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مقدمــه
زهیر باقری نوعپرست

زمانــی کــه گالیلــه ســعی داشــت نشــان دهــد کــه
برخــاف بــاور رایــج زمــان خــود ،ایــن زمیــن نیســت
کــه مرکــز عالــم اســت و خورشــید بــه دور آن
میچرخــد ،بلکــه برعکــس ایــن زمیــن اســت کــه به
دور خورشــید میچرخــد ،نــه تنهــا نظــر بطلمیــوس،
کــه کتــاب مقــدس و کلیســا را هــم بــه چالــش
کشــید .برخــی از اعضــای کلیســا ،کــه مشــهورترین
آنهــا در ایــن رابطــه کاردینــال بالرمیــن اســت ،در
بــدو امــر بــه گالیلــه هشــدار میدادنــد کــه آنچــه او
میگویــد  -یعنــی اینکــه زمین ثابت نیســت و بــه دور
خورشــید میچرخــد -نــص صریــح کتــاب مقــدس را
زیــر ســوال میبــرد و ایــن کار کفــر اســت .او در دفــاع
از نظــر خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره میکــرد کــه مــا
بــا دو کتــاب مواجــه هســتیم ،یکــی کتــاب مقــدس
کــه حــاوی ســخنانی اســت کــه تحــت تاثیــر الهــام
الهــی بودنــد و دیگــری طبیعــت اســت .از نظــر گالیله
مولــف هــر دو کتــاب  -کتــاب مقــدس و طبیعــت -
خداونــد اســت و از آنجایــی کــه خداونــد نمیتوانــد
تناقــض بگویــد ،و از آنجایــی کــه آنچــه در کتــاب
مقــدس و طبیعــت میبینیــم اثــر یــک مولــف اســت،
در نتیجــه ایــن دو نمیتواننــد یکدیگــر را نقــض
کننــد .گالیلــه اشــاره میکنــد کــه پذیرفتــن کالم
کتــاب مقــدس آنچنــان کــه هســت ،میتوانــد بــه
نتایــج غلطــی بیانجامــد و از ایــن رو فهــم اســتعاری از
کتــاب مقــدس گاهــی ضــروری اســت .او به مــواردی
در کتــاب مقــدس اشــاره میکنــد کــه در آنهــا از
خشــم ،شــادی یــا عصبانیــت خداونــد ســخن گفتــه

شــده یــا بــه دســت و چشــم خداونــد اشــاره شــده
اســت .از آنجایــی کــه ایــن صفــات و انــدام انســانی
نمیتوانــد در مــورد خداونــد صحیــح باشــد ،بنابرایــن
ایــن گونــه توصیفهــا را بایــد بــه صــورت اســتعاری
فهمیــد .گالیلــه بــا نشــان دادن ضــرورت بــه کارگیری
تفســیر و فهمــی اســتعاری از کتــاب مقــدس در دیگــر
مــوارد ســعی دارد نشــان دهــد کــه در مــواردی کــه
کتــاب مقــدس و طبیعــت بــا هــم در تناقض هســتند،
ایــن کالم کتــاب مقــدس اســت کــه بایــد بــه صورت
اســتعاری فهمیــده شــود .1بــا همــه ایــن اســتداللها
و نامهنگاریهــا گالیلــه موفــق نشــد کلیســا را متقاعــد
کنــد زمیــن مرکــز هســتی نیســت .نــگاه کــردن بــه
آســمان از طریــق تلســکوپ گالیله نتوانســت بالرمین
را از بــاور جزمــی و غلط خــود ذرهای جــدا کند و گالیله
محکــوم شــد و تــا آخــر عمــر خــود در حصــر خانگــی
به ســر بــرد .مــورد گالیلــه یکــی از مشــهورترین موارد
دخالــت نهــاد دیــن در علـمورزی اســت و همــواره بــه
عنــوان مثالــی از آثــار نامطلــوب دخالــت نهــاد دین در
کار علمــی مطــرح میشــود.
فــرض گالیلــه ایــن بــود کــه طبیعــت و کتــاب
مقــدس هــر دو نوشــته خداونــد هســتند .ولــی بعدتر
بــا پیشــرفتهای بیشــتر علمــی مشــخص شــد کــه
بخشهــای بســیار زیــادی از کتــاب مقــدس را بایــد
اســتعاری فهمیــد .ایــن کتــاب بــه اصطالح آســمانی
ســخن جالــب توجهــی در مــورد انســان و جهــان
نــدارد و هــر آنچــه در آن عنــوان شــده یــا بدیهــی
و پیــش پــا افتــاده و یــا غلــط اســت (در صورتــی
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کــه اســتعاری فهمیــده نشــود) .پیشفــرض مولــف
یکســان بــرای کتــاب مقــدس و طبیعــت بــرای
تجویــز فهــم اســتعاری اهمیــت بســیار زیــادی دارد.
اگــر ایــن پیشفــرض را نداشــته باشــیم و صرفــا
هــر آنچــه کــه در کتــاب مقــدس مطــرح شــده را به
آزمــون علمــی بگذاریــم و ســپس مشــاهده کنیــم
کــه آنچــه در کتــاب مقــدس گفتــه شــده خــاف
واقعیــت اســت ،نتیجـهای کــه خواهیــم گرفــت ایــن
اســت کــه کتــاب مقــدس حــاوی ســخنان غلــط
اســت .ولــی در تاکیــد بــر فهــم اســتعاری ،یــک نوع
عقالنیــت فرازمانــی بــرای مولفــان کتــاب مقــدس
در نظــر گرفتــه میشــود مبنــی بــر اینکــه آنهــا
میدانســتند کــه یافتههــای علمــی دوران مــا چــه
هســتند و ســپس ادعــا میشــود کــه از آنجایــی کــه
آنهــا ایــن حقایــق علمــی را میدانســتند و ممکــن
نبــوده آنهــا را نقــض کننــد ،در نتیجــه ســخن آنهــا
را بایــد بــه شــکل اســتعاری فهمیــد .البتــه ایــن
ادعایــی بیاســاس اســت و هیــچ شــاهدی بــرای آن
وجــود نــدارد کــه اگــر آنهــا علــم کامــل بــه طبیعــت
داشــتند صرفــا بــه بازتولیــد باورهــای غلــط دوران
خــود در مــورد طبیعــت نمیپرداختنــد .در چنیــن
مــواردی بهانههایــی ماننــد اینکــه اگــر آن افــراد از
یافتههــای جدیــد علمــی ســخن میگفتنــد ،کســی
آن ســخنان را نمیفهمیــد یــا رســالت آنهــا ترویــج
علــم نبــوده اســت مطــرح میشــود .حتــی اگــر ایــن
پیشفــرض بیاســاس و تخیلــی مبنــی بــر اینکــه
نویســندگان ایــن کتــاب از علــوم در پیشــرفتهترین
حــاالت خــود هــم آگاه بودنــد صحیــح باشــد ،و مــا
بپذیریــم کــه ایــن عــده محــدود بــه هــر طریقــی به
ایــن علــوم مــدرن دســت یافتهانــد ،پرسشــی کــه
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بیپاســخ میمانــد ایــن اســت کــه چــرا آنهــا کــه
بــه علــم مــدرن دسترســی داشــتهاند از بــه زبــان
رانــدن ســخنان غلــط در مــورد طبیعــت پرهیــز
نکردنــد؟ اگــر کســی بدانــد کــه زمیــن بــه دور
خورشــید میچرخــد ولــی ایــن را بــه زبــان نرانــد
چــون ممکــن اســت اطرافیانــش او را مجــازات
کننــد یــا او را نفهمنــد ،تفــاوت بســیاری دارد بــا
اینکــه کســی بدانــد کــه زمیــن بــه دور خورشــید
میچرخــد ولــی خــاف آن را بــه زبــان برانــد .در
مــورد اول آنچــه شــاهدش هســتیم احتیــاط اســت
و در مــورد دوم دروغگویــی اســت .هرچنــد گالیلــه،
برخــاف نویســندگان کتــاب مقــدس ،نــه دروغ
گفــت و نــه احتیــاط کــرد و شــجاعانه حقیقــت را بــه
زبــان رانــد و تاوانــش را نیــز داد.
ایــن پرســش بــه طــور کلــی در مــورد نقــد ما نســبت
بــه افــرادی کــه در گذشــته زندگــی میکردهانــد وجود
دارد .بایــد دیــد چــه شــواهدی در اختیــار داشــتهاند و
بــا توجــه بــه شــواهدی کــه در اختیــار داشــتهاند چــه
باورهایــی را شــکل دادهانــد .اگــر آنچــه گذشــتگان مــا
بــه آن بــاور داشــتهاند بــا شــواهدی کــه در اختیــار
داشــتهاند تاییــد میشــده اســت ،حتــی اگــر بعدهــا
مشــخص شــود کــه بــاور آنهــا غلــط بــوده نمیتــوان
آنهــا را بــه لحــاظ معرفتشــناختی مقصــر دانســت.
وظیفــه معرفتشــناختی مــا انســانها ایــن اســت کــه
باورهایمــان را بــر اســاس شــواهد شــکل دهیــم ،و اگر
چنیــن کنیــم کســی نمیتوانــد مــا را بــه کمخــردی
متهــم کنــد .اینکــه همــه شــواهد مــورد نظــر در
اختیــار مــا نبودهانــد یــا بنــا بــه مقتضیــات زمــان مــا
نتوانســتهایم بــه آنهــا دسترســی پیــدا کنیــم تقصیری
معرفتشــناختی را متوجــه مــا نمیکنــد .ولــی اینکــه
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مــا بــه لحــاظ معرفتشــناختی وظیفــه خــود را انجــام
دادهایــم ،یعنــی هــر آنچــه را کــه بایــد بــرای شــکل
بخشــیدن بــه بــاور خــود بررســی میکردیــم ،مــورد
بررســی قــرار دادهایــم ،دلیــل نمیشــود کــه بــاور مــا
صحیــح باشــد .ممکــن اســت به رغــم در نظــر گرفتن
تمــام شــواهد موجــود بــه بــاوری برســیم کــه بعدهــا
غلــط بــودن آن بــاور بــا شــواهد بیشــتر مشــخص
شــود .ولــی اینکــه ممکــن اســت در آینــده شــواهدی
نظــرات فعلــی مــا را نقــض کنــد دلیــل خوبــی بــرای
بــاز کــردن در رو بــه خرافــه و مهمــات نیســت .یعنی
چــون ممکــن اســت شــواهد در آینــده چیز دیگــری از
آنچــه اکنــون بــدان بــاور داریــم ،نشــان دهــد ،دلیــل
نمیشــود هــر بــاور مهملــی را بپذیریــم بــه ایــن بهانه
کــه شــاید زمانــی در آینــده شــواهد آن را تاییــد کنــد.
تنهــا زمانــی کــه شــواهد بــاوری را پشــتیبانی کننــد
میتوانیــم بــه لحــاظ عقالنــی آن را بپذیریــم ،اگــر در
زمــان حیــات مــا شــواهد کافــی بــرای بــاوری خــاص
وجــود نداشــته باشــد ،وظیفــه اخالقــی یــا مســئولیت
عقالنــی بــرای پذیرفتــن آن بــاور نداریــم .ولــی اگــر
خــاف شــواهد موجــود بــاوری را بپذیریــم مســئولیت
عقالنــی و اخالقــی خــود در کســب باورهــای عقالنی
را زیــر ســوال بردهایــم.
ممکــن اســت بــاوری داشــته باشــیم کــه شــواهد
موجــود آن را تاییــد نکنــد ولــی بعدها مشــخص شــود
کــه ایــن بــاور صحیــح بــوده اســت .بایــد دیــد توجیــه
شــخص بــرای بــاوری کــه داشــته چــه بــوده اســت؟
آیــا اگــر مــن ســر اینکــه در فرهنگــی مشــخص بــا
دینــی مشــخص بــه دنیــا آمــدهام باورهایــی در مــورد
جهــان ،انســان و جهــان پــس از مــرگ داشــته باشــم،
باورهــای مــن موجــه هســتند؟ آیــا پذیرفتــن باورهای
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موروثــی ،بــه خــودی خــود باعــث میشــود باورهــای
مــن موجــه باشــند؟ اگــر بــر فرض مشــخص میشــد
کــه بــاور بالرمیــن صحیــح اســت ،یعنــی کــره زمیــن
مرکــز عالــم اســت و خورشــید بــه دور آن میچرخــد،
و بــاور گالیلــه غلــط بــوده اســت ،بایــد دیــد کــه
توجیهــی کــه هــر یــک بــرای بــاور خــود ارائــه
میکردنــد چــه بــوده اســت .بالرمیــن بــرای بــاور
خــود در مــورد جهــان بــه کتــاب مقــدس ،در حالــی
کــه گالیلــه بــه علــم و ابــزار علمــی اســتناد میکنــد.
فــارغ از اینکــه گالیلــه و بالرمیــن چــه فکــر میکردند
و در آن زمــان چــه نگاهــی مســلط بــود ،در حــال
حاضــر میتــوان بــا اطمینــان خاطــر گفــت کــه برای
ـان خــارج اســتناد بــه علم
ســخن گفتــن در مــورد جهـ ِ
و ابــزار علمــی دلیــل موجهــی برای شــکل بخشــیدن
بــه باورهایمــان اســت ،در حالــی کــه کتــاب مقــدس
نشــان داده کــه ســخنانش در مــورد جهــان خــارج اگر
اســتعاری فهمیــده نشــوند ،بایــد بــه طــور کلــی کنــار
گذاشــته شــود .در نتیجــه کتــاب مقــدس نمیتوانــد
توجیــه مناســبی بــرای شــکل بخشــیدن بــه باورهای
مــا در مــورد جهــان خــارج باشــد .اگــر بخواهیــم بــا
بالرمیــن همدلــی کنیــم ،میتوانیــم بگوییــم کــه در
آن زمــان بــرای او روشــن نشــده بــود کــه کتــاب
مقــدس نمیتوانــد بــه شــکلگیری باورهــای موجــه
در مــورد جهــان خــارج بیانجامــد ،چــرا کــه او دیگــر
پیشــرفتهای علمــی را ندیــده بــود و نمیدانســت
کــه ایــن کتــاب کال توانایــی ســخن گفتــن در
مــورد جهــان خــارج را نــدارد و اگــر میدانســت
احتمــاال در آزار گالیلــه همــکاری نمیکــرد ،ولــی
حــال کــه ایــن پیشــرفتهای علمــی مشــخص
اســت دیگــر نمیتــوان بــا کســی بــر اســاس ایــن
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اصــل همدلــی کــرد .در نتیجــه افــرادی کــه تحــت
عنــوان «مســیحیان بنیادگــرا» شــناخته میشــوند و
بــاور دارنــد کــه کالم کتــاب مقــدس عینــا حقیقــت
اســت شــامل اصــل همدلــی نمیشــوند .بنیادگرایــان
مســیحی در آمریــکا تــاش میکننــد جلــوی تدریس
علومــی ماننــد فرگشــت را کــه بــا کالم کتــاب مقدس
تعــارض دارد ،بگیرنــد .اگــر بخواهیــم به همــان تمثیل
خداونــد بــه عنــوان مولــف دو کتــاب (طبیعــت و کتاب
مقــدس) نــگاه کنیــم بایــد بگوییــم کــه بنیادگرایــان
بــر ایــن باورنــد کــه طبیعــت و هــر آنچــه را کــه در
آن اســت ،بایــد از طریــق کتــاب مقــدس فهمیــد .ایــن
در حالــی اســت کــه گالیلــه بــر ایــن بــاور بــود کــه
بایــد از طریــق طبیعــت فهــم خــود را از کتــاب مقدس
تصحیــح کنیــم .البتــه ایــن بررسـیها منــوط بــه ایــن
پیشفــرض اســت کــه کتــاب مقدس اساســا منشــایی
الهــی داشــته باشــد .ولــی اگــر بررســی کتــاب مقــدس
ایــن پیشفــرض را زیــر ســوال ببــرد ،میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه ایــن کتــاب و دینــی کــه بــر
اســاس آن بنــا نهــاده شــده ،اعتبــاری نــدارد .ولــی این
نتیجهگیــری بــه ایــن معنــا نیســت کــه خدایــی وجود
نــدارد و نمیتــوان حتــی بــا نشــان دادن غلــط بــودن
ـان موجــود هــم ،بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
تمــام ادیـ ِ
خدایــی وجــود نــدارد .بــرای وجــود یــا عــدم وجــود خدا
بایــد بــه اســتداللهای دیگــری پرداخــت .بــه عنــوان
مثــال اگــر بتــوان نشــان داد کــه تنهــا خدایــی وجــود
دارد کــه سرنوشــت انســان بــرای او اهمیتــی نــدارد و
انســان صرفــا یکــی از چیزهایــی اســت کــه او آفریــده
و جایــگاه خاصــی نمیتوانــد داشــته باشــد و پرســتش
چنیــن خدایــی بیمعناســت و آخــرت افســانهای اســت
کــه انســانها آفریدهانــد ،آنــگاه خــود بــه خــود وجــود
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خدایــی را اثبــات کردهایــم کــه امــکان معنــاداری
دیــن را هــم منتفــی میکنــد .گونههــای مشــابه
ایــن نــوع خدابــاوری عقالنــی در عصــر روشــنگری
وجــود داشــت و تحــت عنــوان «داداربــاوری» شــناخته
میشــد .از نظــر آنهــا بــاور بــه خــدای عــوام یعنــی
پیرمــردی بســیار بــزرگ ،قــوی و هوشــمند کــه جایی
در آســمانها زندگــی میکنــد ،خشــمگین یــا شــاد
میشــود و امــکان دارد هــر کاری کنــد ،غیرعقالنــی
بــود و تنهــا راه را بــرای دخالــت نهــاد دیــن در تمامــی
وجــوه زندگــی فراهــم میکــرد.
در رابطــه بــا دیــن ،شــکلگیری باورهــای دینــی
بــه انــدازه محتــوای آنهــا اهمیــت دارد .باورهــای
دینــی از طریــق گواهــی دیگــران بــه مــا میرســند.
اگــر دیگــران وجــود دینــی را گــزارش نکــرده بودنــد
مــا هــم نمیتوانســتیم از وجــود آن آگاه شــویم.
هــر یــک از مــا در جامعـهای متولــد میشــویم و در
آن بخــش خــاص از جامعــه کــه مــا هســتیم طــی
فرآینــد اجتماعــی شــدن از طریــق نهادهایــی ماننــد
خانــواده یــا مدرســه بــا یــک دیــن (حــال یــا اکثریت
آن جامعــه هــم آن دیــن را دارنــد یــا خیــر) آشــنا
میشــویم .حــال بایــد پرســید خانــواده یــا مدرســه
مــا ایــن دیــن را از کجا آورده اســت؟ باورهــای دینی
کــه در زمــان مــا در جوامــع متفــاوت وجــود دارنــد
همگــی برگرفتــه از گواهــی انســانهایی اســت کــه
در گذشــته زندگــی میکردهانــد .البتــه اگــر کســی
در حــال حاضــر ادعــا کنــد کــه بــا خداونــد در ارتباط
اســت و دینــی جدیــد آورده اســت میتوانیــم بــه
شــکل مســتقیم بــه بررســی دیــن او بپردازیــم .ولــی
از آنجایــی کــه در حــال حاضــر دی ـنآوری رونقــی
نــدارد و اغلــب ادیانــی کــه مــا از آنهــا ســخن
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میگوییــم متعلــق بــه ســدههای گذشــتهاند ،هــر
آنچــه در مــورد ایــن ادیــان میدانیــم نــه نتیجــه
مشــاهده یــا تجــارب شــخصی کــه نتیجــه گواهــی
گذشــتگان اســت .پرسشــی کــه در فلســفه (بــه
طــور خــاص در معرفتشناســی) مطــرح اســت ایــن
اســت کــه آیــا اساســا گواهــی را میتــوان همچــون
ادراک یــا اســتنتاج منبــع قابــل اعتمــادی بــرای باور
دینــی دانســت یــا خیــر .دیویــد هیــوم ،فیلســوف
اســکاتلندی ،بــر ایــن بــاور بــود کــه گواهــی را تنهــا
بایــد در صورتــی پذیرفــت کــه بتــوان آن را بــه
معرفــت ناشــی از دیگــر منابــع معرفتــی (از قبیــل
ادراک یــا اســتنتاج) فروکاســت 2و در نقطــه مقابــل
تومــاس ریــد ،دیگــر فیلســوف اســکاتلندی ،بــر ایــن
بــاور بــود کــه گواهــی نیــازی بــه فروکاســتن نــدارد.
هیــوم بــه طــور خــاص در بحثــی در مــورد دیــن بــه
بررســی گواهــی میپــردازد و میگویــد آنچــه در
مســیحیت تحــت عنــوان معجــزه مســیح شــناخته
میشــود (مثــا زنــده کــردن مــردگان یــا شــفای
بیمــاران توســط مســیح) بــه واســطه گواهــی برخــی
از انســانها بــه مــا رســیده اســت .یعنــی برخــی
افــراد کــه شــاهد چنیــن معجزاتــی بودهانــد ،ایــن
معجــزات را یــا بــه صــورت کتبــی یــا شــفاهی نقــل
کردهانــد و علــت اینکــه برخــی بــه ایــن معجــزات
بــاور دارنــد گواهــی همــان شــاهدان اولیــه اســت.
ولــی هیــوم میگویــد شــاهدان اولیــه ،انســانهایی
بیســواد و ســاده بودهانــد و در نتیجــه ممکــن
اســت بــه راحتــی مرتکــب اشــتباه شــده باشــند یــا
حتــی از روی ســادهدلی تخیــل کــرده باشــند یــا در
حالتــی بدبینانهتــر فریــب خــورده باشــند .از آنجایــی
کــه ایــن افــراد مدعــی هســتند کــه قوانیــن طبیعت

