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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 ايدولوژيک مسايل

  

  جھانگير محبی: فرستنده

١٨/١٢/١٠  

  

 برابرند"پروردگار" ھمه درپيشگاه:ميگويند

 است بسيارقوی،مھربان وعادل"پروردگار" :ميگويند

 تسلط دارد ه چيزوبرھمه کائناتبرھم"پروردگار:"ميگويند

 خاکی ديده نشده است کره  ازاين باالتربراينئیتاکنون ياوه گو:نيچه ميگويد فريدريش

  )بی خدائی(ئيسم  دربارۀ آته ھائی درس
   برگردان از رضا ناصحی

 پيشگفتار مترجم

امی و، ئیاز سو. کند خدا را  بار منفی دارد، نفی میئیاز نظر معنا" آته"واژۀ ا اژهتم ه یئھ ازنمودن آن  ك رای ب ه  ب   ب

ه ار گرفت ده ك شوند  ش الب پي ا س ی ي د  منف ی:  دارن دا ب ی)a-theisme ( یئ ـ خ انی  ، ب ، ال ـ )in-croyance(  ـ ايم

ا )a-gnosticisme (  گری ادری رن ).in-difference (  یئ، بی ـ اعتن ه  از سوی ديگر، ق ا سرکوب و کين وزی ھ ت

د ا، اين مفھوم را ھراسناک جلوه میھ ئيست عليه آته ه. دھ ر آت ا اينکه عم ا ب ان است، ام ۀ ادي ر از ھم سم بس درازت ّئي
ه ست آت د ئي ته ان خن داش ال س دک مج سيار ان سيار ب ا ب رکوب. ھ ل س ه دلي م ب خن ھ دک س ين ان ازه از ھم ا و ت ھ

ا از ئيست و نوشته دان آتهآگاھی ما از انديشمن. ھا، چندان چيزی جان سالم به در نبرده است سوزان کتاب ھای آنان، تنھ

يم، برای نمونه، در ايران، آنچه از انديشمندانی چون رازی می. ھای مخالفانشان ميسر شده است خالل انبوه نوشته دان

  .توزش به ما رسيده است از زبان مخالفان کينه

  :مسيح، پيران فرزانۀ ھندی گفتندئيسم ھمين بس که دو ھزار و پانصد سال پيش از ميالد  در قدمت بيشتر آته

  .در آسمان خبری نيست

د يالد، پارمني يش از م شم پ رن ش رب، از ق دن غ ت)Parménid( در تم ون)(Héraclite، ھراكلي ، گزنف

Xénophone)(ه . کردند ، قديم بودن ماده را تدريس می  Théodore  بعدھا، سه قرن پيش از ميالد مسيح، تئودور آت

Athée) (است خدا مرده: اعالم كرد .    

ز برخوردار ھا اگر چه در ھيچ کجای جھان به رسميت شناخته نمی آته ئيست ّشوند، اما در ايران حتا از حق حيات ني
ستند الم. ني ران اس ازات مرگ پاسخ زده، در اي ا مج ز ب ر ني ان ديگ ه ادي دن ب ه گروي ن، بلک تن دي ار گذاش ا کن ه تنھ ن
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ی ھای بين شور ايران تعھد دارد که به مفاد اعالميۀ جھانی حقوق بشر و ميثاقو اين در حالی است که ک. گيرد می الملل

  .حقوق بشر پايبند باشد

ره  اعالميۀ جھانی حقوق بشر و ميثاق بين١٨مادۀ رای بھ د شدن از المللی حقوق سياسی و مدنی، حق ھرکس را ب من

  . آزادی فکر، وجدان و مذھب تضمين کرده است

ردانّاما حاکمان اير ايتی روگ يچ جن ان بيش از سی سال است که به نام دين و در جايگاه نمايندگان خدا در زمين از ھ

اختهئیآنان از دين، ايدئولوژ. نبوده اند د  سياسی س ا اي ه از ھر نگر، ب د ک وژی ان ا تماميت ئول اليتر ي واه در ھای توت خ

د. تاريخ ھمسانی دارد ن نظام اي ان اي واره وئول مخالف ن میژيک ھم ارچوب سياسی اي ه چھ ند مخالفت خود را ب کوش

ز ھای ايد حکومت دينی محدود سازند و از تاختن به پايه اد، پرھي ردم درافت ن م ئولوژيک آن، به بھانۀ اينکه نبايد با دي

  .کنند

ن نظام تماميت ه اي رای آزادی و علي ران ب ردم اي وق و آزادی درست است که پيکار م ر سر حق یھای اساس خواه، ب

ن شر، و از اي ه خواست ب انی ک ا زم ت؛ ام اری است در عرصۀ سياس ن ّرو، پيک زار دي ا اب ردم را ب ۀ م ای عادالن ھ

توان خود اين ابزار را ناديده گرفت شود، چگونه می کنند، و زمانی که ھرگونه بربريتی با دين توجيه می سرکوب می

   نداشت؟ کاری،شود  که به ياری آن میئیھا و به ترفندھا و شيادی

ن و نی که میئياينکه آدميان حق دارند در خلوت خود به ھر دين و آ پسندند باشند، به معنای آن نيست که حق دارند دي

دئيآ ژۀ خود بدانن ومی را حق وي .ن خود را در عرصۀ عمومی جامعه نيز بر ھمگان زورآور کنند و يا ادارۀ امر عم

اد، ی است وجدانی و رابطها لهأھاست، مس امر خصوصی و شخصی انساندين  ايست که فرد، در صورت داشتن اعتق

ده و می. تواند با خدای خود داشته باشد می رون آم ارچوب بي ن چھ ن از اي ه دي انی ک ا زم اعی ّام دگی اجتم د زن خواھ

از گ دمردم را به زير سلطۀ خود درآورد، بايد آن را به جايگاه اصلی خود که ھمانا حوزۀ وجدانی آدمی است، ب .ردان

  . آشکار است که اين کاری است دشوار و خطرخيز

ن شمندان روش ا اندي شور م م در ک د ک د، ھرچن وده ان جاعی ب ين و ش ی و ب د دين ا تعصب و تعب ار ب ا پيک ه ب مار، ک ش

ان اصلی. اند پرستی، جان خود را نيز در اين راه گذاشته خرافه ايران در منطقۀ پيامبرخيز خاورميانه، يکی از قرباني

انی ارزش. ھای مذھبی بوده است ويرانگری ا قرب ه ارثئیھ ان ب ه آدمي شور، ب ج ک ته، ھمچون سکۀ راي ه ناخواس  ک

          .رسيده است

وبئیھا و ويرانی و کشتارھا توان گفت که نزديک به تمامی جنگ ت میأبه جر الۀ مکت  که بشر در تاريخ چندھزارس

رده است بوده ئیھا خود از سر گذرانده، بر سر ارزش ه ارث ب ته ب ه و ناخواس ه ناآگاھان ن ارزش. ک ان اي ھای در مي

ا رنگ ارزش. ويرانگر، دين بيشترين سھم را دارد ژاد ي ت، وطن، ن ت، قومي يدۀ ديگری چون ملي ه ارث رس ھای ب

  . ھا شده اند کاری ساز بسياری ديگر از اين تباه پوست نيز سبب

ه حاکميت جمھوری اسالمی ياهامروز پس از سه دھ ا يکی از س ردم م ه م رين دوره  ک ه ت اريخ خود را تجرب ھای ت

ژه، در ترين مشغله اند، انديشيدن دربارۀ دين و جايگاه آن در حيات اجتماعی، به يکی از اصلی کرده ه وي ھای ذھنی، ب

سيارھای کال جانبۀ دکانداران دين با به کار گرفتن بودجه تبليغات ھمه. ميان جوانان ايرانی بدل شده است بکۀ ب ن و ش

ان از ئولوژيک خود گرفته عظيمی که جوانان کشور ما را از سنين کودکی ھدف بمباران ايد زاری آن ه بي اند، نه تنھا ب

  . جدی مواجه کرده استئیاسالم سياسی انجاميده، بلکه حتا خود اين دين را با ترديدھا

ته  دربارۀ آتهئیکتابی که توسط دو فيلسوف اسپانيا سم نوش دفی جزئي شاروی شماست، ھ ۀ فارسی آن پي ده و ترجم  ش



