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  پندارخدا
  

    

 ) ٢٠٠١ -١٩۵٢( آدامز داگالس ياد به

  "ھستند؟ باغ ته ھم پريانی که کنيم باور بايد زيباست باغ ببينيم اينکه برای آيا"

 

 پيشگفتار

 چند و بيست وقتی بعد، سالھا  .کند تحصيل ترک خواست می و داشت نفرت مدرسه از بود کوچک ھمسرم وقتی

  :گفت متحيرانه مادرش گذاشت، ميان در والدينش با را تلخ حقيقت اين شد، ساله

 : است من کتاب نظر مورد ۀنکت ھمان ،1 الال پاسخ "بگويی؟ ما به را عموضو اين نيامدی چرا عزيزم، اما"

 ".توانم می که دانستم نمی اما"

  .توانم می که دانستم نمی

د، دين از خوشی دل اند، آمده بار مذھبی که کسانی از خيلی که – مطمئنم واقع در خوب، – گمانم به ه ندارن ی آن ب  ب

دين دين ترک برای گنگی اشتياق دسته اين گيرد؛ می انجام دين نام به که ھستند یئھا خباثت نگران يا اند، اعتقاد  وال

ن ترک ۀگزين که يابند درنمی اما کنند، ترک را دين توانستند می کاش که کنند می آرزو و دارند را شان م دي يش ھ  پ

 آگاھی – است بخشی آگاھی کتاب اين ھدف .شماست برای کتاب اين ھستيد، دسته اين از ھم شما اگر . است رويشان

ته است؛ واقعگرايانه خواستۀ يک بودن 2 خدا بي که حقيقت اين مورد در بخشی  می .باشکوه و شجاعانه ای خواس

ام سه .است من کتاب بخش آگاھی پيام نخستين اين .باشيد ای فرھيخته و اخالقی معتدل، شادمان، خدای بي توانيد  پي

  .کنم می اشاره آنھا به دامها در که دارم ھم ديگر بخش آگاھی
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ون برای قسمتی دو تلويزيونی مستند يک من 2006 سال ژانويۀ در ا تلويزي ال( بريتاني ار کان ه )چھ ردم تھي ه ک ام ب  ن

را نيست، ھا شرارت ۀھم ۀريش دين .نداشتم دوست را عنوان اينM ابتدا از من 3 "؟ شر ی ھمه ی ريشه" يچ زي  ھ

دازی چشم تصوير آگھی اين در .آمد خوشم نشريات در برنامه اين آگھی از اما .نيست چيز ھمه ۀريش چيز ود ان  از ب

تن، افق راه منھ ا ھم وان ب انی" عن دون جھ ن ب د تصور را دي اط." کني صوير آن ارتب ن و ت وان اي ود؟ چه عن  آن در ب

  .داشتند وجود چشمگيری طرز به جھانی تجارتی سازمان دوقلوی ھای برج تصوير

1 . Lalla 

2 . atheist 

3 . Root of All Evils? 
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 سپتامبر11 نبودند، انتحاری گزاران بمب که کنيد تصور .کنيد تصور را دين بدون جھانی ِلنون، جان ۀتران سياق به

 نبود، ھندوستانۀ تجزي .نبود 5 باروت طرح نبود، جادوگران شکار نبود، صليبی ھای جنگ نبود، 4 جوالی 7 نبود،

 عنوان به يھوديان آزار و تعقيب نبود، بالکان در مسلمان /کروات /صرب کشتارھای نبود، طينفلس و اسرائيل جنگ

ُفکلی و ِپوش خوش تلويزيونی واعظان نبود، ' جھاد' نبود، شمالی ايرلند ی'مناقشه' نبود، "مسيح قاتالن"  که نبودند ُ

 قدر آن خواھد می شما از خدا" گويند می واعظان اين ( بکشند باال را ھايشان پول و بفريبند را لوح ساده مردم

 سر قطع نه کند، منفجر را باستانی ھای مجسمه که که بود طالبانی نه کنيد تصور .)"بيافتيد مضيقه به تا بدھيد صدقه

ً اتفاقا .داشت وجود پوست از اينچ يک بودن بيرون جرم به زنان پوست بر زدن شالق نه بود، عام مالء در کافران

 جمله اين آمريکا در اش باشکوه ترانۀ اجرای ھنگام لنون جان بار يک که شد يادآور من به موريس مونددز ھمکارم

 صورت اين به را جمله اين ترانه، از ديگری روايت در حتی و ." نبود ھم دين )که کن تصور( و " که افزود ھم را

