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مقدمــه
زهیرباقرینوعپرست

ــه ســعی داشــت نشــان دهــد کــه  ــی کــه گالیل زمان
برخــالف بــاور رایــج زمــان خــود، ایــن زمیــن نیســت 
کــه مرکــز عالــم اســت و خورشــید بــه دور آن 
می چرخــد، بلکــه برعکــس ایــن زمیــن اســت کــه به 
دور خورشــید می چرخــد، نــه تنهــا نظــر بطلمیــوس، 
ــش  ــه چال ــم ب ــا را ه ــدس و کلیس ــاب مق ــه کت ک
کشــید. برخــی از اعضــای کلیســا، کــه مشــهورترین 
ــت، در  ــن اس ــال بالرمی ــه کاردین ــن رابط ــا در ای آنه
بــدو امــر بــه گالیلــه هشــدار می دادنــد کــه آنچــه او 
می گویــد - یعنــی اینکــه زمین ثابت نیســت و بــه دور 
خورشــید می چرخــد- نــص صریــح کتــاب مقــدس را 
زیــر ســوال می بــرد و ایــن کار کفــر اســت. او در دفــاع 
از نظــر خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره می کــرد 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 - 
ــد  ــد نمی توان ــه خداون ــی ک ــت و از آنجای ــد اس خداون
ــاب  ــه در کت ــه آنچ ــی ک ــد، و از آنجای ــض بگوی تناق
مقــدس و طبیعــت می بینیــم اثــر یــک مولــف اســت، 
در نتیجــه ایــن دو نمی تواننــد یکدیگــر را نقــض 
ــن کالم  ــه پذیرفت ــد ک ــاره می کن ــه اش ــد.  گالیل کنن
ــه  ــد ب ــه هســت، می توان ــان ک ــدس آنچن ــاب مق کت
نتایــج غلطــی بیانجامــد و از ایــن رو فهــم اســتعاری از 
کتــاب مقــدس گاهــی ضــروری اســت. او به مــواردی 
ــا از  ــه در آنه ــد ک ــاره می کن ــدس اش ــاب مق در کت
خشــم، شــادی یــا عصبانیــت خداونــد ســخن گفتــه 

ــاره شــده  ــد اش ــه دســت و چشــم خداون ــا ب ــده ی ش
اســت. از آنجایــی کــه ایــن صفــات و انــدام انســانی 
نمی توانــد در مــورد خداونــد صحیــح باشــد، بنابرایــن 
ایــن گونــه توصیف هــا 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 شــود1. بــا همــه ایــن اســتدالل ها 
و نامه نگاری هــا 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 ذره ای 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 علــم ورزی اســت و همــواره بــه 
عنــوان مثالــی از آثــار نامطلــوب دخالــت نهــاد دین در 

ــود. ــرح می ش ــی مط کار علم
ــاب  ــت و کت ــه طبیع ــود ک ــن ب ــه ای ــرض گالیل ف
مقــدس هــر دو نوشــته خداونــد هســتند. ولــی بعدتر 
بــا پیشــرفت های بیشــتر علمــی مشــخص شــد کــه 
بخش هــای بســیار زیــادی از کتــاب مقــدس را بایــد 
اســتعاری فهمیــد. ایــن کتــاب بــه اصطالح آســمانی 
ــان  ــورد انســان و جه ــی در م ــب توجه ســخن جال
نــدارد و هــر آنچــه در آن عنــوان شــده یــا بدیهــی 
ــی  ــط اســت )در صورت ــا غل ــاده و ی ــا افت ــش پ و پی
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کــه اســتعاری فهمیــده نشــود(. پیش فــرض مولــف 
ــرای  ــت ب ــدس و طبیع ــاب مق ــرای کت ــان ب یکس
تجویــز فهــم اســتعاری اهمیــت بســیار زیــادی دارد. 
ــا  ــیم و صرف ــته باش ــرض را نداش ــن پیش ف ــر ای اگ
هــر آنچــه کــه در کتــاب مقــدس مطــرح شــده را به 
ــم  ــم و ســپس مشــاهده کنی آزمــون علمــی بگذاری
ــه شــده خــالف  ــاب مقــدس گفت کــه آنچــه در کت
واقعیــت اســت، نتیجــه ای کــه خواهیــم گرفــت ایــن 
ــط  ــاوی ســخنان غل ــدس ح ــاب مق ــه کت اســت ک
اســت. ولــی در تاکیــد بــر فهــم اســتعاری، یــک نوع 
عقالنیــت فرازمانــی بــرای مولفــان کتــاب مقــدس 
ــا  ــه آنه ــر اینک ــی ب ــود مبن ــه می ش ــر گرفت در نظ
ــا چــه  ــه یافته هــای علمــی دوران م می دانســتند ک
هســتند و ســپس ادعــا می شــود کــه از آنجایــی کــه 
آنهــا ایــن حقایــق علمــی را می دانســتند و ممکــن 
نبــوده آنهــا را نقــض کننــد، در نتیجــه ســخن آنهــا 
ــن  ــه ای ــد. البت ــتعاری فهمی ــکل اس ــه ش ــد ب را بای
ادعایــی بی اســاس اســت و هیــچ شــاهدی بــرای آن 
وجــود نــدارد کــه اگــر آنهــا علــم کامــل بــه طبیعــت 
ــط دوران  ــد باورهــای غل ــه بازتولی ــا ب داشــتند صرف
ــن  ــد. در چنی ــت نمی پرداختن ــورد طبیع ــود در م خ
مــواردی بهانه هایــی ماننــد اینکــه اگــر آن افــراد از 
یافته هــای جدیــد علمــی ســخن می گفتنــد، کســی 
آن ســخنان را نمی فهمیــد یــا رســالت آنهــا ترویــج 
علــم نبــوده اســت مطــرح می شــود. حتــی اگــر ایــن 
ــر اینکــه  ــی ب ــی مبن پیش فــرض بی اســاس و تخیل
نویســندگان ایــن کتــاب از علــوم در پیشــرفته ترین 
حــاالت خــود هــم آگاه بودنــد صحیــح باشــد، و مــا 
بپذیریــم کــه ایــن عــده محــدود بــه هــر طریقــی به 
ــه  ــد، پرسشــی ک ــدرن دســت یافته ان ــوم م ــن عل ای

ــن اســت کــه چــرا آنهــا کــه  ــد ای بی پاســخ می مان
ــان  ــه زب ــته اند از ب ــدرن دسترســی داش ــم م ــه عل ب
ــز  ــت پرهی ــورد طبیع ــط در م ــخنان غل ــدن س ران
ــه دور  ــن ب ــه زمی ــد ک ــی بدان ــر کس ــد؟ اگ نکردن
ــد  ــان نران ــه زب ــن را ب ــی ای ــد ول ــید می چرخ خورش
چــون ممکــن اســت اطرافیانــش او را مجــازات 
ــا  ــیاری دارد ب ــاوت بس ــد، تف ــا او را نفهمن ــد ی کنن
ــید  ــه دور خورش ــن ب ــه زمی ــد ک ــه کســی بدان اینک
ــد. در  ــان بران ــه زب ــالف آن را ب ــی خ ــد ول می چرخ
مــورد اول آنچــه شــاهدش هســتیم احتیــاط اســت 
و در مــورد دوم دروغگویــی اســت. هرچنــد گالیلــه، 
ــه دروغ  ــدس، ن ــاب مق ــندگان کت ــالف نویس برخ
گفــت و نــه احتیــاط کــرد و شــجاعانه حقیقــت را بــه 

ــد و تاوانــش را نیــز داد. ــان ران زب
ایــن پرســش بــه طــور کلــی در مــورد نقــد ما نســبت 
بــه افــرادی کــه در گذشــته زندگــی می کرده انــد وجود 
دارد. بایــد دیــد چــه شــواهدی در اختیــار داشــته اند و 
بــا توجــه بــه شــواهدی کــه در اختیــار داشــته اند چــه 
باورهایــی را شــکل داده انــد. اگــر آنچــه گذشــتگان مــا 
ــار  ــه در اختی ــواهدی ک ــا ش ــته اند ب ــاور داش ــه آن ب ب
ــا  ــر بعده ــی اگ ــد می شــده اســت، حت ــته اند تایی داش
مشــخص شــود کــه بــاور آنهــا غلــط بــوده نمی تــوان 
ــه لحــاظ معرفت شــناختی مقصــر دانســت.  آنهــا را ب
وظیفــه معرفت شــناختی مــا انســان ها ایــن اســت کــه 
باورهایمــان را بــر اســاس شــواهد شــکل دهیــم، و اگر 
چنیــن کنیــم کســی نمی توانــد مــا را بــه کم خــردی 
ــر در  ــورد نظ ــواهد م ــه ش ــه هم ــد. اینک ــم کن مته
اختیــار مــا نبوده انــد یــا بنــا بــه مقتضیــات زمــان مــا 
نتوانســته ایم بــه آنهــا دسترســی پیــدا کنیــم تقصیری 
معرفت شــناختی را متوجــه مــا نمی کنــد. ولــی اینکــه 
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مــا بــه لحــاظ معرفت شــناختی وظیفــه خــود را انجــام 
داده ایــم، یعنــی هــر آنچــه را کــه بایــد بــرای شــکل 
بخشــیدن بــه بــاور خــود بررســی می کردیــم، مــورد 
بررســی قــرار داده ایــم، دلیــل نمی شــود کــه بــاور مــا 
صحیــح باشــد. ممکــن اســت به رغــم در نظــر گرفتن 
تمــام شــواهد موجــود بــه بــاوری برســیم کــه بعدهــا 
ــواهد بیشــتر مشــخص  ــا ش ــاور ب ــودن آن ب ــط ب غل
شــود. ولــی اینکــه ممکــن اســت در آینــده شــواهدی 
نظــرات فعلــی مــا را نقــض کنــد دلیــل خوبــی بــرای 
بــاز کــردن در رو بــه خرافــه و مهمــالت نیســت. یعنی 
چــون ممکــن اســت شــواهد در آینــده چیز دیگــری از 
آنچــه اکنــون بــدان بــاور داریــم، نشــان دهــد، دلیــل 
نمی شــود 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 
می توانیــم 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 
خــالف شــواهد موجــود بــاوری را بپذیریــم مســئولیت 
عقالنــی و اخالقــی خــود در کســب باورهــای عقالنی 

ــم. ــوال برده ای ــر س را زی
ــواهد  ــه ش ــیم ک ــته باش ــاوری داش ــت ب ــن اس ممک
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 آمــده ام باورهایــی در مــورد 
جهــان، انســان و جهــان پــس از مــرگ داشــته باشــم، 
باورهــای مــن موجــه هســتند؟ آیــا پذیرفتــن باورهای 

موروثــی، بــه خــودی خــود باعــث می شــود باورهــای 
مــن موجــه باشــند؟ اگــر بــر فرض مشــخص می شــد 
کــه بــاور بالرمیــن صحیــح اســت، یعنــی کــره زمیــن 
مرکــز عالــم اســت و خورشــید بــه دور آن می چرخــد، 
ــه  ــد ک ــد دی ــت، بای ــوده اس ــط ب ــه غل ــاور گالیل و ب
ــه  ــود ارائ ــاور خ ــرای ب ــک ب ــر ی ــه ه ــی ک توجیه
ــاور  ــرای ب ــن ب ــت. بالرمی ــوده اس ــه ب ــد چ می کردن
خــود در مــورد جهــان بــه کتــاب مقــدس، در حالــی 
کــه گالیلــه بــه علــم و ابــزار علمــی اســتناد می کنــد. 
فــارغ از اینکــه گالیلــه و بالرمیــن چــه فکــر می کردند 
ــال  ــود، در ح ــلط ب ــی مس ــه نگاه ــان چ و در آن زم
حاضــر می تــوان بــا اطمینــان خاطــر گفــت کــه برای 
ســخن گفتــن در مــورد جهــاِن خــارج اســتناد بــه علم 
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 
ــد  گذاشــته شــود. در نتیجــه کتــاب مقــدس نمی توان
توجیــه مناســبی بــرای شــکل بخشــیدن بــه باورهای 
مــا در مــورد جهــان خــارج باشــد. اگــر بخواهیــم بــا 
بالرمیــن همدلــی کنیــم، می توانیــم بگوییــم کــه در 
ــاب  ــه کت ــود ک ــده ب ــن نش ــرای او روش ــان ب آن زم
مقــدس نمی توانــد بــه شــکل گیری باورهــای موجــه 
در مــورد جهــان خــارج بیانجامــد، چــرا کــه او دیگــر 
ــت  ــود و نمی دانس ــده ب ــی را ندی ــرفت های علم پیش
کــه ایــن کتــاب کال توانایــی ســخن گفتــن در 
مــورد جهــان خــارج را نــدارد و اگــر می دانســت 
ــی  ــرد، ول ــکاری نمی ک ــه هم ــاال در آزار گالیل احتم
ــخص  ــی مش ــرفت های علم ــن پیش ــه ای ــال ک ح
ــن  ــر اســاس ای ــا کســی ب ــوان ب اســت دیگــر نمی ت
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اصــل همدلــی کــرد. در نتیجــه افــرادی کــه تحــت 
ــوند و  ــناخته می ش ــرا« ش ــوان »مســیحیان بنیادگ عن
ــد کــه کالم کتــاب مقــدس عینــا حقیقــت  ــاور دارن ب
اســت شــامل اصــل همدلــی نمی شــوند. بنیادگرایــان 
مســیحی در آمریــکا تــالش می کننــد 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 
ــد کــه طبیعــت و هــر آنچــه را کــه در  ــر ایــن باورن ب
آن اســت، بایــد از طریــق کتــاب مقــدس فهمیــد. ایــن 
ــود کــه  ــاور ب ــن ب ــر ای ــه ب ــی اســت کــه گالیل در حال
بایــد از طریــق طبیعــت فهــم خــود را از کتــاب مقدس 
تصحیــح کنیــم. البتــه ایــن بررســی ها منــوط بــه ایــن 
پیش فــرض اســت کــه کتــاب مقدس اساســا منشــایی 
الهــی داشــته باشــد. ولــی اگــر بررســی کتــاب مقــدس 
ایــن پیش فــرض را زیــر ســوال ببــرد، می تــوان 
ــر  ــه ب ــی ک ــاب و دین ــن کت ــه ای ــت ک ــه گرف نتیج
اســاس آن بنــا نهــاده شــده، اعتبــاری نــدارد. ولــی این 
نتیجه گیــری بــه ایــن معنــا نیســت کــه خدایــی وجود 
نــدارد و نمی تــوان حتــی بــا نشــان دادن غلــط بــودن 
تمــام ادیــاِن موجــود هــم، بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 
خدایــی وجــود نــدارد. بــرای وجــود یــا عــدم وجــود خدا 
بایــد بــه اســتدالل های 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 نمی توانــد داشــته باشــد و پرســتش 
چنیــن خدایــی بی معناســت و آخــرت افســانه ای اســت 
کــه انســان ها آفریده انــد، آنــگاه خــود بــه خــود وجــود 

ــاداری  ــکان معن ــه ام ــم ک ــات کرده ای ــی را اثب خدای
ــابه  ــای مش ــد. گونه ه ــی می کن ــم منتف ــن را ه دی
ــی در عصــر روشــنگری  ــاوری عقالن ــوع خداب ــن ن ای
وجــود داشــت و تحــت عنــوان »داداربــاوری« شــناخته 
ــی  ــوام یعن ــه خــدای ع ــاور ب ــا ب می شــد. از نظــر آنه
پیرمــردی بســیار بــزرگ، قــوی و هوشــمند کــه جایی 
ــاد  ــا ش ــمگین ی ــد، خش ــی می کن ــمان ها زندگ در آس
ــی  ــد، غیرعقالن می شــود و امــکان دارد هــر کاری کن
بــود و تنهــا راه را بــرای دخالــت نهــاد دیــن در تمامــی 

ــرد. ــم می ک ــی فراه ــوه زندگ وج
ــی  ــای دین ــکل گیری باوره ــن، ش ــا دی ــه ب در رابط
ــای  ــت دارد. باوره ــا اهمی ــوای آنه ــدازه محت ــه ان ب
دینــی از طریــق گواهــی دیگــران بــه مــا می رســند. 
اگــر دیگــران وجــود دینــی را گــزارش نکــرده بودنــد 
ــویم.  ــود آن آگاه ش ــتیم از وج ــم نمی توانس ــا ه م
هــر یــک از مــا در جامعــه ای متولــد می شــویم 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 
ــنا  ــر( آش ــا خی ــد ی ــن را دارن ــم آن دی ــه ه آن جامع
ــا مدرســه  ــواده ی می شــویم. حــال بایــد پرســید خان
مــا ایــن دیــن را از کجا آورده اســت؟ باورهــای دینی 
کــه در زمــان مــا در جوامــع متفــاوت وجــود دارنــد 
همگــی برگرفتــه از گواهــی انســان هایی اســت کــه 
ــه اگــر کســی  ــد. البت در گذشــته زندگــی می کرده ان
در حــال حاضــر ادعــا کنــد کــه بــا خداونــد در ارتباط 
ــه  ــم ب ــت می توانی ــد آورده اس ــی جدی ــت و دین اس
شــکل مســتقیم بــه بررســی دیــن او بپردازیــم. ولــی 
از آنجایــی کــه در حــال حاضــر دیــن آوری رونقــی 
ــخن  ــا س ــا از آنه ــه م ــی ک ــب ادیان ــدارد و اغل ن
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ــر  ــته اند، ه ــده های گذش ــه س ــق ب ــم متعل می گویی
ــه  ــه نتیج ــم ن ــان می دانی ــن ادی ــورد ای ــه در م آنچ
مشــاهده یــا تجــارب شــخصی کــه نتیجــه گواهــی 
ــه  ــفه )ب ــه در فلس ــی ک ــت. پرسش ــتگان اس گذش
طــور خــاص در معرفت شناســی( مطــرح اســت ایــن 
اســت کــه آیــا اساســا گواهــی را می تــوان همچــون 
ادراک یــا اســتنتاج منبــع قابــل اعتمــادی بــرای باور 
ــوف  ــوم، فیلس ــد هی ــر. دیوی ــا خی ــت ی ــی دانس دین
اســکاتلندی، بــر ایــن بــاور بــود کــه گواهــی را تنهــا 
ــه  ــوان آن را ب ــه بت ــت ک ــی پذیرف ــد در صورت بای
ــل  ــی )از قبی ــع معرفت ــت ناشــی از دیگــر مناب معرف
ادراک یــا اســتنتاج( فروکاســت2 و 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 
ــه در  ــد آنچ ــردازد و می گوی ــی می پ ــی گواه بررس
ــوان معجــزه مســیح شــناخته  مســیحیت تحــت عن
ــا شــفای  ــردگان ی ــردن م ــده ک ــال زن می شــود )مث
بیمــاران توســط مســیح( بــه واســطه گواهــی برخــی 
ــی  ــی برخ ــت. یعن ــیده اس ــا رس ــه م ــان ها ب از انس
ــن  ــد، ای ــی بوده ان ــن معجزات ــه شــاهد چنی ــراد ک اف
معجــزات را یــا بــه صــورت کتبــی یــا شــفاهی نقــل 
کرده انــد و علــت اینکــه برخــی بــه ایــن معجــزات 
ــه اســت.  ــد گواهــی همــان شــاهدان اولی ــاور دارن ب
ولــی هیــوم می گویــد شــاهدان اولیــه، انســان هایی 
بی ســواد و ســاده بوده انــد و در نتیجــه ممکــن 
اســت بــه راحتــی مرتکــب اشــتباه شــده باشــند یــا 
حتــی از روی ســاده دلی تخیــل کــرده باشــند یــا در 
حالتــی بدبینانه تــر فریــب خــورده باشــند. از آنجایــی 
کــه ایــن افــراد مدعــی هســتند کــه قوانیــن طبیعت 

)ماننــده زنــده شــدن مــرده( نقــض شــده اند، 
ولــی  می کننــد  مطــرح  خارق العــاده  ادعایــی 
ــود  ــوان می ش ــا عن ــن ادع ــرای ای ــه ب ــواهدی ک ش
صرفــا ارجــاع بــه گواهــی گروهــی بی ســواد و 
ــا  ــه بعده ــوم آنچــه را ک ــوده اســت. هی ــاده دل ب س
تحــت عنــوان شــواهدگرایی مطــرح می شــود، بیــان 
ــای  ــر مبن ــش را ب ــل باورهای ــان عاق ــد: انس می کن
ــر  ــه تعبی ــا ب ــد. ی ــم می کن ــود تنظی ــواهد موج ش
کارل ســیگن بــرای بــاور بــه وقایــع خارق العــاده بــه 

ــت. ــاز اس ــاده نی ــواهد خارق الع ش
ــی  ــورد برخ ــه در م ــه آنچ ــت ک ــر داش ــد در نظ بای
ــکل  ــه ش ــت ب ــن اس ــود ممک ــرح می ش ــان مط ادی
ــه  ــد. ب ــدق نکن ــان ص ــر ادی ــورد دیگ ــل در م کام
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 
ــود مســیح اســت  ــی کالم خ ــا حت ــد اســت ی خداون
ــد  ــی می دانن ــامل متون ــدس را ش ــاب مق ــه کت بلک
ــت. در  ــوده اس ــا ب ــش آنه ــام بخ ــد اله ــه خداون ک
همیــن راســتا، اصطــالح بنیادگــرا نخســتین بــار برای 
اطــالق 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 
ــی از  ــیم گوی ــت ببخش ــی محوری ــه بررس هیچ گون
پرســپکتیوی کــه بــه مســیحیت نگریســته می شــود 
بــه دیگــر ادیــان می نگریــم. از ایــن رو مفهــوم 
بنیادگرایــی در مــورد دیگــر ادیــان نیــاز  بــه بررســی 
جداگانــه دارد. در کل توجــه بــه ایــن تفاوت هــا مهــم 
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اســت، حتــی اگــر در نهایــت مشــخص شــود کــه این 
تفاوت هــا تاثیــری در اصــل بحــث ایجــاد نمی کننــد. 
دو مثــال را در نظــر بگیریــم: لئــو تولســتوی و جــان 
ــه  ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــن. تولســتوی ب ــری نیوم هن
کتــاب مقــدس مملــو از داســتان های دروغیــن 
ــه در دوران  ــی ک ــرای جوانان ــه ب ــت ک ــی اس و خراف
شــکوفایی علمــی زندگــی می کننــد غیرقابــل بــاور و 
مضحــک بــه نظــر می آینــد، او بــه داســتان کشــتی 
ــد. در  ــاع می ده ــه ارج ــک نمون ــوان ی ــه عن ــوح ب ن
ــد  ــتعاری را می زن ــیر اس ــد تفس ــتوی قی ــع، تولس واق
ــد.  ــالم می کن ــدس را اع ــاب مق ــودن کت و دروغ ب
ــازد و آن  ــا می ت ــاد کلیس ــه نه ــن او ب ــر ای ــالوه ب ع
ــت و  ــه رحمانی ــر ب ــا تظاه ــه ب ــد ک ــم می کن را مته
ترویــج توحــش و دروغ بافــی در مــورد تاریــخ، زمینــه 
ــن  ــه دی ــد ب ــان های عالقمن ــی انس ــرای گمراه را ب
فراهــم کرده اســت. او در عــوض »گاســپل« را حاوی 
ــز  ــد و خــودش نی ــی مســیحی می دان ــق اخالق حقای
ــاب  ــن کت ــی از ای ــه در آن بخش های ــی دارد ک کتاب
را جمــع آوری کــرده اســت3. جــان هنــری نیومــن از 
طــرف دیگــر بــاور دارد که علــم و الهیــات دو قلمروی 
متفــاوت هســتند و نمی تواننــد بــا یکدیگــر در تعارض 
باشــند و هــرگاه تعارضــی بیــن علــم و الهیــات ظاهــر 
می شــود بایــد منتظر تفســیر نهایی کلیســا بــود و این 
تفســیر هنــوز ارائــه نشــده اســت4. در برخــی از ادیــان 
ــه  )و حتــی برخــی شــاخه های مســیحیت( چیــزی ب
نــام »تفســیر رســمی نهــاد دیــن از کتــاب مقــدس« 
ــاوی  ــز ح ــث نی ــن حی ــکات از ای ــن ن ــم. ای نداری
اهمیتنــد کــه برخــی از پیــروان ادیــان متفــاوت ســعی 
ــا جهان بینــی علمــی تطبیــق  ــد دیــن خــود را ب دارن
دهنــد و ممکــن اســت بخواهنــد از راهکارهایــی کــه 

