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  خيزش بی خدايان
  

 از اشپيگل

ھا را  ھا روابط انسان ، کشيشکند اين يک واقعيت ناھنجار است وقتی که واتيکان به کاريکاتور محمد اعتراض می«

دانند و رئيس جمھور ايران در سازمان ملل، نور امام زمان  به بھانۀ اينکه مغاير طبيعت است، غيرقابل قبول می

  :گويد داوکينز می» .کند  اتمی کشورش سخنرانی میۀ برنامۀبيند درحاليکه دربار را دور سرش می

ھای صليبی، سوزاندن  ورھای انتحاری، يازده سپتامبر، جنگديگر تر! دنيائی را تصورکنيد بدون مذھب «

ھای ايرلند شمالی و مبلغان مذھبی که جيب مردم  کشی بوسنی، کشتار يھوديان در اروپا، نا آرامی جادوگران، نسل

ھای  جھانی بدون طالبان، بدون رئيس جمھوری که سخنانش را با گفته. کنند، وجود نداشت لوح را خالی می ساده

  ».شد آميزد  قبل از آنکه فرمان بمباران کشورھا  را بدھد، بھشت می يح میمس

سالح آنھا، . کنند تا جھان را از اسارت خداوند آزاد کنند نسل جديدی از منتقدان و دانشمندان، خودشان را آماده می

ای که  ای نوين در خانهھ آتئيست» پاپ«. ھا و آخوندھاست داروين، اينترنت و نارضايتی رو به رشد مردم از کشيش

ای است برای ھمه آنانی که تصميم   متفکر برجسته"ريچارد داوکينز". کند بيشتر شبيه کليساست، زندگی می

ريچارد داوکينز،  .اند، جھان را برای ھميشه از اعتقادات مذھبی، مالھا و مجاھدين تمامی مذاھب، پاک کنند گرفته

، به عنوان »ليسیافارين پ «ئی امريکاۀو مجل» پروسپکت« انگليسی ۀل تکامل، از طرف مجۀشناس در زمين زيست

، اما »ژن خودخواه«ھای مھمی نوشته است از جمله  داوکينز کتاب. سومين روشنفکر اثرگذار دنيا انتخاب شده است

ھا  بترين کتا  در امريکا و انگليس، سی ھفته جزو پرفروش٢٠٠٦که در سال » توھم خدا « با کتاب ديگر خود، 

  :گويد او می.انگيزی نوشته شده است انگيز و با قدرت کالم شگفت بود، مشھور شد؛ کتابی که بسيار ھيجان

مذھب در بيست سال گذشته، خيلی راحت کارش را انجام داده است، چون افرادی که مذھبی ھستند، ناخودآگاه از  «

ھا ارج بسياری نھاده شده و آنھا را به  به کشيش. دشون ھای برجسته در نظر گرفته می طرف ديگران به عنوان انسان

اند و  کنند، اما حاال موضوع فرق کرده است؛ مردم از اين جريان خسته شده دعوت می" ھای اخالق کميسيون"تمامی 

اکنون زمان درستی است برای نگاه و تفکری تازه برای تمام . اين با قدرت گرفتن اسالم بی ارتباط نيست
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سالح آنھا دانش و . اند را انتخاب کرده» اعتقادی ندارم و اين پسنديده است«ھا، شعار  آتئيست» .وينھای ن آتئيست

آنھا تصميم . خالف زمان فوئرباخ و ولتر با استفاده از اينترنت، اين شعار را ھرکسی می تواند بشنود. عقل است

ار است وقتی که واتيکان به کاريکاتور محمد اين يک واقعيت ناھنج« . جلوگيری کنندئیگرا دارند از بازگشت مذھب

دانند و رئيس   اينکه مغاير طبيعت است، غير قابل قبول میۀھا را به بھان ھا روابط انسان کند، کشيش اعتراض می

 اتمی کشورش ۀ برنامۀبيند در حاليکه دربار جمھور ايران در سازمان ملل، نور امام زمان را دور سرش می