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ه پرسش دارد ک ن ن ا اي تمايهئیھ د و دس داری مطرح کن ن و دين ارۀ دي اب  را درب ن ب شيدن در اي رای اندي د ب .ای باش

ان ی، آقاي زوۀ آموزش ن ج سندگان اي ازTuan Ignacio Ferreras و Antonio Lopez Campilloنوي  در آغ

  .لی آنان را بدين کار واداشته استدھند که چه عل توضيح می

ه  Cours accéléré d’athéismeاين کتاب زير عنوان ( شردۀ آت ا ف سم، در سال  ، آموزش سريع ي  توسط٢٠٠٤ئي

  ). در بروکسل منتشر شده استTribordانتشارات 

  رضا ناصحی                                                    

  توضيح نويسندگان 

سيحی،  در اسپانيا، دولت محافظه٢٠٠٣ار سال در بھ ۀ م کار ماريا آزنار، نوچۀ واتيکان و بسيار نزديک به يک فرق

الس سيم در ک وزش کاتولي د درسی آم دا واح ای ابت ال تحصيلی ئیھ از س ذھبی را از آغ دارس غيرم ان٢٠٠٤ م  بني

دن درس ديگری را. ار داد قرئیو نمرۀ اين درس تازه را ھمسطح رياضيات يا زبان اسپانيا. گذاشت اين اقدام، گنجان

ه. (کند دينی الزم می) تولرانس(بر طبق قانون بردباری ) آته(خدا  ھای بی برای فرزندان خانواده د ک رار ش سر آخر ق

دريس شود ذھب ت ه!). به جای آموزش مذھب کاتوليک، تاريخ اين م ه اينکه آت ا توجه ب رای آموزش درسی ب سم ب ئي

د درسی دانش تر از ھمه است، از نظر ما آموزش آته اسبآلترناتيو، من وان واح ه عن د ب وزان محسوب ئيسم نيز باي آم

ود اده. ش تن س دوين م ل، ت ين دلي ه ھم ه ب شۀ آت صات اندي ه در آن مخت ا ای ک سنگ ب د، ھم ده باش رح داده ش ستی ش ئي

اوت ۀ تف ا ھم اتوليکی و ب ا شرعيات ک دئیھ د، ضروری می نماي م دارن ا ھ ه ب ی.  ک ه ب شکل آنجاست ک ه م دايان ن خ

ه بلکه انديشۀ آته، بيشتر مجموعه. جزمياتی دارند و نه کالمی وحيانی ی ب ه طور کل ه ب ای از فکر و استدالل است ک

  .انجامد اخالقی مبتنی بر فقط انسان و رابطۀ او با کيھان می

ه سم از آن   آت سم«ئي ا»اي ژهئیھ رين وي ه دکت ت ک شه و  اس دارد؛ از اندي یای ن ه م ران تغذي شفيات ديگ د، از  ک کن

ه سان دستاوردھای زمين شناسان، جامع ان، ان ره شناس ان بھ دگان ديگر جھ سياری از پژوھن دانان و ب ان، تاريخ شناس

ه جزمی ساختن افتد و از اين ھمين است که در دام تدوين يک دکترين سازمند نمی. گيرد می رو، از ھرگونه گرايش ب

ردم است، ق الئيک، در معنای تبارشناسی واژه، مشخصۀ ويژۀ آتهاخال. پرھيزد انديشه می ئيسم است، يعنی، از آن م

  .گونه تمايزی بدون ھيچ

ع روحانی  ئيسم است، اين را نيز بايد افزود که بی  که در ذات آتهئیھا بر اين دشواری ا مجم سا ي دينان به صورت کلي

یآيند و اين، نبود متون خاص برای تبل جمع در نمی د يغ و ترويج افکار و عقايدشان را توضيح م ابراين، چون. دھ بن

ه د ب ار باي ن ک د، اي راھم کنن وع ف ن ن ابی از اي دوين و پخش کت رای ت اتی ب د امکان تشکيالتی ندارند که دست کم بتوانن

  .صورت خصوصی صورت گيرد

ه داریبا چنين مشکلی مواجه نيستند و متون شريعتم) ھا و مساجد يا کنيسه(کليساھا  شان به تمامی در گردش است و ب

تگاه ھا در مراکز آموزشی کار برده شده، تمرين شده، و طی قرن ا حمايت دس ل شده و ب م و شان تکمي ی، ک ھای دولت

دانم= و الادريون(خدايان  در حالی که برای بی. بيش، کامل شده اند شان ن زی را نمی) کي ين چي وان گفت چن ه. ت و البت

ی. ھا تشکيالت واحدی ندارند ل نيست که آنفقط به اين دلي ه بلکه از نظر ب دايان، آت ه خودی خود، می خ سم ب د ئي توان

د ا بخواھ د ت ابی باش ازی دارد صاحب کت ه ني ه ن ھدفی باشد در زندگی ھر انسان، و بنابراين، فرآيندی طبيعی است ک

  .صادر کند) هاعتقادنام(چيزی شود، و نه نيازی دارد که بيانيۀ اعتقادی » معتقد«

دارد ود ن ه وج وان آداب و مناسک آت ه عن زی ب ل، چي ين دلي ه ھم ايد ب اب. ش ته و کت ی نداش ه لزوم رای اينک ای ب ھ
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وده است کالسيک افی ب ليم شھروندان، ک ل س ساھا . و عق ره(کلي ساجد و غي ين طور م اب)و ھم ر کت ای ، عالوه ب ھ

اه  مقدسشان، نيازمند شريعت نيز بوده سيار آگ ودهاند، و ب ايق آن ب ه حق ان آوردن ب د از اينکه ايم دی طبيعی ان ا فرآين ھ

  .آيد فوق طبيعی به شمار می به ھمين دليل ھم ھست که از نظر مؤمنان. نيست

ه ره، از جمل ساب نم ا احت رده و آن را ب ه ک ذھبی مداخل از آنجا که دولت ليبرال اسپانيا، در زمينۀ آموزش اعتقادات م

ی میمواد درسی مدارس دولتی  ا ب رال، آزديخواه و آزادزی  شمارد، م دايان، ليب ای کالسيک آن(خ ه معن اريم)ب ، ناچ

ان باشد متنی را تدوين و منتشر کنيم که ھمسنگ متن ی. ھای مؤمن ا ب ر م ه و اينک مشکلی ديگر در براب دايان، ک خ

ای ما دشوار است که معتقدات رابر. ھا مطرح کنيم ھای استداللی خودمان را نسبت به اين موضوع عادت داريم انتقاد

ارۀ. د کنيمئيدلبخواھانه تأ شيدن درب ه اندي ه ب يم ک دوين کن ا ت ا دفترچۀ راھنم ه يک خودآموز ي ديم ک ر آن ش بنابراين ب

ديم(مقام، معتقديم  مقامان کليسا ھستيم و نه حتا عالی و ما که نه از عالی. ئيسم دامن بزند آته زی معتق )البته که ما به چي

دارک ًتواند مفيد يا آموزنده باشد که، دست کم عجالتا، آموزش سريع آته توجه به فوريت امر، میبا د ت ه امي ئيسم را، ب

ا. ، تدوين کنيم»متون بھتر« ده است، ام م کسی برنگردان ا را ھ ی بگردانيم، م ه کسی را از دين ّقصد ما اين نيست ک
داباوری  ارۀ خ يماميدواريم که انديشۀ سنجشگرانه درب ا. را ترغيب کن ن ادع يش از اي تن ب ن م داردئیاي ا.  ن صميم ب ت

  !).اند، مگر نه خدايان، خوشبين بی. (ھا آزادند آن. خوانندگان است

ان خصوصی سازی است. اين دولت بود که ما را ناگزير به نوشتن اين متن کرد ف، قھرم دولت ليبرال، بنا به تعري

  .کند را ملی میای دارد معتقدات شھروندان  که به گونه

بيه(» !آته«با يک » به اميد ديدار«م ئيھا نه تنھا سريع، بلکه کوتاه ھم ھستند، پس ميگو از آنجا که اين درس چيزی ش

   !)به خدا نگھدار

  

  درس اول

  )اعتقادی يا اعتقاد به بی(باوری  باور به بی

ن پرسش و در طی.  بوده که انسان مطرح کرده استئیھا خدا ھست؟ اين يکی از نخستين پرسش ا حرکت از اي و ب