در مســیحیت مطــرح شــده اســت، بــدون توجــه بــه 
ایــن تفاوت هــا اســتفاده کننــد. البتــه برخــی نیــز بــا 
اســتفاده از واکنش هــای برخــی بنیادگرایان مســیحی 
بــه جهان بینــی علمــی ســعی دارنــد کــه جهان بینــی 
ــا  ــن نمونه ه ــد. از بارزتری ــوال ببرن ــر س ــی را زی علم
می تــوان بــه کپی بــرداری ســخنان بنیادگرایــان 
مســیحی در مــورد فرگشــت توســط شــارالتانی 
ــر  ــرد. یکــی دیگ ــاره ک ــی اش ــارون یحی ــام ه ــه ن ب
ــه آن توجــه کــرد ایــن اســت  ــد ب از نکاتــی کــه بای
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 
تمدنــی تــا کنــون علــم آنچنــان کــه در غــرب پیــش  

رفتــه، پیشــرفت نکــرده اســت. 
ــاب مقــدس  ــن کت ــر ســوال رفت ــه برخــی از زی البت
ــودن  ــتعاری ب ــد و اس ــی کردن ــری متفاوت نتیجه گی
ایــن کتــاب را راهــی بــرای نجــات  مطالــب 
را  دیــن  متافیزیــک  شــوپنهاور  نمی دیدنــد.  آن 
ــای  ــه روش ه ــه ب ــوام برمی شــمرد ک ــک ع متافیزی
ــوی  ــی شست وش ــوزش ط ــد آم ــاوت در فرآین متف
مغــزی بــه کــودکان تدریــس می شــود، 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 
اخــالق 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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ــه واســطه دیــن  ــراد ملــل مختلــف ب اســت کــه اف
بــا یکدیگــر احســاس پیونــد می کننــد و متافیزیــک 
مســیحیت در اروپــا، بودیســم در شــرق آســیا و 
اســالم در بخش هــای دیگــر آســیا باعــث می شــوند 
ــوپنهاور  ــی ش ــد. ول ــتگی کنن ــراد احســاس پیوس اف
ــد کــه ایــن متافیزیــک غلــط دینــی  ــوان می کن عن
نتوانســته اخــالق عملــی برتــری بــه نســبت آنچــه 
در یونــان باســتان وجــود داشــت، بــه وجــود بیــاورد. 
از نظــر شــوپنهاور از آنجایــی کــه زبــان دیــن زبــان 
ــداران را  ــت، دین ــاده اس ــتعاری و س ــاطیری، اس اس
دچــار ســوتفاهم می کنــد و بــا جــدی گرفتــن ظاهــر 
متــن دســت بــه اقدامــات غیراخالقــی می زننــد. بــا 
توجــه بــه اینکــه متافیزیــک ادیــان از نظر شــوپنهاور 
غلــط هســتند، نقشــی کــه دیــن بــازی می کنــد ایــن 
ــت  ــه حقیق ــان ها ب ــه انس ــی ک ــا زمان ــه ت ــت ک اس
ــی  ــک چهارچــوب عمل ــد از ی ــد می توانن نرســیده ان
ــدان  و اخالقــی دینــی - کــه از نظــر شــوپنهاور چن
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 

ــت5.  آن نیاز اس
بررســی مســئله »وجــود خداونــد« و اینکــه اگــر وجود 
داشــته باشــد چــه خصوصیاتــی دارد، بســیار پیچیده تر 
ــک  ــه ی ــت. ب ــن اس ــد دی ــده ای مانن ــی پدی از بررس
ــتیم:  ــر هس ــان ها کاف ــا انس ــه م ــی هم ــای کل معن
ــک از  ــر ی ــه ه ــود دارد ک ــدا وج ــک خ ــت کم ی دس
ــر  ــود او را زی ــا وج ــم ی ــان نداری ــدا ایم ــه آن خ ــا ب م
ســوال می بریــم. مثــال اگــر شــما بــه شــیوا - خدایــی 
هنــدو- اعتقــاد نداشــته باشــید بــه ایــن معنــای کلــی 

کافــر هســتید. کتــب مقــدس نیــز تنهــا دعــوت بــه 
ــد بلکــه  ــان خاصــی نکرده ان ــا خدای پرســتش خــدا ی
بــا زیرســوال بــردن خدایانــی کــه پرســتیده می شــدند 
ــای  ــن معن ــه ای ــه ب ــد. در نتیج ــن کار را می کردن ای
ــی  ــز هســتند، یعن ــی کتــب مقــدس هــم کفرآمی کل
در عیــن اینکــه پرســتش خــدا یــا خدایانــی را واجــب 
ــا  ــان دیگــر ی ــان(، پرســتش خدای برمی شــمارند )ایم
ــد  ــالم می کنن ــوع اع ــا را ممن ــت آنه ــن واقعی پذیرفت
ــاوری در گذشــته وجــود داشــته اســت کــه  )کفــر(. ب
همــه خدایــان توانایــی آســیب رســاندن بــه انســان ها 
را دارنــد و افــراد از تــرس اینکــه خــدای دیگــران بــه او 
آســیب برســاند، بــه خــدای آنــان احتــرام می گذاشــتند 
و از آنجایــی کــه همــه ایــن کار را می کردنــد به نوعی 
همــه خدایــان حالــت تقــدس پیــدا می کردنــد. ولــی 
بــاور داشــتن بــه اینکــه خدایــی غیــر از خــدای دیــن 
ــان ها  ــه انس ــد ب ــی می توان ــود دارد و حت ــود وج خ
آســیب برســاند، در برخــی از ادیــان شــرک محســوب 
ــه اصطــالح مشــرک  ــراد ب ــی اف ــی حت ــود. ول می ش
ــه  ــا توج ــتیده اند و ب ــان را نمی پرس ــه خدای ــز هم نی
ــد  ــیاری آفریده ان ــان بس ــان ها خدای ــه انس ــه اینک ب
تصــور اینکــه بتــوان ایــن میــزان از خــدا را پرســتید 
هــم غیرممکــن بــه نظــر می آیــد. مســئله مــا در حال 
حاضــر، در دنیــای فعلــی، وجــود خدایانــی در قامــت 
بــت و توتــم نیســت. حتــی قبــل از اینکــه پیشــرفتی 
ــه  ــه آفتاب پرســتان گالی ــم ب ــد ابراهی علمــی رخ ده
ــول  ــه اف ــت ک ــی اس ــه خدای ــن چ ــه ای ــد ک می کن
می کنــد؟ خدایــی کــه واقعــا مســئله ماســت، خدایــی 
ــدرن  ــم م ــی کــه عل ــوان او را در جهان ــه بت اســت ک
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 
ــد و  ــض می کن ــان نق ــردن دل انس ــاد ک ــرای ش را ب
دیگــر انــواع مصنوعــات تخیــل بشــر نمی توانــد بــه 
عنــوان مســئله ای 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 
ــک  ــد را ی ــود از خداون ــای موج ــم تعریف ه می توانی
ــی خدایــی کــه مســئله  ــه یــک بررســی کنیــم. ول ب
فلســفی واقعــی بــه وجــود مــی آورد، خدایــی اســت که 
ــد،  ــد بکن ــه کار می توان ــد، هم ــز را می دان ــه چی هم
خوبــی محــض و همــه جــا حاضــر اســت. گاه گفتــه 
می شــود ایــن خــدا، جهــان را از عــدم آفریــده اســت. 
ولــی چنیــن خدایــی نمی توانســته قبــل اینکــه جهــان 
ــی  ــه عبارت ــا ب ــد، ی ــته باش ــود نداش ــد وج را بیافرین
ــل از  ــرده باشــد، قب ــق ک ــان را خل ــر او جه ــی اگ حت
ــد خــودش وجــود داشــته اســت و  ــق کن اینکــه خل
ــف  ــق تعری ــا طب ــدم« اینج ــق از »ع ــه خل در نتیج
ــه معنــای مطلــق فلســفی آن  نمی توانــد »عــدم« ب
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 

خــودش آن جهــان را خلــق کــرده یــا مثــال مــاده از 
ابتــدا وجــود داشــته و او صرفــا حالــت و فــرم خاصی 

ــه آن داده اســت؟  ب
از دوران روشــنگری بــاوری رایــج ایــن بــود کــه دیــر 
یــا زود دیــن از جوامــع انســانی رخــت برخواهــد بســت 
ــرای  ــن ب ــن جایگزی ــرای یافت ــی ب ــی برنامه های و حت
ــی  ــت طیف ــن لیس ــد. ای ــرح می ش ــود ط ــان موج ادی
گســترده ای را شــامل می شــد کــه »هنــر واال« در یک 
ســر آن طیف و کلیســای اومانیســتی آگوســت کنت در 
ســر دیگــر ایــن طیــف قــرار می گیــرد. در حالــی کــه 
اغلــب پیــروان ادیــان، دیــن خــود را تنهــا یــا بهتریــن 
ــه  ــنگری ب ــد، از دوران روش ــر می دانن ــعادت بش راه س
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 نمی شــد )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 بحث هایــی مهــم هســتند کــه پرداختــن بــه 
ــه  آنهــا ضــروری اســت. در ایــن شــماره مجلــه 42 ب

ــم. ــوارد پرداخته ای ــن م ای
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انواع تجـربه های آتئیـستی

پل کالیتور
برگردان: ناهید خاصی

آتئیســم چیســت؟ اگرچــه ایــن واژه در زبــان معاصر 
ــادی  ــراد زی ــی اف ــرده می شــود، ول ــه کار ب بســیار ب
ــن  ــا منظورشــان از ای ــد کــه دقیق ــح نمی کنن تصری
کلمــه چیســت. »آتئیســم« حداقــل در ایــن مــورد 

بــا »دیــن« اشــتراک دارد.
هــر کــه کتــاب مهــم ویلیــام جیمــز )1842-
 ،)1902( مذهبــی  تجربه هــای  انــواع   ،)1910
را خوانــده باشــد، تحــت تاثیــِر تنــوع عظیــم 
ــن  ــا ای ــت. ب ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــای مذهب ایده ه
ــی  ــی ناش ــل توجه ــد قاب ــا ح ــوع ت ــن تن ــال، ای ح
ــف بســیار گســترده ای اســت کــه جیمــز از  از تعری
ــز  ــِف جیم ــد. تعری ــه می ده ــب ارائ ــوم مذه مفه
ــی از  ــادِی زندگ ــای بنی ــام دیدگاه ه ــب، تم از مذه
جملــه موضع گیری هــای سیاســی، ایدئولوژیکــی 
ــن  ــی بی ــن نگرش ــرد. چنی ــفی را دربرمی گی و فلس
آن هایــی کــه بــه مذهــب از منظــری روانشــناختی 
کــه  چنــان  می پردازنــد،  جامعه شــناختی  یــا 
ــه روشــنی  ــا ب ــج اســت. م ــرد، رای جیمــز عمــل ک
ــه  ــب ب ــز از مذه ــف جیم ــرش را در تعری ــن نگ ای
صــورت »احساســات، اعمــال و تجربه هــای فــردی 
ــا حــدی کــه درمی یابنــد  انســان ها در خلوتشــان، ت
در نوعــی رابطــه بــا هــر آنچــه کــه الهــی در نظــر 
ــی:  ــواع تجربه هــای مذهب ــد، هســتند.« )ان می گیرن
ــن، ص  ــاپ پنگوئ ــر، چ ــت بش ــه ای در طبیع مطالع

31( شناســایی می کنیــم.         

یــا  امرســونی«  »خوش بینــی  جیمــز  آنچــه 
»بدبینــی بودایــی« می نامــد همچنیــن یــک رابطــه 
بــا امــر الهــی را مشــخص می کنــد، بنابرایــن ایــن 
موقعیت هــا، بنــا بــر تعریــف او، »مذهبــی« هســتند:
»بنابرایــن، از دیــدگاه تجربــی، مــا بایــد ایــن 
ــا شــبه-کفرآمیز را »مذهبــی  ــز ی ــاداِت کفرآمی اعتق
ــان  ــی در تعریفم ــاس وقت ــن اس ــر ای ــم«؛ و ب بنامی
از مذهــب از رابطــه ی فــرد بــا »آنچــه کــه او 
الهــی در نظــر می گیــرد« ســخن می گوییــم، 
بایــد اصطــالح »الهــی« را بســیار گســترده تفســیر 
ــز  ــر چی ــه نشــان دهنده ی ه ــوری ک ــه ط ــم، ب کنی
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 35( رســید.

داللت تعریِف جیمز برای آتئیسم
ــه  ــی دارد؟ نتیج ــه داللت ــم چ ــرای آتئیس ــن ب ای
روشــن اســت: اگــر آتئیســم بــه معنــای »مخالفــت 
بــا مذهــب« باشــد، بدیــن معنــی اســت که آتئیســم 
بــه طــور کامــل از دنیــا ناپدیــد می شــود. جیمــز، بــه 
شــکلی تاییدآمیــز از یکــی از همکارانــش نقــل قول 
می کنــد کــه بــا او دربــاره ی یــک دانشــجو صحبــت 
می کــرده اســت »کــه اشــتیاق آتئیســتی ظریفــی از 
 )No-God( خــود نشــان مــی داد؛ او بــه هیچ-خــدا
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بــاور دارد، و او را می پرســتد« )ص 35(. اعتقــاد بــه 
»هیچ-خــدا« و پرســتش او ممکــن اســت؟ اگرچــه 
کمــی »ناجــور« بــه نظــر می رســد، جیمــز نوشــته 
اســت کــه ایــن توصیــف از موضــع آن دانشــجو بــر 

اســاس »مبانــی منطقــی« قابــل دفــاع اســت.
توصیــف آتئیســم یــا بی اعتقــادی بــه عنــوان نــوع 
ــرای  ــت. ب ــته اس ــداول گش ــاد مت ــی از اعتق خاص
مثــال، راجــر اســکروتن از »فرقه هایــی ماننــد 
ــس  ــد پرنس ــه مانن ــش های فداکاران ــال، بخش فوتب
دایانــا و قدیســین بداهــه ماننــد لینــدا مک کارتنــی« 
ــی  ــب: تفکرات ــرت های نجی ــد )حس ــخن می گوی س
ــای  ــی، 2005، ص 232 (. گرایش ه ــک زندگ از ی
تاریخــی اخیــر پیرامــون حقــوق بشــر توســط 
ــکوالِر  ــِد س ــِب جدی ــوان »مذه ــه عن ــکروتن ب اس

ــف شــده اســت. ــوق بشــر« توصی حق
یــک مذهــب؟ آیــا ســازمان ملــل در صــدور 
ــال 1948  ــر در س ــوق بش ــی حق ــه ی جهان اعالمی
ــه نوعــی نهــاد دینــی تبدیــل گشــت؟ پیــروی از  ب
اســتراتژی معناشــناختی جیمــز نــه تنهــا »آتئیســم« 
ــازد.  ــن می س ــکوالریزم« را ناممک ــی »س ــه حت ک
ــع  ــوق بشــر« در واق ــِد ســکوالِر حق »مذهــِب جدی
ــد. ــکوالریزم باش ــز س ــر ت ــه ای ب ــت ردّی می بایس

ــی  ــروی از هامپت ــه پی ــس، ب ــر ک ــه ه ــا ک از آنج
ــر  ــش را ب ــای کلمات ــت معن ــن اس ــی، ممک دامپت
اســاس مقصــود خــود انتخــاب کنــد، ممکــن اســت 
حکمــت ایــن رهیافــِت تورمــی نســبت بــه مفهــوم 
ــد  ــر نخواه ــم. بهت ــوال ببری ــر س ــب« را زی »مذه
ــه  ــرای گرایشــی نســبت ب ــن واژه را ب ــه ای ــود ک ب
»واقعیتــی متعالــی« کنــار بگذاریــم؟ آنــگاه آتئیســم 
ــب  ــود مذه ــه نب ــود، بلک ــد ب ــب نخواه ــک مذه ی

ــه طــور خــاص، آتئیســم، آتئیســم اســت:  اســت. ب
عــدم پذیــرش عقیــده ی خداپرســتانه اســت، کــه به 
خصــوص بــه معنــی مفهــوم توحیــدی از پــروردگار، 
 »theism« یعنــی »خداوند« اســت. )مــن کلمــات
)اعتقــاد بــه خــدا( و »monotheism« )اعتقــاد 
بــه خــدای واحــد( را بــه صــورت متــرادف در اینجــا 

بــه کار خواهــم بــرد.(
مفهــوِم محــدود شــده ای از آتئیســم: رد اعتقــاد بــه 

خــدای واحــد
ــه طــور  مــا ایــن تعریــِف محدودتــر از مذهــب را ب
ضمنــی در آثــار نویســندگانی چــون ارنســت نیــگل 
ادامــه  در  چنانچــه  می یابیــم.   )1985-1901(
ــم«  ــی از آتئیس ــرش »دفاع ــگل در اث ــد، نی می آی
ــم،  ــن از آتئیس ــت: »م ــرده اس ــوان ک )1957( عن
یــک انتقــاد و تکذیبــی از ادعاهــای عمــده ی تمــام 
ــگل  ــم.« نی ــد را درمی یاب ــه خداون ــاد ب ــواِع اعتق ان
ــاِت  ــتاد الهی ــت، اس ــرت فلین ــول از راب ــل ق ــا نق ب
ــه خــدای  ــاد ب ــد اعتق ــورگ، می گوی دانشــگاه ادینب
ــرد  ــن را دربرمی گی ــه ای ــت ک ــی اس ــد دیدگاه واح
کــه »آســمان ها و زمیــن و تمــام آنچــه کــه درون 
آن هاســت، وجودشــان و ادامــه یافتــن هستی شــان 
ــر، خودســازگار،  ــه اراده و حکمــِت وجــودی برت را ب
قــادر مطلــق، واقــف بــه هــم چیــز، صالــح و کریــم، 
کــه متمایــز و مســتقل از آنچــه کــه آفریــده اســت، 
ــون هســتند«. بنابرایــن یــک آتئیســت کســی  مدی
ــاد  ــای ی ــا ویژگی ه ــدی ب ــود خداون ــه وج اســت ک
ــود  ــر: او وج ــارت دیگ ــه عب ــرد. ب ــده را نمی پذی ش
»خــدا« را انــکار می کنــد. مــا ایــن رویکــرد را 
ــو پویدویــن  نــه تنهــا در نیــگل، بلکــه در رابــرت ل
هاربــور  دنیــل   ،)Robert Le Poidevin(
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 Paul( ادواردز  پــل  و   )Daniel Harbour(
می یابیــم.  )Edwards

 )a-teism*( آ-تئیســم  عنــوان  بــه  آتئیســم 
مزایــای روشــنی دارد. می دانیــم دربــاره ی چــه 
ــک ســنت تحســین برانگیز  ــم، و ی ــت می کنی صحب
در تاریــخ اندیشــه غــرب می توانــد بــه عنــوان یــک 
ــی  ــا ویژگی های ــی ب ــود خدای ــاب وج ــه در ب مباحث
کــه بــه روشــنی تعریف پذیرنــد، تفســیر شــود. 
فیلســوفان و الهیات دانــان بــزرگ از افالطــون، 
ــاس،  ــینا و آکوین ــتین، ابن س ــطه ی آگوس ــه واس ب
ــروزه، ریچــارد  ــز پاســکال، و ام ــه دکارت، بل ــا رن ت
ســویین برن، دنیــل دنــت، و ریچــارد داوکینــز، همــه 
ــی در  ــته اند؛ مباحثات ــرکت جس ــه ش ــن مباحث در ای
 )theistic( بــاب وجــود خداونــدی خداباورانــه
ــر  ــا ب ــا بن ــا ی ــط کلیس ــه توس ــخصاتی ک ــا مش ب
ــل(  ــا انجی ــرآن ی ــدس )ق ــب مق ــیرهای کت تفس
ــاره ی  ــی درب ــن گفت وگوی ــده اســت. ای ــف ش تعری
ــا  ــه ب ــردم در رابط ــه م ــی ک ــای مختلف نگرش ه
ــز از  ــف جیم ــی« )تعری ــی زندگ ــای نهای »ایده آل ه
دیــن( دارنــد، نیســت، بلکــه راجــع بــه مشــخصات 
ــه اســت، و بررســی ایــن کــه آیــا  خــدای خداباوران
ایــن مشــخصات بــا یکدیگــر و بــا دیگــر ایده هــای 
بشــری ســازگار هســتند یــا نــه. بــرای مثــال: اگــر 
خــدا آینــده را می دانــد، مــا چطــور می توانیــم 
اراده ی آزاد داشــته باشــیم؟ )سیســرو( خــدا پیــش از 
آنکــه جهــان را بیافرینــد، چــه می کــرد؟ )آگوســتین( 
ــا همچنیــن  اگــر خــدا در ذهــن مــا وجــود دارد، آی
بایــد در واقعیــت هــم وجــود داشــته باشــد؟ )آنســلم( 
ــط  ــد توس ــق می توان ــادر مطل ــوِد ق ــک وج ــا ی آی
عدالــت و نیکــی محــدود و مقیــد گــردد؟ )غزالــی( 

