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  درباره نويسنده
، داراي درجه دكتري آهنگسازي اركستررهبر ، )Dale McGowan( نواگديل مك

تار ويراس است. سپري كردهاستاد دانشگاه  عنوانبهسال را  15و پيش از نويسنده شدن 
 كتابي الزامي براي(«ي از اصول اعتقاد دورو نويسنده همكار كتاب پرورش كودكان 

را  كه باالترين فروش به نقل از نيوزويك) و پرورش آزادانديشان دو كتاب -» خواندن
به والدين بدون دين دارد، هم چنين ديل كارگاه آموزشي والدين سكوالر را در شهرهاي 

» ١اينگ آو اليفند مي«كرده و داراي يك بالگ پربازديد به نام  شمال امريكا اداره
  ).www.parentingbeyondbelief.com\\blogبراي والدين بدون مذهب است (

) را Voices of Unbelief( ٢نا باورديل هم چنين گلچيني تاريخي از نداي 
ن گراها كه منتقدااز سوي بيخدايان و ندانم شدهارائهسندهاي ويراستاري كرده است: 

) را Calling Bernadette’s Bluffداستان طنز ديل به نام كالينگ برنادتز بلوف (
  .اندخوانده» يك شورش«و » پيروزي طنز«بدون شك 
 نعنوابهميالدي) براي كار وي براي تربيت بدون دين  2008( 1387سال  در

 ادگذارينبسال هاروارد برگزيده شد. ديل افزون بر سخنراني و نوشتن، مدير  يگراانسان
است كه يك بنياد نيكوكاري غيرانتفاعي  نهاد فراتر از اصول اعتقادات سهيرئئتيه

  استوار است. گراانساناست كه بر تشويق و حمايت از دهش و سخاوت 
ييات . براي دانستن جزكنديمديل با همسر و سه فرزندش در نزديكي آتالنتا زندگي 

  .DaleMcGowan.comبيشتر يا تماس با وي برويد به 
   

                                                 
1. The Meming of Life 
2. Voices of Unbelief 



 
 
 
 

 

  

  تقديم
كه مرا  كنميمپيشكش  Carol McGowanو  Daveرا به والدينم  اين كتاب

 شودينمكه به اين موضوع  گفتندينم گاهچيهكنجكاو به جهان واقعي بار آورده و 
  انديشيد.

براي  شوديمپيشكش  Delaneyو  Connor ،Erinاين كتاب به كودكانم 
  .هاآنجبران زحمات 

  اي بزرگ.است براي مخاطره همه چي تمامكه ياوري  Beccaپيشكش به  نيچنهم
   



 
 

  

 

  نويسنده يهايسپاسگزار
  

سپاسگزارم كه  Hemant Mehtaاز هر چيز از دوست بيخدا و بزرگ  پيش
تم. سنخستين شخصي بود كه انديشيد من فرد درست و خوبي براي نوشتن اين كتاب ه

 Amandaو  Ed Bucknerبسيار مديون دو غول جهان آزادانديشي  من

Metskas كه زمان و وقت خود را صرف خواندن اين كتاب كردند در حالي  هستم
  و بيراهه رفتن راهنماي من بودند. هنگام سرگردانيكه هنوز مشغول نوشتن آن بودم و 
Greta Christina  وJennifer Michael  دو نويسنده و

آنان بيش از هر چيز ديگري در اين پروژه  يهانوشتهانديشمند بزرگ هستند كه از 
  .امگرفتهبه كار 

وشتن ن به كارمندان و كارآموزان بنياد فراتر از باور كه هنگام شماريبسپاس 
-Airan Wright, Brittany Shoots: دداشتن نگه وجوشجنبا را پر فض ،كتاباين 

Reinhard, Claire Vinyard, Kelly Wright, Walker Bristol, Joshua 
Brose, Cathleen O’Grady, Andrew Geary, Sam Shore, Sarah 
Hamilton, Kate Donovan, Chana Messinger, Corey Glasscock, 

Lauren Laneهاييدوتاس ويژه براي ... و سپا Noelle George  وAJ 

Chalom.  
اينگ آو اليف كه از سوي خوانندگان بالگ من در ميم يپرارزشاطالعات 

)The Meming of Life (كه كمك كرد به چندين پرسش بزرگ  شدهارائه
  پي برم.

 John Wileyدر  ياحرفهپشتيبان و  گروهبه اعضاي  فرستميمسپاس فراوان 

& Sons, Inc به ويژه به ،Anam Ahmed  وChad Sievers  و كارگزار عالي
  .Dr. Uwe Stenderخودم 



 
 
 
 

 

كه هم چنين هر برگ  Beccaعشق و سپاس تقديم همسرم  يهمهدست آخر 
و  Connor ،Erinعالي خودم و سه كودك  ويراستهاين كتاب را خوانده و آن را 

Delaney دارد.. ارزش اين بستگي كامل به شما  
  
  

  ناشر يهايسپاسگزار
  

بر  امنثبتنظرات خويش را به همراه اين كتاب مايه افتخار ماست؛ لطف كرده 
بفرستيد. براي اظهار نظرات ديگر  http://dummies.custhelp.comخط به نشاني 

-726-2974به شماره  متحدهاالتيابا بخش خدمات مشتريان در  ميكنيمخواهش 
ارسال  317-572-4002يا نمابر  317-572-3993و در خارج امريكا به شماره  877

  فرماييد.
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شدن  آگاهكه براي  يبرگردان اين كتاب پيشكش ايرانيان
كوشند، كساني كه آگاهي يافتن را يكي از بزرگترين مي

  اهداف خويش مي دانند.
  
  
  

   



 
 

  

 

  

  ديباچه مترجم
رد آن و كارب شدهنوشتهو براي كشوري ليبرال اين كتاب در كشوري ليبرال 

نامي از ايران هم در هنگام دادن آمار بيشتر در همان كشورهاست. در سراسر آن حتا 
 كاربرد دارد. خواننده ودر اينجا باز هم اين كتاب  گمانيبولي برده نشده است. 

ضرورت برگردان اين كتاب روشن ساختن مرزها يا به عبارت ديگر تعاريف و 
ود موافق باشم ولي نب شدهدادهتعاريف  يهمهبا  توانمينم هر چند كهها است. برچسب

  و و نوجوان شده است. ي سردرگمي بسياري از بيخدايان نمايه ييهافيتعرچنين 
يك نوع ديد بله تا  توانينمرا  هانيدبراي نمونه نويسنده معتقد است همه 

كنش داشته جايي كه دين را در زندگي فردي و بدون مزاحمت در زندگي اجتماعي 
 كرد. ولي يبندميتقسرا  هانيداز نظر سودهايي كه براي مردم دارد  توانيم باشد

ن كه بر جامعه م يراتيتأث، شوديمهنگامي كه درباره نقش اجتماعي دين سخن آغاز 
فقر و فالكتي كه به بار آورده و... آنگاه ديگر گمان نكنم بودايي يا مسيحيت گذاشته، 

اين  يمهه دهديمبا اسالم چنداني تفاوتي با هم داشته باشد. تا جايي كه تاريخ گواهي 
براي توجيه حاكميت كارايي بسيار بزرگي داشته و ابزار سودمندي در  گاهي هانيد

ود نبايد مايه تعجب ش ياخامنهدست هيئت حاكمه بوده است. بنابراين عبارت خاخام 
ست ولي ا ينژادپرستزيرا از نگر من هر چند تبعيض ديني يك پله باالتر و بهتر از 

  خاستگاه مشتركي دارد.
ايران نيز جايگاه و وظايف دين و  در قانوني اساسياميدوارم روزي برسد كه 

  دولت مشخص شده باشد.
  

  بهمنيار
  93زمستان 
  ايران
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  پيشگفتار
  

 كارانازهتبيخدايي براي كتابي به نام يكي از دوستان كه شنيده بود در حال نوشتن 
تنها «اشد. گفت ب كتابخانهكتاب قفسه  نيترنازكاين كتاب  بعيد نيستهستم گفت 
  »هستند كه به خدا باور ندارند. ييهاانسانبيخدايان «و ادامه داد دارد » يك جمله

 توانديمنيز  ١پاسخ دادم كه كتابي پيرامون گراندكانيون و سپس فكري كردهمن 
 نهيآهردرست است  »بزرگ در آريزونا است. شكافگراندكانيون يك «چنين باشد: 

نه هيچ براي نمو - ديگوينمبه ما ارزشمند درباره گراندكانيون  واقعبهاين جمله چيزي 
و جغرافيا، چگونگي رسيدن به ريخت امروزي، زندگي  يشناسنيزمسخني پيرامون 

ديگر كره  جانوري و سازندهاي و ارزشمندي و اهميت آن در مقايسه با سازندهاي
  ندارد.براي ما زمين 

 مايدنورت كتابي پيرامون بيخدايي كه تنها به تعريف واژه بسنده صبه همين 
ا شم يتاشدهعليرغم آن چه مامان و باباي پير و ندارد (خدايي وجود يعني اين كه 

                                                 
1. Grand Canyon 
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ن انديشه پيرامون اي دهندهتكانهاي گيرا و از جستار يبسياراز  گمانيب ،شايد بگويند)
به  اردنيدمردم «اندازه كمبود دارد كه بگوييم، به همان . درست كنديم يپوشچشم

  و ديگر هيچ كالمي نيفزاييم. سخنان بسيار ديگري براي گفتن هست.» خدا باور دارند،
تا و گاهي ح پروراننديمكساني كه انديشه احتمال وجود نداشتن خدا را در سر 

 ندبه رخ مي كشدر تاريخ انسان را  يارشته، كشنديمفرياد درباره آن با آواي بلند 
برخورد داشته و بسيار كم  هاانسانسراسر زندگي  يهاپرسش ترينبزرگكه با 
  :است شدهيبررس

  
  اين چيزها به وجود آمده است؟ يهمهچگونه 
 معناي و هدف زندگي چيست؟ 
  ترمهم (و بسياربگوييد آيا آدم خوب و اخالقي هستيد  توانيدميچگونه ،

 ؟خوب و اخالق است)كه آن گوشه ايستاده، فرد  ،آن يارو
 ؟شوديمديم چه مر كهيهنگام 
 ؟ديپايمرا  هاانسان، آيا كسي ما يشوخيب 

  
به  نگمابي چرخانديماين انديشه كه يك نيروي ناديدني گيتي را آفريده و آن را 

 ١هاهومو هابيليساندازه مغز انسان سن و سال دارد. از همان نخستين باري كه يكي از 
و كنجكاو  ٢بلند نشد اين اليه كورتكس نوي ماهر ديد كه يكي افتاد و ديگر هاانسانيا 

ه خوبي كه به راستي چتوضيح در اين باره توضيحي خواست. با نبود هر گونه  هاآدم
ا گوي هآن زمان دركه  براي آن يافتسخي و خودش پان، همان اليه كورتكس رخ داده

  .رسيدميبه نگر  درست
 دهشميهر جايي پيدا در طول تاريخ كمابيش هميشه افرادي در  گمانبيولي 

» اخد«. زماني كه اين حدس اندداشتهشك » استكه گويا درست «به هر حدسي كه 
  باشد و شك به باوري نيرومند دگرگون شود، شخص شك گرا خودش بك بيخدا است.
                                                 
1. Homo habilis 
2. Neo-cortex  
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 هاانانس ، شما تنها نيستيد.شودمي. اگر اين واژه مايه ترس و لرزيدن شما ١بيخدا
در  ه پسرميك روزي، ك. لرزندميو  ترسندمي هاواژهبرخي از  به طور شرطي در برابر

» م،؟ گمان كنم من كمونيست هستشدهچه  يدانيم«به خانه آمد و گفت، بود  مهفت پايه
مت ياد حكو يهاستميستازه درباره  دينيبيمم. وپرت ش هاپلهاز نزديك بود از ترس 
به گوشش خوش  مه مردمبراي ه ي،چيزدر هر اشتراك  و سيستمي كه گرفته بود

ميالدي بزرگ شده و پيش از آن كه چيزي  1970 يدههصدا آمده بود. ولي من در 
درباره كمونيست ياد بگيرم هزاران بار شنيدم بود كه كمونيست جيزه و به هيچ رو 

ن و لرزيدن بكنم ترسيد توانستمميپيرامون آن فكر كنم. تنها كاري كه  توانستمنمي
  بود.

ن از آن چه گما تركمدرباره بيخدايي درست است؛ باري بسيار  ين موضوعهم
اين كتاب رساندن ترس و لرز بيخدايي  هايآماجاه اه يا به به بوده و يكي از  كنيدمي

  به يك تيك ماليم است.
  
  

  درباره اين كتاب
  

ين من . هم چنو نويسنده آن هم يك بيخداستاست اين كتابي درباره بيخدايي 
رك دنيز هستم و زماني كه بخش دوم را به پايان برديد  دوستانسانيك ندانم گرا و 

ايان اگر بخش دوم را به پ بگويمبه دست خواهيد آوريد. البته بايد  هاواژهاين بهتري از 
ست. ا شدهنوشتهيد چون اين كتاب براي غوطه خوردن و شيرجه رفتن با سر درسان

را نخوانيد. اين نخستين كتاب بيخدايي  2حتا يك كلمه از بخش  اشتيددوست داگر هم 
 ناهمسان و متفاوت است. اين كتاب يك هاآننوشته يك بيخدا نيست ولي با بيشتر 

د. پيرامون بيخدايي بدانن خواهندميبراي مردمي است كه  ياباچهيدبينش سراسري و 
اين كتاب شماري از داليلي را در برگرفته كه بيخدايان، بيخدا هستند، ولي به صورتي 

                                                 
1. Atheist 
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د در پي بيخدا شدن هستينوشته نشده كه شما را متقاعد به بيخدا شدن كند. اگر 
كمك بهتري براي شما باشد. از سوي ديگر هر چند اين كتاب  تواندميديگر  هايكتاب
زيرا خوب بابا اين هم بخشي از -بيخدايان از دين است  يهايدادخواهيرنده دربرگ

ولي يورش شديدي بر ضد باورهاي ديني هم نيست. هر آينه من  -تصوير كلي است
كلي جوهر و كاغذ مصرف كرده و درباره چيزهاي خوبي ديني و چيزهايي مشترك 

 زهايچپر از اين جور  18و  17 هايبخش .امگفته هاسخن نا باورانميان باورمندان و 
را  انناواردبيخدايي براي اين كتاب بوده كه بيشتر احتمال دارد كه خوانندگان 

  .سازد زدهشگفت
هر چند بسياري از بيخدايان زمان درازي را براي مبارزه با كارهاي بد دين 

ي همزيست يدلبستهدرست همان اندازه از بيخدايان  (و حق هم دارند) كنندميصرف 
با دين و افراد متدين بوده و يك بيخدا، بسته به موضوع، گاهي به همزيستي و گاهي 

ميدوارم ا ترساندمي. اگر انديشه بيخدايي شما را كمي كندميبه مبارزه گرايش پيدا 
اين كتاب بتواند به آسودگي و آرامش شما كمك كند. بيخدايان بيشتر مردماني به 

  د، براي همه بهتر خواهد بود.يار بوده و اگر از هم كمتر بترسل و بهنجاطور عالي نرم
 هاييادداشتشخصي: در اين كتاب شماري بسياري از  يهاادداشتي درباره

ي و برا انناواردبيخدايي براي شخصي را خواهيد ديد. اين يك تفاوت بزرگ ميان 
بيخدايي  ، كاتوليكبيخدايي نداريمو نجف است. واتيكان  انناواردنمونه كاتوليك براي 

فع به يك مرجعيت مدا توانمنمينداريم و هيچ كتاب آسماني بيخدايي نيست پس 
كانوني اشاره كنم تا نشان دهم كه بيخدا كيست و چه باورهايي دارد. در مركزي و 

، هاپژوهش، به هاسازمان، به گزارش هاينظرسنجمجموع به اين نتيجه رسيدم كه به 
در  اهيزندگكه در  ييگراانسانبه شواهد روايتي از هزاران بيخدايي و  هاخچهيتاربه 

خودم هم چون يك  يهاتجربهجنبش آزادانديشي ديده، متكي بوده و هم چنين به 
جنبش  هايغول، يكي از ١براي اين كه بيراهه نروم، دكتر اد بكنر(بيخدا متكي باشم. 

                                                 
1. Dr. Ed Buckner 
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و  هانادرستيني اين كتاب شد تا ، يكي از ويرايش گران فآمريكاييآزادانديشي 
  مرا بگيرد، اگر نادرستي در كتاب ديدي، به اد گير بدهيد.) هاياشتباه

 هاكيتولكا يهمهكه  گونههماندرست  بيخدايي چيز خوبي است. كعبهنبود يك 
همين  به، كندميتعريف » باور كاتوليكي«ندارند كه واتيكان به عنوان باور  به آن چيزي

ي برو و بكانون مرجع بيخدايي در نمايش تنوع واقعي باور در ميان افراد يك ترتيب 
 يرچسببادعاي  شخصهر بيخدايي  پهناوردر زير گستره  زيرا خورديمشكست برگردد 

هم چنان كه در ميان اين كتاب پايين و باال  فراوان را دارد. پسهاي در ميان برچسب
 هانيد هبناباوري  توانيدميسراسر تاريخ، بزرگ يكتا در  يدستهبه جاي يك  ديرويم

 هاونيليمتن،  هاونيليماز آواي  يامجموعه -را به طور واقعي چون بيخدايي ديده 
ام پاسخ به چالش كشيده شده و سرانج هاميليونانسان پرسشگر،  هاميليونداستان جدا، 

  له و مغز ما است.رسيدن به اين نتيجه كه خدا، خوب و بدش همه در ك
اشد. بايي خيالي بيخد انگيزشگفتسرانجام هيچ كسي نبايد چشم براه يك جهان 

ي هم نيست و هدف اين كتاب هم نيست. نچنين چيزي ممكن و شدني نيست، خواست
تا به چيزهايي بپردازم كه گيراترين و آشكارترين چيزها در  كوشمميبه جاي اين 

رك داگر بخواهيد چيزهايي بيشتري پيرامون آن  گذشته و حال بيخدايي است سپس
  دهم.هايي بدست ميكنيد، سرنخ

  
  

  به كار رفته در اين كتاب قراردادهايو  هانامهآيين
  

آسان  هاآنهماهنگ شده و درك  هانوشتهي زير را به كار گرفته تا هانامهآيينمن 
  باشد:

  
 تارنما با خط  هاينشاني يهمهmonofont است. بهرحال در  شدهنوشته

از كپي  تركنندهخسته يزيچچيهوبگاه فراواني هم نيامده است.  هاينشانيكتاب 
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از يك كتاب نيست. به همين دليل من براي  تارنماي جهانيگرفتن نشاني بلند 
 .امكردهنمونه نام سازماني را آورده و گشتن آنالين آن را به خود شما واگذار 

  يكاز آن نزديكي  يفاصلهپديدار شده و به  كجاصطالحات نو به ريخت خط 
 تعريف آسان براي دريافت و درك آورده شده است.

  به شمار  گراهاانسانبيخدايان و  يهاييدارااز  نا باورمنداناگر چه بسياري از
 2به داليلي كه در بخش  نيستند. گراانسانهم بيخدا و  يبسيار، ولي نديآيم

 هاينام. همه جا حرف نخست امنوشتهحروف كوچك من با  شرح خواهم داد
هم چون نامي در آييني به  و هنگامي كه خدا را امنوشتهبزرگ  ديني را با حروف

) »خانم به خدا باور دارد«(مانند  امنوشتهكار برده، حرف نخست آن را با بزرگ 
خانم به «(مانند  امنوشتهرا بزرگ  ١درست همان گونه كه حرف نخست استيو

يك  هاآن(«ولي زماني كه نگر خدا يا خدايان به طور كلي بوده » استيو باور دارد
حرف نخست با حروف بزرگ نوشته ») كنندميخداي آبي بيكران را پرستش 

 ٢نشده است. هرچند كه در سراسر نوشته هميشه اين رعايت نشده است.
 هايگامكنش و فعاليت كه داراي  هابخشبراي برجسته كردن  يسينودرشت 

 به كار رفته است. هاواژهكليد بر تأكيدبوده و براي  دارشماره
  

ند. هست يدرازرودهي هاانسانافزون بر اين بگذاريد هشدار بدهم كه بيخدايان 
ما گرايش فراواني به خواندن، نوشتن و سخن گفتن داريم. هم چنين تجزيه و تحليل را 

 و هاواژهم، آخ جان تجزيه و تحليل. پس در نتيجه ما بيخدايان بسيار دوست داري
داريم كه ميان برخي تفاوت و ناهمساني بسيار  يشماريب يهابرچسبو  هااصطالح

شما را از  بتوانمدر جايي يچ تفاوتي نيست). اگر وجود دارد (يا ه كوچك ميكروسكوپي
راي دا ايواژه. اگر امكردهاين كار را  گمانبيدر اين كتاب معاف كنم،  ياواژهشنيدن 

داراي معناي مترداف و هم چم در اصل يي هاواژه. اگر امدادهدو معنا باشد، توضيح 
ن بسيار برايشااين معنا و  دانندميتنها براي اين كه بيخداياني كه معناي آن را  باشد،

                                                 
1. Steve 
برای نشان دادن آن نیست مگر درشت کردن واژهعمومی در پارسی راھی  .2  



 
 

  پيشگفتار ——————————————————

 

٧

حتا گاهي خودم هم . با اين شيوه امبردهآتشي كنم به جاي هم به كار مهم است را 
  .آورمجوش مي

شايد هم چنين توجه كنيد كه كمابيش به همين دليل هرگز ادعا مطلقي درباره 
عادت  به اين شيوه» كمابيش هرگز«. (ديديد؟ گفتم امكردهن يا باخدايان -بيخدايان 

  .) ممكن است كه جمالت توصيفي فراواني ببينيد مانندكنيدمي
 » ...دارندبيخدايان گرايش به« 
 »...بيخدايان كمابيش هميشه« 
 »...بيشتر بيخدايان« 

  
  گفت. ودشمين نا باورانچيز فراواني درباره  يمثبتبه طور  جدا از باور نداشتن به خدا

  
  

  ديخوانينمدر اين كتاب چه چيزهايي 
  

يرتان ن كتاب را بخوانيد تا چيز دستگايكلمه به كلمه نبايد گمان كنيد كه مجبوريد 
ي از كتاب به بخش توانيدميبنابراين  امنوشته قطعهقطعهبشود. من كتاب را به صورت 

اشته باشيد د آنجاپيشين تا  هايبخشكه خواستيد رفته و بدون اين كه نياز به خواندن 
  ود آغاز نماييد.خخواندن را از هر عنواني دلخواه 

ب مسائل فني برچس ينشانهبا كه  يهايستون همين طور همو فرعي  هايستون
هم رد شويد. اگر  هاآنگيرا و مهم بوده ولي اساسي نيست. اگر خواستيد از  خورده

  .آن را نيز نخوانيد توانيدمي متأسفمچيزي حال شما را گرفت، 
  چيزهاي ديگر عالي است. بقيه

  
  



 
 
 

  ————————————————بيخدايي اي بر ديباچه
 

 

٨

  شرمندگيدرباره خواننده البته با  هايفرضپندارها و 
  
ارها و . در زير پندگيرمبرا در نگر  ايدئاليك خواننده آرماني و بنا دارم بگويم از آغاز 

  فرضياتي است كه درباره شما دارم:
  فراواني  هايدانستهو  ديستينخودتان يك بيخدا  گمانبيشما كه  كنمميفرض

 بيشتر بدانيد. خواهيدميدر اين باره نداريد ولي كنجكاو بوده و 
 دانيدميي سكوالر گراانسانگرا يا اگر شما خود را هم چون يك بيخدا، ندانم، 

 هايالودهشب پيرامون پيشينه و كه پس از به پايان بردن اين كتا بندمميشرط 
به دليل  اگر كسي. دهيدميارزش بيشتري به آن بيشتر دانسته و  خود ينيبجهان

پاي آن شخص هم به ميان كه  دهمميايستيد قول بيخدا بودن بيرون از گود ب
 .كشيده شده يا دست كم پاداش و جايزه اي ببرد

  هترين نيستيد. هر آينه يكي از ب كارناوارد تازهبه راستي يك شما كه  كنمميفرض
 ٣ي كه ناشران دارند اين است كه خوانندگان سري فور دوميزهايفرضپندارها و 

 .باشندمي ياژهيوموضوع  درباره خبريبافراد  نبوده بلكه كارتازهدر كل ناواردان 
ي فرض ول داشتهنگهكوتاه و جزييات را  بنويسمتا آسان  امكوشيدهپس اگر چه 

انديشيده و از پس چند چند انديشه جدي بتواند پيرامون  خوانندهكرده كه 
 اصطالح ناآشنا برآيد.

  
  
  

  ساختار اين كتاب چگونه است
  

                                                 
3. For Dummies 



 
 

  پيشگفتار ——————————————————
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رزشمند سيماهاي ا شما را با يكي ازتقسيم شده است. هر يك  دفتراين كتاب به پنج 
  .سازدميو با اهميت بيخدايي آشنا 

  
  

  ستدريابيم بيخدايي چي: 1 دفتر
رچسب باين ( هابرچسبنخست پيرامون اصول آغازين و اساسي بيخدايي است:  دفتر

، اصطالحاتاز  يشمارانگشت) كه همراه با آن است، شمار اندك و هم ما را كشت
هم بيخدا و هم ندانم گرا باشد و بيخدايان به راستي به چه  دتوانميشخص چگونه يك 

  و چرا. رندباور داشته و به چه باور ندا
  

  زمانگذر  در  : بيخدايي2 دفتر
چ خدا يا هيانديشه كه اين از ميان پيشينه و تاريخ گيرا و دراز  پروابي گشتي 2 دفتر

ان از چين و هندوستان باست ،وجود سخنان پوچ پيوسته بر ضد آن)(با خداياني نبوده 
  و امريكاي سده بيست و يكم. تا انگليسگرفته 

  

  بيخداييبزرگ شاهكارهاي  خواندن: 3 دفتر
 مانزميان  بيخدايي را در هايگامسوم به پشت سر نگاهي انداخته و دوباره  دفترر د

در هر  با ارزش يهانوشتهبا به كارگيري اين كار را گذشته رديابي كرده ولي اين بار 
 رايباگر در پي يافتن منابع بيشتري  .د انجام مي ده استوار ايشالودههم چون  هدور

  به اين بخش مراجعه كنيد. توانيدميفهرست خود هستيد، 
  

  بدون باور به خداعالي  زيستني :4 دفتر
 ودر واقع بيخدا بودن چگونه است اين بخش راهي به شما نشان خواهد داد كه 

انديشه بيخدايان پيرامون معنا، اخالق و مرگ است. در اين بخش من  رندهيدربرگ



 
 
 

  ————————————————بيخدايي اي بر ديباچه
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كه  پردازيمميبه اين و گفتگو كرده در جهان امروز  نا باورمنداندرباره شمار و تعداد 
از  هانيديببهره بردن  يچگونگچرا نفوذ آنان رو به گسترش است. هم چنين پيرامون 

گفتگو خواهم  -و در واقع بدون وجود مذهب -گزندي هيچ گونه مذهب بدون ديدن 
  نمود.

  

  هاييتاده: بخش 5 دفتر
ند با (نزديك) ده چيز خوشاي هاييتادهيك بخش از فهرستي بايد هر كتاب فور دوميز 

درباره  يزانگشگفتو گيرا داشته كه به گفتار اصلي كتاب پيوند دارد. من چيزهاي 
 بلندآوازه و نا باورمندانكه پيرامون برخي از  كردهبيخدايان را در اين جا فهرست 

 هاييوهشيدرباره  هم چنينهستند  نا باورمندها كه آن دانيدن هر چند شايدمشهور است 
  درباره بيخدايي چيزهايي ياد بگيريد. توانيدميكه شما گفتگو مي كنم 

  

  شدهگرفتهه كار هايي كه در اين كتاب بنماد
 يهاهنكتدر حاشيه اين كتاب هست كه  يكوچكشما توجه خواهيد داشت كه نمادهاي 

  . در زير نمادهايي به كار رفته در اين كتاب آمده است:كندميمهمي را روشن 
ي شمار اندكي از با كنندهاين نماد مشخص

را و گ اهميت ترين و ارجمندترين بيخدايان، ندانم
  گرايان در تاريخ آزادانديشي است.انسان

  

 

 
 دهديمي از اطالعات را نشان اپارهاين نماد 

  كه به ويژه به يادسپاري آن مهم است.

  



 
 

  پيشگفتار ——————————————————
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دهد كه براي انديشيدن اين نماد پندي مي
شده به شما پيرامون يك مورد دشوار تازه گفته

  .رسانديمياري 

  

 

اين يكي به شما درباره دريافت بد و درك 
خواهيد از دهد. اگر مينادرست هشدار مي

ن پرهيز كنيد بايد به اي زدهشتابي هايريگجهينت
  نماد توجه ويژه داشته باشيد.

  

 

ه شود كعاتي پديدار مياين نماد كنار اطال
شايد براي شما جالب باشد ولي بنا نيست اگر آن 

  .را بكشد را نخوانيد، كسي

  
  
  

  كتاب چه كنيماين پس از خواندن 
اينك شما با اين پيشگفتار آشنايي اندكي با كتاب پيدا كرديد. اگر يك راست با بخش 

به طور كوتاه از كل كتاب جزييات بيشتري بدست آوريد اگر  توانيدمييك آغاز كنيد 
د. افزون يكه هدف بعدي خود را برگزين كندميبخش شما به كمك  هستيد زنليبهم 

جدول فهرست يا نمايه را گشته و عنواني كه براي شما جالب است را  توانيدميبر اين 
از آغاز تا آخر بخوانيد. هر دو تا روش تا  توانيدميبراي آغاز برگزينيد. از سوي ديگر 

خواهد خگو پاسبه خوبي  كندميرا نخوانيد كه دلبستگي شما را كم مطلبي زماني كه 
چه  ينقشهيافت كه براي آينده  ديدرخواهال شما آن را بخوانيد در پايان كرد. بهر ح

  اكتشافي را بريزيد.



 

 

  يك دفتر
  حاال سته چيبيخدايي 

  ناتريچ تنطراح                                                               موج پنجم 

  
  بدهيد ياتياله ريغيك خوراك 



 
 
 
 

 

  
 
  

  
 اين بخش. . .

  
ا آن، همراه ب يهابرچسبنيادي بيخدايي است: اصول ب پيراموناين بخش 

 يكگرا باشد و همه بيخدا و هم ندانم توانديم، چگونه كسي هادواژهيكل
دارد و به چه چيزهايي باور ندارد و  بيخدا به راستي به چه چيزهايي باور

 چرا.



 

 

  
  

  
  
  
  
  
  

  1بخش 
  برخورد نزديك با

  بيخدايي
  

  در اين بخش
  طبيعي براي نگاه كردن به گيتي روشييافتن 
  در كوران دوران انگيزشگفتمشاهده پيشرفت يك انديشه 
 ديدن جهان با چشمان يك بيخداي متعارف 

  
و در  در زمان كودكيبيشتر مردم است.  انگيزشگفتانديشه نبود خدا يك انديشه 

ري ديگ زيچچيهو  ديگر پرسش به شمار نيامدهكه وجود خدا  اندشنيده هنگام رشد
  را توضيح دهد. انگيزشگفتاين گيتي پيچيده و وجود  تواندنمي



 
 

  : برخورد نزديك با بيخدايي1بخش  ————————————
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 ييخدااين نتيجه گيري كه هميشه به  هاانسانبرخي از  هاسدهولي در گذر 
 هانسانااستوار رسيده كه  يكنندهقانعو برخي حتا به اين انديشه  -شك داشته هست 

  خدا را آفريده و وارونه آن نبوده است.
و  هيجانسبب  دست،اين از بلند گفتن سخناني با آواي و صداي ولي خوب 

ر هم حتا اگ، تابنديبرنمچنين سخناني را كه شود ميغش كردن مردمي گاهي سبب 
پس  .سخني بر زبان نرانيمبه مشام مي رسد كه گهگاه  هسوختهاي گوشتبوي كه از 
با خيال آسوده فرض كنيد كه بيشتر كساني كه به دين و خدايان زمان  توانيدميشما 

  .گزيندميندارند پيرامون آن خموشي  يباورهيچ اعتقاد و خودشان 
فته و گ سرانجام تاب نياورده و يك سخناني باورمنداننا خوشبختانه بسياري از 

 و شدنمي؛ اگر غير از اين بود كه اين كتاب نوشته هنوز هم به اين كار ادامه مي دهند
ولي  .توانند زبان خود را نگه دارندانسان ها نميبوديم.  آتناهمگي در حال خواندن ربنا 

ن آن چه چشم براه آ از زنيدميگ و اين بخش همان گونه كه بر شدهنوشته كتاباين 
 .دهدميهستيد، به شما يك ديد كلي 

  
  

  به دست آوردن دركي از بيخدايي
  

است. اين چتر سايبان هر  ايگستردهي دامنهبوده و داراي بيخدايي يك چتر بزرگ 
 هادرجهباور ندارد. ولي زير اين چتر  ١عتيفراطبكسي است كه به يك خدا يا خدايان 

تفاوتي بياني م هايشيوهرويكردها و مردم  ناباوري بسياري بوده و بسياري از هايسايهو 
  از آن دارند.

رت بيخدا شده و داليل بيخدايي بسيار به ند يمتفاوتبيخدايان به داليل بسيار 
بسيار  هابدبختيبه دعاي مستجاب نشده يا بالياي بزرگ زندگي پيوند دارد. هر آينه 

                                                 
1. supernatural 
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باورمند  هاآنبه همان اندازه هم  بردميهمان اندازه كه مردم را از دين بيرون  بزرگ
  .سازدمي

رائه ابنيادي را  هايتوصيفبرخي از تعاريف و  نخست دفتر هايبخشمن در 
  تا خواندن بقيه كتاب آسان گردد.كمك كند  تواندميكرده كه 
  

  اعتقادييب گوناگون يهاچهره درك
 يهاشينمامتفاوت و  يهايپافشارمختلف،  هادرجه-تعداد ناباوري نزديك به همان 
  آورده شده است. ييهانمونهباورمندي وجود دارد. در زير  يهاراه -ناهمسان و متفاوت

 ن با دين رويارويي كرده و براي رفت كنشگر(بيخدايي كه به طور فعال و  ٢ضد خدا
  )كنديمجهان به سوي آن كار 

 ينيديب(بيخدايي كه به جاي اختالفات بر زمينه مشترك ميان دين و  ٣سازشگر 
 )كنديم تأكيد

 تر كرده و بيش تأكيديي كه بر عدم اطمينان درباره وجود خدا هاانسان( ۴گراهاندانم
 اين پرسش قابل دانستن نيست) كننديمادعا 

 كساني كه بر روي چگونگي زيستن يك زندگي خوب در يك گيتي ( ۵انيگراانسان
 )اندشدهطبيعي كانوني 

 هانيجو  ي، هندوها، يكتاپرستهاييبودااز  يبيخدايان ديني (كه دربرگيرنده بسيار 
 )انداشتهدنگهاست كه هويت و فلسفه ديني خود را بدون داشتن هيچ گونه خدايي 

  خويش از كائنات را بدون نفوذ مرجعيت ديني  دگاهيدآزادانديش (كساني كه
 )دهنديمشكل 

 اين افراد ديني نبوده ولي به طور كلي به هيچ برچسبي دلبسته » هيچ«يا  نا وابسته)
 كمك فراواني كردم)فهم اين يكي، نيز نبوده، گمان كنم كه در اين 

  
                                                 
2. Antitheists 
3. Agnostics 
4. Agnostics 
5. Humanists 
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) وجود دارد كه بسيار ٧و همه خدايي ۶ديني (مانند خداباوري يهادگاهيدحتا برخي از 
را در زير چتر  هاآندورتر از هر گونه مفهوم سنتي از خدا بوده و بسيار از مردم 

است گذشته و كمابيش هميشه هم همين طور  هانيا يهمه. از دهنديمبيخدايي جا 
بر  هابرچسبچندين برچسب را داشته باشد. اين ادعاي همزمان  تواندمييك شخص 

اهي به با يكديگر ناسازگار نيست. نگ هاآنولي بيشتر  كنديم تأكيد چيزهاي متفاوتي
  بخش دو بيندازيد تا به سادگي انديشه خود درباره بيخدا بودن را پيچيده سازيد.