خدای کتاب عھد عتيق يکی از « . خيلی از نظرات داوکينز مورد استقبال مردم قرار گرفته است» .کند سخنرانی می

ھای تاريخ اديان و ادبيات است؛ حسود، ناعادل، نژادپرست، متنفر از ھمجنسگرايان، قاتل  ترين شخصيت نا مطلوب

شود که آيا آتئيست  ال میؤاو سوقتی از » .ھای کوچک  قوميتۀبين و از بين برند بين، خود بزرگ کودکان، کوته

من تنھا . توانيد آتئيست نشويد  فکر کنيد، نمیئی طالۀاگر شما ھم به زئوس، آپولو و گوسال« : دھد است؟ پاسخ می

که  ھا وجود دارد؟ در حالی که آيا شانسی برای آتئيست  اينۀاو دربار».کنم يک خدای ديگر به ليست خدايان اضافه می

  :گويد  سال آينده ظھور خواھد کرد، می۵٠ مردم اعتقاد دارند که مسيح تا  درصد٤٤در امريکا،

ھا از  شود و خيلی باره می ھای گوناگونی در اين کنم که شانس خوبی داريم، حاال به ويژه در اينترنت، بحث فکر می «

 Brightم نوين خود را طرفداران آتئيسمآتئيس ».زند، خوشحال ھستند که کسی پيدا شده که حرف دل آنھا را می اين

آنھا به . طبيعی دارد  کسی است که به دنيا نگاه طبيعی وفاقد ازھرگونه نظر فراBright. نامند می) بين روشن(

  :گويد داوکينز می. ارواح، فرشتگان و خدا اعتقادی ندارند

شود   بد تفسير میبينانه باشد ولی در امريکا اصطالح آتئيست خيلی کمی خود بزرگ Brightشايد اصطالح   « 

شان  شوند و نظرات ھا در شھرھای بزرگ امريکا ھر ماه دور ھم جمع می آتئيست» .ی ھمجنسگرا درست مثل کلمه

خدا وجود ندارد؛ وجودش غير منطقی، : گونه خالصه کرد توان اين اين نظرات را می. کنند را با يکديگر مبادله می

ھا نگاھی به دنيا دارند  آتئيست. نه تنھا نادرست بلکه به ضرر ما ھستنداديان . ناالزم و بدتر از ھمه خطرناک است

گيری جديد در مقابل مذھب  آتئيسم نوين با جبھه. کنند  اساس علم تفسير میهآنان جھان را ب.  اساس دانش استهکه ب

ر دست دارند تا بر سر داند که نبايد مثل گذشته با اديان کنار آمد بلکه آنھا حاال آنقدر مدرک د خود را موظف می

  :گويد داوکينز می. واقعيت بجنگند

ھای صليبی، سوزاندن  ديگر ترورھای انتحاری، يازده سپتامبر، جنگ!  را تصور کنيد بدون مذھبئیدنيا « 

ھای ايرلند شمالی و مبلغان مذھبی که جيب مردم  کشی بوسنی، کشتار يھوديان در اروپا، نا آرامی جادوگران، نسل

ھای  جھانی بدون طالبان، بدون رئيس جمھوری که سخنانش را با گفته. کنند، وجود نداشت ح را خالی میلو ساده

خواھی  طلبی و زياده اما آيا اين قدرت» .شد آميزد قبل از آنکه فرمان بمباران کشورھا را بدھد، بھشت می مسيح می

ھا در ايرلند شمالی به  ھا و کاتوليک  پروتستانجنگ بين«شوند؟   خاکی میۀنيستند که باعث زشتی و بدی در اين کر

 که ھيچ تفاوتی جز ئیھا گيری مابين انسان جھت اختالفات تئوريک مذھبی نيست بلکه ھدف آنھا انتقام است، انتقام

ھا در  آتئيست» .شود شان با يکديگر ندارند و اين تفاوت و مرزبندی توسط مدارس مذھبی زنده نگه داشته می مذھب

آنھا خودشان را در مقابل موجی قرار . ترند اند، فعال  که بيشتر مورد حمالت تروريستی قرار گرفتهئیکشورھا