ــِی  ــی اجمال ــک بررس ــف در ی ــه مول ــور ک همان ط
ــران  ــرده: »متفک ــوان ک ــث عن ــن مباح ــر از ای اخی
هــر ســه مذهــب ]یهودیــت، مســیحیت و اســالم[ 
بــا مســائل فلســفِی عمومــی ای رو بــه رو بودنــد کــه 
ــور  ــه ط ــه ب ــدی ای ک ــِی توحی ــاد متعال ــر اعتق اگ
مشــترک در حــال ســاختن آن بودنــد، بایــد میســر 
ــه  ــا ن ــود حــل شــوند، ت ــاز ب ــی می شــد، نی و ماندن
ــه  ــدا را، بلک ــوِد خ ــده ی وج ــای پیچی ــا اثبات ه تنه
ــدا  ــوم خ ــِف مفه ــدی مختل ــات کلی ــن صف همچنی
ــا  ــق )ی ــدرت مطل ــد: ق ــط دهن ــات بس ــا جزئی را ب
قــدرت(، علــم الیتناهــی )یــا دانــش(، کمــاِل نیکی، 
ابــدی بــودن، پابرجایــی و ثبــات، و غیــره« )انــدرو 
ــه  ــن ب ــدا، 2009، ص 20(. ای ــاله ی خ ــین، مس پس
ــه  ــوط ب ــای مرب ــه بحث ه ــت ک ــن اس ــه ی ای مثاب
وجــود خــدا، غالبــا بحث هایــی در مــورد ســازگاری 
ویژگی هــای وابســته بــه امــر الهــی در ســنت 
ــوده اســت. آن هــا کــه ایــن صفــات  خداشناســی ب
را ســازگار گرفتنــد »موحــد« خوانــده شــدند: آن هــا 

ــد، »آتئیســت«. ــن نکردن ــه چنی ک
دیــدن آتئیســم به عنــوان انــکار مفهوِم خداپرســتانه 
ــاوت اســت از  ــه روشــنی متف ــدا( ب ــروردگار )خ از پ
ــوان »عــدم پذیــرش تمــام  ــه عن ــدن آتئیســم ب دی
چیزهــای خــارج از جهــان مــادی«. در عیــن 
ــاب  ــی در کت ــان بگین ــه جولی ــور ک ــال همان ط ح
ــان  ــر« )2003( بی ــی مختص ــک معرف ــم: ی »آتئیس
ــت ها  ــدا در آتئیس ــه خ ــاد ب ــکار اعتق ــد، »ان می کن
ــورد  ــرش گســترده تری در م ــدم پذی ــا ع معمــوال ب
ــادی  ــان م ــارج از جه ــا خ ــر ی ــت فرات ــر واقعی ه
همــراه اســت. بــرای مثــال، یــک آتئیســت معمــوال 
ــرگ،  ــس از م ــر، زندگــی پ ــه وجــود روح فناناپذی ب
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ــدارد.«  ــاد ن ــی اعتق ــای ماوراءطبیع ــا نیروه ارواح، ی
)ص 4( او اذعــان می کنــد کــه  یــک آتئیســت 
ــر  ــای دیگ ــن چیزه ــک از ای ــر ی ــه ه ــد ب می توان
اعتقــاد داشــته باشــد، امــا، همان طــور کــه او ادعــا 
ــم  ــه آتئیس ــی ک ــتدالل ها و ایده های ــد »اس می کن
ــد کــه از  ــا گرایــش دارن ــد طبیعت ــت می کنن را تقوی
ــا خــارج از  ــی ی ــه دیگــر چیزهــای ماورای ــاد ب اعتق

ــد.« ــری کنن ــی جلوگی ــای طبیع دنی

انتقادی متداول
ــوان  ــه عن ــم ب ــری از آتئیس ــف محدودت ــا تعری ب
انــکار خــدای توحیــدی، کســانی کــه خدایــان 
از  هســتند.  آتئیســت  می پرســتند،  را  متعــددی 
منظــر آتئیســم بــه عنــوان آ-تئیســم، بــرای مثــال 
ــت  ــان می بایس ــان و رومی ــتی یونانی چند-خداپرس
»آتئیســتی« نامیــده شــود. ترســیم واقعیــت غایــی 
ــه عنــوان چیــزی فاقــد شــخصیت )همــان طــور  ب
ــم(  ــه ی هندوهــا می بینی کــه در اوپانیشــادهای اولی
ــدی  ــوان آتئیســتی طبقه بن ــه عن ــز می بایســت ب نی
شــود. بودیســِم تــراواده )کهن تریــِن شــاخه ی 
ــده  ــز کــه خــدای آفرینن ــن نی ــی( و آییــن جی بودای
ــوان  ــه عن ــه همیــن دلیــل ب ــد ب ــد، بای را نمی پذیرن
ــا  ــز ب ــم نی ــوند. پانتئیس ــدی ش ــتی طبقه بن آتئیس
انــکار خــدای شــخصی، بــه همیــن گونــه اســت. از 
ایــن نقطــه نظــر اســپینوزا هــم آتئیســت اســت هــر 
ــرای  چنــد کــه معتقــد بــود طبیعــت خــدا اســت. ب

ــت. ــده اس ــئله گیج کنن ــن مس ــیاری ای بس
ــف  ــول تعری ــل قب ــر قاب ــه ی غی ــک نتیج ــی ی حت
ــه  ــت ک ــن اس ــم، ای ــوان آ-تئیس ــه عن ــم ب آتئیس
مفاهیــم لیبــرال از امــر الهــی بایــد آتئیســتی 

توصیــف شــود. نــه تنهــا اســپینوزا، بلکــه بــه همین 
ترتیــب عقایــد الهیات دانــان مســیحِی مدرنــی 
ماننــد جــان رابینســون )1919-1983( و پــل تیلیــچ 
ــوند.  ــده ش ــتی نامی ــتی آتئیس )1888-1965( بایس
ــز  ــه توهین آمی ــر ن ــن را اگ ــردم ای ــیاری از م بس
نیابنــد، ناقــض بدیهیــات می یابنــد. یــک اعتــراض 
متــداول ایــن اســت کــه ایــن نگــرش امتیــاز بیــش 
ــد. ــم می کن ــان فراه ــرای بنیادگرای ــدازه ای ب از ان

ــی از  ــِر یک ــه اث ــاع ب ــا ارج ــد ب ــد می توان ــن نق ای
شناخته شــده ترین نماینــدگان ســنت تحلیلــی در 
ــه تصویــر درآیــد: آنتونــی کنــی  فلســفه ی دیــن، ب
ــاب  ــی در کت )1931-( فیلســوفی در آکســفورد. کن
خــود، آنچــه بــاور دارم )2006(، خالصــه ی شــفافی 
از نظراتــش پیرامــون دیــن ارائــه می دهــد. او 
ــر  ــک را ب ــیش کاتولی ــاس کش ــال 1955 لب در س
ــدا  ــوِد خ ــه وج ــرد ک ــر نمی ک ــا فک ــرد، ام ــن ک ت
ــرا  ــود زی ــک مشــکل ب ــن ی اثبات شــدنی اســت. ای
نامزدهــای دکتــرای دانشــگاه وابســته بــه کلیســای 
کاتولیــک مجبــور بودنــد ســوگندی بخورنــد و 
ــد.  ــکار کنن ــدرن را ان ــای م ــواع بدعت گذاری ه ان
ــه ای را شــامل می شــد کــه می گفــت  ســوگند بیانی
اثبــات وجــود خــدا ممکــن اســت. بعــد از دوســال 
مقــام کشیشــی، او مصمــم شــد کــه بیشــتر از ایــن 
نمی توانــد بــه عنــوان معلــِم مکتــب و قواعــد 
اخالقــی ای ادامــه دهــد کــه خــود در اعتبــار آن هــا 
ــه طــور فزاینــده مشــکوک می گشــت. او پــاپ را  ب
رهــا کــرد و بــه وضعیــت خــارج از ســلک روحانیــان 
برگشــت. از آن زمــان مناصــب آکادمیــک مختلفــی 
در آکســفورد داشــته اســت. کنــی از 1969 تــا 
ــرده  ــس ک ــی تدری ــب طبیع ــون مذه 1972 پیرام
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اســت. او رابطــه ی بیــن ویژگی هــای الهــی »علــم 
ــق« و »خیرخواهــی« را  ــدرت مطل الیتناهــی«، »ق

ــرده، و نوشــته اســت: ــل ک ــه و تحلی تجزی
»مــن اســتدالل کــردم کــه ایــن ســه ویژگــی هــر 
کــدام بــا یکدیگــر ناســازگارند، همــان طــور کــه بــا 
ــاب رابطــه ی بیــن قــدرت الهــی و  اندیشــیدن در ب
ــتی  ــدا بایس ــر خ ــد. اگ ــوان دی ــان می ت آزادی انس
ــق  ــم مطل ــان، عال ــده ی انس ــال آین ــاره ی اعم درب
ــر  ــد درســت باشــد. اگ ــی بای ــس جبرگرای باشــد، پ
خــدا بایســتی در قبــال شــرارت بشــر از مســئولیت 
ــد  ــی بای ــپس جبرگرای ــد، س ــته باش ــی داش رهای
نادرســت باشــد. بنابرایــن وجــودی عالــم بــه همــه 
چیــز، قــادر مطلــق و سراســر خوبــی وجــود نخواهــد 

ــاور دارم، ص 8( ــه ب ــت.« )آنچ داش
ــه  ــزی ب ــه چی ــرد ک ــه می گی ــن نتیج ــی از ای کن
عنــوان خــدای فلســفه ی َمدَرســی یــا خــدای 
ــن  ــا ای ــد. ب ــته باش ــود داش ــد وج ــی نمی توان عقالن
ــا  ــی مطلق ــه موضع ــد ک ــب نش ــن موج ــود، ای وج

ــد. ــاذ کن ــتی اتخ آتئیس
ــاله را  ــن مس ــد: »م ــی پاســخ می ده ــه؟ کن ــرا ن چ
مفتــوح رهــا کــردم کــه آیــا تصــور کــردن، یــا بــاور 
داشــتن بــه خدایــی کــه بــا عباراتــی کمتــر مطلــق 
ــا ایــن موضعــی  تعریــف شــده، ممکــن اســت.« آی
معقــول اســت؟ از منظــر آتئیســم بــه مثابــه ی 
آ-تئیســم، ایــن گونــه نیســت. )گرچــه برخــی 
ــه  ــد ب ــرد می توان ــد ف ــا می کنن ــمندان ادع اندیش
ــن  ــد باشــد و در عی ــه خــدای واحــد پایبن ایمــان ب
ــق را  ــادر مطل ــدای ق ــود خ ــه وج ــاد ب ــال اعتق ح
ــدارد  ــی می پن ــد کن ــر می رس ــه نظ ــد.( ب ــکار کن ان
ــی  ــا خدای ــی ی ــفه ی َمدَرس ــدای فلس ــا خ ــه تنه ک

ــت  ــن درس ــا ای ــا آی ــرده، ام ــکار ک ــی را ان عقالن
اســت؟ آیــا کار بیشــتری نکــرده اســت؟ مــن فکــر 
ــه  ــدا را آنگون ــوم خ ــت. او مفه ــرده اس ــم ک می کن
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 

ــت. ــرده اس ــکار ک ــود، ان ــدار می ش ــا پدی ــرای م ب
ــه  ــا ن ــت ی ــت اس ــرم درس ــخن آخ ــن س ــه ای اینک
ــا آن  ــه ایــن پرســش وابســته اســت کــه آی ــه ب البت
ــا  ــا از آن ه ــه کلیس ــان ک ــدا آن چن ــای خ ویژگی ه
دفــاع کــرده، مبنــای محکمــی در کتب مقــدس دارد. 
آیــا درســت اســت کــه کتــاب مقــدس بــه مــا خدایی 
ــی و  ــق، خیرخواه ــم مطل ــاِت عل ــا صف ــخصی ب ش
ــا چنانچــه کنــی  ــه می دهــد - ی قــدرت مطلــق ارائ
ــراع  ــدا اخت ــدارد، خ ــه می پن ــد ک ــر می رس ــه نظ ب

ــی اســت؟ فلســفه ی مدرســی و فلســفه عقالن
بــه عقیــده ی مــن، کلیســا بــه نســبت آنچــه 
ــر  ــد، ب ــان کنن ــد اذع ــرال مایلن ــان لیب الهیات دان
ــن فکــر  ــرار دارد. م ــه ی بســیار اســتوارتری ق زمین
ــا  ــان کلیس ــا، کشیش ــه کلیس ــی ک ــم صفات می کن
ــد،  ــبت داده ان ــدا نس ــه خ ــی ب ــوفان مدرس و فیلس
ــرای  ــدس دارد. ب ــب مق ــی در کت ــای محکم مبن
مثــال، کتــاب مقــدس بــه مــا خدایــی غیرشــخصی 

ــد. ــی نمی کن ــدود معرف ــدرت مح ــا ق ب
ــاال  ــا ویژگی هایــی کــه در ب کســی کــه بــه خــدا ب
ــاور دارد، معمــوال یــک خداپرســت  توصیــف شــد ب
ــی  ــن خیل ــود. ای ــه می ش ــر گرفت )theist( در نظ
بحث برانگیــز نیســت. مباحثــه بــر آتئیســت تمرکــز 
ــه  ــوم ب ــن مفه ــه ای ــه ب ــه اســت. کســی را ک یافت
ــم؟  ــد بنامی ــه بای ــدارد چ ــاور ن ــدا ب ــوص از خ خص
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ــور،  ــروی از هارب ــا پی ــن )ب ــر م ــه نظ ــن ب بنابرای
ــواب  ــک ج ــان( ی ــن، و محقق ــو پویدوی ــگل، ل نی
معقــول، »آتئیســت« اســت. بنابرایــن بــه نظــر مــن 

ــک آتئیســت اســت. ــی ی ــی، کن ــن معن بدی

تعریف گسترده تری از آتئیسم
تنهــا مومنــان نیســتند کــه با ایــن تعریف محــدود از 
آتئیســم احســاس ناراحتــی می کننــد، بلکــه کســانی 
کــه بــه آتئیســت بــودن خــود معتــرف هســتند نیــز 
ــه شــکل گســترده تری  ــد. اغلــب آتئیســم ب چنین ان
مشــخص می شــود. مایــکل مارتیــن، یکــی از 
ــم،  ــاب آتئیس ــر در ب ــندگان معاص ــن نویس جذابتری
می نویســد: »آتئیســم )atheism(، ریشــه گرفتــه 
از یونانــی a )بــه معنــای »بــدوِن«( و theos )بــه 
ــه  ــترده ترش، ب ــوم گس ــدا«(، در مفه ــای »خ معن
ــا  ــی ی ــکاِر وجــود هــر خدای ــه ان طــور اســتاندارد ب
خدایانــی اشــاره دارد«. پــس آتئیســم تنهــا بــه انکار 
ــکار  ــه ان ــه ب ــدارد، بلک ــاع ن ــدی ارج ــدای توحی خ
خــدای خداپرســتِی لیبــرال و خدایــان چندگانــه نیــز 

اشــاره دارد. 
ــم  ــتفن )1832-1904( نوشــته: »آتئیس ــی اس لزل
جزمــی - دکترینــی کــه بــر اســاس آن هیــچ خدایی 
ــه  ــزی کــه ممکــن اســت ب ــدارد، هــر چی وجــود ن
ــده ی  ــراق، عقی ــود- بی اغ ــر ش ــدا تعبی ــای خ معن
ــادری اســت.« ســخت اســت بگوییــم کــه واقعــا  ن
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــا بی معن ــت، ام ــادر اس ن
ــه ممکــن اســت  ــزی ک ــود هرچی ــادگی وج ــه س ب
ــاز  ــا نی ــه، م ــم: بلک ــکار کنی ــد، ان ــی ده ــدا معن خ
داریــم کــه اول هوشــمندانه آنچــه کــه خــدا معنــی 
ــود  ــک وج ــال، »ی ــم - مث ــف کنی ــد، تعری می ده

ــور  ــن ط ــخصی«.  همی ــده ی ش ــای آفرینن خودکف
ــی  ــتن خدای ــود داش ــه وج ــت ک ــت اس بی معناس
ــه  ــم- ک ــاره اش نمی دانی ــزی درب ــچ چی ــه هی را ک
ــا  ــم. ی ــد کنی ــت، تایی ــده اس ــف نش ــال تعری کام
ــی  ــود خدای ــر وج ــر س ــث ب ــم بح ــد بگوی بگذاری
ــه بســیار  ــی ک ــا صفات ــا ب ــی، ی ــچ صفات ــدون هی ب
مبهــم یــا نامشــخص اند، بــه طــور ضمنــی داللــت 
دارد بــر اینکــه تاییــِد وجــود چنیــن خدایــی بایســتی 
ــود  ــکار وج ــه ان ــد ک ــی باش ــدر بی معن ــان ق هم
الهیات دانــان  اســت.  بی معنــی  چنیــن خدایــی 
لیبــرال کــه وجــود داشــتن چنیــن خــدای تعریــف 
نشــده ای را »مفتــوح« رهــا می کننــد طبیعتــا 
مجــاز بــه انجــام ایــن کار هســتند، امــا ایــن 
کمــی  همچنیــن  و  مناقشــه برانگیزتر،  موضــع 
ــد. ــه می پندارن ــت ک ــزی اس ــاده انگارانه تر از چی س
ــوان  ــه عن ــم ب ــترده تر آتئیس ــف گس ــه تعری گرچ
انــکار هــر وجــود الهــی، همــان طــور کــه توســط 
مایــکل مارتیــن، جــرج اســمیت، و دیگــران مطــرح 
ــن  ــهود دارد: روش ــی مش ــاز منف ــک امتی ــده، ی ش
ــدی  ــتداللی واح ــتراتژی اس ــک اس ــه ی ــت ک نیس
وجــود داشــته باشــد کــه بتــوان علیــه تمــام مفاهیم 
مختلــف خــدا بــه کار گرفــت. وقتــی کســی بگویــد: 
»مــن بــاور دارم کــه پوزیــدون از کشتی شکســتگی 
جلوگیــری کــرد«، روشــن نیســت کــه چگونــه مــا 
ــط  ــتی ها توس ــه کش ــم ک ــات کنی ــم اثب می توانی
بــه علــل  بلکــه  پوزیــدون نجــات نمی یابنــد 
ــپینوزا  ــدار اس ــک طرف ــر ی ــا اگ ــت. ی ــی اس طبیع
بگویــد: »مــن معتقــدم کــه خــدا و طبیعــت یکــی 
را رد کنیــم؟  هســتند«، چگونــه می توانیــم آن 
ــی  ــن مواضــع مذهب ــاره ای ــا درب ــه م ــارغ از اینک ف
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چــه فکــر می کنیــم، روشــن اســت کــه رد کــردن 
ــدون(  ــط پوزی ــان توس ــات مالح ــی )نج چندخدای
یــا پانتئیســم )اســپینوزا( بــه اســتدالل کامــال 
ــه  ــتی ب ــردن خداپرس ــه رد ک ــبت ب ــی نس متفاوت
مفهــوم کالســیک و ارتدوکــِس آن، نیــاز دارد. 
ــیک  ــتی کالس ــای خداپرس ــر مزای ــر س ــث ب بح
ــی رود،  ــش م ــیک پی ــوفان کالس ــب فیلس در قال
ــد  ــس ســعی می کنن ــد الیبنیت ــا مانن برخــی از آنه
ــوم  ــد هی ــی مانن ــد و برخ ــاع کنن ــه دف از تئودیس
ــت  ــی اس ــه تالش ــد. )تئودیس ــد می کنن آن را نق
ــن موضــع کــه  ــه ای ــرای عقالنیــت بخشــیدن ب ب
ــر از شــر و رنــج خدایــی خــوب کــه  در دنیایــی پ

ــود دارد(. ــه کاری دارد وج ــوان هم ت
فکــر می کنــم جرج اســمیت بــر مبنــای اســتوارتری 
ــاور  ــل ب ــه دلی ــد کــه برخــی خداپرســتان ب می گوی
نداشــتن بــه خــدای اکثریــِت ارتدوکــس، آتئیســت 
ــر از  ــف محدودت ــر تعری ــن ب ــده اند. ای ــده ش خوان
ــن طــور اســت  ــز همی ــز اســت. نی آتئیســم متمرک
ــه ی  ــد: »در جامع ــر می کن ــن ذک ــه مارتی ــی ک وقت
ــاع  ــرای ارج ــب ب ــم اغل ــالح آتئیس ــی اصط غرب
ــودی- ــتی یه ــا خداپرس ــتی، خصوص ــه خداپرس ب
مســیحی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. ایــن 
]اعتقــاد بــه خــدا[ موضعــی اســت کــه وجــودی کــه 
ــه ی خوبی هاســت،  ــای کل و هم ــق، دان ــادر مطل ق
وجــود دارد کــه خالــق جهــان اســت، و کســی کــه 
ــر دارد، و  ــای بش ــه نگرانی ه ــی ب ــه ی معلوم عالق
آفریدگانــش را از طریــق وحــی هدایــت می کنــد.« 
)»آتئیســم«، در دائره المعــارف نویــن بی ایمانــی، 
ویرایــش شــده توســط تــام فلیــن، 2007، ص 88( 
ــز،  ــط داوکین ــه توس ــو« ک ــم ن ــن، »آتئیس همچنی

ــه طــور  هریــس، هیچنــز و دنــت توســعه یافتــه، ب
عمــده آتئیســم بــه مثابــه ی آ-تئیســم، بدیــن معنی 
ــال،  ــرای مث ــه یکتاپرســتی کالســیک اســت. ب علی
ــالح  ــه اصط ــاره ی ب ــی درب ــن را وقت ــز ای داوکین
ــن  ــد، روش ــتین می نویس ــرت انیش ــِب« آلب »مذه
ــخصی  ــدای ش ــک خ ــه ی ــتین ب ــازد: انیش می س
ــگفتی و  ــاس »ش ــر اس ــب او ب ــدارد. مذه ــاور ن ب
ــه  ــی ک ــا جای ــان ت ــاختار جه ــران س ــین بیک تحس
علــم مــا بتوانــد آن را آشــکار ســازد« بنــا نهــاده )و 
تعریــف( شــده اســت. امــا اگــر ایــن مذهــب اســت، 

ــن دار اســت. ــز دی ــز نی پــس داوکین
ــروان معاصــر بســیارش ممکــن اســت  ــز و پی جیم
مفاهیــم خــود را البتــه آن گونــه کــه دوســت 
دارنــد تعریــف کننــد؛ امــا بــاز هــم، مــا بــه 
ــکار مفهــوم  ــرای ان ــه کلمــه ی خاصــی ب وضــوح ب
الهــِی ارتدوکــس کــه مذاهــب یهــودی، مســیحی 
ــم:  ــاز داری ــتند، نی ــترک هس ــالمی در آن مش و اس
مفهــوم خــدا. بــه نظــر می رســد »آتئیســم« 

ــد.  ــه نباش ــن کلم ــرای ای ــدی ب ــاب ب انتخ

* بعضی انواع آتئیسم
ویلیــام جیمــز: هیــچ نــوع آتئیســمی وجــود نــدارد، 
از آنجــا کــه مذهــب دربرگیرنــده ی هــر چشــم انداز 

