنبا

 کامالً و مطلقاً درست حاصل آید. 

 پذیری، اساس الحاد آنتونی فلوابطال-2

ل نظریۀ دانند که شهرت پوپر بیش از همه به دلیگفتیم که فلو شاگرد کارل پوپر، فیلسوف مشهور اتریشی است. همگان می

را داده است. پوپر در معارضۀ درگرفته در باب حجیت استق پذیری اوست که فلسفۀ علم را به شدت تحت تأثیر خود قرارابطال

ای بدیع نفی کرد. او دو استدالل علیه استقراگرایی مطرح کرد و با نفی استقراگرایی، وارد شد و استقراگرایی را به نفع نظریه

د. وزیتیویستی قرار دارپذیری پوپر در پیوند با نظریۀ معناداری پپذیری خود را مطرح کرد. نظریۀ ابطالنظریۀ ابطال

-ای است که قابل تحقیق تجربی باشد و اصطالحاً واجد مشخصۀ تحقیقها معتقد بودند که گزارۀ معنادار گزارهپوزیتیویست

های معنادار هستند. از این رو متافیزیک کالً های علمی گزارهها، فقط گزارهباشد. به زعم پوزیتیویست  (verifiability)پذیری 

 استمعنبی

یا  پذیریدانست و دلیل آن را نظریۀ تحقیقاما پوپر این قسم مرزبندی میان علم و متافیزیک را مردود می

 پذیری را ارائه کرد. مطابق این نظریه،دانست. از این رو، به جای آن، نظریۀ مشهور ابطالها میپذیری پوزیتیویستاثبات

ر در این فقره پذیر پوپاش است. خالصه نظریۀ ابطالپذیرییست، بلکه ابطالپذیری آن نمعیار علمی بودن یک گزاره، اثبات

 وی آمده است: (Conjectures and Refutions)ها ها و ابطالحدساز کتاب مشهور 

وانیم از تتواند پیشرفت کند، تنها به جهت اینکه ما میتواند رشد کند و...علم میمیمعرفت 

ا ه پیشرفت معرفت، به ویژه معرفت علمی، متکی است به اشتباهاتمان درس بگیریم. ر

مان و های موقتی برای مسائلحلها، راهدستی های ناموجه )و موجه ناشدنی(، گمانپیش

های نقدی سخت، نقادی، یعنی تالشی برای ابطال، که مشتمل است بر آزمونها. حدس

ها جان به در برند، این آزمونها از کند. ممکن است که آن حدسها را مهار میاین حدس

اند شود اثبات کرد که یقیناً صادقها را توجیه ایجابی کرد؛ یعنی نه میشود آنگاه نمیاما هیچ

، ص 1311)به نقل از : گیلیس، « اند )به معنای حساب احتماالت(.و نه حتی اینکه محتمل

52) 

رخی گرایی خود قرار داد.  بر واقع آن را مبنای الحاد و بینهفلو به واسطۀ شاگردی پوپر، از این نظریه متأثر بود و د

بارۀ دین شکاکیت فلو در»دارد: هایی همچون آیر قدم برمیمسیر پویزیتویست نظران بر این باورند که فلو در هماناز صاحب

)استینزبی، « ند.گیرم سراغ میتفاوت فاحش با شکاکیت ایر ندارد و هر دو خاستگاه خودشان را در برنامه پوزیتویستی برای عل

 (15، ص1316
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در هر صورت، فلو حدود پنجاه سال قبل، استدالل مشهوری را در قالب تمثیل و یا داستان و بر مبنای تئوری 

و فلو و میشل مطرح شد. این  (Hare)پذیری عرضه داشته است. این تمثیل در ابتدا در مناظرۀ مشهوری میان هیر ابطال

 از آن جان ویزدم است. خالصه این تمثیل از این قرار است.  داستان در اصل

ها و گرد به مکانی مسطح در درون جنگلی رسیدند، جایی که مملو از گلروزی دو طبیعت

. «حتماً باغبانی وجود دارد که مراقب این زمین است»های فراوان بود.یکی از آن دو گفت: بوته

رو، هردو بساطشان را پهن از این«. بانی وجود نداردباغ»دومی از در مخالفت درآمد و گفت: 

اما شاید باغبانی نامرئی در کار »کردند و منتظر ]باغبان[ ماندند. هیچ باغبانی رویت نشد. 