  
  

  چراو  ناباورانو ناباوري بررسي باورها 
. با گوش دادن به رميگيمو آموزگاران تاريخ ياد  هانامن درباره تاريخ از تاريخد

ي . ولرميگيمدرباره دين ياد  هاآنآسماني  يهاكتابباورمندان و يك راست خواندن 
 از كساني ياد گرفته كه نه بيخدا بوده و داننديمبيشتر آن چه مردم درباره بيخدايي 

  .ديآيمرا درك كرده و نه به ويژه از بيخدايان خوششان  هاآننه 
 اصالاين شيوه راهكاري براي دريافت نادرست اطالعات است، اگر اطالعاتي 

  باشد.در كار 
مذهبي بودم، به داليل گوناگون، مانند خانواده و پيشه انساني  گيسال 25 تامن 

وجودم  يذرهذرهدر آن هنگام نيز و به همان اندازه كه اكنون بيخدا هستم  يا شغل
مواره . ولي همبودبود كه ديده ديني هاي به دليل آموزش. انجام چنين كاري بيخدا بود

همه جور من پاي منبرها شنيده و كه  دميديم يهاروضهخودم را در حال بازگو كردن 
عجب آدم  آيدبويش مي، آن گونه كه بودن. بيخدا ساختيمرا عصبي و غمگين 

 گفتنديمدم كه شني. بدذاتبيخ و از عقل و خرد  بدون، ناخوشايند و خودخواه هستم من
، نيروغدستم و با پرستش خدايان ني اعتقادو قابل  گوراست، نيستندبرايم مهم  ديگران

ات به اين اعتقاد ، قلبم سياه شده واعتراف به نيرومندي و قدرت خدابا سرپيچي از 
  .امدهيرسكنوني 

                                                 
6. Deism 
7. Pantheism 
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يك روز يكشنبه من در مجلس سخنراني نشسته بودم كه مسيحياني در آن جا 
و  -كه در ضمن شامل زن من هم بود -بودند  كردهازدواج انيحيمس ريغبودند كه با 

 ٨كه همسران خود را رها كنند (رساله دوم پولس به قرنتيان شديمخواسته  هاآناز 
  ل نمودم.اين هنگامي بود كه ديگر من ايست كام )6:14

اي من گزينش خوبي بر ديني بيشتر بدانيد، يهادگاهيددرباره  ديخواهيماگر 
بدانيد  ديخواهيمراهنمايي نيستم. بهتر است در پي كسي با اين ديدگاه باشيد. ولي اگر 

اقعي فروتنانه پيشنهاد يك بيخداي و توانميمكه به راستي بيخدايي پيرامون چيست، 
براي راهنمايي باشم. خوب به طور تصادفي در دسترس هستم، پس به خواندن ادامه 

  بدهيد!
من چند برگ اين كتاب را صرف توصيف باورهاي بيخدايان كرده  3در بخش 

ق ال. براي نمونه بيشتر بيخدايان اخامساختهرا آشكار  هاآندرباره  شايعو چند تا دروغ 
دا ما ديوانه خ .داننديم بخشالهامرا بسيار جدي گرفته و زندگي را بسيار پرمعنا و 

و هر چند برخي  -١١، خداي باران ماياها١٠در برابر چاك ٩دست كم مانند پاپ -نيستيم
ن آ اين راهي نيست كه همگياز بيخدايان با پيشامدهاي بد به ناباوري رسيدند، ولي 

  طي كرده باشند.را 

  
  

 
  

 
بيشتر بيخدايان پس از مدت زماني با انجام پژوهش واقعي به 

رسيده و سپس با چيزهايي مانند فهرستي كه در زير  بيخدايي
  :اندشدهقانع  ديآيم
  دهدميكه دين  ييهاپاسخرسيدن به اين دريافت و درك كه ،

 استتر كمي آسوده بخش به طور كليتنها 
  آسماني ديني يهاكتابمقايسه دين و خواندن 

                                                 
8. 2 Corinthians 6:14  زیر یوغ ناموافق با بیایمانان مشوید، زیرا عدالت چھ رفاقت و نور را با ظلمت چھ
 شراکت است؟
9. Pope 
10. Chaac 
11. Mayan 
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 كهن و قديمي درباره ايمانيهااستداللبررسي 
  ائنات ك ديگويمحل شدن دشواري پيچيدگي (اين انديشه كه

بسيار پيچيده است كه بدون طراح و تصادفي به وجود آيد) و 
 (به راستي) درك و دريافت فرگشت

  ديني يهاپاسخپيوسته  ينينشعقبتوجه به 
  اندازه و طول زندگي گيتي و همين فراچنگ آوردن و درك

 طور درك پيوندهاي آن
   توجه به اين كه گيتي درست رفتاري دارد كه يك شخص

 از جهاني بدون خدا انتظار داشته باشد تواندميآگاهي 
پيرامون اين  توانيدميجايي است كه  3بسيار بيشتر است و بخش  راهكارهاهر آينه 

  .راهكارها بخوانيد
  
  

  پيشرفت بيخداييبررسي 
  

كه بيخدايي، انديشه اي معاصر است. ولي ناباوري ديني  كننديمبسياري از مردم گمان 
اب دوم شما را به سفري پرشت دفتر هايبخشداشته و  چسبيدلدر واقع تاريخ بلند و 

 درباره شمار خواهديممسيحي  يطلبه. درست همان گونه كه يك بردميآن  پيرامون
 بداند،سال پيش  2000در  رخ داده در مهم رويدادهاي ولي دادهاي اندكي از روي

 به همان صورت نياز به دانستن خواهديمشخصي هم كه درك بهتري از بيخدايي 
سده يا بيشتر رويدادهايي دارد كه بر بيخدايي گذشته است.  30پيشينه دست كم 

  .كنديمكلي سريع فراهم  اندازچشمزير يك  هايبخش
  

  مختلف و ناهمسان يهافرهنگدر گذشته دور و در 
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به طور  ياژهيو در باورهاي خود گرايش دارند كه به زمان و جا و مكانيمردم 
يان خدا يهمگ هايونانيپر از هندو است.  اشلبهكامل يكنواخت نگاه كنند. هندوستان تا 

ندگي ز يوسطقروني مياني يا هاسدهدر  اروپا. هر كسي در دنديپرستيمالمپيوس را 
  درست است؟. بوده استمسيحي  كردهيم

ست است. در كنندهگمراهكه اين ادعاها همگي  دهدمينشان  ترقيدقيك بررسي 
) در هادموكرات» (آبي يهاالتيا«) و هاخواهيجمهور» (سرخ يهاالتيا«همانند 

ر در ه است گوناگون بنفش يهاروشنسايه و كه در واقع همگي داراي  متحدهاالتيا
وناگون باورهاي گ رندهيدربرگنگاهي كنيم جايگاهي و در هر زماني در پيشينه انساني 

  .شوديمشامل بيخدايي نيز البته  -بوده است 

  

 
ديدگاه بخت و شانس يكساني داشته تا يهمهبگويم كهخواهمينم

 يهاالساز پشت بلندگوي فرهنگ سخن بگويند. به ويژه پيش از 
ميالدي دين به طور كلي و دين اكثريت به طور  هجدهمپاياني سده 

اع . به اين اوضويژه گرايش به كنترل اوضاع و نوشتن تاريخ داشت
هميشه با  ) كمابيشييكفرگواين واقعيت را بيفزاييد كه بيخدايي (يا 

و سپس خواهيد ديد كه چرا بيخدايان در  شديمزندان يا مرگ كيفر 
  داشتند. پنهان ماندنمشخصي گرايش به  يهاگاهيجاو  هازمان

  
  وسطيقروندوره باستان و 

دور  ايهگذشتاز واهايي خاموشي و سكوت كامل نيز حكمفرما نيست بلكه آولي 
 دوم در فترد هايبخش. در رسديمدرون و بيرون از اروپا به گوش  ييهافرهنگو در 

  اين كتاب، جستارهاي فهرست شده در زير را خواهيد ديد:
  بيخدايان در چين باستان، چون كه بيخدايي به عنوان بخشي از گفتگوهاي ميان

 فيلسوفان پذيرفته شده بود
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  ا ب ييهانيدو هندوستان باستان كه دربرگيرنده  وسطيقرونبيخدايان در
 به طور كامل بدون خدا ي هاشاخه

 آن جا بسيار كم پذيرفته شده بود كه در بيخدايان در يونان باستان 
 خواننديم گودروغآغازين اسالم محمد را  يهاسالگرايان ديني كه در شك 
  احمقانه است« گفتيمايسلندي  يهااسطورهدالوري در سده سيزدهم ميالدي در 

 يستزبا شادي  هر رنگي كه بودپس از آن  -» كه به خدايان باور داشته باشيم
  يك اسقف در بازجويي سده چهاردهم ميالدي كه فرانسوي سه روستايي

 را دريافت هاآنناباوري زده و شوك فروشآدم
  

اني داستاني است كه شمار اندكي از يي مهاسدهرشته بيخدايي در جهان باستان يا در 
مردم با آن آشنا هستند. حتا بيخدايان نيز آگاهي چنداني از پيشينه خود ندارند. بخش 

يان در ماين موضوع را را بخوانيد سپس با هر بيخدايي كه دوست داريد  5و بخش  4
  بگذاريد.
  

  روشنگريدوره 
جدي را گرد  يهاانيجرميالدي ناباوري در اروپا  هجدهمآغازين سده  يهاسالدر 

 براي پنجاه سال دست ديكشيمهم آورد. اسناد پنهاني كه باورهاي ديني را به چالش 
 1729خورشيدي ( 1108بود. در  هايسانسورچگشته و تنها يك گام جلوتر از به دست 
اهالي محلي در فرانسه در ميان كاغذهاي روحاني مرده كليساي كاتوليك ميالدي) 

سال  40چه اندازه از ديني كه براي  كرديميافتند كه اعالم  ييهانوشته خودشانمحلي 
  ياد داده متنفر است و ايماني به آن نداشته است. هاآنبه 

كارا آش سيلانگميالدي فيلسوفان در فرانسه، آلمان و  هجدهم با پايان سده 
به چالش كشيده و درك نويني از حقوق بشر و آزادي را آن  يهاشهيانددين و  اقتدار

همگي در انقالب فرانسه، بد و خوب، به اوج رسيد  هاانيجرفردي فراهم نمودند. اين 
جود واي معتقد به فرقه با با يك دولت بيخدا  الس زدنهنگامي كه يك دوره كوتاه 



 
 
 

  ————————————: بيخدايي چي هست حاال  1دفتر 
 

 

٢٢

در اين هنگام بيخدايي  و -براه افتاد ١٢ان ترور و وحشترو دوجايگزين گشته متعال 
  بنگريد.) 6بيشتر به بخش  جزيياتبراي زمان كوتاهي زيرزميني و پنهاني گشت. (براي 

  
  دهم ميالديزسده نو

ند مانبه طور كامل فراموش نشده حتا زماني كه شخصي  گاهچيهخدا نبود انديشه 
ناپلئون پرتوهاي آن را براي زماني كوتاهي كم نور ساخت و هميشه به طور پنهاني شور 

، كند آن را در خود خفه توانستهينمگاه به وسيله كسي كه ديگر  و گهو هيجان داشته 
شاعر اثبات نموده كه يك چنين  ١٣يشل يپرس. است كشيده زبانهاز سويي به بيرون 

 1811خورشيدي ( 1190كه با آشكار ساختن ديدگاه بيخدايي در  شخصي است
 تانيلسهاي انگسمينيفمسپس نخستين  شد. آكسفوردباعث اخراج خودش از ميالدي) 

در راه  يبندراهبارها آشكارا اعالم كردند كه دين را هم چون سد و  متحدهاالتياو 
  .شناسنديمحقوق زنان 

ا بداروين . داغ كردبيخدايي را  تنوردانش در سده نوزدهم ميالدي به راستي 
 ييگرابه ندانمخويش را از روحانيت اي دقيق و نزديك به جهان طبيعت، پرداختن توجه

بسياري از را حل نمود كه مانع و سدي براي  ايهرساند و دشواري و مسئله پيچيد
 باركيزيست شناس گونه كه ريچارد داوكينز . همان بودخدا براي دور شدن از مردم 

به يخدايي ب«، ولي داروين از داروين يك احتمال بوده باشدگفته، بيخدايي شايد پيش 
پس از مرگ داروين رگباري  اگر چه. را ممكن ساخت» يافتهخردمندانه واقعيتطور 

 توانيم هاكنشكه از ميان اين  بپوشاندكوشيد تا بي ايمان وي را  هاكنشكوتاهي از 
ستر و داستان گفتگويي دروغين در بداروين  كردن اتوبيوگرافي تكهتكهبه بريدن و 

 داني چناحترام گويا كه  ه بودرا تخيل كرد آنكه يك مداح انگليسي نام برد مرگ 
  .ه استبودنبراي دستور نهم موسا قائل 

 سيانگلو  متحدهاياالتبيداري داروين خميرمايه گشايش دوران آزادانديش در 
  تا از آن لذت ببريد. شدهگفته 7در بخش ماجرا گشت. اين 

                                                 
12. Reign of Terror            دروان پس از انقالب بزرگ فرانسھ 
13. Percy Shelley              ١٨٢٢درگشتھ  -١٧٩٢(زاده  یسیشاعر انگل(  
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  سده بيستم ميالدي

ور قدرت مطلق به ط«و  كندينمرفتار خوب را تضمين  هانيدبيخدايي نيز بيش از 
م سده بيست يبرازندهكه  است يزيانگغم يهاعبارتي از يك» شوديممطلق فساد 

 وبازرسي قدرت در جايگاه غيرقابل  ياخالقيبفراواني از فساد و  يهانمونهاست. 
در  ٢ف استالينوزژدر چين،  ١بيخدايان (مانند مائو تسه تونگ در مياننيرومندي هم 

باخدايان (مانند آدلف  در ميان) و هم كامبوجدر  ٣تول پشوروي و پ رياتحاد جماه
  در اوگاندا) آورد. ۶در اسپانيا و عيدي امين ۵در آلمان فرانسيسكو فرانكو ۴هيتلر

ك چون ي هم ييگراانسانرشد به  توانيمكه ولي خبرهاي خوبي نيز وجود دارد 
اره اش از سياست دين ييقضايي براي جدادادگاهي و  مندانهپيروز يهايرأجنبش و 

  نمود.
يرا دو ز بودهدر تاريخ دين  هاشرفتيپ ترينشاهد جالبهم چنين سده بيستم 

 ييگراجهان: كه در آن امكان گزينش خدا وجود دارددين به پا خاسته و شكوفا شده 
  .كندارائه ميبيشتري در اين زمينه  اطالعات 8. بخش ٨گراانسانيهوديت  و ٧يكتاگرا

  
  در جهان امروزبيخدايي 

چند اي شد تا افرادي خميرمايههنگامي كه دين  2001 سپتامبردر يازدهم 
زاده شد. هر چند  ٩د، يك جنبش به نام بيخدايي نويننكوببهواپيما را به چند ساختمان 

وحشت و آشكاري اين  نبودهبيخدايان جهان در گذر سده ها هيچ گاه خالي از چند 
ن مردمابراي و روشني نقش دين در اين رخ داد چاقو را به استخوان رسانده و  حركت

                                                 
1. Mao Zedong 
2. Joseph Stalin 
3. Pol Pot 
4. Adolf Hitler 
5. Francisco Franco 
6. Idi Amin 
7. Unitarian Universalism 
8. Humanistic Judaism 
9. New Atheism 
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بيخدايي ز انيرومند و تهاجمي  ،يك ريخت نو بود.اكنش واني براي وفراخ نيديب شماريب
ود كه ب شماريبيها بالگوو  هاكتابدربرگيرنده  ودر پاسخ به اين حركت رشد كرد 

تي از به طور سن نيدكه فراخواني مي كرد انتقاد  در برابر دادن به ايمنيبراي پايان 
  .بردميبهره 

 كه پسبيخدايي  يهاكنشو  هاسازمان، هويت، اهشهيانديك خيزش بزرگ در 
ش رانده نوپاي اينترنت به پي يرسانهكه با جنبش آزادانديشي  نخستين موج برخاست.

ديگر اجتماعي در طول  يهاجنبششده در گذر ده سال به چنان موفقيتي رسيد كه 
  .ديرسيمبه آن  هانسل

در ز نيآتشي  اندازهبه همان ولي از ناباوري  گراترانسانو  ترخموشيك ريخت 
 لقابمرز  ديكوشيمكه  ناباورياز  ياگونه - به پا خاست خيزش بيخدايي نوين

ي در جستجو وبيابد  دين و پرزيان انيزيب يهايتجلو  هاشينماميان  يصيتشخ
 ايهجامعساختن بر روي  بوده و ينيديبو  مذهبي يهاانسانمشترك ميان  يهانهيزم

ي اين دو روي بيخداي .تمركز كرد و تعريف يك نسخه مثبت براي آينده گراانسان
هر  ت.اسرو با هم كشمكش داشته بهترين راهي در پيش سر بر زمان فراواني معاصر 

ي براي راه خوب تواندميانداخت ولي بگومگو  انديشانشكافي ميان همچند كه اين كار 
  بد باشد. يهاشهياندجداسازي انديشه خوب از 

ه بزرگ درهم و آشفت يهايشگفتتصويري به طور ياس آوري ناكامل از  9بخش 
  باشد. زيانگوسوسهكه اميدوارم  دهدميبه شما ارائه  يامروزبيخدايي 
  
  

  هانوشتهبررسي بيخدايي در 
  

تاريخ بيخدايي، تاريخ يك انديشه است براي درك اين تاريخ نخست ناچاريد به 
بخواهيد  يتريامروزو اگر  هامقالهروزانه، ي هاادداشتي، هانامه، هاكتاب -هانوشته
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هكارهاي شا سوم يك پيمايش و آمارگيري از دفتر هايبخشنگاهي بيندازيد.  هاوبالگ
  است كه انديشه عدم وجود خدا را آشكار و بررسي كرده است، مانند شدهنوشته
  يونان باستاناز يك نمايشنامه دندان شكن  ياجمله دوقطعه يك 
  ن بوده و نويسندگا هاانساناختراع  نيد ديگويمهند باستان كه  ١حكايت دينييك

 هستند» فرومايه«و » دلقك«وداهاي مقدس 
  قل خرد و ع تواندنمي» خداوند«چرا  دهدمييك فيلسوف باستاني چين كه شرح

 داشته باشد.
  بي سود ورا  نبوتو انديشه  هندخوا» كاردغل«را  محمديك شكاك اسالمي كه 

 سازدمينابود 
  شته شك گرا از گذ يهانوشته كهيك كتاب پنهاني، ناشناس سده هفدهم ميالدي

 .ندبوده ا كه فيلسوفان بزرگ همگي بيخدا ديگويمرا بازگو كرده و 
  خدايي استبي يهادگاهيدكه پر از  كتابي مي نويسديك روحاني كاتوليك پنهاني 
  خوارونخبد، «نويسندگان در تاريخ امريكا مسيحيت را  نيتريخواستنيكي از ،

 خوانديم» و درنده دوستپولم، حبدون ر
 بزرگ انگرايندانم«سده نوزدهم ميالدي از  يهايسخنران« 
  زديمسيخونك  كه به دين هايشوخو ديگر  دارخندههزليات 
  داشتنيدوستو  دارخندهديني كتاب آسماني جعلي از 
 گراانسان يهاهيانيب 
 باورهاي ديني در سده بيست و يكم ميالدي از شديد يهانكوهش 
  از چگونگي خوب بودن يك ميليارد انسان بدون گراانسان نمازشيپتوصيفات يك 

 خدا
  كه به خدا باور ندارد ولي در جستجوي بنيادها مشترك با دين » مذهبي«يك

 است

                                                 
1. sutra 
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ي شما تنها چيزي را كه براي خودتان داراي ارزش با همگي اين آواهاي گوناگون ناباور
  شايد بتوانيد بيابيد.

  
  

  درك معناي بيخدايي در زندگي روزمره
  

اه ر ش بهترينس، پرسش آيا خدا هست، با پرشدهنگامي كه شخصي بيخدا 
 كنديمگمان ، به او چسبيده هميشهدر  كهخدايي  شوديمزندگي بدون خدا جايگزين 

 . بهكنديممشخص پس از مرگ  او راو جايگاهي  است شو مشكالت هايدشوارحالل 
  ود.ب بيخدا يك زمانيدر هر هر جا و  توانيمزبان ديگر، پرسش اين است كه چگونه 

چهارم سراسر درباره افرادي است كه همگي  دفتراين كتاب در  هايبخش
  ، مانند:اندرفتهيپذينمرا  ييخدا وعادي بوده داراي زندگاني 
  كننديمشمار اين افراد چند تن است و در كجا زندگي 
  يراستبهمانند شمار يا تعداد و مكان بيخدايان  ايسادهچرا چيزهايي 

 براي رديابي دشوار است
 كبكمماييبله  ناباوري اين جهان (*اهه ي دنججا نيترتوجهجالب * 

 )كانادا
  سياسي يهاتيهوچگونگي نقش بيخدايان در 
  از هر نسل ديگري در زمان جواني  ترنيدچرا جوانان امروزي بسيار كم

 خود است
 چرا (برخي) از بيخدايان (گاهي) بسيار خشمگين هستند 
 11  چه كردامروزي با بيخدايي  2001سپتامبر 
 ناهمسان ناباوري يهاگونه 
 نژاد و جنسيت در جنبش بيخدايي 
 موارد بيخدايي در كشورهاي ديگر 
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مورد عالقه من  هايبخشيكي از  14مواردي است كه در بخش  يهمهاين 
  شوديمبررسي 

كه آيا  ديآيمديگري پيش  بي مورد انتقادبيخود و در واقع سپس يك پرسش 
پرسش  اين -انسان خوبي باشدتواند به طور احتمالي مييك شخص بدون باور به خدا 

همه ي مردم بايد به اين پاسخ و  است آريپاسخ  شده است. 15بخش كانون و تمركز 
آرامش بدهد زيرا ناباوري با شتاب بسيار در حال رشد بوده و حتا شايد به همسايگي 

كه  دهدمياخالق را تعريف كرده و نشان  15شما نيز رسيده باشد. هم چنين بخش 
يدا اي پآسوده خيال تا دراين باره  كنديمو به همه كمك  كنديمدر واقع چگونه كار 

  كند.
كه هيچ خدايي است هنگامي در جهان  پيرامون چگونه مشاهده شدن 16بخش 

از دست دادن ايمان به  ديگويمرا نگرفته باشد. خرد و عقل متعارف  بينشجلوي 
 از هيچبه وجود آمده يخداي تازه بسپس  وبوده  يميدوبه ژرفناي ن يارجهيش همراه

دي و نومي«بگويم  توانميم. كندينمفروگذاري و مظلومان  هادفاعگونه آزاري به بي 
ادي و آز«نبوده بلكه زندگي پس از دين يك توصيف كلي پيرامون » آزارهايبآزار 

براي آن است. افزون بر اين يك احساس كلي  تريعموميك توصيف بسيار » آرامش
به طور  هنگامي كه شوديمو سنگين پاسخگويي و مسئوليت بر دوش انسان گذاشته 

مردم  انسانيت در ميان بوده وپاي كه به راستي و به طور حقيقي تنها  بردميواقعي پي 
اچ اسكتك يا يك  فشرده و به هم آرامش دهندهم ديگر را در آغوش  گاهي تواننديم
  لت دودي خوب بنوشند.ام

  پس يعني
  جادرست و بو شك  گناه، ثواب پيرامونبرنز  يدوره يهاشهياندكنار گذاشتن 
 جنسيت و رابطه جنسي دربارهديدگاه فرهنگي  يروزرسانبه 
  نه يك چيز خوشايند ولي البته  -چالش پذيرفتن مرگ هم چون يك واقعيت

ري زندگي ارزش بسيار بيشتبه ستي به را تواندميو چيزي كه  مجموعه بخشي از
 بدهد
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 كه هر آينه اين عبارت اين واقعيت كه گيتي چون به طور طبيعي به وجود آمده) 
برابر با به وجود آمده به طور شانسي نيست، همان طور كه خواهيد ديد) بسيار 

 آن ساخته باشد متعال از آن است كه يك ايزد ترجذابگيراتر و 
  ما معنويت داشته باشد وابسته به تعريف ش تواندمياين پرسش كه آيا يك بيخدا

 از معنويت است
  به معناي راستين فرگشتفرصت براي پي بردن 
  كمي ترسناك ولي در دلخواه پيرامون زندگي كه نخست  يريگميتصمآزادي

 استنهايت شورانگيز 
  
 اين است كه چگونه با جهان ديني پيرامون هادينبيبراي  هاپرسش حساسترينيكي از 

 موارد بسياري پيرامون اين درباره 17خود كنش كرده و به آن پاسخ دهند. در بخش 
  :، مانندشوديمجستار گفتگو 

  
 آن گزيدن راه جنگ و دانستن قوانينبر 
 گالويز شدن با موضوع دين و دولت 
  از آن بيرون رفتنزندگي در برج عاج و 
  مسائل  پيرامون شاوندانيخوگزينش چگونگي كنش و واكنش با دوستان ديني و

 ديني
 گزينش ادبيات ديني 
 همكاري فرهنگي 

  
براي  ييهاراهدر حال يافتن  نيديبي هاانسانكه  نگرديمبسيار  هايشيوهبه  18بخش 

كه جوامع ديني از آن بهره داشته بدون اين كه  هستنددست يافتن به سودهايي 
واقعي مردم براي رفتن براي  يلدالاين با درك كه را بپذيرند  عتيفراطبباورهاي 
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عي واق يهاپژوهشكه ولي  ديفهميماين نگر و نظر من نيست  - شوديمآغاز نيايش 
  با شوديمدنبال كه سپس  -انجام شده بارهنيدرا
 بر پا ساختن جامعه 
  زندگي يهانشانهبزرگداشت 
 مشورت و پشتيباني بدون دين 
 با هم خوب بودن 

  

  : چرا من يك بيخدا هستميپرسش خصوص
 يهاليلد. در زير نگاه كوتاهي به رسنديمبسياري به بيخدايي  يهاليدلبيخداها به 

  .من خواهيد داشت
راه من به سوي بيخدايي بسيار هموارتر از برخي ديگر بود. من يك جدايي دردناك 

نبودم. من گمان » خداوند كشته و مرده« گاهچيهنداشته و بدون شك  هانيداز 
شمگين خاند كردهاز او ها بيشتر دينكه  يفيتوصباشد از  ييكه اگر خدا كردميم

. كنديممتناقض توصيف بسيار بيش كمااو را پست و خودخواه و  هانيد -خواهد بود
بايد بيش از اين سخنان جوانمرد باشد. ولي  ردافزون بر اين اگر به راستي وجود دا

 .اندتهساخاو را  هاانسانحتا هنگامي كه كوچك بودم سردرگم بودم كه آيا هست، آيا 
 مرا ناچار نساختند تا باوري ويژهخانواده من يك خانواده مذهبي بود ولي هرگز 

درباره جهان داشتم. هر چيزي  يريناپذيريسو هم چنين كنجكاوي  داشته باشم
. پدر و مادرم تا جايي كه ساختيم زدهشگفتدرباره جهان گيرا بود و مرا 

مرا براي كنجكاوي بيشتر تشويق كرده و براي كشف و انديشيدن به  توانستنديم
ه اين بود ك كردميميكي از چيزهايي كه پيرامون آن كاوش  .كردنديممن كمك 

آيا خدا يا خداياني هست يا نيست. چطور به اين فكر افتادم؟ اين گيراترين و 
باشد كه همه چيز را  عتيفراطبپرسش در جهان است! اگر وجودي  نيترجذاب
ن وجود به پا بدون چنيباشد. اگر كائنات  انگيزشگفت، بايد كنديمو كنترل  دهيآفر

 كيدامكبدانم كه  خواستميماست. تنها  انگيزشگفتشده و در حال كار است، باز هم 
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 من در برابر پرسش خدا مانند يك پرسشاينكهسخنكوتاهت دارد.به راستي حقيق
  .كردميمواقعي رفتار 

 25من براي  .دميشيانديم، توانستميمه كوشي رمن پيرامون اين پرسش به هر 
ي چرا اين خدا را باور دارند و آن يك دميپرسيم، از باورمندان رفتميمسال به كليسا 

ياورم به دست ب توانستميمآسماني ديني كه  يهاكتاباز يك و هر  رنديپذينمرا 
  .دميشيانديمو بسيار هم  دميشيانديم هاآنرا خوانده و درباره 

م به جايي رسيدم كه هر دو را . سرانجاخواندميمواني افردانش را نيز به  يهاكتاب
 گاهيآبسيار در  يهايخالچون نياز انديشه انسان براي دانستن ديدم. با بودن جاي 

انسان پيرامون چگونگي شيوه كار كردن جهان احساس امنيتي براي بيشتر تاريخ 
داشتند تا اين جاهاي خالي را با چيزي پر كنند تا  نياز هاانسانانسان نداشته است. 

ل پيشامدها را كنتر هاآنبتوانند اين توهم را در خويش پرورش دهند كه  دست كم
 را به دست دارد. دانش هاآنيا دست كم شخص نيرومند و خوبي كنترل  - كننديم

هاي ايشگررل تكن باولي  پرسديمه جهان همانند را دربار يهاپرسشنيز بسياري از 
  درست را دارد. يهاپاسخ يافتن انساني بخت و شانس بسيار بهتري براي

ن بود . ولي اين داستان اصلي مگذارميمالبته من بيشتر جزييات را براي بخش سوم 
كه پرسش خدا اين اندازه گيراست كه  كردميممن بيخدا هستم زيرا گمان 

  پاسخ درست باشد. يستهيشا
  
 



 

 

  
  

  
  
  
  
  
  

  2بخش 
  كماننيرنگ رخنه در

  ناباوري
  

  در اين بخش
  مربوط به بيخدايي يهابرچسبدرك اصطالحات بنيادي و 
  در مقياس باور و ناباوريو كوتاهي اهمال 
  در كنار شك يافتنآرامش 
 بر بيخدايي گرايي افزونحس انسان 

 
  

ت ، دساليخيببرخي مردم نيز د پديدار ش ينيدادعاهاي كه همان روزهاي نخستي  از
و  هاراه. افزون بر اين اندنبودهو خريدار اين ادعاها  در جيب گرداگرد گود ايستاده
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و  يياگير ،آنان هايباوري به ااشارههيچ در واقع  هاآن يناباور يهاليدلو  درجه
كه جهان  دكنيمرا به شما معرفي  ييهايژگيو. اين بخش ردندانيز اين باورها  يگوناگون

ان ديگر و كس انيگراانسانگرايان، گراها، آزادانديشان، شكبيخدايان، ندانم يعني-آنان 
چندين ويژگي را با هم  توانديمو نشان خواهد داد كه چگونه يك شخص را پر كرده  -
  . همين گونه استشته و كمابيش هميشه نيز دا

درخواهيد يافت كه چگونه درباره باورهاي ديني هم در اين بخش هم چنين 
فاوتي تبه آن نگاه كرده و  طيفياموش نينديشيد بلكه هم چون خ-چون يك كليد روشن
 ربارهاي پاندازچشمآغاز به كشف  سپسرا ديده سازد تواند بمي كه اولويت برچسب

ي تصميم به كنارگذاشتن باورها بافلسفه زندگي كه از  ياگونه ،كرده گراييانسان
  .شوديمآغاز  عتيفراطب

  
  

 زيانگشگفت و سردرگم كننده؟ جهان فرنگيجه، گايفرنگگوجه
  ييبيخدا يهابرچسب

  

يك برچسب خوب و داراي معناي آشكار . باشده ندنككمك توانديم هابرچسب
 سوراخ دعا را گم شود باعثه يا شد فهميكجمانع و سد در برابر گمراهي و  توانديم

ك ي فعاليتي درك يك راه ميانبر برا توانديم هابرچسبورت صبه همين  .مينكن
گويد كه هايي سخن ميانديشهپيرامون او كيست يا حتا  ديگويمشخص فراهم كرده يا 

  پندارد.ها را درباره جهان درست ميشخص آن
  

  

  

ب سبب اگر برچس ژهيوباري برچسب شايد نتواند كمكي كند، به 
شود كه شما گماني درباره شخصي پيدا كنيد كه درست نباشد. 
شايد اصطالح بيخدا را شنيده باشيد كه به عنوان يك اتهام 
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من  .)ريگنفس(البته با يك تهديد روديمبه كاردهندهتكان
ايد . در نتيجه شكندينم يكمك هابرچسباطمينان دارم كه گاهي 

ابه و مشهمانند  يهابرچسببراي شما ديدن اصطالح بيخدايي و 
ه سخت باشد. اين واقعيت ك ترطرفانهيبتوصيفي و  ياوهيشبه 

خوبي است كه شما آماده چالش  ينشانه ديخوانيماين كتاب را 
  هستيد.

 هنگام گفتگو كردن از هابرچسببخشي زيرين كمي بيشتر درباره معناي 
رباره چيستي بيخدايي گفتگو كرده، د درباره. من به طور كلي دهديمبيخدايي توضيح 

  .ردخواهم ك بررسيبنيادي را  يهاپرسشگوناگون بيخدايان توضيح داده و  يهاگونه
  

  در برابر آشكار نا آشكارتعريف بيخدايي: 
 1861خورشيدي ( 1240سال  ١پيشگام و بيخدا ارنستين رزت سينيفمسخنراني در 

ز . رشنديانديمكه چه تعداد از بيخدايان درباره بيخدايي  شودروشن ميميالدي) 
پذير است كه همه كودكان بيخدا بوده و اگر اين يك واقعيت گيرا و اثبات« ديگويم

به سخن  »جايگزين نگردد، هم چنان بيخدا خواهند ماند. هاآندين به زور در مغز 
يعني  -نندكگشت ميبه حالت طبيعي انسان باز گذارنديم رانكدمي كه دين را ديگر مر
  بيخدايي.

اگر چه اين سخن از سيماي انگاري و نظري درست است، ولي من اين سخن را 
نبود باور «. اگر شما بيخدايي را به طور ساده دانميم كنندهگمراهدرباره بيخدايي كمي 

كه در  )و هر كسي كه به رشد فكري نرسيده(تعريف كنيد يك نوزاد كوچك » به خدا
دوست دارم كه تفاوت و چون به خدا باور ندارد. ولي  رديگيمبيخدا جا  بنديدسته

 چون يكناهمساني ميان بيخدايي من در هنگام زاده شده و بيخدايي كنوني من هم 
  :كنديمچيز مهم ديده شود. دو اصطالح زير اين ناهمساني و تفاوت را به خوبي بيان 

                                                 
1. Ernestine Rose 
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  يك بيخداي پنهاني كسي است كه به هيچ خدايي باور نداشته نا آشكاربيخدايي :
  .كندينمولي به طور آگاهانه باور به خدا را رد 

  رگزيده را ب يناباوربيخدايي آشكار: يك بيخداي آشكار كسي است كه آگاهانه
 واقعي در اين باره است. ساده بگويم، كسي كه داراي ديدي اگر بخواهيم -است 

 

  

  

كار نگرم بيخدايي آش آيدميبيخداييازسخنهر گاه در اين كتاب
ي بلوغ فكربه كساني كه نه بيخدايي پنهاني نوزادها و  -است 
  .انددهينرس

  
در برابر  عيفضمنفي پنهاني، منفي آشكار،  -كوتاه ديگري نيز وجود دارد  يهابرچسب

 تافراطي تا ا ضعيف دلبستگياز  ايگستره كه -نيرومند، نرم در برابر سخت و غيره 
 ا. ولي شما نياز براي آشنا شدن برا به خود اختصاص داده است هاي سرسريعالقه

، از به خاطر خودم بيشتربه خاطر شما و  ندارد. هاآنبيخدايي نياز به دانستن معناي 
نگاهي دوباره  ترمهم يهابرچسبشده و سپس در بخش بعدي به د ر هاآنجزييات 

  خواهيم انداخت.
  

  هابرچسب: نگاهي گذرا به جوش خوردن معامله
بپرسيد كه باور خودش را روشن سازد و بعيد است كه  دارديناز يك آدم 

نداني چ جزيياتاين پاسخ دقيق است ولي » كي من؟ من خداپرست هستم!«شنويد، ن
يا حتا  »من لوتري هستم«، »اميحيمس«. خداپرستان ممكن است بگويند، كندينمارائه 

 توانديماين سه تا  يهمهو » هستم ٢عضو سينود ميزوي لوتريمن يك «شايد بگويند، 
و  ارتدكسهوديت نيز درست است، يهود همزمان درست باشد. همين مورد براي ي

ته درباره يك تن كاربرد داش توانديم. بدون پيچيدگي چنداني چندين برچسب ٣خبد

                                                 
2. Missouri Synod Lutheran 
3. Lubavitcher Hasidim 
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 ناهمسان يهادرجهكرده و داراي  تأكيداز شخص  ايويژهباشد كه هر يك بر سيماي 
  و متفاوتي از جزييات است.