ــه زندگــی تعریــف می شــود. اساســی نســبت ب
آ-تئیســم )a-theism(: آتئیســِم »محــدود«، کــه 

ــکار یکتاپرســتی می شــود. تنهــا شــامل ان
»گســترده تر«  انــکار   :)atheism( آتئیســم 
امــکان وجــود داشــتن هــر چیــز الهــی )بــا قــدرت 

ــی(  فراطبیع
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خـدامیآیدیامیرود؟

دیوید رمزی استیل
برگردان: سجاد زرگرنتاج

ــارش را  ــی انتظ ــرد. کس ــی اش نک ــی پیش بین کس
نداشــت. در ســال 2004 آغــاز شــد و در تاریــخ آمریکا، 

ــود. ــابقه ب بی س
آن اتفــاق ایــن بــود کــه بــه شــکلی ناگهانــی آتئیســم 
ــه بحــث اول در میــان عمــوم مــردم  ــاوری( ب )خداناب
تبدیــل شــد. مشــهودترین نشــانه  آن رشــد ناگهانــی 
فــروش کتاب هــای بــا موضــوع آتئیســم بــود. فــروش 
ــز و  ــس، داوکین ــار هری ــاالی آث ــیار ب ــر و بس بی نظی
هیچنــز، تنهــا بخــش کوچکــی از ایــن اتفاق گســترده 
بــود. بســیاری دیگــر از ایــن کتاب هــا کــه لــه یــا علیه 
ــیده اند و  ــاپ رس ــه چ ــد، ب ــث می کردن ــم بح آتئیس
بســیاری از ایــن کتاب هــا چنــان فروشــی داشــتند کــه 
تــا چنــد ســال پیــش از آن، بــه هیچ وجــه انتظــارش 
نمی رفــت. چــه توضیحــی بــرای ایــن رشــد ناگهانــِی 

عالقــه مــردم بــه آتئیســم وجــود دارد؟

آیا خدا بازگشته است؟
بــه عقیــده برخــی مســیحیاِن منتقــد آتئیســم جدیــد، 
طغیــان ناگهانــی فــروش کتاب هــای آتئیســتی 
ــن  ــه ای واکنشــی از ســوی روشــن فکران آتئیســت ب
ــار  ــه انتظ ــان ک ــب، آنچن ــه مذه ــت ک ــت اس حقیق
می رفــت منســوخ نشــده، و در عوض بازگشــته اســت. 
بــه عقیده ماروین اوالســکی، نویســنده شــناخته شــده 
ــن  ــر ای ــه خاط ــت ها ب ــکال، آتئیس ــیحی اونجلی مس
حقیقــت شــوک آور کــه مذهــب بــه آمریــکا بازگشــته 

اســت، ناامیــد و نگــران شــده اند. ادعاهــای مشــابهی 
ــان  ــط ج ــن توس ــوزا، و هم چنی ــش دس ــط دین توس
ــا همــکاری  ــه ب ــج، ک ــان وولدری ــت و آدری میکلث وی
هــم کتــاب »خــدا بازگشــته اســت )2009(« را تألیــف 
ــد را  ــم جدی ــه آتئیس ــت ک ــده اس ــان ش ــد، بی کردن

ــد. ــکوالر« می دانن ــم س »خش
امــا یــک جــای کار ایــن نظریــه می لنگــد. در درجــه 
اول، ایــن نظریــه ایــن نکتــه را پیش فــرض می گیــرد 
کــه طغیــان ناگهانــی آتئیســم جدیــد توســط مؤلفانش 
مهندســی شــده اســت. امــا کتاب هایــی کــه در آن هــا 
آتئیســم بــه مســیحیت حملــه می کنــد، گرچــه در صد 
ســال گذشــته به تعــداد سرســام آوری بــه چاپ رســیده، 
امــا تــا پیــش از ســال 2004، فــروش یــا اثــری قابــل 
توجــه نداشــته اند. ناشــران و نویســندگان آرزو دارنــد که 
بداننــد بــا چه حقــه ای می تــوان اطمینــان حاصــل کرد 
کــه یــک کتــاب پرفــروش خواهــد شــد، امــا نمی دانند. 
چیــزی کــه بایــد این جــا توضیــح داد ایــن نیســت کــه 
ــن کتاب هــا نوشــته و منتشــر شــده اند، بلکــه  چــرا ای
ایــن اســت کــه چــرا ایــن کتاب هــا توســط جمعیــت 

بســیار زیــادی از مــردم خریــده و خوانــده شــده اند.
در آمریــکا، اکثریــت خواننــدگان ایــن کتاب هــا 
ــنجی های  ــه نظرس ــند. هم ــد آتئیســت باش نمی توانن
مذهبــی در آمریــکا نشــان می دهــد کــه بیــش از نــود 
درصــد مــردم ایــن کشــور به وجــود خــدا معتقدنــد، در 
حالــی کــه آن هایی کــه خــود را »آتئیســت« می دانند، 
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تنهــا دو درصــد از جمعیــت را تشــکیل می دهنــد. حتی 
اگــر فــرض کنیــم آتئیســت ها بیشــتر از دیگــران کتاب 
ــد  ــور می کن ــا را مجب ــی م ــاب ابتدای ــد، حس می خوانن
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 می گیــرد کــه در واقــع مذهــب اخیــراً در 
آمریــکا از نــو جــان گرفتــه اســت. اگر ایــن ادعا بــه این 
معنــا باشــد کــه مذهــب نقــش مهم تــری نســبت بــه 
پنجــاه ســال قبــل در زندگــی مــردم معمولــی آمریــکا 
ــا نادرســت  ــن ادع ــه ای ــت ک ــد گف ــد، بای ــا می کن ایف
اســت - اگرچــه اغلــب ایــن  نظریــه بیــان می شــود و 

بســیاری از مــردم بــه آن بــاور دارنــد.
حــال بیاییــد بررســی کنیــم کــه چگونــه بســیاری از 
مــردم داســتان بازگشــت مذهــب آمریکایــی را، ماننــد 
ــه  ــا وجــود این کــه ب باقــی داســتان های بازگشــت، ب

ــد. ــاور کرده ان ــت، ب ــتباه اس ــوح اش وض

به چالش کشیده شدن سکوالریزاسیون
تــا دهــه 1960، جامعه شناســان و روزنامه نــگاران، تقریبًا 
متفق القــول تــز سکوالریزاســیون را می پذیرفتنــد. ایــن 
تــز بــه طــور کلــی می گویــد زندگــی در ســرمایه داری 
ــی آورد  ــن م ــیار پایی ــب را بس ــت مذه ــدرن اهمی م
ــا، منظــور مذهب هــای  ــورد نظــر م )کــه در بحــث م
یگانه پرســت و عمدتــاً مســیحیت اســت(. پیــرواِن ایــن 
ــل  ــد قاب ــت رش ــرار اس ــه ق ــد ک ــا نمی کردن ــز ادع ت
توجهــی در آتئیســم اتفــاق بیفتــد؛ تنهــا بــه ایــن نکتــه 
اشــاره داشــتند کــه مذهــب در زندگی مــردم، بــه تدریج 

ــد.  ــود را از دســت می ده ــت خ اهمی
در دهــه 1960 و بــه خصــوص در دهــه 1970، جمــع 

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 
ــیحیت  ــد. مس ــش بودن ــال افزای ــکال« در ح »اونجلی
ــش  ــی خوان ــرش قدیم ــم نگ ــا اونجلیس ــی ی انجیل
ــی  ــی کــه مــوج اصل ظاهــری را از متــن دارد، در حال
پروتســتان جهان بینــی علمــی را در خــود جــای 
ــت و  ــن فرگش ــال پذیرفت ــوان مث ــه عن ــد، ب می ده
ــود  ــی خ ــای تاریخ ــدس در ادعاه ــاب مق ــه کت اینک
ــیم  ــد اونجلیس ــن رش ــت. بنابرای ــر نیس لغزش ناپذی
ــالِف  ــر خ ــه نظ ــتان ب ــی پروتس ــوج اصل ــت م و اف
سکوالریزاســیون اســت. ایــن نکتــه بــه عنــوان 
نمونــه ای از سکوالریزاســیون زدایی شــناخته می شــود. 
در ســال 1972، دیــن کلـِـی، کتابی تأثیرگــذار با عنوان 
»چــرا کلیســاهای محافظه کار در حال رشــد هســتند« 
تألیــف کــرد. خــود او بعدهــا اشــاره کــرد کــه عنــوان 
ــتند«  ــد هس ــخت گیر قدرتمن ــاهای س ــرا کلیس »چ
می توانســت عنــوان دقیق تــری بــرای کتابــش 
باشــد. کلِــی در کتابــش اســتدالل می کنــد 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 مــی داد و از 

ــت. ــتری داش ــت های بیش ــود درخواس ــای خ اعض
ــورد  ــام را م ــن پی ــناس، ای ــتارک، جامعه ش ــی اس رادن
بررســی قــرار داد، او در کتــاب »کلیســا رفتــن در 
آمریــکا« و نوشــته های زیــاد دیگــری اســتدالل کــرد 
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کــه تعهــد دینــی در آمریــکا از ابتــدای ســده نوزدهــم 
میــالدی در حــال رشــد بــوده اســت. از دیــدگاه 
اســتارک، وقتــی کلیســاها بــه درخواســت کاهن هــای 
تحصیل کــرده و مرفــه بــا دنیــای غیــر مذهبــی 
ــد.  ــد، اعضــای خــود را از دســت می دهن وفــق می یابن
ــای  ــه تقاضاه ــد و پرشــور ک ــی جدی ــای مذهب فرقه ه
فراوانــی از اعضــای خــود دارند، افراد را از کلیســاهایی که 
ســهل می گیرنــد و بــه مــردم آزادی می دهنــد، دور کرده 
و بــه خــود جــذب می کننــد. بــا وجــود این کــه همیشــه 
کمــی سکوالریزاســیون وجــود دارد و خواهد داشــت، اما 
ــران  ــرژی آن را جب ــد و پران ــای جدی ــه فرقه ه همیش
می کننــد. بــه نظــر اســتارک، سکوالریزاســیون زدایی در 
دویســت ســال گذشــته در آمریکا، وزن بیشــتری نسبت 

بــه سکوالریزاســیون داشــته اســت.
از ســال 1939، ســازمان گالــوپ همــواره بــر اســاس 
یــک الگــوی تصادفــی، در حــال پرســیدن ایــن 
ــا در هفتــه  ــوده اســت: »آی ســؤال از مــردم آمریــکا ب
گذشــته بــه کلیســا رفته ایــد؟«. در ســال 1939، %41 
ــای 1970 و 1980  ــد؛ در دهه ه ــت بودن ــخ ها مثب پاس
پاســخ های مثبــت هم چنــان حوالــی 41% بــود! ایــن 
ــه سکوالریزاســیون نداشــت. دیگــر  هــم شــباهتی ب
تغییــرات در حــال اعتباربخشــی بــه ایــن ادعــا بودنــد 
کــه دور، دور مذهــب اســت. یــک مثــال بــرای ایــن، 
ــوان  ــا عن ــا ب ــه بعده ــی« )ک ــت »راســِت مذهب فعالی
»راســت مســیحی جدیــد« شــناخته شــد( اســت کــه 
بــا بنیــاد »اکثریــت اخالقی« جــری فالــول و »ائتالف 

مســیحی« رالــف ریــد مرتبــط بــود.
فعــال  هــواداران  سکوالریزاســیون زدایی  نظریــه 
بســیاری را بــه خــود جــذب کــرده و در موجــی 
ــم  ــور منظ ــه ط ــروف ب ــاالت مع ــا و مق از کتاب ه

تکــرار می شــود. نویســندگان معمــواًل بــا ایــن نکتــه 
ــردن  ــال م ــا در ح ــیحیت در اروپ ــه مس ــد ک موافق ان
ــن  ــان ای ــا! مدافع ــال اروپ ــه ح ــدا ب ــی ب ــت، ول اس
نظریــه تأکیــد دارنــد آن چــه بــرای اروپــا در حــال رخ 
دادن اســت، بــرای آمریــکا صــدق نمی کنــد؛ آمریــکا 
ــوم،  ــان س ــد جه ــکا، همانن ــت. در آمری ــاوت اس متف
مذهــب زنــده و ســالمت اســت، و حتــی نفــوذ خــود 

ــت. ــش داده اس را افزای
ــاالت،  ــا و مق ــن کتاب ه ــر ای ــای اخی ــان نمونه ه می
می تــوان بــه کتــاب »خــدا بازگشــته« اشــاره کــرد. بــا 
ــن  ــه شــواهدی کــه نویســندگان ای ــن حــال اگــر ب ای
کتــاب ارائــه می کننــد توجــه کنیــم، چیــزی جــز تکــرار 
مکــرر ســخنان بی اعتبــار غیرمرتبــط نخواهیــم یافــت. 
شــواهد مربــوط بــه جهان صنعتی بــه طور جدی اشــتباه 
توصیــف شــده اند، و در قســمت جهــان ســومی ها، بــه 
ــی  ــچ بحث ــه شــده اســت. هی ــط پرداخت شــواهد بی رب
ــای  ــزان فعالیت ه ــه می ــدارد ک ــود ن ــورد وج ــن م در ای
ــه  ــم ب ــت، آن ه ــش اس ــه افزای ــا رو ب ــی در دنی مذهب
ایــن دلیــل واضــح کــه مذهــب در نیمــه فقیرتــر دنیــا 
قدرتمندتــر اســت، نیمــه ای 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(.
ــج  ــزی رای ــه چی ــا چ ــم در دنی ــه بفهمی ــرای این ک ب
اســت، بــه زنبیلــی پــر از داســتان های 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، 
ــکوالر )2004(«  ــدس و س ــوان »مق ــا عن ــی ب تحقیق
اســت کــه توســط پیپــا نوریــس و رونالــد اینگل هارت 
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ــف را  ــور مختل ــا 74 کش ــت. آن ه ــده اس ــام ش انج
ــته های  ــورها را در دس ــن کش ــد و ای ــی کردن بررس
زراعتــی )فقیرتریــن(، صنعتی )ثروتمندتر(، پســاصنعتی 
)ثروتمندتریــن( قــرار دادنــد. آن هــا 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 واقعیت ها 
نشــان می دهنــد کــه سکوالریزاســیون یــک واقعیــت 
ــس از  ــه پ ــزی ک ــت. چی ــا(صنعتی اس ــی )پس جهان
دانســتن ایــن نکتــه می خواهیــم بدانیــم، ایــن اســت 
کــه آیــا ایــاالت متحــده از ایــن قاعــده مستثنا ســت؟ 
برخــالف آن چــه عمومــاً گفتــه می شــود، خواهیــم دید 

کــه این طــور نیســت.

تبرئه سکوالریسم
ــیحی در  ــِت مس ــور راس ــم و ظه ــد اونجلیس ــا رش آی
نیمــه دوم قــرن بیســتم نشــانگر بازگشــت مســیحیت 
آمریکایــی اســت؟ اگــر مــا ایــن شــواهد را در زمینه اش 
هــم قــرار دهیــم، خواهیــم دیــد کــه نتیجــه ای کامــاًل 

ــورد. ــم می خ ــاوت رق متف
ــه  ــر ب در دهــه 1990، جامعه شناســان نگاهــی دقیق ت
پاســخ مــردم بــه پرســش گالــوپ در مــورد رفتــن بــه 
کلیســا داشــتند. طــرح ایــن پرســش بــه روش  متفاوت 
ــری در  ــیار کمت ــده بس ــزارش ش ــور گ ــانگر حض نش
ــتقیم  ــاهده مس ــا مش ــه ها ب ــود؛ و مقایس ــا ب کلیس
مردمــی کــه در کلیســا حاضــر می شــوند، نشــان داد 
پاســخ ها بــه پرســش گالــوپ تــا حــدود صــد درصــد 
نســبت بــه پاســخ اصلــی بزرگ نمایــی شــده بودنــد. 
ــاهای  ــردم در کلیس ــور م ــه حض ــم ک ــال می دانی ح
آمریــکا بــه طــور پیوســته دچــار افــت بــوده اســت، به 

طــور متوســط چیــزی در حــدود بیســت درصــد اســت 
- ایــن درصــد در ایالت هــای جنوبــی و غــرب میانــه 
ــر اســت.  بیشــتر و در باقــی بخش هــای کشــور کمت
حضــور مــردم در کلیســاهای آمریــکا حــدود چهاربرابر 
ــتان  ــاهای انگلس ــردم در کلیس ــور م ــتر از حض بیش
اســت، بــا ایــن حــال کلیســا رفتــن در آمریــکا فعالیتی 

ــد. ــی آن را انجــام می دهن ــه اقلیت اســت ک
اکثــر کلیســاهایی کــه حــاال بــه آن هــا مــوج اصلــی 
می گوییــم )متدیســت ، پرسبیترینیســت و غیــره( پیش 
از ایــن اونجلیــکال بودنــد. متدیســم در واقع کلیســای 
ــای  ــود - اولیــن مذهــب در دنی ــی ب ــکال اصل اونجلی
ــه  ــه مســیحی شــدن ب ــر تجرب انگلیســی زبان کــه ب
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 می بــرد. در حالــی کــه امــروزه اونجلیســم، اگــر 
بــه شــکلی گســترده تعریــف شــود، بیــش از یک چهارم 
مــردم آمریــکا را در برمی گیــرد، در ســال 1860 بیــش 
از 80 درصــد از مــردم آمریــکا را در برمی گرفــت! رشــد 
اونجلیســم در مقایســه بــا مــوج اصلــی پــس از جنــگ 
ــاالن  ــه بزرگس ــود ک ــل نب ــن دلی ــه ای ــی دوم ب جهان
از مــوج اصلــی روی گــردان شــده و بــه اونجلیســم رو 
ــان  ــه حامی ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــه ب ــد، بلک می آوردن
ــا  ــد: آن ه ــل می کردن ــد مث ــر تولی ــی، کمت ــوج اصل م
فرزنــدان کمتــری بــه ایــن دنیــا می آوردنــد و بچــه دار 
شــدن در ســنین باالتــر بیــن آنهــا رایــج شــد، در حالــی 
کــه اونجلیســت ها بــه الگــوی قدیمی تــر تولیــد مثــل 
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ــان در ســال های نخســت بیســت  ــد، زن متعهــد ماندن
ســالگی خــود بچــه دار می شــدند.

مشــاهدات حاکــی از آن اســت کــه درصــد تولیــد مثل 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــا صرف ــان اونجلیکال ه ــر در می باالت
ــا الگــوی جدیدتــر  عــدم توانایــی آن هــا در تطابــق ب
ــن  ــه ای ــه ب ــن نکت ــوده اســت، کــه ای ــل ب ــد مث تولی
ــای  ــتر در بخش ه ــا بیش ــه اونجلیکال ه ــت ک واقعی
کمتــر توســعه یافتــه بــه لحــاظ اقتصــادی )تــا همیــن 
اواخــر( متمرکــز شــده اند، وابســته اســت. این داســتان 
کــه بســیاری از بزرگســاالن از کلیســاهای مــوج اصلی 
ــکال  ــاهای اونجیلی ــه کلیس ــا ب ــدند ت ــردان ش روی گ
ــی  ــت. رویگردان ــاس اس ــانه ای بی اس ــد، افس بپیوندن
ــرال و  ــای بزرگســال از پروتستانیســم لیب آمریکایی ه
اســتقبال از پروتستانیســم محافظــه کار بــه ایــن دلیــل 

ــد درســت نیســت. ــر یافتن کــه دومــی را مطلوب ت
 آمریــکا کشــور بســیار بزرگــی  اســت، و اگــر بخواهیم 
در آمــار و ارقامــی کــه از حضــور در مراســمات مذهبی 
ــه ای را در نظــر  ــده، تفاوت هــای منطق ــه دســت آم ب
ــن  ــت. ای ــم داش ــتباهی خواهی ــیر اش ــم، تفاس نگیری
ــابه را  ــاری مش ــه آم ــود ک ــد ب ــن خواه ــد ای کار مانن
ــی  ــم، و تفاوت ــر بگیری ــا در نظ ــاره اروپ ــرای کل ق ب
ــیاری  ــویم. بس ــل نش ــوئد قائ ــلواکی و س ــان اس می
یــا  واشــینگتون  ماننــد  آمریــکا،  بخش هــای  از 
ــر  ــای غیرمذهبی ت ــدازه بخش ه ــه ان ــایر، ب نیوهمش
ــه لحــاظ  ــا بی مذهــب هســتند. اگــر آمریــکا را ب اروپ
جغرافیایــی تقســیم کنیــم، همــان ترتیبــی را می بینیم 
کــه الگوی جهانــی در مطالعــه نوریــس و اینگل هارت 
داشــت: سکوالریســم بــه شــکل ثابــت در مناطقی که 
ــتند،  ــر هس ــهری تر و تحصیل کرده ت ــرفته تر، ش پیش
بیشــتر از بخش هایــی اســت کــه پیشــرفت کمتــری 

ــی  ــای جنوب ــه بخش ه ــی ک ــا از آن جای ــته اند. ام داش
ــد  ــا رش ــد ب ــر بودن ــن عقب مانده ت ــش از ای ــه پی ک
ــته  ــال گذش ــاه س ــادی در پنج ــیار زی ــادی بس اقتص
ــروز را  ــی ام ــوی مذهب ــا الگ ــر م ــد، اگ ــرو بوده ان روب
بــا توســعه های اقتصــادی پنجــاه ســال قبــل تطبیــق 