مجـــله  - 42شـــماره 5

(ماننــده زنــده شــدن مــرده) نقــض شــدهاند،
ادعایــی خارقالعــاده مطــرح میکننــد ولــی
شــواهدی کــه بــرای ایــن ادعــا عنــوان میشــود
صرفــا ارجــاع بــه گواهــی گروهــی بیســواد و
ســادهدل بــوده اســت .هیــوم آنچــه را کــه بعدهــا
تحــت عنــوان شــواهدگرایی مطــرح میشــود ،بیــان
میکنــد :انســان عاقــل باورهایــش را بــر مبنــای
شــواهد موجــود تنظیــم میکنــد .یــا بــه تعبیــر
کارل ســیگن بــرای بــاور بــه وقایــع خارقالعــاده بــه
شــواهد خارقالعــاده نیــاز اســت.
بایــد در نظــر داشــت کــه آنچــه در مــورد برخــی
ادیــان مطــرح میشــود ممکــن اســت بــه شــکل
کامــل در مــورد دیگــر ادیــان صــدق نکنــد .بــه
عنــوان مثــال ،یکــی از دالیلــی کــه بیــن برخــی از
پیــروان مســیحیت امــکان تفســیر اســتعاری کتــاب
مقــدس تــا ایــن حــد ممکــن اســت ،ایــن اســت کــه
آنهــا بــاور ندارنــد کــه کتــاب مقــدس کالم مســتقیم
خداونــد اســت یــا حتــی کالم خــود مســیح اســت
بلکــه کتــاب مقــدس را شــامل متونــی میداننــد
کــه خداونــد الهــام بخــش آنهــا بــوده اســت .در
همیــن راســتا ،اصطــاح بنیادگــرا نخســتین بــار برای
اطــاق بــه گروهــی از مســیحیان بــه کار گرفته شــد
کــه بــه ایــن بــاور داشــتند کــه کالم کتــاب مقــدس
عیــن حقیقــت و کالم خــدا اســت .اگــر بخواهیــم این
تعریــف از بنیادگرایــی را در مــورد دیگــر ادیــان بــدون
هیچگونــه بررســی محوریــت ببخشــیم گویــی از
پرســپکتیوی کــه بــه مســیحیت نگریســته میشــود
بــه دیگــر ادیــان مینگریــم .از ایــن رو مفهــوم
بنیادگرایــی در مــورد دیگــر ادیــان نیــاز بــه بررســی
جداگانــه دارد .در کل توجــه بــه ایــن تفاوتهــا مهــم
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اســت ،حتــی اگــر در نهایــت مشــخص شــود کــه این
تفاوتهــا تاثیــری در اصــل بحــث ایجــاد نمیکننــد.
دو مثــال را در نظــر بگیریــم :لئــو تولســتوی و جــان
هنــری نیومــن .تولســتوی بــر ایــن بــاور بــود کــه
کتــاب مقــدس مملــو از داســتانهای دروغیــن
و خرافــی اســت کــه بــرای جوانانــی کــه در دوران
شــکوفایی علمــی زندگــی میکننــد غیرقابــل بــاور و
مضحــک بــه نظــر میآینــد ،او بــه داســتان کشــتی
نــوح بــه عنــوان یــک نمونــه ارجــاع میدهــد .در
واقــع ،تولســتوی قیــد تفســیر اســتعاری را میزنــد
و دروغ بــودن کتــاب مقــدس را اعــام میکنــد.
عــاوه بــر ایــن او بــه نهــاد کلیســا میتــازد و آن
را متهــم میکنــد کــه بــا تظاهــر بــه رحمانیــت و
ترویــج توحــش و دروغبافــی در مــورد تاریــخ ،زمینــه
را بــرای گمراهــی انســانهای عالقمنــد بــه دیــن
فراهــم کرده اســت .او در عــوض «گاســپل» را حاوی
حقایــق اخالقــی مســیحی میدانــد و خــودش نیــز
کتابــی دارد کــه در آن بخشهایــی از ایــن کتــاب
را جم ـعآوری کــرده اســت .3جــان هنــری نیومــن از
طــرف دیگــر بــاور دارد که علــم و الهیــات دو قلمروی
متفــاوت هســتند و نمیتواننــد بــا یکدیگــر در تعارض
باشــند و هــرگاه تعارضــی بیــن علــم و الهیــات ظاهــر
میشــود بایــد منتظر تفســیر نهایی کلیســا بــود و این
تفســیر هنــوز ارائــه نشــده اســت .4در برخــی از ادیــان
(و حتــی برخــی شــاخههای مســیحیت) چیــزی بــه
نــام «تفســیر رســمی نهــاد دیــن از کتــاب مقــدس»
نداریــم .ایــن نــکات از ایــن حیــث نیــز حــاوی
اهمیتنــد کــه برخــی از پیــروان ادیــان متفــاوت ســعی
دارنــد دیــن خــود را بــا جهانبینــی علمــی تطبیــق
دهنــد و ممکــن اســت بخواهنــد از راهکارهایــی کــه

مجـــله  - 42شـــماره 5

در مســیحیت مطــرح شــده اســت ،بــدون توجــه بــه
ایــن تفاوتهــا اســتفاده کننــد .البتــه برخــی نیــز بــا
اســتفاده از واکنشهــای برخــی بنیادگرایان مســیحی
بــه جهانبینــی علمــی ســعی دارنــد کــه جهانبینــی
علمــی را زیــر ســوال ببرنــد .از بارزتریــن نمونههــا
میتــوان بــه کپیبــرداری ســخنان بنیادگرایــان
مســیحی در مــورد فرگشــت توســط شــارالتانی
بــه نــام هــارون یحیــی اشــاره کــرد .یکــی دیگــر
از نکاتــی کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت
کــه کلیســا بــه رغــم اینکــه در دو مــورد بــا علــم بــه
شــکل جــدی درگیــر شــده اســت (ماجــرای گالیلــه و
نظریــه فرگشــت دارویــن) و بــه رغم تمام مشــکالتی
کــه ایجــاد کــرده اســت ولــی در تاریــخ هیــچ دینــی،
نهــاد دیــن ،چنیــن حمایتــی از علــم نکــرده و در هیچ
ش
تمدنــی تــا کنــون علــم آنچنــان کــه در غــرب پیـ 
رفتــه ،پیشــرفت نکــرده اســت.
البتــه برخــی از زیــر ســوال رفتــن کتــاب مقــدس
نتیجهگیــری متفاوتــی کردنــد و اســتعاری بــودن
مطالــب ایــن کتــاب را راهــی بــرای نجــات
آن نمیدیدنــد .شــوپنهاور متافیزیــک دیــن را
متافیزیــک عــوام برمیشــمرد کــه بــه روشهــای
متفــاوت در فرآینــد آمــوزش طــی شستوشــوی
مغــزی بــه کــودکان تدریــس میشــود ،بــه شــکلی
کــه نتواننــد آن را زیرســوال ببرنــد .متافیزیــک
اســتعاری ادیــان از نظــر شــوپنهاور اهمیتــی نــدارد و
صرفــا داســتانی ســاده اســت تــا افــراد جامعــه را بــه
اخــاق عملــی پایبنــد کنــد .در نتیجــه از نظــر او اگر
ادیــان بــه اســتعاری بــودن مدعاهــای خــود اعتــراف
کننــد کســی از آن پیــروی نخواهــد کــرد .از جملــه
محاســن ایــن متافیزیــک ســاده و قابــل فهــم ایــن
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اســت کــه افــراد ملــل مختلــف بــه واســطه دیــن
بــا یکدیگــر احســاس پیونــد میکننــد و متافیزیــک
مســیحیت در اروپــا ،بودیســم در شــرق آســیا و
اســام در بخشهــای دیگــر آســیا باعــث میشــوند
افــراد احســاس پیوســتگی کننــد .ولــی شــوپنهاور
عنــوان میکنــد کــه ایــن متافیزیــک غلــط دینــی
نتوانســته اخــاق عملــی برتــری بــه نســبت آنچــه
در یونــان باســتان وجــود داشــت ،بــه وجــود بیــاورد.
از نظــر شــوپنهاور از آنجایــی کــه زبــان دیــن زبــان
اســاطیری ،اســتعاری و ســاده اســت ،دینــداران را
دچــار ســوتفاهم میکنــد و بــا جــدی گرفتــن ظاهــر
متــن دســت بــه اقدامــات غیراخالقــی میزننــد .بــا
توجــه بــه اینکــه متافیزیــک ادیــان از نظر شــوپنهاور
غلــط هســتند ،نقشــی کــه دیــن بــازی میکنــد ایــن
اســت کــه تــا زمانــی کــه انســانها بــه حقیقــت
نرســیده انــد میتواننــد از یــک چهارچــوب عملــی
و اخالقــی دینــی  -کــه از نظــر شــوپنهاور چنــدان
هــم قابــل دفــاع نیســت  -پیــروی کننــد و تحت آن
بــا هــم متحــد شــوند تــا جوامــع از هــم فرونپاشــند.
شــاید بتــوان گفــت کــه بــرای شــوپنهاور ،دیــن یک
شــر ضــروری اســت کــه در دوران طفولیــت بشــر به
آن نیاز اســت.5
بررســی مســئله «وجــود خداونــد» و اینکــه اگــر وجود
داشــته باشــد چــه خصوصیاتــی دارد ،بســیار پیچیدهتر
از بررســی پدیــدهای ماننــد دیــن اســت .بــه یــک
معنــای کلــی همــه مــا انســانها کافــر هســتیم:
دســتکم یــک خــدا وجــود دارد کــه هــر یــک از
مــا بــه آن خــدا ایمــان نداریــم یــا وجــود او را زیــر
ســوال میبریــم .مثــا اگــر شــما بــه شــیوا  -خدایــی
هنــدو -اعتقــاد نداشــته باشــید بــه ایــن معنــای کلــی
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کافــر هســتید .کتــب مقــدس نیــز تنهــا دعــوت بــه
پرســتش خــدا یــا خدایــان خاصــی نکردهانــد بلکــه
بــا زیرســوال بــردن خدایانــی کــه پرســتیده میشــدند
ایــن کار را میکردنــد .در نتیجــه بــه ایــن معنــای
کلــی کتــب مقــدس هــم کفرآمیــز هســتند ،یعنــی
در عیــن اینکــه پرســتش خــدا یــا خدایانــی را واجــب
برمیشــمارند (ایمــان) ،پرســتش خدایــان دیگــر یــا
پذیرفتــن واقعیــت آنهــا را ممنــوع اعــام میکننــد
(کفــر) .بــاوری در گذشــته وجــود داشــته اســت کــه
همــه خدایــان توانایــی آســیب رســاندن بــه انســانها
را دارنــد و افــراد از تــرس اینکــه خــدای دیگــران بــه او
آســیب برســاند ،بــه خــدای آنــان احتــرام میگذاشــتند
و از آنجایــی کــه همــه ایــن کار را میکردنــد به نوعی
همــه خدایــان حالــت تقــدس پیــدا میکردنــد .ولــی
بــاور داشــتن بــه اینکــه خدایــی غیــر از خــدای دیــن
خــود وجــود دارد و حتــی میتوانــد بــه انســانها
آســیب برســاند ،در برخــی از ادیــان شــرک محســوب
میشــود .ولــی حتــی افــراد بــه اصطــاح مشــرک
نیــز همــه خدایــان را نمیپرســتیدهاند و بــا توجــه
بــه اینکــه انســانها خدایــان بســیاری آفریدهانــد
تصــور اینکــه بتــوان ایــن میــزان از خــدا را پرســتید
هــم غیرممکــن بــه نظــر میآیــد .مســئله مــا در حال
حاضــر ،در دنیــای فعلــی ،وجــود خدایانــی در قامــت
بــت و توتــم نیســت .حتــی قبــل از اینکــه پیشــرفتی
علمــی رخ دهــد ابراهیــم بــه آفتابپرســتان گالیــه
میکنــد کــه ایــن چــه خدایــی اســت کــه افــول
میکنــد؟ خدایــی کــه واقعــا مســئله ماســت ،خدایــی
اســت کــه بتــوان او را در جهانــی کــه علــم مــدرن
بــه توصیــف آن نشســته ،فهمیــد .در نتیجــه ،بــاور بــه
بــت ،بــه یــک مشــت خرمــا ،خدایــان نیمــه انســان-
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نیمــه حیــوان ،خدایــی کــه تمامــی قوانیــن طبیعــت
را بــرای شــاد کــردن دل انســان نقــض میکنــد و
دیگــر انــواع مصنوعــات تخیــل بشــر نمیتوانــد بــه
عنــوان مســئلهای جــدی در بحــث بــر ســر عقالنــی
بــودن بــاور بــه خــدا ،مطــرح باشــد .در نتیجــه در گام
نخســت پرسشــی کــه مطــرح اســت ایــن اســت کــه
چگونــه بایــد خــدا را تعریــف کنیــم و ســپس بررســی
کنیــم کــه آیــا وجــود دارد یــا نــدارد؟ بــرای ایــن کار
میتوانیــم تعریفهــای موجــود از خداونــد را یــک
بــه یــک بررســی کنیــم .ولــی خدایــی کــه مســئله
فلســفی واقعــی بــه وجــود مـیآورد ،خدایــی اســت که
همــه چیــز را میدانــد ،همــه کار میتوانــد بکنــد،
خوبــی محــض و همــه جــا حاضــر اســت .گاه گفتــه
میشــود ایــن خــدا ،جهــان را از عــدم آفریــده اســت.
ولــی چنیــن خدایــی نمیتوانســته قبــل اینکــه جهــان
را بیافرینــد وجــود نداشــته باشــد ،یــا بــه عبارتــی
حتــی اگــر او جهــان را خلــق کــرده باشــد ،قبــل از
اینکــه خلــق کنــد خــودش وجــود داشــته اســت و
در نتیجــه خلــق از «عــدم» اینجــا طبــق تعریــف
نمیتوانــد «عــدم» بــه معنــای مطلــق فلســفی آن
باشــد .پــس اولیــن پرسشــی کــه مطــرح اســت ایــن
اســت کــه اگــر خدایــی جهــان را خلــق کرده اســت،
ایــن جهــان مــادی از کجــا آمده اســت؟ آیــا از وجود
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خــودش آن جهــان را خلــق کــرده یــا مثــا مــاده از
ابتــدا وجــود داشــته و او صرفــا حالــت و فــرم خاصی
بــه آن داده اســت؟
از دوران روشــنگری بــاوری رایــج ایــن بــود کــه دیــر
یــا زود دیــن از جوامــع انســانی رخــت برخواهــد بســت
و حتــی برنامههایــی بــرای یافتــن جایگزیــن بــرای
ادیــان موجــود طــرح میشــد .ایــن لیســت طیفــی
گســتردهای را شــامل میشــد کــه «هنــر واال» در یک
ســر آن طیف و کلیســای اومانیســتی آگوســت کنت در
ســر دیگــر ایــن طیــف قــرار میگیــرد .در حالــی کــه
اغلــب پیــروان ادیــان ،دیــن خــود را تنهــا یــا بهتریــن
راه ســعادت بشــر میداننــد ،از دوران روشــنگری بــه
بعــد نگریســتن بــه دین بــه عنــوان بزرگتریــن معضل
و عامــل بدبختــی بشــر نیــز رواج یافتــه اســت ،ولــی
بــاور بــه وجــود خداونــد اغلــب بــه عنــوان بخشــی از
ایــن معضــل در نظــر گرفتــه نمیشــد (بــه اســتثنای
برخــی از اندیشــمندان ماننــد باکونیــن) .با ایــن اوصاف
دیــن از بیــن نرفتــه و همچنان دیــن در جوامع بشــری
حضــور پررنگــی دارد .بنابرایــن ،همچنــان بحــث بــر
ســر عقالنیــت دیــن ،رابطــه علــم و دیــن ،وجــود خدا،
و غیــره بحثهایــی مهــم هســتند کــه پرداختــن بــه
آنهــا ضــروری اســت .در ایــن شــماره مجلــه  42بــه
ایــن مــوارد پرداختهایــم.

1- Galilei, G., & Finocchiaro, M. A. (2008). The Essential Galileo. Hackett Publishing.
2- Hume, D. (1998). Principal Writings on Religion: Including Dialogues Concerning Natural Religion
and The Natural History of Religion. Oxford University Press, USA.
3- Tolstoy, L., & Garnett, C. (2006). The kingdom of God is within you. Courier Corporation.
4- Newman, J. H. (1870). An essay in aid of a grammar of assent. Burns, Oates, &Company
5- Schopenhauer, A. (1922). Über Religion: ein Dialog. Reclam
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انواعتجـربههایآتئیـستی
پل کالیتور
برگردان :ناهید خاصی

آتئیســم چیســت؟ اگرچــه ایــن واژه در زبــان معاصر
بســیار بــه کار بــرده میشــود ،ولــی افــراد زیــادی
تصریــح نمیکننــد کــه دقیقــا منظورشــان از ایــن
کلمــه چیســت« .آتئیســم» حداقــل در ایــن مــورد
بــا «دیــن» اشــتراک دارد.
هــر کــه کتــاب مهــم ویلیــام جیمــز (-1842
 ،)1910انــواع تجربههــای مذهبــی (،)1902
را خوانــده باشــد ،تحــت تاثیــ ِر تنــوع عظیــم
ایدههــای مذهبــی قــرار خواهــد گرفــت .بــا ایــن
حــال ،ایــن تنــوع تــا حــد قابــل توجهــی ناشــی
از تعریــف بســیار گســتردهای اســت کــه جیمــز از
تعریــف جیمــز
مفهــوم مذهــب ارائــه میدهــد.
ِ
بنیــادی زندگــی از
از مذهــب ،تمــام دیدگاههــای
ِ
جملــه موضعگیریهــای سیاســی ،ایدئولوژیکــی
و فلســفی را دربرمیگیــرد .چنیــن نگرشــی بیــن
آنهایــی کــه بــه مذهــب از منظــری روانشــناختی
یــا جامعهشــناختی میپردازنــد ،چنــان کــه
جیمــز عمــل کــرد ،رایــج اســت .مــا بــه روشــنی
ایــن نگــرش را در تعریــف جیمــز از مذهــب بــه
صــورت «احساســات ،اعمــال و تجربههــای فــردی
انســانها در خلوتشــان ،تــا حــدی کــه درمییابنــد
در نوعــی رابطــه بــا هــر آنچــه کــه الهــی در نظــر
میگیرنــد ،هســتند( ».انــواع تجربههــای مذهبــی:
مطالعــهای در طبیعــت بشــر ،چــاپ پنگوئــن ،ص
 )31شناســایی میکنیــم.