ها را به برق متصل از این رو، آن قطعه زمین را با سیم خاردار محصور کردند، سیم«. است

رد م»دانستند که ی پرداختند. )زیرا آن دو میزنهای تیز خود به گشتکردند و در کنار سگ

ها با آنکه نامرئی بود، بوییدنی و لمس کردنی بود.( ولی آن H.G. Wellsاچ. جی ولز « نامرئی

فریادی ناشی از گرفتار شدن به شوک الکتریکی ناشی از تالش برای ورود به باغ نشنیدند. در 

-نامرئی برای باال رفتن  از آن ندیدند.سگهای خاردار نیز حرکتی  حاکی از تالش شخص سیم

گردی که با وجود باغبان کردند. با وجود این، آن طبیعتها نیز پارس نمیهای تند و تیز آن

باغبانی نامرئی، نابسودنی  و »گفت: باور داشت هنوز از اعتقاد خود دست نشسته بود و می

وست برای سرکشی به باغی که د غیرحساس نسبت به شوک الکتریکی وجود دارد، باغبانی که

آخراالمر طبعیت گرد دومی که شکاک بود مأیوسانه گفت که : « رسد.دارد، نهانی سر میمی

اما از آن ادعای اولیۀ تو چه باقی ماند؟ میان یک باغبان تخیلی و یا اصالً نبود باغبان و آنچه »

 Flew, and)« اً چه تفاوتی است؟خوانیش، دقیقکه تو باغبانی نامرئی و نابوسدنی و گریزان می

Hare, and Mitchell 1986, p 13) 
اور نشیند، خداباوری که به زعم فلو، برای حفظ بدر این تمثیل، طبیعت گرد معتقد به وجود باغبان گویی در جای خداباور می

ا داران این قیدهبه باور فلو، دین  افزاید.کند و قیود جدیدی بدان میخود از انتقادات، مدام ادعای خود را جرح و تعدیل می

فزایند که آن را از ساحت تجربه برون افکنند و بدین ترتیب امکان ابطال آن را منتفی سازند. ای به باور خود میرا به گونه

 های دینی از این قرار است:بخشی گزارهبر این اساس برهان فلو برای نفی اعتبار و معرفت

 اندمی تجربیاحکام ناظر به واقع احکا (1)

 اندپذیریاحکام تجربی مشمول اصل ابطال (2)

 فرض رقیب(اند )پیشهای دینی احکام ناظر به واقعگزاره (3)

 پذیری تجربی نیستندهای دینی مشمول اصل ابطالگزاره (4)

 (51،، ص 1311)اکبری، « های دین احکام ناظر به واقع نیستند.بنابراین گزاره (5)

خدا » داران است که گزارهی دینی به دلیل ناظر به واقع نیستند و این بر خالف فرض دینهابنابراین، به زعم فلو، گزاره

 دانند.ای ناظر به واقع میرا گزاره« وجود دارد

خدا ما را دوست دارد، آنگونه که پدری فرزندش »کند که به عنوان مثالی عینی از باورهای دینی، فلو این گزاره را مطرح می

ا به اش خود رمیرد. به زعم فلو، پدر زمینیبینیم که کودکی در اثر سرطان و با درد و رنج فراوان میما میا«. را دوست دارد

دهد. به زعم فلو، اش نشانۀ آشکاری دال بر توجه و نگرانی را از خود بروز نمیزند ولی ظاهراً پدر آسمانیآب و آتش می

دوست »و یا «  ت داشتن خداوند یک دوست داشتن بشری محض نیست.دوس»کنند داران در اینجا قیدی را اضافه میدین

روشن است که تمرکز فلو مانند  (Flew and Hare and Mitchell, 1986, p 15)« داشتن رازآلود است داشتن خدا نوعی دوست

 م است.بسیاری از خداناباوران بر مسأله شر و عدم امکان جمع میان وجود خدایی خیرخواه و وجود شر در عال
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شده در دوران معاصر علیه خداباوری است. ترین ایرادات مطرححقیقت آن است که این اشکال فلو یکی از جدی

پذیری در اعتباری اصل ابطالها با تکیه بر بیهایی برای پاسخ به این ایراد انجام گرفته است، از جمله اینکه برخیتالش

 اند. نفی این ایراد کوشیده

در آن مناظرۀ مشهور حضور داشت، برای مقابله با فلو، همچون خود فلو از یک تمثیل کمک  بازل میشل که