  .اند تاريخ، انديشۀ سنجشگرانه، فلسفه، و شايد تمامی علوم پديد آمده

  :، دو نوع پاسخ داشته استئیاين پرسش، به تنھا

  :گويد می) دئيست( خداباور 

  : دھد پاسخ می) ايست آته(خدا  ّ، اما بی»آری، من به خدا باور دارم «

  . » خيرنميدانم، اما معتقدم که«

د، مس ی خدا که بر عقل تکيه میّبرای خداباور که بر ايمان متکی است، مشکلی در ميان نيست؛ اما برای ب دأکن له باي

  .، نيازمند انديشيدن است)يا اعتقاد به عدم اعتقاد(باوری  اندکی متفاوت باشد، چرا که باور داشتن به بی

اموجود. استو اين انديشيدن در باب اثبات ناموجود، ناشدنی  ه ن اور ب شان داد، ب شود ن ه موجود را ب انی ک ه زم البت

  . شود اعتبار می ريزد و بی بودن آن به خودی خود فرو می

ديم، آغاز می و ھمين داباوران نامي ه. شود جاست که مشکل بزرگ باورمندان، که آنان را برای ساده شدن، خ را ک چ

الی. ست، اثبات موجود بودن آن، بايد شدنی و حتا پسنديده باشداگر اين درست است که اثبات ناموجود ناشدنی ا در ح

د، طی سال ه کاھل ان د و ن ود فکر دارن ه کمب دا اختصاص که خداباوران، که ن ات وجود خ ه اثب ا، وقت خود را ب ھ
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  . اند داده

ل مطرح شده،بسياری برای وجود خدا ھست، در وھلۀ نخست، بدين معناست که ھيچيک از اين دال» داليل«اينکه  ي

  .يعنی ھيچکدام از اين داليل به ھدف خود، يعنی اثبات وجود خدا، نرسيده اند. اند قطعی نبوده

ل شدنی نيست ه کمک عق ده، ب ه تصور آم ال ب ا در خي ست. در واقع، اثبات وجود چيزی که فقط در نظر ي شدنی ني

دان به نبود دالخداباور. ای برای اثبات اين موجود فرضی در دست نيست چون وسيله وری دارن :يل عقالنی پاسخی ف

  .له برای خداباوران، ايمان است و وحیأمس

ازل سان ن ر ان ده و ب ان آم ه بي وحی عبارت است از باور داشتن به برخی متون که جای بحث ندارند و خداوند خود ب

الی ظاھر می. کرده است شود، و موجوديت خود به عبارت ديگر، وحی عملی است که از طريق آن، موجودی متع

ز نمی را به انسان اعالم می ل خود ھرگ ر عق ه ب ه ًکند، چرا که تلويحا فرض بر اين است که انسان تنھا با تکي د ب توان

  . پی ببرد حقايق وحی

شۀأھمين جا توجه داشته باشيم که مس له، پيش از ھرچيز، جدا کردن انسان از عقل او، از نگاه سنجشگر و از اندي

یا. اوست ه عکس، از او می ز او خواسته نم شد، بلکه ب ه بيندي ان ورزد شود ک ه ايم د ک ا موجود. خواھن دا ي و خ

  . گيرد ابراز وجود کند رو، تصميم می  است، می فھمد، و از اين  را که برای انسان ممنوعيتئیھا متعالی محدوديت

تبه تعداد اين ابراز وجودھا، مذھب وجود دارد، يعنی تعداد مذاھب ب ا ه اندازۀ ممنوعي سان درئیھ رای ان ه ب  است ک

  .انديشيدن برپايۀ عقل خويش وجود دارد

ته شده اعالم میئیھا خدايان وجود خود را از راه کتاب امبران نوش ا پي يدايان ي ه دست ش ه ب ن  ک ان اي د و مخاطب کنن

ق  کتاب دا وجود دارد، بلکه وجودش را از طري ا خ ه تنھ ه ن د ک ابھا بايد ايمان آورن ا کت دگانئیھ ن برگزي ه اي ه ب  ک

  .کند کرده است، ثابت می» ديکته«

ان او را ا ايم ه تنھ ل، ک ه عق ه ن ر ک ن ام ر اي وع، در براب شه او، در مجم سان و اندي شگر ان ل سنج ب، عق دين ترتي ب

  . شود طلبد، به کنار نھاده می می

ودهاما از بخت بد خداباوران، عمل مبتنی بر ايمان، عملی عقالنی نيست و ه درست از  کسانی ھستند، ھميشه ب د، ک ان

  .اند و بسيار چيزھای ديگر ناميده) الادری(کيش  خدا، ندانم آنان را کافر، مرتد، بی. اند راه عقل، ايمان را نپذيرفته

مذاھب. ن و مناسک کافی نبوده استئيلزوم وجود وحی، حاکی از آن است که برای اينکه انسان به خدا معتقد شود، آ

ی تأ شود جذب نمی  که موعظه میئیالفاصله فھميدند که انسان به سادگی به چيزھاب دئيشود، پس وحی نازل شد، يعن

  . کتبی ايمان آدمی

سله بنابراين، بودن وحی نشان می ای يک سل دھد که اعتقاد به وجود يک موجود متعالی از راه عقل، و تنھا بر مبن

  .ھا، ناشدنی است ھا و آئين وعده

سان،ئیگو. بود کرد، ھيچ نيازی به وحی نمی ايمان کفايت میاگر زد ان ان در ن  که خداوند به شدت نگران از نبود ايم

ورات است» من آنم که ھست«اين ھمان  .راه ديگری جز اين نداشته که دربارۀ وجود خودش بنويسد اعالم وجود. ت

  .شود  ديده میخود است به عنوان خدای يگانه که در اغلب متون مذاھب مختلف

د دھا. از آنجا که اثبات وجود خدا با مراجعه به عقل انسان ناشدنی بود، بنابراين، توسل به ايمان و وحی الزم آم و بع

د نگر گرفتن ان س ار، در وادی ايم ه ناچ ذاھب ب س، م سان است و ب ان. زمانی که ثابت شد که وحی، کار ان ا ايم ا ب ّام
  .اينکه به وجود چيزی اعتقاد داشت که اثبات کردنی نيستتوان اثبات کرد، جز  چيزی را نمی
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ی ی از بخت بد ب ه ب ه ب ن است ک ار فکری او اي ل، ک ين دلي ه ھم دارد و ب اری ن ان اعتب دا، ايم د شود خ ادی معتق .اعتق

ی ود دارد، نخست پاسخ می ب دا وج ا خ ه آي ن پرسش ک ر اي سان، در براب ط ان ا فق ول، سنجشگر ي دای معق ه خ د ک دھ

ی. »کنم که خير نم، اما فکر مینميدا« ر يک ب داباور البته اگ ر خ ه در براب ی کسی ک د، يعن خدای بافرھنگ پاسخ دھ

رای نميدانم، اما فکر می«: گيرد، خواھد گفت چندان سخت نمی کنم که خير، اگر چه اميدوارم برای خوشبختی شما، ب

  .»دکسی که به خدا اعتقاد دارد، روزی بتوان وجود او را اثبات کر

رن روز، ق ه ام ا ب داباوران تالش می ت ه خ دا را  ھاست ک ود خ د وج ات«کنن شده است» اثب وز ثابت ن د و ھن ا. کنن ّام
دا ّاما تو که بی. توانم وجود خدا را اثبات کنم درست، من نمی«: خداباور که اندکی عصبانی شده خواھد گفت وئیخ ، ت

  .ستی است، که حرف در»توانی نبود او را اثبات کنی نيز نمی

ات زی اثب اموجود در اصل، چي ع، ن ر درواق رديم، اگ ه بحث برگ ه ب رای اينک ی ب ت، ب دنی اس ک ناش ا ي د ب دا باي خ

د»دانم نمی« زرگ پاسخ دھ يم،. ، به اين پرسش ب ر توجه کن ی اگ رم است ول ی و ن اه نخست، خنث ه در نگ پاسخی ک

ا: م ئيون اپيکور بگويا ھمچ. پاسخی است نمايانگر بيانی عقالنی و برازندۀ انسان رام گذاشت، حت دايان احت ه خ بايد ب

شود چيزی را که وجود ندارد چگونه می(خدا نه کافر است و نه کفرگو  به ھمين دليل، بی. اگر اعتقادی به آنان نيست

  .خواھد ھمچنان بينديشد  بلکه انسانی است که می،)انکارکرد؟

   