آنچــه جیمــز «خوشبینــی امرســونی» یــا
«بدبینــی بودایــی» مینامــد همچنیــن یــک رابطــه
بــا امــر الهــی را مشــخص میکنــد ،بنابرایــن ایــن
موقعیتهــا ،بنــا بــر تعریــف او« ،مذهبــی» هســتند:
«بنابرایــن ،از دیــدگاه تجربــی ،مــا بایــد ایــن
اعتقــاداتِ کفرآمیــز یــا شــبه-کفرآمیز را «مذهبــی
بنامیــم»؛ و بــر ایــن اســاس وقتــی در تعریفمــان
از مذهــب از رابطــهی فــرد بــا «آنچــه کــه او
الهــی در نظــر میگیــرد» ســخن میگوییــم،
بایــد اصطــاح «الهــی» را بســیار گســترده تفســیر
کنیــم ،بــه طــوری کــه نشــاندهندهی هــر چیــز
خداماننــدی باشــد ،خــواه خــدای واقعــی باشــد خواه
نباشــد» (ص .)34
جیمــز از ایــن بــه مفهومــی از مذهــب بــه عنــوان
«واکنــش کلــی بشــر بــه زندگــی» (ص  )35رســید.
ِ
تعریف جیمز برای آتئیسم
داللت
ایــن بــرای آتئیســم چــه داللتــی دارد؟ نتیجــه
روشــن اســت :اگــر آتئیســم بــه معنــای «مخالفــت
بــا مذهــب» باشــد ،بدیــن معنــی اســت که آتئیســم
بــه طــور کامــل از دنیــا ناپدیــد میشــود .جیمــز ،بــه
شــکلی تاییدآمیــز از یکــی از همکارانــش نقــل قول
میکنــد کــه بــا او دربــارهی یــک دانشــجو صحبــت
میکــرده اســت «کــه اشــتیاق آتئیســتی ظریفــی از
خــود نشــان مـیداد؛ او بــه هیچ-خــدا ()No-God
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بــاور دارد ،و او را میپرســتد» (ص  .)35اعتقــاد بــه
«هیچ-خــدا» و پرســتش او ممکــن اســت؟ اگرچــه
کمــی «ناجــور» بــه نظــر میرســد ،جیمــز نوشــته
اســت کــه ایــن توصیــف از موضــع آن دانشــجو بــر
اســاس «مبانــی منطقــی» قابــل دفــاع اســت.
توصیــف آتئیســم یــا بیاعتقــادی بــه عنــوان نــوع
خاصــی از اعتقــاد متــداول گشــته اســت .بــرای
مثــال ،راجــر اســکروتن از «فرقههایــی ماننــد
فوتبــال ،بخشــشهای فداکارانــه ماننــد پرنســس
دایانــا و قدیســین بداهــه ماننــد لینــدا مککارتنــی»
ســخن میگویــد (حســرتهای نجیــب :تفکراتــی
از یــک زندگــی ،2005 ،ص  .) 232گرایشهــای
تاریخــی اخیــر پیرامــون حقــوق بشــر توســط
«مذهــب جدیــ ِد ســکوال ِر
اســکروتن بــه عنــوان
ِ
حقــوق بشــر» توصیــف شــده اســت.
یــک مذهــب؟ آیــا ســازمان ملــل در صــدور
اعالمیــهی جهانــی حقــوق بشــر در ســال 1948
بــه نوعــی نهــاد دینــی تبدیــل گشــت؟ پیــروی از
اســتراتژی معناشــناختی جیمــز نــه تنهــا «آتئیســم»
کــه حتــی «ســکوالریزم» را ناممکــن میســازد.
ـب جدی ـ ِد ســکوال ِر حقــوق بشــر» در واقــع
«مذهـ ِ
میبایســت رد ّیــهای بــر تــز ســکوالریزم باشــد.
از آنجــا کــه هــر کــس ،بــه پیــروی از هامپتــی
دامپتــی ،ممکــن اســت معنــای کلماتــش را بــر
اســاس مقصــود خــود انتخــاب کنــد ،ممکــن اســت
ـت تورمــی نســبت بــه مفهــوم
حکمــت ایــن رهیافـ ِ
«مذهــب» را زیــر ســوال ببریــم .بهتــر نخواهــد
بــود کــه ایــن واژه را بــرای گرایشــی نســبت بــه
«واقعیتــی متعالــی» کنــار بگذاریــم؟ آنــگاه آتئیســم
یــک مذهــب نخواهــد بــود ،بلکــه نبــود مذهــب
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اســت .بــه طــور خــاص ،آتئیســم ،آتئیســم اســت:
عــدم پذیــرش عقیــدهی خداپرســتانه اســت ،کــه به
خصــوص بــه معنــی مفهــوم توحیــدی از پــروردگار،
یعنــی «خداوند» اســت( .مــن کلمــات «»theism
(اعتقــاد بــه خــدا) و «( »monotheismاعتقــاد
بــه خــدای واحــد) را بــه صــورت متــرادف در اینجــا
بــه کار خواهــم بــرد).
مفهــو ِم محــدود شــدهای از آتئیســم :رد اعتقــاد بــه
خــدای واحــد
ـف محدودتــر از مذهــب را بــه طــور
مــا ایــن تعریـ ِ
ضمنــی در آثــار نویســندگانی چــون ارنســت نیــگل
( )1985-1901مییابیــم .چنانچــه در ادامــه
میآیــد ،نیــگل در اثــرش «دفاعــی از آتئیســم»
( )1957عنــوان کــرده اســت« :مــن از آتئیســم،
یــک انتقــاد و تکذیبــی از ادعاهــای عمــدهی تمــام
انــوا ِع اعتقــاد بــه خداونــد را درمییابــم ».نیــگل
بــا نقــل قــول از رابــرت فلینــت ،اســتاد الهیــاتِ
دانشــگاه ادینبــورگ ،میگویــد اعتقــاد بــه خــدای
واحــد دیدگاهــی اســت کــه ایــن را دربرمیگیــرد
کــه «آســمانها و زمیــن و تمــام آنچــه کــه درون
آنهاســت ،وجودشــان و ادامــه یافتــن هستیشــان
ـت وجــودی برتــر ،خودســازگار،
را بــه اراده و حکمـ ِ
قــادر مطلــق ،واقــف بــه هــم چیــز ،صالــح و کریــم،
کــه متمایــز و مســتقل از آنچــه کــه آفریــده اســت،
مدیــون هســتند» .بنابرایــن یــک آتئیســت کســی
اســت کــه وجــود خداونــدی بــا ویژگیهــای یــاد
شــده را نمیپذیــرد .بــه عبــارت دیگــر :او وجــود
«خــدا» را انــکار میکنــد .مــا ایــن رویکــرد را
نــه تنهــا در نیــگل ،بلکــه در رابــرت لــو پویدویــن
( ،)Robert Le Poidevinدنیــل هاربــور
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( )Daniel Harbourو پــل ادواردز (Paul
 )Edwardsمییابیــم.
آتئیســم بــه عنــوان آ-تئیســم (*)a-teism
مزایــای روشــنی دارد .میدانیــم دربــارهی چــه
صحبــت میکنیــم ،و یــک ســنت تحســینبرانگیز
در تاریــخ اندیشــه غــرب میتوانــد بــه عنــوان یــک
مباحثــه در بــاب وجــود خدایــی بــا ویژگیهایــی
کــه بــه روشــنی تعریفپذیرنــد ،تفســیر شــود.
فیلســوفان و الهیاتدانــان بــزرگ از افالطــون،
بــه واســطهی آگوســتین ،ابنســینا و آکوینــاس،
تــا رنــه دکارت ،بلــز پاســکال ،و امــروزه ،ریچــارد
ســویینبرن ،دنیــل دنــت ،و ریچــارد داوکینــز ،همــه
در ایــن مباحثــه شــرکت جســتهاند؛ مباحثاتــی در
بــاب وجــود خداونــدی خداباورانــه ()theistic
بــا مشــخصاتی کــه توســط کلیســا یــا بنــا بــر
تفســیرهای کتــب مقــدس (قــرآن یــا انجیــل)
تعریــف شــده اســت .ایــن گفتوگویــی دربــارهی
نگرشهــای مختلفــی کــه مــردم در رابطــه بــا
«ایدهآلهــای نهایــی زندگــی» (تعریــف جیمــز از
دیــن) دارنــد ،نیســت ،بلکــه راجــع بــه مشــخصات
خــدای خداباورانــه اســت ،و بررســی ایــن کــه آیــا
ایــن مشــخصات بــا یکدیگــر و بــا دیگــر ایدههــای
بشــری ســازگار هســتند یــا نــه .بــرای مثــال :اگــر
خــدا آینــده را میدانــد ،مــا چطــور میتوانیــم
ارادهی آزاد داشــته باشــیم؟ (سیســرو) خــدا پیــش از
آنکــه جهــان را بیافرینــد ،چــه میکــرد؟ (آگوســتین)
اگــر خــدا در ذهــن مــا وجــود دارد ،آیــا همچنیــن
بایــد در واقعیــت هــم وجــود داشــته باشــد؟ (آنســلم)
آیــا یــک وجــو ِد قــادر مطلــق میتوانــد توســط
عدالــت و نیکــی محــدود و مقیــد گــردد؟ (غزالــی)
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اجمالــی
همانطــور کــه مولــف در یــک بررســی
ِ
اخیــر از ایــن مباحــث عنــوان کــرده« :متفکــران
هــر ســه مذهــب [یهودیــت ،مســیحیت و اســام]
ـفی عمومـیای رو بــه رو بودنــد کــه
بــا مســائل فلسـ ِ
متعالــی توحیــدیای کــه بــه طــور
اگــر اعتقــاد
ِ
مشــترک در حــال ســاختن آن بودنــد ،بایــد میســر
و ماندنــی میشــد ،نیــاز بــود حــل شــوند ،تــا نــه
تنهــا اثباتهــای پیچیــدهی وجــو ِد خــدا را ،بلکــه
مختلــف مفهــوم خــدا
همچنیــن صفــات کلیــدی
ِ
را بــا جزئیــات بســط دهنــد :قــدرت مطلــق (یــا
ـال نیکی،
قــدرت) ،علــم الیتناهــی (یــا دانــش) ،کمـ ِ
ابــدی بــودن ،پابرجایــی و ثبــات ،و غیــره» (انــدرو
پســین ،مســالهی خــدا ،2009 ،ص  .)20ایــن بــه
مثابــهی ایــن اســت کــه بحثهــای مربــوط بــه
وجــود خــدا ،غالبــا بحثهایــی در مــورد ســازگاری
ویژگیهــای وابســته بــه امــر الهــی در ســنت
خداشناســی بــوده اســت .آنهــا کــه ایــن صفــات
را ســازگار گرفتنــد «موحــد» خوانــده شــدند :آنهــا
کــه چنیــن نکردنــد« ،آتئیســت».
دیــدن آتئیســم به عنــوان انــکار مفهو ِم خداپرســتانه
از پــروردگار (خــدا) بــه روشــنی متفــاوت اســت از
دیــدن آتئیســم بــه عنــوان «عــدم پذیــرش تمــام
چیزهــای خــارج از جهــان مــادی» .در عیــن
حــال همانطــور کــه جولیــان بگینــی در کتــاب
«آتئیســم :یــک معرفــی مختصــر» ( )2003بیــان
میکنــد« ،انــکار اعتقــاد بــه خــدا در آتئیســتها
معمــوال بــا عــدم پذیــرش گســتردهتری در مــورد
هــر واقعیــت فراتــر یــا خــارج از جهــان مــادی
همــراه اســت .بــرای مثــال ،یــک آتئیســت معمــوال
بــه وجــود روح فناناپذیــر ،زندگــی پــس از مــرگ،
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ارواح ،یــا نیروهــای ماوراءطبیعــی اعتقــاد نــدارد».
(ص  )4او اذعــان میکنــد کــه یــک آتئیســت
میتوانــد بــه هــر یــک از ایــن چیزهــای دیگــر
اعتقــاد داشــته باشــد ،امــا ،همانطــور کــه او ادعــا
میکنــد «اســتداللها و ایدههایــی کــه آتئیســم
را تقویــت میکننــد طبیعتــا گرایــش دارنــد کــه از
اعتقــاد بــه دیگــر چیزهــای ماورایــی یــا خــارج از
دنیــای طبیعــی جلوگیــری کننــد».
انتقادی متداول
بــا تعریــف محدودتــری از آتئیســم بــه عنــوان
انــکار خــدای توحیــدی ،کســانی کــه خدایــان
متعــددی را میپرســتند ،آتئیســت هســتند .از
منظــر آتئیســم بــه عنــوان آ-تئیســم ،بــرای مثــال
چند-خداپرســتی یونانیــان و رومیــان میبایســت
«آتئیســتی» نامیــده شــود .ترســیم واقعیــت غایــی
بــه عنــوان چیــزی فاقــد شــخصیت (همــان طــور
کــه در اوپانیشــادهای اولی ـهی هندوهــا میبینیــم)
نیــز میبایســت بــه عنــوان آتئیســتی طبقهبنــدی
تریــن شــاخهی
بودیســم تــراواده (کهن
شــود.
ِ
ِ
بودایــی) و آییــن جیــن نیــز کــه خــدای آفریننــده
را نمیپذیرنــد ،بایــد بــه همیــن دلیــل بــه عنــوان
آتئیســتی طبقهبنــدی شــوند .پانتئیســم نیــز بــا
انــکار خــدای شــخصی ،بــه همیــن گونــه اســت .از
ایــن نقطــه نظــر اســپینوزا هــم آتئیســت اســت هــر
چنــد کــه معتقــد بــود طبیعــت خــدا اســت .بــرای
بســیاری ایــن مســئله گیجکننــده اســت.
حتــی یــک نتیجــهی غیــر قابــل قبــول تعریــف
آتئیســم بــه عنــوان آ-تئیســم ،ایــن اســت کــه
مفاهیــم لیبــرال از امــر الهــی بایــد آتئیســتی
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توصیــف شــود .نــه تنهــا اســپینوزا ،بلکــه بــه همین
مســیحی مدرنــی
ترتیــب عقایــد الهیاتدانــان
ِ
ماننــد جــان رابینســون ( )1983-1919و پــل تیلیــچ
( )1965-1888بایســتی آتئیســتی نامیــده شــوند.
بســیاری از مــردم ایــن را اگــر نــه توهینآمیــز
نیابنــد ،ناقــض بدیهیــات مییابنــد .یــک اعتــراض
متــداول ایــن اســت کــه ایــن نگــرش امتیــاز بیــش
از انــدازهای بــرای بنیادگرایــان فراهــم میکنــد.
ایــن نقــد میتوانــد بــا ارجــاع بــه اثــ ِر یکــی از
شناختهشــدهترین نماینــدگان ســنت تحلیلــی در
فلســفهی دیــن ،بــه تصویــر درآیــد :آنتونــی کنــی
( )-1931فیلســوفی در آکســفورد .کنــی در کتــاب
خــود ،آنچــه بــاور دارم ( ،)2006خالصـهی شــفافی
از نظراتــش پیرامــون دیــن ارائــه میدهــد .او
در ســال  1955لبــاس کشــیش کاتولیــک را بــر
تــن کــرد ،امــا فکــر نمیکــرد کــه وجــو ِد خــدا
اثباتشــدنی اســت .ایــن یــک مشــکل بــود زیــرا
نامزدهــای دکتــرای دانشــگاه وابســته بــه کلیســای
کاتولیــک مجبــور بودنــد ســوگندی بخورنــد و
انــواع بدعتگذاریهــای مــدرن را انــکار کننــد.
ســوگند بیانی ـهای را شــامل میشــد کــه میگفــت
اثبــات وجــود خــدا ممکــن اســت .بعــد از دوســال
مقــام کشیشــی ،او مصمــم شــد کــه بیشــتر از ایــن
معلــم مکتــب و قواعــد
نمیتوانــد بــه عنــوان
ِ
اخالقـیای ادامــه دهــد کــه خــود در اعتبــار آنهــا
بــه طــور فزاینــده مشــکوک میگشــت .او پــاپ را
رهــا کــرد و بــه وضعیــت خــارج از ســلک روحانیــان
برگشــت .از آن زمــان مناصــب آکادمیــک مختلفــی
در آکســفورد داشــته اســت .کنــی از  1969تــا
 1972پیرامــون مذهــب طبیعــی تدریــس کــرده

15

اســت .او رابط ـهی بیــن ویژگیهــای الهــی «علــم
الیتناهــی»« ،قــدرت مطلــق» و «خیرخواهــی» را
تجزیــه و تحلیــل کــرده ،و نوشــته اســت:
«مــن اســتدالل کــردم کــه ایــن ســه ویژگــی هــر
کــدام بــا یکدیگــر ناســازگارند ،همــان طــور کــه بــا
اندیشــیدن در بــاب رابط ـهی بیــن قــدرت الهــی و
آزادی انســان میتــوان دیــد .اگــر خــدا بایســتی
دربــارهی اعمــال آینــدهی انســان ،عالــم مطلــق
باشــد ،پــس جبرگرایــی بایــد درســت باشــد .اگــر
خــدا بایســتی در قبــال شــرارت بشــر از مســئولیت
رهایــی داشــته باشــد ،ســپس جبرگرایــی بایــد
نادرســت باشــد .بنابرایــن وجــودی عالــم بــه همــه
چیــز ،قــادر مطلــق و سراســر خوبــی وجــود نخواهــد
داشــت( ».آنچــه بــاور دارم ،ص )8
کنــی از ایــن نتیجــه میگیــرد کــه چیــزی بــه
درســی یــا خــدای
عنــوان خــدای فلســفهی َم َ
عقالنــی نمیتوانــد وجــود داشــته باشــد .بــا ایــن
وجــود ،ایــن موجــب نشــد کــه موضعــی مطلقــا
آتئیســتی اتخــاذ کنــد.
چــرا نــه؟ کنــی پاســخ میدهــد« :مــن مســاله را
مفتــوح رهــا کــردم کــه آیــا تصــور کــردن ،یــا بــاور
داشــتن بــه خدایــی کــه بــا عباراتــی کمتــر مطلــق
تعریــف شــده ،ممکــن اســت ».آیــا ایــن موضعــی
معقــول اســت؟ از منظــر آتئیســم بــه مثابــهی
آ-تئیســم ،ایــن گونــه نیســت( .گرچــه برخــی
اندیشــمندان ادعــا میکننــد فــرد میتوانــد بــه
ایمــان بــه خــدای واحــد پایبنــد باشــد و در عیــن
حــال اعتقــاد بــه وجــود خــدای قــادر مطلــق را
انــکار کنــد ).بــه نظــر میرســد کنــی میپنــدارد
درســی یــا خدایــی
کــه تنهــا خــدای فلســفهی َم َ
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عقالنــی را انــکار کــرده ،امــا آیــا ایــن درســت
اســت؟ آیــا کار بیشــتری نکــرده اســت؟ مــن فکــر
میکنــم کــرده اســت .او مفهــوم خــدا را آنگونــه
کــه طــی قــرون مــورد دفــاع کلیســا بــود رد کــرده،
و همچنیــن ،مــن مایلــم فکــر کنــم ،خــدا را آنگونــه
کــه در عبــارات و فرازهــای مهمــی در کتــب مقــدس
بــرای مــا پدیــدار میشــود ،انــکار کــرده اســت.
اینکــه ایــن ســخن آخــرم درســت اســت یــا نــه
البتــه بــه ایــن پرســش وابســته اســت کــه آیــا آن
ویژگیهــای خــدا آن چنــان کــه کلیســا از آنهــا
دفــاع کــرده ،مبنــای محکمــی در کتب مقــدس دارد.
آیــا درســت اســت کــه کتــاب مقــدس بــه مــا خدایی
شــخصی بــا صفــاتِ علــم مطلــق ،خیرخواهــی و
قــدرت مطلــق ارائــه میدهــد  -یــا چنانچــه کنــی
بــه نظــر میرســد کــه میپنــدارد ،خــدا اختــراع
فلســفهی مدرســی و فلســفه عقالنــی اســت؟
بــه عقیــدهی مــن ،کلیســا بــه نســبت آنچــه
الهیاتدانــان لیبــرال مایلنــد اذعــان کننــد ،بــر
زمین ـهی بســیار اســتوارتری قــرار دارد .مــن فکــر
میکنــم صفاتــی کــه کلیســا ،کشیشــان کلیســا
و فیلســوفان مدرســی بــه خــدا نســبت دادهانــد،
مبنــای محکمــی در کتــب مقــدس دارد .بــرای
مثــال ،کتــاب مقــدس بــه مــا خدایــی غیرشــخصی
بــا قــدرت محــدود معرفــی نمیکنــد.
کســی کــه بــه خــدا بــا ویژگیهایــی کــه در بــاال
توصیــف شــد بــاور دارد ،معمــوال یــک خداپرســت
( )theistدر نظــر گرفتــه میشــود .ایــن خیلــی
بحثبرانگیــز نیســت .مباحثــه بــر آتئیســت تمرکــز
یافتــه اســت .کســی را کــه بــه ایــن مفهــوم بــه
خصــوص از خــدا بــاور نــدارد چــه بایــد بنامیــم؟
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بنابرایــن بــه نظــر مــن (بــا پیــروی از هاربــور،
نیــگل ،لــو پویدویــن ،و محققــان) یــک جــواب
معقــول« ،آتئیســت» اســت .بنابرایــن بــه نظــر مــن
بدیــن معنــی ،کنــی یــک آتئیســت اســت.
تعریف گستردهتری از آتئیسم
تنهــا مومنــان نیســتند کــه با ایــن تعریف محــدود از
آتئیســم احســاس ناراحتــی میکننــد ،بلکــه کســانی
کــه بــه آتئیســت بــودن خــود معتــرف هســتند نیــز
چنینانــد .اغلــب آتئیســم بــه شــکل گســتردهتری
مشــخص میشــود .مایــکل مارتیــن ،یکــی از
جذابتریــن نویســندگان معاصــر در بــاب آتئیســم،
مینویســد« :آتئیســم ( ،)atheismریشــه گرفتــه
ـدون») و ( theosبــه
از یونانــی ( aبــه معنــای «بـ ِ
معنــای «خــدا») ،در مفهــوم گســتردهترش ،بــه
طــور اســتاندارد بــه انــکا ِر وجــود هــر خدایــی یــا
خدایانــی اشــاره دارد» .پــس آتئیســم تنهــا بــه انکار
خــدای توحیــدی ارجــاع نــدارد ،بلکــه بــه انــکار
ـتی لیبــرال و خدایــان چندگانــه نیــز
خــدای خداپرسـ ِ
اشــاره دارد.
لزلــی اســتفن ( )1904-1832نوشــته« :آتئیســم
جزمــی  -دکترینــی کــه بــر اســاس آن هیــچ خدایی
وجــود نــدارد ،هــر چیــزی کــه ممکــن اســت بــه
معنــای خــدا تعبیــر شــود -بیاغــراق ،عقیــدهی
نــادری اســت ».ســخت اســت بگوییــم کــه واقعــا
نــادر اســت ،امــا بیمعنــا بــه نظــر میرســد کــه
بــه ســادگی وجــود هرچیــزی کــه ممکــن اســت
خــدا معنــی دهــد ،انــکار کنیــم :بلکــه ،مــا نیــاز
داریــم کــه اول هوشــمندانه آنچــه کــه خــدا معنــی
میدهــد ،تعریــف کنیــم  -مثــا« ،یــک وجــود
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خودکفــای آفریننــدهی شــخصی» .همیــن طــور
بیمعناســت اســت کــه وجــود داشــتن خدایــی
را کــه هیــچ چیــزی دربــارهاش نمیدانیــم -کــه
کامــا تعریــف نشــده اســت ،تاییــد کنیــم .یــا
بگذاریــد بگویــم بحــث بــر ســر وجــود خدایــی
بــدون هیــچ صفاتــی ،یــا بــا صفاتــی کــه بســیار
مبهــم یــا نامشــخصاند ،بــه طــور ضمنــی داللــت
دارد بــر اینکــه تاییـ ِد وجــود چنیــن خدایــی بایســتی
همــان قــدر بیمعنــی باشــد کــه انــکار وجــود
چنیــن خدایــی بیمعنــی اســت .الهیاتدانــان
لیبــرال کــه وجــود داشــتن چنیــن خــدای تعریــف
نشــدهای را «مفتــوح» رهــا میکننــد طبیعتــا
مجــاز بــه انجــام ایــن کار هســتند ،امــا ایــن
موضــع مناقشــهبرانگیزتر ،و همچنیــن کمــی
ســادهانگارانهتر از چیــزی اســت کــه میپندارنــد.
گرچــه تعریــف گســتردهتر آتئیســم بــه عنــوان
انــکار هــر وجــود الهــی ،همــان طــور کــه توســط
مایــکل مارتیــن ،جــرج اســمیت ،و دیگــران مطــرح
شــده ،یــک امتیــاز منفــی مشــهود دارد :روشــن
نیســت کــه یــک اســتراتژی اســتداللی واحــدی
وجــود داشــته باشــد کــه بتــوان علیــه تمــام مفاهیم
مختلــف خــدا بــه کار گرفــت .وقتــی کســی بگویــد:
«مــن بــاور دارم کــه پوزیــدون از کشتیشکســتگی
جلوگیــری کــرد» ،روشــن نیســت کــه چگونــه مــا
میتوانیــم اثبــات کنیــم کــه کشــتیها توســط
پوزیــدون نجــات نمییابنــد بلکــه بــه علــل
طبیعــی اســت .یــا اگــر یــک طرفــدار اســپینوزا
بگویــد« :مــن معتقــدم کــه خــدا و طبیعــت یکــی
هســتند» ،چگونــه میتوانیــم آن را رد کنیــم؟
فــارغ از اینکــه مــا دربــاره ایــن مواضــع مذهبــی
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چــه فکــر میکنیــم ،روشــن اســت کــه رد کــردن
چندخدایــی (نجــات مالحــان توســط پوزیــدون)
یــا پانتئیســم (اســپینوزا) بــه اســتدالل کامــا
متفاوتــی نســبت بــه رد کــردن خداپرســتی بــه
ارتدوکــس آن ،نیــاز دارد.
مفهــوم کالســیک و
ِ
بحــث بــر ســر مزایــای خداپرســتی کالســیک
در قالــب فیلســوفان کالســیک پیــش مــیرود،
برخــی از آنهــا ماننــد الیبنیتــس ســعی میکننــد
از تئودیســه دفــاع کننــد و برخــی ماننــد هیــوم
آن را نقــد میکننــد( .تئودیســه تالشــی اســت
بــرای عقالنیــت بخشــیدن بــه ایــن موضــع کــه
در دنیایــی پــر از شــر و رنــج خدایــی خــوب کــه
تــوان همــه کاری دارد وجــود دارد).
فکــر میکنــم جرج اســمیت بــر مبنــای اســتوارتری
میگویــد کــه برخــی خداپرســتان بــه دلیــل بــاور
ـت ارتدوکــس ،آتئیســت
نداشــتن بــه خــدای اکثریـ ِ
خوانــده شــدهاند .ایــن بــر تعریــف محدودتــر از
آتئیســم متمرکــز اســت .نیــز همیــن طــور اســت
وقتــی کــه مارتیــن ذکــر میکنــد« :در جامعــهی
غربــی اصطــاح آتئیســم اغلــب بــرای ارجــاع
بــه خداپرســتی ،خصوصــا خداپرســتی یهــودی-
مســیحی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .ایــن
[اعتقــاد بــه خــدا] موضعــی اســت کــه وجــودی کــه
قــادر مطلــق ،دانــای کل و هم ـهی خوبیهاســت،
وجــود دارد کــه خالــق جهــان اســت ،و کســی کــه
عالقــهی معلومــی بــه نگرانیهــای بشــر دارد ،و
آفریدگانــش را از طریــق وحــی هدایــت میکنــد».
(«آتئیســم» ،در دائرهالمعــارف نویــن بیایمانــی،
ویرایــش شــده توســط تــام فلیــن ،2007 ،ص )88
همچنیــن« ،آتئیســم نــو» کــه توســط داوکینــز،
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هریــس ،هیچنــز و دنــت توســعه یافتــه ،بــه طــور
عمــده آتئیســم بــه مثابـهی آ-تئیســم ،بدیــن معنی
علیــه یکتاپرســتی کالســیک اســت .بــرای مثــال،
داوکینــز ایــن را وقتــی دربــارهی بــه اصطــاح
«مذهــب» آلبــرت انیشــتین مینویســد ،روشــن
ِ
میســازد :انیشــتین بــه یــک خــدای شــخصی
بــاور نــدارد .مذهــب او بــر اســاس «شــگفتی و
تحســین بیکــران ســاختار جهــان تــا جایــی کــه
علــم مــا بتوانــد آن را آشــکار ســازد» بنــا نهــاده (و
تعریــف) شــده اســت .امــا اگــر ایــن مذهــب اســت،
پــس داوکینــز نیــز دی ـندار اســت.
جیمــز و پیــروان معاصــر بســیارش ممکــن اســت
مفاهیــم خــود را البتــه آن گونــه کــه دوســت
دارنــد تعریــف کننــد؛ امــا بــاز هــم ،مــا بــه
وضــوح بــه کلم ـهی خاصــی بــرای انــکار مفهــوم
ـی ارتدوکــس کــه مذاهــب یهــودی ،مســیحی
الهـ ِ
و اســامی در آن مشــترک هســتند ،نیــاز داریــم:
مفهــوم خــدا .بــه نظــر میرســد «آتئیســم»
انتخــاب بــدی بــرای ایــن کلمــه نباشــد.