ی از های دینی واجد معنا هستند. در این تمثیل پارتیزانها نیز گزارهگیرد تا نشان دهد که حتی مطابق معیار پوزیتیویستمی

ه طور صد گیرد و به توصیه او، بناشناس قرار مینهضت مقاومت تحت تأثیر شدید شخصیت و کاریزمای یک فرد بیگانه و 

کند که در آن، بیگانه علیه پارتیزان و گروه او عمل ماند، با آنکه مواردی را مشاهده میدر صد مطیع و وفادار به او باقی می

یگانه  در آن ب"د که گذارد هیچ چیز به نحو قطعی در تقابل با این گزاره قرار گیرپارتیزان این داستان نمی»کند، زیرا می

 Flew and Hare)« دلیل این موضوع  آن است که او خود را متعهد ساخته است که به بیگانه اعتماد کند. "جانب ما قرار دارد

and Mitchell, 1986, p 19) 

ر جانب نه دبیگا»شبیه گزارۀ « داردخدا ما را دوست می»اما مقصود نهایی میشل از این تمثیل چیست؟ به زعم وی، گزارۀ 

 ها سر و کار دارند(،دانان با آنهایی که فیزیکاعتقادات دینی )برخالف فرضیه»در نتیجه،  (ibid, p20)است. « ما قرار دارد

هایی موقت نیستند که با تغییر وقایع منتفی گردند یا مورد جرح و تعدیل قرار گیرند. در مقابل، میچل ]میشل[ صرفاً فرضیه

-266، صص1319)پترسون و همکاران، « شوند.قادات دینی، متعلق ایمان هستند و به راحتی متزلزل نمیمعتقد است که اعت

265) 

ثابۀ کند و معتقد است که قوانین طبیعی به مگرایی تأکید میآنتونی فلو در رد امکان وقوع معجزات نیز بر بینه

گز دهند که انسان مرده، مرده است و هرطبیعی به ما نشان میکنند. قوانین اتکا، امکان موقع معجزات را نفی میقرائن قابل

 شود.شود و یا آب، آب است و هرگز به شراب تبدیل نمیزنده نمی

موضوع بحث ما نیست و در این باب فراوان سخن گفته شده است. اما فقط  وجهچیهنقد این مرحله از حیات فکری فلو به 

گرایی را مبنای استدالل علیه اعتبار باور دینی قرار بدهیم، نهایت سخنی که ر ابطالاگکنیم که به بیان این قول اکتفا می

زاره ناپذیری یک گناپذیر است. ولی ابطالتوان گفت این است که  باور دینی ) به طور خاص، باور به وجود خدا( ابطالمی

دالل کند اما در عمل آنچه از استا خداناباور اعالم میبه معنای کاذب بودن آن نیست. بنابراین، هرچند آنتونی فلو رسماً خود ر

تواند تأییدی بر الادری گری باشد و نه خداناباوری در ناپذیر بودن، صرفاً میآید در نهایت امر و با فرض خدشهاو بر می

نه  جود خدا باور ندارد وداند که به ومعنای رایج آن. احتماالً خود فلو با تفطن به این نکته است که خداناباور را کسی می

ند که اگرایانه را به باد انتقاد گرفتهکند. همچنین برخی از منتقدان در اساس این فرض ابطالکسی که وجود خدا را انکار می

 پذیر.های تجربی ابطالهای معنادار منحصر هستند در گزارهگزاره

 ها DNAبخشی به  مبدائی برای نظم -3

داد و از در  صریحی در رد اعتبار خداپرستی و خداباوری، در اواخر عمر یکسره دیدگاه خود را تغییراما صاحب چنان ادعای 

ترین منابعی که  آنتونی فلو نظریه جدید خود را بیان داشته است، اولی مصاحبه معروف وی با گری خداباوری وارد شد. مهم

تاب کآنجلس تایمز منتشر شد و سومی در نشریه لس گزارش مشهوری است کهاست و دومی  (Gary Habermas)هابرماس 

 There is a God: how the world’s most)ترین ملحد دنیا اندیشه خود را دگرگون ساخت خدایی وجود دارد: چگونه بدنام

notorious atheist changed his mind) . 