کريستوفر "ھا را  در امريکا رھبری آتئيست. خواھد جھان را به سمت يک جھاد تمام عيار پيش ببرد اند که می داده

  :پيام آخرين کتاب او اين است.  به عھده گرفته است"ھيچکنز

کشی،  اش دروغ و ترس است، باعث نسل کند، دشمن علم و پايه  بزرگ نيست، مذھب ھر چيزی را مسموم میخدا «

ما به «کتاب آخر او .  است"ميشل انفرای" ۀھا به عھد در فرانسه رھبری آتئيست ».شود تبعيض نژادی و جنسيتی می
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، "آيان ھيرسی علی"در ھلند . دين نوين باشدگذار يک  گويد که قادر است پايه خود او می. است» خدا نيازی نداريم

 "پير جورجو اديفردی"در ايتاليا . وگو کند تواند با اسالم گفت کند اگر فکر کند، می بينی می غرب را متھم به کوته

 يازدھم ۀحادث. سر و صدای بسياری به پا کرده است» توانيم غير مسيحی باشيم چرا می«اش  دان، با مقاله رياضی

 بر اين باور "جری فارل"جمله  ھا، من ئیبسياری از امريکا. به اين موج آتئيسم بسيار کمک کرده استمبر سپت

سام " گناھکار است، اما ۀمبر شده و اين کيفر جامع يازدھم سپتۀ و فمينيسم مفرط ، باعث فاجعئیجنسگرا بودند که ھم

 يازدھم ۀکند که قھر خداوند  دليل فاجع دآوری میمبر شروع به نوشتن کتابی کرد که در آن يا سپت١٢ دقيقاً "ھريس

توانست بدون اعتقاد به خداوند قبل از اصابت ھواپيما،   دانشگاه نمیۀيک تحصيلکرد. مبر نبود، بلکه خود خداوندسپت

عی ھا به طبي ئی درصد امريکا١٢دانست که تنھا   می"سام ھريس". هللا را فرياد بکشد و ھواپيما را به ساختمان بکوبد

بودن رخدادھای طبيعی اعتقاد دارند و بسياری از آنھا فکر می کنند که دست يک دانای کل در ھمه چيز طبيعت در 

  :گويد ھريس می. کار است

ھا اعتقاد دارند که کل  ئی زمين، ھنوز بيشتر از نيمی از امريکاۀ عمر کرۀپس از يک صد سال پژوھش دربار «

او » .ھا چسب را اختراع کردند که سومری  سال بعد از آن١٠٠٠ سال پيش به وجود آمده است تقريباً ٦٠٠٠جھان 

ھا  توانست بپذيرد که نمايندگان امريکا از طرف افرادی انتخاب می شوند که اعتقاد دارند دايناسورھا و موريانه نمی

. داند که تنھا نيست رو شد؛ حاال او می با استقبال فراوانی روبه» پايان اعتقاد مذھبی«کتاب او . در کشتی نوح بودند

خواست جان  ه نمیخودداری کرد چراک» نامه به ملت مسيحی«رش  عربی کتاب ديگۀھريس از دادن مجوز ترجم

  :ھا از اين قرار است ده فرمان آتئيست. فتدمترجم به خطر بي

ھای غير قابل توضيح،  پديده. به احتمال بسيار زياد ھيچ نيروی فراطبيعی وجود ندارد ! شیتو نبايد اعتقاد داشته با-١

دار  وجود خداوند را درست مثل وجود اسب شاخ.  آنھا نشده استۀدليل بر معجزه نيستند بلکه پژوھش کافی دربار

  . دوباره بازيافت شده استآتئيسم راه درمان اعتقاد نيست بلکه سالمتی روحی. توان با مدرک اثبات کرد نمی

وحی ريشه در . عکسه خدا محصول انسان است، نه ب!  تو نبايد در ذھنت تصويری بسازی و آن را خدا بنامی-٢

دھيم چراکه  ما کارھای غير عقالنی بسياری انجام می. ھای مغز دارد و نه ارتباط با جھان ديگر ديدگی اليه صدمه

