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را كه روزگاري از فيلسوفان معروف ملحد و « آنتوني فلو » ميز اين روزها نشريات خبري سخنان ندامت آ

 .منكر خدا بود ، با آب و تاب منعكس مي نمايد

سالگي بر مسير الحاد و انكار خدا پاي گذاشت و با اولين مقاله  42ساله انگليسي از سن  ۱4آنتوني فلو استاد 

 .آكادميك براي خود گشوددر اين زمينه نوشت جايگاهي در مباحث  4۵20اي كه در سال 

سال گذشته او به عنوان استاد در دانشگاههاي آكسفورد ، آبِردين ، كيل و ريدينگ و به عنوان سخنران  21در 

در بسياري از دانشگاه هاي آمريكائي و كانادائي ، در مباحث علمي ، كتابها ، سخنراني ها و مقاالت خود از 

حال اخيراً تغيير عقيده خود را آشكارا اعالم كرده و پذيرفته است كه  با اين. تِز بي خدائي دفاع كرده است

  .جهان آفريده شده است 

فاكتور تعيين كننده و قاطع در چنين تصميم راديكالي ، روشني و صريح بودن شواهدي است كه در موضوع 

 .آفرينش توسط علم آشكار شده است

حيات دريافته است كه ريشه و اساس حيات طرحي  او در برخورد با پيچيدگي هاي مباني اطالعاتي

داليل «  Flew» . سال با آن پيوند خورده باطل و فاقد اعتبار است  ۶۶هوشمندانه دارد و فلسفه الحادي كه 

 :زير بنائي علمي تغيير عقيده خود را اين گونه بيان كرده است 

شگفت آور غير قابل باوري از نظم و  پيچيدگي( ساختار ژنتيكي )  DNAتحقيقات بيولوژيست ها روي » 

سازماندهي را نشان مي دهد كه الزمه توليد حيات است و چنين مقدمات و تناسباتي بدون دخالت اراده اي 

 .«هوشمند ممكن نيست 

حتي اقدام به انديشه و تصور تدوين يك تئوري طبيعت مدارانه از تكامل تدريجي باز توليد اولين اورگانيسم » 

 «. اندازه مشكل است حياتي بي



من به اين نتيجه سوق داده شده ام كه پاسخي براي اين سئوال كه چگونه اولين نشانه حياتي از ماده غير زنده » 

 .«اي پديد آمده و آنگاه در پيچيده ترين شكل خلقت توسعه يافته است ، وجود ندارد 

بنائي براي تغيير عقيده خود به آن اشاره  به عنوان دليل زير Flewكه ( ساختار ژنتيكي )  DNAتحقيق روي 

شكل مارپيچ حلزوني . مي كند ، به راستي حقايق خيره كننده اي را درباره آفرينش به ظهور رسانده است 

(  Nucleotide Strings) ، محتواي ژنتيكي كد هاي آن ، رديف ها و اليه هاي هسته آن DNAملكول 

مي كند ، مخزن جامع و دائرة المعارفي عظيم اطالعات دروني آن  كه هرگونه پيدايش تصادفي كور را باطل

و بسياري از يافته هاي خيره كننده علمي آشكار مي سازد كه ساختمان و عملكرد اين ملكول با يك طرح 

 .راي حيات تنظيم شده استبويژه اي 

به عنوان مثال . فزايد ، شواهدي بر اين حقيقت مي ا DNAتوضيحات دانشمندان در ارتباط با تحقيق روي 

را كشف كرده است ،  DNAيكي از دانشمنداني كه شكل حلزوني (  Francis Crick)فرانسيس كريك 

تصديق كرده است كه اساس حيات معجزه اي را نمايان  DNAدر روياروئي با يافته هاي جديد در ارتباط با 

 .مي سازد

ر اين روزگار دسترسي داشته باشد ، تنها مي تواند ادعا بر جسته ترين دانشمندي كه به همه اطالعات علمي د

كند كه در برخي شرايط ممكن است منشاء حياتي به گونه معجزه آسائي ظاهر شود ، اما شرايط بسياري الزم 