 مصاحبه با گری هابرماس-1-3

ش خواهیم کرد تا ببینیم در آن مصاحبه معروف فلو دقیقاً به چه چیزی اذعان  و پردازیم و تالابتدا به مصاحبه مشهور می

منتشر شد. اما از  (journal Philosophia Christi)این مصاحبه برای نخستین بار در نشریه فلسفه مسیحی   کند.اعتراف می

هم در میان توده مردم و حتی اهل فن، همین ای بر آن نهادند و تا به امروز منشأ آن سوءتفاکنندههمان آغاز عنوان گمراه
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. اما در هیچ (Atheist Becomes Theist)گونه انتخاب کردند: ملحد خداپرست شد عنوان است. عنوان این مصاحبه را این

 بینیم.نمی (Theism)خداپرستی  کجای این مصاحبه اثری از

راً به من گفتی که به وجود خدا باور پیدا کرده ای. ممکن تونی! تو اخی»کند: هابرماس مصاحبه را با این پرسش آغاز می

کند که نشان ای شروع میفلو توضیح خود را با جمله (Habermas, 2004, p 197)«  است این موضوع را توضیح بدهی؟

اور ندارم، بخوب، من  به خدای هیچ نظام وحیانی ]یعنی ادیان[ »دهد گویی پیشاپیش از سوءتفاهم احتمالی بیمناک بود: می

به  (Deism)وی سپس با اطالق عنوان خداباور« ها هستم... اما نه مشتاق وحی ناشناختۀ خداوندهرچند مهیای شنیدن آن

خوب، در غیاب »داند. کند. از همین رو، در ادامه مصاحبه، ایراد شر را خارج از بحث میدیدگاه جدید خود کامالً موافقت می

نان من همچ»کند: همچنین  مسأله حیات پس از مرگ را نیز  انکار می« طور عینی شرّ بدانیم؟وحی چرا باید چیزی را به 

 (ibid, p 200) «امید و باور دارم که حیات پس از مرگ ممکن نیست.

تی تأکید شناخهای جدید زیستشود، وی بیش از همه بر یافتههنگامی که پرسش از دالیل اقبال فلو به دئیسم مطرح می

توان نظر او را چنین بیان کرد. استوارترین دلیل برای دفاع از وجود خداوند دالیلی است که از د. به طور خالصه، میکنمی

ر شود. وی بیش از آن که تحت تأثیشناسی، حاصل میشناسی و زیستکشفیات علمی جدید، به خصوص در حوزه کیهان

های تهدهد، به خصوص با تأمل بر یافجدید و قدرتمندی تشخیص می برهان وجودی قرار گیرد، در برهان اتقان صنع پتانسیل

من معتقدم که در اینجا باید یک تفاوت بنیادی میان خدای ارسطو و اسپینوزا از یک سو، و خدای ادیان »علم ژنتیک. 

که یک  را ناممکن استمسیحیت و اسالم، از سوی دیگر، قائل شویم... . تنها بینه من ]برای باور به خدا[ این است که آشکا

نشأت  DNAند از اهای تولید مثل کننده توانستهگرایانه از این موضوع به دست دهیم که چگونه نخستین گونهتبیین طبیعی

 بسط این در ادامه خواهد آمد.  (ibid, p205) «بگیرند.

یا هیچ نقطه آ»شود که گونه جویا مییناما در این مصاحبه هنگامی که هابرماس نظر منفی فلو را نسبت به ادیان توحیدی  ا

، فلو ابتدا مسیحیت را نسبت به اسالم برتر «قوت یا ضعف فلسفی در سه دین مسیحیت، یهودیت و اسالم وجود دارد؟

دارد که طبعاً برای یک مسلمان پذیرفتی نیست. اما در داند و مطالبی را در مقایسه میان عهد جدید و قرآن اظهار میمی

ل تند داند. )به دلیراند و نهایتاً خدای این دو دین را ناپذیرفتنی میر دو دین اسالم و مسیحیت را به یک چوب میپایان ه

 (ibid, pp206-209)کنیم( ها خودداری میبودن عبارات فلو، از ذکر آن

 آنجلس تایمزگزارش   در نشریه لس -2-3

 Los)آنجلس تایمز ژانویۀ نشریه لس 14ی شماره برا  (Harun Yahya)این گزارش که توسط هارون یحیی 

Angeles Times Jan-14) ای است از برهان جدید فلو.  تهیه شده بود، شهرت فراوانی کسب کرد . این گزارش چکیده

آوری است، آورحیرتواجد پیچیدگی و نظم و سامان  حیرت DNAکند که شناسان تأکید میفلو ابتدا بر این یافته زیست