  
  تركلي يهابرچسبمشخص كردن برخي از 

. شمار اندكي از اصطالحات توصيفي ديددرباره بيخدايي توان را ميهمين موضوع 
  :از اندعبارت يو سودمندتر پيرامون بيخداي ترعمومي
 وجود ندارد. عتيفراطب: شخصي با اين ديدگاه كه هيچ خدا يا خدايان بيخدا 
 كسي كه ادعا ندارد كه آيا خدا يا خدايان هست يا خدا نيست و گراندانم :

 .نخواهد بود حلهيچ گاه اين دشواري و مسئله قابل  پندارديمكمابيش 
 كسي ديدگاهي بر پايه استقالل خردگرايي دارد بدون اين كه زير آزادانديش :

 ، انگاره يا سنتي باشد.مرجعنفوذ 
 كسي كه تا زمان فراهم شدن مدارك كافي و بسنده از داوري و قضاوت گراشك :

 .كنديمخودداري 
 پيرامون اين جهان و اين زندگي  هاينگران: يك شخص كه باور دارد گراانسان

نه ولي گاهي هم چم و مترداف البته داراي ارزش و اهميت نخست است. هميشه 
هشت به خدا و ب توانديم. براي نمونه شخصي روديمي سكوالر به كار گراانسانبا 

 .ر كانون توجه باشدبايد ددنيوي ند كه زندگي كباور داشته و هنوز هم احساس 
 وجود  به كنديم تأكيدكه هم چنين  گراييانسان: شخص ي سكوالرگراانسان

 باور ندارد. عتيفراطب يخداي
باشم همان گونه كه  برچسبچندين داراي  توانميممن به عنوان يك شخص 
  دهديمگفتگوي خيالي زير آن را نشان 

  كه خدا هست؟ ديكنيمپرسشگر: گمان 
  يك بيخدا هستم.من: نه من 

  پرسشگر: آيا به طور كامل مطمئن هستيد؟
  هستم. گراندانممن: البته كه نه. من 
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  ؟اندگفتهپرسشگر: يعني شما به اين باور داريد چون برخي از مراجع چنين 
  من: نه من آزادانديش هستم

 كه ارزش دارد كه ما هواي هم ديكنينمپرسشگر: پس اگر خدايي نيست، گمان 
  داشته باشيم؟ ديگر را

  هستم. گراانسانمن: البته من يك 
  بگويم. خواهميمچه  ،گرفتيد

  

  

  

اطالعاتي آمده در اين جا، انحصاري نبودن نيترارزشيكي از با
ك بيخدا ي ديتوانيماست. براي نمونه شما  هابرچسببيشتر اين 

ي سكوالر باشيد و بيشتر مردم نيز هم چنين گراانسانو يك 
  يك برچسب دارند. بيش از

  
  

  شوديمببينيم چگونه برچسب دوم به كار برده 
تا سيماهاي ديگر سيستم  دهديمدوم نيز به بيخدايان اجازه  يهابرچسببرخي از 

ا ماعتقادي خويش را تشريح كنند مانند شيوه برگزيده آنان در برخورد با دين. آيا ش
ي هستيد كه باور دارد دين هر چيزي را زهرآگين كرده و بنابراين انبيخداياز آن دسته 

ن صورت ؟ در ايبرخورد كردنه تنها نبايد آن را پذيرفت بلكه بايد به طور فعال با آن 
اي در جستجوي بنياده هاتفاوت. بيخدايي هستيد كه با وجود هستيد ۴نيضددشما يك 

گر لحن ايا  -هستيد  سازش گرامشترك با اشخاص مذهبي هستيد؟ در اين صورت يك 
  .۵تتيسا، يك فيديدهيمآن را ترجيح  زيآمهيكنا

همه اين مي توان وجود دارد: چگونه و كلي گسترده  اندازچشمهم چنين يك 
فراد امنفرد توصيف كرد. برخي از و  يگسترده ،يك اصطالح فراگيربا را  هابرچسب

                                                 
4. Antitheist  
5. Faitheist 
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 عتيفراطببه معناي شخصي بدون هيچ ديدگاه ست دارند كه را دو ۶گراعتيطب اصطالح
 گراتعيطببراي من گيرا و جذاب است ولي اصطالح  جنبهاست. ولي اين تنها از يك 

ا پ غازيك به  كناناشارهو  كنانزمزمه ،با كاله سفري بر سر ٧ديويد اتنبرودرنگ  بي
را ترجيح داده اگر چه اين  ٨ستيسكوالرديگر  افراد. آورديممن  كمياب را به خاطر آبي

هواداري جدايي دين از مسائل عمومي دامنه گسترده نداشته و تنها اصطالح از نگر فني 
 به وجودميالدي)  2003( 1382در سال  ٩سرزندهه ژ. وادهديممعنا و زندگي سياسي 

. درست است گراعتيطب ينيبجهانداراي  افراداصطالح مشترك براي همه آمده و 
است به همان صورت نيز » ١١گراجنسهم«جانشين مثبت براي  »١٠گي«كه  گونههمان

اين  ت. ولياس» بيخدا«براي كهنه  يداورشيپبا سنگيني كمتر يك جانشين » سرزنده«
 هم چنان كه شوديمخودش سنگين  همنواي از سوي مفسراناصطالح نيز به تندي 

ر دهستند باورمندان » سرزنده«اگر ناباوران كه پس كشيده  آنان فريادبسياري از 
هيچنز  ستوفريركبيخدا يعني  نيرتريناپذسازش نيستند. حتا» سرزندهرو  به هيچ« جهينت
  اين واژه مايه يكه خوردن وي شد. ديگويم

  

  

 
حتا يك دم نيز گمان نبريد كه اين فهرست كامل است . . . و خوب 

تا زماني كه اين  كنيد. تركاملآن را  ديخواهيماگر  كنميمخواهش 
 و كم كيفيت به نگر برسد براي كساني كه دين را يرمنطقيغفهرست 

رست و د هاآنكنار گذاشته تا آشكارا چيزهايي را بگويند كه از نگر 
. ديآيمبه شمار  زيانگشيستاكوششي  هانامارزشمند است، بازي 

 براي موضوع نيترمهمو  نيترباارزشهمانند هر برچسب ديگري 

                                                 
6. Naturalist  
7. David Attenborough                  مستندساز انکلیسی 
8. Secularist  
9. Bright  
10. Gay  
11. Homosexual  
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كه هر شخصي حق دارد كه خودش برچسب استيادآوري اين
  يا هيچ برچسبي نخواهد. -خويش را برگزيند

  
  ؟١٢خدايب: بيخدا يا پرسش اصليبه پاسخ 

يان است. براي نمونه به تفاوت م رگذاريتأثدرشت نوشتن و سر هم نوشتن به راستي 
و  سندينويمرا با حروف بزرگ  ١٣منچرا  آخراز اين گذشته  دقت كنيد. خداخدا و 

  را با حروف كوچك؟ ١۴شما
  

  

  

» خدايب«كه واژه  كنديمگوشزد هازماننگارش بيشتريوهيشراهنما
كه  كنديمسر هم نيست. برخي از بيخدايان احساس » خداييبي«و 

و اين  هاستآنگراميداشت  در واقع) گراانساننوشتن (بيخدا و 
. برخي از مردم دهديمدين قرار  در جبهه مقابلرا  هاينيبجهان

سته دان دلسردكنندهدرست به همين دليل را  هااصطالحنوشتن اين 
از تعصبات و  يامجموعه دهندهنشانانگار كه اين طور نوشتن واژه 

ست، باورهايي كه بايد به آن چسبيد. براي بسياري از مردم هاآموزه
ه بيخدايي ب ترنيسنگو تعصبات بسيار  هاآموزه ،هانيدكه به تازگي از 

  ندارد. ايويژه اهميتبرايشان  هانيا انددهيگرو
  
ه است ك ايواژهتنها  -از اين ديدگاه به ويژه جالب و گيراست »آزادانديش«اصطالح 

متعصب  حريفتبديل به نوشته شود به سادگي يا سرهم هنگامي كه درشت  دانمميمن 
يك  كه ميادهيشنبه شما بگويم چندين بار  توانمينم. گردديمو سرسخت خودش 

كه شخصي به طور واقعي آزادانديش  كنديمه پافشاري بيخدا از كوره در رفت قطارهم
                                                 
12. Is it Atheist or atheist      را برابر  یسینودرشت توانیمدر انگلیسی با حروف نخست بزرگ در فارسی

این شیوه نوشتن جا افتاده سر ھم نوشتن گزیده شد ترشیپگرفت و در این جا سر ھم نوشتن را. چون   
13.  I 
14. you  
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 نسرهم يا درشت نوشتدردسرهاي  هانيا نيست چون به نتيجه متفاوتي رسيده است.
  است. هاكلمه

  

  

 
ل ) پاك و اصيمعموليخوب آزادانديشي (با حروف هايژگيويكي از

 ديشيانديمتصميم بگيريد كه به آن چه  ديتوانيماين هست كه 
س داشته باشم، سپ ايانديشهچنين  توانميمبهترين است، من هم 

پيرامون نگرهاي خويش به گفتگو بپردازيم. همان گونه كه  ميتوانيم
ز بسياري اچك هستم. شايد بو برده باشيد من موافق حروف كو

 يسينوبزرگدر تاريخ انسان در نتيجه و بيهوده  مزخرف رويدادهاي
است. من ترجيح  دادهرخهمراه آن  ايهانديشهچيزها و مجموعه 

بر خاستگاه فروتنانه خودمان و  شتننودرشتكمتر تا با  دهميم
ه شما كنم. البت ديتأكجايگاه بسيار كوچك در آرايش و نظام چيزها 

خوب در دست كتاب را خوانده و  گذارنشانهآزاديد كه تا با يك 
تغيير دهيد (مگر اين كه ي آن، تاكيد مي كنم هر تكه را هر تكه

  كتاب از كتابخانه باشد).
  
  

  و ناباوري ايمان يهادرجه
  

باورهاي ديني مانند يك كليد دو وضعيتي روشن و خاموش عموميت دارد.  نگريستن به
دين داشته، خواه دين نداشته باشد. ولي واقعيت بسيار گيرا و  شخص مورد نظرخواه 
 يك يپايانبخش (كه  .ديخواهيم، اگر اين طور ١بيشتر مانند يك ديمر -است  ترجذاب

يك طيف باور تار و مبهم بوده و بخش روشن و نامبهم هميشه موضوع دودلي است.) 

                                                 
1. Dimmer switch 
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 انكمنيرنگرنگي در  يهاروشنبسيار و سايه  يهادرجهبخش بعدي با نشان دادن 
  تا اين مقياس در زندگي به كار گرفته شود. كنديمناباوري كمك 

  
  »ما هر دو بيخدا هستيم«برتس: اقانون ر

واست را بر خالف خ بينيجهانبرچسب يك  يدقتيباست كه با اين بسيار مهم 
 توانديمنچسبانيم. اگر كسي بخواهد يك بيخدا را به راستي دلخور كند به شخصي 

ه بكه آن شخص بيخدا در ژرفاي وجود خويش  دانديمبراي نمونه به او بگويد كه 
كه عنوان اين بخش داللت دارد  ديكنيمهمين طور اگر گمان  .ور داردباراستي به خدا 

 ديتوانيمخوب  -بيخدا هستند  خويشژرفاي وجود كه همه باورمندان مذهبي در واقع در 
دانستن  پرستاز خداو بسيار سودمندتر  نندهاين بسيار كمتر دلخور ك باشيد. آسوده

   است.بيخدايان 
 اييوهشاين يكي نيز پيش از آن كه با مردم  كنندهدگرگون هاشهياندمانند بيشتر 

در  براي چندين سده وجود داشته است. گمانيببه يادماندني و آگاهانه متبلور شود، 
اين مورد، بلورشناس يك فيلسوف بلندآوازه يا نويسنده پرفروش نبود بلكه يك آدم 

استفان از  بود. ١رابرتس به نام استفان اينيرجيومعمولي يك طراح پايگاه اطالعاتي در 
آنالين خويش را با عبارت  يهاپستبه بعد ميالدي)  1995خورشيدي ( 1374سال 

  :كردمي امضانمايشي زير 
 يك خدا. تنها من به آورميممن هم خودم و هم شما را بيخدا به شمار 

ن خدايا يهمهاز شما باور دارم. هنگامي كه من دريافتم كه چرا شما كمتر 
، شما هم پي خواهيد برد چرا من خداي ديريگيماحتمالي ديگر را ناديده 

  .رميگيمشما را ناديده 
  

ي . هنگاماز سوي او بوده است همان روزهاآنالين در هاي گفتمانخاستگاه اين نوشته 
ر دچرا استفان گواه و شواهد براي خداي مسيح را  پرسديممسيحي در گفتگو  كه يك

                                                 
1. Stephen F. Roberts 



 
 

  يناباور كماننيرنگ رخنه در: 2بخش  ————————————

 

٤١

وس وجود براي شيوا، زئ هاگواهچرا مسيحان  پرسديم، وي به نوبه خويش رديگينم نگر
. او اين گفته را به كار گرفته تا اشاره رنديگينماحتمالي ديگر را در نگر يا هر خداي 

 نديآيمكند كه باورمندان به هر خدايي در واقع در برابر خدايان ديگر بيخدا به شمار 
دا از رد خ ايشيوهجود خدايان ديگر را رد كرده كه بسيار مانند باور به و هاآنيعني  -

  چند استفان به سادگي تنها يك خداي بيشتر را از ميان برده بود. هر سوي استفان بود.
  
  

ا گراهبوده و بيشتر ندانم گراندانمراسل: چرا بيشتر بيخدايان  يهابرچسب
  ؟هستند بيخدا

را بازگو كرده كه هم ساده اي انگليسي انديشه) فيلسوف 1872-1970برتراند راسل (
ت نه به صوربدون استثنا بايد  هادگاهيدكه همه  كرديماست و هم كاري: راسل حس 

ر) نگه داشته گنجايش قابليت تغيي( توجه به شرايطبا تعصب (كنده شده بر سنگ) بلكه 
كه شواهد و گواه براي يك ادعا استوار و محكم  كننديمشود. زماني كه مردم احساس 

ن ادعا قانع شده، آن را درست در نگر گرفته و بر پايه و طبق آن به اي هاآناست، 
مردم بايد مغز خويش را بر روي گواه و مدارك نو باز نگه داشته يا كنش كرده ولي 

  .آيدبه وجود مي ديدگاه آنان  احتمال دگرگون ساختنبيشتر بينديشند كه 
. شنديانديمساده و آساني است ولي مردم بسيار كم به اين شيوه  اين كار بسيار

باشد. ر بسيار بهت توانستيمي انزندگ كردنديمكه اگر مردم چنين  پنداشتيمراسل 
 هااژهوباشد اگر هر سخني با اين متفاوت  توانستيمتصور كنيد كه چه اندازه زندگي 

مسائل  نيترفيظرگفتمان حتا درباره » البته، شايد من اشتباه كنم.«، ديرسيمبه پايان 
  كنيد: تصور. تنها همديگر به جنگ و گرفتن گريبان بدون پايان يافتن

من احساس بسيار نيرومندي دارم كه خدا وجود دارد. البته «خداپرست: 
  »اشتباه كنم. شايد

خدايي نيست. شايد من من هم احساس بسيار نيرومندي دارم كه « بيخدا: 
  »هم اشتباه كنم.
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٤٢

 تواننديمسو  . هر دوشوديم ريپذامكانبه تندي يك گفتگوي واقعي  بدينسان
ودلي از د ييهادرجهنيرومند آتشي پيش كشيده و بپذيرند كه هميشه  يهااستدالل

  هر يك سخن ديگري را بشنود. گذارديموجود داشته كه 
را در  اين راهكارتحقق يافتن به سادگي آرزوي  توانستهينمدرست است راسل 

 داشتننگهجهان داشته و گاهي اين كشمكش ميان درك او از چگونگي شايسته 
راي . بسازديمديدگاه دشواري واقعي را  داشتننگهو روشي مردمان ديگر در  هادگاهيد

 ز وياداري هميشه ا مأموران رفتيمنمونه هنگامي كه راسل به يك كشور ديگري 
. راسل هيچ گاه به درستي دنديپرسيمدرباره دين وي (چون عرف آن زمان بود) 

ته وجود داش تواندينمچه بگويد. وي داراي ديدگاه نيرومندي بود كه خدا  دانستينم
د. به ) اشتباه كنشيهادگاهيدكه شايد در اين باره (هم چون ديگر  رفتيپذيمباشد و 

تناقض م كننديمبود كه مردم گمان  قرارگرفتهدسته  دوديگر سخن او با آسودگي در 
  گرا.است: بيخدا و ندانم

 كننديمگمان ها آنكه  دانستيمبرداشت بد مردم آگاه بود، راسل به خوبي از 
ه طور ها بگراندانممطمئن بوده و از نبود و بود خدا بيخدايان و باخدايان به طور كامل 

كه ديگر فيلسوفان در درك  دانستيموي  نيچنهمه دقيق در ميانه اين دو جا گرفت
ين بود كه بيشتر هم چن گفتيماو سهيم هستند. پس هنگامي كه با فيلسوفان سخن 

ه يك ك كنمينمگمان «، همان گونه كه خودش گفته كرديممعرفي  گراندانمخويش را 
 افتندييدرم و فيلسوفان» استدالل قطعي باشد كه با آن بتوان اثبات كرد خدايي نيست

  كه معناي سخن وي چيست.
دقيق از خودش براي مردم عادي فراهم نمايد. اگر  تصويري خواستيمولي او 

 دانستيم، كرديممعرفي  گرادانمنيك  عنوانبهخودش را  يارحرفهيغبراي شنوندگان 
 ،يك راست در ميان باورمندي و ناباوري خواهند ديدرا وي جايگاه انديشه  ،كه مردم

 دازدانخود را باال مي يهاشانهبوده و  تفاوتيبيعني فردي كه در برابر بود و نبود خدا 
. اگر وي خودش را داشتناباورمندي به ژرفي گرايش بسيار ي كه در واقع حالدر و 

ايد ب نيز به آن اشاره كرده باركيهمان گونه كه  خوانديم گراندانمدر برابر مسيحيان 
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بخواند. راسل  گراندانمخودش را براي زئوس، آپولو و خدايان ديگر يوناني نيز 
 چراوچوناين را بدون  توانستينمولي  ندرداكه اين خدايان نيز وجود  پنداشتينم

راي بيافت شود. ولي زئوس مداركي براي وجود اثبات نمايد. شايد فردا بعدازظهر 
در  ايياعتراف به ندانم گركه به نگر مي رسد بعيد ي چشمگيريبه طرز بيشتر مردم 

  انگيز بيابند.را شگفتزئوس  برابر
ر در برابدرست همان ديدگاه مردم  ليانجخداي تورات و  پيرامونديدگاه راسل 

خودشان را  قطارانشهمزئوس است. چون بيشتر مردم به طور كامل براي زئوس و 
  .كرديمراسل نيز خودش را در پيشگاه عموم مردم بيخدا توصيف  شناختنديمبيخدا 

را وي كه ديدگاه  زد مثاليراسل ميالدي)  1958خورشيدي ( 1337سال در 
ك قوري كوچساخت. او از خوانندگان خودش خواست اگر بگويد يك  ترروشنبسيار 
در  -ودهم ديده نش هاتلسكوپ نيرومندتريناين قدر كوچك كه با  - استخوانيچيني 

مداري گرد خورشيد ميان زمين و بهرام (مريخ) در گردش است واكنش خودشان را 
 ديوانتينمباشيد چون ناچاريد به وجود قوري باور داشته پيش چشم آورند. آيا شما 

كه  كنديمن. راسل گفت، هيچ كسي گمان ديتوانينماثبات كنيد كه نيست؟ البته كه 
تا آن را در عمل به كار وجود دارد وجود چنين چيزي براي حتمال بسنده و كافي ا

قوري ميان مريخ و زمين  را درست همان اندازه انيحيمسخداي امكان وجود گيرد و او 
  .دانستيمنامحتمل 

  

  

براي درك نگرش و منظور راسل، چند دمي را براي اثبات قطعي 
نبود و عدم وجود چنين قوري يا زئوس يا بقيه خدايان يوناني صرف 

 ديگويم.) راسل در ميان گذاريدديگران  ارا بو صددرصد آن كنيد. (
را  آن توانمينماين كار شدني و ممكن نيست. من هم بدون شك 

  انجام دهم.
  

يافت، زندگي كردن و كنش كردن بر پايه  توانينمپس چون چنين مدرك مطمئني 
منطقي است. راسل احساس بسيار همانندي درباره خداي اديان  هاآنعدم وجود 
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هايي كه امروز در اين ديدگاه سهيم هستند براي بزرگداشت گراندانمابراهيمي داشت. 
  .نامنديم» ١هاي قوريگراندانم«خويش را و احترام به اين تكه كوچك چيني گريزان، 

  

  

 
اه ؛ بيخدا بر اين ديدگكنديمتأكيدبر عدم قطعيتگراندانم
ديگر  يريگهجينتكه يك نتيجه گيري نسبت به  كنديم تأكيد
كه  داديمبه قطعيت است. توجه: راسل ترجيح  تركينزدبسيار 

  را با حروف بزرگ بنويسد. گراندانمبيخدا و 
  
  

  باور و اعتقاد يادرجههفتداوكينز: معيار  يهادرجه
پيش از ) ميالدي 1941 -خورشيدي  1320 (زاده شناسستيزريچارد داوكينز 

چرخاندن ديدگاه خودش به سوي هواداري از بيخدايي و انتقاد از دين، براي گسترده 
 چرخشبا سپس سرانجام  .داراي نام نيكي بودسال  25بيش از كردن دانش ميان مردم 

  وي به عنوان يك بيخدا نزد مردم شناخته مي شود.توجه و رويكرد روشن داوكينز، 
خدا  نبود و عدم وجود توانينمگز هراگر چه بيشتر بيخدايان موافق هستند كه 

 داننديمرا با اطمينان قاطع بر زبان راند، بيشتر مردمي كه نگرش داوكينز آگاه هستند 
كه او بدون چون و چرا ادعا دارد كه خدا وجود ندارد. در واقع داوكينز چنين چيزي 

  ، نگفته و كمابيش بي گمان هرگز هم نخواهد گفت.ديگوينم
 جدي يادعاهاو با وجود - كندينم، دانش با اين شيوه كار ديگويمداوكينز 

ش دان» ديگري است. ايفرضيهمانند هر  ايفرضيهبودن و وجود خدا انگاره و «مخالف 
ك افزودن يا كاستن اعتبار ي نوسان ميان شك كامل و قطعيت كامل نيست بلكه با

  .كنديمكار نظريه 

                                                 
1. Teapot agnostics 
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از حداكثر هفت درجه از باور با يك مقياس  ٢در كتاب خودش پندار خدا نزيداوك
مقياس . يك در اين سازديمدين  يهاآموزه در برابرباورمندي تا حداكثر ناباوري 

يعني هيچ  آورديم» 1«كسي كه امتياز  مشخص كننده اطمينان درباره وجود خداست.
. در سوي ديگر مقياس شخصي سازدينمنگرش او را دگرگون  ايتازهگونه اطالعات 

 دتوانينم هرگز ايتازهنيست و هيچ اطالعات  ييخدا ديگويم است كه با اطمينان
انديشمندان  هانيا است.» 7«نگرش وي در دگرگون سازد. اين شخص داراي امتياز 

  .دهديمار هشد هاآنكه برتراند راسل درباره گفته شد خش پيش در بو  بودهمتعصبي 
است باور دارد كه خدا به احتمال بسيار وجود داشته و » 2«كسي كه امتيازش 

مطلق ندارد. شخص  تيقطعكه انگار او وجود دارد ولي ادعاي  كنديمجوري زندگي 
كه خدا نباشد ولي او هم ادعاي مطلقي در اين  دهديماحتمال بسياري » 6«با امتياز 

  باره ندارد.
اين  يتنها دارنده ليو - دانستيم» 6«داراي امتياز بي گمان راسل خودش را 

گفتگويي در  .دانديم» 6«قياس داراي امتياز امتياز نيست. داوكينز نيز خودش را با اين م
فيلسوف، از  ۴و آنتوني كني ٣با اسقف اعظم كانتربوريميالدي) 2012( 1391در سال 

. داندينم گراندانمداوكينز پرسيده شد اگر به طور كامل مطمئن نيست چرا خودش را 
دگان شنون دهندهتكانخاموشي  شمارديم گراندانمهنگامي كه گفت وي خود را در واقع 

 نيتردآوازهبلن. ميگوينمجهاني در روز بعد سخني  يهارسانهرا فرا گرفت البته پيرامون 
  است! گراندانمبيخداي جهان پذيرفت كه در واقع يك 

ان اندازه احمقانه است كه ست به همراگندانمكه » پذيرفت«هر آينه عبارت 
ساس اداوكينز بر ادعاي  كه در واقع لوتري است.» پذيرفت«يك مسيحي  گفته شود

اه برخالف راسل اين ادعا در پيشگ البته. نهفته است سازگاربه طور كامل دو برچسب 
  .دانستنديم هابرچسباين درباره هماهنگي شد كه به احتمال بسيار كم گفتهشنوندگاني 

  

                                                 
2. The God Delusion 
3. Archbishop of Canterbury 
4. Anthony Kenny 
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٤٦

  

يز ن خداپرستانها مطمئن نبوده (و گراندانمدودلي: بر  ديتأك
  )طورنيهم

  
انديشه برداشت نادرستي از مطمئن، به خود و خودنما  يهادگاهيد پر ازدر جهاني 

بدون باور «به معناي  ۵درست همان گونه كه بيخدايي شوديميي گراندانممانند فروتني 
) در زبان يوناني gnosisرا به واژه دانستن (» a«يي نيز همان گراندانماست » به خدا

كسي است كه چيزي را  گراندانميك  .شوديم» بدون دانستن«افزوده كه به معناي 
. ود تاكيد كندخي تكاكمبود دانش قابل اخواسته بر يا (بهتر بگويم) كسي كه  داندينم

در بيشتر موارد به شخصي اشاره دارد كه داراي كمبود دانش درباره بودن خداست. 
 ناريكبسيار كم در  گراندانمگونه كه برتراند راسل گوشزد نموده است يك  ولي همان

راسل:  يهابرچسب «(براي اطالعات بيشتر درباره راسل به بخش پيش  مانديم اعتنايب
  دازيد.)نگاهي بين» خدا؟يها بگراندانم شتريبوده و ب گراندانم انيخدايب شتريچرا ب

به گريد بناعتقادي داوكينز (براي اطالعات بيشتر  يادرجههفتبر پايه مقياس 
ار بسي يهادگاهيد) مردم »باور يادرجههفت اري: معنزيداوك يهادرجه«بخش پيشين 

و هم چنين خود داوكينز در ميان دو سر افراطي اطمينان  هاآنمتفاوتي داشته ولي بيشتر 
دودلي شخصي  يدرجه. اگر رنديگيمعدم وجود خدا جا درباره  اطمينانجود خدا و و

كميتي براي يك برچسب باشد بيشتر باورمندان و ناباوران از نگر فني به طور همانندي 
ه ك كنندينمادعا  هاآنديدگاه نيرومندي بوده ولي  اين افراد داراي هستند. گراندانم
  دارند. ياطمينان كاملآن  درباره

شمار بسيار فراواني يي نيز درست همانند واژه بيخدايي، داراي گراندانم
عيف نيرومند و ضگرايي ندانم هاآن نيترجالبزيرمجموعه است كه دو تا از گيراترين و 

  است.

                                                 
5. Atheism & Theism   ییو باخدا ییخدایب  
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 توانديمولي  هست يا نهخدايي  دانمينممن « ديگويميي ضعيف گراندانم ديدگاه 
 »در جايي باشد.آن  به زيانيا خدا  به سود بودنمدارك بسنده و كافي 

 كه وجود خدا هم ناشناخته است و هم قابل شناختن  ديگويمي نيرومند گراندانم
ي گراندانممورد عالقه من گفته:  يا همان گونه كه برچسب خودروي نيست.

 .داندينمهم هيچ كس ديگري  دانمينممن  -جنگنده 
  

ه از ه اين انديشك دهديميي را رديابي كرده و نشان گراندانمبخش زير خاستگاه واژه 
  از آن گفته شود. ياكلمهحتا دور وجود داشته پيش از آن كه  ياگذشته

 يواژهديني هزاران سال است كه وجود دارد،  يهاآموزههر چند دودلي درباره 
ساخته نشده بود در آن هنگام ميالدي)  1869خورشيدي ( 1248يي تا سال گراندانم
برچسبي براي  به عنوانآن را  ١انگليسي به نام توماس هنري هاكسلي شناسزيستيك 

كه بيخدايي بر قطعيت داللت داشته  كرديمهاكسلي احساس  باورهاي خودش ساخت.
ه ب خواستينمو هر چند كه اطمينان بسيار فراواني داشت كه خدا وجود ندارد ولي 

ايمان آوردن درصد اطمينان برداشت شود. هر چند هيچ گاه نزديك به  100معناي 
دين هم نشد. پس از مدت زماني كه با اين دشواري كلنجار رفت براي تشريح  به

 رسيد.  -در زبان يوناني » ندانستن«واژه  -گرايي ، هاكسلي به واژه ندانمديدگاه خودش
در  يشماريبسندگان و انديشمندان به تندي دريافت كه تنها نيست زيرا نوي سپس

  را پذيرفتند.انگليس و كشورهاي ديگر با شتاب اين واژه 
  

  ييگراندانميان پيش ازگراندانم
براي آن وجود داشت. پروتاگوراس از  ايواژهيي بسيار پيش از بودن گراندانم

ن هنگام انديشيدن درباره خدايان، م«فيلسوف باستاني يونان نوشته است،  ٢آبدراي
ه عبارتي ك -» ندارم هاآنيا چگونگي  عدم وجودهيچ ابزاري براي دانستن وجود يا 

 گفته باشد. افزون بر اين يك نسل توانديمبه سادگي خود توماس هنري هاكسلي 
                                                 
1. Thomas Henry Huxley 
2. Protagoras of Abdera 
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اي به جگفته،  ستينيفمشگامان از پي ١، فرانسيس رايتپيش از زاده شدن هاكسلي
ر د«آزاردادن خودمان با چيزهاي غيرقابل دانستن مانند آيا خدا هست يا نيست، 

من با شور بسيار به سوي اثبات آن چه  يهاكوششبايد بگويم رابطه با خودم، 
 دانست و براي شوديم، براي آن چه راهنمايي و هدايت شده، براي پي بردن دانممي

  »افزايش دانش تا جايي كه امكان دارد.
ود وج ايواژهدر هر نسلي از صدها نسل ميان پروتاگوراس و رايت، پيش از اين كه 

ه در و ناشناخت شدهشناختهاز مردم،  يشماريبتعداد داشته تا آن را به خود گيرند، 
  .نداهديدگاه هاكسلي سهيم بود

  
  

  نرفته: هزار گام گراييانسانكشف 
  

 -ود داردوج عتيفراطبي يآيا خدا -پرسش جهان  نيتربزرگبيخدايي ادعايي پيرامون 
، رودينمداده و جلوتر را  بي همتاپرسش پاسخ اين . اگر چه بيخدايي خودش باشديم

و بوده  فراواني يهاپرسشپاسخگوي خدا  پاسخ بسيار بزرگ است. انديشهپيامد اين 
ردن براي پر ك -. براي همين نيز ساخته شده است كنديمبسياري را حل  يهايدشوار
و فراهم كردن آرامش هنگام روبرو شدن با دشوارهاي  هاانساندر انديشه  هاشكاف

  انسان.وجود جدي و حقيقي 
ب . خوگرددبازمي هايدشواراين ، گذارديمراهكار خدا را كنار  هنگامي كه كسي

چيست؟ پاسخ بسياري از  ،جهاني كه خدايي ندارد در برابركنش پس بهترين راه وا
سيد. رخدايي نبودن  يريگجهينت، هزار گامي كه به باشديم گراييانسان ،بيخدايان

به جاي كانون شدن بر خدا و تصور يك زندگي  است كه بينيجهانيك  گراييانسان
و  اين جهان درباره، دلسوزي و داشتن احساس شگفتي مالحظهپس از مرگ، ريشه در 

  .اين زندگي دارد
                                                 
1. Frances Wright 
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  متفاوت يروش نگريستن جهان به
 هاترسيك جهان بدون خدا بسيار متفاوت از جهاني با خدا است، ولي نيازها، اميدها، 

و  باخداچه يكسان است. مردم  بسياربيني در هر دو جهانبنيادي انسان  يهاآرمانو 
هم در پي خوشي و پرهيز از درد هستند. هنوز نياز دارند بدانند خوب  بازبيخدا چه 

بودن به چه معنا است و براي رفتار اخالقي انگيزه داشته باشند. هنوز هم از مرگ 
  ترسيده و در جستجوي معنا و هدف هستند.

 يكنندهحلبه خوبي و پاكيزگي  قادرمطلقو  خوش برخورديك خدا ناديدني ولي 
 -چگونه رفتار كردن را بدانيد؟ هيچ كاري ندارد ديخواهيمست. اين دشوارها يهمه

ستيد هحساس  ياخالقجستارهاي  اگر پيراموندر واقع  هر چند(است خدا كتابي نوشته 
 -؟ هيچ خبري نيست ديترسيماز مرگ  .نخست آن رد شويد) چند صدبرگبايد از 

؟ بنده خدا باشيد و دستورات وي خدا بر مرگ خط كشيده است. نياز به هدف داريد
  را اجرا كنيد.
راجعه نه با مبراي توجه كردن به همين نيازها  روندهشيپ يكوشش گراييانسان

 بلكه با به كارگرفتن منطق و آسماني يهاكتابديني، مرجعيت مذهبي يا  يهاسنت
و هم  چالش متفاوت بوده كه هم ايشيوهديدن جهان با  گراييانسانهمدردي است. 

  .آورديمرا فراهم  ييهافرصت
  
  سكوالر گراييانسانيا  گراييانساناصطالحات: سر  توافق بر

 ١اوكبه نام جورج هولي انگليسي يگراندانممياني سده نوزدهم يك  يهاسالدر 
ياني باورمند به خدا و گراانساني سكوالر را نوآوري كرد تا گراانساناصطالح 

از هم مشخص باشند. (جالب است  تريدقيقبا مرزهاي  ناباورمند به خدايان گراانسان

                                                 
1. George Holyoake  
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آخرين شخصي انگليسي  بود ميالدي)  1842خورشيدي ( 1221در سال اوك كه هولي
  محكوم شد.) ييكفرگوكه به 

 طالحكدام اصبايد  ارجاع كنيم گراانسانيك  بخواهيد بههنگامي كه خوب پس 
ه ديني وارون يهافرضو  هاانگارهاوك تا كنون پس از هولي از روزگار؟ ويمرا به كار بر
شاره ي سكوالر اگراانسانبه  ياشناسهي بدون هر گونه گراانسانكنون واژه شده است. ا

تا  نديفزايب راي ديني كساني هستند كه بايد به خود شناسه (مذهبي) گراانسانداشته و 
ه درشت نوشت گراييانسانگاهي حروف نخست » بيخدا«مشخص باشند. مانند واژه 

  و گاه نه. شوديم
  

  يان رنسانس آشنا شويدگراانسانبا
 يهانساناآنان يان دوران رنسانس بيخدا نبوده بلكه بسياري از گراانسان نخستين
حساس يان مذهبي اگراانسانيان سكوالر كنوني، اين گراانسانمانند  .اندبودهمذهبي 

بايد بر روي اين جهان و اين زندگي متمركز و كانوني  هاانسانكه نگراني  كردنديم
 اشد.ما ب راهنمااخالق گيري و تصميمهنگام  درو بايد  توانديمشده و خرد انساني 

ن ز ايايونان باستان و نوشته فلسفي رومي  يهاافتهيآنان به طور جزئي از  يهانوشته
  آگاه شده و الهام گرفته است. ستودهيمشيوه كه رويكردي همانندي را 

يان رنسانس خواستار بهسازي و اصالحات اجتماعي و آموزشي بودند، گراانسان
انديشه انتقادي، مدارا و فعاليت ادبيات، اهميت دادن بيشتر به مانند  ياصالحات

گري دانش و روشن انقالببود. اين گامي حياتي به سوي  آگاهانه در زندگي اجتماعي
و  آسماني يهاكتابتا راهي غير از اتكا به  بود كه به انديشه غرب ياري رساند

 ود.راه محدود كننده حاكم به براي بيش از يك هزار سال تنها كمراجع ديني بيابند 
) و روحاني، 1304-1374شاعر ( ١به پترارك توانيميان رنسانس گراانساناز 

) اشاره 1466-1536روحاني، سكوالر و طنزنويس ( اراسموسدريوس دزي سكوالر و
  كرد.

                                                 
1. Petrarch 



 
 

  يناباور كماننيرنگ رخنه در: 2بخش  ————————————

 

٥١

  

 

 
  آن كنار گذاشتن خدا: اثرات

در نمايشي يك تنه خودش بگذاريد خدا برود پي  ١سويينيبازيگر كمدي خانم جوليا 
كارش روند كنار گذاشتن باورهاي كاتوليك و بيخدا شدن خويش را به نمايش 

 خدا را بدون يجهان راتيتأث سويينيو بسيار ملموس،  دارخنده ايشيوهگذاشت. با 
ته خواس - دهديمپاسخ  گراييانسانبه آن با جوهر  اينكتهتوصيف كرده و در هر 

از همديگر و براي قرار ها انسانضروري براي درك جهان براي پشتيباني و حمايت 
  دادن مهرباني و عدالت انساني به جاي توهم الهي.

شريح نخستين در تسوييني گفتگوي تكي خانم  يهابخشترين انگيزشگفتيكي از 
چون  امشرمنده«. او گفت، شودديده ميبرخوردش با انديشه جهاني بدون خدا 

من به «سپس ادامه داد، » يج و منگ شدم.بگويم كه بار نخست من گ خواهميم
يعني  دييگويم، خوب چطوري زمين در فضا ايستاده است؟ شما دميشيانديم هانيا

؟ اين طوري خيلي بي پناه هستيم! ميرويمما بيهوده در فضا با شتاب بسيار 
در آغوش من  هاآسمانبگيريم انگار كه از بيرون دويده و جهان را  خواستميم
بدون دخالت الهي  ياهيزاو يتكانهكه گرانش و  آورديمسپس به ياد .» افتاديم

  .دهديمرا انجام  كارها
 هاانسانكه ما  برديمچرا ما رفتار اخالقي داريم دست آخر پي  مانديمسرگردان 

براي اين كه با هم ديگر در اجتماعي  ميادادهيك حس اخالقي را فرگشت و تكامل 
ات از براي نجكه  آورديمبي گناه زنداني را به ياد  يهاانسانزندگي كنيم. اسنوي 

ي كنيم ما بايد كار«، كشديمو سپس فرياد  كنندينمهيچ كسي دعا زندان به درگاه 
  »تا اين مردم را از زندان بيرون بياوريم!
و هر  ميريميم: اين كه ما به راستي شوديمسپس وي با دشوارترين واقعيت روبرو 

ديد. اين نيز وي را آزار  يمشخصي كه دوست داشته و مرده به راستي ديگر نخواه
                                                 
1.  Julia Sweeney 
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كه هيتلر سرانجام با هيچ عدالت و كيفري روبرو نشد. كنش اسنوي بسيار  دهديم
زي دوباره يكه مطمئن باشيم چنين چ بهتر است كاري كنيم«انسان دوستانه است: 

  .»دهدينمرخ 
 . اسنويكندبا گذشته ميآغاز به ديدن جهان به صورت ناهمساني  يرامبه آوي 

مانند « »انديشيده دوباره بينديشيم. ترشيپناچار بودم درباره هر چيزي كه «گفت، 
  »سازم.زمينه روانم را دگرگون كه ناچارم اين بود 
  
  

  ي بيخداييگراانسانكشف كانون 
نديشمندانه بيشتر ا ايشيوه(حتا از سوي برخي بيخدايان)  هازمانبيشتر بيخدايي 

براي اين  يخوب رند دليلي از بيخدايان حق دا. بسيارشوديمو كمتر احساسي توصيف 
ا به ر كه در نخستين گام مردماست كه نيازهاي احساسي  بگويند -گفته برشمارند

تا از آن بيرون آمده و دور از  كنديمكمك  هاآنسوي دين رانده و هوش و خرد به 
  آن بمانند.
  