  گو و نخستين آزمون عملی گفت

  د اعتقادی به سعادت روح يا لعن و نفرين آن نداريد؟ئيگو  و شما می-

  ... من شک دارم، چون، نخست، وجود روح را برای من ثابت نکرديد -

  ... ولی آقا -

ا.  نه، ثابت نکرديد- ما روح را ن را فرض می کدوم اينکه ش ن روح داوری مي ه اي د ک ان داري د، و سوم اينکه گم کني

کنيد، من نياز دارم که دست کم چنان که مشاھده می. جر خواھد ديدزمين، اجر يا و برحسب رفتارش در زخواھد شد 

  .مان ادمه بدھيم اين سه چيز اثبات شود تا بتوانيم به بحث

  . شما ماترياليست ھستيد-

  .آليست ھستيد  خب، شما ھم ايده-

  .نيدھی است، انکار نک اين را که انسان نيازمند عدل ال ولی، به ھرحال، اميدوارم-

  .بينم کنم برای اينکه ضرورتی برای اين ضرورت نمی من انکار می! ً اتفاقا چرا-

  . روح، بلکه به وجود داوری پروردگار اعتقاد داشته باشدئی انسان نيازمند آن است که نه تنھا به ناميرا-

   چرا بايد به اين چيزھا معتقد باشد؟-

  .سازد کند و او را با اخالق و بھتر می ی برای اينکه رفتار آدمی را با عدالت تنظيم م-

  .کنيد  خالصه اينکه شما باايمانی را موعظه می-

  .کند  ايمانی که انسان را بھتر می-

  درست است؟.  انسان فقط حاصل احساسات نيست بلکه صاحب عقل نيز ھست-

  . آری، چنين است-

  .وبی برای انسان نيست، بلکه بد است برای او پس ھر اعتقاد يا ھر احساسی که در تقابل با عقل اوست، چيز خ-
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  !کنيد  شما که ھمه چيز را انکار می-

  ...تواند فھميدن را ميسر کند، زندگی کردن  به عکس، من از موجوديت عقل انسانی، که مختص اوست و می-

  . عقل ھيچ نيست، ايمان ھمه چيز است-

ست، بنابراين، من می. گفته دشوار استتوانم وارون اين را بگويم، چون اثبات ھر دو   من می- يچ ني گويم که ايمان ھ

  .عقل ھمه چيز است

انی. توان به يک مصالحه دست يافت دست آخر می...  با چنين ديدگاھی - ه نظرم زم ستم و ب ولی ھ من ھم انسان معق

  .ھست برای ايمان، و زمان ديگری برای عقل

ا- ر خط زئی ب ت عزي ا.  دوس زرگئیخط انی .  ب ر زم یھ رد، يعن ی ک ل بررس ک عق ه کم د ب ان را باي رای ايم ب

  .بدين ترتيب، اين طور نيست که زمانی برای ايمان و زمانی برای عقل باشد. سنجشگرانه زير نظر داشت

  .کنيد  شما، شما از استدالل پيروی نمی-

  .تکنم استدالل اس کنم، چون تنھا کاری که می د که از ايمان پيروی نمیئيخواھيد بگو  می-

  .عياری خدای تمام  پس شما يک بی-

  . را دوست ندارمئیرا نديده بگيريد، من خودستا» عيار تمام «-

   

  درس دوم

  خدا، باور داشتن به ھمۀ خدايان است نخستين وظيفۀ بی

ه. نماست عنوان اين درس به نظر، باطل ه آت رد ک ه با وجود اين، بايد چنين فکر ک ه ب انی شدنی است ک ط زم سم فق ئي

  .جود ھمۀ خدايان باور داشته باشيمو

ه واقعی است خدا بدان باور دارد، به طور منطقی، به موجوديت تاريخی آنان برمی موجوديت خدايان که بی ردد ک .گ

ا می ته ھمۀ خدايانی که م اريخی داش يم، ت داباوران، نقطۀ شناس رای خ اک است ب د دردن انی، ھرچن انی و مک د، زم ان

  .اند آغازی ھم داشته

يچ. خدا کامال معتقد است که ضرورت بوده که انسان را به آفريدن خدايان رھنمون شده است یب انی ديگر، ھ ه بي ا ب ي

رو، بنياد تاريخ مذاھب، يافتن توضيح اين نياز به داشتن از اين. بوده باشد» بی دليل« نيست که موجوديت آن ئیخدا

  .خدايان است

دس واداشتنياز به نخستين توضيح کيھان، سومريان دی مق ه ساختن معب يش، ب درست.  را، حدود شش ھزار سال پ

شاء. ھا در ھمان دوران ھمچون مصری د توضيح من ود، نيازمن ده ب ه درآم دوی خود ب انسان، که ديگر از وضعيت ب

  .عالم و جھان پيرامونش بود

دگی ه زن ا خاک رس می خدايان سومريان ک د ُشان ب سان را از گل آفريدن دايان مصری. ِگذشت، ان ه نخستين خ ا ک ھ

  . شد، به شکل حيوان بودند شان از قبل حيوانات تأمين می زندگی

ده ز به تدريج که زندگی اجتماعی، اداری و سياسی پيچي دايان ني ان، خ زون آدمي ه نيازھای روزاف د، در پاسخ ب ر ش ت

داو بدين ترتيب، بسته به ھر نوع فعاليت، ھر حرف .تر شدند بيش از پيش پيچيده د، خ رايش و ھر امي ژهئیه، ھر گ  وي

  . آفريده شد

ه نياز مبارزه با خشم طبيعت، عبريان را نخست به آفريدن ژيھوه، و سپس يھوه واداشت که قصابی کينه ادر ب توز و ق
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زمين، نياز به زمين داشتند و به رسم آن روزگار، با حذف فيزيکی ھا بود، چرا که عبريان بی بزرگترين کشتار انسان

  . افتند يی ساکنان آن سرزمين بدان دست م

ه شايد ضرورت پايان دادن به کينه ای که خدای عبری پراکنده بود، يھوديان را به آفريدن پدر کامال خوبی واداشت ک

  .تا آنجا رفت که پسر خودش، مسيح، را برای عشقی جھانی قربانی کند

داياننياز به متحد کردن مردم و اعالم دينی سياسی و جھانگي ر، محمد را به آفريدن هللا واداشت که با توجه به ھمۀ خ

  .ديگر، بخشنده و مھربان و در عين حال سردار ارتش او بود

ه نخست آگاھی و سپس ضرورت طبقه بندی نيروھای دنيا و انسان دی واداشت ک دی ھن دن معب ھا، ھندوھا را به آفري

  . م کاستی در جامعه ھم بوداز برخی نظر و با توجه به گوناگونی، بازتاب نظا

هم به نام تائو که از جمله فضايلالئوزی، ذاتی جاودان و دست نايافتنی به وجود آورد، آفرينندۀ آدم و عال ود ک ش اين ب

  .گذاشت  داشت که کليۀ تناقضات مرئی و واقعی را پشت سر میئینيرو

  .ّ داشت که آفرينندۀ ذرت باشدئیخداّچون ذرت حالل ھمۀ مشکالت مردم بود، قوم مايا نياز به آفريدن

ان ُھای باشکوه و انسانی رمی آرمان ۀ ھم ه شکل تلطيف يافت د ک سانگونه ش دايانی ان رينش خ ھا و يونانيان، موجب آف

  .ھای بشری بود آرمان

از  برمیئیچون ھربار که در تاريخ بشر به خدا. و ديگران نيز شری، ني م ب از ھ شری آن، ب یخوريم، در بنيادھای ب

شمندان«ھا گرفته تا آخرين  از نخستين شمن. بينيم نھفته می وده» دان دايان ب رينش خ از موجب آف واره ني داباور، ھم خ

  . است

ھا، به اين ھمه بدان معناست که فھميدن و پذيرفتن ھمۀ خدايان، يعنی باور داشتن به موجوديت اجتماعی و تاريخی آن

  .ای از نيازھا نزد انسان است ديت سلسلهمعنای فھميدن و به ناچار، پذيرفتن موجو

ست ط ترس ني م، فق ا دست ک ست، ي خالف تصور اپيکور و حتا لوکرس، شاعر التين، ترس عامل آفرينش خدايان ني

ن که خدايان را آفريده است، بلکه داليلی دارد ورای آن، مانند نياز انسان به توضيح عالم، و سپس، عقالنی کردن اي