گی  به وجود آمدن گرایانه چگونتوان با تبیینی طبیعتنمی»گیری سوق داده است که هایی که فلو را به این نتیجهدگیپیچی

ای بی های حیات از مادهچگونه نخستین نشانه نخستین ارگانیسم زنده را توضیح داد. ...این پرسش بدون پاسخ است که

مطابق این گزارش، فلو در تأیید مدعای « اشکال حیات در آمده است. ترینجان به وجود آمده و سپس به صورت پیچیده

( اذعان  Francis Crickجوید. از جمله، فرانسیس کریک )شناسان خبره تمسک میخود به شهادت برخی از زیست

 Ledلمن ) پروفسور لِد آدکنیم. همچنین، مشاهده می ای راکنیم معجزهدارد که وقتی در کنه و اساس حیات غور میمی

Adleman )  یک گرم ادعا کرده است کهDNA تواند به اندازه یک تریلیون دیسک فشرده اطالعات در خود انباشته سازدمی. 

 نماید که گویی از پیش طراحی شده است.گوید که سیستم پیچیده حیات چنان میمی ( Gene Myersجن مایرز )و یا 
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 خدایی وجود دارد -3-3

لحد ترین مخدایی وجود دارد: چگونه بدنامبع برای مشاهدۀ چرخش بنیادی فلو آخرین کتاب اوست با نام ترین مناما مهم

نوشته   (Roy Abraham Varghese)این کتاب به طور مشترک با رُی آبراهام وارگس  دنیا اندیشه خود را دگرگون ساخت.

ت، کند که فلو به خداپرستی نزدیک شده اسور را ایجاد میای است که این تصاز آنجا که زبان این کتاب به گونهشده است. 

برخی از منتقدان از همان زمان انتشار این اثر، این اتهام را بر وارگس وارد ساختند که وی از کهولت سن و احتماالً زوال 

ه مرگ و و نزدیکی بعقل فلو سوءاستفاده کرده و افکار خود را  از زبان وی بیان داشته است. همچنین گفته شد که پیری 

یک  در ابتدا باید»گوید: ترس از آن او را به تغییر موضع واداشته است، چیزی که خود وی در مقدمه کتاب بدان پاسخ می

پردازان بی  ها و اینترنت منتشر شد ، برخی منتقدان و نظریهخبر تغییر عقیده ام بوسیله رسانه مورد را روشن سازم. وقتی

گفته شده است که ترس به طور قدرتمندانه  عمر زیاد من موجب شده تا تغییر عقیده دهم. اینطور درنگ مدعی شدند که

نتیجه گرفتند که انتظار یک ورود ِ محتمل الوقوع به دنیای دیگر باعث شده  ای ذهن را متمرکز کرده است، و این منتقدان

 (Flew and varghese, 2007, p 12)« دربستر مرگ رخ دهد تا یک تغییر

خداناباوری را ترک گفته است و دلیل این چرخش را مشاهدۀ  2114کند که در سال وی سپس به طور رسمی اعالم می 

اند: دمی قبولقابلای که  ایجاد خود به خودی آن را غیرکند، پیچیدگیبیان می DNAآور موجود در ساحت پیچیدگی حیرت

ه پچیدگی غیرقابل باور نظم و نظام مورد نیاز برای ایجاد حیات به اندیشم این است کمی DNAآنچه که من در باب »

در کار باشد تا این عناصر متنوع نا متعارف را به کار با یکدیگر وادار   (intelligence)ای است که الجرم باید شعوری گونه

رخورد الحاق آن عناصر با یکدیگر. بسازد. آن امر حیرت انگیز عبارت است از پیچیدگی بی شمار تعداد عناصر و فراوانی طرق 

شود این عناصر با یکدیگر در زمان مناسب  و از روی شانس امری است کامالً غیر ممکن. نتایج مطلوبی که حاصل می

فلو پس از تکمیل   (ibid, p75)« شود.گر مینتیجۀ پیچیدگی شگفت آوری است، که در نظر من همچون کار یک شعور جلوه

من اکنون باور دارم که عالم توسط شعوری نامتناهی به وجود »کند: ض جان کالم را به این شکل بیان میو تدقیق این فر

 the Mind)آمده است. من باور دارم که قوانین پیچیده و ظریف این عالم حاکی از چیزی است که دانشمندان، اندیشه خدا 

of God) .نامیده اند »(ibid, p.80)  