 .است تا بتواند به حيات خود ادامه دهد 

(  USC) اليفرنياي جنوبي از دانشگاه ك(  Led Adleman) بر اساس چنين محاسباتي ، پروفسور لِد آدلمن 

مي تواند به اندازه يك تريليون ديسك فشرده  DNAدر لس آنجلس اظهار داشته است كه يك گرم 

كار  Genomeدانشمندي كه روي پروژه (  Gene Myers) جن مايرز . اطالعات در خود انباشته سازد 

 د بوده است ، چنين اظهار كرده است مي كند ، در برخورد با شگفتي هاي معجزه آساي نظم و ترتيبي كه شاه

سيستم به صورت خارق العاده اي . . . حيات است ( ساختار ) آنچه واقعاً مرا متحير مي سازد ، معماري » 

در اين جا هوشمندي حيرت . . . به گونه اي است كه به نظر مي رسد از قبل طراحي شده است . پيچيده است 

 «. آوري مشاهده مي شود 

وجود دارد ، اين است كه وجود اطالعات كدهاي ژنتيكي مسلماً  DNAنده ترين حقيقتي كه درباره خيره كن

 .با هيچ يك از موازين مربوط به ماده ، انرژي يا قوانين طبيعي قابل توضيح نمي باشد



 :استاد فيزيك و تكنولوژي اين حقيقت را چنين متذكر شده است (  Werner Gitt) دكتر ورنر گيت 

چنين امري مؤكداً آشكار مي سازد كه ماده به . . . يستم كد گذاري هميشه نتيجه يك تالش مغزي است س» 

هرگز نه قانوني در . . . خودي خود قادر بر ابداع هيچ كدي نمي باشد و در اينجا خالقيت ضرورت دارد 

د و نه هيچ فرآيند فيزيكي طبيعت شناخته شده است كه از آن طريق ماده بتواند به اطالعات دسترسي پيدا كن

 «.يا پديده مادي تشخيص داده شده است كه بتواند چنين كند

و فيلسوفان نقش مهمي را ، عالوه بر يافته هاي (  Creationist)دانشمندانِ معتقد به آفريده شدن جهان 

ر روزهاي د. ايفا كرده اند «  Flew» علمي ، در پذيرش اين كه جهان طراح هوشمندي داشته است براي 

در مناظره هاي زيادي با دانشمندان و فيلسوفاني كه طرفدار آفرينش هستند مشاركت كرده و با  Flewاخير

 .آنها تبادل نظر كرده است

در  500۲آخرين نشست در اين زمينه مباحثاتي بود كه توسط مؤسسه تحقيقات فوق علمي در ماه مي سال 

 .تگزاس برگزار شد 

Flew ا فيزيكدان و نويسنده اسرائيلي در مذاكراتي ب «Roy Abraham Varghes  » فيزيولوژيست ،

 .مشاركت داشته است«  John Haldane»و فيلسوف رومن كاتوليك  Schroeder Geraldملكولي 

 «Flew » تحت تأثير انبوه شواهد علمي تأييد كننده نظريه آفريده شدن جهان ، و تأثير استدالل هاي قانع

در نامه اي كه نامبرده براي شماره اگوست . اي مقابلش الحاد و بي خدائي را ترك كرده است كننده طرف ه

چهره پنهان » را به نام «  Schroeder» نوشته است ، كتاب « فلسفه كنوني » نشريه انگليسي  500۲سپتامبر  –

جهان » هم چنين كتاب ، براي مطالعه توصيه كرده است ، « خدا ، علوم حقيقت نهائي را آشكار مي سازد 

 Gary» او ضمن مصاحبه اي با استاد فلسفه و خدا شناسي هابرماس. را «  Varghes» نوشته« عالي بي نظير

R. Habermas  » آيا علوم خدا را » كه نقش اصلي را در تغيير عقيده او ايفا كرده ، هم چنين در ويديوي

 .وشمندانه جهان ايمان داردبه وضوح تأكيد كرده است كه به طراحي ه« كشف كرده 

 