ــد. ــد ش ــر خواه ــه واضح ت ــن رابط ــم ای دهی
تــا دهــه 1950، جنــوب آمریــکا، یــک کشــور جهــان 
ســومی در داخــل خــاک آمریــکا بــه حســاب می آمــد: 
بســیار فقیــر و شــدیداً روســتایی. بــه لحــاظ اقتصادی، 
ــا  ــش ب ــه وضعیت ــود ک ــتعمره ب ــک مس ــد ی همانن
الجزایــر و فیلیپیــن قابــل مقایســه بــود. و تقریبــاً همه 
ــس از  ــکال پ ــده ی اونجلی ــناخته ش ــیش های ش کش
جنــگ جهانــی دوم، اهــل جنــوب بودنــد. بــا صنعتــی 
ــه  ــز ب ــی نی ــگ جنوب ــوب، فرهن ــریع جن ــدن س ش
بخش هــای دیگــر آمریــکا صــادر شــد. ایــن فرآینــد 
ــه داســتان  ــده شــد )البت ــکا« نامی »غربی کــردن آمری
موســیقی کانتــری ارتبــاط نزدیکــی بــا داســتان 
اونجلیســم دارد(. حــال اکثــر مــردم جنــوب ثروتمنــد 
هســتند و می توانیــم شــاهد »آمریکا-گرایــی جنــوب« 
متقابــل باشــیم: جنــوب در حــال حاضــر افــول ثابــت 
ــا رشــد  ــل ب ــد و در مقاب ــه می کن اونجلیســم را تجرب
نســبی کلیســاهای مــوج اصلــی مواجــه اســت. ایــن 
مســئله بــا آن چــه پــس از جنــگ داخلــی در شــمال 
رخ داد قابــل مقایســه اســت. اســتثناگرایی امریکایــی 
اخیــراً  روســتایی  »آمریکایــی  اســتثناگرایِی  بــه 
توســعه نیافته « تبدیــل شــده اســت، کــه بــه عبــارت 
دیگــر بــه معنــای از بیــن رفتــن اســتثناگرایی  اســت.
محبوبیــت تــازه اونجلیســم در سیاســت راســت گرایانه 
در دهــه 1970 بــه ایــن دلیــل اتفــاق نیفتــاد کــه تعداد 
ــا آن هــا از  ــود ی اونجلیکال هــا افزایــش پیــدا کــرده ب
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قبــل فعال تــر شــده بودنــد، بلکــه بــه ایــن دلیــل بــود 
ــدن در  ــل نش ــاده داخ ــنت جاافت ــن س ــا ای ــه آن ه ک
تعامالت سیاســی را شکســتند. کشــیش جــری فالول، 
بــه عنــوان یــک کاهــن جــوان، مخالــف ایــن بــود که 
ــد، وارد  ــن می کنن ــه ت ــن ب ــاس دی ــه لب ــرادی ک اف
ــا صحبت هــای  عرصــه سیاســت شــوند: او ســپس ب
ــد،  ــادی بودن ــع اقتص ــی مناف ــه در پ ــی ک البی گران

نظــرش را تغییــر داد.
یــک واقعیــت نــه چنــدان شناخته شــده وجــود دارد که 
تمامیت مسئله سکوالریزاسیون/سکوالریزاسیون زدایی 
ــه  ــی ک ــد مذهب ــه  تعه ــد. مقول ــخص می کن را مش
بیشــترین تغییــر را در دهه هــای اخیــر در آمریکا نشــان 
داشــته، مقولــه تغییــر بــه عــدم تعهــد بــه مذهــب بوده 
اســت. آن دســته از مــردم کــه هیــچ گونــه برچســب 
مذهبــی را نمی پذیرنــد، طــی ســال های زیــادی 
رشــد ثابتــی تجربــه کــرده و حــاال شــامل 16% از کل 
ــن 18  ــه بی ــرادی ک ــت بزرگســال و 25% از اف جمعی
تــا 29 ســال ســن دارنــد می شــود. البتــه، اکثــر آن هــا 
آتئیســت نیســتند - آن هــا تنهــا عالقــه ای ندارنــد کــه 

بــه هیــچ کلیســایی تعلــق داشــته باشــند.
ــکال در ازای  ــم اونجلی ــد پروتستانتیس ــن رش بنابرای
کاهــش مــوج اصلــی پروتستانتیســم، تنهــا در بخــش 
کوچکــی از جمعیــت اتفــاق می افتــد. امــا خبــر بدتری 
ــرای آن هــا کــه می خواهنــد شــاهد بازگشــت  هــم ب
خــدا باشــند وجــود دارد. اونجلیســم از درون در حــال 
رقیــق شــدن اســت. تخمین هایــی کــه اونجیلیکال ها 
را یک چهــارم جمعیــت می داننــد، بــر اســاس نظــرات 
افــرادی اســت کــه خــود را اونجلیــکال برمی شــمارند. 
بســیاری از افــرادی کــه در ایــن گــروه قــرار گرفته انــد 
افــرادی هســتند کــه پــدر و مــادری انجیلــی داشــته اند 

ــاط  ــا در ارتب ــا کلیس ــود ب ــادر خ ــدر و م ــر از پ و کمت
هســتند: آن هــا بــه لحــاظ مذهبــی منفعل انــد و اکثــراً 
ــکال را  ــرد اونجلی ــی کــه یــک ف ــه باورهای نســبت ب
ــی  ــبک زندگ ــتند. س ــاآگاه هس ــد، ن ــف می کن تعری
ــوم  ــی عم ــبک زندگ ــا س ــی ب ــاوت چندان ــا تف آن ه
ــالق  ــرخ ط ــال، ن ــرای مث ــدارد: ب ــه ن ــردم جامع م
ــا،  ــاد بارن ــت. بنی ــتر اس ــدوداً بیش ــا ح ــان آن ه در می
یــک ســازمان تحقیقاتــی کــه توســط اونجلیکال هــا 
اداره می شــود امــا بــه دلیــل روش هــای دقیــق 
ــن زده اســت  ــرام اســت، تخمی ــورد احت ــی اش م عین
ــد از  ــت درص ــا هف ــی تنه ــای واقع ــه اونجلیکال ه ک

ــد. ــکیل می دهن ــکا را تش ــت آمری جمعی
ــن  ــر گرفت ــا در ب ــه، ب ــت ک ــا مدت هاس کاتولیک ه
یک چهــارم جمعیــت آمریــکا، بخــش ثابتــی از 
ــا  ــی ب ــار، افت ــن آم ــا ای ــد؛ ام ــی مانده ان ــت باق جمعی
شــیب تنــد را پنهــان کرده انــد، کــه تنهــا بــا مهاجــرت 
ــی  ــن در حال ــود. ای ــران می ش ــا جب ــاد کاتولیک ه زی
ــه پروتستانتیســم  اســت کــه کاتولیک هــای بومــی ب
می گراینــد یــا از مذهــب رویگــردان می شــوند. 
حضــور معمــول کاتولیک هــا در کلیســا، حتــی بــا افت 
شــدیدتری روبــرو بــوده، و اســتخدام کشــیش جدیــد از 
آمریــکا یــا هــر کشــور ثروتمنــد و صنعتــِی دیگــری، 

تقریبــاً بــه امــری غیرممکــن تبدیــل شــده اســت.
فــارغ از کلیســاهایی کــه در دســته »بــه لحــاظ 
ــان  ــدت زم ــد و م ــرار می گیرن ــیاه« ق ــی س تاریخ
تنهــا  نداشــته اند،  رشــدی  کــه  اســت  زیــادی 
ــا و  ــد مورمون ه ــیحی مانن ــک مس ــای کوچ گروه ه
شــاهدان َیُهــَوه )شــاهدان َیُهــَوه کمتــر از یــک درصد، 
و مورمون هــا کمتــر از دو درصــد جمعیــت آمریــکا را 
تشــکیل می دهنــد(، و مذاهــب غیــر مســیحی )ماننــد 
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ــی  ــم( باق ــت و بوداییس ــالم، یهودی ــم، اس هندوییس
ــر از چهــار درصــد از  ــد کــه در مجمــوع کمت می مانن
ــا  ــد. مورمون ه ــکیل می دهن ــکا را تش ــت آمری جمعی
ــه  ــر دو رشــدی ســریع را تجرب ــَوه، ه و شــاهدان َیُه
کرده انــد، کــه بــرای مورمون هــا عمومــاً ایــن اتفــاق 
ــا افزایــش تولیــد مثــل رخ داده اســت و نــه جــذب  ب
افــراد بزرگســال. شــاهدان َیُهــَوه موفقیــت باالیــی در 
ــد، امــا در هــر نســل جدیــدی  جــذب بزرگســال دارن
پیــروان بســیاری را نیــز از دســت می دهنــد. بــا نــگاه 
ــه  ــت ک ــوان دریاف ــن می ت ــم هم چنی ــه مورمونیس ب
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 روحانــی اش، آن را کتابــی 

ارزشــمند دانســت.
بــا وجــود این کــه مورمون هــا و شــاهدان َیُهــَوه مطمئنًا 
درصــد بیشــتری از جمعیت آمریکا را بــه خود اختصاص 
ــر  ــری ب ــل توجه ت ــر قاب ــن رو تأثی ــد داد، و از ای خواهن
آگاهــی مــردم خواهنــد گذاشــت، هنــوز هــم نشــانی 
ــد توانســت  ــن دو مذهــب خواهن ــدارد کــه ای وجــود ن
تأثیــری بــر آمــار و ارقــام واضــح اُفــت حضــور مــردم در 
کلیســاها بگذارنــد. و همین طــور کــه ایــن کلیســاها به 
رشــد خــود ادامــه می دهنــد، می توانیــم انتظــار داشــته 
باشــیم کــه تولیــد مثــل اعضــای آن هــا هــم کاهــش 
پیــدا کنــد، و جمعیــت آن دســته از فرزندانشــان کــه بــا 
افزایــش ســن تنهــا یــک تعلــق اســمی بــه آن فرقــه 

برایشــان باقــی می مانــد، افزایــش یابــد.
ــن  ــی ای ــخ حقیق ــت؟ پاس ــته اس ــدا بازگش ــب، خ خ
پرســش از درون آمریــکا ایــن اســت کــه خــدا هیچ گاه 

اینجــا را تــرک نکــرده اســت، امــا اخیــراً بــه شــکل 
ــه ســایه  ــه نظــر می رســد و ب مشــخصی ناخــوش ب

کمرنگــی از خــوِد پیشــینش تبدیــل شــده اســت.

تبیین رشد عظیم
ــه  ــوان ب ــد را نت ــم جدی ــابقه آتئیس ــد بی س ــر رش اگ
عنــوان واکنشــی بــه تجدیــد حیــات مســیحیت تبیین 
کــرد، پــس تبییــن آن چیســت؟ پاســخی دو قســمتی 
ــن پرســش دارم: دوقطبــی شــدن فرهنــگ  ــرای ای ب
ــر  سیاســی آمریــکا، و تأثیــر واقعــه یــازده ســپتامبر ب

ــی. ــپ آمریکای ــه چ ــل ب روشــن فکران متمای
دوقطبــی شــدن در نگــرش آمریکایی هــا بــه شــکل 
گســترده ای مستند شــده اســت. در بســیاری از مسائل 
مذهبــی، اجتماعــی و سیاســی، پشــتیبانی از مواضــع 
ــی  ــت، در حال ــوده اس ــرو ب ــش روب ــا افزای ــی ب افراط
کــه مواضــع میانــه رو بــا افــت مواجــه شــده اند. بــرای 
مثــال، تعــداد افــراد جوانــی کــه معتقدنــد ســقط جنین 
قتــل بــه حســاب می آیــد افزایــش داشــته اســت؛ بــا 
ایــن حــال افــرادی کــه فکــر می کننــد حــق ســقط 
بایــد آزادانــه موجــود باشــد نیــز رو بــه افزایــش اســت. 
ــض  ــل نق ــه دلی ــت را ب ــه فرگش ــه نظری ــرادی ک اف
ــا ایــن  ــد؛ ب ــد رشــد یافته ان کتــاب مقــدس نمی پذیرن
حــال همچنیــن آنهایــی کــه فکــر می کنند کــه کتاب 
ــا مجموعــه ای از نوشــته های باســتانی  مقــدس صرف
ــه افزایــش  ــز رو ب ــی اســت نی ــچ صالحیت ــدون هی ب
اســت. دوقطبــی شــدن در کتــاب بســیار خــوب رابرت 
ووثنــو بــا عنــوان »پــس از کــودکان نســل انفجــار« 
)2007( مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفتــه اســت.
ــان  ــی شــدن را در رشــد همزم ــن دوقطب ــر ای پیش ت
بی اعتقــادی بــه دیــن و کلیســاهای اونجلیــکال 



مجـــله 42 - شـــماره 5 25

مشــاهده کردیــم. ایــن نکتــه خــود را در انتخابــات بــا 
رقابــت پرچــم قرمــز / پرچــم آبــی نشــان می دهــد )در 
آمریــکا پرچــم قرمــز نمــاد راســت گرایان و پرچــم آبی 
نمــاد چپ گرایــان اســت(. دوقطبــی شــدن بــر اثــر دو 
عامــل تاثیرگــذار کــه جهــت عکــس یکدیگــر عمــل 
ــودکان بیشــتری در  ــد. ک ــه وجــود می آی ــد، ب می کنن
ــه،  ــد. اگرچ ــا می آین ــه دنی ــت گرا ب ــای راس خانواده ه
وضعیــت زندگــی در شــهرهای بزرگتــر، تحصیــالت 
باالتــر، و دیگــر ویژگی هــای فرهنــگ پیشــرفته 
صنعتــی، مــردم را بــه داشــتن دیدگاهــی ســکوالر و 

ــد. ــوق می ده ــی س مترق
ــه  ــت ک ــن معناس ــه ای ــن ب ــدن هم چنی ــی ش دوقطب
ــه هســتند،  ــن بنیادگرایان آتئیســت ها شــاهد رشــد دی
ــی کــه  ــرای آن هاســت، در حال کــه زنــگ خطــری ب
پروتســتان های محافظــه کار، شــاهد رشــد اومانیســم 
ســکوالرِ ســتیزه جو هســتند، کــه زنــگ خطــری برای 
ــق  ــته ها ح ــن دس ــر دوی ای ــه، ه ــت. اگرچ آن هاس
دارنــد، زیــرا دو ســر طیــف رشــد می کننــد و مواضــع 
میانــی بــا افــول روبــرو هســتند. و بنابرایــن می بینیــد 
کــه اگرچــه نظریــه بازگشــت مذهبــی عموماً نادرســت 
ــلمًا  ــود دارد. مس ــت را در خ ــا ذره ای حقیق ــت، ام اس
دینــداری افراطــی و پرشــور رشــد کــرده اســت، کــه 
بــرای افــراد بــا ذهــن ســکوالرتر، زنــگ خطــر را بــه 
ــه جامعــه  ــا نگاهــی ب صــدا درآورده اســت؛ اگرچــه، ب
ــا  ــه مذهــب ب ــه عنــوان یــک کل، تعهــد ب آمریــکا ب
کاهــش روبــرو بــوده اســت. آتئیســم صریــح و پرشــور، 
عمومــاً پاســخی بــه دیــن داری صریح و پرشــور اســت.
ــد و  ــی ســکوالر دارن ــر آمریکایی هــا ذهن ــروزه اکث ام
اســماً خدابــاور هســتند. آن هــا می گوینــد کــه بــه خــدا 
اعتقــاد دارنــد، امــا بــرای  کلیســا وقــت ندارنــد. آن هــا 

نگــران آتئیســم نیســتند، و معمــواًل همــان نگــرش 
ــت را در مســائل  ــه ی آتئیســت های در اقلی چپ گرایان
اجتماعــی و سیاســی دارنــد. آتئیســت ها از نظــر آنهــا 
افــرادی باهــوش بــا نظراتــی جالــب هســتند، در حالی 
ــه  ــتی دیوان ــا مش ــد اونجلیکال ه ــور می کنن ــه تص ک
هســتند کــه ممکــن اســت خطرآفریــن باشــند. و بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه بــه راحتــی بــه کتاب هایــی 

ــد. ــدار خــدا« روی می آورن ــد »پن مانن
ــم  ــم آتئیس ــد عظی ــورد رش ــن در م ــن دوم م تبیی
ــت.  ــپتامبر اس ــازده س ــه ی ــه حادث ــکا متوج در آمری
ــاز داشــتند  ــه داســتانی نی ــی ب روشــن فکران آمریکای
کــه بتوانــد یــازده ســپتامبر را در زمینــه اش قــرار دهــد 
و مفروضــات آن هــا را بــه اثبــات برســاند. چیــزی کــه 
ــه  ــود ک ــرش ب ــن نگ ــد ای ــاب کردن ــت انتخ در نهای
مســلمان هایی کــه حمله هــای تروریســتی را ترتیــب 
می دهنــد، و راســت جدید مســیحی، دشــمن یکســان 
ــکال  ــک اونجلی ــته های کوچ ــی دس ــتند )برخ هس
حمله هایــی تروریســتی را در کلینیک هــای ســقط 
ــه، موضــوع اصلــی  ــد(. ایــن  نکت جنیــن ترتیــب دادن
کتــاب »پایــان ایمــان« نوشــته ســم هریــس اســت، 
ــدار خــدا« نوشــته  و بخــش مهمــی از کتابهــای »پن
ــته  ــت« نوش ــزرگ نیس ــدا ب ــز، و »خ ــارد داکین ریچ
کریســتوفر هیچنز اســت. داســتان آتئیســم جدیــد، که 
نظــر جامعــه روشــن فکری آمریــکا را عمومــاً بــه خــود 
جلــب کــرده اســت، این اســت کــه دیــن داری افراطی 
مرتکــب جنایــت می شــود، و حتــی دیــن داری میانه رو 
ــرای  ــه ب ــرا ک ــد، چ ــاک باش ــد خطرن ــم می توان ه

ــد. ــم می کن ــتیبانی فراه ــی پش ــن داری افراط دی
آیــا ایــن داســتان قابــل دفــاع اســت؟ فکــر نمی کنــم. 

امــا ایــن بحــث دیگری ســت.
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مصاحبه با سیـمون بلکـبرن

ســام پروفســور بلکبــرن. شــما آتئیســت 
هســتید. منظور شــما شــخصا از »آتئیســم« 

چیســت؟

بــه  را  »بی ایمــان«  برچســب  مــن  واقــع  در 
»آتئیســت« ترجیــح می دهــم. گمــان می کنــم 
ــوال  ــک س ــه ی ــد ک ــر می کن ــت فک ــک آتئیس ی
ــواب آن  ــه ج ــود دارد ک ــل درک وج ــن و قاب معی
ــد  ــز فکــر می کنن ــه« اســت، و آگنوســتیک ها نی »ن
ــت  ــواب درس ــود دارد و ج ــؤالی وج ــن س ــه چنی ک
»نمی دانــم« اســت. امــا مــن شــک دارم کــه یــک 
ــود  ــورد »وج ــم در م ــل فه ــوال مشــخص و قاب س

ــد. ــته باش ــود داش ــدا« وج خ

چطور یک بی ایمان شدید؟

ــی  ــه حــال ایمان ــا ب ــه ت ــن نیســتم ک ــن مطمئ م
باشــم،  داده  دســت  از  را  آن  کــه  داشــته ام 
ــن  ــد روش ــک فرآین ــم ی ــن نمی توان ــن م بنابرای

و معیــن و زمان منــد را در ایــن مــورد شناســایی 
کنــم. مــن در مدرســه کلیســای انگلســتان درس 
ــه تعالیــم  ــه مــرور عالقــه ام ب ــدم، امــا ب می خوان
ــانزده  ــدود ش ــد. در ح ــر ش ــر و کمت ــا کمت کلیس
ــد  ــک مســیحی نیســتم« برتران ــرا ی ــالگی »چ س
راســل را مطالعــه کــردم و پــس از آن اثــر دیگــر 

ــگاه نکــردم. ــب ن ــه عق ب

ــرد ؟ و  ــدا را رد ک ــود خ ــود وج ــا می ش آی
اگــر نشــود، آیــا شــما نبایــد آگنوســتیک 

باشــید؟

ــط  ــه فق ــتم، ک ــان هس ــه بی ایم ــی ک از آن جای
ــدارم، بایســت و الزامــی نیســت  ــی ن یعنــی ایمان
بــه هیــوالی  مــن  کنــم.  اثبــات  را  چیــزی 
ــم  ــعی نخواه ــی س ــدارم، ول ــان ن ــس ایم لُخ ن
ــد  ــدارد، هــر چن ــم کــه وجــود ن ــات کن کــرد اثب
عــدم  بــرای  محکمــی  اســتدالل های  قطعــا 
معنایــی  دســت کم  و  دارد.  وجــود  آن  وجــود 

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 می کنــد.

ریک لوئیس
برگردان: هادی میثم
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معیــن بــرای وجــود هیــوالی لخ نــس هــم 
وجــود دارد.

قوی تریــن اســتدالل علیــه وجــود خــدا 
چیســت؟

بــدون شــک واقعیــت تکان دهنــده رنــج انســان ها 
ــول  ــان محص ــه جه ــاور را ک ــن ب ــا، ای و حیوان ه
طــراح و ســازنده ای تمامــا نیــک، نیرومنــد و 
می کنــد.  دشــوار  و  مشــکل  اســت  هوشــمند 
ــه  ــم ک ــه بگیری ــه نتیج ــت ک ــاده تر اس ــی س خیل
ــا  ــت، ی ــان اس ــئول جه ــه مس ــه ای ک ــر مقول ه
ــت نمی دهــد یــا نمی توانــد  نمی دانــد، یــا اهمی

ــد. ــن کاری کن ــر از ای بهت

آیــا چیــزی وجــود دارد کــه شــما را متقاعد 
کنــد که خدایــی وجــود دارد؟

مــن تردیــد دارم چیــزی باشــد کــه از طریــق 
ــرا متقاعــد ســازد کــه  ــد م ــل و اســتدالل بتوان دلی
ــه  ــه ب ــک ضرب ــا ی ــه ب ــود دارد. البت ــی وج خدای
ــت  ــن اس ــن ممک ــه ای ــبیه ب ــزی ش ــا چی ــر و ی س
ــزی هــر  ــراز چی ــاور و اب ــه ب ــت کســی را ب در نهای
قــدر هــم عجیــب، برســاند. مــن مطمئــن هســتم 
کــه آســیب های عاطفــی، از دســت دادن و فقــدان، 
ظلــم و ســتم و ناامیــدی باعــث می شــود بســیاری 
ــه گاه در امیدهــای  ــال نوعــی تکی ــه دنب ــردم ب از م

ــند. ــی باش ــاورای طبیع م

شــما بــه عنــوان فــردی غیرمؤمــن چگونــه 

بــرای وجــود جهــان اســتدالل مــی آوریــد؟

ــه  ــد ک ــان می ده ــل نش ــنای تسلس ــان آش بره
هــر چیــزی کــه وجــود دارد نیازمنــد علتــی 
اســت، و هرکســی را کــه بــرای وجــود چیــزی بــه 
ــد.  ــف می کن ــد متوق ــچ اســتدالل می کن جــای هی
بــرای متوقــف کــردن تسلســل، شــما بایــد چیــزی 
را کــه ضرورتــا وجــود دارد یــا علــت خــود اســت، 
ــن کار  ــی در ای ــی واقع ــد، و معنای ــلم بپنداری مس
ــوم  ــد هی ــه دیوی ــور ک ــدارد.  و همانط ــود ن وج
گفتــه، اگــر کیفیــت تصورنشــدنی و ناشــناخته 
»واجــب الوجــود« وجــود داشــته باشــد، آنــگاه تــا 
جایــی کــه مــا می دانیــم ممکــن اســت بــه خــود 
کیهــان متعلــق باشــد. پــس احتیاجــی بــه اضافــه 