پردازد ع میداند. در این کتاب نیز به این موضولو نظم کیهانی را نیز دلیلی بر وجود صانع با شعور میهمچنین گفته شد که ف

یاتی ها غلبه کرده و از لوازم الهکند که نگاه الحادی به آنشناسانی، نظیر استفان هاوکینگ مشهور را سرزنش میو کیهان

   (ibid, p137)اند. کار خود غافل شده

 و نه خداپرستی خداباوری -4

کند؟ پیش از این گفتیم که وی تسلیم رویکرد اما این تقریر از برهان اتقان صنع، فلو را نهایتاً به چه چیزی هدایت می

ارسطویی  رسد خداباوریتئیستی نشد و حداکثر رویکرد خداباوری را پذیرفت. با اشارات مکرری که به ارسطو دارد، به نظر می

وان کسی تابیت را دارد. اما در حقیقت فاصله میان خداپرستی و خداباوری چقدر است؟ آیا به واقع میترین جذبرای او بیش

را که به اندازه پذیرش خداباوری، از الحاد فاصله گرفته است، در قلمرو خداپرستان قرار داد؟ حتی فراتر از این، آیا اساساً از 

 قابل توجهی وجود دارد؟ دار، میان الحاد و خداباوری فاصلۀ منظر یک دین

ه کار رفته های او بتقصیر نیست، چه این عنوان فرعی برای یکی از مصاحبهالبته خود فلو نیز در ایجاد این سوءتفاهم بی

 My Pilgrimage from)است و خود وی به این عنوان ظاهراً اعتراضی نکرده است: سفر من از الحاد به سمت خداپرستی 

Atheism to Theism) د دارد، خدایی وجوبینیم که وی در پایان کتاب بینیم. از یک سو میاما ما در نزد فلو خداپرستی نمی 

من برهان و استدالل را به جایی که مرا هدایت کرد، دنبال نمودم؛ و برهان و استدالل مرا  به »گوید که نهایتاً چنین می

 ibid, p)« مطلق، دانای مطلق و فناناپذیر هدایت کرده است. سمت پذیرش وجود  یک هستی خود بنیاد، غیر مادی، قادر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


126 

 

ه یکی اند کشود. اهل فن بر این امر واقفای حاصل نمیبینیم که از برهان نظم او چنین نتیجهاما از سوی دیگر می  (155

ریم این ایراد هم که بگذ آید.  حتی ازاز ایرادات برهان نظم این است که از این برهان مطلق بودن قدرت صانع به دست نمی

قویاً  2114در این عبارت نیز هنوز اثری از خداپرستی نیست. به خصوص که پیش از این دیدیم که  وی در مصاحبه سال 

داند و نسبت به ادیان ابراهیمی، نگاه کند. چگونه کسی که حیات پس از مرگ را ناممکن میحیات پس از مرگ را رد می

 ود را خداپرست بداند؟ تواند خمنفی دارد، می

فلو تصریح کرده است که تنها دلیل اصلی او برای روی آوردن به دئیسم این بود که نتوانسته است برای توضیح منشأ نظم 

گرایانه به دست دهد. همچنین او هم در مصاحبه با هابرماس، هم در نامه معروف خود ها تبیین طبیعت DNAو نظام میان 

پیوسته از خدای ارسطو و   (p125)خدایی وجود دارد و هم در کتاب  Richard Carrier(  (Carrier, 2004)( به ریچارد کرییر

ینوزا، هر دو، خداباور بودند و دانند که هم ارسطو و هم اسپراند. همگان میخدای اسپینوزا به مثابۀ خدایی مطلوب سخن می

 نه خداپرست.

ی عنوان مصاحبه معروفش با فلو، بعد از اندازغلطقرن دوستی با فلو را دارد، با وجود  25خود گری هابرماس نیز که سابقه 

دام کخود فلو بارها تصریح کرده است که وی کاری با ایمان ندارد و تبیین های وحیانی هیچ »کند که مرگ وی تأکید می

کند، بلکه او به سمت اتخاذ فهمی نسبتاً سنتی از ذات و صفات خداوند نزدیک شده است. راهی که او از ادیان را تأیید نمی

 (Habermas, 2010, p214)« طی کرده است، به باور خودش، حاصل دنبال کردن قرائن و شواهد است.

