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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٣ دسمبر ١۶

  

  بخش دوم

  گويند؟ چرا برخی از سؤال ھا را انديشمندان دينی جواب نمی
  

خصوص اگر دين آلوده و ظالمانه و دور از ه او دين ستيز بود، ب ":در اخير بخش اول اين مبحث در مورد اپيکور نوشتم

بود، اما خدا ستيز نبود؛ اگر چه نتوانست خدای خود را، مانند خيلی از خداپرستان غير دينی معاصر،  عقل و منفور می

  ."بدرستی بشناسد و بدرستی بشناساند

 در عين دين ستيزی، به وجود خدا باور داشته باشد، میدر اينجا برای توضيح اين مطلب، که آيا ممکن است يک انسان 

وجود صد ھا و . گويم که آره، تجربه و اطالع از باورھای ديگران نشان داده است که چنين چيزی ھم ممکن است

در . تھزاران انسانی که به دين باور نداشتند و ندارند، ولی به خدا باور داشتند و باور دارند، دال بر تأئيد اين گفته اس

  .ميان اين ھزاران انسان، به تعداد زيادی عالم به معنی واقعی آن ـ ساينتست يا وسنشافتلرـ وجود داشتند و وجود دارند

در واقع وقتی به تکامل سير انديشه ھای علمی ـ فسلفی در شرق و غرب به شکل سزاوارتری نظر شود، ديده خواھد شد 

کنم ـ  حث روی انديشمندان شرقی را به يکی از بخش ھای بعدی محول میکه از زمان ھای بسيار دور تا امروز ـ ب

تعداد بيشماری از متفکرين و دانشمندان صاحب نام، مانند پروتاگوراس، سقراط ، اوھمروس و ديگر فيلسوفان دوران 

 فيلسوفان و دانشمندان ...دانشمندان دوران رنسانس و اينشاين، راسل، نيتون و انتی فيلو و... باستان و گاليله و کپلر و

دوران معاصر وجود دارند که با نظم و منطقی در خور قبول و احترام عقايد شان را در مورد خدا و دين بيان داشته اند؛ 

  :رسم مثال، اشاره کنمه کوشم به آرای چند نفر از آن ھا، ب خاطر اختصار کالم، ھمانگونه که گفته شد، میه که ب

در واقع خود را در ميان ندانم گرا ھا " دانم دانم که ھيچ نمی می: "ن اين جملۀ مشھور خويش سقراط با گفت:سقراطـ  

اين که اين محدويت را تنھا به . دانست او تميز يا عقل انسان را برای درک جھان و ھستی کافی نمی. قرار داده بود

  . کار برده است، استنباط کرده  جمله ای که بتوان از زمان خودش قائل بود، يا برای ھمۀ دوران ھا ھمۀ انسان ھا، نمی

نداشتن اعتقاد به دين مرسوم در ۀ مھم اين است که ندانم گرائی او در نتيج. له در اين مبحث زياد ھم مھم نيستأاين مس

 بود، دانستگی ھای جامعه اش بوده است؛ چرا که اگر به دين مرسوم در ميان مردمش ـ يا ھر دين ديگری ـ باورمند می

دارند، کامل و  خويش را بر وفق دانستگی ھای دين خويش که بر حکم طبيعت اديان خود را کامل و بی نقص اعالم می

 اين که وقتی کسی به دينی باور ۀنتيج. دانم دانم که ھيچ نمی داشت، و ھيچ گاه نمی گفت که می بی نقص اعالم می
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تواند از راه ھای عملی و علمی ھم  که نمی ه باشد و از آنجائیتواند باور داشت نداشته باشد، به خدای آن دين ھم نمی

  ." دانم که خدا ھست يا نيست نمی"کند که  وجود خدا را ثابت کند، اقرار می

ھيچ . دانم اکتفأ شود ندانم گرائی منفی آن است که تنھا با گفتن نمی. يکی مثبت و ديگری منفی: ندانم گرائی دو گونه است