ــز دیگــری نیســت. ــردن چی ک
ــال  ــه قب ــت ک ــئله ای اس ــه مس ــوط ب ــن مرب ای
ــک ســوال مشــخص  ــا ی ــردم، اینکــه آی ــر ک ذک
در رابطــه بــا خــدا وجــود دارد. مســاله ایــن اســت 
ــن دو تصــور  ــد بی ــان بای ــا ایم ــرد ب ــک ف ــه ی ک
از خداونــد مــردد و در نوســان باشــد. یکــی 
صورت بنــدی  انســان ها  شــکل  بــه  خدایــی 
ــی  ــداف، آگاه ــال، اه ــات، امی ــا احساس ــده، ب ش
همــه،  از  باالتــر  و  مــا،  بــه  شــبیه  بســیار 
ــد و در  ــت می کن ــان زیس ــه در زم ــودی ک موج
امــور جهــان دخالــت دارد. ایــن خــدای ابراهیــم 
ــوفان  ــدای فیلس ــری خ ــت. دیگ ــحاق اس و اس
اســت: یــک وجــود ضــروری، کامــل، فرازمانــی، 
ــوم  ــی... . هی ــدی و ازل ــر، اب ــدون تغیی ــت و ب ثاب
ــرای  ــی«، ب ــن طبیع ــاب دی ــا در ب در »گفتگوه
ــخن گویی دارد  ــورات س ــن تص ــک از ای ــر ی ه
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ــا  ــن کاراکتره ــک از ای ــر ی ــع ه ــودی موض و ناب
توســط دیگــری موجبــات تفریــح هیــوم را فراهــم 
ــض  ــا متناق ــورات اساس ــن تص ــه ای ــی آورد. هم م
هســتند، امــا فــرد مذهبــی بــه هــر دو در لحظــات 
ــه  ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــاز دارد. ب ــف نی مختل
می گوینــد  کــه  می شــنویم  زیــادی  ســخنان 
همــه چیــز رازآلــود اســت. امــا یــک چیــز روشــن 
اســت؛ ایــن کــه شــما نمــی توانیــد ســر خــود را 
ــه دســتورالعمل هایی  ــد و ب ــرو کنی ــر ف ــک اب در ی
ــزی  ــورد چگونگــی زندگــی کــردن، چــه چی در م
را آرزو و جســتجو کــردن، چــه کســی را بــه دیــده 
ــیدن،  ــاس پوش ــوه لب ــردن، نح ــگاه ک ــین ن تحس
ــزی  ــه چی ــا چ ــتن ی ــی داش ــه جنس ــه رابط چگون
خــوردن، بازگردیــد. اســرار متضمــن هیــچ داللــت 
ــد از تصــورات و  ــداران بای ــردی نیســتند: دین کارب
ــز مبهمــی  ــد. هیــچ چی ــه بگذارن تخیــل خــود مای
نمی توانــد بــرای اینکــه مــا چگونــه بایــد زندگــی 
کنیــم و چــه توقعــی بایــد داشــته باشــیم داللتــی 
داشــته باشــد. هنگامــی کــه ایــن فهمیــده شــود، 
ــای«  ــن »گفتگوه ــوم در آخری ــه هی ــور ک همانط
ــدا،  ــود خ ــورد وج ــوال در م ــان داد، س ــود نش خ

ــی اســت. ــه جذابیت ــد هــر گون فاق

نظــم ظاهــری متغیرهــای فیزیکــی جهــان 
کــه پیدایــش زندگــی هوشــمند را ممکــن 
می کنــد چــه می شــود؟ آیــا ایــن اســتداللی 

بــرای وجــود خــدا نیســت؟

ــی  ــت و معلول ــورت عل ــه ص ــه ب ــزی ک ــر چی ه
ــد  ــت، بای ــا اس ــن ثابت ه ــم ای ــئولیت تنظی مس

خــود بــه طــور فوق العــاده ای منظــم باشــد، 
ــاله را  ــا مس ــن موضــوع تنه ــب ای ــن ترتی ــه ای ب
ــور  ــکالت مذک ــرد و مش ــب می ب ــک گام عق ی
همچنــان باقــی اســت. مــا در حــال حاضــر 
ــی  ــچ دلیل ــن هی ــه یافت ــادر ب ــت ق ــن اس ممک
ــی  ــا ارزش های ــن ثابت ه ــرا ای ــه چ ــرای اینک ب
را کــه دارنــد دارا هســتند نباشــیم امــا جهــل مــا 
ــه از آن  ــد ک ــه ای بده ــا مقدم ــه م ــد ب نمی توان

بگیریــم. کیهان شــناختی  عظیــم  نتایــج 
ــا  ــه م ــت ک ــن واقعی ــه ای ــم ک ــر می کن ــن فک م
بــه وجــود آمده ایــم اصــال نشــان نمی دهــد 
کــه ایــن امــر هــدف یــا طراحــی خالقــی بــرای 
ــت  ــی اهمی ــن یعن ــد. ای ــوده باش ــا ب ــد م تولی
ــدن، در  ــل ش ــود قائ ــرای خ ــتری ب ــیار بیش بس
ــان  ــد. انس ــت می گوی ــه طبیع ــا آنچ ــه ب مقایس
ــت  ــی قدم ــم زدن ــم بره ــدازه چش ــه ان ــن ب نوی
از زیســت  بــه عنــوان کســر کوچکــی  دارد، 
ــک  ــه ی ــک در لب ــیاره کوچ ــک س ــوده در ی ت
کهکشــان بــا بیــش از 100 میلیــارد ســتاره، کــه 
ــت.  ــان اس ــارد کهکش ــی از 500 میلی ــود یک خ
ــود، اســراف  ــا ب ــرای م اگــر همــه اینهــا فقــط ب
ــت  ــام آن وق ــال ، تم ــرای مث ــت. ب ــی اس بزرگ
ــود  ــه وج ــرای ب ــط ب ــه فق ــدر رفت ــروی ه و نی

ــرون. ــد کام ــدن دیوی آم

بســیاری از کســانی کــه بــه خــدا اعتقــاد 
ــت  ــم در نهای ــد آتئیس ــی گوین ــد م دارن
باعــث مــی شــود کــه زندگــی هــر یــک 
از مــا بــی معنــی شــود. آیــا شــما بــا ایــن 

موافــق هســتید؟
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ــا و  ــتند معن ــادر نیس ــه ق ــرادی ک ــرای اف ــن ب م
ــفم،  ــد متاس ــدا کنن ــود پی ــی خ ــی در زندگ هدف
امــا مــن مطمئنــا بــه زندگــی کــردن بــرای 
ــن مســاله  ــرای ای ــی ب ــوان التیام ــه عن همیشــه ب
ــر  ــد، بنظ ــم باش ــن ه ــر چنی ــم: اگ ــگاه نمی کن ن
می رســد کــه موجــب وخیم تــر شــدن امــور 
ــت  ــه مالل ــرد ک ــور می ک ــوپنهاور تص ــود. ش ش
پــس از درد واقعــی شــری اســت کــه بایــد از آن 
اجتنــاب کــرد. بــه نظــرم خیلــی عجیــب اســت که 
افــرادی کــه بــه ســختی می تواننــد یــک ســاعت 
آواز، دعــا و ســتایش کلیســا در یکشــنبه ها را 
ــد  ــد می توانن ــور کنن ــد تص ــد می توانن ــل کنن تحم
ــعادتمندانه  ــچ کاری س ــام هی ــدون انج ــد ب ــا اب ت
شــاد باشــند. آنهــا بایــد تخیــالت بســیار ضعیفــی 

ــند. ــته باش داش
عــالوه بــر ایــن، معنــای زیــادی بــرای یافتــن در 
ــک  ــودک ی ــد ک ــود دارد. لبخن ــی وج طــول زندگ
ــرای  ــت ب ــی دارد؛ موفقی ــادر معن ــرای م ــا ب دنی
ــالش  ــا ت ــه آنه ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــانی ک کس

کرده انــد بســیار معنــا دارد، و غیــره.

ــراد  ــه اف ــت ک ــد اس ــل معتق ــی چپ تیموت
ــدا  ــان از خ ــه خودش ــن از راه تجرب موم
ــود دارد، و از  ــی وج ــه خدای ــد ک می دانن
ــی اســت  ــا عقان ــه کام ــن روســت ک ای
کــه کــه اســتدالل های شــکاکانه را صرفــا 
بــه دیــده بــازی فکــری بنگرنــد. او ایــن 
ــارج  ــای خ ــاره دنی ــکاکیت درب ــا ش را ب
مقایســه می کنــد. آیــا فکــر می کنیــد 
تجربــه دینــی می توانــد منبــع معتبــر داده 

ــد؟ ــدا باش ــود خ ــورد وج در م

ــت  ــراد عل ــی اف ــرای برخ ــت ب ــن اس ــن ممک ای
ــا  ــد، ام ــدا باش ــود خ ــه وج ــاور ب ــم ب ــل فه قاب
هــر  کــه  داده  منبــع  عنــوان  بــه  نمی توانــد 
ــما  ــد. ش ــل کن ــد عم ــاوری را توجیــه می کن ب
کــه  باشــید  داشــته  تجربــه ای  نمی توانیــد 
محتــوای صحیحــی دربرداشــته باشــد، زیــرا ایــده 
مــردم در مــورد خــدا محتــوای بســیار زیــادی بــا 
ــا  ــد، تمام ــال نیرومن ــد: کام ــل می کن ــود حم خ
ــی  ــود... حت ــا موج ــای کل، ضرورت ــک و دان نی
اگــر بــه معنــای واقعــی کلمــه چیــزی را دیدیــد 
کــه تصویــر شــما از خــدا را تاییــد می کنــد و در 
سرتاســر آســمان گســترش یافــت، اجــازه نداریــد 
تمــام آن ویژگی هــا را بــه آن اضافــه کنیــد. 
ــردن  ــه ک ــه اضاف ــروع ب ــل از ش ــی قب ــن حت ای
اســرائیل  »بــا  اســت:  تاریخــی  ویژگی هــای 
عهــد کــرد«، »عیســی مســیح پیامبــر«، »محمــد 

ــری. ــز دیگ ــر چی ــا ه ــر« ی پیامب
ایــن مــورد کامــال بــا جهــان خــارج تفــاوت دارد. 
ــری  ــاظ نظ ــا از لح ــورد تنه ــن م ــکاکیت در ای ش
جالــب اســت؛ اول از همــه بــه خاطــر اینکــه 
ــه  ــبت ب ــا نس ــی م ــای یقین ــت از دریافت ه طبیع
محیــط پیرامونــی کــه پیوســته بــا آن در ارتباطیــم 
ــه  ــرای هم ــه ب ــور ک ــد، همانط ــت می کن محافظ
حیوانــات ایــن کار را می کنــد؛ ثانیــا بــه ایــن دلیــل 
اســت کــه تنهــا بــا تجربــه یــک دنیــاي خارجــی 
ــر  ــی متفک ــه موجودات ــل ب ــا تبدی ــه م ــت ک اس
ــداوم  ــی م ــا تصدیق ــه م ــوم اینک ــویم، و س می ش
و بــی پایــان نســبت بــه دســتگاه طبیعــت داریــم. 
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ــرای اعتمــاد  ــی ب بنابرایــن، مــا دلیــل بســیار خوب
بــه درک و تصــور هــر روزه مــان در مــورد جهــان 
ــروم و  ــاده روی ب ــه پی ــا ب ــر در تپه ه ــم. اگ داری
ــه  ــد ک ــن باش ــن ای ــری م ــه بص ــوای تجرب محت
ــزرگ در مقابــل مــن وجــود دارد،  یــک صخــره ب
بــرای مــن بهتــر اســت که بــه ایــن محتــوا اعتماد 
ــن  ــرم؛ و همی ــده بگی ــه آن را نادی ــا اینک ــم ت کن
امــر در مــوارد بــی شــمار هــر روزه زندگــی مــن 
صــادق اســت. اعتمــاد بــه نیکــی خــدا، متاســفانه 
ــت  ــزان از موفقی ــن می ــا ای ــد ب ــر نمی رس ــه نظ ب
ــام  ــن کار را انج ــه ای ــرادی ک ــد. اف ــراه باش هم
ــد  ــر می رس ــه نظ ــی ب ــور کل ــه ط ــد، ب می دهن
کــه وضــع بدتــری از کســانی داشــته باشــند 
ــای  ــه چیزه ــا ب ــد ام ــادی ندارن ــن اعتم ــه چنی ک
ــردم  ــر م ــاال اکث ــد. احتم ــاد دارن ــری اعتم دیگ
ــوب و  ــا یعق ــد ب ــان بای ــه ای زم ــی در بره مذهب
یــا بــا  ملــودی آریــای ناامیدکننــده اپــرای توســکا 
هــم دردی کننــد: »چــرا، چــرا، پــروردگارا، چــرا بــا 

ــی؟« ــار می کن ــن رفت ــن چنی م
ــود  ــزی موجــب می ش ــه چی ــدارم ک ــن شــک ن م
ــاور  ــه ب ــه ب ــاس تجرب ــر اس ــردم ب ــی از م بعض
ــدون  ــت، ب ــت گف ــه کان ــا همانطــور ک برســند. ام
مفاهیــم، شــهود، کــه همــان تجربــه اســت، کــور 
ــن،  ــیر دارد. بنابرای ــه تفس ــاز ب ــه نی ــت. تجرب اس
ــا  ــه آنه ــود ک ــث می ش ــزی باع ــه چی ــم چ حیران
تجربــه خــود را بــه شــکلی کــه تفســیر می کننــد، 
تفســیر کننــد: چــه چیــزی آنهــا را متقاعــد می کنــد 
ــکار در  ــا شــخصی فریب ــر ی ــا الوهیتــی حقی کــه ب
ارتبــاط نیســتند، یــا اینکــه خــدا وحــدت دارد، یــا 
مــرد اســت، یــا منشــا رویدادهــای عجیبــی اســت 

کــه در کتــاب مقــدس شــرح داده شــد اســت؟

برخــی الهیات دانــان بــه پیــروی از جــان 
مذهبــی  ادعاهــای  می گوینــد  هیــک 
ــدق  ــن ارزش ص ــرض گرفت ــع ف در واق
ــود دارد«  ــدا وج ــد »خ ــی مانن گزاره های
ــاره ادراک  ــی درب ــه ادعاهای ــت، بلک نیس
خداونــد اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، 
تئیســم نگرشــی نســبت بــه جهــان 
ــزی  ــد چی ــر می کنی ــما فک ــا ش ــت. آی اس
ــان  ــی از بی خدای ــورد بعض ــابه در م مش

گفــت؟ می تــوان 

دیــدگاه  بــرای  زیــادی  احتــرام  مــن 
ایــن  یعنــی  قائــل هســتم،  »اونتوتئولــوژی« 
کــه  را  مذهبــی  دکترین هــای  کــه  دیــدگاه 
بــا ادعاهــای وجــودی مرتبــط هســتند بایــد 
ــک  ــد مناس ــی مانن ــا چیزهای ــت ام ــار گذاش کن
مذهبــی، شــعر، اســتعاره، موســیقی و رقــص 
ــر  ــا یکدیگ ــردم ب ــتن م ــم پیوس ــه ه ــور در ب هن
در یــک گــروه یــا یــک جامعــه نقــش دارد. ایــن 
دیــدگاه دورکیــم در مــورد عملکــرد فعالیت هــای 
ــای  ــم عملکرده ــر می کن ــن فک ــود. م ــی ب مذهب
ــا در اســاس او درســت  ــد، ام دیگــری هــم دارن
می گفــت . البتــه، در ایــن دیــدگاه موضــوع 
ــه ارزش  ــاله ب ــد، و مس ــر می کن ــی تغیی ــه کل ب
ــای  ــود را زمینه ه ــه خ ــان ک ــال، آنچن ــن اعم ای
نشــان  تاریخــی  و  فرهنگــی  خصــوص  بــه 
می دهنــد، تبدیــل می شــود. شــما می توانیــد 
ــق  ــرادی را از طری ــری اف ــه شــکل بســیار مؤث ب
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برجســته کــردن تفاوت هایشــان بــا دیگــران 
بــه همدیگــر پیونــد دهیــد، و ایــن همــواره 
یــک جنبــه از دیــن بــوده، و اصــال جنبــه خوبــی 

ــت.. نیس
ــتیزه جو  ــد س مارکــس توســط آتئیســت های جدی
ــون توده هــا اســت  ــن افی ــان اینکــه دی ــرای بی ب
تحســین می شــود. ولــی آنهــا فرامــوش کرده انــد 
ــه  ــن ب ــو دی ــد »لغ ــه چــه می گوی ــه او در ادام ک
تقاضــا  مــردم،  خیالــی  خوشــبختی  عنــوان 
بــرای ســعادت واقعــی آنهاســت. فراخوانــدن 
آنهــا بــرای کنــار گذاشــتن توهمات شــان در 
بــه  آنهــا  فراخوانــدن  موقعیت شــان،  مــورد 
ــد  ــه نیازمن ــت ک ــرایطی اس ــتن ش ــار گذاش کن
ایــن  می کنــم  فکــر  مــن  اســت.«  توهــم 
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت، و ب ــت اس درس
پرســش های اخالقــی و سیاســی بایــد همــه مــا 
بــه  هستی شــناختی  پرســش های  از  بیــش  را 

ــد . ــغول کن ــود مش خ

ــری خواهــد شــد  ــکان بهت ــا جهــان م آی
ــد؟ ــر همــه آتئیســت بودن اگ

در بخش هــای وســیعی از جهــان دیــن بــا اســتبداد 
و بی عدالتــی همدســتی می کنــد تــا زنــان را 
ــد،  ــت کن ــردان را تثبی ــدرت م ــد، ق ــرکوب کن س
آزادی بیــان را فــرو بنشــاند، رضایــت از وضعیــت 
ــران  ــه دیگ ــبت ب ــد، و نس ــل کن ــی را تحمی فعل
نمی خواهــد  هیچ کــس  کنــد.  نفــرت  ایجــاد 

ــنگری  ــش از روش ــای پی ــه رویکرده ــا را ب اروپ
ــد  ــر نمی کن ــی فک ــان عاقل ــچ انس ــردد؛ هی بازگ
مــردم تحــت حکومــت روحانیــون بیشــتر شــکوفا 
ــول از  ــل ق ــه نق ــور ک ــان ط ــا هم ــوند. ام می ش
مارکــس نشــان می دهــد، پیــش از آنکــه نیــاز بــه 
افــول دیــن کنــد، نیــاز بــه تغییــر کامــل اخالقــی، 

ــت. ــم داش ــادی خواهی ــی و اقتص سیاس

ــان،  ــت / بی ایم ــک آتئیس ــوان ی ــه عن ب
ــک  ــرای ی ــارزه ب ــد مب ــر می کنی ــا فک آی

ــت دارد؟ ــی اهمی ــر مذهب ــه کمت جامع

ــداران  ــه دین ــه آن دارد ک ــتگی ب ــز بس ــه چی هم
ــرای ســر و صــدا کــردن چــه چیــزی در ذهــن  ب
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 
ــود  ــه ای وج ــد خبیثان ــرل زاد و ول ــک، کنت کاتولی
دارد. خوشــبختانه در انگلســتان ایــن موضــوع 
چنــدان صــادق نیســت؛ امــا حتــی در اینجــا نیــز 
دینــداران مخالــف »خودکشــی کمکــی« هســتند، 
دســت کــم نیمه تمایلــی بــرای اخــالق ورزی 
ــی  ــالئق جنس ــی و س ــبک های زندگ ــاره س درب
ــتن  ــرای داش ــدام ب ــد، و م ــر دارن ــوع بی خط متن
ــتر از  ــی، بیش ــائل سیاس ــر در مس ــی بلندت صدای
آنچــه کــه مســتحق آن هســتن کمپیــن می کننــد. 

ــود. ــا ب ــب آنه ــد مراق بای
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بالیـی بر سـر هر دو خانـه

مری میجلی
برگردان: نگار رهبر

آفرینش گرایــان  اســت  معتقــد  میجلــی  مــری 
ــر  ــد ب ــاز دارن ــردو نی ــت ه ــه فرگش ــدان ب و معتق
ــا  ــو ب ــرده و گفتگ ــه ک ــود غلب ــکار خ ــون اف افس

ــد.  ــاد بگیرن ــر را ی یکدیگ
نظریــه طراحــی هوشــمند، کــه مدعــی ارائــه یــک 
اســت،  آفرینش گرایــی  بــرای  علمــی  منطــق 
اکنــون در ایــاالت متحــده بســیار پرطرفــدار 
ــاز  ــود را ب ــای خ ــز دارد ج ــا نی ــده و در بریتانی ش
می کنــد. اگــر آن را بــه مثابــه علــم در نظــر 
بگیریــم توخالــی اســت امــا تاثیــر آن بــه ســرعت 
ــالش  ــد ت ــا بای ــت. مطمئن ــش اس ــال افزای در ح

ــم. ــده را بفهمی ــن پدی ــم ای کنی
ایــن نظریــه، خــالف آن چــه شــاید انتظــار مــی رود، 
)معنــوی(  روحانــی  وجهــی  تنهــا  نمی خواهــد 
پذیرفته شــده  زیست شــناختی  نگرش هــای  بــه 
بیفزایــد، کاری کــه می توانــد جــای اعتــراض 
نداشــته باشــد. طراحــی هوشــمند )ID( بــا قاطعیــت 
بــه عنــوان نظریــه ای علمــی معرفــی شــده اســت تا 
جایگزیــن نظریه هــای موجــود شــود. محــور اصلــی 
آن ایــن اســت کــه موجــودات زنــده )جانــداران( بــه 
ــه طــوری  ــده هســتند ب ــری پیچی طــرز تقلیل ناپذی
کــه نمی تواننــد نتیجــه انتخــاب طبیعــی تدریجــی 
باشــند، بنابرایــن بایــد حتمــا طراحــی داشــته باشــند. 
ــوق  ــدرت ماف ــک ق ــا ی ــد لزوم ــراح نبای ــن ط ای
بشــری )فرا-انســانی(  باشــد - حتــا می توانــد 

موجــودی فضایــی باشــد - امــا پیچیدگــی خــاص 
ــت. ــته اس ــکان نداش ــدون او ام ــناختی ب زیست ش

آن چــه ایــن پیچیدگــی را تقلیل ناپذیــر می کنــد 
ایــن اســت کــه یــک دســتگاه بیولوژیکــی از اجزایی 
تشــکیل شــده اســت کــه اگــر قــرار باشــد کارکــرد 
درســتی داشــته باشــد، بایــد همگــی حاضــر باشــند. 
اســتفاده  قیــاس  بــرای  تله مــوش  از  معمــوال 
می شــود. دســتگاهی کــه الزم اســت همــه اجــزای 
ــا  ــه درســتی ترکیــب شــده باشــند ت ــا هــم ب آن ب
ــی  ــتم های طبیع ــف سیس ــواع مختل ــد. ان کار کن
ــد  ــه بای ــده اند ک ــکیل ش ــی تش ــه از اجزای یکپارچ
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 
ــل  ــه از قب ــد ک ــی کار کن ــد روی چیزهای می توان
ــل و  ــن تکمی ــتند، بنابرای ــردن هس ــال کار ک در ح
ــل  ــراح قاب ــک ط ــتن ی ــدون داش ــا ب ــعه آنه توس