 ."نبود ھم دينی ھيچ و" که داد تغيير

ه خدايی بي اما است، معقولی ديدگاه ]6 اگنوستيسيم [گری ریالاد که کنيد می احساس شايد ان ب  ديگر 7 جزميت ھم

 متقاعد را شما کوشم می آنجا در چون کند عوض را نظرتان 2 فصل که اميدوارم باشد، طور اين اگر است؟ مذاھب

ل شکاکيتی ھمان با را آن بايد که ای فرضيه .است کيھان ۀدربار علمی ۀفرضي يک ھم 8 "خدا ۀفرضي" که کنم  تحلي

ان االھي و فيلسوفان که ايد آموخته ھم شايد .پردازيم می ھا فرضيه ديگر به که کنيم ل دان رای خوبی دالي اور ب ه ب  ب

 محظوظ است "خدا وجود ھای برھان" عنوان با ،3 فصل از بسا چه کنيد، می فکر طور اين اگر .اند يافته خدا وجود

دا وجود که انديشيد می شايد .اند ضعيف بسيار ھا برھان اين هک دھيم می نشان آنجا در – شويد ديھی خ  آخر .است ب

ا تمام با حيات، است ممکن چطور باشد؟ آمده وجود به خدا بدون جھان است ممکن چطور اگونی و غن ا و اش، گون  ب

انھاي انديشه اگر باشد؟ شده ايجاد اند، شده "طراحی" شان کدام ھر انگار که جاندارانی تمام ن در ت  حوش و حول اي

ين به قريب احتمال به چرا" :ھست فصل اين عنوان .ببريد بھره 4 فصل از بتوانيد اميدوارم کنند، می سير  خدايی يق

ن طبيعی انتخاب شکوھمندۀ نظري ." نيست ه داروي ا ن ست، طراح يک وجود از حاکی تنھ ا بلکه ني ين ب وی تبي  و ق

ی طبيعی انتخاب گرچه و زدايد می را جھان در طراحی وجود پندار نابودگرش برازندگی سه ف ه منحصر نف ين ب  تبي

 بھتری آگاھی و آيد می کار به کيھان ايجاد تبيين ھای "اھرم" سنجی امکان و مقايسه برای اما است، جانداران جھان

  .است طبيعی انتخاب مانند ھايی اھرم قدرت من بخش آگاھی پيام چھار از پيام دومين .ببخشد ما به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زاری بمب تاريخ 2005 جوالی -۴ ده ۀشبک اعضای گ رو در القاع د و مت دن ۀنقط چن ه لن ه ک ر 55 شدن تهکش ب  نف

 .انجاميد

اوک، گی ناکام طرح -۵ سی کاتوليک ف رای 1605 سال در انگلي اه کشتن ب ز ش ابودی و اول جيم ان ن  The: .پارلم

Gunpowder Plan  ا .کند عملی را طرح اين پارلمان در منفجره مواد کارگذاشتن با داشت قصد فاوک ش ام  اوۀ نق

ام ھنگامی د ناک ه مان ا کاتوليک از يکی ک ه ھ ستگانش از يکی ب ه داد ھشدار ب وامبر (5  موعود روز در ک  در) ن

درکاران دست ۀھم طرح اين شدن کشف با .نشود حاضر پارلمان تگير آن ان شته و دس اه و شدند ک ن پادش  را روز اي

 .پردازند می بازی آتش به نوامبر 5 شب در ھرساله مناسب اين به بريتانيا مردم .کرد اعالم ملی جشن

6 . agnosticism  

7 .dogmatic 

com.secularismforiran.www  
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ردم چون باشند، خدايانی يا خدا بايد که انديشيد می شايد د می رخانؤم و شناسان م ه گوين ادات ک ی اعتق ۀ ھم در دين

ا د،يابي می کننده متقاعد را مطلب اين اگر .دارد وجود جوامع هً لطف ا ، 5 فصل ب وان ب شه" عن ن ھای ري  رجوع "دي

د می فکر ھم شايد .است شايع قدر اين دينی باور چرا دھد می شرح که کنيد، ه کني ی باورھای ک د ضروری دين ا ان  ت

ا نداريم؟ خدا به نيازی بودن خوب برای آيا کنند؟ فراھم مان اخالقيات برای مبنايی د را 7 و 6 ھای فصلً لطف  بخواني

 حتی دانيد، می مردم برای مطلوبی چيز را آن و داريد دين به چشمی گوشه ھم ھنوز آيا .نيست چنين چرا که ببينيد تا