نیز تحول جدیدی را تجربه کرده  2111تا  2114در میانه برای توضیح این تفاوت چند پاسخ ممکن است. نخست آنکه وی 

و از خداباوری به سمت خداپرستی حرکت کرده است. این پاسخ پذیرفتنی نیست. چون به جز اطالق عنوان خداپرست به 

 . دهدای از خود نشان نمیخود، فلو در پذیرش هیچ یک از لوازم خداپرستی )به خصوص نبوت و حیات پس از مرگ( عالقه

وارگس بود که ، این آبراهام  (Mark Oppenheimer)پاسخ دیگر آن است که طبق نظر برخی از منتقدان نظیر مارک آپنیمر 

برخی از عبارات دارای رنگ و بوی خداپرستانه را در هان فلو گذاشته است. پاسخ محتمل دیگر این است که فلو در اواخر 

 بود. عمر میان خداپرستی و خداباوری در نوسان 

ن تر است، اما آنچه که مهم است ایها به حقیقت نزدیکشاید هرگز نتوان به درستی معلوم کرد که کدام یک از این پاسخ

 است که آنتونی فلو  از الحاد روگرداند و به خداباوری روی آورد  و نه خداپرستی. 

گرا است و پس از آن از یک بینه 2114اما بر اساس آنچه گفته شد، نباید چنین تصور شود که فلو قبل از سال 

گرای یک بینه 2114گرای خداناباور و بعد از یک بینه 2114گرا بود، اما قبل از گرداند. فلو همواره یک بینهگرایی روی میبینه

 خداباور، البته خداباوری در معنای خاص مورد نظر خود. 

 گیرینتیجه -5

از فیلسوفان دین قرار گرفته است. حتی از نظر برخی مفسران، این حرکت فلو  این چرخش بنیادی فلو مورد توجه بسیاری

رد خداناباوری از سوی فلو »، (Lita Cosner)طوفانی را در اردوگاه خداناباوران ایجاد کرده است. مثالً به زعم لیتا کاسنر 

وان نادیده تزیرا نمی توانند تأثیرگذارترین فیلسوف خداناباور قرن بیستم را به سختی میکابوسی است برای شکاکان، 

  (Cosner,www. creation.com)« گرفت.

اما حقیقت آن است که این توجه چندان موجه نیست. فلسفه دین و کالم نهایتاً با خدای ادیان و تعالیم ادیان سر و کار 

ادی کند. میان خداپرستی و خداباوری فاصله زیئل شدن به مبدائی برای عالم کفایت نمیدارند. برای فلسفه دین، صرف قا

گرداندن یک ملحد  داران روینماید(. هرچند برای ما دینکم در ظاهر چنین میاست که فلو آن را هرگز نپیمود )دست

بته این وشی از واقعیت پذیرا شویم. الپبخش، اما نبایستی این خوشی را به بهای چشمتأثیرگذار، خبری است نیکو مسرت

واند در تای است طوالنی و این چرخش فلو میموضوع قابل انکار نیست که به هرحال از خداناباوری تا خداباوری نیز فاصله
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هده ری مشاآوداران کمک برساند. اما حقیقت این است که با مرور  دلیل اصلی فلو برای ایمانمقابله با خداناباوری به دین

 شود که سخن بدیعی در این باب نگفته است و صرفاً به تقریری از برهان اتقان صنع تمسک ورزیده است. می

های بسیار جدی مواجه است و بنابراین باید از مرور چرخش فلو این نتیجه را گرفت که خداناباوری با چالش

 غییری که در مسیر خود انجام داد نشان داد که خداناباوریسابق خداناباوری با ت قراوالنشیپدست کم فلو به مثابۀ یکی از 

 سازد. پاسخ مهمی مواجه میهای بیهای فراوانی را به دنبال دارد و ما را با پرسشهای و چالشخود مناقشه

از سوی دیگر، این نتیجه نیز قابل توجه است که از خداناباوری به خداباوری رسیدن راهی است طوالنی اما مسیر 

 ای که فلو آن را نپیمود.ای است بس طوالنی، فاصلهاقی مانده تا خداپرستی نیز فاصلهب

اما شاید این تغییر رویکرد فلو این نتیجه و شاید تلنگر را نیز در بر داشته باشد که شاید مجدداً بتوان در برهان اتقان صنع، 

 ورد توجه برخی از فیلسوفان دین قرار گرفته است.توان و استعداد جدیدی برای دفاع از خداباوری یافت، امری که م
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