  .گير خودکار برای تفکر است اعتقاد، بيشتر شبيه سرعت. رده است غير واقعی توليد کۀمغز ما يک لحظ

از زمان .  زندگی مسالمت آميز با معتقدان به سر آمده استۀدور!  را در کنارت تحمل کنیئی تو نبايد ھيچ خدا-٣ 

« : گويد می "ھيچنز".  نداردئیزيستی با معتقدان معنا فتوا عليه سلمان رشدی و جھاد در مقابل جھان مدرن ديگر ھم

مؤمن تا جھان . خوانم  می"توماس پين"بينی و من  تواند بگويد که خيلی خوب، تو رؤيای امام زمانت را می آدم نمی

  ».کشد را به زانو درنياورد دست از کار نمی

تئوری داروين تمامی توضيحات کافی را داده است که چطور از بی !  تو نبايد حتماً يک خالق داشته باشی-٤ 

  .ی، نظم به وجود آمده است و احتياجی به يک طراح ھوشمند نيستنظم

ھيچ انسانی از بدو تولد مسيحی يا !  شان آزاد بگذاری  تو بايد ارزش کودکان را بدانی و آنھا را در انتخاب خدای-٥

که تمام عمرش  اينآيد، احتمال   مذھبی به دنيا میۀ کسی که از بد اقبالی در يک خانواد. مسلمان به دنيا نيامده است

 لباسی را نداشته باشد و ۀ ھيچ دکمۀ استفادۀ پنسيلوانيا، اجاز"ھای آميش"درگير شيرينی شربت شھادت بشود يا مثل 

و ھای نوين خواھان آموزش  آتئيست. از لحاظ فکری يک عمر به صندلی اعتراف کليسا زنجير بشود، زياد است

 روحی و فکری آنھا ۀفاوت زيادی بين تنبيه بدنی کودکان و سوء استفادآنھا ت. پرورش عادالنه برای کودکان ھستند

  .بينند در مدارس راھيان مسيح نمی
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که   اخالق وجود دارد بدون آنۀيک فلسف! آيا بدون خدا ھر چيزی مجاز است؟  نه!   نيکوکار باش حتی بدون خدا-٦

  :گويد  می"ھيچنز". معتقد به مذھب باشد

  ».کنند کنند وقتی که به کوتاھی اين زندگی فکرمی ا يکديگر بھتر رفتار میھا ب به نظر، انسان « 

 اشتراکی بين آنھا ۀدانش و اعتقاد مثل آب و آتش ھستند و ھيچ نقط!  تو نبايد خدای ديگری کنار دانش جای دھی-٧ 

  .اعتقاد مذھبی بعضی از دانشمندان چيزی جز خودفريبی و بازی با کلمات نيست. وجود ندارد

ورزی را باعث اضمحالل روح و  کنند و عشق  بين زن و مرد را محدود میۀتمامی مذاھب رابط!   عشق بورز-٨ 

تر به سکس و موسيقی داشتند، ما  چنانچه جوانان در مصر و پاکستان، زندگی شادتر و دستيابی راحت. دانند جسم می

  .به قوانين ضد تروريسم کمتری احتياج داشتيم

فلوت سحرآميز . شود چيزھای زيبا خلق کرد بدون اعتقاد مذھبی ھم می!  نبايد زانو بزنیتو خود خالقی و-٩

 نه بتھوون دليل وجود خداوند نيستند ۀھملت شکسپير و سمفونی شمار. موتسارت احتياجی به اعتقاد مذھبی ندارد

  .ليل وجود شکسپير و موتسارت ھستندبلکه د

 ۀاحساسات مذھبی، نگھبان فلسف. ای داده شود نبايد به مذاھب حقوق ويژه!  تو نبايد پايبند قوانين مذھبی باشی-١٠

مخالفان  .شان باشد شوند چنانچه ُمھر مذھب روی تر انجام می ھا راحت ھا و حماقت پليدی. اخالقی و سياسی نيستند

.  دانشمندان ھستندتعجب داوکينز است؛ چرا که اکثر آنھا جزوۀ شان ماي سرسخت آتئيسم، افرادی ھستند که مخالفت