ــح نیســت. توضی
مکانیکــی  تناظــر  ضعــف  بــه  زیست شناســان 
ــا  ــان قطع ــم ها و اجزایش ــد. ارگانیس ــاره کرده ان اش
از عناصــر مجــزا تشــکیل نشــده اند کــه الزم 
باشــد آن هــا را آگاهانــه در کارگاهــی ســرهم کــرد، 
بلکــه از بافتــی پیوســته تشــکیل شــده اند کــه 
ــی  ــای متفاوت ــب کارکرده ــا اغل ــی از آنه بخش های
دارنــد و می تواننــد بیــن کارکردهــای مختلــف 
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ســوییچ کننــد کــه co-option نامیــده می شــود. 
ــرای  ــا ب ــوده ت ــاز نب ــری نی ــراح مؤث ــچ ط ــه هی ب
ــرد؛ گاوهــا  ــران( در نظــر بگی یــک گاو ُدم )مگس پ
خودشــان چنیــن دمــی را صرفــا بــا اســتفاده از یــک 
ــد.  ــه دســت آوردن ــازه ب ــه روشــی ت ــی ب ُدم معمول
ــده اند،  ــه ID ش ــیفته نظری ــه ش ــی ک ــا مخاطبان ام

ــد.  ــه را نمی خوانن ــن نظری ــه ای ــای وارد ب نقده

فکت ها و معانی
امپریالیســم   ID نظریــه  آزاردهنــده  ویژگــی 
ــدگاری را  ــه آفری ــن نظری ــت. ای ــکار آن اس آش
ــه  ــی بلک ــه ای متافیزیک ــوان پس زمین ــه عن ــه ب ن
بــه عنــوان بخشــی ضــروری از فرآینــد فیزیکــی 
ــده  ــد ای ــب می    کوش ــن ترتی ــه ای ــد. ب وارد می کن
ــی  ــناختی پرقدرت ــرد معرفت ش ــگ س ــن جن که
ــن  ــلطه بی ــرای س ــارزه ای ب ــد: مب ــی کن را بازیاب

ــن.  ــم و دی عل
طــی نیم قــرن گذشــته شــیوه نظامــی »پیشــرفت 
مشــخصا  کــه  دلیــل  ایــن  بــه  ادراک«  در 
هم اندیشــی را منتفــی کــرده اســت، از رونــق 
ــع از آن  ــی آن مان ــی رقابت ــت. ویژگ ــاده اس افت
ــای  ــدن موقعیت ه ــه دی ــادر ب ــراد ق ــه اف ــد ک ش
ــا  ــترس آنه ــه در دس ــری ک ــی دیگ ــر افراط کم ت
بــود بشــوند. بنابرایــن، دانشــجویان عاقــل و 
تئودوســیوس  بــا  فزاینــده ای  طــور  بــه  آگاه 
ــده اند  ــم رای ش ــدار فرگشــت ه دوبژانســکی طرف
کــه علــم و دیــن نمی تواننــد بــا هــم در تعــارض 
باشــند، زیــرا کارکردهــای متفاوتــی دارنــد. علــم، 
ــر و کار  ــا س ــا فکت ه ــکی ب ــه دوبژانس ــه گفت ب
ــردازد  ــا می پ ــه معن ــن ب ــه دی ــی ک دارد در حال

ــن  ــتین تبیی ــه انیش ــان ک ــن، چن ــر ای ــالوه ب و ع
ــدون  ــم ب ــم لَنــگ و عل ــدون عل می کنــد، دیــن ب

ــور اســت.  ــن ک دی
ــا ناشــی  ــن دو ی ــن ای ــر تعارضــی بی ــن، ه بنابرای
ــا هــردو.  ــم قاصــر ی ــا عل ــن قاصــر اســت ی از دی
آن هــا نــه بــه جنــگ بلکــه بــه درک بهتــر 
کــه  باورمندانــی  مثــال  بــرای  فرامی خواننــد. 
ــد،  ــل می کنن ــدگار تجلی ــه آفری ــه مثاب ــدا را ب خ
الزم نیســت بکوشــند مجموعــه ناهنجــاری از 
ــای  ــاحت واقعیت ه ــه س ــر را ب ــای نامعتب متغیره
بــه  آن هــا می تواننــد  کننــد.  قاچــاق  علمــی 
در  را  طبیعــت  ســاحت  کل  بکوشــند  ســادگی 
کــه  چنــان  دهنــد  نشــان  دیگــری  پرتــوی 
تحــت نفــوذ الهــی اســت. دیدگاه هــای ایــن 
ــد  ــان می ده ــه نش ــد، ک ــا رازآمیزن ــی طبع چنین
ــرده(  ــاره ک ــز اش ــام جیم ــه ویلی ــان ک ــرا )چن چ
گســترده ای  گوناگونــی  مذهبــی،  تجربه هــای 
ــا  ــف آن را ب ــای مختل ــرا فرهنگ ه ــته و چ داش
ــی از  ــد. بعض ــان می کنن ــی بی ــای متفاوت تصویره
ــدا  ــوم خ ــال از مفه ــد اص ــای قدرتمن آن تصویره
ــان   ــن ادی ــا از بزرگتری ــه ت ــد. س ــره نمی گیرن به
بــزرگ جهان، بودیســم، دائوئیســم و کنفسیونیســم 
از آن مبــّرا هســتند و آن هایــی کــه از آن اســتفاده 
ــد.  ــی از آن دارن ــدام درک متفاوت ــد، هرک می کنن
ــه  ــا ب ــر دیدگاه ه ــی، اگ ــن گوناگون ــر ای ــه خاط ب
صــورت خــام و تحت اللفظــی )بــدون تاویــل، 
ــر  ــه نظ ــوند، ب ــت ش ــن( دریاف ــه مت ــک ب نزدی
ــا  ــد. ام ــورد کنن ــر برخ ــا همدیگ ــه ب ــد ک می رس
داده انــد  تشــخیص  بــزرگ  ســنت های  همــه 
کــه ایــن تصویر هــا، اگرچــه ضــروری، ولــی 



مجـــله 42 - شـــماره 5 34

ــد. هیــچ یــک  ــی، نامعیــن و ناکامل ان ــا جزئ ماهیت
ــی  ــاری و نهای ــکل انحص ــه ش ــد ب ــا نبای از آن ه

ــوند. ــته ش نگریس

دربردارندگی های اشتباه
دو جنــاح در جنــگ ســردی کــه امــروز در جریــان 
ــی  ــاز مهیب ــت ب ــن ذهنی ــد چنی ــت، نمی خواهن اس
را بپذیرنــد. انتخــاب هــردو گــروه قطعیتــی ســاده 
ــان  ــی، بنیادگرای ــه مذهب ــت. در جبه ــی اس و نهای
ــک  ــار ی ــن ب ــه اولی ــق - ک ــای مطل ــن ادع از ای
ــد  ــت می کنن ــد - حمای ــرح ش ــش مط ــده پی س
کــه متــون مقــدس - نــّص صریــح آن هــا - 
ــر  ــرد بیانگ ــن رویک ــتند. ای ــا هس ــون از خط مص
ــیار  ــدس بس ــاب مق ــه کت ــی ب ــپردگی عمیق سرس
ــوده،  ــول ب ــم معم ــه در پروتستانیس ــر از آنچ فرات
اســت - سرســپردگی ای کــه مشــخصا آمریکایــی 
اســت. ایــن سرســپردگی احتمــاال در ابتــدا بــه ایــن 
ــه  ــد آمــده کــه بســیاری از مهاجــران ب دلیــل پدی
امریــکا پیــش از تــرک اروپــا بــه دلیــل مذهبشــان 
مذهبشــان  و  بودنــد  گرفتــه  قــرار  آزار  مــورد 
ــی  ــه در زندگ ــود ک ــی ب ــدود چیزهای ــی از مع یک
ــا از  ــود ت ــده ب ــی مان ــد برایشــان باق ــش جدی پرتن
ــت  ــب نیس ــن، عجی ــد. بنابرای ــداری کنن آن نگه
کــه این طــور ســخت بــه آن چنــگ زده انــد 
ــه  ــی ک ــای علم ــر نظریه ه ــه در براب ــن ک ــا ای ی
ــد، از  ــت کردن ــد مقاوم ــارض بوده ان ــا آن در تع ب
جملــه کشــف ســّن زمیــن یــا نظریــه دارویــن در 
خصــوص فرگشــت. بــه ایــن ترتیــب، اواخــر ســده 
19 بســیاری از کلیســاهای آمریــکا بــه شــدت 
ــد و  ــع گرفتن ــی موض ــن نظریه های ــر چنی در براب

ــن  ــه ای ــتند، دامن ــادی داش ــوذ زی ــه نف ــا ک از آنج
ــید. ــم رس ــت ه ــه سیاس ــری ب موضع گی

تعجبــی ندارد کــه ایــن کارزار واکنشــی برانگیخت. 
بنیادگرایــی ضدعلــم تصویــر واژگونــه خــود را 
متعصبانــه ی  تولیــد کــرد: »آتئیســم علمــی« 
ــون  ــدرو نیکس ــر و ان ــان دریپ ــل ج ــی مث متفکران
وایــت. و امــروز همــان محــّرک، واکنــش مشــابه 
می کنــد.  تولیــد  را  دینــی  ضــد  شرطی شــده 
ــام  ــه تم ــت ک ــی اس ــن واکنش ــال، ای ــن ح ــا ای ب
منازعــه را از شــکل طبیعــی خــود خــارج می کنــد.
قطعــا بایــد روشــن باشــد کــه هیــچ چیــز علمــی ای 
دربــاره آتئیســم وجــود نــدارد. وجــود خــدا پرسشــی 
ــوم فیزیکــی نیســت، بلکــه  ــرای آزمون هــای عل ب
ــی  ــکل بنیادگرای ــق دارد. مش ــک تعل ــه متافیزی ب
خدانابــاوری نیســت - خدابــاوران الزم نیســت 
بنیادگرایــی را برگزیننــد - بلکــه بی ربطــی مطلــق 
آن اســت. بنیادگرایــی تالشــی انحرافــی  بــرای بــه 
کارگیــری تصویــر خــاص عبــری از خــدای متعلــق 
ــوط  ــرای حــل پرســش های مرب ــز ب ــه عصــر برن ب
ــی  ــت. مخالفان ــخ اس ــم و تاری ــای عل ــه فکت ه ب
کــه پاســخ بنیادگرایــی را بــر اســاس شــرایط وضع 
شــده توســط آن می دهنــد بــا بحــث کــردن علیــه 
ایــن پــروژه ترکیبــی - بــه عنــوان یــک بســته - 
صرفــا ســردرگمی ماهــوی آن بیــن جهــان معنــا و 

ــد. ــدگار می کنن ــا را مان ــرو واقعیت ه قلم

سوء کاربرد  ایدئولوژیک
امــروز، آن ســردرگمی آشــکارا آسیب رســان اســت. 
ــردم  ــون م ــرا اکن ــه چ ــن ک ــاره ای ــش  درب پرس
آفرینش گرایی انــد،  پذیــرش  مشــتاق  چنیــن 
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ــد  ــن را می پذیرن ــا ای ــه آن ه ــد ک ــان می ده نش
چــون ایــن تنهــا جایگزیــن موجــود بــرای چیــزی 
ــا  ــا )حت ــاوری علمــی« ی ــه آن را »خداناب اســت ک
ایــن  می نامنــد.  »داروینیســم«  گمراه کننده تــر( 
در  ریشــه هایی  کــه  اســت  ایدئولــوژی  یــک 
ــن  ــه داروی ــزی ک ــی دارد )چی ــم اجتماع داروینیس
همــواره از آن تبــّری جســته اســت(، امــا از عصــر 
ــنده  ــن نویس ــد چندی ــون از دی ــا کن ــا ت ویکتوری
انتخــاب طبیعــی را بــه  علمــی کــه مفهــوم 
روش هــای نوینــی دراماتیــزه می کننــد،  بــا دقــت 
ــاب  ــه انتخ ــو ب ــت. ژاک مون ــده اس ــرح داده ش ش
طبیعــی، رنــگ و بــوی وجودگرایانــه داده و بشــر را 
ــد  ــی عصیانگــر در جهــان تمجی ــه قهرمان ــه مثاب ب
کــرده اســت؛ بیگانگانــی کــه بــه طــرز رازآلــودی 
ــز  ــده اند. ریچــارد داوکین ــدا ش ــت ج ــه طبیع از بقی
واژه  عجیــب  انتخــاب  بــا  ویلســون  او.  ای.  و 
»خودخــواه« بــرای تکثیــر ژن  هــا، ظرافــت تاچــری 
ــه  ــد ک ــد. هــر دو نویســنده مدعی ان ــه آن افزودن ب
ایــن عبــارت مســلما چیــزی بیــش  از یک اســتعاره 
ــب  ــا اغل ــردوی ان ه ــا ه ــوده - ام ــت نب کم اهمی
ــی آن  ــای واقع ــه معن ــاده لوحانه ب ــال س آن را کام
بــه کار برده انــد )مثــال: مــا خودخــواه متولــد 
ــه  ــده ب ــن ای ــه ای ــم( و شــکی نیســت ک ــده ای ش
ــرده اســت.  ــوم رســوخ ک ــن عم ــن شــکل بی همی
ایــن همچنیــن بــا اصــرار عمومــا یک طرفــه 
آن هــا بــر رقابــت بی رحمانــه بــه جــای همــکاری 
بــه عنــوان نیــروی پایــه زندگــی همخــوان اســت 
ــه  ــار ت. ه. هاکســلی ب - چیــزی کــه بیشــتر از آث
ــه  ــر ب ــن عناص ــن. ای ــه داروی ــد و ن ــت می آی دس
ــر و  ــدت عط ــه ش ــه ب ــه ک ــوژی فردگرایان ایدئول

بــوی دهــه 1980 را دارد، اضافــه می شــوند و 
ــند  ــته باش ــان را داش ــه خودش ــت نکت ــن اس ممک

ــت.  ــم نیس ــا عل ــم - قطع ــرار می کن ــا - تک ام
ــی  ــق هویت یاب ــس از طری ــم ارتودک ــن، عل بنابرای
بی اعتبــار  آن  بــه  نامربــوط  امــری  نادرســت 
شــده اســت - نوعــی از داروینیســم کــه نــه 
ــانی  ــدت ضــد انس ــه ش ــه ب ــن بلک ــا ضــد دی تنه
ــوداگران  ــدون شــک کار س ــاله ب ــن مس اســت. ای
زیــادی  تــا حــد  را  آفرینش گرایــی  بــه  بــاور 
ــن  ــرای یافت ــالش ب ــا در ت ــد. آن ه ــاده می کن س
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 
ــه  ــام خــود ب ــرای رســاندن پی ــوز ب ــا هن ــد. ام بزنن
  ID ــه ــود. نظری ــد ب ــی غیرعلمــی خواهن ــدر کاف ق
)طراحــی هوشــمند( آخریــن زنجیــره در ایــن خــط 
ــد  ــه نظــر می رس ــان سســت ب ــد اســت و چن تولی
کــه دشــوار اســت ببینیــم چگونــه می توانــد 
ــن کار  ــا ای ــد. ام ــل کن ــی تحمی ــه کس ــود را ب خ
ــه  ــخی از رابط ــم راس ــدون فه ــرا ب ــد. زی را می کن
ــر ایــن  بیــن »واقعیــت« و »معنــا«، مــردم در براب
تحمیل هــا تقریبــا بی دفاعنــد. کســی می توانــد 
ــان تر  ــم را آس ــن فه ــه ای ــد ک ــش نه ــی پی راه
ــن دو  ــس ای ــر تدری ــه درگی ــرادی ک ــا اف ــد؟ آی کن
موضــوع اساســی هســتند، می تواننــد بــه گونــه ای 
بــا هــم شــور کننــد تــا راه بهتــری بــرای توضیــح 
رابطــه بیــن ایــن دو ســاحت زندگــی پیــدا کننــد؟ 
ــه  ــه نظــر می رســد ک ــر، ب ــن ام ــق ای ــدون تحق ب

ــود. ــب ش ــیاری را موج ــرهای بس ID دردس
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فوئـرباخ عشـق و الـحاد

ــه  ــت ب ــدان آتئیس ــیاری از منتق ــال بس ــه ح ــا ب ت
مســیحیت، آموزه هــای مســیحیت را غیرقابــل 
قبــول یــا مبتنــی بــر توهــم دانســته اند. امــا 
ــه  ــد ک ــا کرده ان ــا ادع ــی از آن ه ــداد کم ــط تع فق
تعریــف مســیحیت از مفهــوم عشــق، تقدیــس 
ــه  ــت بشــری اســت. و کســانی ک ــن فضیل باالتری
آن را بپذیرنــد، ناگزیــر هســتند مســیحیت را انــکار 
ــت  ــدان آتئیس ــی از منتق ــداد اندک ــط تع ــد. فق کنن
ممکــن بــود ایــن جملــه را بنویســند یــا حتــی آن 

ــد: ــم بدانن ــل فه را قاب
»همان طــور کــه خــدا خــودش از روی عشــق 
ــدا را از روی  ــد خ ــم بای ــا ه ــس م ــد، پ رد می کن
عشــق انــکار کنیــم. چــرا کــه اگــر خــدا را قربانــی 
عشــق نکنیــم، بایــد عشــق را فــدای خــدا کنیــم و 
بــه رغــم ویژگــی عشــق، خــداِی تعصــب مذهبــی 
کــه وجــودی شــر اســت داریــم.« در ادامــه تــالش 

ــم. ــم کنی ــل فه ــب را قاب ــن مطل ــم ای می کنی
عبــارت بــاال در کتــاب مشــهور لودویــگ فوئربــاخ 
»ذات مســیحیت« )1841( آمده اســت. کتابــی کــه 
بــه محــض انتشــار در اروپــا، حساســیت برانگیخــت 
ــس  ــوت رمان نوی ــرج الی ــط ج ــرعت توس ــه س و ب
ــن  ــم ای ــش اعظ ــد. بخ ــه ش ــی ترجم ــه انگلیس ب
حساســیت بــه دلیــل واژگــون کــردن هوشــمندانه 
ــم  ــی ایدئالیس ــود، یعن ــان خ ــرح زم ــفه مط فلس
هگلــی بــود. تــز اصلــی  فوئربــاخ مبنــی بــر 

ــت  ــناختی طبیع ــان، انعکاســی روان ش ــه خدای اینک
ــان  ــر همچن ــتند، در دوران معاص ــر هس ــود بش خ
هــوک  ســیدنی  مثــال  دارد.  تحســین کنندگانی 
و  جامع تریــن  »همچنــان  او  نظریــه  می گویــد 
ــرای مطالعــه  ــه موجــود ب متقاعدکننده تریــن فرضی
ــس،  ــا مارک ــگل ت ــت.« )از ه ــی اس ــان تطبیق ادی

.)221 ص   ،1936
چیــزی کــه در وهلــه اول خواننــده فوئربــاخ را 
تحــت تاثیــر قــرار می دهــد، میــزان همدلــی ایــن 
فیلســوف خدانابــاور بــا اعتقــادات مســیحی اســت. 
ــدل  ــن هم ــا دی ــود ب ــته ب ــی نوش ــار جای او یک ب
ــش از  ــن پی ــاله دی ــرای او مس ــه ب ــرا ک ــت چ اس
ــه موضوعــی تئوریــک، مســاله ای  تبدیــل شــدن ب
عملــی بــوده اســت. فوئربــاخ بــر خــالف بســیاری 
ــا رد نکــرد  ــاور، مذهــب را صرف ــدان خداناب از منتق
و تــالش نکــرد ماننــد بســیاری از فیلســوفان 
فلســفه  کــه  دهــد  نشــان  خــود  هم عصــر 
ــر  ــد، بهت ــب می گوی ــه مذه ــزی را ک ــد چی می توان
ــود  ــدن روش خ ــادی« خوان ــا »انتق ــد. ب ــان  کن بی
ــن  ــدن آن، منظــور او ای ــی« خوان ــای »منف ــه ج ب
ــن را از »درون«  ــرده اســت دی ــعی ک ــه س ــود ک ب
ــد آن  بفهمــد؛ یعنــی، آن طــوری کــه یــک باورمن
ــت  ــاخ می خواس ــد. فوئرب ــد آن را دریاب را می فهم
ــا  ــد؛ ت ــت کن ــودش صحب ــب خ ــد مذه ــازه ده اج
ــی  ــن معمول ــک مؤم ــه ی ــه ک ــی  ک ــد هنگام بتوان

ون هاروی
برگردان:رامتینشاهینفر
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را  باورهایــش  و  می خوانــد  آواز  می کنــد،  دعــا 
فرامی خوانــد، در جایــگاه یــک شــنونده قــرار بگیرد. 
او مدعــی بــود کــه بــا ایــن روش انتقــادی کشــف 
کــرده اســت کــه مهم تریــن اعتقــاد یــک مســیحی 
ایــن اســت کــه خــدا »عشــق« اســت. بــه واســطه 
ایــن فهــم از بــاور مســیحی، فوئربــاخ بــه تحلیــل 

ــت.  ــای آن پرداخ ــق و داللت ه ــده عش ای
فهــم نتیجه گیــری اولیــه فوئربــاخ در این کــه 
ــش  ــم و بی ــدا انعکاســی روانشــناختی اســت، ک خ
اســت: خداونــد مســیحی عینیت یافتــه   ســاده 
ــل، اراده و  ــد عق ــای اساســی انســان مانن ویژگی ه
ــاس  ــر اس ــری او ب ــا نتیجه گی ــت. ام ــاس اس احس
ــض  ــص و غام ــتدالل های ناق ــه ای از اس مجموع
ــت  ــال، الزم اس ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــام ش انج
برخــی از آن هــا را بفهمیــد تــا بدانیــد چــرا مفهــوم 
عشــق بــرای تحلیــل فوئربــاخ بســیار مهــم اســت.
ــه منشــا خودآگاهــی  ــوط ب اولیــن اســتدالل او مرب
اســت. اســتداللی کــه از بســیاری جهــات متکــی 
بــه فلســفه روح هــگل اســت. بــه صــورت خیلــی 
ســاده، هــگل و فوئربــاخ هــر دو معتقــد بودنــد کــه 
ــرط  ــت و ش ــی اس ــاص روح، خودآگاه ــی خ ویژگ
ــوژه ای  ــی از س ــی، آگاه ــاد خودآگاه ــکان ایج ام
ــو«.  ــک »ت ــی از ی ــی آگاه ــت، یعن ــر« اس »دیگ
بنابرایــن، »مــن« خــودآگاه در مقابــل موجــود 
ــو«،  ــد، »ت ــود می آی ــه وج ــری ب ــدن دیگ دارای ب
ــه  ــرای ایــن »تــو« تبدیــل ب ــگاه »مــن« ب کــه آن
یــک ابــژه می شــود. بــه طــور خالصــه، شناســایی 
ــی  ــاد خودآگاه ــم ایج ــری، اصــل مه ــط دیگ توس
ــگل،  ــفه روح ه ــری در فلس ــا تغیی ــی ب ــت. ول اس
فوئربــاخ اســتدالل می کنــد کــه در فرآینــد مواجــه 