  

 
كمابيش درست است. ولي سرانجام مردم خودشان را با اين نيازهاي 

احساسي بيان  يهاواژهبا  هاآنانساني رو در رو ديده كه بسياري از 
 كانون و قلب« گراييانساناست كه  يانقطه. هم چنين اين شوديم

. زماني كه يك انسان كاري براي گذارديمگام به ميدان » بيخدايي
كاهش فقر و نداري كرده يا از حقوق بشر دفاع كرده يا به دوست يا 

يعني اين انديشه بيخدايي كه با هيچ خدايي ، كنديمهمسايه كمك 
خدا خانم يا آقاي بيمي تواند اين  براي استجابت مردم در كار نيست

دلسوزانه، خودش بهترين  يهاكنشبرانگيخته باشد. ولي اين  را
  شخص است. گراييانسانتوصيف براي 
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نه رومي روم و نه : آدم ناوارديك  آوردنزوري به ميدان 
  زنگي زنگ

  
كه  مگر اين شودينمكامل  انو ناباور كساني كه ايمان آوردههيچ گفتگويي درباره 

مردمي سرسخت كه درباره برچسب خويش به دقت بسيار انديشه و زير بار 
. ، يعني نه رومي روم و نه زنگي زنگرا در نگر بگيرد روندينم چنينياين  ييهابرچسب

ن افراد كه بهتري كننديمبا شتاب ادعا افراد مذهبي و بيخدايان درست به يك صورت 
رين افراد را جدا كرده و به ديگري بيخدا يا مذهبي خودي بوده و تندي خط بدت

ق نداشته ولي به طور دقي ايمان يبه هيچ آيين به طور متعارف هاآن. ولي چسباننديم
  نه رومي روم هستند و نه زنگي زنگ. هاآنكه  گويممينيز بيخدا نيستند. من 

لي انديشمندان در هر نس نيتردهيچيپو  نيترژرفجاي شگفتي ندارد برخي از 
 . اين كاري است كه انديشيدناندگرفتهديگري جا  يدستهدر اين دسته بيرون از هر 

تعديل  توانيمنيز در اين بخش هاي آمده برچسبدر  . حتاآورديمبر سر شخص 
خدا انگارها به طور كلي «و . . . .» هازمانبيشتر  هاييخداهمه «فراواني مانند  يهاكننده

 يهابنديدستهحتا در بيرون از يافت كه  »بيخدايان مذهبي كمابيش هميشه. . . «و . .»  .
  چسباند.قوم اين برچسبي را به گسترده، سخت است كه 

  

  باور به آفريدگارهاي گوناگون: خداانگارها
ي دههخورشيدي ( 1000دهه ي نخست نخستين بار در  ١خداانگاري يا دادارباوري

فان برگزيده فيلسو بينيجهانبراي دو سده كمابيش توصيف شده و ميالدي) 1620
ر راستاي د باور داشته ولي عتيفراطبخداانگاري به طور كلي به وجود آفريدگاري  .بود
ر كه خداي آفريدگار گيتي را ب رندباور دااين گرايش به  هاآن. نيستسنتي  يهانيد

نكرده است. خدا نيايش و دعا را  يدر كار آن دخالتپا ساخته ولي از آن به بعد 
                                                 
1. Deism 
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اداش يا پ شانرفتار رايمردم را باو ند كه رنكرده و بيشتر اين افراد باور دا تستجابا
 دروغين يهااقبالبخت و ، كردارهاي بد و رنجبا توجه به  . در واقعكندينم كيفر

 يكه اين چيز/خانم/آقا كننديمدر جهان بسياري از خداانگارها گمان روزافزون 
  وجود دارند.در اين جا  ييهاانسانكه  داندينمآفريدگار حتا به هيچ رو 
ذيرش به پي هيچ عقيده مركزي يا كتاب مرجعي نبوده و گرايش خداانگاران دارا

 ، جهان طبيعت بهترين راه براي درك جهان يهايبررسو  اين دارند كه خرد انسان
يوه كوشيده تا ش انديشههمين اساس ديدن مداركي از وجود آفريدگاري دانا بوده و بر 

  رفتار كردن را دريابند.
 توانديم هر كسيباشد ولي در واقع منطقي است.  كنندهجيگدر نگاه نخست شايد 

سينما باشد. به همين  يفتهيشو هنوز هم خوشش نيايد  ٢ايهستارهاي از فيلم جنگ
ه درست ب-مسيحيت را سركوفت زده و هنوز به خدايي آفريننده  توانديمصورت 

  باور داشته باشيد. -متفاوت ياگونهخدايي از 
 نوزدهم يسدهآغازين  يهاسالهر چند خداانگاري به عنوان يك برچسب در 

ه مذهبي ليبرال ب يهاجنبشرو به كاهش و افول گذاشت ولي كمك كرد تا برخي از 
 1384 بر پايه پژوهشكنيد در موضوع باريك شده با دقت آن را بررسي اگر پا خيزند. 

افراد مذهبي در  سومكيخواهيد دانست كه كمابيش  ٣لردانشگاه بايميالدي)  2005(
نزديك به خداانگاري است. اين به معناي اين بيشتر باورهايي دارند كه  متحدهاالتيا

تجابت اس يعني عقيده با باورمندان سنتياست كه اين افراد در واقع به جاي اشتراك 
  ، مشتركات بيشتري با ناباورمندان دارند.نديبيمدعا، خدايي كه همه چيز را 

  
  خداانگار بودندمتحدهاياالتادگذاريبنبسياري از پدران

مسيحي بودند ولي  متحدهاياالت ادگذارانيبنبرخي از مردم ادعا دارند كه اگر چه 
توماس جفرسون در  به دليل اين كه. اندبودهخداانگار  هاآندر واقع بسياري از 

پايه ناآگاهي عوامانه، از چيزهاي «شخصي خود گفته كه انجيل بر  يهاينگارنامه
                                                 
2. Star Wars 
3. Baylor University 
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تنها « ولي شوديمو كتاب وحي ناميده شدهنوشته»غيرممكن، خرافات، خياالت پوچ
آمد كه زاده شدن هد روزي خوا«است و هم جنين گفته » شيداييچرنديات روان
وجود واال به عنوان پدرش در زهدان يك باكره همراه زاده يك  و رازآميز عيسا

، و وي كمابيش »شدن مينرو در انديشه ژوپيتر در يك دسته جا داده خواهد شد
  جفرسون يك خداانگار بود. -. ولي نه رودبه شمار مييك بيخدا  هم چونهميشه 

. ديناميم» و تناقضات هادروغاز  مجموعيك] «[و » مزخرفات«توماس پين انجيل را 
يامين بن با اين حال ولي او هم يك بيخدا نبود؛ پين هم يك خداانگار بود. هم چنين

را  انيحيمسو » فانوس دريايي سودمندتر از كليساها است«است،  فرانكلين گفته
ي شكي نداشته . . . كه خداي گاهچيه«ناميده و هم چنين گفته، » خرديب«متعصبان 

  »هست.
  
  

  طبيعت را چون خدا ديدن: همه خدايي
است ديدگاهي است كه جهان هستي و خدا » خدا-همه«كه به معناي  ۴پنتانيسم

به درگاه خدا با ريخت و شكل  هر گونه بزرگداشت يا نيايشيكي و يكسان است. 
انسان، يا به هر شكل ديگري نبوده بلكه به درگاه كيهان است و كانون معنويت نه يك 

  .بلكه طبيعت است خداي سنتي
آيا چيزي «، ديگويم ۵برجسته بيخدا به نام دانيال كلمنت دنت لسوفيفيك 

توانم به درگاه آن نيايش كنم ولي ي، بله. من نمگويممينيچه با  مقدس است؟ هم نوا
ه اگر چه شك دارم ك» كنم. جهان مقدس است. تأكيدبر شكوه و بزرگي آن  توانميم

 مرزهم يسنت ريغوي با اين ديدگاه  يگفتهدنت خويش را يك همه خدايي بنامد ولي 
ميالدي نام خودش را پيدا  17پاياني سده  يهاسالكه در  يسنت ريغ، ديدگاه شوديم

  كرد.

                                                 
4. Pantheism 
5. Daniel C. Dennett 
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، اين شيوه نيز به هزاران سال پيش از هابرچسبيي و ديگر گراندانمهمانند 
. بسياري از انديشمندان در يونان، چين و هند باستان گردديبرمپديدار شدن اصطالح 

بران مذهب . رهشوديمبرداشتي از خدا را پيش كشيده كه امروزه همه خدايي ناميده 
كه سپس اين باور دوباره  دانستنديممرتد مياني همه خدايي را  يهاسدهمسيحي در 

  جان گرفته و در دورخيز دوران روشنگري نام خودش را بدست آورد.
  

  مذهبي بودن بدون داشتن خدا: بيخدايان مذهبي
، ديگويمبه وجود هيچ خدايي باور ندارد، هنگامي كه  ۶اورسال گوداينافخانم اگر چه 

ايي ، آگاهي، قصد و زيبهايدگيچيپ. براي من همه اين كنميم تأكيدخود  ايمانمن بر «
و توانايي من براي درك آن هم چون معناي و ارزش نهايي است. استمرار زندگي و 

 قدسم ياحلقهو  آيداي در آن پديد نميهيچ وقفهو  حيات كه پيرامون ما را فراگرفته
  .درسيمدار به نگر ينبسيار د »به داوري بيشتر و آفريدگار نداردكه نياز  سازديم

 ٧مذهبي گرايطبيعتهر آينه او خودش را يك  - پذيردگودايناف ميخانم 
و بسياري از كساني كه درست در ديدگاه وي سهيم هستند خويش را بيخدايان  نامديم

 كرده است. برخي مجنوندايان را به طور كامل خ. اين نام برخي از بينامنديممذهبي 
  .اندافتهيبراي يك دشواري و مشكل واقعي  بخشالهامديگر آن را راهكاري 

مهم نيست كه چه ديدگاهي داشته باشيد انديشه بيخداي مذهبي به احتمال 
 »دين«به نگر خواهد رسيد. اگر من بگويم  در گم كننده سرنخست نگاه بسيار در 
ز نخستين كلمه وابسته به اين واژه باشد كه به مغ» خدا«ر بااليي هست كه يااحتمال بس

 شرط خوبي توانيم. پس اندشدهبسته  به هم ميانشما برسد. دين و خدا از آغاز از 
  د.زهد خوا پوزخندي »بيخدايان مذهبي،«با شنيدن يا ديدن عنوان  هر كسيبست كه 

شما ير ز حاشيهدر  نيشتيانآلبرت » هست و نيست«به سخن ديگر، شايد بازي 
  .كندرا براي چيزي آماده 

                                                 
6. Ursula Goodenough 
7. religious naturalist 
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ا نيز بداند. تنه داردينبيخدا باشيد و خودش را تواند ميهر آينه يك شخص 
 يهااخهش. يابيدميرفتن كامل براي پيش و آماده  داريدنگه اعتقاداتخدا را بيرون از 

و دين جين  است كه وجود داشتههندو و بودايي براي هزاران سال  پرستزداني ريغ
  به طور كامل خدا ندارد.

  
  زمانهمه خدايي در گذر

ايي ولي همه خدهر چند باروخ اسپينوزاي فيلسوف ديدگاه استوار همه خدايي داشت، 
و سده  18براي شاعران و ديگر افراد احساساتي سده  پسندمردمبيشتر ديدگاه 

و، ثور ديويد يرالف والدو امرسون، هنرند والتر ويتمن، نوزدهم ميالدي، افرادي مان
مايه همه خدايي  جانانه يهاخشكه مقدسي ريغمانند همه  بود. ١وردزورث اميليو و

ميالدي)  1864خورشيدي ( 1243در  ٢از پيوس نهمبار اين  شده و پاپ  برانگيختن
اين تمايز را دارد كه » همه خدايي«. در واقع ديده مي شود ٣سيالبويس آو اروردر سند 

 هدرخشان كننده براي هر از دين برگشت- رزومهيك  -نخستين كلمه در سند است
  ي.ا

باور  ايونهگكه خبر از  گفتيمعبارتي را  نيشتيانآلبرت  تركينزددر زماني بسيار 
من به خداي اسپينوزا باور دارم نه به : «گفتيم، براي نمونه داديمخدايي همه

رده بلكه خدايي كه خودش را سرگرم سرنوشت و امورات مردم ك خدايي كه خودش
من «ديگر از او  ايگفتهو هم چنين » سازديموجودها آشكار  يهمهرا در هماهنگي 

 يدارنيدتوان آن را بچيزي در من هست كه به خداي شخصي باور ندارم. . . اگر 
آن را آشكار  توانديمستايش بيكران ساختار جهان است كه دانش ما  نام نهاد

، ديوگيمخدايي را در نامه ديگر رد كرده، با اين حال انيشتين برچسب همه» سازد.
 افزون بر اين با وجود به كار» خدايي بنامم.كنم بتوانم خودم را يك همهميگمان ن«

                                                 
1. Walt Whitman, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, and William Wordsworth 
2. Pius IX 
3. Syllabus of Errors                تفاسیر پاپ ھای پیشین برگرفتھ شده استسندی کھ ازنوشتھ ھا و  
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روشن ساخته كه ») كندينمخدا بر سر جهان قمار«(براي نمونه،»خدا«بردن واژه
  و شخصي باور ندارد.او به وجود هيچ گونه خداي سنتي 

استوار بوده همان در رابطه  دهيديم تعصب آن را به عنوان، انيشتين در رد آن چه  
» تعصبمبيخدايان «خدا وجود ندارد. به ويژه رد كه با قطعيت مي گفته با بيخدايي 

  .دنديجنگيمكه با باورهاي ديني 
ادعاي هم قطار بودن روشن)  يهاليدل(به  يهاگروه يهمهدر پايان اگر چه از سوي 

ي با و ،خداييجريان سطحي دلبستگي به همهود و با وجانيشتين با خود را دارند 
» روتنيدلبسته ف«وي را  دادهيمترجيح » گرا بناميدمرا يك ندانم ديتوانيم«گفتن 

  بخوانيم.
  خواسته است.كه خودش ميخوب هر جور 

  

  

 
ميشه بيش از پرستش يك خدا است. وحدت، معنويت جستجو هنيد

براي معنا، اخالق، داشتن حقوق تغيير وضعيت براي نمونه بالغ شدن 
، بخت و شانسي خوبي براي برپايي دوطرفهيا ازدواج، پشتيباني 

 هانيا يهمه -زيبايي و شگفتي يهاتجربه، يجمعدسته يهاشياين
  از نهاد دين است. ييهاپارهبخش يا 

  
 ودشيم بنديدستهكمابيش هميشه در اصطالحات خداپرستي  هابخشهر چند اين 

ولي هيچ يك از اين عناصر تكيه بر انديشه خدا ندارد. حتا برخي از مردم احساس 
نگامي هدر سر راه بيان واقعي معنويت انسان است كه از كتاب  يبندراهكه خدا  كنديم

 ٢دانشيك و علمي چت ريمو يهاكتاب، از نويسنده ١كه خدا نباشد، همه چيز مقدس است
  .برگرفته شده است

                                                 
1. When God is Gone, Everything is Holy 
2. Chet Raymo 
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را  خواست خويشانديشه خدا  با كنار گذاشتنپس حتا بسياري از بيخدايان 
ر گزينش خدا يا به طو حقواقعي از اجتماع ديني با  يهايمندسود بهره گرفتن از اين
ساندن را براي ر ينامو كامل براه انداخته  ي. برخي جنبشكنندابراز مي كامل بدون خدا

 هارقهفاين افراد بيخدايان مذهبي هستند. در زير سه نمونه از  .اندرگزيدهاين مفهوم ب
  بيخدايان مذهبي آمده است. يهاجنبشو 

  

  بر اخالق: جنبش فرهنگ اخالقيو تمركز كانوني شدن 
با اختيار گزينش يا رد خدا است كه در  هاكنشاز اين  ييك ١جنبش فرهنگ اخالقي

گرديد.  يادگذاريبن ٢آدلر كسيليفاجتماعي  گراصالحبه دست پرفسور و و نيويورك 
 1252سال و نخستين سخنراني خود در  ديد آموزشام به عنوان يك خاخآدلر 

ن آخري يتندبه و ايندر گردهمايي ديني پدرش انجام داده ميالدي)  1873خورشيدي (
رسيم تاي براي يهوديت آينده به خدااي اشاره  كمترينبدون سخنراني وي گشت زيرا 

  نمود.
 هايسخنرانرشته گذاشته و  آدلر انجمن فرهنگ اخالقي را بنيادچهار سال بعد 

 وطرفهدپشتيباني با  ياخالقي انجام داده و انجمن جستارهايروز يكشنبه را پيرامون 
 يان بر پا ساخت. اين جنبشگراانسانديني (با اختيار گزينش و عدم گزينش خدا) از 

انجمن  25به بيش از ها شمار آنگسترش يافت و  متحدهاياالتبه آهستگي در سراسر 
 بسي ميكنيميعني آن چه  -» كنش پيش از نيت«اخالقي رسيد كه همگي بر 

 پرستخدا. بسياري از اعضاي فرهنگ اخالقي كنديم تأكيد -باورهاستاز ارزشمندتر 
  هستند؛ بسيار هم بيخدا هستند. ولي همگي مذهبي هستند.

  
  

  توحيدگرا يگرايانساني: جهان يهاارزشكانوني شدن بر 

                                                 
1. The Ethical Culture movement 
2. Felix Adler 
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با آميخته شدن يونيتاري و جهان شمولي ميالدي)  1961خورشيدي ( 1340سال در 
فرقه بدون تعصب با يك نام  مسيحيت آن زمان يك يهافرقه نيتربراليلدو تا از 

به وجود  ١توحيدگرا] يگراييازده هجايي سخت به نام يونيتاري يونيورساليسم [جهان
) نه بر پايه يك باور مشترك به ندآمد. يو يو اس (رحم كرده نام فرقه را كوتاه كرد

فت بلكه بر اساس ه نديآيميك خدا و نه بر پايه مرجعيت يك نوشته مقدس گرد هم 
. دكننيم تأكيد يو مهرورز يعدالت، كرامت، برابر مانندانساني  يهاارزش ازاصلي 

 هكيدرحالي توحيدگرا داراي باورهاي خداپرستانه گوناگون بوده گراجهانبرخي از 
دانسته مذهبيون بدون خدا  گراندانميا بيخدا و  گراانسانبرخي ديگر كه خويش را 

  نگاه كنيد. 8بيشتر به بخش  جزيياتهستند. براي 
  
  

  گراانسانهمگرايي پيرامون فرهنگ يهود: يهودي 
درست دو سال پس از به وجود ميالدي)  1963خورشيدي ( 1342در سال 

در گردهمايي ديني خودش  ٢ي توحيدگرا، روحاني يهودي شروين واينگراجهانآمدن 
 در ويندسور در انتاريو اعالم كرد كه مدت طوالني است كه به وجود خدا باور ندارد.

سپس  »ندارم كه به آن باور ممن نيست كه چيزهايي بگوي نأش در«واين گفت، 
از كساني كه انديشه همانندي دارند دعوت كرد كه با كمك هم يك جماعت يهودي 

  را برپا كنند. هشت خانواده به اين ندا لبيك گفتند. خداپرستانه ريغ
كه در حالي كه يانه نو را گسترش داد گراانسانواين يك مراسم نيايش 

بازتاب فرهنگ، هويت و تاريخ يهود بوده  داديمرا آموزش  گراانساناخالق  يهاآموزه
يك  گراانانساشاره به خدا داشته باشد. اين آغاز برپايي يهوديت  نيتركمبدون اين كه 

عضو داشته و يكي از پنج  40،000جنبش ديني غيرخداپرستانه بود كه اكنون بيش از  
يشتري پيرامون يهوديت مطالب ب 8. در بخش شوديمشاخه اصلي يهود شناخته 

  دارد. گراانسان

                                                 
1. Unitarian Universalism 
2. Rabbi Sherwin Wine  
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  هاكدامهيچ: خيزش هابرچسبفراتر از 
 د كه هنگامي كه از دينبه مردمي تعلق دار هابرچسبو گيراترين  نيترمهميكي از 

نسبت به هر برچسب  ١هاكدامچيه» هيچ.«، گويندميبه سادگي  شوديمپرسش  هاآن
 ترناگونگوو  ترگستردهشامل افراد بسيار جدايي كه من در اين بخش گفتگو كردم 

 دكننيمادعاي  هاچيهدارد. هم چنين برخي از  با شتاب در حال رشد يبوده و جمعيت
 هاسببرچبدون باور را دارند ولي بسيار از اين افراد كاري با يك يا دو برچسب ويژه 

   از هر گونه ندارند.
 يمي كنند جمعيت غيرمذهبادعا كه  بسيار مذهبي كساني متحدهاياالتحتا در 

 1990خورشيدي ( 1391تا  1369 يهاسال را دردرصد از جمعيت  20تا  8از  يرشد
غير مسيحي در  هانيدكل از مجموع  از كه بخش بزرگي ميالدي) رقم زده 2012تا 

اين درصد با پايين آمدن سن به طور چشمگيري افزايش  از سوي ديگر است. كشور
بيشتر از  بسيار -سال  22تا  18در سن  آمريكاييبه طوري كه از هر سه  ابدييم

ادعاي هيچ گونه هويت ديني ندارند. در چندين كشور  -پيشين در همين سن  يهانسل
از ميان  رديگيمتر قرار باال متحدهاياالتبه خوبي از منحني  هاچيهاروپايي منحني شمار 

 70درصد جمعيت و بيش از  50به كشورهايي مانند انگليس با بيش از  توانيم هاآن
اشاره نمود. (براي اطالعات بيشتر  يناوياسكانددرصد جمعيت در چندين كشور 

  بنگريد.) 14به بخش  هاچيهپيرامون شمار جمعيت 
 هاكدامچيهپيرامون افزايش شمار  ييهاداستان هارسانهپس هنگامي كه در 

ي از نيست. اين يك برپاشدهكه در خانقاهي  زيانگهراسبدانيد كه رويدادي  ديشنويم
 اجتماعي است كه به تازگي در حال رخ دادن است. يهاشيگرا نيترمهمگيراترين و 

                                                 
1. Nones 



 

 

 
  

  
  
  
  
  
  

  3بخش 
 يهاياعتقاديبباورها و  شناخت

  بيخدايان و دليل آن
  

  در اين بخش
  نادرست در  يهادركواقعي بيخدايي براي بيخدايان از  يهاليدلجداسازي

 اين باره
  بيخدايان به راستي باور دارند آنچهپي بردن به 
  هاآنيا جدايي  -آشتي دانش و دين 

  
مقدس  از كتاب توانديمچيزهايي بداند اگر كسي بخواهد درباره باورهاي يك دين ويژه 

در يك زمان دور در گذشته  شدهنوشتهآسماني  يهاكتابآن دين آغاز نمايد. ولي 
ي همخواني خوبي داشته باشد. شمار اندكي احتمال بسيار كمي دارد كه با باورهاي امروز

وده اموال شوهر ب هازنكه  كننديمبيست و يكم گمان  يسدهاز يهوديان يا مسيحيان 
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 يهاشهياندهنوز  هاآنآسماني  يهاكتاباست هر چند كه  پسنديده امري داريبردهيا 
  .كنديمدوره برنز را ترويج 

اين دارند. ندشواري و مشكل  چنينبيخدايان با نداشتن يك كتاب مقدس اصلي 
بيخدايان در يك سند غيرقابل  يهاارزشچون باورها و سخن به معناي آن نيست كه 

بيخدايان باور يا ارزشي ندارند. افزون بر اين بيخدايان مرجعيت  ،تغيير آورده نشده
اورهاي پيرامون مجموعه ب گيريتصميملي براي نه واتيكاني نه شوراي عا ،مركزي ندارند

  آن ندارند.و ترويج پذيرفته شده و پراكنده ساختن 
دن پرسي دينبيخواه  داردينبهترين راه براي پي بردن به باورهاي مردم خواه 

از كسي به شخص ديگر متفاوت  توانديم. هم چنين چون اين باورها است هاآناز خود 
 تري از باورها به دست خواهدهبيشتري پرسيده شود درك بافراد باشد هر چه از شمار 

  آمد.
اين بخش در جستجوي چيزهايي است كه بيخدايان گرايش به باور آن داشته 

 و هاافسانه -دنو درست به همان اندازه مهم، چيزهايي كه بيخدايان به آن باور ندار
اره و  ارسال دوبالكتريكي  ياهنامهدرك نادرست پيرامون بيخدايي كه راه خويش را با 

كرده است. ولي نخست من كمي پيرامون  باز به مغز مردمگاه به گاه  يهايسخنران
 -وندديني دور ش يهاپاسخاز  هاآنچه چيزي سبب شده كه  -دليل بيخدايي بيخدايان 

  .دهميمتوضيح 
كن بلكه هر جا مم كنميمبازگو در سراسر اين بخش من نه تنها ديدگاه خودم را 

اهم و ديگر آزادانديشان را بازگو خو انيگراانسانباشد نظرات كلي اكثريت بيخدايان، 
  كرد.

  
  

  براي باور نداشتن به خدادليل بيخدايان و فهم دريافت 
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شي به . اين بخاندنكردهرسيدن به بيخدايي مسير همانندي را طي  همگي دربيخدايان 
آنان از جاي همانندي آغاز نشده است. براي نمونه اختالف اين دليل است كه بيخدايي 

  مسير وابسته به چگونگي باليده شدن و بار آمدن شخص دارد
  شويقتديني كيفر شده و  يهاآموزهپرسش كشيدن  بهدر يك خانواده مذهبي كه 

 شودينم
  شوديمديني تشويق  يهاآموزهحتا پيرامون  پرسيدندر يك خانواده مذهبي كه 
  در يك خانواده سكوالر كه با دين مدارا داشته و خواندن ادبيات ديني تشويق

 شوديم
  شودي دشمن شمرده مينيد هر گونهدر يك خانواده ديني كه 
  هستند تفاوتيبديني  يهاپرسشدر يك خانواده كه در برابر 

  
 ايهانديشاحساسي و  يهاشيگراخانواده و  ينهيشيپبه جغرافيا، نوبت  هانياپس از 

دارد كه يك تن  ايشيوهژرف بر  تأثيريهر يك از اين عوامل  - دشويمخود شخص 
. اين بخش شمار اندكي از كشديمرا به چالش  هاآنبا پندارهاي ديني برخورد كرده و 

دايان براي رسيدن به نتيجه نبودن و عدم وجود خدا را فهرست كلي بيخ يهاليدل
  .كنديم

  
  

  »قصد فهميدن«باور كردن براي رسيدن به گذشتن از قصد 
واهيد خ شهيهماز يك بيخدا بپرسيد، خانم يا آقا چرا به خدا باور نداريد و كمابيش 

خدا را اثبات كند. من هم با اين گفته همداستان و موافقم.  تواندينمشنيد كه مدارك 
ي بسنده و كاف ديگري در اين چيستان وجود دارد كه درباره آن به اندازه يقطعهولي 

  ؟را بپرسد هاشپرساين  را وادار ساخته تا شخصچه چيزي در نخستين گام  - شودينمسخن گفته 
بپرسد  دتوانيماين پرسش شايد نامتعارف به نگر برسد. زيرا هر آينه هر كسي 

  .رسندپينمكه آيا خدا هست يا نيست. ولي بيشتر مردم اين پرسش را به طور جدي 
فته گ، به كودكان شدهدادهدر هنگام بچگي حضور خدا چون يك واقعيت به خورد مردم 
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 يهاانساناز سوي خداست و  ييهاهيهدرشيد و ستارگان كه زندگي و عشق، خو شودمي
. خوب پس چه دليلي براي پرسيدن پرسش رنديپذيمرا بدون چون و چرا  هانياخوب 

راي از سوي كسي ببا نيتي به طور كامل پاك ، به ويژه هنگامي كه اين موارد مانديم
  كه شما را دوست دارد؟ شوديمشما گفته 
  

  برگزيده شده پيرامون دليل بيخدايي بيخدايانيهاداستان
  :آورنديمچند دليلي كه مردم درباره بيخدايي بيخدايان 

 ».درست  بزنيد هم نمي شود،هر چه زور » شما ديوانه و شيفته خدا هستيد
در همان حال بسيار دشوار است كه بخواهم  ليو دشيفته بشتوان است كه مي

 خدا هستم كه شيفته گاو فتهيشگمان كنم آن چيز وجود ندارد. من همان اندازه 
 .هستم ٢پاول بونيان ١رنگيآبنر 
 » اد آزد يدر برابر خدا مسئول كردار خود باشيد. دوست دار ديخواهينمشما

كه چنين چيزي امكان داشته باشد ولي  كنميممن گمان » يد.كنگناه بوده و 
ردن كمي مانند لوله ك -باشد  به طور كامل پندار نادرستي توانديمدليل اين 

پشت سر جا بگذاريد. اگر خدا واقعي را گاز خودرو براي اين كه ماشين پليس 
به سوي خدا برخواهم ار و گويا است، هر آينه سرانجام كاو آش يهافرماناست و 
ك و با ي شدهيسپربدون مسئوليت به تندي زندگي سرانجام اين و  گشت

راهي سخت و آتشين در برابر او قرار خواهيم گرفت. پس  درمسئوليت ابدي 
خواست عدم پاسخگويي به خدا به عنوان دليل براي  كنميمدوباره تكرار 

 .رسدينمنداشتن باور به وجود او، يك ذره هم منطقي و خردمندانه به نگر 
 ».پر  ايدورهبيشتر بيخدايان  »شما در واقع هنوز دين درست را پيدا نكرديد

گرفته باشند. در واقع چون مبادا چيزي را ناديده  تا كننديمرا طي از كاوش 
به خدا باور دارد شخص تازه به بيخدايي گرداگرد شخص  ويا همه ي آشنايانگ

ه البته كرسيده كمابيش بسيار مطمئن است كه چيزي را ناديده گرفته است. (
                                                 
1. blue ox     ی    اافسانھ شکنزمیھ یھاداستانیکی از                            
2. Paul Bunyan                    در امریکای شمالی یاافسانھ شکنزمیھیک  
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ولي شخص تازه وارد هنوز  -و كمابيش هميشه نادرست بوده-درست نيست
من نه  ،ساله 25.) پس اگر درباره خودم بخواهم بگويم در مسير داندينمآن را 

را بررسي كردم، به دقت گوش كرده و هر جا كه  ٣مذهب در مسيحيت) 9(
 - ستابراي هر بيخدايي  روندي كلياين كمابيش پرسيدم.  ييهاپرسشرفتم 

دا گشت. وانگهي اگر خ ترروشنبرايم  هاجهينتو هر چه بيشتر جستجو كردم 
 ي او چنان نابسنده و ناكافيوجودي برا يهاليدلباور كنم كه  توانمينم باشد

 يهاآموزهچهارچوب يا ساخت بايد به ناچار براي درك وجود او باشد كه 
 .متوسل و متصل بشويد ايويژه

 »مانند هر كسي » .دياندادهت انجام حقيق شما كوشش كافي براي يافتن
ع منب و پس از مرگ زندگانيم ادامه يافتهديگري من بسيار دوست دارم كه 

رم. بدبختي به آن پناه ببداشته تا در هنگام وجود از خوبي و عدالت  پايانيبي
ه است. درست است ك شكنندانداستدالل به خوبي آشكار و اين ولي شكل رد 

به جاي آن سخت كوشيده تا ببينيم  -من هرگز سخت نكوشيده تا باور كنم 
خش در اين ب ترپايينحقيقت چيست، چيزي كه برتراند راسل آن را گفته و 

آمده است. خواست من براي دانستن هميشه بيشتر و نيرومندتر از خواست من 
اگر بخواهم حقيقت را بدانم و بكوشم يك پاسخ ويژه بوده است.  باور كردنبا 

 .امگذاشتهراه گمراهي گام  نيترمطمئندر  آنگاهتا يك پاسخ ويژه بگيرم 
 » دانمميبدون شك » .ديادانستهو خدا را مسئول  دادهرخپيشامدي براي شما 

ان براي آن است كه يدردناك يهاماجراكه ديدگاه برخي از بيخدايان بر پايه 
است كه ريشه در دوره  موارديكمتر از بسيار  مورداست، ولي اين رويداده 

دين  فرار به سوي ،طوالني انديشه و پرسش دارد. در برابر و بر خالف اين گفته
 .است  ديناز فرار از  ترشايعبسيار اثر باليا  بر

  

                                                 
3. Nine denominations      ساختاری قابل تشخیص با نام، ساختار و آموزه ھای قابل تشخیص در مسیحیت 
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ن گيراتري كردميمچون گمان  دميپرسيمدرباره خدا درباره خودم بايد بگويم من 
خدايي هست!  ،يا اهللايعني -بپرسد همين است. اگر خدايي باشد  توانديمپرسشي كه يكي 

 ريأثتاين انديشه بر همه چيز  هست كه همه چيز را آفريده و حواسش به ما است! قادر مطلقيك 
يعني اي داد هيچ خدايي نيست! هيچ وجود  -خدايي نباشداگر . به عبارت ديگر گذارديم

 ريأثتاين انديشه بر همه چيز باز هم  وااليي نيست. ما به راستي تنها خودمان را داريم!
  .گذارديم

ابل ردني و قاست. هر يك نيز باورك انگيزشگفتگيرا و  هاپاسخاين  دويهر 
  بدانم كدام يك درست است. خواستميمپذيرش است. من تنها 

. مانند را بپرسم ميهاپرسش يهمه توانستميمبه راستي من خوشبخت بودم كه 
ادي جوان بودم من نيز به طور عبسيار از دوستانم كه اكنون بيخدا هستند هنگامي كه 

يب عبه من نگفت كه پرسيدن هرگز كسي همراه خانواده گرايش به دين داشتم. ولي 
ما ارزش داشت و من اجازه داشتم  يخانهكنجكاوي و سواد هر دو در  ه وارونهاست. ب

  بروم. هاآنبه شكار هر جا كه انديشه ها را مي يافتم 
 . دين كمابيشكردميم يگرمپشتمن خودم به طور شخصي احساس امنيت و 

ايه . بر پدارد، ناامني و ترس يياحساس تنهابا صي اشخابراي  سادههميشه پاسخي 
 ترسناك باشد. ولي توانديمبودن در جهاني نا امن  پذيرآسيبمحيط شخص زنده و 

 ديرسيم انترس و ناامني هرگز بخشي از پرورش و تربيت من نبود. دستمان به دهانم
ي خودم دگداد كه كنترل زن اجازهم. تربيت من يداشت داشتنيدوست و يك خانه آرام و

سي مرا از دوزخ ترسانده باشد. البته هر كرا در دست بگيرم. هرگز به ياد ندارم كه 
كه با  كنديمولي اين شرايط به شخص كمك  شودينمكسي با اين خوش اقبالي بيخدا 

خودش را بپرسد.  يهاپرسشروشن و بي ترس  ايانديشهبا  خاطرآسودهآرامش و 
اين شرايط به من اجازه داد تا شك كنم. در پايان باز هم اين شرايط به من  سخنكوتاه

  اجازه داد تا تصميم بگيرم.
ار هشدو شك دودلي  پيرامونسنتي  يهانيدديني در بسياري از  يهانوشته

به كه شخصي آغاز  هنگامي دارد.دليل خوبي  داراي هاآنو اين هشدار  - دهنديم
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ند براي پاسخي مورد پس ينيچمقدمه به عنواننه بزرگ  يهاپرسشيكي از  پرسيدن
به ادگي به سدر گذشته كه كهن  يهاپرسشبسياري از  نمودواقعي  يپرسشچون بلكه 

را  برتراند راسل فيلسوف اين .يابدراه خويش را ميدر پرتوي دانش نوين  بيراهه رفته
 درست ديگويم وو قصد فهميدن ناميده  داشتنباورعزم ناهمساني و اختالف ميان 

  .قرار داردروبروي هم 
ي طهمين مسير دگرگوني را بسياري از كودكان هنگام پرسش درباره بابانوئل 

بابانوئل را باور دارند. ولي گاهي ناگهان  كيشبدون هيچ  هاآن. نخست كننديم
به چطوري بابانوئل يك ش ؟كنديمپرواز چگونه شمالي  يهاگوزن: زديريمبيرون  هاپرسش

 و زنگ خطر روشن باشه چطوري دما دودكش نداشته باش خانه؟ اگر كنديمطي كره زمين را  يهمه
ن ها فرمان آدلبستگي نيرومند كودكان به  ؟ براي مدت زمان كوتاهيما يخانهبه  آيدمي

بدون شك  يهاپاسخ از سوي ديگر ي باوري بدون چون و چرا را مي دهد وبه ادامه
نخستين بار !») خورديمجادوئي  يهاذرتشمالي  يهاگوزن(«و مادران  انپدر دارخنده

 . آشكار است كه در اين مرحله بسيار كم وشوديممشتاقانه از سوي كودكان پذيرفته 
 زيرا در واقعيا نه كه آيا بابانوئل به راستي وجود دارد  پرسديمبندرت كودكي 

باور بسيار نيرومندتر از قصد وي  يوي برا عزمن باره بداند. هنوز در اي خواهدينم
  براي فهميدن درستي آن است.