* بعضی انواع آتئیسم
ویلیــام جیمــز :هیــچ نــوع آتئیســمی وجــود نــدارد،
از آنجــا کــه مذهــب دربرگیرنــدهی هــر چش ـمانداز
اساســی نســبت بــه زندگــی تعریــف میشــود.
ـم «محــدود» ،کــه
آ-تئیســم ( :)a-theismآتئیسـ ِ
تنهــا شــامل انــکار یکتاپرســتی میشــود.
آتئیســم ( :)atheismانــکار «گســتردهتر»
امــکان وجــود داشــتن هــر چیــز الهــی (بــا قــدرت
فراطبیعــی)
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خـدا میآید یا میرود؟
دیوید رمزی استیل
برگردان :سجاد زرگرنتاج

کســی پیشبینــیاش نکــرد .کســی انتظــارش را
نداشــت .در ســال  2004آغــاز شــد و در تاریــخ آمریکا،
بیســابقه بــود.
آن اتفــاق ایــن بــود کــه بــه شــکلی ناگهانــی آتئیســم
(خدانابــاوری) بــه بحــث اول در میــان عمــوم مــردم
تبدیــل شــد .مشــهودترین نشــانهآن رشــد ناگهانــی
فــروش کتابهــای بــا موضــوع آتئیســم بــود .فــروش
بینظیــر و بســیار بــاالی آثــار هریــس ،داوکینــز و
هیچنــز ،تنهــا بخــش کوچکــی از ایــن اتفاق گســترده
بــود .بســیاری دیگــر از ایــن کتابهــا کــه لــه یــا علیه
آتئیســم بحــث میکردنــد ،بــه چــاپ رســیدهاند و
بســیاری از ایــن کتابهــا چنــان فروشــی داشــتند کــه
تــا چنــد ســال پیــش از آن ،بــه هیچوجــه انتظــارش
ـی
نمیرفــت .چــه توضیحــی بــرای ایــن رشــد ناگهانـ ِ
عالقــه مــردم بــه آتئیســم وجــود دارد؟
آیا خدا بازگشته است؟
ـیحیان منتقــد آتئیســم جدیــد،
بــه عقیــده برخــی مسـ
ِ
طغیــان ناگهانــی فــروش کتابهــای آتئیســتی
واکنشــی از ســوی روش ـنفکران آتئیســت بــه ایــن
حقیقــت اســت کــه مذهــب ،آنچنــان کــه انتظــار
میرفــت منســوخ نشــده ،و در عوض بازگشــته اســت.
بــه عقیده ماروین اوالســکی ،نویســنده شــناخته شــده
مســیحی اونجلیــکال ،آتئیســتها بــه خاطــر ایــن
حقیقــت شــوکآور کــه مذهــب بــه آمریــکا بازگشــته