شود و ھيچ اقدامی در راه شناخت نھائی منشأ، عامل و علل پيدايش ھستی صورت نگيرد، و ندانم نظر ديگری داده ن

کشد و به  دانم، از جستن و تحقيق و تعقل دست نمی کند که نمی که اقرار می گرائی مثبت آن که شخص ندانم گرا با آن

 ه کنه و راز ھستی و خدا يا بيخدائی پی میاين که روزی نه يک روز، باالخره انسان به مدد عقل، علم و تجربه اش ب

  . برد، باور دارد

گويند ذره ای  شايد اين خبر راديو بی بی سی که پژوھشگران مرکز تحقيقات فزيک سرن، آزمايشگاھی در سوئيس، می

اء جرم، تواند با توضيح منش رۀ خدا باشد و اين گشف میذتواند ھمان بوسوِن ھيگز معروف به  را کشف کرده اند که می

درک ما را از آغاز جھان متحول کند، قدمی باشد به دنبال ھزاران قدم و قبل از صد ھا يا ھزاران قدمی باقی مانده در 

 . بی. در سايت بی٠۴/٠٧/٢٠١٢اين خبر بتاريخ . راه شناخت ھر آن چيزی که تا کنون برای ما ناشناخته مانده است

  .  نشر شده بود.سی

  ، بيشتر از جمله طبيعت خداوند در اعمال : " گفت  سخنان، شايد سخن گاليله باشد که میۀن، از ھمبھترين سخ: گاليلهـ  

  ."شود  می  ، متجلّی  انجيل  مقدس ھای

يکی از داليل ديگر ھمانا . دھد که او به وجود خدا باور داشت، اما به دين باور نداشت اين سخن به خوبی نشان می

(!)  خالف کالم صريح خدا مبارزه طلبيده،تدار کليسا و دين را به قياست پاپ بود، زيرا او ا وی در دادگاھی به رۀمحکم

  . که در کتاب مقدس آمده بود، نظری را که بعداً درستی آن ثابت گرديد، ابراز نمود

 کوپرنيکوس، میکه گاليله، و قبل از او  در آن زمان کليسا به اين اعتقاد بود که زمين مرکز عالم ھستی است، در حالی

گفتند، يکی در خفأ و ديگری آشکار، که زمين به دور خورشيد می چرخد،  آن ھا می. گفتند که چنين چيزی حقيقت ندارد

  .نه خورشيد به دور زمين

خدا را در طبيعت جستن، کار فرھيختگان و اربابان خرد است؛ و خدا را در تعاليم پر از تناقض دين، کار انسان ھای کم 

  .  انسان ھای خوشباور استعقل يا

اينشتاين که به دليل جايگاه بلند علمی اش از احترام زيادی در ميان انسان ھای صاحب خرد و تحصيل بھره : اينشتاينـ 

تبديل انرژی به "  را که يک صد سال از معرفی فرمول ٢٠٠۵ور است، و به دليل ھمين ارزش واالی علمی اش سال 

زيک نامگذاری کردند، به جواب نامه ای که از يک دخترک صنف ششم ـ شايد يازده يا وی می گذشت، سال ف"  ماده

  :کند دوزده ساله ـ دريافت نموده بود، نوشته می

  :اين پاسخ من است. من تالش کرده ام به پرسش تو به ساده ترين شکل ممکن پاسخ دھم" 

و اين در . فتد ا به دليل وجود قوانين طبيعت اتفاق میفتد اتحقيقات علمی بر اين پايه استوار ھستند که ھر اتفاقی می

به ھمين دليل، يک دانشمند محقق به سختی ممکن است باور کند که اتفاق ھا تحت . مورد رفتار مردم نيز صادق است

  .به دليل خواست يک موجود ماوراء طبيعی باشد) اتفاق افتادن آنھا(تأثير دعا ھا قرار بگيرند، مثالً 

که  د به اين توجه داشته باشيم که دانش واقعی ما نسبت به اين قوانين ناقص و پراکنده است، بنابراين باور به اينالبته باي