اين  رديگيمبيشتر درباره جهان ياد  شوديمهم چنان كه كودك بزرگ و باليده 
 عزمر بضرورت و بايستگي دانستن حقيقت و راستي  كمتر او را قانع ساخته و هاپاسخ
سر راست و روشن  يهاپرسش. اين زمان هنگامي است كه شوديمچيره  داشتنباور 

  : آيا به راستي بابانوئل وجود دارد؟شوديمسرانجام پرسيده 
  

  

 
ا ب هاست،انسانمراقب  آخردستكهئناتيكاطرحارائه شدنبا

 نيترژرفمهربان بسياري از  يانديشه خداي ن ودايجاو يوجود روح
 درسيمخدا  به. هنگامي كه كنديمرا حل  هاانسان يهايدشوار

هرگز  هاسانانچنان سنگين باشد كه بيشتر  دتوانيمعزم باور داشتن 
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قصد واقعي براي فهميدن وارد نشوند. هر گونه شكي يآستانهبه
 يهارتذبرابر اصطالح داشته باشند به سادگي با  هاانسانكه اين 

  .شوديمتارانده در دين سحرآميز 
  

اري از بازبيني بسي قلمروي تازه بهاز اين آستانه را دارند كساني كه توان گذشتن 
پا  -درباره خوبي و شر، معنا و هدف، مرگ و زندگي ييهاپرسشمانند  - هاپرسش

كه  هاييببينند، پرسشنويني  را با ديدگاه هاخ اين پرسشپاسمي توانند و گذاشته 
ز افراد ا بسياري تارانده بود. هاآنبه سادگي  داشتنباور زماني نيرومندتر بودن عزم 

قصي ي بي نساختهكه انگاره و فرضيه خدا در واقع  دنرسيم به اين نتيجه در پايان
ن در يك جهان طبيعي بدو هاانسانكه انگار  دنرسيمو هم چنين به اين فرضيه  نبوده

  .كننديمهر گونه خدايي زندگي 
  
  

  براي اتكا يارهيدستگبه دست آوردن 
در آغاز توجه دارند كه دين  شونديمشناخته  سرانجام بيخداكه  افراديبسياري از 

و آرزوهاي انسان است. شايد گفته  هاترس نيترژرفبراي  هبرازندعنصر عالي و يك 
  عالي است. يزيبرانگشك يوهيششود كه به 

  

  

 
ه ببراي تفسير و تعبير جستارها  هاانسانگرايش  ١گرايش تاييدي

براي  بندراهسد و  نيتربزرگبه تنهايي است و مورد ترجيح  صورت
 يتأييدگرايش از زندگي است.  ايمرحلهرسيدن به حقيقت در هر 

 كنديمهدايت  يمردم را تنها به توجه و پذيرش مدارك و شواهد
بوده در حالي كه مايه ناديده  هاآنپيشين باورهاي  يپشتوانهكه 

 .شوديمگرفتن گواه و مدارك مخالف باورهاي آنان 

                                                 
1. Confirmation bias 
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در يك نمايش استعداديابي بامزه و جذاب كودكان من پافشاري بي اندازه براي نمونه 

 رادالبته بيشتر اف دادترين ورزشكاران در ميدان.عاستبا است همين طور استقامت 
ه باال (در نمونشان باشدكه پشتوانه ديدگاه كنند ند به چيزهايي توجهدهيمترجيح 

و مدارك كه مخالف است  هاگواه) و شودگل ميكه  شوت بلنديشوت پرشي يا 
ست ابه همين دليل  ).شودينمپرشي يا شوت بلندي كه گل (شوت  شوديمفراموش 

در نمايش استعداديابي يا داوري  داوري درباره كودكانبراي را كه شيوه نادرستي 
مرا و  داوري من آسيب رساندهي قوهبه  تأييدي رايشگيعني  - گزينندبرميمسابقات، 

بهترين  كودكان من كنميميعني گمان در اينجا  -كشانديم دهميمبه سويي كه ترجيح 
  هستند.

 فرضبه دليل آخروي زندگي به  شخصگرايش درست به همين صورت 
  .آن است قيقت داشتنح درباره نادرستيانديشه ويژه ديني داوري درست بودن 

دينش  شخصي پيرامونهر  ديدگاه ديگويم ٢س منكنطنزنويس هنري لوئي
در . استكودكانش  و هوشمندي شزننسبت به زيبايي كمابيش مانند ديدگاهش 

كسي  هيچبه ، كنديم افتخاررا غرق در سربلندي و  شخصي ايويژههنگامي كه پاسخ 
  طرفي باشداعتماد كرد كه داور و قاضي بي توانينم

تين سو مشكالت بنيادي است كه بسياري از مردم در نخ هايدشواراين يكي از 
يعني ادعاها و پيامدهاي آموزهاي  - كننديمدين به آن توجه  ازنزديك گام بررسي 

  نقش بزرگي دارد. اندآوردهكساني كه ايمان  اتديني كمابيش هميشه در ترجيح
 ديگويم گرا سوزان برانويل آنتونيندانمو  ستينيفمدر سده نوزدهم ميالدي 

 همان گونه خواست خدا چيست اطمينان ندارد چون داننديم گويندميبه افرادي كه 
 ر يك راستا است. من نيزد مدعيانبا آرزوهاي خدا خواست در واقع  كه پيداست

 توانديممن  در عوض تعهد يا امضاي. اگر كسي بگويد شميانديمدرست همين گونه 
من  يعالقهمورد  يهاحداقلخط بطالن بر مرگ من بكشد (كه در ضمن، يكي از 

                                                 
2. H. L. Mencken 
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 دنديمن خواهش بزرگ . ولي اگر رومشيرجه ميبا سر قلم  براي بدست آوردن )،است
گاه برايم مهم است كه آن باشد  ،تا آن گونه كه دوست دارمكه هست آن گونه جهان 
بسيار شكاك باشم.  شوديمهاي كه درست مانند در و تخته به هم جفت اعدادرباره 

 ياين به معناي رد كردن ادعاها بدون بررسي و چون و چرا نيست بلكه تنها به معنا
راهنمايي  به هر جايي كه هاپاسخكاوشگرانه بوده و پيگيري  يهاپرسشبه پرسيدن  ازين

  كند.
  
  

  نو يهاپرسشپرسيدن 
ديدار پ ييسراسر نو يهاپرسش، كهن يهاپرسش پس از بازبيني و پاسخ گرفتن

براي فردي با باورهاي استوار پيش شايد هرگز  يهاپرسش. برخي از اين گردديم
  از: اندعبارت هاپرسشنيايد. شمار اندكي از اين 

  ها آن صورتبهترين به  توانميمخويش را تعيين كرده و چگونه  يهاارزشچگونه
  را برآورده سازم؟

 اگر خدا گيتي را نيافريده، چگونه به وجود آمده است؟ 
 اخالقي انساني چيست؟ يهادايبن 
 ؟ آورميمبه دست  با پذيرش نادرستي آن چه چيزهايي 
  واندتيمچگونه انسان  كندعدالت نهايي را فراهم خدايي در كار نيست تا چون 

 عادالنه برپا كند؟هان دادگرانه و ج
  به چه معناست؟و پايان يافتن واقعي مردن 
  يار به بس ،اكنون به نگرم بسيار آشكار است كه آنچهچه چيزي باعث شده درك

 ؟درازا بكشد
  

 ديني را شتاب يهاانگارهروند راحت شدن از  توانديمتازه  يهاپرسشپاسخ به اين 
فراد تازه ولي ا د.شخصي را كمي سردرگم نماي توانديم هانيابيشتري بخشد. برخي از 

لوغ و از آزادي، باي سرمست كننده  احساسي مركببه طور كلي گرويده به بيخدايي 
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بدون ، هاپرسشاين كه پيامدي از  كننديمرا تشريح پاسخگويي و مسئوليت ژرف 
 . (براي جزييات بيشترياستيا ديگر روحانيون  خدا داشتن ترس از گمان ها و افكار

  .)16آزادي، برويد به بخش احساس از توضيحات كلي پيرامون 
  
  

  مقايسه اديان
 براي بيخدايان نخستين!» كه اينطور«گفتن  هالحظهدم و  نيترجيرايكي از 

 نه يك تصوير پاكيزه -با ديني غير از دين آبا و اجدادي خودشان است  هاآنبرخورد 
از دين ديگر بلكه يك برخورد واقعي. برخورد با يك سيستم به طور كامل گسترده 

 دين ديگري كه سراسر با -و ادعاهاي خودش  يهاداستانشده با خدايان خودش، 
ه ر به طور مطلق درست دانستانسان ديگ هاونيليمدين خودش متناقض بوده و از سوي 

م و داين لحظه،  -شوديمادرست دانسته شده و به طور مطلق از سوي كسان ديگري ن
به اين نتيجه ها اين انسانلحظه باز شدن چشمان است. افزون بر اين بسياري از 

ش به سادگي كوشيعني دين خودش و دين متضاد با آن كه هر دو سيستم  رسنديم
ش از پيبوده ترس  در برابر هاانسان آرام ساختني توضيح جهان و مردم باستان برا

  داشته باشد.كه راهي بهتري براي اين كار وجود  آن
يك خدايان و  يك بهيوناني و رومي بودم؛  يهاهاسطورمن در كودكي عاشق 

هنگام انجام يك پروژه هر  دردر پايه دوم  .در خاطر دارم كاملبه طور را  هااسطوره
 به سبك ،به اين سو و آن سو مي چرخاند كوچك نقطه اي چونكسي چشم خودش را 

 هاآناصلي كاري  يهاحوزهخداي المپيوس و  12 سودمند آپولو لباس پوشيده و نمودار
درسي كه من اين خدايان گرفتم اين بود كه هر  نيتربزرگولي  بودند. داشتهنگهرا 

پذيرفته شده و سپس پس از چند نسل  افراديصميمانه از سوي  توانديم ايانديشه
  دور انداخته شود.مانند دروغي بديهي و آشكار 

، انمكاگر من در دانستم گفتن رسيدم: » آهان!« حظهلهمان سپس من نيز به 
خانواده يا زمان ديگري زاده شده بودم، كمابيش بدون هيچ دودلي و شكي باورمندي 
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از بيخدايان درك اين  ين آن جا، آن خانواده يا آن زمان بودم. بسياريد نراستي
  .داننديمموضوع را هنوز چون يك گام بزرگ ديگر به سوي ناباوري كامل 

  
  

  آسماني يهاكتابخواندن 
 نيتربالقوه«آسماني را  يهاكتاب ٣علمي تخيلي ايزاك آسيموف يهاداستاننويسنده 
و بسياري از بيخدايان اين گفته را  -دانسته » بيخداييموجود براي محركه نيروي 

نقش  اين موضوعخوانده و خودم سالگي  14. من كتاب آسماني را در سن رنديپذيم
  گاهانه داشت.يك تصميم آگرفتن بزرگي براي 

ه راستي ب يهاگفتهآسماني داراي  يهاكتابكه  رميپذيمانسته دمن مشتاقانه و 
 اشتند دوست براياين چنين شيوا  ستايشيبراي البته . هستنيز  يخوب و ارجمند

. به همين امافتهينجاي ديگري  ۵به قرنتيان ۴نخستين نامه پولسهاي آيهبه غير از 
دليل در نخستين مراسم ازدواجم آن را خواندم و اگر شما هم ازدواج كرده باشيد، شايد 

م مزامير يا زبور به دليل آيه بيست و سو در مراسم شما نيز خوانده شده باشد.
آيه هاي آرامش هنگام روبرو شدن با مرگ بهتر از  هاي شاعرانه در رابطه باعبارت
بهترين اصول  ۶صخرهسخنراني در افزون بر اين  گيرد.قرار ميديگر خودش  همانند

 آن را گوهر و ذات اخالقي توانيمده كه به راستي ماخالقي مسيحيت به طور چكيده آ
  ناميد. آورندگان ايمان

 اميدبخش يهاگفتهشده از  نيچدست يهانمونهولي بسياري از مردم تنها با 
آسماني آشنا هستند. براي هر آيه اميدبخشي كه راه خودش را به منبرها و  يهاكتاب
واقع  درغيراخالقي  وحشتناك يهيآپنج يا شش  كنديمگلدوزي شده باز  يهابالش

چ را بدون هي هاكتابخودش اين  رديگيم. هنگامي كه كسي تصميم مانديمپنهان 
  .شوديمبخواند، تصويري بسيار متفاوت پديدار  صافي و فيلتر

                                                 
3. Isaac Asimov 
4. Paul 
5. Corinthians 
6. Mount distills 
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 .كنمينمخسته  پرخشونتزننده و  يهاهيآتي بلندباال از اين شما را با فهرس
روي ديگر  درس و سپكنار گذاشته اينجا را بگويم كه صافي و گزينش انتخابي  توانمينم

اره . تنها براي اين كه سخنان مرا دربدوباره در پي گزينش انتخابي مدارك باشيدسكه 
ي اگر . ولكنميمرا بازگو  هاآنروي ديگر سكه بپذيريد شمار اندكي از  هاي تلخميوه

اي خيلي بد در كتاب آسماني بررسي كنيد جستاره وجودادعا مرا درباره  ديخواهيم
ي باقآسماني  يهاكتاب راهي غير از خواندنهيچ راهي بهتر از اين كار نيست پس 

  نماند.
  

  

 
ايد كه شما ب ميگوينم! من اينجا، برگرديدلحظهصبر كنيد، يك

يد دوست داربرويد همه چيز را از آغاز تا پايان بخوانيد. البته اگر 
و  ١تنها با دو كتاب آغاز كنيد: كتاب پيدايش در ابتداولي  بخوانيد

 80برآورد كرده كه  ٣. پژوهشگر ديني استفان پرتورو٢كتاب متا
 از - شوديمديده  آمريكاييدرصد ارجاعات ديني كه در فرهنگ 

ر اين د -نايع ادبي و سرودهاي كريسمسص سياسي تا يهايسخنران
  سرچشمه دارد.دو كتاب 

  
كتاب پيدايش نزديك به سه ساعت زمان شما را گرفته و خواندن كتاب متا حتا كمتر 

كه وعده دادم)  آورميم. افزون بر اين (در اين جا همان چيزي را خواهديمنيز زمان 
به نخستين استراحت نزديك به ميانه كتاب پيدايش شما به داستان  پيش از رسيدن

برخورد خواهيد كرد. هر دو اين پدران با سنگدلي و قساوت  هاآندو پدر و كودكان 
 درنگبيو خدا هر دو را  -گويممياين جا را  -ي با كودكان رفتار كرده و انگيزشگفت

                                                 
1. Genesis              تورات یھاکتاباز  
2. Matthew          انجیل یھاکتاباز  
3. Stephen Prothero 
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. بدتر از اين خدا حتا خودش فرمان به يكي از اين كردارهاي دهديمش استوده و پاد
  .دهديموحشيانه 

ه ضد خدا باين داستان را بر  خواهمينم بايد توجه داشته باشيد كهدر ضمن 
 شين استهاي پينقاشي در به صورتي كه باشد هميشه او را  خداييكار بگيرم. حتا اگر 

 يهاابكتآن بر ضد  خواهميمي . ولكنميمتصور بدون اخمي به ناباوري پيشاني با 
تورات  ژرفايدر آسماني و نويسندگان آن به كار بگيرم. افزون بر اين هم چنان كه من 

 دنسازوادار ميخداي بيچاره را اين انساني بوده  يكار چون، دهميمادامه راه خويش را 
هزار  هاهددستور مستقيم براي كشتن  بلكها بكشند، كه مردم ر دهددستور نخست تا 

  . دنكنيمرا از ناحيه او صادر كودك و نوزاد  نيچنهمهمسايه 
 ديپرسخواهد با چشمان گرد شده  شك يي وجود داشته باشد بدونخدااگر 

بليغات تنيز اين كتاب ها را بيشتر بر اساس تا خدا است ح دارخنده» (چي نوشته؟! آنجا«
  .)شناسديم گلدوزي شده يهاپارچه

 وپرهيزگار ديدم كه از خدا باردار شده  يدر كتاب متا داستاني درباره خانم
 كنندهقانعجذاب و  ١داناآ و پرسيوسيونان  يافسانهكه درست به اندازه جالب است 

متا،  در كتاببود. هم چنين در برابر همه زيبايي اخالقي شاعرانه در باقيمانده انجيل، 
ه و فشار گري«درباره رو به كساني كه با اطمينان  كنديمعيسا جهنم را به جهان معرفي 

  .كنندينمكه از دستورات پيروي  ديگويمسخن » ٢دندان
تورات را باطل  خواستهيممن در آموزش روزهاي يكشنبه شنيدم كه انجيل 

اين سخن  5: 17-18كتاب متا كند. ولي خودتان آن را بخوانيد و ببينيد كه عيسا در 
تا تورات يا مصحف انبيا را باطل  امآمدهگمان مبريد كه : «كنديمرا به طور محكم رد 

ا آسمان گويم، تميتا تمام كنم. زيرا هر آينه به شما بلكه  مينماباطلتا  امنيامدهسازم، 
از تورات هرگز زايل نخواهد شد تا همه واقع  اينقطهزايل نشود، حمزه يا  نيو زم
   »٣شود.

                                                 
1. Danaë and Perseus 
2. Matthew  13:43     و ایشان را بھ تنور آتش خواھند انداخت، جایی کھ گریھ و فشار دندان بود 
3. Matthew 5:17–18     ) نوشتھ از روی کتاب مقدس بھ نشانیwww.txt.ir است شدهبرداشت) بدون تغییری    
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، كودكان سركش و ناباورمندان يانگراجنسهمكشتار  يهافرمان يهمهپس 
 و هاآسمانتا زماني كه  -هم چنين كشتار و برده ساختن مردم كشورهاي همسايه 

  است.معتبر هنوز  هافرماناين  يهمهزمين زايل شود، 
آسماني بس است. شايد  يهاكتابترشروي  يچهرهخوب، ديگر نشان دادن 

 قرآن آسماني مسيحيان و يهوديان  (يا يد ببينيد كه چرا خواندن كتابشما اكنون بتوان
در سماني آهاي نويسندگان كتاباز گروه بهتر نيست يا هر كتابي كه يك كم هم كه 

) براي مردم يك گام بزرگ در روند رسيدن به شك، يا به طور كامل دسترس هست
  است. هاكتابپيرامون اين  الهيرد كردن ادعاهاي 

ها باين كتا ها،آن نآسماني مايه بيخدايي من نشد ولي خواند يهاكتابخواندن 
 يهاكتاب واسطهيب. خواندن بيرون كشيد ايمان يهاليدلرا از فهرست احتمالي 

  .گام پاياني نبود روآسماني يك گام بنيادي بود ولي با هيچ 
  
  

  و مدارك هااستداللپذيرش ضعف 
 يهااستداللپس از اين كه شخصي دودلي و شك خودش را آشكار كرد، به تندي با 

در زمين بازي، بابا يا ننه يا آموزگار  يبازهم، خواه از سوي كنديموجود خدا برخورد 
باشد  از قصد حقيقت فهمي وي ترآموزشگاه روز يكشنبه. اگر قصد باور شخص نيرومند

ه به باورهاي آسود صراط مستقيمكار خودش را كرده پرسشگر را به  هااستداللاين 
  .گرداندبرميبخش 

شتر نيرومندتر باشد پرسشگر بيشخص  حقيقتاز سوي ديگر اگر قصد يافتن 
من . مشديم زدهشگفت. من نيز شوديم زدهشگفت هااستداللضعف شگرف  از هازمان

. اين شدني و ممكن نيست كه سخت باور داشتم كه شك من بايد نادرست باشد
ته كه بايد چيز بزرگي را ناديده گذاش كردميمميلياردها انسان در اشتباه باشند! گمان 

  باشم.
است آسماني ر يهاكتاب -ضعيف بود  يبازنيزمبازيكنان در  يهااستداللاگر 

و  افتييمجهنم به  وگرنهبايد باور كني  نوشته شدهآسماني  يهاكتابدر چون حقيقت دارد 
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رسي كه هر جه بيشتر بر پنداشتميم. ولي شدمينم زدهشگفت -سخناني از اين دست
تري برخورد خواهم كرد. ولي چيزي ر چالشپ يهااستداللكرده و پرس و جو كنم به 
زي زمين با يهااستداللبيرون از زمين بازي از  هااستداللكه گيرم آمد اين بود كه 

  .نيست و غيرهدرست اين پرسش  ، منكيمحس  دخو در وجود: مانند، چندان باالتر نبود
 خدا را حس من با وجودم«گوناگون  يهانسخه دميشنيمكه دليلي  نيترجيرا

ده را اثبات ش خداردم ماگر چه بيشتر  بود. -تجربه بي واسطه وجود خدا  -» كنميم
مار در گفتمان ديني به ش ايتازهاين رويكرد در واقع رويكردي ولي  رنديگيمدر نگر 

اين  رسمي گشت كه يهااستدالل. تجربه بي واسطه خدا تنها هنگامي جايگزين ديآيم
 د.)بيشتر خواهيد خوان ترپايينبه كناري رانده شد. (در اين باره چند بند  هااستدالل

 ، يا احساساتفاقي هايرحمتنزديك به مرگ،  يهاتجربه، تعاليباورمندان از احساس 
. برنديمبراي باور خويش نام  ييهاليدلچون  هاآنگفته و از  حضور فيزيكي خدا سخن

 احساس -اين احساسات از نيز چندين بار  خود من واين احساسات زيبا و پاك بوده 
. اماشتهد -ارتباط نزديك با خدا، احساس تعالي و احساسات سنگيني از عشق و آرامش

ستان داراي احساسات همانندي بوده و درباره چيز كه خداپر هستمبه خوبي مطمئن 
دا يا خ اين احساسات يسرچشمه. پرسش اين است كه آيا گوييممييكساني سخن 

  روان و دل آدمي و در طبيعت است.
  

  

 
كه هر احساس خوبي كه دارم دميشنيماگر من هم از كودكي

به خاطر وجود خداست ديگر هر احساسي خوبي كه به من 
 . هم چنيندانستميمچون دليلي براي وجود خدا  داديمدست 

 شونديمسبب بارندگي  يهايپركه  دميشنيماگر از كودكي 
 ايپي برايم اثبات وجود پريان بود. باز هم هر رگباري بهار

در كار است براي همين هم مدارك تجربه  يدييتأسوگيري 
 .بي واسطه مرا نتوانست قانع سازد
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ل و به طور كام -دانانروحانيون و الهيات -به باالترين مرحله رساندم سرانجام خودم را
ندين چ انگيزچالشبودم. ولي به جاي پاسخي  زتريبرانگچالش يهاپاسخچشم براه 

شتياق با ا«شما بايد شك را دور بريزي و  -را به من دادند  هاپاسخ نيترسستروحاني 
ا خونسردي ب هاآنهنگامي گفتگو با علماي ديني فهميديم كه بسياري از » ايمان بياوري.

ك است ي. يكي از دوستان كه يك عالم الهيات كاتولكننديموجود خدا را آشكارا تلقي 
ز ي رازآميهابه چيز مردمكه  پاسخ استبك «به راستي تنها » خدا«انديشه  گفت

نامي كه مردم آن را خوانده و ناشناخته يا غيرقابل شناسايي است. يك » ،دندهيم
 در -خوب بله چندين عالم الهيات دوست من هستند -دوست و عالم الهيات ديگر 

و ست اابتدايي مدرسه در سطح  ياورب«به من گفت كه انديشه بقا روح افراد  اينامه
  »ندارند. به آن اعتقادهمه  ديگر

هن را استثنا نموده به الهيات ك» خدا«و صدا به اين دليل كه الهيات نوين بي سر 
سه  در قالب هااستداللچگونه است. بيشتر  آنجادر  هااستداللروي آوردم تا ببينم 

  :گردديم خالصهانديشه كوتاه و 
  
 احتمال بودن است.  تصورقابلهستي و موجود  نيتركاملخدا : برهان وجودي

ه اين ك ديكنينم. گمان بايد باشدبنابراين خدا  .آن بزرگتر از نبودن است
؟ اين استدالل كنديمميخكوب انسان را بودن  دارخندهاستدالل به خاطر 

ته خدا بايد وجود داش دهديمبدست  انسان از خداكه  يبه دليل تعريف ديگويم
توجه  هاسدهكه براي باشد. با اين حال بسياري از مردم در دام قصد باور افتاده 

 هر كسي را به سوي خود كشيده است.
 بايد علت داشته باشد. در آغاز  داشتن: هر چيزي براي وجود برهان عليت

 العللتعلبايد نخستين علت باشد كه خودش علت ندارد؛ اين » عليت يرهيزنج«
دارد، تا هنگامي كه بفهميد خودش  ييهاتيجذابخداست. اين استدالل گيرايي و 

. كنديم. هر چيزي علتي دارد و خدا اين علت را فراهم كنديمرا باطل و پوچ 
آغازين متناقض شده چون  يمقدمهخوب علت خدا چيست؟ به سادگي با 



 
 

  آن ليو دل انيخدايب يهاياعتقاديبباورها و  : شناخت3بخش  ————

 

٧٩

و سپس وانمود كنيم كه دشواري و مسئله  كه خدا نيازي به علت ندارد ديگويم
را پاي خودش  هاانسان هاسدهاست. باز هم اين استدالل غيرعادي براي  شدهحل

 نگه داشته است.
 :گيتي بسيار پيچيده بوده و داراي هدف است به صورتي كه بايد  برهان نظم

مين كرده باشد. اين طراح خداست. از ه يطراحهوشمندي آن را يا موجود هستي 
كه ارزش انديشيدن را دارد، چالشي راستين كه  ديآيمجا يك دشواري پيش 

يرامون پهنگامي كه با اين استدالل به انديشيدن آن را ناديده انگاشت.  توانينم
ه . البترا به چالش بكشد ممغز يجوركياميدوار بودم اين استدالل  خدا نمودم

در  ياكنندهعقان ظاهربه» هدف«يا راحي نبودم كه بسياري از مردم ط زدهشگفت
 ه به نادرستي(البتمعتقد جايگزين گويا  يهااستداللديده به ويژه هنگامي كه گيتي 

 كوركورانه و تصادفي است. يبندسرهم) 
  

ودم ب مسيخي، مسلماني چيزيزاده شده بودم اگر دو سده پيش مطمئن هستم كه تنها 
همين طراحي و پيچيدگي ظاهري  توانستيمشايد يك خداانگار. دليل اين اطمينان  -

ويژه خودش است  يهايدشوارداراي » خواست خدا«جهان باشد. هر چند اصطالح 
را ببينيد) ولي هيچ توضيح بهتري در آن زمان گسترش پيدا » برهان عليت«(نكته دوم 
  نكرده بود.

ميالدي)  1859خورشيدي ( 1238سال اين وضعيت ناگهاني و به طور قاطع در 
  دگرگون گشت.ناگهان 

  
  

  راهكار مسئله پيچيدگي
مسئله  شت يككه چرا در جنگ فرهنگي به ويژه فرگ ديانشده زدهشگفتآيا تا كنون 

و در تناقض با داستان آفرينش در  در برابرفرگشت  داغ و مهم است. درست است
ناقض نوين ديگر نيز با كتاب پيدايش ت يهاافتهيپيدايش است ولي بسياري از  كتاب

همه است؟ پاسخ در مسئله پيچيدگي يافت از  ترداغدارند. چرا فرگشت به ويژه 
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 دشواري كه فرگشت بسيار -به ويژه پيچيدگي زندگي يا حيات روي زمين  شوديم
  خوب آن را حل نمود.

ز جا افرگشت يا تكامل با گزينش طبيعي نه تنها يك شاخه از باورهاي ديني را 
از جانوران ديگر را  هاانسانو جدا بودن  هاانسان. بلكه درخت انديشه ويژه بودن كند

ه و يك خانه بدردخور از آن كردالوار را تبدبل به به طور كامل از ريشه كنده و آن 
  .نبودخدا  يخانهكه اين خانه، بگذاريد بگويم پيشاپيش ساخت. 

ي با ديدن مسئله غير واقعي و مسئله پيچيدگهنوز بيشتر مردم تصميم نگرفته 
از اين دست به كدام يك اعتقاد داشته باشند. داروين يا غير داروين، پيچيدگي جهان 

، گويا وجود طراح را براي بيشتر مردم زندگي و پيچيدگي حيات روي زمين ژهيوو به 
شايد نتوانم بدانم كه خدا چگونه است يا چه «، گويندمي. اين افراد سازديم ضروري

باور كنم كه اين درخت يا موش  توانمينم، ولي دمت گرم! ديشيانديمو چه  خواهديم
ه هم خودشان را ب باور كنم اين چيزها شانسي و تصادفي توانمينميا بدن انسان . . . 

  !»ديگر چسبانده باشند
كمتر از يك خداي فراطبيعت چيزي اگر . چون گويندميداني چيه؟ راست مي

به  يتصادفبخت و شانسي به هم با  هانياهمين انديشه چسبيدن وجود داشته باشد 
يك وقتي يك كسي اين انديشه را با گذشتن يك گردباد از ميان انبار اسقاط  .هم است

  كرده بود.مقايسه  747و قراضه و سر هم شدن يك هواپيماي 
خدا يا بخت  ،اندبوده هانهيگزگويا اين دو تنها  هاانسان نهيشيپر بيشتر تاريخ و د

م به وجود بود كه بيشتر مرد زدهشگفتنبايد  هانهيگزبا فرض اين  تصادفي.و شانسي 
چارلز داروين ميالدي)  1859خورشيدي ( 1238يك طراح اعتقاد پيدا كنند. ولي در 

هان تئوري فرگشت به وسيله گزينش طبيعي را منتشر ساخت. ناگانگليسي  گرايطبيعت
 دوبه خوبي درك شاگر و تئوري داروين كه  -مردم ديگر داراي سه گزينه شدند

  ارك و شواهد فراهم نمود.مد و مناسبي برايشايسته تناسب سرانجام 
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  فهم فرگشت 
زينش فرايند گيك ؛ هم چنين فرگشت كندينمهيچ هوشي فرگشت را راهنمايي 

  تصادفي نيست. چگونگي كار آن به طور كوتاه در اين جا آمده:
  
 دستان يا پاها يا چشم  -وجود دارد  ييهاتفاوت يسميارگان ردر ميان افراد ه

، لنددر برابر صداي بمشخص  ايشيوهگرايش به واكنش با  تربزرگيا  تركوچك
 گوناگون و غيره. يهارنگ

  وده كه منفي ب تأثيراتمهم نيست. برخي داراي  هاتفاوتبرخي از اين ناهمگوني و
ان را از مياز آن گونه زادگان بسياري  كرده يا ترسختزنده ماندن ارگانيسم را 

 هب هاتفاوتدر واقع سودمند هستند. اين ناهمگوني و  هاتفاوت. ولي برخي برديم
 ه باشند.يا زادگان بيشتري داشت تريو طوالنيتا زندگي بلندتر  كنديمكمك افراد 

  يك  يمايهحتا  -ايپرنده تربزرگبراي نمونه نوكي كمي - هايناهمگوناگر اين
اين ارگانيسم خوشبخت اندكي زادگان بيشتري داشته و اين  ،دشوبرتري كوچكي ب

 شدهدهيبرگز. اين برتري به طور طبيعي شوديم منتقلز ني هاآنويژگي را به 
 است. وكتابحسابنها . اين گزينش جادوگري نيست تاست

  رده منتقل كزادگان خود  را بهداشتن نوك كمي درازتر  فرضزادگان اين نسل با
كمي بيشتر هستند و همين طور تا آخر. افزون بر اين اگر يكي از لحاظ تعداد كه 

. ابدييمه نيز باشد اين روند گزينشي ادام از اين پرندگان داراي نوك درازتري
اين پرندگان داراي  يهمهسرانجام اگر نوك درازتر برتري خودش را نگه دارد 

 آن خواهند شد.
  گزيده شده تنوع و پيچيدگي زندگي وبرويژگي  هاونيليمسال و  هاونيليمپس از 

 ي را پديد آورده است.انگيزشگفتحيات 
  

  تصادفي است ولي گزينش تصادفي نيست.ناهمساني و اختالف 
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  خدا در اين فرايند؟ برايجايي 
ه كار آفريدن جانداران ب يبا گفتن اين كه خدا فرگشت را برابسياري از افراد متدين 

م ديد دهند ولي اگر منصفانه نگاه كنيم خواهيدين و فرگشت را آشتي گرفته كوشيده تا 
به طور كامل خوب  ماهنابدون رانجام دهد. گزينش طبيعي خدا كه  ماندينمكه كاري 

. هر آينه پس از اين كه شخص تئوري فرگشت را فهميد برايش روشن كنديمكار 
. توماس هنري هاكسلي پس از كنديمكه ناگزير بدون نياز به راهنما كار  گردديم

وبيد و ست به پيشاني خود كخواندن كتاب داروين هنگامي كه با دپس از نخستين بار 
  اين انديشه را جذب كرد.!» هيچگاه به اين فكر نيفتاده احمق بوده كه چقدر«گفت 

  
 

 

 

  »تئوري«تعريف 

اگر چه اكنون ديگر جامعه دانشيك و علمي فرگشت را چونان واقعيت پذيرفته 
. انگاره و فرضيه گرانش نيز تئوري شوديماست، اين انگاره هنوز تئوري ناميده 

رباره جلوتر رفتيد د بامپشتكه به اين معنا نيست كه اگر از لبه  شوديمخوانده 
  ، هيچ شكي نداشته باشيد.پيشامدي كه رخ خواهد داد

 هايرتئو. برخي باشديمدر حوزه دانش تئوري به سادگي به معناي يك توضيح 
ودن ب يمانند مركز ها نمايان مي شودشكست آنبررسي دقيق  باضعيف بوده و 

 گفتيم( ١كه زمين در كانون گيتي است) و كاسه سرخواني گفتيم(اين انگاره زمين 
 از يهايتئوربرخي از كه شخصيت يك انسان در شكل سر وي بازتاب دارد). 

مانند كانوني بودن خورشيد (خورشيد در -آيندميپيروز بيرون دقيق  يهاشيآزما
 بيعي. ولي ضعيف ياخورشيد) و فرگشت با گزينش ط يسامانهكانون و مركز 

  .شوديمنيرومند، همگي تئوري خوانده 
  

                                                 
1. Phrenology  
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دانشمندان احساس يكساني  يهمهميالدي)  1860خورشيدي ( 1240در دهه 
استي به ر توانديممطمئن نبودند كه آيا چنين فرايندي  هاآننداشتند. براي مدتي 

سال پس  70. براي همين براي ننديبيمباشد كه مردم  هايناهمگونپاسخي براي همه 
از انتشار تئوري داروين دانشمندان آن زمان همان كاري را انجام دادند كه هر 

گفتگو و جزييات را زير پرسش كلنجار رفته و  با آن -دانشمندي بايد انجام دهد
درهم «ميالدي) كه  1940و  1930خورشيدي ( 1320و 1310كشيدند. تا دهه 

 ييهايدشواردشواري و مسائل منطقي را حل كرد  شناسيزيستژنتيك و » آميختن
كه تا آن زمان بسياري از دانشمندان را از پذيرش فرگشت بازداشته بود. ولي پس از 

  اين آميخته شدن نيرومند، اكثريت بزرگ انجمن دانش اين تئوري را پذيرفت.
ري سوگيبا وجود اين كه ادعاهاي مخالف از سوي كساني كه انگيزه خويش را از 

گرفته، فرگشت به وسيله گزينش طبيعي امروزه به همان استواري مدار زمين  يدييتأ
  گرد خورشيد بر پا شده است.

  
  

  پذيرش راهكاري بهتر
ولي شايد بيشترين نيرو را  از جا كند. به چند روشدرخت اديان سنتي را فرگشت 

برهان طراحي يا برهان نظم نياز داشت. براي هزاران سال، هر كسي از علماي الهيات 
پيچيدگي زندگي و حيات را نيرومندترين استدالل براي بودن و وجود  دان تا ولگردان

يحي در دسترس بود، توض و سادهي نيرومند . اكنون يك توضيح طبيعنددانستيمخدا 
  داشت. دهيخود آفرواري و مشكالت كمتري نسبت به آفريدگار كه دش

اهميت فرگشت را براي بيخدايي  ٣نابينا سازساعتدر كتاب  ٢ريچارد داوكينز
ري خدا روشنگ«بگويد،  توانستيمدا شايد خ. پيش از داروين يك بيسازديمروشن 

ره ، ولي من هم روشنگري بهتري در اين بااست شناسيزيستضعيفي براي پيچيدگي 
ه را ك آنچه. ولي تئوري داروين بودن دفاعبراي  ياكنندهقانعاين جايگاهي » ندارم.