اســت ،ناامیــد و نگــران شــدهاند .ادعاهــای مشــابهی
توســط دینــش دســوزا ،و همچنیــن توســط جــان
میکلثویــت و آدریــان وولدریــج ،کــه بــا همــکاری
هــم کتــاب «خــدا بازگشــته اســت ( »)2009را تألیــف
کردنــد ،بیــان شــده اســت کــه آتئیســم جدیــد را
«خشــم ســکوالر» میداننــد.
امــا یــک جــای کار ایــن نظریــه میلنگــد .در درجــه
اول ،ایــن نظریــه ایــن نکتــه را پیشفــرض میگیــرد
کــه طغیــان ناگهانــی آتئیســم جدیــد توســط مؤلفانش
مهندســی شــده اســت .امــا کتابهایــی کــه در آنهــا
آتئیســم بــه مســیحیت حملــه میکنــد ،گرچــه در صد
ســال گذشــته به تعــداد سرســامآوری بــه چاپ رســیده،
امــا تــا پیــش از ســال  ،2004فــروش یــا اثــری قابــل
توجــه نداشــتهاند .ناشــران و نویســندگان آرزو دارنــد که
بداننــد بــا چه حقـهای میتــوان اطمینــان حاصــل کرد
کــه یــک کتــاب پرفــروش خواهــد شــد ،امــا نمیدانند.
چیــزی کــه بایــد اینجــا توضیــح داد ایــن نیســت کــه
چــرا ایــن کتابهــا نوشــته و منتشــر شــدهاند ،بلکــه
ایــن اســت کــه چــرا ایــن کتابهــا توســط جمعیــت
بســیار زیــادی از مــردم خریــده و خوانــده شــدهاند.
در آمریــکا ،اکثریــت خواننــدگان ایــن کتابهــا
نمیتواننــد آتئیســت باشــند .همــه نظرســنجیهای
مذهبــی در آمریــکا نشــان میدهــد کــه بیــش از نــود
درصــد مــردم ایــن کشــور به وجــود خــدا معتقدنــد ،در
حالــی کــه آنهایی کــه خــود را «آتئیســت» میدانند،
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تنهــا دو درصــد از جمعیــت را تشــکیل میدهنــد .حتی
اگــر فــرض کنیــم آتئیسـتها بیشــتر از دیگــران کتاب
میخواننــد ،حســاب ابتدایــی مــا را مجبــور میکنــد
بپذیریــم کــه بخــش زیــادی از خریــداران کتابــی کــه
مســئول موفقیــت هریــس ،داوکینز و هیچنــز در آمریکا
هســتند بــه خــدا بــاور دارنــد .در درجــه دوم ،ایــن نظریه
پیــش فــرض میگیــرد کــه در واقــع مذهــب اخیــراً در
آمریــکا از نــو جــان گرفتــه اســت .اگر ایــن ادعا بــه این
معنــا باشــد کــه مذهــب نقــش مهمتــری نســبت بــه
پنجــاه ســال قبــل در زندگــی مــردم معمولــی آمریــکا
ایفــا میکنــد ،بایــد گفــت کــه ایــن ادعــا نادرســت
ن نظریــه بیــان میشــود و
اســت  -اگرچــه اغلــب ای ـ 
بســیاری از مــردم بــه آن بــاور دارنــد.
حــال بیاییــد بررســی کنیــم کــه چگونــه بســیاری از
مــردم داســتان بازگشــت مذهــب آمریکایــی را ،ماننــد
باقــی داســتانهای بازگشــت ،بــا وجــود اینکــه بــه
وضــوح اشــتباه اســت ،بــاور کردهانــد.
به چالش کشیده شدن سکوالریزاسیون
تــا دهــه  ،1960جامعهشناســان و روزنامهنــگاران ،تقریب ًا
متفقالقــول تــز سکوالریزاســیون را میپذیرفتنــد .ایــن
تــز بــه طــور کلــی میگویــد زندگــی در ســرمایهداری
مــدرن اهمیــت مذهــب را بســیار پاییــن مــیآورد
(کــه در بحــث مــورد نظــر مــا ،منظــور مذهبهــای
ـروان ایــن
یگانهپرســت و عمدتـ ًا مســیحیت اســت) .پیـ ِ
تــز ادعــا نمیکردنــد کــه قــرار اســت رشــد قابــل
توجهــی در آتئیســم اتفــاق بیفتــد؛ تنهــا بــه ایــن نکتــه
اشــاره داشــتند کــه مذهــب در زندگی مــردم ،بــه تدریج
اهمیــت خــود را از دســت میدهــد.
در دهــه  1960و بــه خصــوص در دهــه  ،1970جمــع
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اندکــی از دانشــمندان علــوم اجتماعــی و نویســندگان
معــروف تــز سکوالریزاســیون را بــه چالــش کشــیدند.
ناظــران دیــن در آمریــکا متوجــه ایــن واقعیــت نــادر
شــدند کــه گرچــه جمعیــت کلیســاهای «مــوج اصلی
پروتســتان» در حــال کاهــش بــود ،ولــی کلیســاهای
«اونجلیــکال» در حــال افزایــش بودنــد .مســیحیت
انجیلــی یــا اونجلیســم نگــرش قدیمــی خوانــش
ظاهــری را از متــن دارد ،در حالــی کــه مــوج اصلــی
پروتســتان جهانبینــی علمــی را در خــود جــای
میدهــد ،بــه عنــوان مثــال پذیرفتــن فرگشــت و
اینکــه کتــاب مقــدس در ادعاهــای تاریخــی خــود
لغزشناپذیــر نیســت .بنابرایــن رشــد اونجلیســیم
خــاف
و افــت مــوج اصلــی پروتســتان بــه نظــر
ِ
سکوالریزاســیون اســت .ایــن نکتــه بــه عنــوان
نمونـهای از سکوالریزاســیونزدایی شــناخته میشــود.
در ســال  ،1972دیــن کلِــی ،کتابی تأثیرگــذار با عنوان
«چــرا کلیســاهای محافظهکار در حال رشــد هســتند»
تألیــف کــرد .خــود او بعدهــا اشــاره کــرد کــه عنــوان
«چــرا کلیســاهای ســختگیر قدرتمنــد هســتند»
میتوانســت عنــوان دقیقتــری بــرای کتابــش
باشــد .کلِــی در کتابــش اســتدالل میکنــد کــه اگــر
مذهــب سســت شــود و بــا دنیــای ســکوالر خــود را
مطابقــت دهــد ،جاذبــه خــود را از دســت خواهــد داد.
رشــد کلیســاهای اونجلیــکال بــا کاهــش کلیســاهای
اصلــی همــراه بــود چــرا کــه کلیســاهای اونجلیــکال
امتیازهــای کمتــری بــه دنیــای ســکوالر مـیداد و از
اعضــای خــود درخواســتهای بیشــتری داشــت.
رادنــی اســتارک ،جامعهشــناس ،ایــن پیــام را مــورد
بررســی قــرار داد ،او در کتــاب «کلیســا رفتــن در
آمریــکا» و نوشــتههای زیــاد دیگــری اســتدالل کــرد
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کــه تعهــد دینــی در آمریــکا از ابتــدای ســده نوزدهــم
میــادی در حــال رشــد بــوده اســت .از دیــدگاه
اســتارک ،وقتــی کلیســاها بــه درخواســت کاهنهــای
تحصیلکــرده و مرفــه بــا دنیــای غیــر مذهبــی
وفــق مییابنــد ،اعضــای خــود را از دســت میدهنــد.
فرقههــای مذهبــی جدیــد و پرشــور کــه تقاضاهــای
فراوانــی از اعضــای خــود دارند ،افراد را از کلیســاهایی که
ســهل میگیرنــد و بــه مــردم آزادی میدهنــد ،دور کرده
و بــه خــود جــذب میکننــد .بــا وجــود اینکــه همیشــه
کمــی سکوالریزاســیون وجــود دارد و خواهد داشــت ،اما
همیشــه فرقههــای جدیــد و پرانــرژی آن را جبــران
میکننــد .بــه نظــر اســتارک ،سکوالریزاســیونزدایی در
دویســت ســال گذشــته در آمریکا ،وزن بیشــتری نسبت
بــه سکوالریزاســیون داشــته اســت.
از ســال  ،1939ســازمان گالــوپ همــواره بــر اســاس
یــک الگــوی تصادفــی ،در حــال پرســیدن ایــن
ســؤال از مــردم آمریــکا بــوده اســت« :آیــا در هفتــه
گذشــته بــه کلیســا رفتهایــد؟» .در ســال %41 ،1939
پاســخها مثبــت بودنــد؛ در دهههــای  1970و 1980
پاسـخهای مثبــت همچنــان حوالــی  %41بــود! ایــن
هــم شــباهتی بــه سکوالریزاســیون نداشــت .دیگــر
تغییــرات در حــال اعتباربخشــی بــه ایــن ادعــا بودنــد
کــه دور ،دور مذهــب اســت .یــک مثــال بــرای ایــن،
ـت مذهبــی» (کــه بعدهــا بــا عنــوان
فعالیــت «راسـ ِ
«راســت مســیحی جدیــد» شــناخته شــد) اســت کــه
بــا بنیــاد «اکثریــت اخالقی» جــری فالــول و «ائتالف
مســیحی» رالــف ریــد مرتبــط بــود.
نظریــه سکوالریزاســیونزدایی هــواداران فعــال
بســیاری را بــه خــود جــذب کــرده و در موجــی
از کتابهــا و مقــاالت معــروف بــه طــور منظــم
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تکــرار میشــود .نویســندگان معمــو ًال بــا ایــن نکتــه
موافقانــد کــه مســیحیت در اروپــا در حــال مــردن
اســت ،ولــی بــدا بــه حــال اروپــا! مدافعــان ایــن
نظریــه تأکیــد دارنــد آنچــه بــرای اروپــا در حــال رخ
دادن اســت ،بــرای آمریــکا صــدق نمیکنــد؛ آمریــکا
متفــاوت اســت .در آمریــکا ،هماننــد جهــان ســوم،
مذهــب زنــده و ســامت اســت ،و حتــی نفــوذ خــود
را افزایــش داده اســت.
میــان نمونههــای اخیــر ایــن کتابهــا و مقــاالت،
میتـوان بــه کتــاب «خـدا بازگشــته» اشــاره کــرد .بــا
ایــن حــال اگــر بــه ش ـواهدی کــه نویســندگان ایــن
کتــاب ارائــه میکننــد توجــه کنیــم ،چیــزی جــز تکـرار
مکــرر ســخنان بیاعتبــار غیرمرتبــط نخواهیــم یافــت.
شـواهد مربــوط بــه جهان صنعتی بــه طور جدی اشــتباه
توصیــف شــدهاند ،و در قســمت جهــان ســومیها ،بــه
ش ـواهد بیربــط پرداختــه شــده اســت .هیــچ بحثــی
در ایــن مــورد وجــود ن ـدارد کــه می ـزان فعالیتهــای
مذهبــی در دنیــا رو بــه افزایــش اســت ،آن هــم بــه
ایــن دلیــل واضــح کــه مذهــب در نیمــه فقیرتــر دنیــا
قدرتمندتــر اســت ،نیمـهای کــه در آن افزایــش جمعیت
همچنــان چشــمگیر اســت (اگــر بــه خاطــر مهاجــرت
مــردم از نیمــه فقیرتــر دنیا به نیمــه ثروتمندتــر آن نبود،
شــاهد کاهــش جمعیــت در آن جوامــع بودیــم).
بــرای اینکــه بفهمیــم در دنیــا چــه چیــزی رایــج
اســت ،بــه زنبیلــی پــر از داســتانهای مختلــف نیــازی
نداریــم ،بلکــه بــه یــک نظرســنجی سیســتماتیک از
مقایســه تعهد مذهبــی و توســعه اقتصادی نیــاز داریم.
بهتریــن چیــزی کــه در ایــن زمینــه در اختیــار داریــم،
تحقیقــی بــا عنــوان «مقــدس و ســکوالر (»)2004
اســت کــه توســط پیپــا نوریــس و رونالــد اینگلهارت
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انجــام شــده اســت .آنهــا  74کشــور مختلــف را
بررســی کردنــد و ایــن کشــورها را در دســتههای
زراعتــی (فقیرتریــن) ،صنعتی (ثروتمندتر) ،پســاصنعتی
(ثروتمندتریــن) قــرار دادنــد .آنهــا دریافتنــد کــه باورها
و تعهــدات مذهبی در کشــورهای زراعتی بســیار بیشــتر
از کشــورهای صنعتی ،و در کشــورهای صنعتی بیشتر از
کشــورهای پســاصنعتی اســت .بنابراین ایــن واقعیتها
نشــان میدهنــد کــه سکوالریزاســیون یــک واقعیــت
جهانــی (پســا)صنعتی اســت .چیــزی کــه پــس از
دانســتن ایــن نکتــه میخواهیــم بدانیــم ،ایــن اســت
کــه آیــا ایــاالت متحــده از ایــن قاعــده مستثناســت؟
برخــاف آنچــه عمومـ ًا گفتــه میشــود ،خواهیــم دید
کــه اینطــور نیســت.
تبرئهسکوالریسم
راســت مســیحی در
آیــا رشــد اونجلیســم و ظهــور
ِ
نیمــه دوم قــرن بیســتم نشــانگر بازگشــت مســیحیت
آمریکایــی اســت؟ اگــر مــا ایــن شــواهد را در زمینهاش
هــم قــرار دهیــم ،خواهیــم دیــد کــه نتیجـهای کامـ ً
ا
متفــاوت رقــم میخــورد.
در دهــه  ،1990جامعهشناســان نگاهــی دقیقتــر بــه
پاســخ مــردم بــه پرســش گالــوپ در مــورد رفتــن بــه
ش متفاوت
کلیســا داشــتند .طــرح ایــن پرســش بــه رو 
نشــانگر حضــور گــزارش شــده بســیار کمتــری در
کلیســا بــود؛ و مقایســهها بــا مشــاهده مســتقیم
مردمــی کــه در کلیســا حاضــر میشــوند ،نشــان داد
پاسـخها بــه پرســش گالــوپ تــا حــدود صــد درصــد
نســبت بــه پاســخ اصلــی بزرگنمایــی شــده بودنــد.
حــال میدانیــم کــه حضــور مــردم در کلیســاهای
آمریــکا بــه طــور پیوســته دچــار افــت بــوده اســت ،به
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طــور متوســط چیــزی در حــدود بیســت درصــد اســت
 ایــن درصــد در ایالتهــای جنوبــی و غــرب میانــهبیشــتر و در باقــی بخشهــای کشــور کمتــر اســت.
حضــور مــردم در کلیســاهای آمریــکا حــدود چهاربرابر
بیشــتر از حضــور مــردم در کلیســاهای انگلســتان
اســت ،بــا ایــن حــال کلیســا رفتــن در آمریــکا فعالیتی
اســت کــه اقلیتــی آن را انجــام میدهنــد.
اکثــر کلیســاهایی کــه حــاال بــه آنهــا مــوج اصلــی
میگوییــم (متدیسـت ،پرسبیترینیســت و غیــره) پیش
از ایــن اونجلیــکال بودنــد .متدیســم در واقع کلیســای
اونجلیــکال اصلــی بــود  -اولیــن مذهــب در دنیــای
انگلیس ـیزبان کــه بــر تجربــه مســیحی شــدن بــه
عنــوان «تولــد دوبــاره» تاکیــد داشــت .متدیســم بــه
عنــوان شــکلی از اونجلیســم ،در پایــان ســده هجدهم
و ابتــدای ســده نوزدهــم همچــون آتشــی در مرغــزار
گســترش پیــدا کــرد .امــا در قــرن نوزدهــم ،متدیســم
بــه یــک مذهــب مــوج اصلــی تکامــل یافــت.
اونجلیســم در آمریکا پیــش از جنگ داخلــی در اوج خود
بــه ســر میبــرد .در حالــی کــه امــروزه اونجلیســم ،اگــر
بــه شــکلی گســترده تعریــف شــود ،بیــش از یکچهارم
مــردم آمریــکا را در برمیگیــرد ،در ســال  1860بیــش
از  80درصــد از مــردم آمریــکا را در برمیگرفــت! رشــد
اونجلیســم در مقایســه بــا مــوج اصلــی پــس از جنــگ
جهانــی دوم بــه ایــن دلیــل نبــود کــه بزرگســاالن
از مــوج اصلــی رویگــردان شــده و بــه اونجلیســم رو
میآوردنــد ،بلکــه بــه ایــن دلیــل بــود کــه حامیــان
مــوج اصلــی ،کمتــر تولیــد مثــل میکردنــد :آنهــا
فرزنــدان کمتــری بــه ایــن دنیــا میآوردنــد و بچــه دار
شــدن در ســنین باالتــر بیــن آنهــا رایــج شــد ،در حالــی
کــه اونجلیسـتها بــه الگــوی قدیمیتــر تولیــد مثــل
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متعهــد ماندنــد ،زنــان در ســالهای نخســت بیســت
ســالگی خــود بچ ـهدار میشــدند.
مشــاهدات حاکــی از آن اســت کــه درصــد تولیــد مثل
باالتــر در میــان اونجلیکالهــا صرفــا مربــوط بــه
عــدم توانایــی آنهــا در تطابــق بــا الگــوی جدیدتــر
تولیــد مثــل بــوده اســت ،کــه ایــن نکتــه بــه ایــن
واقعیــت کــه اونجلیکالهــا بیشــتر در بخشهــای
کمتــر توســعه یافتــه بــه لحــاظ اقتصــادی (تــا همیــن
اواخــر) متمرکــز شــدهاند ،وابســته اســت .این داســتان
کــه بســیاری از بزرگســاالن از کلیســاهای مــوج اصلی
رویگــردان شــدند تــا بــه کلیســاهای اونجیلیــکال
بپیوندنــد ،افســانهای بیاســاس اســت .رویگردانــی
آمریکاییهــای بزرگســال از پروتستانیســم لیبــرال و
اســتقبال از پروتستانیســم محافظـهکار بــه ایــن دلیــل
کــه دومــی را مطلوبتــر یافتنــد درســت نیســت.
ی اســت ،و اگــر بخواهیم
آمریــکا کشــور بســیار بزرگـ 
در آمــار و ارقامــی کــه از حضــور در مراســمات مذهبی
بــه دســت آمــده ،تفاوتهــای منطق ـهای را در نظــر
نگیریــم ،تفاســیر اشــتباهی خواهیــم داشــت .ایــن
کار ماننــد ایــن خواهــد بــود کــه آمــاری مشــابه را
بــرای کل قــاره اروپــا در نظــر بگیریــم ،و تفاوتــی
میــان اســلواکی و ســوئد قائــل نشــویم .بســیاری
از بخشهــای آمریــکا ،ماننــد واشــینگتون یــا
نیوهمشــایر ،بــه انــدازه بخشهــای غیرمذهبیتــر
اروپــا بیمذهــب هســتند .اگــر آمریــکا را بــه لحــاظ
جغرافیایــی تقســیم کنیــم ،همــان ترتیبــی را میبینیم
کــه الگوی جهانــی در مطالعــه نوریــس و اینگلهارت
داشــت :سکوالریســم بــه شــکل ثابــت در مناطقی که
پیشــرفتهتر ،شــهریتر و تحصیلکردهتــر هســتند،
بیشــتر از بخشهایــی اســت کــه پیشــرفت کمتــری
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داشــتهاند .امــا از آنجایــی کــه بخشهــای جنوبــی
کــه پیــش از ایــن عقبماندهتــر بودنــد بــا رشــد
اقتصــادی بســیار زیــادی در پنجــاه ســال گذشــته
روبــرو بودهانــد ،اگــر مــا الگــوی مذهبــی امــروز را
بــا توســعههای اقتصــادی پنجــاه ســال قبــل تطبیــق
دهیــم ایــن رابطــه واضحتــر خواهــد شــد.
تــا دهــه  ،1950جنــوب آمریــکا ،یــک کشــور جهــان
ســومی در داخــل خــاک آمریــکا بــه حســاب میآمــد:
بســیار فقیــر و شــدیداً روســتایی .بــه لحــاظ اقتصادی،
هماننــد یــک مســتعمره بــود کــه وضعیتــش بــا
الجزایــر و فیلیپیــن قابــل مقایســه بــود .و تقریبـ ًا همه
کشــیشهای شــناخته شــدهی اونجلیــکال پــس از
جنــگ جهانــی دوم ،اهــل جنــوب بودنــد .بــا صنعتــی
شــدن ســریع جنــوب ،فرهنــگ جنوبــی نیــز بــه
بخشهــای دیگــر آمریــکا صــادر شــد .ایــن فرآینــد
«غربیکــردن آمریــکا» نامیــده شــد (البتــه داســتان
موســیقی کانتــری ارتبــاط نزدیکــی بــا داســتان
اونجلیســم دارد) .حــال اکثــر مــردم جنــوب ثروتمنــد
هســتند و میتوانیــم شــاهد «آمریکا-گرایــی جنــوب»
متقابــل باشــیم :جنــوب در حــال حاضــر افــول ثابــت
اونجلیســم را تجربــه میکنــد و در مقابــل بــا رشــد
نســبی کلیســاهای مــوج اصلــی مواجــه اســت .ایــن
مســئله بــا آنچــه پــس از جنــگ داخلــی در شــمال
رخ داد قابــل مقایســه اســت .اســتثناگرایی امریکایــی
اســتثناگرایی «آمریکایــی روســتایی اخیــراً
بــه
ِ
توســعهنیافته» تبدیــل شــده اســت ،کــه بــه عبــارت
ی اســت.
دیگــر بــه معنــای از بیــن رفتــن اســتثناگرای 
محبوبیــت تــازه اونجلیســم در سیاســت راسـتگرایانه
در دهــه  1970بــه ایــن دلیــل اتفــاق نیفتــاد کــه تعداد
اونجلیکالهــا افزایــش پیــدا کــرده بــود یــا آنهــا از
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قبــل فعالتــر شــده بودنــد ،بلکــه بــه ایــن دلیــل بــود
کــه آنهــا ایــن ســنت جاافتــاده داخــل نشــدن در
تعامالت سیاســی را شکســتند .کشــیش جــری فالول،
بــه عنــوان یــک کاهــن جــوان ،مخالــف ایــن بــود که
افــرادی کــه لبــاس دیــن بــه تــن میکننــد ،وارد
عرصــه سیاســت شــوند :او ســپس بــا صحبتهــای
البیگرانــی کــه در پــی منافــع اقتصــادی بودنــد،
نظــرش را تغییــر داد.
یــک واقعیــت نــه چنــدان شناختهشــده وجــود دارد که
تمامیت مسئله سکوالریزاسیون/سکوالریزاسیونزدایی
را مشــخص میکنــد .مقولــ ه تعهــد مذهبــی کــه
بیشــترین تغییــر را در دهههــای اخیــر در آمریکا نشــان
داشــته ،مقولــه تغییــر بــه عــدم تعهــد بــه مذهــب بوده
اســت .آن دســته از مــردم کــه هیــچ گونــه برچســب
مذهبــی را نمیپذیرنــد ،طــی ســالهای زیــادی
رشــد ثابتــی تجربــه کــرده و حــاال شــامل  %16از کل
جمعیــت بزرگســال و  %25از افــرادی کــه بیــن 18
تــا  29ســال ســن دارنــد میشــود .البتــه ،اکثــر آنهــا
آتئیســت نیســتند  -آنهــا تنهــا عالقـهای ندارنــد کــه
بــه هیــچ کلیســایی تعلــق داشــته باشــند.
بنابرایــن رشــد پروتستانتیســم اونجلیــکال در ازای
کاهــش مــوج اصلــی پروتستانتیســم ،تنهــا در بخــش
کوچکــی از جمعیــت اتفــاق میافتــد .امــا خبــر بدتری
هــم بــرای آنهــا کــه میخواهنــد شــاهد بازگشــت
خــدا باشــند وجــود دارد .اونجلیســم از درون در حــال
رقیــق شــدن اســت .تخمینهایــی کــه اونجیلیکالها
را یکچهــارم جمعیــت میداننــد ،بــر اســاس نظــرات
افــرادی اســت کــه خــود را اونجلیــکال برمیشــمارند.
بســیاری از افــرادی کــه در ایــن گــروه قــرار گرفتهانــد
افــرادی هســتند کــه پــدر و مــادری انجیلــی داشــتهاند
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و کمتــر از پــدر و مــادر خــود بــا کلیســا در ارتبــاط
هســتند :آنهــا بــه لحــاظ مذهبــی منفعلانــد و اکثــراً
نســبت بــه باورهایــی کــه یــک فــرد اونجلیــکال را
تعریــف میکنــد ،نــاآگاه هســتند .ســبک زندگــی
آنهــا تفــاوت چندانــی بــا ســبک زندگــی عمــوم
مــردم جامعــه نــدارد :بــرای مثــال ،نــرخ طــاق
در میــان آنهــا حــدوداً بیشــتر اســت .بنیــاد بارنــا،
یــک ســازمان تحقیقاتــی کــه توســط اونجلیکالهــا
اداره میشــود امــا بــه دلیــل روشهــای دقیــق
عین ـیاش مــورد احتــرام اســت ،تخمیــن زده اســت
کــه اونجلیکالهــای واقعــی تنهــا هفــت درصــد از
جمعیــت آمریــکا را تشــکیل میدهنــد.
کاتولیکهــا مدتهاســت کــه ،بــا در بــر گرفتــن
یکچهــارم جمعیــت آمریــکا ،بخــش ثابتــی از
جمعیــت باقــی ماندهانــد؛ امــا ایــن آمــار ،افتــی بــا
شــیب تنــد را پنهــان کردهانــد ،کــه تنهــا بــا مهاجــرت
زیــاد کاتولیکهــا جبــران میشــود .ایــن در حالــی
اســت کــه کاتولیکهــای بومــی بــه پروتستانتیســم
میگراینــد یــا از مذهــب رویگــردان میشــوند.
حضــور معمــول کاتولیکهــا در کلیســا ،حتــی بــا افت
شــدیدتری روبــرو بــوده ،و اســتخدام کشــیش جدیــد از
ـی دیگــری،
آمریــکا یــا هــر کشــور ثروتمنــد و صنعتـ ِ
تقریب ـ ًا بــه امــری غیرممکــن تبدیــل شــده اســت.
فــارغ از کلیســاهایی کــه در دســته «بــه لحــاظ
تاریخــی ســیاه» قــرار میگیرنــد و مــدت زمــان
زیــادی اســت کــه رشــدی نداشــتهاند ،تنهــا
گروههــای کوچــک مســیحی ماننــد مورمونهــا و
شــاهدان َی ُهـ َوه (شــاهدان َی ُهـ َوه کمتــر از یــک درصد،
و مورمونهــا کمتــر از دو درصــد جمعیــت آمریــکا را
تشــکیل میدهنــد) ،و مذاهــب غیــر مســیحی (ماننــد
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هندوییســم ،اســام ،یهودیــت و بوداییســم) باقــی
میماننــد کــه در مجمــوع کمتــر از چهــار درصــد از
جمعیــت آمریــکا را تشــکیل میدهنــد .مورمونهــا
و شــاهدان َی ُه ـ َوه ،هــر دو رشــدی ســریع را تجربــه
کردهانــد ،کــه بــرای مورمونهــا عموم ـ ًا ایــن اتفــاق
بــا افزایــش تولیــد مثــل رخ داده اســت و نــه جــذب
افــراد بزرگســال .شــاهدان َی ُهـ َوه موفقیــت باالیــی در
جــذب بزرگســال دارنــد ،امــا در هــر نســل جدیــدی
پیــروان بســیاری را نیــز از دســت میدهنــد .بــا نــگاه
بــه مورمونیســم همچنیــن میتــوان دریافــت کــه
اخیــراً یــک بخــش «لیبــرال» در کلیســای مورمــون
ظهــور کــرده اســت .ایــن بخــش ،بــرای مثــال ،معتقد
اســت کــه نبایــد بــه «کتــاب مورمــون» بــه عنــوان
کتابــی دارای حقایــق دقیــق تاریخــی اتــکا کــرد ،بلکه
تنهــا بایــد بــه دلیــل پیــام روحانـیاش ،آن را کتابــی
ارزشــمند دانســت.
بــا وجــود اینکــه مورمونهــا و شــاهدان َی ُهـ َوه مطمئن ًا
درصــد بیشــتری از جمعیت آمریکا را بــه خود اختصاص
خواهنــد داد ،و از ایــن رو تأثیــر قابــل توجهتــری بــر
آگاهــی مــردم خواهنــد گذاشــت ،هنــوز هــم نشــانی
وجــود نــدارد کــه ایــن دو مذهــب خواهنــد توانســت
تأثیــری بــر آمــار و ارقــام واضــح اُفــت حضــور مــردم در
کلیســاها بگذارنــد .و همینطــور کــه ایــن کلیســاها به
رشــد خــود ادامــه میدهنــد ،میتوانیــم انتظــار داشــته
باشــیم کــه تولیــد مثــل اعضــای آنهــا هــم کاهــش
پیــدا کنــد ،و جمعیــت آن دســته از فرزندانشــان کــه بــا
افزایــش ســن تنهــا یــک تعلــق اســمی بــه آن فرقــه
برایشــان باقــی میمانــد ،افزایــش یابــد.
خــب ،خــدا بازگشــته اســت؟ پاســخ حقیقــی ایــن
پرســش از درون آمریــکا ایــن اســت کــه خــدا هیچگاه
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اینجــا را تــرک نکــرده اســت ،امــا اخیــراً بــه شــکل
مشــخصی ناخــوش بــه نظــر میرســد و بــه ســایه
کمرنگــی از خــو ِد پیشــینش تبدیــل شــده اســت.
تبیین رشد عظیم
اگــر رشــد بیســابقه آتئیســم جدیــد را نتــوان بــه
عنــوان واکنشــی بــه تجدیــد حیــات مســیحیت تبیین
کــرد ،پــس تبییــن آن چیســت؟ پاســخی دو قســمتی
بــرای ایــن پرســش دارم :دوقطبــی شــدن فرهنــگ
سیاســی آمریــکا ،و تأثیــر واقعــه یــازده ســپتامبر بــر
روشــنفکران متمایــل بــه چــپ آمریکایــی.
دوقطبــی شــدن در نگــرش آمریکاییهــا بــه شــکل
گســتردهای مستند شــده اســت .در بســیاری از مسائل
مذهبــی ،اجتماعــی و سیاســی ،پشــتیبانی از مواضــع
افراطــی بــا افزایــش روبــرو بــوده اســت ،در حالــی
کــه مواضــع میانـهرو بــا افــت مواجــه شــدهاند .بــرای
مثــال ،تعــداد افــراد جوانــی کــه معتقدنــد ســقط جنین
قتــل بــه حســاب میآیــد افزایــش داشــته اســت؛ بــا
ایــن حــال افــرادی کــه فکــر میکننــد حــق ســقط
بایــد آزادانــه موجــود باشــد نیــز رو بــه افزایــش اســت.
افــرادی کــه نظریــه فرگشــت را بــه دلیــل نقــض
کتــاب مقــدس نمیپذیرنــد رشــد یافتهانــد؛ بــا ایــن
حــال همچنیــن آنهایــی کــه فکــر میکنند کــه کتاب
مقــدس صرفــا مجموع ـهای از نوشــتههای باســتانی
بــدون هیــچ صالحیتــی اســت نیــز رو بــه افزایــش
اســت .دوقطبــی شــدن در کتــاب بســیار خــوب رابرت
ووثنــو بــا عنــوان «پــس از کــودکان نســل انفجــار»
( )2007مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفتــه اســت.
پیشتــر ایــن دوقطبــی شــدن را در رشــد همزمــان
بیاعتقــادی بــه دیــن و کلیســاهای اونجلیــکال
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مشــاهده کردیــم .ایــن نکتــه خــود را در انتخابــات بــا
رقابــت پرچــم قرمــز  /پرچــم آبــی نشــان میدهــد (در
آمریــکا پرچــم قرمــز نمــاد راسـتگرایان و پرچــم آبی
نمــاد چپگرایــان اســت) .دوقطبــی شــدن بــر اثــر دو
عامــل تاثیرگــذار کــه جهــت عکــس یکدیگــر عمــل
میکننــد ،بــه وجــود میآیــد .کــودکان بیشــتری در
خانوادههــای راســتگرا بــه دنیــا میآینــد .اگرچــه،
وضعیــت زندگــی در شــهرهای بزرگتــر ،تحصیــات
باالتــر ،و دیگــر ویژگیهــای فرهنــگ پیشــرفته
صنعتــی ،مــردم را بــه داشــتن دیدگاهــی ســکوالر و
مترقــی ســوق میدهــد.
دوقطبــی شــدن همچنیــن بــه ایــن معناســت کــه
آتئیس ـتها شــاهد رشــد دیــن بنیادگرایانــه هســتند،
کــه زنــگ خطــری بــرای آنهاســت ،در حالــی کــه
پروتســتانهای محافظ ـهکار ،شــاهد رشــد اومانیســم
ســکوال ِر ســتیزهجو هســتند ،کــه زنــگ خطــری برای
آنهاســت .اگرچــه ،هــر دوی ایــن دســتهها حــق
دارنــد ،زیــرا دو ســر طیــف رشــد میکننــد و مواضــع
میانــی بــا افــول روبــرو هســتند .و بنابرایــن میبینیــد
کــه اگرچــه نظریــه بازگشــت مذهبــی عموم ًا نادرســت
اســت ،امــا ذرهای حقیقــت را در خــود دارد .مســلم ًا
دینــداری افراطــی و پرشــور رشــد کــرده اســت ،کــه
بــرای افــراد بــا ذهــن ســکوالرتر ،زنــگ خطــر را بــه
صــدا درآورده اســت؛ اگرچــه ،بــا نگاهــی بــه جامعــه
آمریــکا بــه عنــوان یــک کل ،تعهــد بــه مذهــب بــا
کاهــش روبــرو بــوده اســت .آتئیســم صریــح و پرشــور،
عمومـ ًا پاســخی بــه دیـنداری صریح و پرشــور اســت.
امــروزه اکثــر آمریکاییهــا ذهنــی ســکوالر دارنــد و
اســم ًا خدابــاور هســتند .آنهــا میگوینــد کــه بــه خــدا
اعتقــاد دارنــد ،امــا بــرای کلیســا وقــت ندارنــد .آنهــا
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نگــران آتئیســم نیســتند ،و معمــو ًال همــان نگــرش
چپگرایان ـهی آتئیس ـتهای در اقلیــت را در مســائل
اجتماعــی و سیاســی دارنــد .آتئیس ـتها از نظــر آنهــا
افــرادی باهــوش بــا نظراتــی جالــب هســتند ،در حالی
کــه تصــور میکننــد اونجلیکالهــا مشــتی دیوانــه
هســتند کــه ممکــن اســت خطرآفریــن باشــند .و بــه
همیــن دلیــل اســت کــه بــه راحتــی بــه کتابهایــی
ماننــد «پنــدار خــدا» روی میآورنــد.
تبییــن دوم مــن در مــورد رشــد عظیــم آتئیســم
در آمریــکا متوجــه حادثــه یــازده ســپتامبر اســت.
روش ـنفکران آمریکایــی بــه داســتانی نیــاز داشــتند
کــه بتوانــد یــازده ســپتامبر را در زمینـهاش قــرار دهــد
و مفروضــات آنهــا را بــه اثبــات برســاند .چیــزی کــه
در نهایــت انتخــاب کردنــد ایــن نگــرش بــود کــه
مســلمانهایی کــه حملههــای تروریســتی را ترتیــب
میدهنــد ،و راســت جدید مســیحی ،دشــمن یکســان
هســتند (برخــی دســتههای کوچــک اونجلیــکال
حملههایــی تروریســتی را در کلینیکهــای ســقط
ن نکتــه ،موضــوع اصلــی
جنیــن ترتیــب دادنــد) .ای ـ 
کتــاب «پایــان ایمــان» نوشــته ســم هریــس اســت،
و بخــش مهمــی از کتابهــای «پنــدار خــدا» نوشــته
ریچــارد داکینــز ،و «خــدا بــزرگ نیســت» نوشــته
کریســتوفر هیچنز اســت .داســتان آتئیســم جدیــد ،که
نظــر جامعــه روشـنفکری آمریــکا را عمومـ ًا بــه خــود
جلــب کــرده اســت ،این اســت کــه دیـنداری افراطی
مرتکــب جنایــت میشــود ،و حتــی دیـنداری میانهرو
هــم میتوانــد خطرنــاک باشــد ،چــرا کــه بــرای
دیــنداری افراطــی پشــتیبانی فراهــم میکنــد.
آیــا ایــن داســتان قابــل دفــاع اســت؟ فکــر نمیکنــم.
امــا ایــن بحــث دیگریســت.
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مصاحبه با سیـمون بلکـبرن
ریک لوئیس
برگردان :هادی میثم

ســایمون بلکبــرن نایــب رئیــس انجمــن اومانیســم بریتانیــا ،عضــو گــروه فیلســوفان اومانیســت ،اســتاد ســابق فلســفه
در دانشــگاه کمبریــج ،و در حــال حاضــر اســتاد پژوهشــگر برجســته دانشــگاه کارولینــای شــمالی در چپــل هیل اســت.
ریــک لوئیــس از او دربــاره آتئیســم او ســوال میکنــد.