ــات  ــرد از خصوصی ــر ف ــوژه ای دیگ ــا س ــدن ب ش
»مــن«  می شــود.  آگاه  دیگــری  بــا  مشــترک 
ــوری  ــه جان ــک گون ــوی از ی ــه عض ــد ک می فهم
بــه دومیــن  ایــن مســیر  فوئربــاخ در  اســت. 
ــه  ــتداللی ک ــد. اس ــود می رس ــم خ ــتدالل مه اس
بــه خصوصیــات عضویــت در یــک گونــه جانــوری 
ــوع  ــه ن ــد ک ــتدالل می گوی ــن اس ــردازد. ای می پ
تجربــه ممکــن بــرای هــر گونــه جانــوری وابســته 
بــه توانایی هــای متمایــز آن گونــه اســت، یــا 
ــاخ آن را »قــدرت« نامیده اســت.  آن چــه کــه فوئرب
هــر گونــه ای دیــدگاه مخصــوص خــود بــه جهــان 
ــود را  ــه، خ ــک مورچ ــال، ی ــوان مث ــه عن را دارد. ب
در جهــان بــا توانــی متفــاوت از یــک ســگ پیــش 
»قــدرت«  خــاص  ویژگی هــای  آن  می بــرد. 
نامیــده می شــوند، زیــرا شــرایط ایجــاد هــر تجربــه 
ممکنــی هســتند. عــالوه بــر ایــن، اســتفاده از ایــن 
و  ســالمتی  پیش  شــرط  متمایــز،  توانایی هــای 
ــه  ــه ب ــان ک ــه انس ــت. در نتیجــه، گون ــادی اس ش
واســطه خودآگاهــی از ســایر حیوانــات متمایــز 
می شــود، ضرورتــا خصوصیــات خــود را بــه مثابــه 
کمــال و مطلــق در نظــر می گیــرد، چــرا کــه ایــن 
خصوصیــات چیــزی هســتند کــه تجربــه خــودآگاه 

را ممکــن می ســازند.
ــود در  ــت خ ــه عضوی ــرد متوج ــه ف ــی ک هنگام
گونــه ای شــود کــه ویژگــی  آن گونــه کمــال اســت، 
ــه ای  ــودش نمون ــه خ ــود ک ــن آگاه می ش همچنی
ــرد  ــل و ف ــه کام ــت. گون ــه نیس ــل از آن گون کام
ــدود و  ــرد مح ــی ف ــا ول ــه مان ــت. گون ــص اس ناق
ــرد و  ــن ف ــاوت بی ــن تف ــرا اســت. خاســتگاه دی می
ــی و  ــه جاودانگ ــل ب ــاس می ــر اس ــت. ب ــه اس گون
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آرزوی کامــل بــودن، تخیــل کــه نوکــر احساســات 
ــه دســت  اســت، ویژگی هــای ماهــوی انســان را ب
ــل  ــان کام ــوم ابرانس ــا را در مفه ــرد و آنه می گی
-کــه فــرد در برابــر آن خــود را بــه عنــوان 
ــد.  ــت می بخش ــد - عینی ــص می بین ــودی ناق موج
ــط  ــدن توس ــناخته ش ــرد آرزوی ش ــس از آن، ف پ
ســوژه ابرانســان و کمــک او را دارد و تــالش 
ــه  ــک ب ــا و مناس ــردن، دع ــی ک ــا قربان ــد ب می کن
رســمیت شــناخته شــود. بدیــن شــکل، احساســات 
ــت و  ــان اس ــر انس ــاخ هدایت گ ــر فوئرب ــه از نظ ک
ــای  ــه کمال ه ــت، ب ــاوت اس ــت بی تف ــه واقعی ب
ــک  ــا کم ــود و ب ــل می ش ــا متص ــر م ــورد نظ م
تخیــل آنهــا را بــه یــک موجــود مســتقل و 
ــی کــه مصــداق  ــد، خدای اســتعالیی تبدیــل می کن

ــد: ــاخ می نویس ــت. فوئرب ــات اس ــن احساس ای
»موجــود الهــی چیــزی جــز همــان موجــود انســانی 
ــه نیســت، کــه  ــش یافت ــا طبیعــت انســانی پاالی ی
از محدودیت هــای فــردی انســان آزاد شــده و 
ــوان  ــه عن ــه او ب ــه اســت - انســان ب ــت یافت عینی
موجــودی دیگــر و متمایــز فکــر می کنــد واحتــرام 
می گــذارد. بنابرایــن تمــام صفــات ذات الهــی، 

ــت« )ص 14(. ــر اس ــات ذات بش صف
ــای  ــه ویژگی ه ــت ک ــی آگاه نیس ــخص مذهب ش
خــود را منعکــس می کنــد »در واقــع نادانــی نســبت 
بــه ایــن مســئله بــرای شــخص مذهبــی، بــا توجــه 
بــه ماهیــت خــاص دین، اساســی اســت« )ص 13(. 
بــا ایــن حــال، بــه وســیله ایــن انعــکاس اســت کــه 
ــده آل  ــه خصوصیــات ای ــار اول ب ــرای ب انســان ها ب
خــود آگاهــی پیــدا می کننــد. بــه عقیــده فویربــاخ، 
ــتقیم  ــی غیرمس ــورد از خودآگاه ــن م ــب اولی مذه

مذهــب  در  پیشــرفتی  هــر  و  اســت  انســان 
ــا،  ــن ج ــت. در ای ــی اس ــت در خودشناس پیش رف
ــفه روح  ــا فلس ــباهت هایی ب ــاخ ش ــه فوئرب اندیش
ــر  ــه از منظ ــی ای ک ــا واژگون ــی ب ــگل دارد، ول ه
ــت  ــگل می گف ــت. ه ــی اس ــی انحراف ــک هگل ی
روح مطلــق، خــودش را بــا ســاختن جهــان بشــری 
ــگ  ــف فرهن ــل مختل ــد. او مراح ــت می بخش عینی
ظهــور  از  لحظه هایــی  عنــوان  بــه  را  بشــری 
ایــن روح در نظــر می گیــرد. در نتیجــه، هــگل 
ــان  ــع ادی ــه تجمی ــوان نقط ــه عن ــیحیت را ب مس
ــاوری، هندوئیســم، بودیســم، مذهــب  متنــوع روح ب
ــگل  ــت. ه ــت می پنداش ــی و یهودی ــی، روم یونان
ــت،  ــق اس ــن مطل ــیحیت دی ــه مس ــود ک ــد ب معتق
چــرا کــه ایــده تجســد ســمبل حقیقــت متافیزیکــی 
اســت کــه توســط فلســفه تحقــق یافتــه، و مطلــق 
ــان  ــود در جه ــه خ ــل ب ــت بخشــیدن کام در عینی
خــارج بــا خلقــت از خودبیگانــه شــده خــود آشــتی 
ــخ  ــرای هــگل، تاری ــارت دیگــر ب ــه عب ــد. ب می کن
می شــود  جمــع  مســیحیت  در  کــه  مذاهــب 
بازنمایــی پیشــرفته ایــن حقیقــت بــود کــه مطلــق 
ــت.  ــوژه اس ــک س ــه ی ــت بلک ــخصی نیس غیرش
فوئربــاخ مفهــوم پیشــرفت روح هــگل را پذیرفــت، 
امــا اســتدالل او را واژگــون ســاخت. هــگل گفــت 
ــای  ــعه فرهنگ ه ــق توس ــق از طری ــه روح مطل ک
ــه  ــی ک ــد، در حال ــی می رس ــه خودآگاه ــانی ب انس
فویربــاخ اســتدالل می کنــد کــه بشــریت از طریــق 
ــد.  ــی می رس ــه خودآگاه ــق ب ــر مطل ــکاس ام انع
هماننــد هــگل، او هــم می گویــد مســیحیت دیــن 
مطلــق اســت، امــا فقــط بــه ایــن دلیــل کــه خدای 
جنبه هــای  کامل تریــن  آن،  در  شــده  توصیــف 
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ــدرت  ــی ق ــش دارد، یعن ــانی را درون ــت انس طبیع
ــان ها. ــر انس ــه دیگ ــق ب ــدردی و عش هم

عشق خدا را انکار می کند
کتــاب  اســتدالل های  پیشــرفت  بــا  هم زمــان 
ــاخ  ــود فوئرب ــخص می ش ــیحیت«، مش »ذات مس
اعتقــاد داشــت کــه یــک موجــود )صرفــا( اخالقــی 
ــنه  ــه تش ــان هایی ک ــرای انس ــد ب ــل نمی توان کام
همــدردی و عشــق هســتند جــذاب باشــد. او 
اســتدالل می کنــد کــه قانــون اخالقــی تنهــا 
ــی  ــد، ول ــاد می کن ــودن را ایج ــکار ب ــی گناه آگاه
ــد.  ــا می ده ــه م ــودن را ب ــرد ب ــی ف ــق آگاه عش
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 می کنــد. 
ــود کــه تقریبــا در همــه ادیــان،  ــاخ معتقــد ب فوئرب
ــاوت نیســتند،  ــه انســان ها بی تف ــان نســبت ب خدای
ــا  امــا تنهــا خــدای مســیحی اســت کــه خــود را ب

ــد. ــن می بخش ــق تعی عش
بایــد مســئله را بــه ایــن شــکل صورت بنــدی 
ــی  ــه ویژگ ــن »عشــق« اســت ک ــه ای ــم - ک کنی
زیــرا   - اســت  مســیحی  خــدای  تعین بخــش 
اســتدالل فوئربــاخ ایــن اســت کــه در مــورد 
مذهــب، ویژگی هــا از ســوژه مهم تــر هســتند، 
ــکاس  ــه انع ــتند ک ــا هس ــن ویژگی ه ــه ای ــرا ک چ
ــاره انعــکاس مســیحی  می یابنــد. ایــن مفهــوم درب
بــه شــکل  اســت کــه  ویژگــی »عشــق«  از 
ــود  ــه شــکلی رازآل ــان می شــود و ب غیرمســتقیم بی
کــه عشــق رابطــه ماهــوی انســانی بیــن »مــن« و 

ــه  ــز را ب ــع مســیحیت دو چی ــو« اســت. در واق »ت
ــرای  ــا ب ــق. ام ــدا و عش ــد: خ ــه می کن ــا عرض م
مســیحیت فاجعه آمیــز خواهــد بــود اگــر خــدا 
ــه عنــوان ســوژه ای پشــت ویژگــی عشــق  تنهــا ب
ــه شــود، »قــدرت  ــا مســتقل از آن در نظــر گرفت ی
شــدیدی کــه بــه عشــق متعهــد نیســت« )ص 52( 
مادامــی کــه ســوژه پشــت ویژگــی عشــق پنهــان 
شــود یــا مســتقل از آن باشــد، همچنیــن موجــودی 
ــن خــون  ــز وجــود خواهــد داشــت کــه از ریخت نی
ــی  ــرد - خــدای افراط گرای ــذت می ب ــدان ل ناباورمن
ــد  ــه خداون ــد ک ــیحیت می گوی ــا مس ــی. ام مذهب
ــی از ســعادت  ــه علــت نگران تنهــا پســر خــود را ب
بشــر قربانــی می کنــد. بــه عبــارت دیگــر، عشــق، 
خــدا را مجبــور می کنــد تــا از الوهیــت خــود 
ــه خاطــر  ــکار ب ــن ان ــد ای ــاخ می گوی بگــذرد. فوئرب
عشــق بــه بشــریت اســت، چــرا کــه جهت گیــری 
ــه  ــعادت گون ــمت س ــه س ــن ب ــز در دی ــه چی هم

ــت. ــوری اس جان
فقــط در قربانــی شــدن خدایــی نیســت کــه 
ــه در  ــد، بلک ــا را دی ــه گونه ه ــق ب ــوان عش می ت
ــوان آن را  ــر خــود عیســی مســیح هــم می ت تصوی
مشــاهده کــرد. ایــن در رنجــی کــه مســیح می بــرد 
ــی  ــت، رنج ــت اس ــل روی ــخص قاب ــور مش ــه ط ب
کــه بــه واســطه عضویــت در یــک گونــه بــه وجــود 
می آیــد. بــرای فوئربــاخ »عشــق چیــزی جــز پــی 
ــت« )ص 269( ــا نیس ــدت گونه ه ــه وح ــردن ب ب

ــه دیگــر انســان ها مرتبــط  زیــرا در عشــق، فــرد ب
ــط  ــودش مرتب ــه خ ــه ب ــور ک ــود، همان ط می ش
اســت. در عشــق مــا رنــج دیگــران را بــه شــکلی 
ســهیم می شــویم کــه گویــی رنــج خودمــان اســت. 
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ــه  ــق ب ــگاه عش ــه جای ــه ب ــی ک ــن، هرکس بنابرای
بشــریت ارتقــا پیــدا کنــد، آنطــور کــه مســیح بــدان 
جــا رســید، دیگــر بــه مســیح یــا مســیحیت نیــازی 
ــت و  ــق گونه هاس ــه عاش ــی ک ــرای کس ــدارد. ب ن
اجــازه می دهــد قلــب آنهــا در بــدن خــودش بتپــد، 

مســیح ناپدیــد خواهــد شــد.

تناقض بین عشق و ایمان
ــوان ایــن مســاله  گرچــه ممکــن اســت ســخت بت
را تمــام و کمــال درک کــرد، امــا بــه نظــر واضــح 
اســت کــه تاکیــد فورئربــاخ بــه حــدی اســت کــه 
ــالف  ــرد. برخ ــراق ک ــت آن اغ ــوان در اهمی نمی ت
مســیحیت،  منتقــد  دیگــر  ویران گــر  تــالش 
ــالق  ــرد اخ ــالش ک ــاخ ت ــه، فوئرب ــش نیچ فردری
انســان گرایی  مبنــای  عنــوان  بــه  را  عشــق 
ــب  ــک قل ــد. »ی ــظ کن ــود حف ــه خ طبیعت گرایان
ــک  ــه در ی ــه اســت ک ــب گون ــو از عشــق، قل ممل
اصــول  کتــاب   در  فــرد می تپــد« )ص 268(. 
ــن  ــاله روش ــن مس ــم ای ــده )1843( ه ــفه آین فلس
ــی کــه او می نویســد »ماهیــت انســان  اســت. جای
ــادار  ــرد معن ــا ف ــرد ب ــدت ف ــه و وح ــا در جامع تنه

ــد 59(. ــت« )بن اس
دیدگاه هــای فوئربــاخ دربــاره اهمیــت عشــق 
ــل  ــان و عم ــاب ایم ــی در ب مســیحی در فصل های
مســیحی، مفهــوم عبــادت، ایــده معجــزات، تثلیــث، 
تجســد، خواســت الهــی و رســتاخیز نوشــته شــده 
ــد  ــش مانن ــدام از مقاالت ــاید هیچ ک ــا ش ــت. ام اس
ــرای  ــبی ب ــده مناس ــادت توصیف کنن ــاب عب در ب
»هرمنوتیــک همدلــی« فوئربــاخ نباشــد کــه روش 
ــان و  ــات مومن ــه مناج ــه ب ــوش دادن همدالن گ

زیــر نظــر گرفتــن کارهــا و درک احساســات 
ــه می گویــد عبــادت،  آن هــا اســت. او در ایــن مقال
ــرا در  ــد. زی ــان می ده ــب را نش ــی مذه ذات نهای
ــود را  ــن خــدای خ ــه مؤم ــادت اســت ک ــن عب حی
خطــاب قــرار می دهــد و بــه مثابــه یــک »تــو« بــا 
ــود  ــا وج ــی ب ــر گاه ــود. عبادت گ ــه می ش او مواج
ــاد، از شــکوفایی  ــا اعتم ــان ب ــدوه، همچن غــم و ان
ــن  ــه مؤم ــرا ک ــد. چ ــرف می زن ــان ح ــی انس نهای
ــد.  ــروز می ده ــی را ب ــات قلب ــن احساس عمیق تری
ــه  ــت ک ــح اس ــل توضی ــرتی غیر قاب ــدا، حس »خ
در اعمــاق قلــب ریشــه دارد« )EC، ص 122(. 
فوئربــاخ عقیــده دارد کــه در نظــر گرفتــن عبــادت  
صرفــا بــه عنــوان نمایــش وابســتگی ســاده انگاری 
ــد  ــی بی قی ــاد قلب ــادت، در اعتم ــه عب ــت. بلک اس
ــده  ــکار برآم ــه اف ــه ب و شــرط ریشــه دارد. بی توج
ــق  ــودی مطل ــر موج ــزش ب ــا تمرک ــاز، تنه از نی
ــرز  ــد و م ــی ح ــدری ب ــده از ذات پ ــت. برآم اس
بــرای انســان، کــه مهربــان و دوست داشــتنی 
ــن  ــن و مقدس تری ــب، واالتری ــن ترتی ــت. بدی اس
احساســات انســان واقعیت هــای الهــی هســتند 

.)142 )ص 
ــاخ معتقــد  ــر عشــق، فئورب ــا وجــود تأکیــد ب امــا ب
و  متناقــض  ســاختاری  مســیحیت  کــه  بــود 
بیگانه کننــده )بــه معنــای هگلــی( دارد. مســیحیت 
ــه روح  ــرا ک ــد چ ــار بیگانگــی می کن انســان را دچ
ــازی  ــا عینی س ــکاس ی ــرای انع ــوز ب ــانی هن انس
ــارت  ــه عب ــت. ب ــب نیس ــی مناس ــن مفاهیم چنی
ــه  ــود را ب ــه خ ــای گون ــان ویژگی ه ــر، انس دیگ
ــای  ــه ج ــرده ب ــالق ک ــی اط ــودی ماوراطبیع موج
آنکــه آنهــا را بــه عنــوان ویژگی هــای خــود 
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بپذیــرد. مســیحیت متناقــض اســت، زیــرا دو 
فضیلــت اساســی ناســازگار عشــق و ایمــان را 

توامــان در دل خــود دارد.
ــش  ــان، در بخ ــق و ایم ــاخ از عش ــل فوئرب تحلی
»ماهیــت  عنــوان  بــا  مســیحیت«،  »ذات  دوم 
الهیاتــی یــا غلــط دیــن« روی می دهــد. او در 
ابتــدا بــه تناقض هایــی کــه در مفهــوم خــدا پیــدا 
تناقضــات  بــه  ســپس  و  می پــردازد  می کنــد 
بیــن ایمــان و عشــق می پــردازد. بــه عنــوان 
مثــال، مســیحیان بــر ایــن باورنــد کــه اعتقاداتــی 
ــان  ــروان ادی ــا پی ــاوران ی ــد و بی ب ــت دارن درس
ــه  ــی ک ــا از آنجای ــتند. ام ــتباه هس ــر در اش دیگ
ــر و کار  ــتگاری س ــا رس ــت ب ــای درس ــن باوره ای
ــه  ــد، بلک ــا ندارن ــاور خط ــا ب ــاوران تنه ــد بی ب دارن
ــوان  ــه عن ــود را ب ــان، خ ــتند. ایم ــرگردان هس س
پدیــده ای ممتــاز در نظــر می گیــرد، هدیــه ای کــه 
از روی لطــف بــه مومنــان داده شــده و بــه کافــران 
ــد  ــاخ نمی توان ــن، فئورب ــت. بنابرای ــده اس داده نش
ــه  ــد، بلکــه ب ــن ایمــان را نوعــی از عشــق بدان ای
ــی  ــب فروتن ــر در قال نظــرش بیشــتر نوعــی تحقی
ــراد حــس بزرگــی و  ــه اف اســت. اگرچــه ایمــان ب
مهم بــودن می دهــد، امــا ایــن حــس عاریتــی 
ــک  ــه در ی ــخدمتی ک ــر پیش ــد تکب ــت. مانن اس
ــه او  ــا اینک ــد ب ــت کار می کن ــتوران گران قیم رس

ــت. ــخدمت اس ــک پیش ــا ی صرف
ــن  ــه ایمــان ای ــاخ علی ــد فوئرب ــا شــدیدترین نق ام
بــود کــه بــه عنــوان »بــاور درســت« خــود را بــه 
شــکل یــک دگــم ابــراز می کنــد. در نتیجــه، 
ــه  ــر ب ــد و منج ــذف می کن ــران را ح ــان دیگ ایم
ــن  ــه ای ــود ک ــی ش ــانی م ــتن کس ــمن انگاش دش

ــرد  ــه می گی ــاخ نتیج ــد. فوئرب ــم را نمی پذیرن دگ
کــه کلیســا در نهایــت خــود را در محکــوم کــردن 
ــه  ــرا ک ــد »چ ــه می کن ــدان توجی ــران و مرت کاف
ایــن محکومیــت ماهیــت ایمــان اســت« )ص 
ــت  ــا خصوم ــت ضرورت ــن محکومی ــا ای 252(. ام
ــف  ــر دو مخال ــه ه ــد ک ــاد می کن ــب ایج و تعص
عشــق هســتند. در مقابــل، در مفهــوم عشــق، 
یکــی شــدن فــرد بــا شــخص دیگــر دیــده 
ــخص  ــر ش ــی اگ ــو - حت ــا ت ــن ب ــود - م می ش

ــد. ــته باش ــی داش ــال متفاوت ــده کام ــر عقی دیگ
بســیاری از مفســرین فوئربــاخ تأکیــد دارنــد کــه 
نقــد او بــه مســیحیت عمدتــا وابســته بــه مفهــوم 
ــت  ــوان گف ــا می ت ــت. ام ــی اس ــی بیگانگ هگل
ــات  ــل تناقض ــی او، روی تحلی ــد اصل ــه تاکی ک
بیــن عشــق و ایمــان اســت. فوئربــاخ نقــد خــود 
ــان  ــه پای ــق ب ــتایش عش ــا س ــیحیت را ب از مس
می رســاند؛ ایــن ســتایش را بــا ایــن ادعــای 
ــه  ــی گون ــت ذهن ــق، واقعی ــه »عش ــب ک عجی
ــق  ــود عش ــن خ ــه ای ــت« )ص 268( و اینک اس
ــه  ــت و ن ــم اس ــیحیت مه ــرای مس ــه ب ــت ک اس
ــب  ــت، ترکی ــق اس ــس عش ــه در پ ــوژه ای ک س
ــت«،  ــق اس ــد، عش ــزاره »خداون ــد: در گ می کن
ســوژه تاریکــی ای اســت کــه ایمــان خــود را در 
ــا  ــه ذات ــوژه ای را ک ــت س ــه نخس ــد، ک آن می تن
تاریــک اســت روشــن می ســازد« )ص 264(. 
ایــن همــان اســتداللی اســت کــه قابــل درک تــر 
کــه  همان طــور  اســت.  قانع کننــده  الزامــا  و 
خــدا بــه خاطــر عشــق در حلــول مســیح خــود را 
ــد  ــه خاطــر عشــق بای ــز ب ــا نی ــار گذاشــت، م کن

ــم. ــار بگذاری ــدا را کن خ