                                                 
2. Richard Dawkins  
3. The Blind Watchmaker 
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م ساخت. سرانجا ريپذامكان، هناميد» يافته با خردمنديواقعيت  يبيخدا«داوكينز 
  دليل براي باور به وجود خدا را با اطمينان كنار گذاشت. پرزورترينتا  شديم

  
  

  ديني گويانپاسخپيوسته  طفره رفتنتوجه به 
دن ساخت شچگونگي -هيچ گاه خجالتي براي ارائه توضيحات درباره كائنات  هانيد

و  هاانسانبه وجود آمدن آب و هوا، چگونگي وابستگي  يهاعلتزمين و سن آن، 
جانوران، چگونه زندگي زميني به چنان ناهمگوني باورنكردني رسيد، چرا پيشامدهاي 

 .است دهينكش -، براي آوردن چند نمونهشوديم، پس از مرگ چه دهديمناگوار روي 
ن پاسخ دادن به اي ،بهترپاسخي پيش از در دسترس بودن اديان  علت اصلي وجودي

  است.بوده  هاپرسش
پاسخ ولي را، نه همه  -را پاسخ داده است  هاپرسشدانش بسياري از اين 

يح يك توض جايگزين گراتدر هر مورد روشنگري طبيع و را داده است هاآنبسياري از 
  است. شده عتيفراطب

كه پيداست پرس و جوهاي  گونهنيا، آسماني معتبر بود يهاكتاباگر ادعاهاي 
 يهاكاوش دييتأ. ولي به جاي كرديم دييتأرا  هاآندانشيك و علمي همواره بايد 

 عتيفراطبتوضيحات . ابدييمدانشيك نادرستي اين ادعاها را يكي پس از ديگري 
يوه ش - داردنبود آگاهي انساني  يهاشكاف يماندهيباقبه درون  ياوستهيپپسروي 

  .شوديمناميده » هاشكافخداي «برداشتي كه گاهي 
  
  

  هانانساشدن  فروتن
اين  يهاآموزهپس طبيعي است كه  امشدهمسيحيت ديني است كه در محيط آن زاده 

افزون  با آن كشتي گرفته باشم. ۴وارباشد كه يعقوب يهاآموزهدين از جمله نخستين 
وده آفريدگاني ويژه ب هاانسانمسيحيت اين انديشه است كه  يهاآموزهيكي از بر اين 

                                                 
4. Jacob-like     آسمانی یعقوب با خدا کشتی گرفتھ یھاکتاببھ گفتھ یکی از        
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شده است. امروزه  مندبهرهو از روح فناناپذيري  شدهدهيآفركه جدا از بقيه جانوران 
 يعني روشن ساخته كه انسان در واقع جانور -دانش نادرستي اين گفته را روشن ساخته 

 -مشتركي است ياينامروزي داراي  ينشدهبا ديگر جانوران منقرض  هاانساناست و 
 ايوبارهدشه روح و ويژه بودن انسان نياز به بازبيني روشن گشت كه درست همين اندي

دريافتند كه كانون  هاآنداشته و هنگامي كه مردم آن را وارسي كردند بسياري از 
  توان پاسخ ندارد.روايتي مسيحيت ديگر 

سال پيش يكي از اصول كانوني و بنيادي  600هنگامي كه در نيز  شناسيستاره
 همانندي را به توفان، را از دست داد -كانون كائناتيعني نبودن زمين در -خويش 
  . ولي اين توفان به فروش طالع بيني آسيب چنداني نزد.خود ديد

در كمتر از  ۵در واقع هومو ساپينس -از روز نخست روي زمين نبودند  هاانسان
وجود داشته است. (پيرامون اين گفتار درصد) از تاريخ زمين  1/0يك درصد ( دهمكي

خواهيد خواند.) اگر جانوران ديگر روح ندارند خدا بايستي يك بيشتر در بخش بعدي 
 هانسانابرگزيده باشد زماني كه ها دميدن روح به انساندم و لحظه از تاريخ فرگشتي را 

رگشت ي اين كه فبرا اند.و شايستگي روح را داشته» هبه اندازه كافي و بسنده آدم شد«
» انسان پيش«از خط  هاانسانبسيار كوتاه به جلو رفته و هيچ دمي نبوده كه  يهاگامبا 
از  است عبارتاين شيوه  هايدشوارو  مشكالت ازجمله كامل گذر كنند.» انسان«به 
نسلي را نتيجه بدهد كه كودكان داراي روح باشند ولي پدر و  توانديمناگهاني  گذر

شان را ن انگيزشگفتبسيار  اندازيچشمبايد بگويم كه اين  -بدون روح  هاآنمادر 
  .دهديم

اچار نبه راهكار ديگر نگاهي بكنيم، با اين اعالم كه بله جانوران نيز روح دارند و 
و  هايباكترروح دميدن در  درخت زندگي را به سوي پايين پيگيري كرده شوممي

 يوهيشبه  داشتنيدوست. يك انديشه فرض كنمزمان ام را همهاي جلوي خانهچمن
  .كشديمكانون روايت مسيحيت را به چالش  به خوبيخودش ولي اين نيز 

                                                 
5. Homo sapiens 
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اين انديشه كه من روح دارم  آيدكنار ميآن  اچگونه ب مهم نيست كه يك تن
ياري كه بس جستاري است يولي سگ من روح ندارد دشواري و مشكلي بسيار بزرگ

  آورندمشكل بزرگي به شمار ميبراي روح و رستگاري آن را 
-مردم فرگشت و باورهاي مسيحي يهمهاين مهم است كه توجه كنيد كه 

ن افرادي سازگاري اين دو را ممك مينيبيم. خوشحالم كه ننديبينميهودي را ناسازگار 
آشتي اه ردريابيم كه اين افراد اين  ميتوانينم. من (و بيشتر بيخدايان) درست اندافتهي

را براي آموزش فرگشت داشته  هاآنولي خوب است كه پشتيباني  يافتهرا چگونه 
  باشيم.

  
  

  (راستي، راستي) دير به مهماني رسيدن
نديشه ا بر سر ژهيوبهسهمگيني  مايه نازل شدن توفانكه  ييهاافتهييكي از 

مايش صحنه نبه روي  هاانسانزمان بسيار كوتاه آمدن د شكانون آفرينش بودن انسان 
  دهداي نشان ميفروتنانه دگاهيد با. نمونه زير جانوران انساني را بود زمين

  

  

 
راز دخود دو سوي پيكر  دريك هواپيما دستان خود رايهابالمانند

كنيد. درازاي دو دست يا بال شما خط زمان است. نوك انگشتان 
زنده بر روي زمين  اختهيتكدست چپ نمايشگر زمان نخستين 

بوده و نوك انگشت دست راست شما درست همين دم و لحظه 
 نه زندگيميليارد سال وجود دارد كه پيشي 7/3است. ميان اين دو 

ر اين د اينقطهبگوييد در چه  ديتوانيم و حيات بر روي زمين است.
 ينقطهخط زماني دايناسورها بر روي زمين پديدار شد؟ هم چنين 

  بگوييد؟ ديتوانيمرا  هاانسانپديدار شدن 
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و انسان را جايي  گذاشتميمچپم  يهاشانهدر زمان كودكي من دايناسورها را نزديك 
 نيتردهشنونان يكي از پر . سپس مدتي با كارل ساگدادميمنزديك ميان سينه قرار 

اين سوتر قرار دهم . . . البته بسيار  هاانسانمردان دانش سپري كرده و دريافتم كه 
  .ترطرفنيا

بازوي تا برسد به شانه چپ از روي سينه رد  يهمهدست چپ تا  يسرپنجهاز 
ي كه هنگام بوده است. هايباكترزندگي بر روي زمين تنها گونه شده تا شانه راست 

ريخت زندگي و حيات بر روي  انگيزترينشگفت ديرسيمشما به مچ دست راست 
زمين، پادشاه هيوالها، كرم بوده است در ميان كف دست راست سرانجام دايناسورها 

  .شوديمرا خواهيم داشت كه در آخرين بند انگشت منقرض 
دايناسور نگاهي دوباره با چشمان خويش از آغاز تا رسيدن به زمان انقراض 

حيات و هنوز هيچ نشاني از اشرف مخلوقات  يهاختيربيندازيد. اين دوران، همه اين 
  .هاانانس -همه چيز براي آن ساخته شده است  شوديمكه گمان  ايگونه شودينمديده 

بر روي سكوي نمايش پديدار شدند؟ خوب زمان  هاانسانپس سرانجام كي 
وي لبه ر هوموساپينس متعارف است. يهاكردن ريدبسيار بيشتر از  هاآنپديدار شدن 

  .ستاگرفتهكوچكي از ناخن انگشت جا 
يك درصد از  دهمكيانسان تنها در آخرين  يگونهدرك كه توجه به اين با 

تاريخ حيات و زندگي بر روي زمين بر روي سكوي نمايش رسيده است. . . خوب يك 
  ديني است. يهاسنتجدي در بنياد  تركچندين  با يلرزهنيزم

  
  

  گيتي ياندازهدرك 
پيش از ميالد تا سال يكم پيش از ميالد  1000در نخستين هزاره پيش از ميالد (

ته بيشتر در اين زمان نوشآسماني  يهاكتابدرست شده و  هانيدهنگامي كه بيشتر 
كه زمين كانون و مركز يك جهان كوچك است،  هاين بودو اعتقاد عمومي باور  شده

 ن مشكل بدوجهاني كوچكي كه تا مدار شناخته شده كنوني ماه كشيده شده است. پس 
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د هم باي هاانسان ي كه محدوده اين اندازه كوچك استدريابيد زمان ديتوانيمفراواني 
  در كل مهم باشند.

  

  

  

 دينيبيم بعدسال  2500نزديك به خوب آن روزگار را رها كرده،
ميليارد  200كه اكنون دانش دريافته خورشيد يكي از كمابيش 

ستاره در كهكشان راه شيري است كه تازه خود كهكشان راه شيري 
ميليارد كهكشان در كائنات است. براي اين كه دركي  100يكي از 

از مقياس بسيار بزرگ آن پيدا كنيد يك سكه كوچك را روي 
ين انداخته و آن را خورشيد بناميد. در اين مقياس ستاره بسيار زم

 كه يك سكه كوچك -ستاره  نيتركينزد -نزديك به خورشيد 
مايل) دورتر است و  350كيلومتر ( 563نزديك به  ديگري است

ستاره بعدي ميلياردها بار دورتر است. زمين يك نقطه در فضا و 
روشن  هانياان است. آن به درازي يك چشمك زدن در زم عمر
كه انسان بتواند كانون نگراني  است بعيدكه بسيار  كنديم

 تواننديمهنوز  هاانسانباشد، ولي  بزرگياين پهنه اي به آفريدگار 
ايق قبر روي همين همگي  هاانسان ماكانون توجه هم ديگر باشند. 

  كوچك در فضا شناوريم.
  
ركز مپيش از انقالب دانش انسان را در  يهانيدنيست كه  انگيزشگفتبنابراين 

 انساندر آن زمان د. گيتي آن گونه كه نخداوند قرار دهآفرينش و در كانون توجه 
امروزه بديهي است كه  .است ساختهيمممكن اين برداشت را  كردهيمآن را درك 

  .بنداييمو بسياري از مردم آن را ناممكن  بوده ترسختبسيار  يادعايي اين چنين
  
  

  بدون خدا آن را تصور كرد توانيمدرست به صورتي كه تنها  ،جهان ركد
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پيرامون خدا ارزش بررسي  يهاپرسشديني براي به چالش كشيدن  يهاپاسخبرخي 
 يتيدمحدو. اگر داور و قاضي هيچ برديمدر حد تيم ملي كار  برخي ديگر دقيق را دارد.

در واقع به صورتي مشاهده  توانديمد، واقعيت هقرار ند به عقب خم شدنبراي اين 
منصفانه برخورد  . ولي براييكسان از آب در آيد خداوندوجود  گردد كه با انديشه

  ديدگاه خودم را با واقعيت يكسان سازم. دهميمكردن با جهان من ترجيح 
  

  

 
صلي به كار گرفتن ا هاتيواقعيكي از بهترين راه براي همنوا شدن با

ه احتمال، يكي كميان دو  گيريتصميماست. هنگام  ١به نام تيغ اوكام
تمال بيشتر اح -كمترين كوشش -دارد  كمتري يهافرضشيپنياز 

به اين  توانيمرا  . يك خداي قادر مطلق و رحماندرست بودن دارد
پاي دست چپ آبي!  - ٢فضايي تويستر يهايبازگيتي خوراند تا مانند 

بتوان شيطان و بالها و مرگ و هر ترسي را دور كند يا  -٣راست سرخ
گذشته ه ب با نگاهيپس از گذشتن زمان بسيار طوالني  تواننديممردم 

 هيچ خدايانگار ببينند كه گيتي درست به صورتي است كه 
 .چرخانده و در امور آن دخالتي نداردنآن را  يهاچرخ عتيفراطب

  
دو  از هر ايآميختهبدم بيايد يا  هاآنرا دوست داشته باشم يا از  هاتيواقع توانميم

خود را كنار گذاشته و به جاي  يهاتياولو . ولي از همان دمي كه تصميم گرفتمباشد
ني در دست فراوا يهانهيگزديگر ، واقعيت را كشف كنم تا جايي كه بتوانم منصفانهآن 

  نيست. يك بيخدا شدم.
  برخوردم با آن بود.ي و شيوهبراي معناي  گيريتصميمگام بعدي 

  

                                                 
1. Occam’s Razor 
2. Twister 
باید دست و پای خود را روی  ھاکنیبازو  شودیمرنگی بازی  یھارهیدااین بازی بر روی یک سطح گسترده و   .3

قرار دھند نا ھمرنگرنگی و  یھارهیدا  
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  دانستن باورهاي واقعي بيخدايان
  

يگري د شماريب يهانكتهت كه بيخدايان به خدا باور ندارند، يدر مقايسه با اين واقع
خاستگاه بسياري از باورها بيخدايان هست كه ارزش دانستن دارد.  يهادگاهيددرباره 

ديگر بيخدايان در راستاي ناباوري به خدا است. اين بخش به شمار اندكي  يهاارزشو 
  است نگاهي خواهد انداخت. ترارزشكه با 

  
  ديدن -و بسنده  - فيزيكيگيتي را  

و نويسنده  گراجنسهم ۴پس از يك سخنراني در ايرلند شمالي كه كوتين كريپس
ين ولي آيا ادرست «برجسته خويش را يك بيخدا ناميد زني به پا خاست و گفت، 
  »خداي كاتوليكي يا پروتستاني است كه شما به آن باور نداريد؟

 زتاببارويداد جالبي بود، ولي اين در واقع احساس كلي بسيار از باورمندان را 
. يك مفهوم ويژه از خدا را رد كنندبيخدايان بايستي تنها  كننديمكه گمان  كنديم

باور ندارم، » ۵سفيد يهاشيربا  يبه پيرمرد«كه من  پندارنديممردم  هازمانبيشتر 
مرا مطمئن سازد كه او هم به چنين خدايي  تا كوشديمبراي همين دوست مذهبي من 

لي اين واست يك زمينه مشترك  براي يافتن اين كوششي با نيت خوبباور ندارد. 
كوشش فراواني . بارها همراه دوستان خداپرست خويش راه را گم كرده استكوشش 

لي من و -بنگريد به بخش شانزده -براي بدست آوردن اين زمينه مشترك انجام دادم
رخ زير چزير پا (يا زير سم يا براي هر گونه خدا كه هيچ زمينه مشترك  دهميمتعهد 

 نخواهيم يافت. غيرقابل درك)روحي  نامحسوس يايا  بازيشعبدهيا 
بيشتر بيخدايان باور دارند كه اين كائنات فيزيكي و مادي و طبيعي تنها چيزي 

اين نيست كه همه چيزها ديده شده، درك است كه وجود دارد. اين انديشه به معناي 

                                                 
4. Quentin Crisp 
5. old man with the white beard     آسمانی از خدا یھاکتابتوصیف یکی از  
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 يهانراكبيخدا هرگز بتوانيم به به عنوان آگاه هستيم. ولي اگر ما  هاآنشده، يا حتا از 
ي ما باز هم جهان يهاافتهيم كنميموجود در آن برسيم گمان  ايسيارهدور گيتي و هر 

  مادي، فيزيكي و طبيعي را نشان خواهد داد.
نه خدا،  - ايگونهاز هر  عتيفراطببه قلمرويي  باور كردنهيچ دليل خوبي براي 

ين او  كنميموجود ندارد. شايد من در اين باره اشتباه  -ايگونهنه روح يا شبح از هر 
اشد. ولي ب انگيزشگفتسراسر  توانديم در واقع اين حقيقت. كندينممرا چندان ناراحت 

 داراي شوديمديده  عتيفراطبدر حال حاضر هر چيزي كه هم چون مدركي براي حوزه 
خدايان ديگر انديشه بيشتر بياست. هم چنين  تريباوركردنيك توضيح فيزيكي بهتر و 

داشته باور نويژه خدا  تنها به يكي از پندارهايها آنچنين نيست كه نيز چنين است. 
و  يهاذاتباشند بلكه به كل پندار خدا باور ندارند. افزون بر اين، به هيچ يك از 

كل انديشه خدا  درو قلمروهايي كه بخشي  هاذاتباور ندارند  عتيفراطبقلمروهاي 
  است.

اين  توانميماگر چه من هم  برخي از بيخدايان آرزو دارند كه كاش خدا بود.
 مطلق قادرتبليغاتي، يك خداي  يهايژگيوآرزو را داشته باشم البته بدون برخي از 

كامل  طوربهواقعي را حل خواهد كرد. ولي من  يهايدشواربسياري از  ارحم الرحمين
جهان هست و من  جود خدا يا بدون وجود اووهستم، بهر حال با  خشنوداز اين جهان 

 عجبتشگفتي يا چند لحظه باشد.  دمكيراي هستم حتا اگر ب مندبهره هوشيارياز 
وانم پيداست تا بت ر اين جهان طبيعتد تريمعنا و روشني ناب ي،تربزرگ زيبرانگ

به خرد و اطمينان من  ينقشهخوب ولي  بپيچم.دست و انديشه را گرد يك زندگي 
  هوشمندي خودم است.

گشت ولي اكنون  بر خواهمبا جزيياتي به اين موضوع  16دوباره در بخش 
 كننديماس نيز احس هاآنبگذاريد بگويم كه بيشتر بيخدايان احساسي مانند من داشته، 

  كه اين جهان طبيعي تنها چيزي است كه هست ولي چيز اندكي هم نيست.
  
  

  دنيوي يانپذيرش تنها و يگانه بودن حيات و زندگ
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و برخي از  ٧مانند جين ۶تناسخبه باور  بابيخدا شرقي  يهانيدگذشته از برخي 
ي انكه اين زندگ گويدميگفت كه بيخدايي  توانيم بودايي، با خيال راحت يهاشاخه

دن . باورمندان مذهبي با انديشيميشويم مندبهرهاز آن ما هست كه تنها و يگانه زندگي 
ل اين انديشه غيرقاب گويندميكمابيش هميشه در وحشت فرو رفته موضوع به اين 

  .كنديمتحملي است كه زندگي را از هر گونه معنايي خالي 
به زندگي  توانديمافزوده شدن زمان  راچ هيچ گاه آن را درك نخواهم كرد.من 

 40و جاويدان باشد؟ اگر من به جاي  انيپايب شدهافزودهمعنا بدهد حتا اگر اين زمان 
ر ؟ بيشتشوديمسال زندگي كنم آيا زندگي من به طور خودكار داراي معنا  80سال 

 200. دهدينمهستند كه عمر بيشتر به زندگي من معنا  يرأهممردم به احتمال بسيار 
؟ اين دگرگوني دهديم؟ ده هزار سال به زندگي انسان معنا سال چطور 500سال يا 

هم . مدهدينمدر كميت گويا هيچ گونه جابجايي را در سنجش معناي زندگي نشان 
نيست كه چه اندازه عمر ما به درازا بكشد، حتا اگر جاودانه باشيم، پرسش بنيادي و 

كار بزرگي  ٨تاك اورلستينگداستان و فيلم  در واقعاصلي بر سر جايش باقي است. (
كه جاودانگي در واقع معنا را از زندگي  ديگويم -كرده و ادعاي مخالفي كرده است

  .)ديزاديم
بايد   است پس حتمي و براي هميشهو اين پاياني  رسديمزندگي به پايان  چون
 هالحظه از پايانيبياگر اين دم، جوالني  .دانيمب يانيپايبداراي ارزش  داريمزماني كه 

حظه لبود، اين لحظه نيز هيچ ويژگي برايم نداشت. ولي با داشتن اين آگاهي كه اين يك 
معناي  اشدتي ببه اين لحظه  شوديم آنگاهار است تكربدون  يشدنتماماز يك زندگي 
  نو و ژرف داد.

 يدبروول كنيد، ؟ جديرا در حال خواندن كتاب من هستيد؟  بهاگراناين لحظه 
بكاريد، كودكان خود را در بغل بگيريد لخت زير باران برقصيد! (شوخي بيرون، درخت 

  كردم، كتاب را بخوانيد.)

                                                 
6. Reincarnation  
7. Jainism 
8. Tuck Everlasting 
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  رفتار اخالقي يگذارارزش

در جهاني زندگي كنند كه مردم رفتاري اخالقي دارند.  خواهنديمبيشتر خداپرستان 
. يك جامعه اخالقي خواهنديماست . . . خوب بيشتر بيخدايان نيز همين را  دارخنده
در آن  توانيمو با خشنودي بيشتري  ترآسان، ترسانديماست، كمتر  ترامن يسادگبه

جامعه اخالقي بهتر است خواه شخص به خدا باور داشته باشد  سخنكوتاهزيست و 
كه دوست دارم كودكان من در است جايي  ،خواه باور نداشته باشد. يك جامعه اخالقي

هم  خودمجايي است كه  - هاآن در كنارخوب بخواهيد بدانيد، آن جا زندگي كنند. 
  دوست دارم زندگي كنم.

  

  

 
 -اشتباه نگيريد ١نهيليسم اخالقيمواظب باشيد كه بيخدايي را با 

كه هيچ چيزي به طور سرشتين و ذاتي بد  ديگويماين انديشه 
يا خوب نيست. هر آينه هنگامي كه به تعريف كردار خوب و 

كه هم نوايي چشمگيري ميان  دهديمنشان  هايبررسبد برسيم 
 يحتا ميان مردم وجود دارد اساسي اخالقي يهاشهياندبيشتر 

كه از نگر باورهاي ديني و سياسي بسيار متفاوت و ناهمسان 
ند. شايد اين افراد با باورها ناهمسان ديني يا سياسي بر يك هست

هم  هاحوزهبرخي در  گمانيبند و تأكيد كنحوزه يا حوزه ديگر 
يده د هاسرشاخهبيشتر در  هايناهمخواننيستند. ولي اين  يرأ
بيشتر بيخدايان و  يهاشهيربه سوي  ،به پايينرو . شوديم

 خواهنديم و همگيهستند  يرأهمدر درك اخالق خداپرستان 
در جهاني زندگي كنند كه مردم با همديگر منصفانه رفتار كرده 

  و به هم ديگر آسيب نرسانند.

                                                 
1. Moral nihilism 
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انيم توها به اين خواست مشترك پي بردند آنگاه ميپس از اين كه همه انسان
  بنشينيم و پيرامون واقعيت بخشيدن به آن گفتگو كنيم.

  
  

  و در برابر هم ديگر خويشپذيرش مسئوليت كارهاي 
 است. بسيار محكميك مشت دوگانه گذر از باورهاي ديني به ناباوري كمابيش هميشه 

 را چون حالت آن هازمانبيشتر  هستندگذر تجربه اين بسياري از مردم كه در حال 
توضيحات بيشتري در  16آرامش و آزادي توصيف كرده كه من در بخش آغاز از 

ر برابر دمسئوليت و پاسخگويي  يسپس پيرامون احساس بزرگ . وليامدادهاين باره 
  .شوديمخود و در برابر ديگران فراوان سخن گفته 

 احساسچنين يا  -باور به خدا شمار بسيار بزرگي از مشكالت را حل كرده 
 ودو مشكالت خ هايدشوار كسياگر  .كنديمرا حل  هايدشواركه مشكالت و  ميكنيم

ت بكند، احساسي دسچنين كاري به را به دست خدا سپرده و ديگران را نيز تشويق 
 دادهبراي مشكالت نشان  يكارراهو  دادهمانند اين كه كاري پرباري انجام  دهديم

كمابيش هميشه فرد را از انجام كاري واقعي براي »  سپردن به دست خدا«. ولي است
  .دارديبازمبهتر كردن موقعيت 

  

  

 
پس از اين كه شخصي باورهاي دين را كنار گذاشت يك حس 

. جهان هيچ شبكه ايمني الهي گردديمبزرگ مسئوليت آغاز 
قانوني براي راحت شدن در زندگي بعدي  يمصوبهنداشته و 

هيچ كسي  خواهنديمجهان بهتري  هاانسانموجود نيست. اگر 
آن وجود ندارد. اين انديشه با ساختن  غير از خودشان براي

خواستي كمرشكن براي درست انجام دادن به من و بسيار ديگر 
براي كوشيدن در راه حقوق بشر،  -زندمياز بيخدايان ضربه 

  دادگر و عدالت، صلح و برابر در اين يگانه فرصت زندگي.
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  »هاستحرفاز آن ديگه اين «خدا   وجودادعاي 

گاران آموز هاكشنبهيبه خاطر دارم، در يكي از اين به خوبي را از دوران كودكي  سخني
شه هنگامي كه انديكه  دادنديك جور پيشنهاد همگي ورزشي  يهايهمبازو اي يكشنبه

  ».پرسش هم شداين «: بايد گمان كنم شوديممن به خدا مشغول 
ن اي هاآنر گچه بوده است. آيا منظور و ن هاآندرنيافتم كه منظور  گاهچيهمن 

رسيده پنبايد حتا هرگز  -»آيا خدا هست؟« -پرسش  نيترجالببوده كه گيراترين و 
اين پرسش را پرسيدم. سپس مدتي  هرحالبهچرا نبايد پرسيده شود؟ من كه شود؟

  سازنده براي پرسيدن اين پرسش بيابم. يهاوهيشگذشت و من توانستم 
يك صد «، مانند اين كه بگويد، كنديم انگيزشگفتبپنداريد كه شخصي ادعاي 

ماه هست كه با الگوهايي چهارنعل رفته و  كيتار كوچك بنفش در سوي ١پوني
تا ساخت موشكي را آغاز كرده و  رومينممن تندي .» كننديمسرنوشت ما را كنترل 

 چطور به اين نتيجه بزرگ«به ماه رفته تا درستي اين سخن را دريابم. خواهم گفت، 
اگر بگويد كه من اين را در خواب ديدم يا يكي از پيامبران دوران باستان  »رسيدي؟

  كرده. . . . ولش كن من حتا از روي صندلي خودم هم برنخواهم خاست. ينيبشيپآن را 
كه خدايي هست، نيازي نيست تا رفته و خدا را جستجو كنم؛  نداگر مردم بگوي

ه خدايي هست. پس از دريافت نگرهاي ك كننديممن تنها بايد بدانم چرا مردم فكر 
يك  .است يا نه كنندهقانعبراي من  هاآنتصميم بگيرم كه آيا داليل  توانميمآنان 

  .»هاستحرفاز آن «پديدار شده  خداي ناگهان
است، ادعاهايي است كه با جهان طبيعت  هاتيواقعادعا درباره  ،ادعاهاي ديني

 دانشمند بيخداي ريچارد داوكينز و عالم الهياتبه همين خاطر . كنديمبرخورد 
بودند كه گيتي بدون خدا بسيار متفاوت از جهاني با خدا  يرأهم ٢اسكات هانكاتوليك 

است و بودن يا نبودن خدا يك پرسش دانشيك و علمي است اگر چه حتا همه مردم 
مه دان و نه هنباشند. (بايد گوشزد كنم كه نه همه دانشمن يرأهمبر پاسخ داده شده 

                                                 
1. Ponies  
2. Scott Hahn 
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پاسخ به «نيستند. بنگريد به پايان اين بخش به  يرأهمعلماي الهيات درباره اين ادعا 
  »)اين پرسش: آيا دانش با باور به خدا ناسازگار است؟

  
  

  ديني اعتقاداتش پيامدهاي منفي ماين
 يهاكنشبسياري از كارهاي هنري و موسيقي و هم چنين  بخشالهامديني باورهاي 

دم ؟ خوگويدنمي» آمين« كسي بوده است. يازخودگذشتگو  شبخشدهش و بزرگ 
   .گويممي

 پس، باشد تعصب و نفرت و خشونت بخشالهام يدين اصول اعتقاداتولي اگر 
راي ببودن اين اعتقادات ديني كه به دليل چون  باشد يراخالقيغتواند اين موضوع مي

  آمين؟گوييد نمي. نشده استيافتن راه ديگري كوشش 
 يهاشهياند، انددادهدين و مردم انجام  يهاشهياندافزون بر چيزهاي خوب كه 

  مانند: اندزدهفراواني  يهابيآس نيچنهمديني 
  هم و در سده نوزد داريبردهكتاب آسماني براي گسترش  يهاهيآبه كار گرفتن

 براي زير پا گذاشتن حقوق زنان در سده بيستم
  يهانيدخشونت هميشگي در خاورميانه كه بخش بزرگي از آن بر سر ادعاهاي 

 زمين است مي درباره بايهودي و اسال
  ٣نيان زگراجنسهمخواهان مرد و  جنسهممخالفت پيوسته در برابر حقوق برابر 

 است شدهنييتعچهارچوب آن دين  يحوزهكه كمابيش تنها در  -
  اچ  بالي ويروسبجا بوده كه اضافه جمعيت و مذهب كاتوليك مخالف جلوگيري

 آي وي يا ايدز را در كشورهاي در حال توسعه بدتر كرده است
  برگزيده اسالمي درباره  يهانوشتهريشه در  2001سپتامبر  11يورش تروريستي

 داشت» كافران«و نفرت از  يگذشتگازجان
  

                                                 
3. Gays and Lesbians  
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ايان . بيخددانيدميرا ها اين فهرستي بسيار كوتاه است و مطمئن هستم شما هم اين
د به باشد باي ييهابيآسچنين شر و  بخشالهامكه  ايانديشهمعتقد هستند كه هر 

د به هيچ رو نبايد جلوي نق هاآنديني بودن  يآموزهچالش كشيده شود و تنها به دليل 
  گرفته شود. هاآنو انتقاد از 

  
  

  يافتن معنا و هدف
كه  دكشينمچندان طول  گاهچيهمن بيخدا هستم،  شنوديمهنگامي كه شخصي 

ا بولي هر بامداد «پرسشي مانند،  -پرسشي پيرامون معنا و هدف از من پرسيده شود 
يا پرسش كه ارتباطي بسيار نزديك به  »؟دييآيماز رختخواب بيرون  ايانديشهچه 

  »د؟هستي هامولكولكه تنها يك مجموعه از  ديكنيمپس شما گمان «، معنا و هدف دارد
هيچ يك از يكي از بالگرهاي مورد عالقه من گفته، من  ۴كه آدام لي گونههمان

تنها از «نيست يا يك كتاب » تنها آجر«نيستم مانند اين كه يك خانه  »تنها« هانيا
را  هاآنهست كه و القاي هدف  ايويژهدر هر دو آرايش  درست نشده است.» هاواژه
درست است. من پاسخگو و مسئول هستم  هاگفتهرابطه با من نيز همين  . درسازديم

هم  يك ارگانيسم» تنها«نبوده و حتا  هامولكولاز  ايمجموعه» تنها«تا مطمئن سازم كه 
  نيستم بلكه كسي هستم كه عمر كوتاه او در روي زمين پر از معنا و هدف است.

  

  

 
ما همگي هر بامداد با شگفتي خوشايندي از رختخواب بيرون آمده، 

 براي بودن در هوشيار بودن،خندان و سرگشته از بخت خود براي 
 ترش. بيكرانيبكوچك هستي ميان دو نيستي ي روزنهدرون اين 

لي . وكنديممرا شرمسار موضوع روزها اين گونه بيدار نشده و اين 
را پر از معنا و هدفم  اميزندگمن  شوميمروزي كه اين گونه بيدار 

  .مينيبيم

                                                 
4. Adam Lee 
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كه خدا به انسان معنا و هدف داده و آماج  كننديمبسياري باورمندان گمان 

الهي و حركت در راستاي آن است. گمان كنم اين انديشه زندگي انساني يافتن هدف 
 واندتب كسيهر بگويم كه به طور كامل امكان دارد كه  خواهميمولي  -بدي نيست 

  معناي زندگي خود را خود بيابد.
 بسيار همانند نياز انسان به پانكراس يافتن معناي زندگي هميشه آسان نيست.

دارد تا اين كه نياز معنا و هدف  بهكه  داندينميا لوزالمعده است آدمي حتا هرگز 
كه اين اختالل براي من، هر چند اطمينان كامل ندارم زماني  -اختاللي به وجود آيد 

پيش آمد كه درس خواندنم در دانشكده به پايان رسيد. براي نخستين بار در زندگي 
به چه كاري  ايحرفهبه طور  دانستمينمدر سر نداشتم.  ديگريمن هيچ انديشه 

 شم براه من نبود.اطات عاشقانه من خاكستر شده و كسي هم چارتب يهمه بپردازم.
رونوشت دومي از يك فهرست خالي سرگردان بودم كه نكته چيست. اين نخستين مانند 

به دراز كشيد. اين نيز  هاسالو  بود كه به آن دچار شدهبنيادي معنا و هدف بحران 
  .آشفته و پريشان ساختبحران به راستي مرا 

و گفتگوهاي فراواني با دوستان داشتم.  دميشيانددر هنگام اين بحران بسيار 
ه و يافته بودند. يكي به سپاه صلح پيوست ايويژهبرخي از آنان معنا را در پيشه و شغل 

زرگ ببود. همه اين كارها به نگر  بامعنادر پي يك زندگي  گرانيدبه  يرسانخدمتبا 
: تمدريافنشده بود. سرانجام ساخته  هاآناز  كدامچيهولي به نظرم براي  دنديرسيم

چنان  معنا زندگي مراي فيتله. خودش بود. تنها انديشيدن به آن خواستميممن خانواده 
شخص مورد ا بد. چند سال بعد نچنين ك توانستينمهيچ چيز ديگري كه  ديكشيمباال 

رباره دسخن گفتن پرورش داديم.  انگيزشگفتسه كودك  با همازدواج كرده و  امعالقه
 ن بودبحرامن  يبرا كه زمانيو هدف ! معنا گفتي خوشايند هر بامدادبيدار شدن با ش

  مانند پانكراس است.
د. باش گونهنياهم و نبايد  كندينمالبته خانواده مشكل و دشواري همه را  حل 

وبي هيچ گاه انديشه خ. تنها سرچشمه و منبع معنا و هدف نبود خانوادهنيز حتا براي من 
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هم چنين شغل . دهيمقرار  كجايي خويش را در وسرمايه معني همهكه  نبوده
مانند بسياري از افراد  هاسالبود براي من شدن  دارهدفمهمي براي  يسرچشمه

ش ي بود كه فروكاسرچشمه افتمييمهم چنان كه من راه خودم را به سوي پيش ديگر 
  .افتييمو دوباره جريان  كرديم

 .ندكيمسقوط گاهي اوج گرفته و بلكه گاهي همه يا هيچ نيست. ف، معنا و هد
خودش را بيابد. من باور  يهانشانه كوشديماين سو و آن سو پيچيده و به  به شدت

د وجو ياله ريغ، الهي يا براي زندگي مطلق» معناي«تنها يك جستار به عنوان كه  مندار
ا به زمين ما ر تواندينم چيزتنها يك به عبارت ديگر داشته يا بايد وجود داشته باشد، 

معناي  بتوانيم ايمقدمهسباند. هم چنين باور هم ندارم كه بدون هيچ بچو اين زندگاني 
م من در پوچي گا كهيهنگامرا يافتم.  خويش خشنودي. من مايه خود بيابيمزندگي 

بريز سويي رفتم كه مرا لبه و زماني كه من تغيير راه دادم دلشوره داشتم سپس  زدميم
  اي شناختي به من دست داد.مي ساخت لرزه

ن ايخواهند گفت كه تعريف كرده خود كساني كه معنا و هدف در زندگي را 
يز با اين من ن .سازديمآن ارزشمند بسيار بيشتر از چيزي كه از بيرون رسيده فرايند 

  رسيدم.هدف و معناي زندگي هستم؛ خودم من هم تنها از همين راه به  سخن همنوا
  
  

  اشدتر بانگيزشگفتو  تربخشالهام توانديمحتا درك اين كه گيتي بدون خدا 
كه دانش به آهستگي در حال  تجهان طبيع بايد بگويم آرامش با شادي و

عمر ه ك به صورتيهمراه است فراواني  يهايبخشالهامو  هاشگفتشناسايي آن است با 
كه من  ييهايشگفتبراي پي بردن به آن بسنده و كافي نيست. فهرستي از يك انسان 

  از: اندعبارتام دلبسته هاآنبه 
 يتي وجود هر اتمي كه بدن ما را ساخته از آغاز زمان وجود داشته و تا پايان گ

 خواهد داشت.
  گاه شدن در باره خودش است.آبراي كائنات هاي شيوهاز  ييكمغز انسان 
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  فروريختن يك ستاره در  ازاست در آخرين لحظه  هاانسانآهني كه در خون ما
 است. شدهساختهحال مرگ 

  900كيلومتر در ساعت ( 1448كه نزديك به  ميكنيمزندگي  توپ چرخانيروي 
 مايل در ساعت) در حال گردش است.