  .توضيح

دا: شوند شناسی پديدار می  که ھمۀ خدايان ھمزمان با جھاناز اينجاست د؛ئیھر خ ان را توضيح دھ رينش جھ د آف  باي

  . خدائی بايد عالم را بيافريند، و اين تنھا راه است برای اعالم خدائیھر خدا: حتا بيش از آن 

ده دايان پيچي ان، خ ان از کيھ ناخت آدمي سترش ش ا گ اريخی، ب ر ت ه نظ امض از نقط ر و غ ا ت وند، ام ی ش ر م ّت
  . شان ھمواره به توضيح جھان، منشاء جھان و، پيش از ھرچيز، به توضيح آفرينش انسان وابسته است موجوديت

سان است، می شناسيم يا می  که ما میئیاگر خدايان، ھر خدا از ان ادگی نتيجه توانيم بشناسيم، تابعی از ني ه س وانيم ب ت

یو در واقع، تا زمانی.  اندبگيريم که خدايان ضروری سنده است، وجودشان که اين توضيح اول سان ب رای ذھن ان  ب

ه است، و. ضرورت دارد يش رفت واره پ ناخت ھم شر در عرصۀ ش د، ب ّاما ھمان طور که در درس بعدی خواھيم دي
  .م از دو قرن پيش به اين سو، خدايان ديگر ضرورتی ندارندئيامروزه، يا بھتر است بگو

انما می ان خود و زم ی مک ند تأکيد کنيم بر اينکه مفھوم خدای يگانه يا يک اصل جھانی نيز تاريخ خود را دارد، يعن

ا خدايان ھمين طور در تورات که بنياد تمدن غرب است و بھتر می. خود را دارد ری ب شناسيم آن را، ميان خدای عب

  . يگانه می انجامدئیه آفرينش خدای وجود دارد که بعدھا ب»يکتاپرستی«ديگر جنگی درگير است،

ديگر می ر يک ره شدن ب رای چي د، و ب اريخ خود را دارن ز ت د آشکار است که خدايان آفريده توسط انسان ني ا. جنگن م
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دايان امروز می اير خ ارک س ر ت ردوک را ب لطۀ سياسی، خدای خود، م رفتن س ه دست گ ا ب دانيم که بابل توانست ب

انئیين ترتيب، ايدۀ مسيح خدابه ھم.  بابلی بنشاند-سومری دھا، هللا رحم د و، بع ان جنگي  عليه خداباوری کھن عبراني

  . بايست بر خدايان پيشين چيره شود ّو رحيم، اما جنگاور بود که می

ده ه توضيح پدي از ب د، ني دھا نيازھای به نخستين نيازھای انسان، يعنی نياز به فھم کيھان، نياز به امي ی، بع ھای طبيع

م رو، ھمانطور که انتظار می تری افزوده شد و از اين تر و سياسی عیاجتما وز ھ ه ھن د ک يش آم رفت، جنگ مذاھب پ

  .ايم ّکامال از شر آن خالص نشده

 باورئیھا به کليۀ خدايان باور دارد، چرا که به نيازمندی) آته(خدا  بی: توان سخنان باال را چنين خالصه کرد حال می

   .ريخ در برابر انسان بوده انددارد که در سراسر تا

  

  گو و دومين آزمون عملی گفت

  . پس ھمان طور که می بينيد، چه بخواھيد و چه نخواھيد، ھنگام نوشتن تاريخ بشر، بايد روی خدا حساب کنيد-

  .اين دو تا اصال يکی نيست. ھا مطلقا ھمۀ آن. روی ھمۀ خدايان! د، نهئيگو  نه روی خدا، طوری که شما می-

  چه طور يکی نيست؟ -

  .ھای خودش را دارد، مکان و زمان خودش را دارد  ويژگیئیھر خدا!  خب، نيست-

  . ولی ھمواره ايدۀ خدا برجاست-

اوت آن.  مسيحی-کوتاه کنم، مقايسه کنيد ايدۀ تائو يا نيروانا را با خدای يھودی. رسد که خير  به نظر می- اه تف ا آنگ ھ

  .را خواھيد فھميد

  .ّ طور باشد، اما در ھر دو حال ما ھمچنان از خدا حرف می زنيم شايد اين-

رده است  - ق ک خدای. ّاما نتيجه ھمواره چيز ديگری است، چرا که اخالق حاصل اين ايده است که انسان خدا را خل

ه  ، می...طلبد کنشی می ان يا ھندوھا، سکون و بیئي مسيحی، نيازمند کنش است، خدای بودا-يھودی یبينيد ک نتيجه، م

  .شود گفت که متناقض است

  . سر آخر، نتيجه يکی است، ايدۀ خداوند ھنوز و ھمواره پابرجاست-

  .ھا مقابله کند د که انسان ھمواره مجبور بوده که با ناشناختهئي انگار به من بگو-

  د که ايدۀ خدا ناشی از ترس است؟ئيو حاال ميخواھيد بگو!  باز ھم رسيديم به ھمين-

وکرس، در نظر داشت اين ھ- ين، ل سوف الت ا می آن. مان چيزی ھست که شاعر و فيل دايان زادۀ ترس از ھ د خ گفتن

ناخته ّھاست؛ اما اين را ھم می ناشناخته ر ناش ا شود اضافه کرد که، به نوعی، خدايان به دليل ضرورت چيره شدن ب ھ

  .د ايجاد ترس کندچون که ناشناخته يا رمز و راز، ھميشه نباي. شوند نيز آفريده می

  شود؟ ناشناخته موجب چه چيزی می!  اگر نه-

ا راز. تواند کنجکاوی آدمی را تحريک کند آقای عزيز، رک و راست، می! ُ خب- ه ب درنی را ک سان م تصور کنيد ان

  .ًلزوما اين نيست که احساس ترس کند. کند، سر درآوردن از آن است چيزی که دنبال می. شود و رمزی مواجه می

  .شود ايدۀ خدا بازھم پديدار می!  آن را ھرچه ميخواھيد بناميد-

  .خواھيد اينگونه بناميد  برای اينکه شما می-

  شود ناميد؟  پس، طور ديگری ھم می-
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  .ھنوز ناشناخته، ھنوز کشف نشده، ھنوز عقالنی نشده: تر از آن  رمز و راز، ناشناخته يا مھم-

نئيرتان نگاه کنيد، به طبيعت بنگريد، به من نگوبی؟ به دور و حتا اگر اين طور باشد، خوب، که چ- ۀ اي ه ھم ا د ک ھ

  .اند خود به خود به وجود آمده

  .ًمسلما دليلی دارد. ئی از جا-

  .شد گويم که بايد آفريده می  ھم نبود، به شما میئی باالخره، در برابر اين کيھان به اين عظمت، حتا اگر خدا-

  .پيش از ما شده است زحمت نکشيد، اين کار -

   

  درس سوم

ممکن) کليساھا، مدارس، نھادھای گوناگون(آفرينش انسان و تاريخ پيدايش خدايان، بدون آفرينش متوالی مذاھب 

  نبود

دهئی بوده باشد، به دنبال آفرينش ھر خدائیينه استثنائبا وجود استثناھای بسيار نادر، اگر ھرآ ، تشکيالتی به وجود آم

  .خواھيم خواند» مذھب« را، به خاطر آسانی، است که ما آن

یئیثابت شده است که يک خدا، ھر اندازه نيرومند، به تنھا د يک. توانست دوام آورد  و با تکيه بر خود، نم او نيازمن

  .شوند ھای مختلف خوانده می نئيپشتيبان نھادی است که معبد، کيش و آ

رای. ًکه منحصرا دلنگران ذات الھی خويش باشد، درک ناشدنی استبرای انسان آفرينندۀ خدايان، ايدۀ خدای يکتا، ب

سان د از ان ده باي ده ش دايان، خدای آفري د  انسان آفرينندۀ خ ا مراقبت کن د، بلکه مواظب و... ھ ان را بيافرين ا آن ه تنھ ن

  .مراقب آنان باشد

رًبه اين دليل است که نياز به آفرينش خدا بايد الزاما آفرينش يک مذھب را  دا اگ ه خ را ک ته باشد، چ نيز به دنبال داش

  ).پرسد و اين پرسشی است که ھيچ مؤمنی از خود نمی(داشت؟  ماند، چه سرنوشتی می تنھا می