ســام پروفســور بلکبــرن .شــما آتئیســت
هســتید .منظور شــما شــخصا از «آتئیســم»
چیســت؟
در واقــع مــن برچســب «بیایمــان» را بــه
«آتئیســت» ترجیــح میدهــم .گمــان میکنــم
یــک آتئیســت فکــر میکنــد کــه یــک ســوال
معیــن و قابــل درک وجــود دارد کــه جــواب آن
«نــه» اســت ،و آگنوســتیکها نیــز فکــر میکننــد
کــه چنیــن ســؤالی وجــود دارد و جــواب درســت
«نمیدانــم» اســت .امــا مــن شــک دارم کــه یــک
ســوال مشــخص و قابــل فهــم در مــورد «وجــود
خــدا» وجــود داشــته باشــد.
چطور یک بیایمان شدید؟
مــن مطمئــن نیســتم کــه تــا بــه حــال ایمانــی
داشــتهام کــه آن را از دســت داده باشــم،
بنابرایــن مــن نمیتوانــم یــک فرآینــد روشــن

و معیــن و زمان منــد را در ایــن مــورد شناســایی
کنــم .مــن در مدرســه کلیســای انگلســتان درس
میخوانــدم ،امــا بــه مــرور عالقــه ام بــه تعالیــم
کلیســا کمتــر و کمتــر شــد .در حــدود شــانزده
ســالگی «چــرا یــک مســیحی نیســتم» برترانــد
راســل را مطالعــه کــردم و پــس از آن اثــر دیگــر
بــه عقــب نــگاه نکــردم.
آیــا میشــود وجــود خــدا را رد کــرد ؟ و
اگــر نشــود ،آیــا شــما نبایــد آگنوســتیک
باشــید؟
از آنجایــی کــه بیایمــان هســتم ،کــه فقــط
یعنــی ایمانــی نــدارم ،بایســت و الزامــی نیســت
چیــزی را اثبــات کنــم .مــن بــه هیــوالی
لُخنــس ایمــان نــدارم ،ولــی ســعی نخواهــم
کــرد اثبــات کنــم کــه وجــود نــدارد ،هــر چنــد
قطعــا اســتداللهای محکمــی بــرای عــدم
وجــود آن وجــود دارد .و دســت کم معنایــی
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معیــن بــرای وجــود هیــوالی لخنــس هــم
وجــود دارد.
قویتریــن اســتدالل علیــه وجــود خــدا
چیســت؟
بــدون شــک واقعیــت تکان دهنــده رنــج انســانها
و حیوانهــا ،ایــن بــاور را کــه جهــان محصــول
طــراح و ســازندهای تمامــا نیــک ،نیرومنــد و
هوشــمند اســت مشــکل و دشــوار میکنــد.
خیلــی ســادهتر اســت کــه نتیجــه بگیریــم کــه
هــر مقولــهای کــه مســئول جهــان اســت ،یــا
نمیدانــد ،یــا اهمیــت نمیدهــد یــا نمیتوانــد
بهتــر از ایــن کاری کنــد.
آیــا چیــزی وجــود دارد کــه شــما را متقاعد
کنــد که خدایــی وجــود دارد؟
مــن تردیــد دارم چیــزی باشــد کــه از طریــق
دلیــل و اســتدالل بتوانــد مــرا متقاعــد ســازد کــه
خدایــی وجــود دارد .البتــه بــا یــک ضربــه بــه
ســر و یــا چیــزی شــبیه بــه ایــن ممکــن اســت
در نهایــت کســی را بــه بــاور و ابــراز چیــزی هــر
قــدر هــم عجیــب ،برســاند .مــن مطمئــن هســتم
کــه آســیب های عاطفــی ،از دســت دادن و فقــدان،
ظلــم و ســتم و ناامیــدی باعــث میشــود بســیاری
از مــردم بــه دنبــال نوعــی تکی ـهگاه در امیدهــای
مــاورای طبیعــی باشــند.
شــما بــه عنــوان فــردی غیرمؤمــن چگونــه
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بــرای وجــود جهــان اســتدالل مــی آوریــد؟
برهــان آشــنای تسلســل نشــان میدهــد کــه
هــر چیــزی کــه وجــود دارد نیازمنــد علتــی
اســت ،و هرکســی را کــه بــرای وجــود چیــزی بــه
جــای هیــچ اســتدالل میکنــد متوقــف میکنــد.
بــرای متوقــف کــردن تسلســل ،شــما بایــد چیــزی
را کــه ضرورتــا وجــود دارد یــا علــت خــود اســت،
مســلم بپنداریــد ،و معنایــی واقعــی در ایــن کار
وجــود نــدارد .و همانطــور کــه دیویــد هیــوم
گفتــه ،اگــر کیفیــت تصورنشــدنی و ناشــناخته
«واجــب الوجــود» وجــود داشــته باشــد ،آنــگاه تــا
جایــی کــه مــا میدانیــم ممکــن اســت بــه خــود
کیهــان متعلــق باشــد .پــس احتیاجــی بــه اضافــه
کــردن چیــز دیگــری نیســت.
ایــن مربــوط بــه مســئله ای اســت کــه قبــا
ذکــر کــردم ،اینکــه آیــا یــک ســوال مشــخص
در رابطــه بــا خــدا وجــود دارد .مســاله ایــن اســت
کــه یــک فــرد بــا ایمــان بایــد بیــن دو تصــور
از خداونــد مــردد و در نوســان باشــد .یکــی
خدایــی بــه شــکل انســانها صورتبنــدی
شــده ،بــا احساســات ،امیــال ،اهــداف ،آگاهــی
بســیار شــبیه بــه مــا ،و باالتــر از همــه،
موجــودی کــه در زمــان زیســت میکنــد و در
امــور جهــان دخالــت دارد .ایــن خــدای ابراهیــم
و اســحاق اســت .دیگــری خــدای فیلســوفان
اســت :یــک وجــود ضــروری ،کامــل ،فرازمانــی،
ثابــت و بــدون تغییــر ،ابــدی و ازلــی . ...هیــوم
در «گفتگوهــا در بــاب دیــن طبیعــی» ،بــرای
هــر یــک از ایــن تصــورات ســخن گویی دارد
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و نابــودی موضــع هــر یــک از ایــن کاراکترهــا
توســط دیگــری موجبــات تفریــح هیــوم را فراهــم
مــیآورد .همــه ایــن تصــورات اساســا متناقــض
هســتند ،امــا فــرد مذهبــی بــه هــر دو در لحظــات
مختلــف نیــاز دارد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه
ســخنان زیــادی میشــنویم کــه میگوینــد
همــه چیــز رازآلــود اســت .امــا یــک چیــز روشــن
اســت؛ ایــن کــه شــما نمــی توانیــد ســر خــود را
در یــک ابــر فــرو کنیــد و بــه دســتورالعمل هایی
در مــورد چگونگــی زندگــی کــردن ،چــه چیــزی
را آرزو و جســتجو کــردن ،چــه کســی را بــه دیــده
تحســین نــگاه کــردن ،نحــوه لبــاس پوشــیدن،
چگونــه رابطــه جنســی داشــتن یــا چــه چیــزی
خــوردن ،بازگردیــد .اســرار متضمــن هیــچ داللــت
کاربــردی نیســتند :دینــداران بایــد از تصــورات و
تخیــل خــود مایــه بگذارنــد .هیــچ چیــز مبهمــی
نمیتوانــد بــرای اینکــه مــا چگونــه بایــد زندگــی
کنیــم و چــه توقعــی بایــد داشــته باشــیم داللتــی
داشــته باشــد .هنگامــی کــه ایــن فهمیــده شــود،
همانطــور کــه هیــوم در آخریــن «گفتگوهــای»
خــود نشــان داد ،ســوال در مــورد وجــود خــدا،
فاقــد هــر گونــه جذابیتــی اســت.
نظــم ظاهــری متغیرهــای فیزیکــی جهــان
کــه پیدایــش زندگــی هوشــمند را ممکــن
میکنــد چــه میشــود؟ آیــا ایــن اســتداللی
بــرای وجــود خــدا نیســت؟
هــر چيــزی کــه بــه صــورت علــت و معلولــی
مســئوليت تنظيــم ايــن ثابتهــا اســت ،بايــد
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خــود بــه طــور فوق العــادهای منظــم باشــد،
بــه ايــن ترتيــب ايــن موضــوع تنهــا مســاله را
یــک گام عقــب می بــرد و مشــکالت مذکــور
همچنــان باقــی اســت .مــا در حــال حاضــر
ممکــن اســت قــادر بــه یافتــن هیــچ دلیلــی
بــرای اینکــه چــرا ایــن ثابت هــا ارزشهایــی
را کــه دارنــد دارا هســتند نباشــیم امــا جهــل مــا
نمیتوانــد بــه مــا مقدمــهای بدهــد کــه از آن
نتایــج عظیــم کیهانشــناختی بگیریــم.
مــن فکــر میکنــم کــه ایــن واقعیــت کــه مــا
بــه وجــود آمدهایــم اصــا نشــان نمیدهــد
کــه ایــن امــر هــدف یــا طراحــی خالقــی بــرای
تولیــد مــا بــوده باشــد .ایــن یعنــی اهمیــت
بســیار بیشــتری بــرای خــود قائــل شــدن ،در
مقایســه بــا آنچــه طبیعــت میگویــد .انســان
نویــن بــه انــدازه چشــم برهــم زدنــی قدمــت
دارد ،بــه عنــوان کســر کوچکــی از زیســت
تــوده در یــک ســیاره کوچــک در لبــه یــک
کهکشــان بــا بیــش از  100میلیــارد ســتاره ،کــه
خــود یکــی از  500میلیــارد کهکشــان اســت.
اگــر همــه اینهــا فقــط بــرای مــا بــود ،اســراف
بزرگــی اســت .بــرای مثــال  ،تمــام آن وقــت
و نیــروی هــدر رفتــه فقــط بــرای بــه وجــود
آمــدن دیویــد کامــرون.
بســیاری از کســانی کــه بــه خــدا اعتقــاد
دارنــد مــی گوینــد آتئیســم در نهایــت
باعــث مــی شــود کــه زندگــی هــر یــک
از مــا بــی معنــی شــود .آیــا شــما بــا ایــن
موافــق هســتید؟
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مــن بــرای افــرادی کــه قــادر نیســتند معنــا و
هدفــی در زندگــی خــود پیــدا کننــد متاســفم،
امــا مــن مطمئنــا بــه زندگــی کــردن بــرای
همیشــه بــه عنــوان التیامــی بــرای ایــن مســاله
نــگاه نمیکنــم :اگــر چنیــن هــم باشــد ،بنظــر
می رســد کــه موجــب وخیمتــر شــدن امــور
شــود .شــوپنهاور تصــور میکــرد کــه ماللــت
پــس از درد واقعــی شــری اســت کــه بایــد از آن
اجتنــاب کــرد .بــه نظــرم خیلــی عجیــب اســت که
افــرادی کــه بــه ســختی میتواننــد یــک ســاعت
آواز ،دعــا و ســتایش کلیســا در یکشــنبهها را
تحمــل کننــد میتواننــد تصــور کننــد میتواننــد
تــا ابــد بــدون انجــام هیــچ کاری ســعادتمندانه
شــاد باشــند .آنهــا بایــد تخیــات بســیار ضعیفــی
داشــته باشــند.
عــاوه بــر ایــن ،معنــای زیــادی بــرای یافتــن در
طــول زندگــی وجــود دارد .لبخنــد کــودک یــک
دنیــا بــرای مــادر معنــی دارد؛ موفقیــت بــرای
کســانی کــه بــرای رســیدن بــه آنهــا تــاش
کردهانــد بســیار معنــا دارد ،و غیــره.
تیموتــی چپــل معتقــد اســت کــه افــراد
مومــن از راه تجربــه خودشــان از خــدا
میداننــد کــه خدایــی وجــود دارد ،و از
ایــن روســت کــه کامــا عقالنــی اســت
کــه کــه اســتداللهای شــکاکانه را صرفــا
بــه دیــده بــازی فکــری بنگرنــد .او ایــن
را بــا شــکاکیت دربــاره دنیــای خــارج
مقایســه میکنــد .آیــا فکــر میکنیــد
تجربــه دینــی میتوانــد منبــع معتبــر داده
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در مــورد وجــود خــدا باشــد؟
ایــن ممکــن اســت بــرای برخــی افــراد علــت
قابــل فهــم بــاور بــه وجــود خــدا باشــد ،امــا
نمیتوانــد بــه عنــوان منبــع داده کــه هــر
بــاوری را توجیــه میکنــد عمــل کنــد .شــما
نمی توانیــد تجربــهای داشــته باشــید کــه
محتــوای صحیحــی دربرداشــته باشــد ،زیــرا ایــده
مــردم در مــورد خــدا محتــوای بســیار زیــادی بــا
خــود حمــل میکنــد :کامــا نیرومنــد ،تمامــا
نیــک و دانــای کل ،ضرورتــا موجــود ...حتــی
اگــر بــه معنــای واقعــی کلمــه چیــزی را دیدیــد
کــه تصویــر شــما از خــدا را تاییــد میکنــد و در
سرتاســر آســمان گســترش یافــت ،اجــازه نداریــد
تمــام آن ویژگیهــا را بــه آن اضافــه کنیــد.
ایــن حتــی قبــل از شــروع بــه اضافــه کــردن
ویژگیهــای تاریخــی اســت« :بــا اســرائیل
عهــد کــرد»« ،عیســی مســیح پیامبــر»« ،محمــد
پیامبــر» یــا هــر چیــز دیگــری.
ایــن مــورد کامــا بــا جهــان خــارج تفــاوت دارد.
شــکاکیت در ایــن مــورد تنهــا از لحــاظ نظــری
جالــب اســت؛ اول از همــه بــه خاطــر اینکــه
طبیعــت از دریافت هــای یقینــی مــا نســبت بــه
محیــط پیرامونــی کــه پیوســته بــا آن در ارتباطیــم
محافظــت میکنــد ،همانطــور کــه بــرای همــه
حیوانــات ایــن کار را میکنــد؛ ثانيــا بــه ايــن دليــل
اســت کــه تنهــا بــا تجربــه یــک دنیــاي خارجــی
اســت کــه مــا تبدیــل بــه موجوداتــی متفکــر
میشــویم ،و ســوم اینکــه مــا تصدیقــی مــداوم
و بــی پایــان نســبت بــه دســتگاه طبیعــت داریــم.
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بنابرایــن ،مــا دلیــل بســیار خوبــی بــرای اعتمــاد
بــه درک و تصــور هــر روزه مــان در مــورد جهــان
داریــم .اگــر در تپههــا بــه پیــادهروی بــروم و
محتــوای تجربــه بصــری مــن ایــن باشــد کــه
یــک صخــره بــزرگ در مقابــل مــن وجــود دارد،
بــرای مــن بهتــر اســت که بــه ایــن محتــوا اعتماد
کنــم تــا اینکــه آن را نادیــده بگیــرم؛ و همیــن
امــر در مــوارد بــی شــمار هــر روزه زندگــی مــن
صــادق اســت .اعتمــاد بــه نیکــی خــدا ،متاســفانه
بــه نظــر نمیرســد بــا ایــن میــزان از موفقیــت
همــراه باشــد .افــرادی کــه ایــن کار را انجــام
میدهنــد ،بــه طــور کلــی بــه نظــر میرســد
کــه وضــع بدتــری از کســانی داشــته باشــند
کــه چنیــن اعتمــادی ندارنــد امــا بــه چیزهــای
دیگــری اعتمــاد دارنــد .احتمــاال اکثــر مــردم
مذهبــی در برهــهای زمــان بایــد بــا یعقــوب و
یــا بــا ملــودی آریــای ناامیدکننــده اپــرای توســکا
هــم دردی کننــد« :چــرا ،چــرا ،پــروردگارا ،چــرا بــا
مــن چنیــن رفتــار میکنــی؟»
مــن شــک نــدارم کــه چیــزی موجــب میشــود
بعضــی از مــردم بــر اســاس تجربــه بــه بــاور
برســند .امــا همانطــور کــه کانــت گفــت ،بــدون
مفاهیــم ،شــهود ،کــه همــان تجربــه اســت ،کــور
اســت .تجربــه نیــاز بــه تفســیر دارد .بنابرایــن،
حیرانــم چــه چیــزی باعــث میشــود کــه آنهــا
تجربــه خــود را بــه شــکلی کــه تفســیر میکننــد،
تفســیر کننــد :چــه چیــزی آنهــا را متقاعــد میکنــد
کــه بــا الوهیتــی حقیــر یــا شــخصی فریبــکار در
ارتبــاط نیســتند ،یــا اینکــه خــدا وحــدت دارد ،یــا
مــرد اســت ،یــا منشــا رویدادهــای عجیبــی اســت
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کــه در کتــاب مقــدس شــرح داده شــد اســت؟
برخــی الهیاتدانــان بــه پیــروی از جــان
هیــک میگوینــد ادعاهــای مذهبــی
در واقــع فــرض گرفتــن ارزش صــدق
گزارههایــی ماننــد «خــدا وجــود دارد»
نیســت ،بلکــه ادعاهایــی دربــاره ادراک
خداونــد اســت؛ بــه عبــارت دیگــر،
تئیســم نگرشــی نســبت بــه جهــان
اســت .آیــا شــما فکــر میکنیــد چیــزی
مشــابه در مــورد بعضــی از بی خدایــان
می تــوان گفــت؟
مــن احتــرام زیــادی بــرای دیــدگاه
«اونتوتئولــوژی» قائــل هســتم ،یعنــی ایــن
دیــدگاه کــه دکترینهــای مذهبــی را کــه
بــا ادعاهــای وجــودی مرتبــط هســتند بایــد
کنــار گذاشــت امــا چیزهایــی ماننــد مناســک
مذهبــی ،شــعر ،اســتعاره ،موســیقی و رقــص
هنــور در بــه هــم پیوســتن مــردم بــا یکدیگــر
در یــک گــروه یــا یــک جامعــه نقــش دارد .ایــن
دیــدگاه دورکیــم در مــورد عملکــرد فعالیتهــای
مذهبــی بــود .مــن فکــر میکنــم عملکردهــای
دیگــری هــم دارنــد ،امــا در اســاس او درســت
میگفــت  .البتــه ،در ایــن دیــدگاه موضــوع
بــه کلــی تغییــر میکنــد ،و مســاله بــه ارزش
ایــن اعمــال ،آنچنــان کــه خــود را زمینههــای
بــه خصــوص فرهنگــی و تاریخــی نشــان
میدهنــد ،تبدیــل میشــود .شــما میتوانیــد
بــه شــکل بســیار مؤثــری افــرادی را از طریــق
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برجســته کــردن تفاوتهایشــان بــا دیگــران
بــه همدیگــر پیونــد دهیــد ،و ایــن همــواره
یــک جنبــه از دیــن بــوده ،و اصــا جنبــه خوبــی
نیســت..
مارکــس توســط آتئیســتهای جدیــد ســتیزهجو
بــرای بیــان اینکــه دیــن افیــون تودههــا اســت
تحســین میشــود .ولــی آنهــا فرامــوش کردهانــد
کــه او در ادامــه چــه میگویــد «لغــو دیــن بــه
عنــوان خوشــبختی خیالــی مــردم ،تقاضــا
بــرای ســعادت واقعــی آنهاســت .فراخوانــدن
آنهــا بــرای کنــار گذاشــتن توهماتشــان در
مــورد موقعیت شــان ،فراخوانــدن آنهــا بــه
کنــار گذاشــتن شــرایطی اســت کــه نیازمنــد
توهــم اســت ».مــن فکــر میکنــم ایــن
درســت اســت ،و بــه همیــن دلیــل اســت کــه
پرس ـشهای اخالقــی و سیاســی بایــد همــه مــا
را بیــش از پرســشهای هستیشــناختی بــه
خــود مشــغول کنــد .
آیــا جهــان مــکان بهتــری خواهــد شــد
اگــر همــه آتئیســت بودنــد؟
در بخشهــای وســیعی از جهــان دیــن بــا اســتبداد
و بیعدالتــی همدســتی میکنــد تــا زنــان را
ســرکوب کنــد ،قــدرت مــردان را تثبیــت کنــد،
آزادی بیــان را فــرو بنشــاند ،رضایــت از وضعیــت
فعلــی را تحمیــل کنــد ،و نســبت بــه دیگــران
ایجــاد نفــرت کنــد .هیچکــس نمیخواهــد
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اروپــا را بــه رویکردهــای پیــش از روشــنگری
بازگــردد؛ هیــچ انســان عاقلــی فکــر نمیکنــد
مــردم تحــت حکومــت روحانیــون بیشــتر شــکوفا
میشــوند .امــا همــان طــور کــه نقــل قــول از
مارکــس نشــان میدهــد ،پیــش از آنکــه نیــاز بــه
افــول دیــن کنــد ،نیــاز بــه تغییــر کامــل اخالقــی،
سیاســی و اقتصــادی خواهیــم داشــت.
بــه عنــوان یــک آتئیســت  /بی ایمــان،
آیــا فکــر میکنیــد مبــارزه بــرای یــک
جامعــه کمتــر مذهبــی اهمیــت دارد؟
همــه چیــز بســتگی بــه آن دارد کــه دینــداران
بــرای ســر و صــدا کــردن چــه چیــزی در ذهــن
داشــته باشــند .در حــال حاضــر در ایــاالت متحــده
آمریــکا ایــن مهــم اســت ،زیــرا بنیادگرایــی
مذهبــی قصــد دارد مــردم را در مــورد علــم و
روش علمــی نــاآگاه نگــه دارد .در کشــورهای
کاتولیــک ،کنتــرل زاد و ولــد خبیثانــهای وجــود
دارد .خوشــبختانه در انگلســتان ایــن موضــوع
چنــدان صــادق نیســت؛ امــا حتــی در اینجــا نیــز
دینــداران مخالــف «خودکشــی کمکــی» هســتند،
دســت کــم نیمه تمایلــی بــرای اخــاق ورزی
دربــاره ســبکهای زندگــی و ســائق جنســی
متنــوع بیخطــر دارنــد ،و مــدام بــرای داشــتن
صدایــی بلندتــر در مســائل سیاســی ،بیشــتر از
آنچــه کــه مســتحق آن هســتن کمپیــن میکننــد.
بایــد مراقــب آنهــا بــود.
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بالیـی بر سـر هر دو خانـه
مری میجلی
برگردان :نگار رهبر