 بدن او وجود دارد يهااختهيي ساختن هر كسي در هر يك از يك طرح كامل برا. 
  كه  . هنگاميكنديميك انديشه يا خاطره يك مسير فيزيكي در مغز شما ايجاد

همان مسير در  كشديمكه شادي است يا درد  دينيبيمشما شخص ديگري را 
 احساس آن شخص را درك كنيد. ديتوانيمو شما نيز » روشن شده«مغز شما 

  شوديمزمان آهسته  ديريگيمهنگامي كه شتاب. 
  دياشدهجهان وارد شما از بدن يك شخص ديگر به اين. 
  ديگر زندگي و حيات از ميمون تا آميب و درخت  يهاشكلي هبا هم هاانسانما

 هستيم. خويشاوندو نهنگ بر روي زمين پيوند داشته و 
  
. نشودخكوب ميهمواره با شگفتي و سرگشتگي گمان نكنم كسي پيدا شود كه هر آينه 

از سوي ديگر و  دادهروييك طراح وجود بدون  هانيا يهمههم چنين اين واقعيت كه 
  است. انگيزشگفتهنوز بسيار ها، آن ندادرخ گونگيچتصور  امكان

  
  

كنارگذاشتن تصورهاي نادرست: چيزهايي كه شمار اندكي از 
  )باور ندارند هيچ يك(شايد هم بيخدايان باور دارند

  
پيرامون باورهاي بيخدايان وجود دارد. در  يتصورهاي نادرست بسياردر ميان عامه 

  گردد. ترفشفاتا ديدگاه بيخدايي  بازگو كردهرا  هاسوءتفاهماين بخش من برخي از اين 
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  در بيخدايي درست و نادرست وجود نداشتندرك نادرست 
 توانندينم هاآنتصورهاي نادرستي درباره بيخدايان اين است كه  نيتريعموميكي از 

بسياري از  ) تا ميان كردارهاي درست و نادرست تفاوتي بگذارند.خواهندينم(يا 
تن. كشي داشجواز و پروانه آدميعني  يخداكه باور نداشتن به  شنونديمبيخدايان 
اخالق با نشان دادن اين كه  توسعه. شوندهاج و واج مي با شنيدن اين سخنبيخدايان 

 رنداخالقي بنيادي يكساني دا يهادركبيشتر باورمندان و ناباوران گرايش به داشتن 
ران گچنان كه يكي از پژوهش دهد كه بيخديان حق دارند شگفت زده شوندنشان مي

يني دداشته يا هيچ  اين دين يا آن دين را هاآنخواه «، بازگو كردهرا چنين موضوع اين 
  درك بنيادهاي اخالقي يكي است. »نداشته باشند

  
  از خودم هستتربزرگچيزي

بيخدا بودن يك بخش بزرگي از داشتن زندگي بامعنا بوده و هيچ نيازي به يك 
  نيست. عتيفراطبهستي و موجود 

االتر از ب يزيچچيهاحساس كه براي اين ببينم كه چرا بيخدايي برخي را  توانميم
كه به آن پيوند بخورد،  يتربزرگبرتر، هيچ چيز  اندازچشمخودش نيست، هيچ 

كه خدا از اين حالت  كردميمهنگامي كه كودك بودم گاهي تصور  دهد.آزار مي
افسرده است. ولي اين هيچ گاه براي من سخت نبوده هر چند كه هرگز قانع نشدم 

  متعالي است. موجوديكه خدا 
از خودم شدم. هنگام كه  تربزرگبخشي از چيز  درنگبيهنگامي كه ازدواج كردم 

احساسي كه به كسي شد.  تربزرگ» از خودم تربزرگچيز «شدم كه اين  داربچه
استاديوم در يك كنسرت  درهنگامي كه در گروه كر آواز خوانده يا دهد دست مي

 هايزبااز اين  هازمانبازي كرده (همان گونه كه كودكان بيشتر  در گروهيبوده يا 
 - )عضو تيمي نبودم) يا در يك تيم ورزشي بوده ( كه من، خوب، هيچ گاه كننديم

از  تربزرگو  ترگستردهاست كه انسان را در تماس با چيزي  ييهاتجربه هانياهمه 
ه، يك ملت هستم. هر يك . من بخشي از يك محله، يك جامعدهديمخودش قرار 
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از مجموع اجزاي آن  تربزرگچيزيخورده واز اين مردم به مردم ديگر پيوند
  ند.سازيم

  

  

 
اخالق پيرامون رفتار مردم با هم ديگر است. اين دليلي براي اين است 

اخالقي كه در هر دين و هر  بي همتايانديشه  نيترخردمندانهكه 
مان با ديگران ه«اين است كه  شوديمسيستم فلسفي در جهان ديده 

ار را اگر من اين ك» وست داري با تو رفتار كنند.درفتار را بكن كه 
من درست كار نكند و من با  يدلهماگر حس طبيعي هر چند  -نكنم 

زنم آسيب ب مردم پيرامون خودم نامنصفانه رفتار كرده و به ديگران
دم كساني هستند كه ، مرمردمچه كسي از من پاسخ خواهد خواست؟ 

زندگي را  كنميمكه در آن زندگي  ايجامعه. خواهنديم از من پاسخ
  .خواهد كرد و به حق هم بايد چنين باشد ترسختبراي من بسيار 

  
كه تنها باور به خدا است كه مردم را از  ديگويمهنگامي كه شخصي به من 

آيا به راستي  - شوميممن هميشه درمانده  دارديبازمانجام كردارهاي ناروا و خشونت 
به خدا تنها چيزي است كه او را از زدن من در  اوكه باور  كنديماين شخص گمان 

اگر گفتگوي ما بر سر بودن و وجود خدا بود اين درست زماني ولي ؟ دارديبازم آنجا
  .شدميمتا او را قانع كرده و آرام دور  دميكوشينمبود كه من ديگر 

. داو از خودش داركه  ياز گماندرباره او دارم بهتر در واقع من گمان بهتري 
اه از باورمندان در رفراواني  شمار بسياركه  كنمينمهم گمان  لحظهمن حتا براي يك 
تماشاي  سرگرم عتيفراطبانديشند كه يك موجود دارند زيرا چون ميدرستي گام برمي

آقا ياز به كه پيوسته ن كنديمگمان كنم كه اين انديشه تنها به كسي كمك  .آنان است
را بررسي كنيد  15. بخش استرفتار خوب نيز منطقي داشتن داشته باشد، ولي  باال سر

  .امگفتهبا جزييات بسيار سخن در آن جا درباره اين موضوع 
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ا ناچار ر پرهيز از درد و رنج تنها يك از داليلي است كه هر كسي هازمانبيشتر 
و  رفتار خوببراي داشتن  هاليدل نيترارزشو يكي از كم  -كنديمبه رفتار خوب 

م براي كه مرداست انديشه ديني  در راستاي با اينبه خوبي  اگر چهاست. كردار نيك 
خشنودي و رضاي خدا و پرهيز از خشم او رفتار خوبي دارند. در واقع مردم هم چنين 

   .كننديمرفتار  مؤدبانه افراد ديگرو پرهيز از خشم  ديگر همبراي خشنود ساختن 
بل قعيت قااين وا گيرندناديده ميدر اين گفتگو  هاطرف يهمهولي چيزي كه 

ذهبي م يهادگاهيدبدون توجه به  هازماناست كه بيشتر مردم بيشتر  هتصور و ساد
 هاانانسروزانه  يمهرباندرباره ميلياردها واكنش متقابل خوب و  رفتار اخالقي دارند.

يشتر ب، ولي شوديمرفتارهاي غيراخالقي فراواني انجام  روزانهبينديشيد. درست است 
. آن گونه كه توان ديدرا مياخالقي مشترك عيني يك حس بنيادي به طور  هازمان

درباره درست و نادرست  هازمانبيشتر  -هم چنين بيخدايان  - هاانسانپيداست همه 
  هستند. يرأهمكمابيش 
  
  

  است يافتهفرگشت با شانس به وجود آمده و حيات 
تصادفي  يهااحتمالاگر بيخدايان باور داشتن كه زندگي برخاسته و فرگشت يافته از 

خت سچندان ديدن بي اعتباري اين انديشه . شدنديمجدي گرفته  هاآناست، نبايد 
 كه باور دارد يك كسييا  -ولي هر كسي كه به چنين چيزي باوري داشته  نيست.

ترين دانش انسان رداشت درستي از واالبهنوز از  -طراح آگاه در پشت صحنه است 
  ندارد.

كه د گفتگو شگواه و مداركي سنگيني ي آغازين اين بخش پيرامون هابرگدر 
نش يا گزي«فرگشت به شيوه گزينش طبيعي. واژه  - سومي اشاره داشت ينهيگزبه 

ن مي جايگزيبا اين يكي را در حال كار دخيل و  غيرتصادفياصل فرايند در » انتخاب
مورد توجه قرار  هانسخهبه طور طبيعي بيش از ديگر  ايويژه يهانسخهكه سازد 

 ۵زاييفرايندي به نام حياتبه وسيله خاستگاه زندگي نيز گمان مي شود كه  .رديگيم
                                                 
5. Abiogenesis  



 
 
 

  —————————————: بيخدايي چي هست حاال 1دفتر 
 

 

١٠٤

چند اصل فيزيكي، براي ساخت  در چهارچوب واكنشساده، در  آلياز مواد غير
ند چسپس . شودبه هم متصل مي ايياختهتك يهاسميارگانساختماني  يهابلوك

گذاريد كمي ، بزدهبه هم آن را به آن بيفزاييد، پيوسته را ميليارد سال گزينش طبيعي 
ات بيشتر . (براي جزييخورديمكه اكنون به چشم  دينيبيم ييهاتفاوتجا بيفتد و شما 

  ).»حل دشواري پيچيدگي«به بخش پيشين نگاه كنيد 
كه زندگي جذاب و پيچيده  كننديمبيخدايان گمان -خوب ارزش تكرار دارد 

  است ولي باور ندارند كه تصادفي و يا دست و خواست خدا پشت آن است.
  
  

  همانند و يكسان هستند هانيد يهمهاين تصور نادرست كه 
در يك دسته گناهكار هستند. من خودم شمار  هانيدبرخي از بيخدايان با گذاشتن همه 

 هانيد يههم. يك دليل بسيار خوب كه نبايد با شناسميمگروه را اعضاي اين اندكي از 
  يكسان نيستند. هاآنهمه يكسان برخورد كرد اين است . . . خوب 

ا مردمي زماني بسنده و كافي را براي گفتگو ب شناسميمولي بيشتر بيخداياني كه 
 ۶مراسم مارگردانيميان متفاوت و ناهمسان سپري كرده تا بدانند كه  يهادگاهيدبا 

بدون اين كه بخواهيم هست  تفاوتني و اناهمس ٨و  يك ليبرال كواكر ٧سميپنتاكوستال
او دعاي  كليسايفاتحه در  مراسم دركه ( ٩پسيليفميان روحاني فرد  يهاتفاوتاز 

  سخن بگوييم. ) و دااللي الماشوديم، خوانده ديآيمبدش  بازهاجنسهمخداي از 
ليك . يك كاتوشوديمديده  بزرگي يهاتفاوتحتا در يك ميان يك دسته نيز 

متفاوت  كارمحافظهبا يك كاتوليك  ياجتماعاصلي سياسي و  تمام موضوعاتپيشرو در 
 هاوعموضبيخداياني كه به اين دست كم  –مهم بوده و بيخدايان  هاتفاوتاين  است.

را از هم  هاآن، هانيد يهمهو بايد به جاي يكسان ديدن  تواننديم -توجه دارند
با بيشتري  يهااشتراكنقطه نسبت به بنيادگراها بازشناسند. بارومندان ديني پيشرو 

                                                 
6. Snake-handling  
7. Pentecostal  
8. Liberal Quaker 
9. Fred Phelps 
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ختالف بر تنها به دليل اباورمندان ديني پيشرو كنار گذاشتن به جاي ان داشته و دينبي
  ين دين همكاري كنيم.بهتر است تا با هم ديگر بر ضد باورهاي زهرآگ سر خدا،
  
  

  اندانجام ندادههيچ كار مثبتي  هانيدتصور اين كه 
داده در جهان انجام ن يمثبتكه دين هيچ كار  كننديم حسهم چنين برخي از بيخدايان 

است. حتا برتراند راسل كه فردي داراي قضاوت صحيحي در اين زمينه است اعتبار 
 اشهشياندمشاركت ديگري به  ديگويمرا تنها در ساختن سالنامه دانسته و  هانيد
  .رسدينم

بيشتر ولي  اندداشتهكلي بدي  ريتأث هانيدكه  كننديمحتا بيشتر بيخدايان حس 
  به بيش از چيزي مانند سالنامه انديشيد: توانيم هازمان
  براي .اندگرفتهاز باورهاي خويش الهام  يهادانيقيموسبسياري از هنرمندان و 

تنها « ١١(سولي دو گلريا،) SDG(جي ديسا قطعه ١٠باخ نيسباستنمونه يوهان 
 را براي پايان قطعات موسيقي نوشته است.») براي بزرگداشت خدا

  يهاقهيعتهم چون يك كنش ديني از  وسطيقرونروحانيون كاتوليك در سراسر 
 كردند. دارينگهدوران باستان 

  صلح و حقوق جلوي هر جنبش خط ر سال گذشته د 200در گذر فعاالن كواكر
 .اندبوده بشر

 هندو و جين اصول غيرخشونت آميز را گسترش و توسعه داده كه به  يهانيد
 است. انجاميده بزرگكوچك يا  يشماريبدرگيرهاي  زيآممسالمتحل 

 ه را گسترش داد داوطلبانهجهاني فرهنگ كمك  طوربهمذهبي مسيحي  يهاانجمن
 .رسانديمكه كمك و خدمات را به افراد تهيدست 

  
  نيد.اي خود ترسيم كرب ياندازچشم ديتوانيمولي  نيست بلنديالبته اين فهرست 

                                                 
10. Johann Sebastian Bach 
11. Soli Deo Gloria 
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١٠٦

 هاآن ،كننديمرا رد  هاگفتهدر اين جا بسياري از بيخدايان به پا خاسته و اين 
ار و آبرويي بلكه اعتب شدهگرفتهنبايد اعتباري براي دين در نگر  مسائلاين  گويندمي

كه به  اندبودهكساني و  اندشده دارديناست كه دست بر قضا  هاانسانبراي افرادي از 
. ولي برخي اندگفته هانيدخويش را در چهارچوب  يهاارزشسادگي نيروي خالق و 

در بهترين حالت خويش هم چون يك محرك و  هانيدكه  كننديمساس حديگر ا
نيست كه  ينيبجهانهر چند تنها  -كارهاي بزرگ خدمت كرده است  بخشالهام

  است. بخشالهاممحرك و 
  
  

ناسازگار پرسش: آيا دانش با باور به خدا اين پاسخ به 
  است؟
  

. امدهشاگر بپرسم آيا دانش و دين سازگار هستند من دچار يك اشتباه دسته بندي 
يب و بيشتر مانند مقايسه س -اين پرسش حتا مانند مقايسه سيب و پرتقال هم نيست

  رياضيات است.
  

  

 
و رسوم  هاارزشاز ادعاها، ايمجموعههر ديني كه فرضي كنيم

چون پاسخي به مشكالت و هم  هانيدبه  ديتوانيماست. شما 
انساني بينديشيد. دانش شيوه براي پرسيدن پرسش  يهايدشوار

و دانش شيوه  هاپاسخاز  ايمجموعه، دين ترسادهاست. به زبان 
از  ايگسترهروش دانشيك و علمي پيامد پرسيدن پرسش است. 

ود خولي  است،كه همگي موضوعي براي بازبيني  بوده دانستن
  دانش نيست. دانستن،
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يك شيوه بهتر براي پيكربندي اين پرسش آمده است: آيا روش دانش با شيوه  نجايادر 
ديني براي يادگرفتن درباره جهان هماهنگ و سازگار است؟ اكنون پرسش آغازين 

 يدهشوحي  يهانيد دربارهاگر سخن  .ديآيدرميك مقايسه سيب با سيب  صورتبه
پاسخ  ديآيمآسماني آخرين سخن به شمار  يهاتابان پيامبران و سنتي است، كه سخن

وحي را معصوم و بدون خطا دانسته يا پي  توانديم. شخصي باشديمبه طور آشكار نه 
هر دو را انجام دهد. در كانون دانش امتناع از پذيرش  تواندينمگيري دانش باشد ولي 

 تغيير است. اين در قطب مقابل رقابليغو  ريناپذلغزشهر اطالعاتي به عنوان نهايي، 
وحي به عنوان حقيقت مقدس جا گرفته است. بنابراين اين دو روش به مفهوم ديني 

  طور ژرفي با هم ناسازگار هستند.
گفت كه دانش  ١٢استپان جي گولدميالدي)  1997خورشيدي ( 1376سال در 

قلمروها از شده كه هر يك  دهيد »قلمرو بدون همپوشاني« دوهم چون  توانديمو دين 
دانش درباره چرا و چگونگي جهان بوده در حالي  ديگويموي مرجعيت خودش را دارد. 

كه همه چيزي  دهديمكه دين پادشاه سرزمين معنا و اخالقيات است. گولد ادامه 
يش برود كه هر يك در راه ديگري قرار نگرفته و سرش به كار پبه خوبي  توانديم

  شد.خودش گرم با
 يرأهمگراها و بيخدايان با گولد اين انديشه خوبي است و بسياري از ندانم

داراي  واندتيمكه اين شيوه جدايي دانش و دين  كننديمهستند. ولي برخي ديگر گمان 
ظاهر واقعي درباره  ههميشه ادعاهاي ب هانيدبراي نمونه چندين دشواري مهم باشد. 

فراواني درباره اخالق دارد.  يهاشهياندداشته و دانش اكنون » چيستي و چگونگي«
حساس انيز)  افراد متدينو بسياري از اين كه بسياري از بيخدايان ( سخنكوتاهخوب 

با جزييات  8. (در بخش كندينمكه انديشه آرماني گولد هيچ دردي را درمان  كننديم
  خواهيم گفت.)  اين باره سخنبيشتري در 

دانشمند و هم زمان  تواندينمآيا اين سخنان به معناي اين است كه شخصي 
 يزنده مذهبي باشد؟ اين گونه كه پيداست نه، ولي امروزه دانشمندان داردينشخص 

                                                 
12. Stephen Jay Gould 
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كم نداريم. اين سخن به طور كامل درست نيست با انديشه دانشيك زنده ان داردينو 
ديني در دو سده گذشته از وحي الهي بسيار دور شده است.  يهاآموزهزيرا بسياري از 

 يهاالهامآسماني چون  يهاكتابان با روش دانشيك به داردينو  دارديندانشمندان 
گامي هن .كننديم، افراد خطاپذيري مانند خودشان نگاه هاانساننوشته شده به دست 

پردازد. الهي ب يهاكتاب يهانوشتهخردمندانه به  توانديمكه شخص به اين نقطه رسيد 
به چالش كشيده شده و حتا كنار گذاشته  توانديمآسماني  يهاكتاب يهانوشته آنگاه

. ميداريبرم؟ خير سر خودتان. دوست داشتن مردم؟ عالي اين يكي را داريبردهشوند: 
ببينيم  زيآمهيكنابياييد آن را  -آفرينش در شش روز؟ آشكار است كه درست نيست

  تا آخر. طورنيهمو 
با هم ديگر به آساني و منصفانه در يك  تواننديمدر اين صورت بله، دانش و 

دستيابي به دانش و آگاهي بتواند به اتحادي  يهاروشجا بگيرد ولي تنها اگر مغز 
 .اندتهافيو برخي ناممكن  ريپذامكاند. برخي از مردم اين كار را خردمندانه دست ياب



 

 

  دو دفتر
  زمانبيخدايان در گذر 

  ناتريچ تنطراح                                                               موج پنجم 

  .»من به رقصيدن اعتقاد دارم«    



 
 
 
 

 

  
 
  

 
 

 اين بخش. . .
  

 يهاعياشنگاهي گذرا به تاريخ گيرا و بلند اين انديشه  (با وجود اين بخش 
از چين و هند باستان تا انگليس و امريكاي پايدار مخالف) كه خدايي نيست 

  .اندازديمسده بيستم 
گراها را در جاها و هنگام خواندن اين پيشينه شما بيخدايان و ندانم

ن اين افراد تنها در ميان فيلسوفا بسيار دور از انتظار خواهيد يافت. يهازمان
سكوالرهاي دوره رنسانس نبوده بلكه در روستاي كوچكي يونان باستان يا 

مياني اسالم و در ميان  يهاسدهدر فرانسه در زمان تفتيش عقايد، در 
 .شونديمسرزمين امريكا ديده



 

  
  
  
  
  
  
  

  4بخش 
  بيخدايان ردپاي

  باستان روزگاردر 
  

  در اين بخش
  نمردم باستا باورهاياز رازگشايي 
 رسدشنيدن آواي ناباوري در جاهايي كه به فكر هيچ كسي نمي 
 كشف رونق بيخدايي در چين و هندوستان 
  دادن به صداي دودلي در يونان و روم باستانگوش 

  
 تاريخ باورهاي دين است ولي شك سنگرچه پيشينه شك ديني به احتمال بسيار هم 

ه ب عتيفراطبنخستين گواه و مدرك از باور  است. گذاشتهردپاي كمتري برجا 
ولي اين  .گردديبازم ١هابه خاكسپاري نئاندرتال يهامراسمسال پيش به  130،000

                                                 
1. Neanderthals 
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اركي دمنگاهي به گذشته انداخت بتواند  امروز هر بابايياين نيست كه معناي به سخن 
  خويش بيابد.امون ديدگاه هاي پير

ناباوري خويش را آشكارتر نشان داد كه عدم ثبت وقايع در جريان هنگامي  از
نوع ر ه و توجه را به سوي دادپيش از تاريخ جاي خويش را به تاريخ با ثبت رويدادها 

  كشاندميمغز انسان ساخته  عتيفراطبباور 
ورها و تصورات مردم اين دوره درباره باكه  كنميممن با اين جستار آغاز 

قضيه اي با پيچيدگي بيشتر از آن چه خواننده  -مردم باستان چگونه است  يهايناباور
ز يونان تا هندوستان و چين و حتا در سايه . پس براي يافتن افراد شكاك اپنداردمي

  خواهم داشت. ي از جهان باستاناگستردهبررسي معبد اورشليم 
  
  

  مردم باستان )يهايناباور(يا  اورهادرك ب
  

 ه آسان نيست ولي اين بداندين در جهان باستان هميشيافتن مداركي براي ناباوري 
توانيم يمچگونه  دريابيم. چالش ما اين است كه شودپيدا نميمعنا نيست كه مدركي 

رح مط ييهاپرسشكه مردم هزاران سال پيش به چه باور داشته يا چه  ردهتعيين ك
  .اندكردهيم

ناباوري به چند دليل گرايش به ناپديد شدن از تاريخ دارد. بيشتر آن چه امروزه 
وابسته به ثبت رويدادهاي دست به دست گشته در گذر  داننديممردم از گذشته 

. اين روند آرماني و بدن نقص نبوده ولي تنها راه در باشديمهزاران سال و صدها نسل 
ه شايد توانستاست كه  يهاشهياندو ناباوري ديني در ميان آخرين  -دسترس است 

  اين راه را طي كند.باشد 
ه بهزاران سال پيش وجود داشته است براي تعيين اين كه آيا ناباوري در 

ياز ن از يك مغز باستان به مغز انسان امروزي براي رسيدنيك انديشه اي كه شيوه
  .داشته بينديشيد



 
 

١١٣  : رد پاي بيخدايان در روزگار باستان4بخش  —————————

ه از در همين نقط هاشهياندبيشتر  .درآوردشخصي بايد آن را به صورت نوشته  -1
. ردآوينمزيرا شخصي كه آن را انديشيده از آن سخني به ميان  رفتهيمميان 

مهم نيست كه يك انديشه چه اندازه ارزشمند و باشكوه باشد، اگر نوشته نشود 
 است كه به نسل بعدي برسد. بعيدبسيار 

سال بايد  2000و  رفتهيممدرك نوشته شده نبايد به هيچ صورتي از ميان  -2
براي اين كه مدرك به زمان كنوني برسد نبايد چيزي يا كسي  است. افتهييمبقا 

 ييهاسدهو  هاسالروزها و نه تنها در زمان خودش بلكه در  -آن را از ميان ببرد
كه در پيش دارد. جان بدر بردن در طول زمان، چالشي بزرگي است زيرا بيشتر 

ه شده است. بر روي چيزهايي مانند پاپيروس، كاغذ يا پارچه نوشت هانوشته
حفاظت از اين مدارك آسان نيست و اگر نخواهيم به صدها شرايط نامساعد ديگر 

به جو پر اكسيژن زمين اشاره نمود كه مانند آتش بر روي  توانيماشاره كنيم 
ت تنها پس از دويس استقالل امريكااعالميه اصلي نسخه . (حتا كنداثر ميچيزها 

ه طور ، بشوديم يدارنگهتيتانيوم پر از گاز آرگون  ياجعبهسال و اكنون كه در 
  است.) سالم نماندهكامل 
كافي خوش شانس بوده كه در باستان حتا مداركي كه به اندازه بسنده و  پس

 نيتررگبزيكي از . اندرفتهنوشته شوند اكنون باز هم به احتمال بسيار از ميان 
براي نشستن و كه  است ١اسكندريهاز ديديموس  سكوالرهاي دوران باستان

ه ببه او  –كه هيچ كدام نيز به دست ما نرسيده  -كتاب 3000نوشتن بيش از 
ر يخ ادبيات دتارپژوهشگر يك  داده شده است.» ماتحت برنزي«حق لقب گران 

نويسندگان جهان باستان بازگو  نيتربزرگاز  قولنقل 1430پنجم ميالدي سده 
هم چنين به دست ما نرسيده است.  هاي آنهاكتابتا از اين  1115 –ه دكر

با نقل  تنها هادورهانديشمندان همه  نيتربزرگانديشه انقالبي دموكريت يكي از 
  قول نويسندگان ديگر به دست ما رسيده است.

                                                 
1. Didymus of Alexandria 
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به پاسداري و بازگويي به طور طبيعي گرايش  دورهدر هر  هاانسان -3
ان خودشهاي انديشهكه بيشترين سازگاري را با  شتهاد ييهاشهياند

ور طبه اقليت بوده و  ياشهياندوري ديني كمابيش هميشه ا. چون نابدارد
راه خود را به  در باستانبيخدايي از  اياشارهاگر  شدهشديدي طرد مي

 .آور استكرده، شگفتامروزي باز  يهاكتاب
  

 

 
ر واقع د ييخدايباز سوي ديگر گاهي وضعيت آشكار و ناپوشيده 

 ايهانديش. اگر آگاه شويمهاي بيخدايي ما از جريانكمك كرده تا 
متعارف در  يهاشهياندآشوب بزرگي در جريان اصلي  يهيما

تا ثبت  شديم جوهر صرفهميشه خروارها كاغذ و  شديمزماني 
باه بوده است. در اين روند شود كه اين انديشه چه اندازه اشت

مدارك استوار غيرمستقيمي فراهم كرده كه  مردم آن روزگار
اين انديشه از چه زماني آغاز گشته است. از سوي  دهديمنشان 

ديدگاه اصلي و متعارف آن زمان را نشان  هانوشتهديگر چون اين 
به دقت حفاظت و پاسداري شده و انديشه نامتعارف كه  دادهيم

انتقادي آن روزگار بسته به دست ما  يهانوشتها به دم خود ر
  رسيده است.

  
 ريغهمين شيوه  باروزگار باستان در بيخدايي در دسترس  بسياري از مدارك

  بدست ما رسيده است. ميمستق
  
  

  پرشي به جلو: دوره محوري
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 هاآندر آب شايد كسي پيش از ميالد چيزخور شده يا  200تا  800مردم روزگار 
مانند چين، ر آن روزگار دمتفاوت جهان ناهمسان و  يهافرهنگريخته بود. ي زچي

انديشيدن درباره جهان را گسترش دادند.  ازنوين اي شيوهو يونان هندوستان، ايران 
، تراهانهآگانسان گام بلندي از توجه به بقا به سوي رويكردي در آن زمان ناگهان گويا 

  و جستجوگرتر در زندگي برداشت. ترخردمندانهپرسشگرتر، 
جهان بر روي در ظاهر زيرا گويا  شوديمناميده  ٢اين دوره به نام دره محوري

ن . در گذر اينمايدمي ايتازهسراسر  يمسيرآغاز به پيمودن محور انديشه چرخيده و 
  ، مانند:ديرويمنوين مانند علف  يهانيدچند سده فلسفه و 

  چينكنفوسيوس و تائويسم در 
 دين يهود در يهوديه 
 بودا و چين در هندوستان 
 چندين مكتب اصلي فلسفه در يونان 

  
اين در كنار همراه و به درست زاينده و  هامه فرهنگه با داد و فغان از سوي ديگر

  .به چشم مي خورد، بيخدايي نورسته نيز رستازهو فالسفه  هانيد
  

  

 
دوره محوري به اين معنا توجه داشته باشيد كه حضور بيخدايي در 

. تنيست كه هيچ كسي پيش از آن به وجود خدايان شك نداشته اس
 آغاز ديني ازناباوري شك بدون همان گونه كه در بخش پيش گفتم 

ي نوجود داشته است. ولي اين دوره زما يدين اتاعتقادبه وجود آمدن 
 كرده و در چارچوبو جور بود كه انديشه بيخدايي خودش را جمع 

. هم چنين اين دهداي منسجم خويش را به خوبي نشان ميفلسفه
 رخدر فرهنگي گسترده  ي محوريدورهواقعيت كه اين انديشه در 

                                                 
2. Axial Age 
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دليل ديگري است كه دوره محوري ارزش بررسي و اكتشاف داده
  دارد.را بيشتر 

  
در  زمانهماخالقي  مالحظاتگري و ، پرسشهادنيشيانداين  يهمهچرا  خوب،

ي از كه بسيار كننديماشاره از جامعه شناسان  چندين فرهنگ پديدار گشت؟ برخي
. دانكردهيمدر آن زمان دوره پر تنش و درگيرهاي خونين خويش را طي  هافرهنگاين 

ه ب تركوچك يهادولتاي از ميان مجموعهاز  تركپارچهيدر هر حال، سرانجام كشوري 
اطره خ رفتيمحتا هم چنان كه زندگي به سوي ثبات بيشتري پيش  .خيزدپا مي
براي جلوگيري از نوين اخالقي  يهانظامهم چنان تازه بود.  هايامنو نا  هاآشوب

در  هاسانانزندگي جمعي نگران شيوه به طور طبيعي به ها رويدادن دوباره اين ديوانگي
ه كوارد عمل شده ونتي شبر ضد خ درنگيبنوين  يهانظام. اين بودهمديگر  كنار

  را از ميان برده بود. هاآنكمابيش 
ه در دوره محوري مشتاقان هافرهنگپس در واقع تصادفي نيست كه بسياري از 

پيش رفت كه بر صلح و عدم خشونت (مانند بودا و جين)  ييهافلسفهبه سوي دين و 
 ييهانيدچنين هر چند هم  .دكريم تأكيديا اخالق و نظم اجتماعي (مانند كنفوسيوس) 

مانند جين كمابيش باالترين نمايش خويش را در دوره محوري داشته هر سه اين 
  بيخدايي بود. يهاستميساخالقي كه نام بردم همگي سراسر  يهانظام

  
  

  رديابي ناباوري در يهوديه باستان
  

سماني آ يهاكتابمانند  مطمئنساده و اسناد انگشت شماري نگاهي گذرا به تاريخ  در
كتاب زبور در  هانكوهشو  هاشيستاوجود دارد. هم چنين جدا از  يهودي –مسيحي 

ته وجود داشنيز بيخدايي در يهوديه باستان  دهديممدارك استواري هست كه نشان 
 »كه خدايي نيست. ديگويماحمق در دل خود «آمده است كه  14:1است. در زبور 
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ه، همه رو گردانيد«نكرده است:  يمالماستنويسنده زبور ديدگاه خويش از ناباوران را 
كه  ، چنانخورنديم. نيكوكاري نيست يكي هم ني. . . كه قوم مرا اندشدهبا هم فاسد 

شايد يك انديشه گذرا بوده است؟ .» ٣جل سازيدخ. . . مشورت مسكين را خورنديمنان 
 زبور واژه به واژه تكرار شده است. 53در سوره  هاهيآسر اين بسيار بعيد است. سرا ولي

پس از نوشته شدن زبور نه يك  يهاسدهكه بدبيني به دين در  دهديممدارك نشان 
يفر جنخانم بلكه حضوري پررنگ داشته و در اوج رونق بوده است.  ايحاشيهموضوع 

كه  كنديم، اشاره ۵ه: يك تاريخچشكدر كتاب اصلي خودش  دانتاريخ ۴مايكل هاچ
كي شو يوناني نشان فرهنگ  شمار بزرگي از يهوديان كهدر سده دوم پيش از ميالد 

 ٨زئوسبه  ٧از اهداي دوباره معبد اورشليمداشتند  ۶هوهيپيرامون وجود بسيار استوار 
اگهاني اين نو اعتقاد اور به وجود آمدن ب. اين موضوع تنها به دليل كردنديمپشتيباني 

هم چون بخشي از  يش راهويت فرهنگي خو هاآننبوده بلكه  ٩المپافراد به خدايان 
 ١١وزفاكس ني يگفتهمطابق با . (كردندارزيابي مي ١٠امپراتوري سلوكيان يونانيگسترش 

  .)بودنداجاره داده  باالخانه رابايد به طور گروهي يهوديان باستان 
  

  

 
ر استسكوالر يهودي در كنار يهوديان مذهبي در سريهاتيشخص
اد دسرانجام در سده بيستم رسمي شد، اين رخ وجود داشته ولي تاريخ

ن دين ايشاخهبه عنوان يك از پنج  گراانسانهنگامي بود كه يهوديت 
تا گفتگوي كاملي پيرامون  8مراجعه كنيد به بخش شناخته شد. (

  ببينيد.) گراانسانيهوديت 

                                                 
ھست کھ این برگردان بھ کتاب  یھاتفاوتھای گوناگون ناھمسانی و  نسخھالبتھ میان  ٦تا  ١زبور یا مزامیر آیھ  .3

دات آی آر وفادار است یکستیا یتیتارنماآسمانی موجود در   
4. Jennifer Michael Hecht 
5. Doubt: A History 
6. Jehovah 
7. Temple in Jerusalem 
8. Zeus 
9. Olympus 
10. Greek Seleucid Empire 
11. Fox News 
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  ردپاي ناباوري در چين باستان
  

هر   .ن بوده استيمبيخدايي در روي ز يهافرهنگ نيتررندهيپذچين هميشه يكي از 
 غيرديني يهاشهياند، دهديمدادهاي ثبت شده نشان آينه دست كم تا جايي كه رخ

چيني  يهانيدبوده است. حتا  هاآنو دولت ملي  هاينيچدر جلو و كانون فلسفه 
مانند برخي از ريخت و  اندكردهيمكمابيش هميشه بدون خدايان نيز درست كار 

ري سكوال يفلسفه –سال كنفوسيوس  2500بودا و تائويسم ولي براي بيش از  يهاشكل
گي به ساد –كه بيش از خدايان بر روي خرد و اخالق طبيعي كانوني و متمركز شده 

  چيني داشته است. يهاشهياندباالترين نفوذ را در 
به اين دليل كه نداشتن خدا يك بخش پذيرفته شده بسيار پر قدمت در گفتمان 

از  يترنروشتصويري به  توانيمديگر  يهافرهنگفرهنگي چيني است، در مقايسه با 
 يهاهشيانددست يافت. از هم بهتر به جاي رسيدن تاريخ چين  درانديشه بيخدايي 

 يهاوشتهن، فرهنگ چيني اين هانوشتهبه خوانندگان امروزي تنها از راه نقد  ياتياله ريغ
ي كنداشمار  زير يهابخش. در نگه داشته است نوشتهرا در ريخت اصلي  ياتياله ريغ

كه چين را يك از منابع  كنميمرا معرفي ي جهان اين گوشهاز مفاهيم و انديشمندان 
  .اندساخته ياله ريغ يهاشهياندبسيار غني 

  
  

  )بي دردسر. . . ولي نه بهشت( ايندرك مفهوم تي
هزينه كرده كه  ١٢اينتيفيلسوفان چيني نيروي انديشه و زمان بسياري را براي مفهوم 

نديشه اين هيچ پيوند و بستگي به ااست. ولي تي شدهبرگردان» بهشت«به  انگارانهساده
 .شوديمپس از مرگ با خدايي محشور  هاانسانارف غرب از جايي ندارد كه روح متع

معنا » جهان چنان باشد كه هست شوديمآن چه كه سبب «اين ولي به جاي آن تي

                                                 
12. t’ien 



 
 

١١٩  : رد پاي بيخدايان در روزگار باستان4بخش  —————————

ا براي راين تيكه گمان مي كرده خدايي علت هر چيزي است فيلسوفان چيني  .دهديم
بيعي را ط هاعلتدر حالي كه فيلسوفاني كه تنها  گرفتندبه آن خدا به كار مياشاره 

را به طور كامل درك كرده خواه درك كاملي  هاعلت، خواه اين ديدهدست اندر كار مي
قوانين طبيعي به كار اين اين را براي معنايي قابل درك از نداشته واژه تي هاآناز 
اين بوده ، تيساختهيم. هر چه بوده، آن چه كه جهان را اين گونه كه هست بردنديم

  است.
  

  

 
 ١تن از مشهورترين فيلسوفان غيرالهي چين باستان زون زي دو
پيش از ميالد)  372-289( ٢پيش از ميالد) و منسيوس 230-312(

پيرامون سرشت انسان با هم ديگر سازگار  هاآن يهادگاهيدبودند. 
  نبود:
 ودشيماز ريشه بد بوده ولي  هاانسانكه  پنداشتيمزي  زون 

 را با آموزش و نظم به راه راست آورد هاآن
  در سرشت خويش خوب  هاانسانكه  كرديممنسيوس گمان

  رونديمبوده ولي بر اثر نفوذ جامعه بيراهه 
  

ر اين هيچ كاري با يك خداي هوشيابودند كه تي رأيهماين دو فيلسوف در اين انديشه 
  نداشته بلكه قوانين طبيعي قابل پيش ببيني در اين ميانه دخالت دارند.

 اشاره كرده و استدالليخود  يهانوشتهاين در به انديشه تيزون زي بارها و بارها 
  :سدينويمنموده كه مانند چيزي است كه يك بيخداي بالگ نويس امروزه 

  
كسي نيست كه سخن  -بخواندرگاه الهي  ياشي خواستي به درگاهنهر 

شما را بشنود. زمستان به پايان نخواهد رسيد چون سردتان شده و زمين 

                                                 
1. Xun Zi 
2. Mencius 
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شما نماز  باران  نخواهد شد چون شما حال راه رفتن نداريد. تركوچك
ولي نمازخواندن شما به باريدن باران ربطي  بارديمو باران  ديخوانيم

. اردبيمولي بهر حال باز هم باران  ديخوانينمندارد. گاهي نيز نماز باران 
؟ اگر شما خردمندانه كنش كنيد شايد پيشامدهاي گوييدميچه  آنگاه

انجام دهيد و پيشامدهاي بدي  هاوانهيدخوبي رخ دهد. رفتاري مانند 
اين پيشامدها تنها  –دشنام به خدا ندهيد  رخ خواهد داد. شكر و

زندگي بهتري داشته  ديخواهيماگر  پيامدهاي كردار خود شماست.
باشيد، خويش را آموزش دهيد و به دقت درباره پيامدهاي كردار خويش 

  بينديشيد.
  