رو «مئيرويم که ھمراه با ولتر بگو ما تا آنجا نمی ه روب ا نخستين ابل ه نخستين شياد ب ّمذھب از زمانی وجود دارد ک

  .ّ باور ما، انسان ورای شيادی، محصول نيازھای تاريخی خويش استيک بار ديگر بگويم که به. »شد

تثاھا ا اس يم، ب یئیاگر از نظر تاريخی و، تکرار کن دا نم ادر، خ ا ديگر  ن د، اينج ته باش دون مذھب وجود داش د ب توان

  .شويم پس، وارد تاريخ مذاھب می. شويم، تاريخی عظيم و درھم تافته کامال وارد تاريخ می

ره ھا، برھان ھای تازه، اميدھا، گرايش يخ عظيم، تاريخ ما ھمزاد تاريخ مذاھب است با تعالیتاريخ، تار دين. ھا و غي ب

  .تواند کشورگشا باشد و يا نباشد ای که در آن است، می ترتيب، مذھب، حسب دوران تاريخی جامعه

ه اريخ، جامع تگ از منظر ت ه دس ده است ک ز آفري زی را ني ته، چي ذھبی داش ه م یای ک ده م ۀ اه دولت نامي شود و نتيج

  .نبرد ميان مذھب و دستگاه دولتی، ميان مذھبی و الئيک: بالفصل آن، آغاز نبرد بين اين دو نھاد است

ان(ھای تاريخ آشکار شده است  اين مبارزه ميان دو نھادی که حاال ديگر ھردو قدرتمندند، از نخستين دوره مبارزه مي

  ).عون و عبادتگاه در مصر، و ديگرھامعبد و کاخ در سومر، ميان فر

ر افزون بر اين جنگ. اند  بوده است که گاه معبد و گاه دولت بر ديگری چيره شدهئیھا ھمواره در تاريخ، دوره ا، اگ ھ

ه چه  در نظر گيريم، کم و بيش می ھا در گرفته  را نيز که ميان خدايان مختلف و اديان آنئیھا جنگ فھميم که تاريخ ب

  .معناست

ه وجود آوردهیھا در واقع دوره ی ب ه و دولت  تاريخی بوده است که در طی آن، مذھب دستگاه دولت را به دست گرفت
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ر اساس-بھترين نمونۀ آن را يھوديان توراتی با ايجاد معبد. اند ناميده) تئوکراتيک(ساالر  که آن را دولت دين  دولتی ب

  .ھا آفريدند ھای خاخام نوشته

ی وجود نداشت، اگرچهوارون آن ھم می  ادی دولت تواند به وجود آيد، مانند يونان باستان که در آن کليسا ھمچون نھ

ی.  بودند با پرسنلی دايمیئیھا عبادتگاه انی، يعن م قرب قدرت مدنی که در يونان باستان ھمه چيز بود، برگزاری مراس

دتکه ھميشه ب(گی ميان آدميان و خدايان را به دولت  کاھنی يا واسطه ود رای م ده ب ده ش ين برگزي انی مع ذار) زم واگ

  .کرد می

دنیاالبته ت ۀ م ثال در جامع ه م سانی ک سان، ان ه ان اوت از آن حاصلی است ک سيار متف اعی تئوکراسی، ب ثيرات اجتم

ا. آورد کند، به دست می زندگی می اريخ يون ه ت د ب اه کني اننگ اريخ يھودي ن مس. ن و ت له در انحصارطلبیأتوضيح اي

  .ھای يک جامعۀ مدنی نھفته است ساالر، در برابر چندگانگی و گستردگی ھدف ھای دين عهجام

رينش يک مذھب ه آف دا، ب رينش يک خ ی آف ّاما فعال اين نوع مقايسۀ تاريخی را کنار نھيم و بگوئيم که به طور کل
  .تگی داردھا و ديگرھا، بس ّيافته در کليسا، کنيسه، مسجد، رھبر مؤمنان، المای تبتی سازمان

ات. آيد انديشی به ميان می  و جزمئی، پای اقتدارگرا)کم و بيش اداری(و از اين روست که، باز برحسب نياز ا الھي حت

  .اش دفاع از اين الھيات است شود که وظيفه ت اجتماعی نيز پديدار میأو، الزم به توضيح نيست که، يک ھي

د  را که ھم اينان از او دفاع میئی، خدای آفريده و خدا...)خاخام وکشيش، مال يا (تی از کاھنان أبه وجود آمدن ھي کنن

اط می با واقعيت تاريخی، با دگرگونی اريخی در ارتب ذارد  ھای ت ضاد–گ واره مت اطی ھم ن، برخی.  ارتب ا وجود اي ب

معين آفريده شده، چونّپذيرد، اما دينی که در زمانی  ر میييرود، تغ مواقع جامعه، يا واقعيت تاريخی، به راه خود می

  .ابديی رناپذير بنياد نھاده شده، تحول نمييبر پايۀ حقايقی تغ

از. کند می) مادیغير(به ديگر سخن، تحول تاريخی واقعيت، در نخستين دور اين تحول، دين ايجاد شده را سرمدی 

یأاين پس، کار ھي ن م ان اي ده ت کاھن ه آفري وده،  شود ک اريخی ب ه ت اري«ای را ک د» خیغيرت از اينجاست. نگھدارن

  . آيد چيزی که آن را از خودبيگانگی دينی خوانده اند، به وجود می

ان می رناپذير، فلسفهييمدافعان دين وظيفۀ خود را با ساختن الھياتی تغ ه پاي دی ب انند ای جاودانی و حقايقی اب ان. رس آن

یييبه چگونگی تغ ی پاسخ م ه آن رات جھان با عقالنيت د ک ا ر دھن لھ ازمی ا از عق ه آن. دارد ورزی ب د ک ان دارن ا ايم ھ

  .توان داشت خداوند سخن گفته و ترديدی در سخنان او نمی

د تواند در برابر تحوالت تاريخی دست نخورده  به طور کلی، ھيچ دينی در طی تاريخ نمی ذھب . بمان ن حال، م ا اي ب

ر، يھوديت، دو يا سه ھزار سال، مسيحيت، دو ھزارھا پنج ھزار سال دوام آورد، مذھب مصريان اندکی کمت سومری

  .سال، ھندويسم دو ھزار و شايد اندکی بيش، بودا، دو ھزار و پانصد سال

ر است بگو یئيفرض براين است که شتاب گرفتن تاريخ که ما امروز شاھد آنيم، و يا بھت ريم  م از آن سود م رای(ب ب

دبرابر شدن اطالعات و دانش علمی ال، چن ز، س)مث ده، را ني ان بازمان د گفت ادي سا باي ا چه ب ان موجود، ي قوط ادي

  .کند تسريع می

ابعی از نيازھای. خدايان متناسب با زمان خودشان ھستند؛ متناسب با زمانی که زاده شدند ان ت ه موجوديت آن چرا ک

ذاھب نمی. موجود در آن زمان بوده است ن، م دا با وجود اي رينش خ ان آف ان زم د در ھم ان، دست يانتوانن نخورده ش

د، آن ه از دست می بمانن درتی ک ظ ق رای حف د ب د و باي اريخی دوام بيآورن ر تحوالت ت د در براب ا باي واره ھ د، ھم دھن

  .بجنگند
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يش حس شده. گريزد، زمان نام دارد قدرتی که از دستشان می امال از پ اين خطر از سوی نمايندگان اديان موجود، ک

  . يا انتگريسم به وجود آمده و در حال گسترش استئیکه بنيادگرااست و در اين رابطه است

  :شود چنين تعريف کرد بنيادگرائی را می

ات نيست ه ادامۀ حي ۀ. دفاع غيرعقالنی از مذھبی که در برابر فشار تاريخ، قادر ب سم در ھم ا انتگري ادگرائی ي بني

  . طرندشده در معرض خ اديان وجود دارد، چرا که تمامی اديان شناخته

اتوان خدا می ّتواند با تاريخ خود، با زمانی که در آن آفريده شده، سر کند، اما دين تراويده از اين خدا، با گذر زمان، ن
ی ود م ن. ش ادگرا از اي یئیرو، بني ه عرصه م ا ب ی  پ سانی م وق ان ان تالشی ف ذارد و مؤمن ر واقعيت گ ا ب د ت ای کنن ھ