ترين  کند برای مثال مايکل روسه يکی از برجسته بينی آنھا وارد نمی ای به جھان دانشمندانی که وجود خداوند ضربه

از پنج کتابی که در يکی .  آور است ، آتئيست بودن برايش شرم»تّوھِم خدا« گويد که با توجه به کتاب  فيلسوفان می

شناس مولکولی دانشگاه   آليستر مک گارت، زيستۀنوشت» توھم داوکينز« شده، کتاب نوشته» توھم خدا«مقابل کتاب 

به نظر . کند ھای غير دقيق اطالعات، انتقاد می آليستر مک گارت از کتاب داوکينز به جھت اقتباس .آکسفورد است

ھای نوين  آتئيست.  استاز لحاظ علمی مردود» کند اعتقاد به خدا مثل ويروس عمل می«گويد  ای که می  او، نظريه

کنند، اما برای مثال کمتر مؤمنی  کنند و به آنھا حمله می نظرات گروھی مشخص از معتقدان به مذھب را انتخاب می

آوری دعاھای مؤمنين باشد و به آنھا  پندارد که دائماً در حال جمع به طور جدی خداوند را مثل يک مرکز تلفن می

کنند   آنھا توجه کنند، تفسير میۀای آسمانی را بدون آنکه به حکايات تمثيلی و شعرگونھ آنھا جمالت کتاب. دھد پاسخ 

 قديس کليسای کاتوليک بحث و ٥١٢٠ ۀتوان دربار البته که می. دانند و اعتقاد به خدا را با قوانين مذھبی يکی می

  .ارتباط زيادی ندارند» اعتقاد به خداوند«جدل کرد اما اينھا با 

وگو با پاپ اذعان داشت که حتی  صحبت می کند و در گفت» پست سکوالر« ۀ يشه از جامع ھابرماس ھم

پاپ . کنند تا استانداردھای خودشان را پيش ببرند  مدنی تکيه میۀدمکراتيک به اعتقادات مذھبی جامع  ھای حکومت

 اصلی ۀاما اين دقيقاً به ھستشود خداوند را مقابل ھيچ کس در يک کارزار سياسی وارد کرد،  گويد که ھرگز نمی می

مبر،  يازدھم سپتۀتفکر آتئيسم ربط دارد چراکه در اصل برای آنھا وجود خداوند خيلی مھم نيست بلکه داليل فاجع

 به ريشه ھای ئیگرا آيا غرب بايد در مقابل اسالم. اکنون زمان يک چرخش است. آنھا را ھراسان کرده است

ھا خواھان کامل  عتماد به نفس در کالسھای درس، صليب آويزان کند؟ آتئيست يھودی خود بازگردد و با ا-مسيحی

کنند و غرب  احترامی می گويند نه تنھا اسالم بلکه تمامی مذاھب به ھوش انسان بی شدن آگاھی جامعه ھستند و می

 –روشنگری «يان بروما در کتابش . حمايت کندروھای اسالمی  طلبان و ميانه نبايد به ھيچ عنوان از اصالح

  :نويسد می» ئیبنيادگرا

نه ھر مسلمانی و نه حتی ھر مسلمان مؤمنی، لزوماً مجاھد در راه خداست؛ باز شدن بيمارستان مسلمانان در  « 
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 غرب نيست بلکه يک موضوع کامالً طبيعی و مترادف ۀزدگی جامع  اسالمۀ بانوان، نشانۀروتردام يا ساحل ويژ

 مدرن، نظرات اديان مثل ۀبرای سيستم راھيابی يک جامع» .ھا است  يا ساحل لختیچيزی مثل رستوران گياھخواران

 تکثرگرا است که در آن اعتقاد مذھبی جزو الينفک حريم ۀدمکراسی يک مجموع.  دور اما مفيد استۀيک ماھوار

   .ھراسيم خصوصی است و ھرگز نخواھد مرد تا وقتی که ما از مرگ، تاريکی، غريبه و از يکديگر می
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