 حال تا حدوده دھد نيز خود مبتنی به گونه ای از ايمان است و اين ايمان تا ب قوانين طبيعی ھمه چيز را توضيح می

  .زيادی به دليل موفقيت ھای تحقيقات علمی موجه شناخته شده است
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گونه ای جدی به دنبال علم باشد، متقاعد خواھد شد که روحی در قوانين جھان تجلی ه اما از طرف ديگر، ھر کس که ب

اين رو است که از . يافته است، روحی برتر از انسان که در مقابل آن ما با قدرت کم خويش بايد احساس فروتنی بکنيم

  ."دنبال دارد، که البته اين با دينداری افراد خام بسيار متفاوت استه تعقيب علم احساس دينی خاصی را ب

  :سؤال دخترک چنين بوده است

  *خوانند؟ خوانند برای چه چيز دعا می خوانند؟ اگر می کنند و نماز می آيا دانشمندان نيز دعا می"

کند، ھمان باور قلبيی است که اگر تحقيقات علمی آن را ثابت کند، به علم و يقين  ز آن ياد میايمانی که اينشتاين در باال ا

گيرد که به  شود، در غير آن  باوری است بدون دليل که محور زندگی و تفکر برخی از انسان ھائی قرار می تبديل می

دھد، خوب يا بد،  ی که در زندگی شان رخ میعلم و دانش و عقل و تجربه و طبيعت اعتنائی نشان نمی دھند و ھر اتفاق

  .  دھند که ارتباطی به او داشته باشد، ربط می آن را بدان چيز يا شخص يا موجودی که به آن ايمان دارند، بدون اين

  .رابطۀ دين و دعا خواندن و از خدا طلبيدن در اديان، رابطه ای است سخت عميق و غيرقابل انکار

دراسل رياضی دان، فيلسوف، منطق دان و برندۀ جايزۀ نوبل در ادبيات که يک ندانم گرای مثبت  برتران:برتراندراسلـ 

 :گويد انديش ـ مانند نگارنده ـ بود، در اين خصوص می

 گرا   ھای فلسفی محض سخن بگويم، بايد بگويم که خود را يک ندانم به عنوان يک فيلسوف، اگر بخواھم برای شنونده"

 .ی وجود نداردئ که کسی بتواند اثبات کند که خداکنم برھانی قاطع وجود داشته باشد را که فکر نمی چ. کنم توصيف می 

  .)يا خدائی وجود دارد ـ نويسندۀ اين مقاله(

کنم که بايد بگويم من يک خداناباور  از سوی ديگر اگر بخواھم بر فرد معمولی در خيابان اثری صحيح بگذارم، فکر می 

سان بگويم که  چنين به ھمان  ی وجود ندارد، مجبورم که ھم ئتوانم اثبات کنم که خدا  گويم نمی تی می چرا که وق. ھستم

  ".توانم اثبات کنم که خدايان ھومری وجود دارند نمی 

  :گويد می" ندانم گرا بودن چيست ؟ "ۀراسل ھمچنين در مقال

 ھا  زندگی بعدی، آنگونه که مسيحيت و ديگر مذاھب به آنکند که دانستن حقايقی در مورد خدا و  يک ندانم گرا فکر می "

  ."پردازند، غير ممکن است می 

علت اميدواری وی علم و عقل و . ندانم گرائی مثبت ھمراه با اميدواری است. چنين انديشه ای ندانم گرائی منفی است(

  .)باشد ـ نويسندۀ اين مقاله تجربه و پرداختن به طبيعت می

  :گويد خويش باز ھم می" اجتماع انسانی"دين، در کتاب و در ارتباط با 

که اين ترس و اضطراب را آرام  شده و برای اين  است که باعث ترس و اضطرابش می   ديده  ھائی را می انسان پديده"

ده استفاده ش  ھا که بعد منجر به پيدا کردن راه حلی مناسب و منطقی می  توانسته از علم و شناخت واقعی پديده کند، نمی 