  .کند، چيره شوند بودشان میشود، و نا شان می پيرامون، که مزاحم

ا اگر مذاھب، جزم واره ت باور و اقتدارگرا نبودند، اگر الھيات خودشان را تدوين نکرده بودند، زمان، يعنی تاريخ، ھم

امان. کرد شان می  رعايتئیجا ذھب، ھرچه س ه يک م ه با اين حال، آشکار است ک انی يافت ر باشد، در اشکال بي اش ت

اين دقيقا ھمان چيزی است که بر سر دايناسورھا .رو، بيشتر با خطر از ميان رفتن روبروست تر است و از اين کامل

  .آمد، که در مسابقه با زمان، از سازگاری با وضع موجود بازماندند

انی ی، کامل و وحي ست، مگر آنکه خود را الھ ات ني ۀ حي اما از سوی ديگر، چنان است که ھيج مذھبی قادر به ادام

   .قلمداد کند

ه امروزه، مذاھب، کليساھا، کنيسه ھا يا مساجد، ديگر نه برای خدا، بلکه بيشتر برای ادامۀ حيات خودشان است ک

ا. کنند مبارزه می ه بن ت، ک ءبه ھمين دليل است که دعوای الھياتی در کار نيست، بلکه دعوای قدرت است ميان دول

  . دينی است به تعريف،ءبه تعريف الئيک است، و کليسا، که باز بنا

ه ھر يک از کنند، دفاع آنان در اساس، بر اخالق اديان موجود که از قدرت خودشان دفاع می ز است ک ی متمرک  دين

    .ھا، نيازمند نوشتن يک فصل کامل است پرداختن به اين اخالق. ھا دارند دين

  

  گو  وسومين آزمون عملی گفت

دوھ- یّ شايد من اشتباه می کنم، اما اين عقيدۀ ان ده م ساھا برچي ر کلي ه اگ ان بار را دارم ک دا ايم ه خ د، ديگر کسی ب ش

  .داشت نمی

  .به ھمين دليل، کليساھا ضروری اند.  به احتمال زياد-

  .کنيد برای اينکه ايدۀ آدمکشی حفظ شود انگار شما بايد از ضرورت کشتن کسی دفاع !  عجب داستانی-

  خدا نزديک شد؟توان به   بدون کليسا، بدون دين، چگونه می-

  آويز شده نزديک شد؟ شود به کسی که حلق بدون گرفتن رد طناب، چگونه می.  برای من مھم نيست-

  .دئيگو  شما پرت و پال می-

  .شود  که از او دفاع کند، آواره میئیدر حقيقت، خدا بدون کليسا. کنم، بسيار متين  من استدالل می-

  .دانم که نقايص بسياری دارد می. فاع کنمخواھم از کليسا د  فکر نکنيد که من می-

  .از کليسای شما.  ببخشيد، اجازه بدھيد که من از کليسا دفاع کنم-

  .باشد، ادامه دھيد... ّاما .  برای من جای شگفتی است-

اری را می  خب، ببينيد، من فکر می- ا ک شابه، دقيق اير نھادھای م ما و س د، طب کنم که کليسای ش د بکنن ه باي د ک قکنن
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سان آن .شان ماھيت دا و ان ا خ دا، ي دۀ خ ان اي د ھا بايد از خودشان دفاع کنند، چون مي ا، نقش واسطه را دارن ر. ھ و اگ

د، ديگر واسطه انسان ه کنن ه خدای خودشان مراجع ستقيمآ ب ر م د، اگ ار بگذارن سا را کن ا کلي ه درد ھ ھای روحانی ب

ه  دادن است رخدر حالاين چيزی است که . خورند نمی و به ھمين دليل است که کليسا، کليسای شما، از ھر راھی ک

اورمنوط به ھا، با معرفی خود به عنوان تنھا مدافع اخالق  بتواند، با تحکيم جزم ه آن ب وز ب ر کسی ھن ه کمت وحی، ک

  ... کند دارد، از خودش دفاع می

  . بايد از خودش دفاع کند-

ا خودکشی نمی ودش را نمیھيچ اندامی خ!  به ھمين دليل که گفتم، آری- رد ي ذارد بمي د گ ا باسيل. کن م تالش حت ا ھ ھ

دون تواند بر سر اديان بيايد اين است که اخالقی که موعظه می بدترين چيزی که می. کنند زنده بمانند می  توجه کنند، ب

  . کنندگانش، به عمل درآيد به موعظه

  .کنند خوب است  پس به نظر شما، اخالقی که موعظه می-

سان- ۀ ان ا اخالق ھم ق ب رای اينکه منطب ا اصول مشترک  بخشی از آن خوب است، ب ق است ب ی منطب ھاست، يعن

 رائیبخشی که انحصارگرا: ّاما، خياالتی نشويد، بخش ديگری ھست که بايد از ميان برود . زندگی مدنی و متمدنانه

 .اھد برای وجدان و کردار آدمی حکم صادر کندخو کند، آن بخش که می کند، راسيسم دينی را موعظه می موعظه می

  خواھيد وجدان را از کردار جدا کنيد؟ اين طور نيست؟  نکند می-

دا می.  آری- ه ج ه ک نم البت دان! ک ن، وج ال خودش می دي د  را م شتر. دان م بي ن ھ رجيح: از اي ردار ت ه ک دان را ب وج

ان وجدان از دست ّدن اعمال، اما اجازه نمیکليسا، کليسای شما، عاشق بخشودن گناه است، بخشو. دھد می دھد که عن

  . بخشد اين يکی را ديگر نمی. کليسای مقدس رھا شود

  . بدون وجدان اخالقی، کردار اخالقی وجود ندارد-

  ّاما زمانی که کردار، نيک است ولی با وجدان دينی ھمراه نيست، چه؟!  اصل باشکوھی است اين-

  . دشوار است اين-

ا برای انسان، زمانی که می.  آسانی است که وارون آن به ھمان- ار خود را ب ا خواھد اصول رفت ا ب وجدان الئيک ي

  . دھد  رخ میھميشهو در واقع، اين چيزی است که . آيد وجدان دينی تطبيق دھد، ھمين دشواری پيش می

  ! ولی اين به معنای کنار گذاشتن خداست-

   ! اين را شما گفتيد-

  

  درس چھارم

  الق، برای اخالق بودن نيازی ندارد که دينی باشداخ

ن ، طبيعتا، اخالق خود را بسی واالتر از ديگران می وحیمتکی بر ھمۀ اديان  د اي سان را نيازمن د، ھمچنانکه ان دانن

  . دانند اخالق می

  :خداست، روشن کنيم ای را چنانکه شايستۀ يک بی پيش از آنکه جلوتر برويم، نکته

  .ن به يک گرسنه، الزاما نبايد به خدا ايمان داشتبرای غذا داد

ای از اصول ايمانی و نيز اخالقی را مقرر زمانی که خدايان، موجب پيدايش مذاھب شدند، اين مذاھب با شتاب سلسله

دارد. کردند ه. به سخن ديگر، مذھب بدون اخالق، وجود ن ين حال ھم ن اخالق، انحصاری و در ع ه است؛ و اي جانب
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ن ھدفاين اخال رای اي از ب ا دارد ق مبتنی بر دينی است که تنھا اوست که توانا است، و دستی ب رای. ھ ن اخالق ب اي

  .تمامی جھانيان وضع شده است

ا به آسانی می از بن انيون سومری، ب را روح ه چ د ک ينءشود فھمي ه ضرورت، زم اخ   ب ان خود و ک ا را مي درت(ھ ق

ردم) یائدني ا از گرسنگی م د ت دتقسيم کردن وگيری کنن ه آسانی می.  جل م ب ه حک از ب ان، ب را يھودي ه چ د ک شود فھمي

از به آسانی می. ضرورت، مقرراتی بھداشتی وضع کردند تا حافظ سالمتی مردم باشد شود فھميد که چرا مسيحيان، ب

تءبنا ادن در دام شرک و ب ا از افت د ت ان خود بودن ار مؤمن د  به ضرورت، مراقب رفت ز کنن انی. پرستی پرھي ه آس ب

  .کوشند برای سعادت مردم خود، احکامی وضع کنند شود فھميد، باز به حکم ضرورت، که چرا مذاھب می می

سله از اصول و احکامی ھا را سعادت توان آن ّاما به موازات اين نوع از اصول و احکام، که می د، يک سل بخش نامي