م چندان دين که نديشيدبي تا خواند می فرا را شما 8 فصل باشد، شده زايل خودتان ايمان اگر ز ھ رای خوبی چي ا ب  دني

 .نيست

 .است شده ايجاد چطور گرفتاری اين که بپرسيد خود از ارزد می يابيد، می تان اجدادی و آبا دين گرفتار را خود اگر

 ھمان شما دين زياد احتمال به باشيد، مذھبیً اصوال اگر .يافت خواھيد تان کودکی دوران تعليمات در را پاسخً عموما

 گرچه نادرست، اسالم و است درست مسيحيت که انديشيد می و ايد شده زاده آرکانزاس در اگر .است تان پدران دين

ه کسی نظر که دانيد می خوب ستان در ک ده زاده افغان انی شماست، نظر مخالف ش ات قرب ودکی دوران تعليم ان ک  ت

  .انديشيد می اين عکسه ب و ايد شده زاده افغانستان در اگر طور ھمين و ھستيد

ام سومين که است، کودکی و دين ،9 فصل کل موضوع اھی پي ن بخش آگ اب اي ز ار کت ر در ني ان درست .دارد ب  ھم

   ، می خواھم ھرکسی ٩ جندش شان می آيد  humanبه جای man  وshe به جای  heشنيدن از ھا فمنيست که طور

 ميتوانيد داريد دوست اگر .شود چندش دچار شنود می را "مسلمان بچه" يا "کاتوليک بچه" مانند اصطالحاتی که ھم

د، می سخن "کاتوليک بچه" از کسی که شنيديد اگر اما بزنيد، حرف "کاتوليک والدين ھای بچه" از  را حرفش گوي

ا بچه که شويد يادآور او به مؤدبانه و کنيد قطع ر کوچک ھ د از ت ه آنن ورد در ک ين م سائلی چن ته نظر م ند، داش  باش

ورد در که آنند از تر کوچک که طور ھمان درست صاد م ا اقت ته نظر سياست ي ند داش ه درست .باش  اينکه خاطر ب

ن بر ھم پيشگفتار در ،9 فصل بر عالوه اينکه از نيستم معذور است، بخشی آگاھی من ھدف ه اي د نکت نم تأکي ما .ک  ش

 ۀبچ بلکه نيست، مسلمان بچه يک کودک فالن .کنم می تکرار ھم باز من پس .يابيد نمی را يادآوری اين مجال چندان

 مسيحی بچه .ندارد وجود مسلمان بچه .نباشد يا باشد مسلمان که است آن از تر خردسال کودک .است مسلمان والدين

  .ندارد وجود ھم

ه و سر 10 و 1 فصل ن ت اب اي د کت ه ان ه يک ھر ک يوه ب د می شرح ای ش ه دھن ه ک م داشتن چگون  از درستی فھ

ه درافتادن بدون تواند می واقعی، جھان شکوھمندی ان ب ن، دام ام نقش آن دي ا را بخشی الھ د ايف ه کن ن ک  طول در دي

  .است کرده غصب – وارانه نابسنده – تاريخ

8 .the God Hypothesis 

 م .نيست مذکرً لزوما جمله موضوع جنسيت که است ھايی جمله در مذکر ھای اسم يا ضمير کاربرد مقصود  .9
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يم شرمنده خود بيخدايی از نيست الزمً اصال .است بيخدايی به فخر من، چھارم بخش آگاھی امپي د عکس،ه ب .باش  باي

ق ۀنظار برای و .کنيم مباھات خود بيخدايی به ردن دور ھای اف رازيم، گ ه چرا اف دايی ک ا بيخ وارهً تقريب شانگر ھم  ن

ت، و ذھنی، ِاستقالل شانگر درحقيق ی ن ليم ذھن انمرد .است س سياری م ستند ب ه ھ اق در ک د می شان دل اعم ه دانن  ک

ه حدی تا .ندارند خودشان نزد حتی موارد، برخی در و شان، خانواده نزد را آن ابراز شھامت اما ھستند، بيخدا ن ب  اي

ه سبب ان ک د مؤمن رده بليغی جھ د ک ا ان دا" واژۀ ت د ترسناک و مھيب را "بيخ تان 9 فصل در .نماين  -تراژديک داس

ا .است شده ]بيخدا[اتئيست جوليا که خواندند روزنامه در والدينش که کنيم می نقل را کمدين سوينی جوليا ککمي  آنھ

 !استغفرهللا ...اتئيست اما باشد، اعتقاد بی خدا به او که بپذيرند توانستند می

ن چون بگويم، آمريکايی خوانندگان با سخنیً مخصوصا اينجا در بايد رو آمريکای در دي ا زام  چشمگيری نقشً واقع