مــری میجلــی معتقــد اســت آفرینشگرایــان
و معتقــدان بــه فرگشــت هــردو نیــاز دارنــد بــر
افســون افــکار خــود غلبــه کــرده و گفتگــو بــا
یکدیگــر را یــاد بگیرنــد.
نظریــه طراحــی هوشــمند ،کــه مدعــی ارائــه یــک
منطــق علمــی بــرای آفرینشگرایــی اســت،
اکنــون در ایــاالت متحــده بســیار پرطرفــدار
شــده و در بریتانیــا نیــز دارد جــای خــود را بــاز
میکنــد .اگــر آن را بــه مثابــه علــم در نظــر
بگیریــم توخالــی اســت امــا تاثیــر آن بــه ســرعت
در حــال افزایــش اســت .مطمئنــا بایــد تــاش
کنیــم ایــن پدیــده را بفهمیــم.
ایــن نظریــه ،خــاف آنچــه شــاید انتظــار مـیرود،
نمیخواهــد تنهــا وجهــی روحانــی (معنــوی)
بــه نگرشهــای زیستشــناختی پذیرفتهشــده
بیفزایــد ،کاری کــه میتوانــد جــای اعتــراض
نداشــته باشــد .طراحــی هوشــمند ( )IDبــا قاطعیــت
بــه عنــوان نظریـهای علمــی معرفــی شــده اســت تا
جایگزیــن نظریههــای موجــود شــود .محــور اصلــی
آن ایــن اســت کــه موجــودات زنــده (جانــداران) بــه
طــرز تقلیلناپذیــری پیچیــده هســتند بــه طــوری
کــه نمیتواننــد نتیجــه انتخــاب طبیعــی تدریجــی
باشــند ،بنابرایــن بایــد حتمــا طراحــی داشــته باشــند.
ایــن طــراح نبایــد لزومــا یــک قــدرت مافــوق
بشــری (فرا-انســانی) باشــد  -حتــا میتوانــد

موجــودی فضایــی باشــد  -امــا پیچیدگــی خــاص
زیستشــناختی بــدون او امــکان نداشــته اســت.
آنچــه ایــن پیچیدگــی را تقلیلناپذیــر میکنــد
ایــن اســت کــه یــک دســتگاه بیولوژیکــی از اجزایی
تشــکیل شــده اســت کــه اگــر قــرار باشــد کارکــرد
درســتی داشــته باشــد ،بایــد همگــی حاضــر باشــند.
معمــوال از تلهمــوش بــرای قیــاس اســتفاده
میشــود .دســتگاهی کــه الزم اســت همــه اجــزای
آن بــا هــم بــه درســتی ترکیــب شــده باشــند تــا
کار کنــد .انــواع مختلــف سیســتمهای طبیعــی
یکپارچــه از اجزایــی تشــکیل شــدهاند کــه بایــد
بــا واســطه دیگــری گــرد هــم آمــده باشــند ،پیــش
از ان کــه انتخــاب طبیعــی شــروع بــه کار کــردن
روی آنهــا کــرده باشــد .زیــرا انتخــاب طبیعــی تنها
میتوانــد روی چیزهایــی کار کنــد کــه از قبــل
در حــال کار کــردن هســتند ،بنابرایــن تکمیــل و
توســعه آنهــا بــدون داشــتن یــک طــراح قابــل
توضیــح نیســت.
زیستشناســان بــه ضعــف تناظــر مکانیکــی
اشــاره کردهانــد .ارگانیســمها و اجزایشــان قطعــا
از عناصــر مجــزا تشــکیل نشــدهاند کــه الزم
باشــد آنهــا را آگاهانــه در کارگاهــی ســرهم کــرد،
بلکــه از بافتــی پیوســته تشــکیل شــدهاند کــه
بخشهایــی از آنهــا اغلــب کارکردهــای متفاوتــی
دارنــد و میتواننــد بیــن کارکردهــای مختلــف
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ســوییچ کننــد کــه  co-optionنامیــده میشــود.
بــه هیــچ طــراح مؤثــری نیــاز نبــوده تــا بــرای
یــک گاو ُدم (مگسپــران) در نظــر بگیــرد؛ گاوهــا
خودشــان چنیــن دمــی را صرفــا بــا اســتفاده از یــک
ُدم معمولــی بــه روشــی تــازه بــه دســت آوردنــد.
امــا مخاطبانــی کــه شــیفته نظریــه  IDشــدهاند،
نقدهــای وارد بــه ایــن نظریــه را نمیخواننــد.
فکتها و معانی
ویژگــی آزاردهنــده نظریــه  IDامپریالیســم
آشــکار آن اســت .ایــن نظریــه آفریــدگاری را
نــه بــه عنــوان پسزمینــهای متافیزیکــی بلکــه
بــه عنــوان بخشــی ضــروری از فرآینــد فیزیکــی
وارد میکنــد .بــه ایــن ترتیــب میکوشــد ایــده
کهــن جنــگ ســرد معرفتشــناختی پرقدرتــی
را بازیابــی کنــد :مبــارزهای بــرای ســلطه بیــن
علــم و دیــن.
طــی نیمقــرن گذشــته شــیوه نظامــی «پیشــرفت
در ادراک» بــه ایــن دلیــل کــه مشــخصا
هماندیشــی را منتفــی کــرده اســت ،از رونــق
افتــاده اســت .ویژگــی رقابتــی آن مانــع از آن
شــد کــه افــراد قــادر بــه دیــدن موقعیتهــای
کمتــر افراطــی دیگــری کــه در دســترس آنهــا
بــود بشــوند .بنابرایــن ،دانشــجویان عاقــل و
آگاه بــه طــور فزاینــدهای بــا تئودوســیوس
دوبژانســکی طرفــدار فرگشــت هــمرای شــدهاند
کــه علــم و دیــن نمیتواننــد بــا هــم در تعــارض
باشــند ،زیــرا کارکردهــای متفاوتــی دارنــد .علــم،
بــه گفتــه دوبژانســکی بــا فکتهــا ســر و کار
دارد در حالــی کــه دیــن بــه معنــا میپــردازد
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و عــاوه بــر ایــن ،چنــان کــه انیشــتین تبییــن
میکنــد ،دیــن بــدون علــم لَنــگ و علــم بــدون
دیــن کــور اســت.
بنابرایــن ،هــر تعارضــی بیــن ایــن دو یــا ناشــی
از دیــن قاصــر اســت یــا علــم قاصــر یــا هــردو.
آنهــا نــه بــه جنــگ بلکــه بــه درک بهتــر
فرامیخواننــد .بــرای مثــال باورمندانــی کــه
خــدا را بــه مثابــه آفریــدگار تجلیــل میکننــد،
الزم نیســت بکوشــند مجموعــه ناهنجــاری از
متغیرهــای نامعتبــر را بــه ســاحت واقعیتهــای
علمــی قاچــاق کننــد .آنهــا میتواننــد بــه
ســادگی بکوشــند کل ســاحت طبیعــت را در
پرتــوی دیگــری نشــان دهنــد چنــان کــه
تحــت نفــوذ الهــی اســت .دیدگاههــای ایــن
چنینــی طبعــا رازآمیزنــد ،کــه نشــان میدهــد
چــرا (چنــان کــه ویلیــام جیمــز اشــاره کــرده)
تجربههــای مذهبــی ،گوناگونــی گســتردهای
داشــته و چــرا فرهنگهــای مختلــف آن را بــا
تصویرهــای متفاوتــی بیــان میکننــد .بعضــی از
آن تصویرهــای قدرتمنــد اصــا از مفهــوم خــدا
بهــره نمیگیرنــد .ســه تــا از بزرگتریــن ادیــان
بــزرگ جهان ،بودیســم ،دائوئیســم و کنفسیونیســم
ـرا هســتند و آنهایــی کــه از آن اســتفاده
از آن مبـ ّ
میکننــد ،هرکــدام درک متفاوتــی از آن دارنــد.
بــه خاطــر ایــن گوناگونــی ،اگــر دیدگاههــا بــه
صــورت خــام و تحتاللفظــی (بــدون تاویــل،
نزدیــک بــه متــن) دریافــت شــوند ،بــه نظــر
میرســد کــه بــا همدیگــر برخــورد کننــد .امــا
همــه ســنتهای بــزرگ تشــخیص دادهانــد
کــه ایــن تصویرهــا ،اگرچــه ضــروری ،ولــی
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ماهیتــا جزئــی ،نامعیــن و ناکاملانــد .هیــچ یــک
از آنهــا نبایــد بــه شــکل انحصــاری و نهایــی
نگریســته شــوند.
دربردارندگیهای اشتباه
دو جنــاح در جنــگ ســردی کــه امــروز در جریــان
اســت ،نمیخواهنــد چنیــن ذهنیــت بــاز مهیبــی
را بپذیرنــد .انتخــاب هــردو گــروه قطعیتــی ســاده
و نهایــی اســت .در جبهــه مذهبــی ،بنیادگرایــان
از ایــن ادعــای مطلــق  -کــه اولیــن بــار یــک
ســده پیــش مطــرح شــد  -حمایــت میکننــد
نــص صریــح آنهــا -
کــه متــون مقــدس -
ّ
مصــون از خطــا هســتند .ایــن رویکــرد بیانگــر
سرســپردگی عمیقــی بــه کتــاب مقــدس بســیار
فراتــر از آنچــه در پروتستانیســم معمــول بــوده،
اســت  -سرســپردگیای کــه مشــخصا آمریکایــی
اســت .ایــن سرســپردگی احتمــاال در ابتــدا بــه ایــن
دلیــل پدیــد آمــده کــه بســیاری از مهاجــران بــه
امریــکا پیــش از تــرک اروپــا بــه دلیــل مذهبشــان
مــورد آزار قــرار گرفتــه بودنــد و مذهبشــان
یکــی از معــدود چیزهایــی بــود کــه در زندگــی
پرتنــش جدیــد برایشــان باقــی مانــده بــود تــا از
آن نگهــداری کننــد .بنابرایــن ،عجیــب نیســت
کــه اینطــور ســخت بــه آن چنــگ زدهانــد
یــا ایــن کــه در برابــر نظریههــای علمــی کــه
بــا آن در تعــارض بودهانــد مقاومــت کردنــد ،از
ـن زمیــن یــا نظریــه دارویــن در
جملــه کشــف سـ ّ
خصــوص فرگشــت .بــه ایــن ترتیــب ،اواخــر ســده
 ۱۹بســیاری از کلیســاهای آمریــکا بــه شــدت
در برابــر چنیــن نظریههایــی موضــع گرفتنــد و
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از آنجــا کــه نفــوذ زیــادی داشــتند ،دامنــه ایــن
موضعگیــری بــه سیاســت هــم رســید.
تعجبــی ندارد کــه ایــن کارزار واکنشــی برانگیخت.
بنیادگرایــی ضدعلــم تصویــر واژگونــه خــود را
تولیــد کــرد« :آتئیســم علمــی» متعصبانــهی
متفکرانــی مثــل جــان دریپــر و انــدرو نیکســون
ـرک ،واکنــش مشــابه
وایــت .و امــروز همــان محـ ّ
شرطیشــده ضــد دینــی را تولیــد میکنــد.
بــا ایــن حــال ،ایــن واکنشــی اســت کــه تمــام
منازعــه را از شــکل طبیعــی خــود خــارج میکنــد.
قطعــا بایــد روشــن باشــد کــه هیــچ چیــز علمـیای
دربــاره آتئیســم وجــود نــدارد .وجــود خــدا پرسشــی
بــرای آزمونهــای علــوم فیزیکــی نیســت ،بلکــه
بــه متافیزیــک تعلــق دارد .مشــکل بنیادگرایــی
خدانابــاوری نیســت  -خدابــاوران الزم نیســت
بنیادگرایــی را برگزیننــد  -بلکــه بیربطــی مطلــق
آن اســت .بنیادگرایــی تالشــی انحرافـی بــرای بــه
کارگیــری تصویــر خــاص عبــری از خــدای متعلــق
بــه عصــر برنــز بــرای حــل پرس ـشهای مربــوط
بــه فکتهــای علــم و تاریــخ اســت .مخالفانــی
کــه پاســخ بنیادگرایــی را بــر اســاس شــرایط وضع
شــده توســط آن میدهنــد بــا بحــث کــردن علیــه
ایــن پــروژه ترکیبــی  -بــه عنــوان یــک بســته -
صرفــا ســردرگمی ماهــوی آن بیــن جهــان معنــا و
قلمــرو واقعیتهــا را مانــدگار میکننــد.
سوء کاربرد ایدئولوژیک
امــروز ،آن ســردرگمی آشــکارا آسیبرســان اســت.
پرســش دربــاره ایــن کــه چــرا اکنــون مــردم
چنیــن مشــتاق پذیــرش آفرینشگراییانــد،
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نشــان میدهــد کــه آنهــا ایــن را میپذیرنــد
چــون ایــن تنهــا جایگزیــن موجــود بــرای چیــزی
اســت کــه آن را «خدانابــاوری علمــی» یــا (حتــا
گمراهکنندهتــر) «داروینیســم» مینامنــد .ایــن
یــک ایدئولــوژی اســت کــه ریشــههایی در
داروینیســم اجتماعــی دارد (چیــزی کــه دارویــن
ـری جســته اســت) ،امــا از عصــر
همــواره از آن تبـ ّ
ویکتوریــا تــا کنــون از دیــد چندیــن نویســنده
علمــی کــه مفهــوم انتخــاب طبیعــی را بــه
روشهــای نوینــی دراماتیــزه میکننــد ،بــا دقــت
شــرح داده شــده اســت .ژاک مونــو بــه انتخــاب
طبیعــی ،رنــگ و بــوی وجودگرایانــه داده و بشــر را
بــه مثابــه قهرمانــی عصیانگــر در جهــان تمجیــد
کــرده اســت؛ بیگانگانــی کــه بــه طــرز رازآلــودی
از بقیــه طبیعــت جــدا شــدهاند .ریچــارد داوکینــز
و ای .او .ویلســون بــا انتخــاب عجیــب واژه
«خودخــواه» بــرای تکثیــر ژنهــا ،ظرافــت تاچــری
بــه آن افزودنــد .هــر دو نویســنده مدعیانــد کــه
ایــن عبــارت مســلما چیــزی بیـش از یک اســتعاره
کماهمیــت نبــوده  -امــا هــردوی انهــا اغلــب
آن را کامــا ســادهلوحانه بــه معنــای واقعــی آن
بــه کار بردهانــد (مثــال :مــا خودخــواه متولــد
شــده ایــم) و شــکی نیســت کــه ایــن ایــده بــه
همیــن شــکل بیــن عمــوم رســوخ کــرده اســت.
ایــن همچنیــن بــا اصــرار عمومــا یکطرفــه
آنهــا بــر رقابــت بیرحمانــه بــه جــای همــکاری
بــه عنــوان نیــروی پایــه زندگــی همخــوان اســت
 چیــزی کــه بیشــتر از آثــار ت .ه .هاکســلی بــهدســت میآیــد و نــه دارویــن .ایــن عناصــر بــه
ایدئولــوژی فردگرایانــه کــه بــه شــدت عطــر و
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بــوی دهــه  ۱۹۸۰را دارد ،اضافــه میشــوند و
ممکــن اســت نکتــه خودشــان را داشــته باشــند
امــا  -تکــرار میکنــم  -قطعــا علــم نیســت.
بنابرایــن ،علــم ارتودکــس از طریــق هویتیابــی
نادرســت امــری نامربــوط بــه آن بیاعتبــار
شــده اســت  -نوعــی از داروینیســم کــه نــه
تنهــا ضــد دیــن بلکــه بــه شــدت ضــد انســانی
اســت .ایــن مســاله بــدون شــک کار ســوداگران
بــاور بــه آفرینشگرایــی را تــا حــد زیــادی
ســاده میکنــد .آنهــا در تــاش بــرای یافتــن
دیدگاهــی جایگزیــن کــه بــه انــدازه علــم کارآمــد
بــه نظــر برســد همچنــان چالــش دشــواری پیــش
رو دارنــد تــا ممنوعیــت تدریــس دیــن در مــدارس
را کــه در قانــون اساســی آمریــکا آمــده دور
بزننــد .امــا هنــوز بــرای رســاندن پیــام خــود بــه
قــدر کافــی غیرعلمــی خواهنــد بــود .نظریــه ID
(طراحــی هوشــمند) آخریــن زنجیــره در ایــن خــط
تولیــد اســت و چنــان سســت بــه نظــر میرســد
کــه دشــوار اســت ببینیــم چگونــه میتوانــد
خــود را بــه کســی تحمیــل کنــد .امــا ایــن کار
را میکنــد .زیــرا بــدون فهــم راســخی از رابطــه
بیــن «واقعیــت» و «معنــا» ،مــردم در برابــر ایــن
تحمیلهــا تقریبــا بیدفاعنــد .کســی میتوانــد
راهــی پیــش نهــد کــه ایــن فهــم را آســانتر
کنــد؟ آیــا افــرادی کــه درگیــر تدریــس ایــن دو
موضــوع اساســی هســتند ،میتواننــد بــه گون ـهای
بــا هــم شــور کننــد تــا راه بهتــری بــرای توضیــح
رابطــه بیــن ایــن دو ســاحت زندگــی پیــدا کننــد؟
بــدون تحقــق ایــن امــر ،بــه نظــر میرســد کــه
 IDدردســرهای بســیاری را موجــب شــود.
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فوئـرباخ عشـق و الـحاد
ون هاروی
برگردان :رامتین شاهینفر

تــا بــه حــال بســیاری از منتقــدان آتئیســت بــه
مســیحیت ،آموزههــای مســیحیت را غیرقابــل
قبــول یــا مبتنــی بــر توهــم دانســتهاند .امــا
فقــط تعــداد کمــی از آنهــا ادعــا کردهانــد کــه
تعریــف مســیحیت از مفهــوم عشــق ،تقدیــس
باالتریــن فضیلــت بشــری اســت .و کســانی کــه
آن را بپذیرنــد ،ناگزیــر هســتند مســیحیت را انــکار
کننــد .فقــط تعــداد اندکــی از منتقــدان آتئیســت
ممکــن بــود ایــن جملــه را بنویســند یــا حتــی آن
را قابــل فهــم بداننــد:
«همانطــور کــه خــدا خــودش از روی عشــق
رد میکنــد ،پــس مــا هــم بایــد خــدا را از روی
عشــق انــکار کنیــم .چــرا کــه اگــر خــدا را قربانــی
عشــق نکنیــم ،بایــد عشــق را فــدای خــدا کنیــم و
ـدای تعصــب مذهبــی
بــه رغــم ویژگــی عشــق ،خـ ِ
کــه وجــودی شــر اســت داریــم ».در ادامــه تــاش
میکنیــم ایــن مطلــب را قابــل فهــم کنیــم.
عبــارت بــاال در کتــاب مشــهور لودویــگ فوئربــاخ
«ذات مســیحیت» ( )۱۸۴۱آمدهاســت .کتابــی کــه
بــه محــض انتشــار در اروپــا ،حساســیت برانگیخــت
و بــه ســرعت توســط جــرج الیــوت رماننویــس
بــه انگلیســی ترجمــه شــد .بخــش اعظــم ایــن
حساســيت بــه دلیــل واژگــون کــردن هوشــمندانه
فلســفه مطــرح زمــان خــود ،یعنــی ایدئالیســم
هگلــی بــود .تــز اصلــی فوئربــاخ مبنــی بــر