. است  کرده   کرده و به تعبيری دل خود را خوش می کند در نتيجه به جای عالج واقعه يک مسکن برای خود پيدا می

که اگر ما اينجا   و اينبھشتيا با اعتقاد به .  کرده مثالً با اعتقاد به قضا و قدر ناماليمات زندگی را برای خود تعريف می

 کشيم در عوض بھشتی وجود دارد که در آنجا راحتيم ناماليمات زندگی را برای خود تحمل پذير و توجيه می  سختی می

  ."است کرده  

ردن مفھوم فلسفه، نيوتن فيلسوف و رياضی دان و فزيک دان معرف انگليسی، ھم در حال گرانبار ک: ايزاک نيوتنـ  

 جديدی را به مدد مفاھيم نظم، ذرات صلح و جامد و ۀ بود، و ھم مابعد الطبيع خودۀمطابق بينش ھای کالن خداشناسان

  .* زيک مورد نظر او خواھد بودوم فوجودی خردمند و توانا می سازد، که مبنأ و مق



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 هناباوری به خدا، به اين اعتقاد رسيد که خداباوری ب، فيلسوف تحليلی معاصر باالخره بعد از زمان درازی انتی فيلوـ 

دارم متوجه خدا : " حين يک صحبت تيلفونی به گری ھابرماس، يکی از دوستانش، گفت٢٠٠۴او در سال . حق است

  ."باور شدن خود می شوم

ه عاصر جھان که يا ب دانشمندان معتبر و مۀھمانگونه که قبالً ھم يادآور شدم، اشخاص فوق را منحيث مثال از ميان ھم

بدون ترديد، اگرخواسته باشيم، اين سلسله را تا ھرجا که .  ندانم گرا ھا ھستند، برگزيدمۀخدا اعتقاد دارند يا از جمل

به معنی ديگر به . اين اشخاص درعين خداباوری يا ندانم گرائی، دين باور نبودند.  توانيم ادامه بدھيم خواسته باشيم، می

  .داشتندخدای دين باور ن

که مردم دين  کنم دليل واقعی اين فکر نمی : "کند خويش نوشته می" چرا من يک مسيحی نيستم"برتراندراسل در کتاب 

شود که خيلی  بسيار گفته می .  پذيرند ھا دين را به داليل احساسی می آن .  پذيرند ھيچ ربطی به استدالل داشته باشد را می

  به من نيز گفته شده است؛ اما چنين چيزی نديده.  سازد م، زيرا دين افراد را با فضيلت میاشتباه است که به دين حمله کني

  ."ام

ی وجود ندارد، ئ اثبات کند که خدافکر نمی کنم که برھان قاطع وجود داشته باشد که کسی بتواند: "گويد او ھمچنين می

  ."  شمار می نگرم  ھای بی  يک بيماری و منشأ رنجۀ را به ديددينمن : "گويد ولی در مورد دين می

ـ حال اين روح ھر چه ھست ـ باور دارند، " روحی برتر از انسان" دانشمندان به ۀکه ھمه يا تقريباً ھم خالصۀ کالم اين

 با ننگ پذيرش مذھب يا دين و خدای دين، آنگونه که اپيکور گفته بود، آلوده اما ھيچ يک حاضر نشده است دامن خود را

  . کند

دانند و تقريباً ھمه به اين باور ھستند که تبيين چيستی و  ھمه، مانند اينشتاين، خداباوری را از دينداری خام متفاوت می

  . عقالنی وجه نه ممکن است و نه چگونگی خدا از راه دين به ھيچ

 حال حاضر چنين اميدی وجود ندارد، غير که در ناخت ھستی را از راه طبيعت و عقل و علم و تجربه، با آناينھا ش

  .ممکن نمی دانند

  !در بخش بعدی داليل دين گريزی يا دين ستيزی مردم را بيان خواھم داشت، اگر زندگی ياری کرد

  

  ادامه دارد

١۴/١٢/٢٠١٣  

  

  

  ويکی پديا* 

 