شخند ريسک گويد می که وکيل ِکامينر ِوندی سخن .دارد ردن ري ن ک ا در دي  زدن آتش ريسک از کمی دست آمريک

روزه .است آميز غلو اندکی فقط ، 11 ندارد 10 آمريکايی نظاميان ملی انجمن در آمريکا پرچم دايان موقعيت ام  بيخ

ان ھمجنس موقعيت شبيه آمريکا در شور ناي گراي اه در ک يش سال پنج روزه، .است پ بش از پس ام ه مباھات جن  ب

دان چيزی چنين گرچه شود، انتخاب دولتی مناصب به است قادر ھم گرا ھمجنس يک ، 12 گرايی ھمجنس  آسان چن

ه شد الؤس مردم از 1996 سال به گالوپ مؤسسۀ نظرسنجی يک در 13 نيست ا ک ه حاضرند آي سانی ب ا ک  قابليت ب

 :ھرگاه دھند رأی يکسان لحاظ ھر از یئھا

ند زن ق درصد 92 ( باش د مواف ند رومی کاتوليک ،)بودن ون ،)موافق درصد 94 ( باش ند مورم  درصد 79 ( باش

 .)بودند موافق درصد  49 (باشند بيخدا يا )موافق درصد 79 ( باشند ھمجنسگرا ،)موافق

زون بسيار کرده، تحصيل نخبگان ميان در ويژه به ن،بيخدايا شمار اما، .داريم پيش در درازی راه که است آشکار  ف

د می گمان بسياری که است آن از تر ی .کنن رن در حت وزدھم ق م ن ين ھ ود، چن انی ب ه زم توارت جان ک ل اس  می مي

  :بگويد توانست

ره ترين برجسته گوھرھايش، ترين تابناک که بداند اگر شد خواھد مبھوت جھان" ايی چھ ه ھ ل ک ضيلت و عق  شان ف

 ".اند شکاک دين قبال درً کامال است، عام و خاص ۀ شھر

شان شواھد ذکر با 3 فصل در که چنان حقيقت، در ن امروز داد، خواھم ن وان می را مطلب اي ا ت شتری قطعيت ب  بي

ردم چشم به سبب اين به بيخدايان کثرت .گفت د نمی م ه آي سياری ک ا از ب روز" از م دايی 14 "دادن ُب ا خود بيخ ء  اب

 .مداري

روز را خود عقايد تا کند کمک مردم به بتواند کتاب اين که دارم اميد من د ب ا .دھن دً دقيق بش مانن ی، ھمجنس جن  گراي

رای شايد .شود می تر آسان آنھا به ديگران پيوستن دھند، بروز را خود بيشتری تعداد ھرچه ره واکنش آغاز ب  زنجي

  15 باشيم بحرانی ِجرم يک نيازمند ای،

 

10 . American Legion Hall 

11 . Wendy Kaminer, ‘The Last Taboo: Why America needs Atheism?’, New Republic, 14 

Oct. 1996. 

12 . Gay Pride movement 
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14 . coming out 

 م.راديواکتيو ای زنجيره واکنش برای آغاز برای نياز مورد "بحرانی جرم" به لميحیت . 15
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د از حاکی ھا نظرسنجی آمريکا در ه آنن دايان شمار ک ان و بيخ ر الادري ان شمار ب ی و يھودي روان حت سياری پي  از ب

 مسيحيان خالف و است، شھره سياسی ھای البی در نفوذشان که يھوديان خالف حال، اين با .چربد می ديگر ذاھبم

ه سازمان الادريان و بيخدايان است، يھوديان از بيش حتی سياسی قدرت در نفوذشان که ِاوانجليک، ستند يافت ذا و ني  ل

 و انديشی مستقل به تمايل آنان .ھاست گربه کردن ّگله ثلم بيخدايان سازماندھی واقع، در .است صفر حد در نفوذشان

دگان' از بحرانی جرم يک تشکيل نخستين، مناسب گام يک اما .دارند اتوريته با ناھمنوايی ا است، 'بروزدھن راز ت  اب

اآن از کافی تعداد تواند می کرد، ّگله را ھا گربه نتوان اگر حتی .سازند ميسر نيز ديگران برای را بيخدايی  يک را ھ

 .گرفت ناديده را آنھا نتوان ديگر که کنند اسروصد آنقدر تا کرد جمع جا

ن زيرا برآشفت، را روانپزشکان از برخی کتاب، اين عنوان در )پندار ( delusion واژه  اصطالح  يک را واژه اي