ن.  کردتوان با چنان صفتی توصيف ھا را نمی نيز ھست که ديگر آن ان را موظف اي ه مؤمن د از احکامی ک ا عبارتن ھ

وع می. کنند که فقط به خدای توصيه شده در اين احکام باور داشته باشند می ا را ممن اير اعتقادھ ه س د، احکامی ک کنن

ه آن احکامی که سلوکی را مقرر می. کنند حتا اشکال ديگر نيايش را ممنوع می وط ب ه سود روحانيت مرب ه ب د ک کنن

  .خداست

رر شدهئیھا ھا، با فراز و نشيب بشريت متمدن در طی قرن دا مق ه از جانب خ ه ن ، به يک سلسله از قواعدی رسيد ک

دن  شريت متم ن ب شرفت اي ان و پي شترک آدمي دگی م ا زن ود مناسب ب ن، بلکه قواعدی ب و(بود و نه از سوی يک دي

  ). بنابراين، نيازی به ايمان داشتن بر آن قواعد نبود

ع) که در نھايت، بيانگر اخالق جھانروا است(ه ھمين ترتيب، احترام به ديگری ب بر عھدۀ ھيچ دينی نيست، و در واق

  . وحی شده باشدئینيازی به اين نيست که از سوی خدا

ای است که جھان ول کشتارھای بيھودهؤی و اخالق مربوط به آن است که مسدر مقابل، درست ھمين اعتقادھای مذھب

  .اند ھا، ويران کرده ؛ ھولوکاست)تفتيش عقايد(ھا  ھا، باورپرسی  مذاھب، سرکوب  نام جنگرا به

دارد ًاخالق منحصرا دينی، به نام خدا می شتن ن رای ک ل است. ًکشد؛ اخالق منحصرا الئيک ھيج دليلی ب ين دلي ه ھم ب

تثناء، جز واتيکان و بخش ا دو اس دن، ب و شدهئیاھ که مجازات مرگ در غالب کشورھای متم ده، لغ االت متح  از اي

  .است

انوده به خون نداشته باشد، مثل بودتوان يافت که دستانی آل به ندرت دينی می ی در جھ ی، دين ه طور کل ا ب ّيسم، ام
  . نيست که نخواسته باشد با آتش و جنگ خود را به زور تحميل کند

  .ست، چرا که قادر است شر به پا کند، اخالق ناشی از دين، ھمواره مشکوک ا)خدا بی(از نگاه يک آته 

ھردو. ُکنند که اخالق بدون وجود خدا ممکن نيست، يا اگر خدا بميرد، ھمه چيز مجاز است مؤمنان مداوما تکرار می

  .شان کرد و به آسانی می شود نفی. خطاست

 وجود داشته است، بدون آن،ھا اخالق، يا مجموعۀ قواعد روابط دوستانه، پيش از ظھور خدايان و اديان وابسته به آن

ا،. بوديم  که اکنون ھستيم نمیئیما در اينجا چرا که بقای آدمی، بدون ترديد بدين خاطر تأمين شده که نخستين اجداد م

  .شان شد کردند، قواعدی که مانع نابودی باديه نشينان، برخی قواعد را رعايت می

اتی وجود داردشده ا" ئیخدا"ًله مرگ خدا، نظرورزی تقريبا أبا مس دا الھي ارۀ مرگ خ ه درب ا ک ا آنج ی. ست، ت ا ب م

اموجود نمی خدايان، اطمينان می ه ن د دھيم که خدا نمرده است، چرا ک ردتوان ۀ.  بمي ا، اگر اخالق مصنوعا برپاي ًو ام ّ
  .تواند بدون پشتيبانی خدا دوام بياورد ناموجود نھاده شده، به خوبی می
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ودهۀ يک اخالق، آزمندانه به دنبال فلسفئیستند که ھمين اواخر، برای برپاھ) انتلکتوئل(انديشه کارانی  د؛  اخالقی ب ان

  . نابود شود، برای جايگزين کردن آن، در جستجوی خدای ديگری ھستندئی پيش از آنکه خدائیگو

ا ا بني ر مذھب ي ردن ب ه ک ر تکي ازی ب يچ ني دارد،ّاما اخالق يا اخالقيات برای اينکه وجود داشته باشد، ھ ذھبی ن نی م

دون آنکه ه ب ستند ک ه شده، و خودشان ھ ده و پذيرفت ه وجود آم ان ب ده، توسط آن ته ش اد گذاش اخالق توسط آدميان بني

  .کنند ترسی از عذاب الھی داشته باشند، داوطلبانه از آن پيروی می

دا دارد؟توان از اين پژوھشگران و مدافعان اخالق پرسيد که آيا حق برای اينکه وجود داش می ته باشد، آيا نيازی به خ

   به آنان گفته باشد که چه بايد بکنند؟ئیتوانند برپايۀ حق باھم زندگی کنند، بی آنکه کليسا آيا آدميان نمی

ل نما برای يک آته، که می باطل ردی عق دا خواھد ھمواره ف ام خ ه ن وع او، ب ه يک ھمن ن است ک د، اي اور بمان هئیب  ک

سا وجود ندارد، به او می ا واسطۀ کلي هئيگويد که اين خدای ناموجود به او گفته است، به خود او، به مؤمن، و ب ان، ک

  .بايد بکند يا نکند) دھد که دارد شکيبانه گوش می(کاری را که آته 

دل درت ب زار ق ه اب ه سرعت ب د، ب ده باش ه وجود آم سرانجام اينکه، اخالق دينی، حتا اگر با نيت بھبود وضع آدمی ب

دار و شناسيم، از اخالق دفاع می و زمانی که يک دين، از قماش اديانی که می. ستشده ا کند، پيش از ھر چيز از اقت

   .با کمال تأسف، نه از چيز ديگری. قدرت خويش دفاع می کند

  

  گو و چھارمين آزمون گفت

  .ندک زيرا آدمی ھر کار دلش خواست، می.  البته، خيلی آسان است به خدا اعتقاد نداشتن-

   پس به عقيدۀ شما، بدون خدا، نه اخالقی ھست، نه اخالقيات و نه کرداری نيک؟-

  .ً دقيقا، اگر خدا را نديده بگيريم، ھمه چيز مجاز است-

  . اگر خدا پاسدار و بنيانگذار اخالق بود، بله چنين بود-

  ! خوب، چنين ھست-

د زندگی کندباي  با اين حال، حتا اگر خدا نبود، آدميان می- ه دھن اھم ادام دگی ب ه زن د و ب ا. ن واره قراردادھ ان ھم ئیآن

  .اجتماعی وضع خواھند کرد تا بتوانند با ھم ھمزيستی کنند

  . جامعۀ بدون خدا، محکوم به نابودی است-

شدند اند که ھيچ حسابی روی خدا نمی جوامعی ھم بوده.  به عقيدۀ من نه- م ن ابود ھ وانين. کردند، و ن ه ق افی است ک ک

ثال در: روم از اين ھم جلوتر می. ستی وضع شود تا ھمزيستی گسترش بيابددر ه م شود کسی را ک ه ب ممکن نيست ک

  .کردنی نيست فکر، مرتکب گناھی شده، جريمه کرد؛ برای مثال، ميل ھمسر کس ديگری را داشتن، مجازات

  .شود، گناھی اخالقی  طبيعی است، به ھمين دليل است که گناه محسوب می-

ر و رو ب- د و خوش ب تنی باش ر زن آن ديگری خواس .ّسيار خوب، اما اين ميل، که به نظر من امری عادی است اگ

  .اگر اين فکر به عمل رسيد، آن وقت مقررات کيفری وارد کار می شود و الی آخر. اين يک اشتياق است و بس

 .شوم  من متوجه نمی-

  

  :يادداشت
ودائیفکر می کنيم نويسندگان مطلب با تمام اط ديانت ب ه ارتب د، ب  و دوری  احاطه ای که در بيان افکار شان داشته ان

ل " آشوکا"جستن آن از کشت و کشتار، متوجه چرخش عظيمی که  شتار اواي به حيث بزرگترين مبلغ آن دين بعد از ک
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ه د د ورن وده ان سترش آن ديانت داده است، نب ورد ديانت قدرتش، در کردار خود و در نتيجه در چگونگی در گ ر م
  .بوديسم نيز عين حکم را صادر می نمودند

                                         با عرض حرمت
                                  ويراستاران مطالب اعتقادی

  " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"                     اداره پورتال 