اینکــه خدايــان ،انعکاســی روانشــناختی طبيعــت
خــود بشــر هســتند ،در دوران معاصــر همچنــان
تحســینکنندگانی دارد .مثــا ســیدنی هــوک
میگویــد نظریــه او «همچنــان جامعتریــن و
متقاعدکنندهتریــن فرضیــه موجــود بــرای مطالعــه
ادیــان تطبیقــی اســت( ».از هــگل تــا مارکــس،
 ،۱۹۳۶ص .)۲۲۱
چیــزی کــه در وهلــه اول خواننــده فوئربــاخ را
تحــت تاثیــر قــرار میدهــد ،میــزان همدلــی ایــن
فیلســوف خدانابــاور بــا اعتقــادات مســیحی اســت.
او یکبــار جایــی نوشــته بــود بــا دیــن همــدل
اســت چــرا کــه بــرای او مســاله دیــن پیــش از
تبدیــل شــدن بــه موضوعــی تئوریــک ،مســالهای
عملــی بــوده اســت .فوئربــاخ بــر خــاف بســیاری
از منتقــدان خدانابــاور ،مذهــب را صرفــا رد نکــرد
و تــاش نکــرد ماننــد بســیاری از فیلســوفان
همعصــر خــود نشــان دهــد کــه فلســفه
میتوانــد چیــزی را کــه مذهــب میگویــد ،بهتــر
بیــانکنــد .بــا «انتقــادی» خوانــدن روش خــود
بــه جــای «منفــی» خوانــدن آن ،منظــور او ایــن
بــود کــه ســعی کــرده اســت دیــن را از «درون»
بفهمــد؛ یعنــی ،آن طــوری کــه یــک باورمنــد آن
را میفهمــد آن را دریابــد .فوئربــاخ میخواســت
اجــازه دهــد مذهــب خــودش صحبــت کنــد؛ تــا
بتوانــد هنگامــی کــه کــه یــک مؤمــن معمولــی
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دعــا میکنــد ،آواز میخوانــد و باورهایــش را
فرامیخوانــد ،در جایــگاه یــک شــنونده قــرار بگیرد.
او مدعــی بــود کــه بــا ایــن روش انتقــادی کشــف
کــرده اســت کــه مهمتریــن اعتقــاد یــک مســیحی
ایــن اســت کــه خــدا «عشــق» اســت .بــه واســطه
ایــن فهــم از بــاور مســیحی ،فوئربــاخ بــه تحلیــل
ایــده عشــق و داللتهــای آن پرداخــت.
فهــم نتیجهگیــری اولیــه فوئربــاخ در اینکــه
خــدا انعکاســی روانشــناختی اســت ،کــم و بیــش
ســاده اســت :خداونــد مســیحی عینیت یافتــه
ویژگیهــای اساســی انســان ماننــد عقــل ،اراده و
احســاس اســت .امــا نتیجهگیــری او بــر اســاس
مجموعــهای از اســتداللهای ناقــص و غامــض
انجــام شــده اســت .بــا ایــن حــال ،الزم اســت
برخــی از آنهــا را بفهمیــد تــا بدانیــد چــرا مفهــوم
عشــق بــرای تحلیــل فوئربــاخ بســیار مهــم اســت.
اولیــن اســتدالل او مربــوط بــه منشــا خودآگاهــی
اســت .اســتداللی کــه از بســیاری جهــات متکــی
بــه فلســفه روح هــگل اســت .بــه صــورت خیلــی
ســاده ،هــگل و فوئربــاخ هــر دو معتقــد بودنــد کــه
ویژگــی خــاص روح ،خودآگاهــی اســت و شــرط
امــکان ایجــاد خودآگاهــی ،آگاهــی از ســوژهای
«دیگــر» اســت ،یعنــی آگاهــی از یــک «تــو».
بنابرایــن« ،مــن» خــودآگاه در مقابــل موجــود
دارای بــدن دیگــری بــه وجــود میآیــد« ،تــو»،
کــه آنــگاه «مــن» بــرای ایــن «تــو» تبدیــل بــه
یــک ابــژه میشــود .بــه طــور خالصــه ،شناســایی
توســط دیگــری ،اصــل مهــم ایجــاد خودآگاهــی
اســت .ولــی بــا تغییــری در فلســفه روح هــگل،
فوئربــاخ اســتدالل میکنــد کــه در فرآینــد مواجــه
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شــدن بــا ســوژهای دیگــر فــرد از خصوصیــات
مشــترک بــا دیگــری آگاه میشــود« .مــن»
میفهمــد کــه عضــوی از یــک گونــه جانــوری
اســت .فوئربــاخ در ایــن مســیر بــه دومیــن
اســتدالل مهــم خــود میرســد .اســتداللی کــه
بــه خصوصیــات عضویــت در یــک گونــه جانــوری
میپــردازد .ایــن اســتدالل میگویــد کــه نــوع
تجربــه ممکــن بــرای هــر گونــه جانــوری وابســته
بــه تواناییهــای متمایــز آن گونــه اســت ،یــا
آنچــه کــه فوئربــاخ آن را «قــدرت» نامیدهاســت.
هــر گونــه ای دیــدگاه مخصــوص خــود بــه جهــان
را دارد .بــه عنــوان مثــال ،یــک مورچــه ،خــود را
در جهــان بــا توانــی متفــاوت از یــک ســگ پیــش
میبــرد .آن ویژگیهــای خــاص «قــدرت»
نامیــده میشــوند ،زیــرا شــرایط ایجــاد هــر تجربــه
ممکنــی هســتند .عــاوه بــر ایــن ،اســتفاده از ایــن
تواناییهــای متمایــز ،پیش شــرط ســامتی و
شــادی اســت .در نتیجــه ،گونــه انســان کــه بــه
واســطه خودآگاهــی از ســایر حیوانــات متمایــز
میشــود ،ضرورتــا خصوصیــات خــود را بــه مثابــه
کمــال و مطلــق در نظــر میگیــرد ،چــرا کــه ایــن
خصوصیــات چیــزی هســتند کــه تجربــه خــودآگاه
را ممکــن میســازند.
هنگامــی کــه فــرد متوجــه عضویــت خــود در
گونـهای شــود کــه ویژگـی آن گونــه کمــال اســت،
همچنیــن آگاه میشــود کــه خــودش نمونــهای
کامــل از آن گونــه نیســت .گونــه کامــل و فــرد
ناقــص اســت .گونــه مانــا ولــی فــرد محــدود و
میــرا اســت .خاســتگاه دیــن تفــاوت بیــن فــرد و
گونــه اســت .بــر اســاس میــل بــه جاودانگــی و
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آرزوی کامــل بــودن ،تخیــل کــه نوکــر احساســات
اســت ،ویژگیهــای ماهــوی انســان را بــه دســت
میگیــرد و آنهــا را در مفهــوم ابرانســان کامــل
کــه فــرد در برابــر آن خــود را بــه عنــوانموجــودی ناقــص میبینــد  -عینیــت میبخشــد.
پــس از آن ،فــرد آرزوی شــناخته شــدن توســط
ســوژه ابرانســان و کمــک او را دارد و تــاش
میکنــد بــا قربانــی کــردن ،دعــا و مناســک بــه
رســمیت شــناخته شــود .بدیــن شــکل ،احساســات
کــه از نظــر فوئربــاخ هدایتگــر انســان اســت و
بــه واقعیــت بیتفــاوت اســت ،بــه کمالهــای
مــورد نظــر مــا متصــل میشــود و بــا کمــک
تخیــل آنهــا را بــه یــک موجــود مســتقل و
اســتعالیی تبدیــل میکنــد ،خدایــی کــه مصــداق
ایــن احساســات اســت .فوئربــاخ مینویســد:
«موجــود الهــی چیــزی جــز همــان موجــود انســانی
یــا طبیعــت انســانی پاالیــش یافتــه نیســت ،کــه
از محدودیتهــای فــردی انســان آزاد شــده و
عینیــت یافتــه اســت  -انســان بــه او بــه عنــوان
موجــودی دیگــر و متمایــز فکــر میکنــد واحتــرام
میگــذارد .بنابرايــن تمــام صفــات ذات الهــی،
صفــات ذات بشــر اســت» (ص .)۱۴
شــخص مذهبــی آگاه نیســت کــه ویژگیهــای
خــود را منعکــس میکنــد «در واقــع نادانــی نســبت
بــه ایــن مســئله بــرای شــخص مذهبــی ،بــا توجــه
بــه ماهیــت خــاص دین ،اساســی اســت» (ص .)۱۳
بــا ایــن حــال ،بــه وســیله ایــن انعــکاس اســت کــه
انســانها بــرای بــار اول بــه خصوصیــات ایــدهآل
خــود آگاهــی پیــدا میکننــد .بــه عقیــده فویربــاخ،
مذهــب اولیــن مــورد از خودآگاهــی غیرمســتقیم
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انســان اســت و هــر پیشــرفتی در مذهــب
پیشرفــت در خودشناســی اســت .در ایــن جــا،
اندیشــه فوئربــاخ شــباهتهایی بــا فلســفه روح
هــگل دارد ،ولــی بــا واژگونــیای کــه از منظــر
یــک هگلــی انحرافــی اســت .هــگل میگفــت
روح مطلــق ،خــودش را بــا ســاختن جهــان بشــری
عینیــت میبخشــد .او مراحــل مختلــف فرهنــگ
بشــری را بــه عنــوان لحظههایــی از ظهــور
ایــن روح در نظــر میگیــرد .در نتیجــه ،هــگل
مســیحیت را بــه عنــوان نقطــه تجمیــع ادیــان
متنــوع روحبــاوری ،هندوئیســم ،بودیســم ،مذهــب
یونانــی ،رومــی و یهودیــت میپنداشــت .هــگل
معتقــد بــود کــه مســیحیت دیــن مطلــق اســت،
چــرا کــه ایــده تجســد ســمبل حقیقــت متافیزیکــی
اســت کــه توســط فلســفه تحقــق یافتــه ،و مطلــق
در عینیــت بخشــیدن کامــل بــه خــود در جهــان
خــارج بــا خلقــت از خودبیگانــه شــده خــود آشــتی
میکنــد .بــه عبــارت دیگــر بــرای هــگل ،تاریــخ
مذاهــب کــه در مســیحیت جمــع میشــود
بازنمایــی پیشــرفته ایــن حقیقــت بــود کــه مطلــق
غیرشــخصی نیســت بلکــه یــک ســوژه اســت.
فوئربــاخ مفهــوم پیشــرفت روح هــگل را پذیرفــت،
امــا اســتدالل او را واژگــون ســاخت .هــگل گفــت
کــه روح مطلــق از طریــق توســعه فرهنگهــای
انســانی بــه خودآگاهــی میرســد ،در حالــی کــه
فویربــاخ اســتدالل میکنــد کــه بشــریت از طریــق
انعــکاس امــر مطلــق بــه خودآگاهــی میرســد.
هماننــد هــگل ،او هــم میگویــد مســیحیت دیــن
مطلــق اســت ،امــا فقــط بــه ایــن دلیــل کــه خدای
توصیــف شــده در آن ،کاملتریــن جنبههــای
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طبیعــت انســانی را درونــش دارد ،یعنــی قــدرت
همــدردی و عشــق بــه دیگــر انســانها.
عشق خدا را انکار میکند
همزمــان بــا پیشــرفت اســتداللهای کتــاب
«ذات مســیحیت» ،مشــخص میشــود فوئربــاخ
اعتقــاد داشــت کــه یــک موجــود (صرفــا) اخالقــی
کامــل نمیتوانــد بــرای انســانهایی کــه تشــنه
همــدردی و عشــق هســتند جــذاب باشــد .او
اســتدالل میکنــد کــه قانــون اخالقــی تنهــا
آگاهــی گناهــکار بــودن را ایجــاد میکنــد ،ولــی
عشــق آگاهــی فــرد بــودن را بــه مــا میدهــد.
جذابیــت خــدای مســیحی در ایــن واقعیــت نهفتــه
اســت کــه فــرد ابــژه بــه رســمیت شــناخته شــدن و
عشــق توســط خالــق هســتی اســت :فــرد ،در ســایه
موجــود مطلــق و کامــل ارزش پیــدا میکنــد.
فوئربــاخ معتقــد بــود کــه تقریبــا در همــه ادیــان،
خدایــان نســبت بــه انســانها بیتفــاوت نیســتند،
امــا تنهــا خــدای مســیحی اســت کــه خــود را بــا
عشــق تعیــن میبخشــد.
بایــد مســئله را بــه ایــن شــکل صورتبنــدی
کنیــم  -کــه ایــن «عشــق» اســت کــه ویژگــی
تعین بخــش خــدای مســیحی اســت  -زیــرا
اســتدالل فوئربــاخ ایــن اســت کــه در مــورد
مذهــب ،ویژگیهــا از ســوژه مهم تــر هســتند،
چــرا کــه ایــن ویژگیهــا هســتند کــه انعــکاس
مییابنــد .ایــن مفهــوم دربــاره انعــکاس مســیحی
از ویژگــی «عشــق» اســت کــه بــه شــکل
غیرمســتقیم بیــان میشــود و بــه شــکلی رازآلــود
کــه عشــق رابطــه ماهــوی انســانی بیــن «مــن» و
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«تــو» اســت .در واقــع مســیحیت دو چیــز را بــه
مــا عرضــه میکنــد :خــدا و عشــق .امــا بــرای
مســیحیت فاجعهآمیــز خواهــد بــود اگــر خــدا
تنهــا بــه عنــوان ســوژهای پشــت ویژگــی عشــق
یــا مســتقل از آن در نظــر گرفتــه شــود« ،قــدرت
شــدیدی کــه بــه عشــق متعهــد نیســت» (ص )۵۲
مادامــی کــه ســوژه پشــت ویژگــی عشــق پنهــان
شــود یــا مســتقل از آن باشــد ،همچنیــن موجــودی
نیــز وجــود خواهــد داشــت کــه از ریختــن خــون
ناباورمنــدان لــذت میبــرد  -خــدای افراطگرایــی
مذهبــی .امــا مســیحیت میگویــد کــه خداونــد
تنهــا پســر خــود را بــه علــت نگرانــی از ســعادت
بشــر قربانــی میکنــد .بــه عبــارت دیگــر ،عشــق،
خــدا را مجبــور میکنــد تــا از الوهیــت خــود
بگــذرد .فوئربــاخ میگویــد ایــن انــکار بــه خاطــر
عشــق بــه بشــریت اســت ،چــرا کــه جهتگیــری
همــه چیــز در دیــن بــه ســمت ســعادت گونــه
جانــوری اســت.
فقــط در قربانــی شــدن خدایــی نیســت کــه
میتــوان عشــق بــه گونههــا را دیــد ،بلکــه در
تصویــر خــود عیســی مســیح هــم میتــوان آن را
مشــاهده کــرد .ایــن در رنجــی کــه مســیح میبــرد
بــه طــور مشــخص قابــل رویــت اســت ،رنجــی
کــه بــه واســطه عضویــت در یــک گونــه بــه وجــود
میآیــد .بــرای فوئربــاخ «عشــق چیــزی جــز پــی
بــردن بــه وحــدت گونههــا نیســت» (ص )269
زیــرا در عشــق ،فــرد بــه دیگــر انســانها مرتبــط
میشــود ،همانطــور کــه بــه خــودش مرتبــط
اســت .در عشــق مــا رنــج دیگــران را بــه شــکلی
ســهیم میشــویم کــه گویــی رنــج خودمــان اســت.
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بنابرایــن ،هرکســی کــه بــه جایــگاه عشــق بــه
بشــریت ارتقــا پیــدا کنــد ،آنطــور کــه مســیح بــدان
جــا رســید ،دیگــر بــه مســیح یــا مســیحیت نیــازی
نــدارد .بــرای کســی کــه عاشــق گونههاســت و
اجــازه میدهــد قلــب آنهــا در بــدن خــودش بتپــد،
مســیح ناپدیــد خواهــد شــد.
تناقض بین عشق و ایمان
گرچــه ممکــن اســت ســخت بتــوان ایــن مســاله
را تمــام و کمــال درک کــرد ،امــا بــه نظــر واضــح
اســت کــه تاکیــد فورئربــاخ بــه حــدی اســت کــه
نمیتــوان در اهمیــت آن اغــراق کــرد .برخــاف
تــاش ویرانگــر دیگــر منتقــد مســیحیت،
فردریــش نیچــه ،فوئربــاخ تــاش کــرد اخــاق
عشــق را بــه عنــوان مبنــای انســانگرایی
طبیعتگرایانــه خــود حفــظ کنــد« .یــک قلــب
مملــو از عشــق ،قلــب گونــه اســت کــه در یــک
فــرد میتپــد» (ص  .)۲۶۸در کتــاب اصــول
فلســفه آینــده ( )1843هــم ایــن مســاله روشــن
اســت .جایــی کــه او مینویســد «ماهیــت انســان
تنهــا در جامعــه و وحــدت فــرد بــا فــرد معنــادار
اســت» (بنــد .)۵۹
دیدگاههــای فوئربــاخ دربــاره اهمیــت عشــق
مســیحی در فصلهایــی در بــاب ایمــان و عمــل
مســیحی ،مفهــوم عبــادت ،ایــده معجــزات ،تثلیــث،
تجســد ،خواســت الهــی و رســتاخیز نوشــته شــده
اســت .امــا شــايد هيچکــدام از مقاالتــش ماننــد
در بــاب عبــادت توصیفکننــده مناســبی بــرای
«هرمنوتيــك همدلــی» فوئربــاخ نباشــد کــه روش
گــوش دادن همدالنــه بــه مناجــات مومنــان و
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زیــر نظــر گرفتــن کارهــا و درک احساســات
آنهــا اســت .او در ایــن مقالــه میگویــد عبــادت،
ذات نهایــی مذهــب را نشــان میدهــد .زیــرا در
حیــن عبــادت اســت کــه مؤمــن خــدای خــود را
خطــاب قــرار میدهــد و بــه مثابــه یــک «تــو» بــا
او مواجــه میشــود .عبادتگــر گاهــی بــا وجــود
غــم و انــدوه ،همچنــان بــا اعتمــاد ،از شــکوفایی
نهایــی انســان حــرف میزنــد .چــرا کــه مؤمــن
عمیقتریــن احساســات قلبــی را بــروز میدهــد.
«خــدا ،حســرتی غیرقابــل توضیــح اســت کــه
در اعمــاق قلــب ریشــه دارد» ( ،ECص .)۱۲۲
فوئربــاخ عقیــده دارد کــه در نظــر گرفتــن عبــادت
صرفــا بــه عنــوان نمایــش وابســتگی ســادهانگاری
اســت .بلکــه عبــادت ،در اعتمــاد قلبــی بیقیــد
و شــرط ریشــه دارد .بیتوجــه بــه افــکار برآمــده
از نیــاز ،تنهــا تمرکــزش بــر موجــودی مطلــق
اســت .برآمــده از ذات پــدری بــی حــد و مــرز
بــرای انســان ،کــه مهربــان و دوستداشــتنی
اســت .بدیــن ترتیــب ،واالتریــن و مقدستریــن
احساســات انســان واقعیتهــای الهــی هســتند
(ص .)۱۴۲
امــا بــا وجــود تأکیــد بــر عشــق ،فئوربــاخ معتقــد
بــود کــه مســیحیت ســاختاری متناقــض و
بیگانه کننــده (بــه معنــای هگلــی) دارد .مســیحیت
انســان را دچــار بیگانگــی میکنــد چــرا کــه روح
انســانی هنــوز بــرای انعــکاس یــا عینیســازی
چنیــن مفاهیمــی مناســب نیســت .بــه عبــارت
دیگــر ،انســان ویژگیهــای گونــه خــود را بــه
موجــودی ماوراطبیعــی اطــاق کــرده بــه جــای
آنکــه آنهــا را بــه عنــوان ویژگیهــای خــود
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بپذیــرد .مســیحیت متناقــض اســت ،زیــرا دو
فضیلــت اساســی ناســازگار عشــق و ایمــان را
توامــان در دل خــود دارد.
تحلیــل فوئربــاخ از عشــق و ایمــان ،در بخــش
دوم «ذات مســیحیت» ،بــا عنــوان «ماهیــت
الهیاتــی یــا غلــط دیــن» روی میدهــد .او در
ابتــدا بــه تناقضهایــی کــه در مفهــوم خــدا پیــدا
میکنــد میپــردازد و ســپس بــه تناقضــات
بیــن ایمــان و عشــق میپــردازد .بــه عنــوان
مثــال ،مســیحیان بــر ایــن باورنــد کــه اعتقاداتــی
درســت دارنــد و بیبــاوران یــا پیــروان ادیــان
دیگــر در اشــتباه هســتند .امــا از آنجایــی کــه
ایــن باورهــای درســت بــا رســتگاری ســر و کار
دارنــد بیبــاوران تنهــا بــاور خطــا ندارنــد ،بلکــه
ســرگردان هســتند .ایمــان ،خــود را بــه عنــوان
پدیــدهای ممتــاز در نظــر میگیــرد ،هدی ـهای کــه
از روی لطــف بــه مومنــان داده شــده و بــه کافــران
داده نشــده اســت .بنابرایــن ،فئوربــاخ نمیتوانــد
ایــن ایمــان را نوعــی از عشــق بدانــد ،بلکــه بــه
نظــرش بیشــتر نوعــی تحقیــر در قالــب فروتنــی
اســت .اگرچــه ایمــان بــه افــراد حــس بزرگــی و
مهمبــودن میدهــد ،امــا ایــن حــس عاریتــی
اســت .ماننــد تکبــر پیشــخدمتی کــه در یــک
رســتوران گرانقیمــت کار میکنــد بــا اینکــه او
صرفــا یــک پیشــخدمت اســت.
امــا شــدیدترین نقــد فوئربــاخ علیــه ایمــان ایــن
بــود کــه بــه عنــوان «بــاور درســت» خــود را بــه
شــکل یــک دگــم ابــراز میکنــد .در نتیجــه،
ایمــان دیگــران را حــذف میکنــد و منجــر بــه
دشــمن انگاشــتن کســانی مــی شــود کــه ایــن
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دگــم را نمیپذیرنــد .فوئربــاخ نتیجــه میگیــرد
کــه کلیســا در نهایــت خــود را در محکــوم کــردن
کافــران و مرتــدان توجیــه میکنــد «چــرا کــه
ایــن محکومیــت ماهیــت ایمــان اســت» (ص
 .)۲۵۲امــا ایــن محکومیــت ضرورتــا خصومــت
و تعصــب ایجــاد میکنــد کــه هــر دو مخالــف
عشــق هســتند .در مقابــل ،در مفهــوم عشــق،
یکــی شــدن فــرد بــا شــخص دیگــر دیــده
میشــود  -مــن بــا تــو  -حتــی اگــر شــخص
دیگــر عقیــده کامــا متفاوتــی داشــته باشــد.
بســیاری از مفســرین فوئربــاخ تأکیــد دارنــد کــه
نقــد او بــه مســیحیت عمدتــا وابســته بــه مفهــوم
هگلــی بیگانگــی اســت .امــا میتــوان گفــت
کــه تاکیــد اصلــی او ،روی تحلیــل تناقضــات
بیــن عشــق و ایمــان اســت .فوئربــاخ نقــد خــود
از مســیحیت را بــا ســتایش عشــق بــه پایــان
میرســاند؛ ایــن ســتایش را بــا ایــن ادعــای
عجیــب کــه «عشــق ،واقعیــت ذهنــی گونــه
اســت» (ص  )۲۶۸و اینکــه ایــن خــود عشــق
اســت کــه بــرای مســیحیت مهــم اســت و نــه
ســوژهای کــه در پــس عشــق اســت ،ترکیــب
میکنــد :در گــزاره «خداونــد ،عشــق اســت»،
ســوژه تاریک ـیای اســت کــه ایمــان خــود را در
آن میتنــد ،کــه نخســت ســوژهای را کــه ذاتــا
تاریــک اســت روشــن میســازد» (ص .)۲۶۴
ایــن همــان اســتداللی اســت کــه قابــل درکتــر
و الزامــا قانعکننــده اســت .همانطــور کــه
خــدا بــه خاطــر عشــق در حلــول مســیح خــود را
کنــار گذاشــت ،مــا نیــز بــه خاطــر عشــق بایــد
خــدا را کنــار بگذاریــم.