د می محسوب تخصصی ه کنن د ک ه سرسری نباي ار ب رده ک ر سه .شود ب ان از نف ه آن ه من ب تندنو نام واژه  يک و ش

می خواھم ً فعال اما .باشد کارساز اصطالح اين شايد .)ِدندار (’relusion‘: تخصصی برای پندار دينی پيشنھاد کردند

د و برم، کار به را ’delusion‘ ھمان  ن باي اربرد اي ه را ک نم توجي سی ديکشنری .ک  را  ’delusion‘ پنگوئن انگلي

ا باور:" کند می تعريف چنين اذب یادراک ي ل اينکه جالب وʺ . ک ول نق  ’delusion‘ پنگوئن ديکشنری توضيحی ق

رای ن ب ه واژه، اي سون ای فيليپ از ای جمل سم ʺ:است جان ايش روايت دارويني شريت رھ ن از ب دار اي ه است پن  ک

د در بشر سرنوشت درت ي ادری ق شر فراسوی ق د می ب ا " .باش ن آي ان شخص اي سونی .ای فيليپ ھم ه نيست جان  ک

 و، است شخص ھمان واقع در چرا، کند؟ می رھبری را داروينيسم مقابل در آمريکايی انگاران خلقت وزدعوایامر

 دادم که توضيحی اين اميدوارم .است شده مطرح اش زمينه از خارج قول نقل اين زد، حدس توان می که طور ھمان

ه از خارج اين زيرا نگيرند، خرده من بر ديگر تا باشد کافی ردن لنق زمين ورد در ک ل ديگر م ول نق ايی ق ه ھ  از ک

ول را اش جمله ميل کمال با من باشد، که ھرچه جانسون خود مقصود .نيست صادق آورم می انگاران خلقت . دارم قب

ظ: دارد می تعريف چنين را delusion  ۀواژ ُورد، مايکروسافت ھمراه ديکشنری اور يک حف اذب ب دگارم  ک ه ان  ب

وی شواھد وجود رغم اور، آن خالف ق ه ب ژه ب ه وي وان ب شانگان عن ی ناھنجاری يک ن ن نخست بخش.   "روان  اي

ه، يا ھست ھم روانی ناھنجاری يک نشانگان ايمان آيا اينکه اما .خواند می دينی ايمان باً کامال تعريف ا من ن  نظر ب

د می که موافقم 16 موتورسيکلت نگھداری ھنر و ِذن مؤلف پيرسينگ .م روبرت امیھن" گوي ه گ ر يک ک  دچار نف

  ."خوانند می شان مؤمن شوند، می پندار يک دچار بسياری افراد که ھنگامی .گويند می اش ديوانه شود، می پندار

د می را کتاب که مؤمنی خوانندگان باشد، کارساز خواھم می که طور آن کتاب اين اگر ی خوانن ين را آن وقت  می زم

ه دينخويان البته، !ای گستاخانه نیخوشبي عجب .بود خواھند بيخدا گذارند ر در شق کل د مصونيت استدالل براب  .دارن

ا مقاومت الھا ازناشی آنھ ات س ی تعليم ودکی دوران دين ن .است شان ک ا را تعليمات اي ايی روش ب ه ھ ا( ک ه ي  ب

املی ا طورتک ا طی در )شده طراحی ي ه قرنھ ه شده بھين ان خورد ب د داده مؤمن  ھای هشيو ثرترينوم از يکی .ان

ز خوف ھشدار اين شک، برابر در ايجادمصونيت ه است انگي ز ک يچ الی ھرگ ابی ھ د کت اب مانن از را حاضر کت  ب
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ا مطالبی چنين زيرا نکنند، ا .است شيطانی تراوشات ازً مطمئن ين من ام ه دارم يق ان ک ديش مردم سيار آزادان د ب  :ان

ا است، ودهنب موذيانه خيلی شان کودکی دوران دينی تعليمات که کسانی اليم آن اينکه ي د، نکرده "ھضم" را تع ا ان  ي

ا آزاده ھای جان اين .آيند فائق تعاليم آن بر که بوده قوی قدر آن شان ذاتی ھوش ه تنھ شويقی ب دک ت از ان د ني ا دارن  ت

اب اين کس ھر که اميدوارم من کم، دست .برھانند دين چنگ ًکامالاز را خود د می را کت د خوان ا بتوان د خود ب  بگوي

 .'توانم می که نميدانستم'

  17 ...ام بوده بسياری ھمکاران و دوستان ھای کمک مديون من کتاب اين تأليف برای
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