  .باشديمبه زندگي و حيات  گراانساناين رويكردي بسيار 
  
  

  كنفوسيوس يهاشهيردرك 
 پر هرج و مرجبرخورد  ي خوب زمانانديشه منسيوس و زون زي زمانهاگر در 

ر ميانه درست داند، برگزيدهگذاشتن  تاثيررا براي به ويژه خوبي دوره  بوده، هاشهياند
به عبارتي دوران زرين  . اين دورهشوديمناميده  ١صد مكتب انديشهي دورهكه  ايدوره

با هم  هاينيچناهمساني براي جلب دل و چشم  شماربي يهاشهياندفلسفه چيني بود و 
  .كردنديمدست و پنجه نرم 

آغازين اين  يهاقسمتهمان زمان (بنگريد به مانند چندين فرهنگ ديگر در 
با خشونت فراوان واقعي  هاشهيانداين آوردگاه ») پرشي به جلو: دوره محوري«بخش 

 ياهدولتچين را از شمار فراوان  توانستهبرخوردهاي نظامي سرانجام  و - بودههمزمان 
ارچه ملت يكپصورت يك را به  هاآن دست آخركوچك به هفت ايالت بزرگ جنگجو و 

  .درآورد
  

                                                 
1. Hundred Schools of Thought 
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 ندكنيمسخت و ناامني شديد را سپري يهاآشوبيدورهمردمي كه
انه خردمند يكه راه شوندميدلسوزي و سيستم اخالقي  ،تشنه نظم

را براي برگشت رفتار متمدنانه توصيف نمايد. پس شايد شگفتي 
ه به طور كاي نفوسيوس، سيستم انديشهچنداني نداشته باشد كه ك

بوده ها شهاندي كارزارپيروزمند  ،دنكيم تأكيد هايژگيودقيق بر همين 
چارچوب اصلي فرهنگ و شيوه انديشه سال  دو هزاربراي بيش از و 
  .است شكل دادهرا  هاينيچ

  

  

 
كنفوسيوس يك سيستم سكوالر در فلسفه و اخالق است، رويكردي 
به زندگي كه خودسازي و رسيدن به جوانمردي را تشويق كرده و 

اي كمك به ديگران براي و مهرباني بر يدوستنوعرفتاري مانند 
ل اين كارها را بدون توس يهمه وكنديمساختن جهاني بهتر را تشويق 

 .دانديمخدايان شدني و ممكن وجود به 
  

يزي كه چ« است:نوآوري نخستين نسخه قانون زرين كنفوسيوس براي اعتبار و ارزش 
ن قانون زرين ايشما نيز بتوانيد شايد » براي ديگران نيز نپسند. يپسندينمبراي خود 

اصول اخالقي شناسايي كنيد كه در بي شمار  يهانسخهو طاليي را به صورت يكي از 
  .شوديمجهان ديده  گوناگون يهافرهنگ

  

  

 
اين جستار كه آيا كنفوسيوس فلسفه يا دين است خاستگاه 

وسيوس كنف ديتوانيمني شده است. شما و طوالبيهوده  يهاكشمكش
را دين يا فلسفه بناميد. ولي حتا اگر شما آن را دين در نگر بگيريد، 
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 خدابودا) يك دين بدون  يهاگونهاين دين (مانند جين و برخي
  است.

  
  

  خداعدم وجود ميليون خدا و  320ديداري از هندوستان: 
و حتا  ردهفكر كبه دين هندو بيشتر مردم  درنگبي» هندوستان«و باز بگو » دين«بگو 

 ختسكه برنده و فاتح جنگي جلوي چشم مردم بيايد خدايي  ١نگاره و تصوير شيواشايد 
، آخرين شوديمدرصد مردم هندوستان به نام هندو شناسايي  80 اگر چهبوده است. 

و  جهان پيوند دهيد، يكپارچگي انگيزشگفتچيزي كه شما بايد آن را با اين گوشه 
ر ناحيه ديني در اين ابعاد د نيترمتنوعناهمگون و ديني است. هندوستان يكنواختي 

ادامه داشته است. در اين در آنجا عيت كره زمين بوده و براي هزاران سال اين وض
سرزمين رنگارنگ باورهاي مختلف يك سنت بيخدايي نيز رونق داشته كه دست كم 

  به سن و افتخار آواهاي بيخدايي چين است.
ديني است.  يهاتيهوو  يهاسنتيگاه زايش شمار بسياري از جا ناهندوست

د خو به حضور پررنگبودا، هندو، دين سيك و جين همگي از هندوستان آغاز شده و 
  براي: ايخانه وستانولي از سوي ديگر هند ادامه داده آنجادر 

  

 125 ميليون مسلمان 
 25 ميليون مسيحي 
 60  هستندبي دين  به طور ويژه داراي هويتميليون از مردمي كه 

  

 كنميمشده و تمركز  يباستاني هند كانون يهانيد نيتربرجستهمن در اين بخش بر 
  حضوري پويا دارد. باورهاي غيرالهياتي هانيددر هر يك از اين  روشن شودتا 

  
  دودلي هندو وار

                                                 
1. Shiva 
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 يهانيداز ديگر  كيچيههندوستان است مانند  هايدين نيتربزرگاز دين هندو كه 
ي را كه صداهاي ادگذاريبنداراي يك نقطه آغاز، يك  هانيدبيشتر  روي زمين نيست.

. پس كنديمپس اين دين گسترش پيدا سده و كر يزرين يهالوحهيا ادعا يافتن  شنيده
يا مراسم عبادي به طور گريزناپذيري به دو  هاآموزهبر سر كشمكش پيرامون از آن 

دين هندو از مسير ديگري رفته و  . وليشوديميا ده يا چند صد فرقه بخش و تقسيم 
 يمههباستان را گرد هم آورده و تنها يك نام به  بسيار گسترده ديني هند يهاسنت
  .دهديم هاآن

  

  

 
. اندنساختهرا » هندو«پيروان هندو (يا حتا مردم هندوستان) واژه 

نام دارد) اين واژه  ٢(كه امروزه سند ١وهغرب رودخانه سند هاعرب
رودخانه سند بودن  كه در شرق ايبيگانهرا براي ناميدن همه مردم 

» كافر«يا » بربر« يهاواژهمانند » هندو«واژه آغاز . بردنديمبه كار 
ستي مبهم و با ژ هازمانكه بيشتر  بود» محلهآن  يهاآدم«با واژه 

يك حتا تكان دادن دست همراه است. هم چنين واژه هندو در آغاز 
راي بكمكي اين موضوع كه مذهبي هم به شمار نيامده  يبنددسته

  شود.ميشامل  در مجموع است كهتوضيح گوناگوني و تنوعي 
  

ميم براي تصخود آغازين  يهاسالدر متفاوت است كه با مسيحيت هندو از اين جنبه 
سياري مذاهب بو بدينسان  نموديمدرباره باورهاي اصلي ديني گردهمايي برگزار گيري 

و باورهاي گوناگون و ناهمسان خويش را از دست  هاسنتكه زير چتر هندو گرد آمده 
در باور و اعتقاداتش آزاد بوده و كمابيش چيزي از لعنت شدن هندو  فرديك  .اندنداده

دايان خبه يا شخصيت الهي يا هر خدا  توانديم. يك فرد هندو شودينميا مرتد شنيده 
  د.تباور داشته يا هيچ خدايي را نپرس -ميليون خدا 320به عبارتي تا  -ي فراوان

                                                 
1. Sindhu 
2. Indus 
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كه چرا در سراسر تاريخ هندو  فته باشيدريادديگر كه بايد  خوب گمان كنم
زرگ و بكوچك  هايو تفاوت ،هاشاخه بنديدستهبسياري وقف توصيف و هاي كوشش
ه انديشه ك تبامكبزرگ در ميان اين  يهاشاخهيكي از  دين هندو شده است. فراوان

 يهامكتبمقدس وداي باستاني را پذيرفته (به نام  يهانوشتهو مرجعيت سنديت 
 يهامكتب( رفتهينپذودا را و مرجعيت ) و كساني كه سنديت شناخته شده ١كااستي
 بيوغربيعجهم  هااندازهآن اين موضوع البته در واقع  .شودناميده مي )٢كانستي

ار ناهماهنگ بسي آسماني يهاكتاببر سنديت  تأكيدمسيحيت در  يهافرقهنيست؛ حتا 
كا و است زيرا هر دو استيمتفاوت مسيحيت با دين هندو به شدت در كل  وليبوده 
  باشد.مينيز كامل بدون خدا  طوربه ييهاشاخه رندهيدربرگكا نستي

مكتب در ميان شش مكتب اصلي هندو، به طور كامل  نيتركهن، ٣سانكهيا
به شدت در حال نوشتن  ۴پيروان مكتب چارواكو  هكردميانديشه وجود خدا را رد 

تازه سال  2500از پس كه است در حالي اين  بودهانتقادهاي بر باورهاي خداپرستان 
است.  رسيده ۵مزيتاوركيوين يهاكتاب نيترپرفروشبه فهرست تازه بيخدايي 

س سپ» مراسم ديني را انجام ندهيد.« ديگويماز سده سوم پيش از ميالد اي نوشته
هيچ بهشتي در كار نيست، هيچ آرامش نهايي، هيچ روحي در جهان «، دهديمادامه 

ي شاد بزيند؛ هيچ چيز هاانسانديگري نيست. . . در حالي زندگي برجاست بگذاريد 
  »پس از مرگ وجود ندارد.

و  دهديمگراتر را ترويج ندانم ايفلسفه ۶سامامكمابيش در هم زمان مكتب مي
از هم بنباشد خدا مدارك براي وجود خدايان بسنده و كافي نبوده و حتا اگر  ديگويم

(برخي از  دهند.به راه خويش ادامه  بدون نگراني و با اطمينان تواننديم هاانسان
 داننديمداني يا خدانامهمآپاتئيست از  ايشاخهسا را بيشتر ماممي پژوهشگران در واقع

براي پيروان اين دستگاه انديشه بودن يا نبودن خدا مهم نيست. پيرو آپاتئيست  -
                                                 
1. Āstika schools 
2. Nāstika schools 
3. Samkhya 
4. Cārvāka  
5. New York TimesBestseller list 
6.  Purva Mimamsa 
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چيزهاي ارزشمندتري براي گفتگو و انديشيدن وجود  چه خدا باشد چه نباشد پندارديم
  دارد.)

  
  

  مسخره كردن خدا همراه با بودا
 ايپدين بودا در آغاز خود حتا بيشتر از هندو بيخدا است. بسياري از پژوهشگران رد

كه آشكارا انديشه  اندزده ١بيخدايي را از سخنان بيرون آمده از كام گوتاما بودا يهاگفته
نان كه (هم چ اندگفتههنگامي كه شاگردان وي بودن آفريدگار را رد كرده و گفته شده 

) خود او خداست، با صداي بلند خنديده و قهقهه زده كننديمهميشه پيروان چنين 
دارند  ٣يا ديوها ٢به وجودهاي فراانساني ييهاارجاعبودايي  يهاشاخهاز  است. برخي

  .باشنديمعمومي خدايان را دارا  يهايژگيونه نيرومندي خدا و نه ديگر  هانياولي 
  

  

 
دربرگيرنده اين هشدار ويژه است هازمانشتربودايي بييهاآموزه

سد راه  توانديمهمراه اين باورها  يهاخواستهكه باورهاي الهياتي و 
بوده كه رسيدن به آرامش كامل يعني هدف اصلي  ۴رسيدن به نيروانا

ه جاي اين مانند چندين فلسفه چيني و هندي بپيروان بودا است. 
اشته كه در جهان د تأثيريو  هاانسانديگر دين بودايي بر روابط ميان 

به  كنيم )جالبي بسيار سادهكوتاه (و به طور سخن را  - كنديم تأكيد
از هر دست كه بدهي از همان دست «، شوديمزبان خودمان 

 »يريگيم
  
  

  رساندينمدين جين هيچ آزاري 
                                                 
1. Gautama Buddha 
2. superhuman 
3. Devas  
4. Nirvana  
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. دين جين يك دين امداشتهنگهخودم  يداشتندوستمن آخرين بخش را براي دين 
ي من و برگزيده گرديد يادگذاريبنآغاز كنفوسيوس  يهاسالبيخدا كه نزديك همان 

. دين جين بر پايه صلح و عدم خشونت بر زمين استبهترين دين روي انتخاب  در
 عتيفراطببرپا شده است. جين آموزه وجودي  سانكهياپيش از  هاسده ،ضد هر جانداري
 عتيفراطبانتقادات را بر باورهاي  نيترآشكارو شماري از را رد كرده مانند آفريدگار 

نوشته و بيشتر از هر دستگاه ديگري از بيخدايي دفاع و پدافند كرده است. (براي 
  .)5مورد عالقه من، بنگريد به بخش  ايگفته

  
  و بزرگي را از دست داد:نمادي كه شكوه 
  يا صليب شكسته كايسواست

دين جين چندين نماد براي نمايش مفاهيم اصلي دستگاه خويش دارد. يك ريخت 
يا شكل سوراخ كليد كه نمايشگر سه قلمرو كائنات است؛ سه نقطه بر روي يك خط 

ديدن درست، رفتار درست و آگاهي درست » يگانهسهگوهرهاي «كه نمايشگر 
 جانداران است. يهمهاست؛ و دست باز شده كه نمادي براي عدم خشونت بر ضد 

يك نماد و سمبل چهارم نيز هست كه شايد با آن آشنا باشيد، سواستيكا يا صليب 
شكسته. هر چند اكنون اين نماد به طور كلي در سراسر جهان هم چون نمادي از 

ته، شمعناي متضادي داسواستيكا ولي در دين جين  شوديمنفرت و نابكاري ديده 
 ١استيكاگيتي است. نام دقيق سو نمايشگر صلح و جاودانگي و نماينده سرشت گردشي

  است.» بهترين خويشتن خويش«يا » خوب بودن«به معناي 
ماد تاريخ ن يهاهيكنا نيترتلخدر يكي از ميالدي)  1920خورشيدي ( 1299سال در 
ه تا را پذيرفتخشن جنگجوي آلمان نازي اين نماد صلح و خوبي ، فرهنگ هاسمبلو 

بچسباند، خاستگاه اصلي مردم اروپا كه وابستگي » لياص يهاييايآر«خويش را به 
خود را  دتوانستنينمولي در پيگيري سياست نژاد خالص  نزديكي به هنديان دارند.

                                                 
1. Swastika  
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به غيرسفيدپوستان مرتبط دانسته براي همين نماد سواستيكا را از دين جين وام 
 هستند. هاييايآركسان به  نيتركينزد هاينروژگرفته ولي ادعاي شگرفي كردند كه 

  .رديگيمصلي به كار با معناي ارا دين جين هنوز نيز سواستيكا 
  

لي امروزه اقليت با اين كه دين جين زماني دين اصلي در جنوب هندوستان بوده و
 2/1نزديك به شش ميليون تن از نزديك به  -كمابيش كوچكي را تشكيل داده است

دك با وجود شمار ان جمعيت هندوستان.ميليارد جمعيت هندوستان يا نيم درصد از كل 
زندگي هنديان مانند اخالق، ادبيات و  شئوني همهپيروان، دين جين نفوذ بزرگي در 

 ٢كارمايا عدم خشونت) و  يآزاريب( ١آهيسمااخالقي مانند  يهاآموزهقوانين دارد. 
 وسرنوشت شخص است) تا خاستگاه جين رديابي شده  (كرداري كه مشخص كننده

  است.جين  از دينكتابخانه و بيشتر ادبيات بانفوذ در هندوستان برخاسته  نيتركهن
  
  

  دودلي در يونان و روم باستان يهازمزمه
يونان و روم رستنگاه فلسفه باستان است. اخالق (كه با اختالف ميان درست و نادرست، 

 -خوبي و بدي سروكار دارد) معنا و هدف، سرشت هستي، زيبايي، منطق و سياست 
فراوان ديگر از سوي انديشمندان در هر دو فرهنگ پرورش  يهاآموزهو  هانيا يهمه
ه ب اياشاره نيتركوچكي غيرديني، بدون نهولي آواي غيرپرهيزگارااست.  يافته

 است. شدهيمكيفر نيز  آنجاو حتا در  شدهينمبيخدايي، در روم و يونان هواداري 
به كار درباره هر كسي  در واقع») شخص بدون خدا«(به معناي  ٣برچسب آتوس

دايان حتا براي كساني كه به خ-است  كه ديدگاه مذهبي غيرپرهيزكارانه داشته رفتهيم
ولي گفته وي كه خدايان آتن خدايان  بيخدا نبود ۴براي نمونه سقراط .اندداشتهباور 

                                                 
1. Ahisma  
2. Karma  
3. Atheos  
4. Socrates 
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افشاري پاصلي نيست بسنده و كافي بود تا جام زهر شوكران را در كف وي نهد. (قبول، 
  .)نبوده است ريتأثيبنيز در اين ميانه  مندانقدرت خجل ساختنآشكار وي از 

سوفان پيش . فيلباستان نيستيونان شكاك ديني در سقراط به هيچ رو نخستين 
و  روشنگريدر  واز سقراط نيز جهان را با اصطالحات قوانين طبيعي شرح داده 

، ديچرخيمايزدان خدا و چرخ جهان بدون نياز به مداخله و پادرمياني  هانات آتوضيح
براي انديشه كه  - ١دموكريت .ديدنديم ويرانگركه قدرتمندان آن را بسيار  ايانديشه

 -شوديمكمابيش هميشه به عنوان پدر دانش نوين شناخته خته شدن جهان از اتم، سا
 ديگويمو ا .دانستينمباور به خدايان را هيچ چيزي مگر پاسخ از سر ترس به ناشناخته 

طبيعي را براي پيشامدهاي پيرامون خويش شناختيم، ترس  يهاعلتپس از اين كه ما 
رخي ب كسوتشيپدموكريت  ريخت و ديگر نيازي به خدايان نخواهيم داشت. دما خواه

 هاآنهر دو درباره شد كه از  ٣و دياگوراس ٢ديگر از فيلسوفان شكاك مانند تئودوروس
  در زير در همين بخش گفتگو خواهم نمود.

جريان اصلي انديشه از به طور كلي احتمال و بخت كمي وجود دارد كه حتا 
تاريخ جان بدر برد (براي دانستن بيشتر درباره روندهاي نابودساز  نابودكنندهروند 

االتر ب» ) مردم باستانيهايناباورريافت باورها (و درك و د«گذشت زمان بنگريد به 
ه خشكه ترين درجبا پايين ،از بيخدايي اينشانهگونه هر اين واقعيت كه  در همين بخش.)

نوني به روزگار كگذر كرده و روم باستان -از يونان مقدسي توانسته سراسر اين زمان را
وجود  ايسندهبكافي و  يدكنندهييتأ يهازمزمهولي  است. انگيزشگفتبه راستي برسد 
ايي تا بيخدديني پيرامون موضوعات جرياني پوينده از دودلي ي نشان دهندهكه دارد 
  بيخدايي در بنياد تمدن غرب است. يكنندههيتوجو  بودهكامل 

  
  

  دياگوراس و تئودوروس -» نخستين بيخدايان«ديدار با 
  

                                                 
1. Democritus 
2. Theodorus 
3. Diagoras 
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كمابيش بي هيچ شكي نامدارترين بيخدا يونان  ١دياگوراس از ملوس

د بوده است. دياگوراس كمابيش هميشه در سده پنجم پيش از ميال
ن نخستي توانستيماين حكم  -را دارد » نخستين بيخدا«لقب 

پيروان بيخداي جين و بودا اگر صدها سال پيش از دياگوراس نمرده 
 نمايد. زدهشگفتبودند را 

  
همان  افراد بسياري در بسياري ندارد ولي يهانوشتهدياگوراس درباره بيخدايي خويش 

نمونه  . براياندكردهوي درباره باورها و اعتقادات ديني را ثبت  دارشين يهاگفتهزمان 
ه آواي ب هاملوانهنگامي كه دياگوراس سوار كشتي بوده و توفان سهمگين درگرفته 

بلند فرياد كشيده كه خدايان براي به همراه داشتن مردي بدون خدا از دست آنان 
يا با آواي بلند بپرسد كه آ زدهشگفتكه باعث شده دياگوراس  -ين هستند خشمگ
  .اندكردهديگري كه در توفان گرفتار شده دياگوراس ديگري را سوار  يهايكشت

مردم جزيره، ملوس زادگاه دياگوراس يكي  هايآتنيا در جايي ديگر، هنگامي كه 
اي بدون هيچ دليلي و تنها بر-درياي اژه را سالخي كردند  گاهسكونت نيتردفاعيباز 

آشكارا اعالم نمود كه عدم كيفر كردار  -اثبات نيروي نظامي خودشان به اسپارت 
به عنوان دليل و حجتي است كه هيچ خدايي وجود ندارد. رهبر  هايآتنغيراخالقي 

 دموكريت با پرداخت اورشنا باستاد وي و دوست وي را به زندان انداخت. تنها  هايآتن
چشمگير وي را از اعدام نجات داد. ولي پس از اين كه خطر از بيخ گوش  ييبهاخون

 شوديموي رد شد گمان نكنيد كه كوتاه آمد. چندي از آزادي وي نگذشته بود كه گفته 
 . بهزديريميك تنديس چوبي هركول را خورد كرده و آن را در اجاق پخت و پز خود 

 يهالغمشپختن «، ديگويمبا خنده  كننديمبا ترس به اين كنش وي نگاه  كساني كه
وي مراسم پنهان و سري كه  سرانجام هنگامي »سيزدهم هركول است! يفهيوظمن 

 »رازآميز«از باد خالي كردن كمي وسيله به  - كنديمرا آشكار  ٢ديني راز الوسيس

                                                 
1. Diagoras of Melos 
2. Greek Eleusinian mystery  



 
 
 

  ————————————: بيخدايان در گذر زمان 2دفتر 
 

١٣٠

پس از اين كه براي كه از شر او راحت شوند.  رنديگيمتصميم زمامداران آتن  -آن
يك قطعه نقره براي مرگ و دو قطعه براي -جايزه تعيين مي كنندوي  زنده يا مرده

زندگي كرده و در رختخواب  آنجادر  زديگريم ١كورنتدستگيري وي. دياگوراس به 
  كرده است.هيچ كسي فكرش را نميكه چيزي  رديميم

موضوع  موضوع بسيار آشكار ٢درباره خدايانبيخدايي دياگوراس در كتابش به نام 
، يك ٣تيزتا ديوژن لو رودينمسال بعد از ميان  500است. هر چند كتاب دياگوراس تا 

انجام قرار داده ولي سر ريتأثتخت  چالش آور يهااستداللرا با  سفهشرح حال نويس فال
آغازين قرون وسطي در يك نشست تاريخي زمين از ميان  يهاسالاين كتاب در 

  .روديم
  

  

 
شناخته  ۴شحاتامروزه سيرين يا » بيخداي«تئودوروس به نام 

هديه «به معناي  يزيآمهيكناهر چند نام او به طور  - شوديم
پا را حتا ه ك هيكي ديگر از فيلسوفان يوناني بودولي  -است» خدايان

 و به ناباوري گذاشتهراتر از به چالش كشيدن خدايان آن زمان ف
 فتهوي گ به هر گونه وجودي اين چنيني رسيده است.نسبت كامل 

كه امتياز زندگي انسان جستجوي شادي و پرهيز از اندوه است و 
در حالي كه  شوديمراه شادي در آگاهي و دانش يافت  نيترآسان

از جمله از ميان بردن عمر با  -اندوه نخست ريشه در ناداني دارد 
 خدايان كج خو و ناشناخته. يهاهوسترس درباره 

  
ز ارجمندترين يكي اخودش نيز يكي از پر نفوذترين افراد بر تئودوروس، اپيكور بوده كه 

 يهاكوششاپيكور بيخدا نبوده ولي به دليل است. اگر چه  هادورهفيلسوفان در همه 

                                                 
1. Corinth 
2. On the Gods 
3. Diogenes Laertes 
4. Cyrene 



 
 

١٣١  : رد پاي بيخدايان در روزگار باستان4بخش  —————————

ور اپيك .بكنموي براي بيرون راندن خدايان از مسير شادي انسان، ناچارم از او يادي 
 هانآندارد. در نتيجه ما نبايد ترسي از  هاانساناگر خدايي باشد كاري با  ديگويم

  به شاد بودن بپردازيم. ميتوانيمداشته باشيم و 
  

  

 
محرك  يهااستدالليكي از باالترين بنيادگذاراز سوي ديگر اپيكور

 .١يور: پارادوكس اپيكشدهگفتهانديشه هست كه تا كنون درباره خدا 
است ولي اپيكور  ياعل رخواهيخدا قادر مطلق و خكه  شوديمگفته 

  هر دو باشد. دليل او در زير آمده است: شودينمكه  ديگويم
  ؟ كه در اينتواندينمجلوي شر را بگيرد ولي  خواهديمآيا خدا 

 صورت قادر مطلق نيست.
  ؟ پس او خيرخواه مطلق نيستخواهدينمو  توانديمآيا. 
  ؟ پس چرا شر در جهان هستتوانديمو هم  خواهديمآيا هم. 
  ديگر چه خدايي است؟اين ؟ پس توانديمو نه  خواهديمآيا نه

  
ند.كميخودش را باز  يهاباليي گراانسانكوتاهي  يلحظهبراي دم و 

  
  

  آبدرايپروتاگوراس از » گراندانمنخستين «ديدار با 

  

 
. واندخيمرا به مبارزه  ووديهاليك داستان اكتشافي است كهاين

 يهاابانيخچوب را از ميان  يك بار ٢در حالي كه پروتاگوراسروزي 
 هم آنجاكه او  خورديبرمگويا به دموكريت  دهيكشيم ٣آبدراي
ب چو يهاتكهكه  شوديماست. دموكريت متوجه  كردهيمزندگي 

                                                 
1.  Epicurean Paradox 
2. Protagoras 
3. Abdera 



 
 
 

  ————————————: بيخدايان در گذر زمان 2دفتر 
 

١٣٢

 پندارديم و شدهبستهپروتاگوراس چنان با دقت و استادانه 
 كنديمپروتاگوراس بايستي يك نابغه باشد. دموكريت از او دعوت 

وي زندگي كرده و فلسفه بخواند. اين دو به عنوان  يخانهكه در 
ژرفي با هم داشته، مانند اين انديشه نيرومند  يهايدلند، هم انديشم

داستان باشد و هر چه هست  بيهوده و چرندي سخنبايد  خداكه 
  و فلسفه است. - پيشينيان

  
 »هر چيزي است يريگاندازهانسان مالك و معيار «كه  هگفتاين پروتاگوراس براي 

فراواني در نسل خودش  زيآمخشونت يهاجنبشمايه كه  ايانديشه، شوديمشناخته 
 ابخوب  انساني برآورد شود از ديدگاهبعدي گشت. اگر هر چيزي بايد  يهانسلو 

ه خوب ب. جا ندارد هاانساندر كانون توجه  خداديگر گفت كه توان كمال اطمينان مي
  .گسترانديمخويش را  يهاباليي گراانسانو باز هم دوباره  -درستي 

 يهاتهنوشبعدي سخنان آشكار پروتاگوراس،  نگارانخيتار يهانوشتهبر اساس 
آخرين زور خود را  وي سرانجام رهبران آتن را واداشت تا يهايسخنرانو  گراندانم

محكوم كردن دگرانديش به مرگ. خوشبختانه اين افراد به ويژه براي انجام  -بزنند 
 ييني درياتوفادر چنين حكمي كارايي بسياري نداشته و پروتاگوراس فرار كرد هر چند 

 يهاكتاب هايآتنديگر آمده كه  حالشرحدر  .از دست دادجانش را و  هگرفتار شد
را سوزاندند. اگر اين  هاآنن اصلي شهر پروتاگوراس را گردآوري كرده و در ميدا

 ياهنوشته: يك سده بعد اندندادهدرست باشد اين كار را هم درست انجام  هاگفته
يك  . (منشديمگفتگو  هاآنو پيرامون  شدهخواندهگراي پروتاگوراس هنوز نيز ندانم

  .)امآورده 10را در بخش  ييهانوشتهبند از چنين 
  
  

  اوهمرس - تراشنديمپيرامون اين كه چرا مردم خدا  يزنگمانه
  

 



 
 

١٣٣  : رد پاي بيخدايان در روزگار باستان4بخش  —————————

  

آن  ازدر يونان باستان  شدهفيتوصهاشهيپنيترجذابيكي از
تان اين شخص گردآوري داس كار واست بوده دربار  ١افسانه نگار

آن با نقالي، شعر،  داشتننگهو زنده  درباره خدايان و نيمه خدايان
ي هنري بوده است. البته كم يهارسانهپيكرتراشي، نقاشي و ديگر 

زيرا افسانه نگاران  شدهيمبا آن آميخته  ٢فرهنگي يشناسانسانهم 
و  سفركردهدورافتاده  يهانيسرزمبه  هاافسانهبراي گردآوري اين 

  گشتند.بازميبه دربار  ها را گرد آورده و افسانه
  

در دربار  ينگارپس از پروتاگوراس، افسانه صدسالنزديك به  اوهمرس
ي را و اششهيپشاه مقدونيه بود. همان گونه كه شايد شما نيز تصور كنيد  ٣كاساندر

ته و نخستين توضيح شناخ تا زمان بسياري را درباره خدايان بينديشيد كرديموادار 
باور به خدايان را گسترش دهد. وي اعالم كرد، زئوس، آپولو، شده براي چگونگي آغاز 

و همه خداياني پرستشگاه خدايان يونان همگي در اصل شاهان  ۴ن، هرمسآتنا، پزئيدو
. همان گونه كه شاهان و دالران دوست دارند، در زندگي اندبودهو دالوران تاريخي 

ستايش بزرگان به طور  يهافرقهاين  هاآنپس از مرگ  .شدندميخويش ستايش 
 اوهمرس. «نددشپديدار  المپخدايان  -پيدا كرده و بومب!  عتيفراطبطبيعي يك بعد 

با  عتيفراطبدرباره باورهاي  كوشديمكه  شوديمبه هر گونه توضيحي گفته » ايسم
ين آغازين مسيحيت نيز چن يهاسالاصطالحات طبيعي روشنگري نمايد. حتا روحانيون 

كه با صبر و حوصله فراوان براي كافران  ۵اسكندريهاز مانند كلمنت  اندكرده يكار
  .اندبودهانسان  اننيز زماني مانند خودش هاكه خدايان آن دادهيمتوضيح 

بيرون آمده از دهان كافران چندان سخت نيست هم چنين  يبعدتصور سخن 
  جالب است.

                                                 
1. Mythographers  
2. Cultural anthropology 
3. Cassander 
4.  Zeus, Apollo, Athena, Poseidon, Hermes 
5. Clement of Alexandria 
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  سرشت چيزهادرباره لوكرتيوس و : جهان دگرگوني

  

  

 
اگر بنا بود تنها يك كتاب پيشكش جهانيان نمايد، اين كتاب شايد 

 ۶. دي رروم ناتورانمودميهمه چيز را دگرگون  هم چنين بايد
(پيرامون سرشت چيزها)، تنها نوشته به جا مانده از شاعر و فيلسوف 

باشد. اين كتاب در  هاكتابكه شايد از اين گونه  ٧رومي لوكرتيوس
اي حماسي است كه ميالد نوشته شده و چامهآخرين سده پيش از 

اپيكور، به ويژه ارجمندي و اهميت آزادي  يهاشهياندتا  كوشديم
  .انديشه انسان از ترس خدايان و مرگ را جان بخشد

، دياافزيم درنگبيطبيعت همه چيز است و  ديگويملوكرتيوس 
ساخته شده كه در ميان فضا  هااتمگيتي از » بدون دخالت خدايان.«

و دوباره جدا شده و همه  خوردهجوشجنبيده، به هم برخورد كرده، 
ه هوشمند و هيچ نقش يراهنماهيچ  .مينيبيمكه  سازديمچيزهايي را 

اني انس يهااندوهبيشتر  يهيمابزرگي وجود ندارد. ترس از خدايان 
است. مرگ پايان بوده و آرامش كامل را به همراه دارد و هيچ 

چشم براه عذاب دادن روح  »موكل بدريخت و اخموي عذاب جهنم«
 مردمان رد شده نيست.

  
كه اگر  فتگيم؛ او به سادگي كردينم رمستقيم وجود خدايان را انكالوكرتيوس به طور 

باشند كه خويش را با چيزهايي مانند  سخناناين تر از بايد بسيار شادباشند  هاآن
 خوب سابه كمك وسو .دهندآفريدن گيتي يا پاداش و كيفر رفتارهاي انساني آزار 

 796رروم ناتورا تا سال  دي -6براي جزييات بيشتر نگاه كنيد به بخش  - توليكيكا
                                                 
6. De rerum natura (On the Nature of Things) 
7. Lucretius 



 
 

١٣٥  : رد پاي بيخدايان در روزگار باستان4بخش  —————————

يك دوستدار كتاب در  ن هنگامو در آجان بدر برد ميالدي)  1417خورشيدي (
 تاباين ك يهارونوشتنقاهي در ايتاليا آخرين نسخه در حال فروپاشي آن را يافت. خا

دان بسياري از انديشمنبيني با متحول شدن جهانو  شدهپخش  اروپاسراسر در  وتهيه 
ر دارند كه باو يامروز اندانتاريخ. بسياري از بخشيداعتبار به كتاب بزرگ سده بعدي 

 يدورهآغاز پرش به سوي انقالب دانشيك و علمي،  يژرفي برا ريتأثاين كتاب 
  .يك عمر بد نبوده است يثمرهبه عنوان روشنگري و حتا كل جهان نوين داشته است. 

  
  

  سرونيسو  كوسيسكستوس امپربزرگ:  هانام
تاب كرومي به ويژه كساني كه  -يوناني  گراندانمبيشتر سرشناسان بيخدا و نام 
 وبخاشاره  ه خاطراگر ب شايد )بردنديمخودشان را از ميان  يهانوشته(يا  هنوشتينم

درباره سرشت « در نوشتاري به نام .براي هميشه نابود گرددنبود  ديگر هنويسنديك جفت 
ندين پيش از ميالد) از چ 106-43( ٩فيلسوف و سخنران رومي سيسرون »٨خدايان

كه  تئودوروس و اگوراسيپروتاگوراس، دمانند  برديمي يوناني نام گراندانمبيخدا و 
  .گفتنديمسخن  دهندهتكانهنوز در زمان وي با لحني 

وشته در ن كوسيسكستوس امپر رومي-فيلسوف يونانيسال بعد  200بيش از 
كوششي چنداني براي خالقيت  انلسوفيفاين  در ظاهر-» ١٠درباره خدايان«خودش 

 ،اگوراسيپروتاگوراس، دنام پنج يوناني مانند  -نداشتند عنوان مقاالت خودشان
يخدايان در زمان خودشان ب نيتربرجستهكه  ديگويمرا آورده و تئودوروس، و اوهمرس 

اگر به خاطر اين دو فهرست برجسته از بيخدايان روزگار باستان نبود مردمي  .ندبود
. در دنديشنينمهرگز چيزي  باهوش و پرانگيزه يهاانسانشايد از اين  21كه در سده 

ي و جستجوگر زاده شده، زندگ انگيزشگفتشگفتم كه چند انسان ديگر در اين دوره 
نان را و نام آ هاشهياندي نبوده تا سكستوسكرده، شك كرده و مرده ولي سيسرون يا 

  ثبت و يادداشت كند.
                                                 
8. On the Nature of the Gods 
9. Cicero 
10. On the Gods 
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سيسرون يا  -بس است  هاآنخوب گفتگو درباره فهرست حضور و غياب 
  ؟انددهيشيانديمخودشان پيرامون خدا چه  توسسكس

را اوت و قضداوري  سكستوس در آن زمان، گراشكمانند بسياري از فيلسوفان 
مسير براي آرامش روان است كه  نيترمنياو باور داشت كه اين  داشتهنگهپادرهوا 

ولي سيسرون در همان سخنراني معرفي بيخدايان  بود.نيز آماج و هدف نهايي وي 
شايد » «آيا خدا وجود دارد يا ندارد؟« پرسديمسردرگمي خويش را آشكار كرده: 

را انكار كرد. اگر ما در يك همايش عمومي درباره  هاآنبگوييد دشوار است كه وجود 
ر ود. ولي داين موضوع و جستار گفتمان داشته باشيم، من هم با شما همنوا خواهم ب

 كنميمچنين كرد. . . من اعتراف  در اين باره بسيار آسان است كهگفتگوهاي خصوصي 
شان گيج و پري جستارتا مرا درباره اين  شوديمبسياري پيش كشيده  يهاشككه 

  »وجود دارند يا نه. هاآننموده بنابراين هميشه من سردرگم هستم كه آيا 



 

 

 
  
  
  
  
  
  

  5بخش 
  يسوبهپيش 
  يوسطقرون

  
  در اين بخش

 بلوغ و باليده شدن شك در هند و چين 
  اسالمي يانهيمديني در قرون  دهندهتكانشخصيتي 
  سلنديايخ زدن خدايان در 
 كاوش پيرامون تفتيش عقايد 

  
 يدوران هرها در گراندانمبيخدايان و  يهانوشتهاز  ايمجموعههر به كمابيش 
 پيرامون جستارهاياين احساس به شما دست خواهد داد كه شك  نگاهي بيندازيد 

 سده پنجم ميالدي) تا رنسانسدر از زمان سرنگوني روم ( هزارسالهيك تعطيلي  يدين
ساده  وسطيقرونبيخدايان در  درست است يافتن (سده پانزدهم ميالدي) داشته است.

نيست به ويژه در اروپا كه مذهب مسيحيت به همان اندازه كه يك نيروي ديني بود 
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ر آن د يدارنيدهر گونه چالشي در برابر  .رفتيميك نيروي سياسي نيز به شمار 
 و شديمن تنشي سياسي در نگر گرفته وبلكه هم چ آمدينمزمان تنها كفر به شمار 

. ولي مانند هر زمان و هر جاي ديگر روي ساختيمسر را از بدن جدا  هازمانبيشتر 
ور داشته نيز حض وسطيقروندر  گمانيبمانند بيخدايي غيرديني  يهادگاهيدكره زمين 

  است. تنها بايد بدانيد كجا را كاوش كنيد.
 4يك جايگاه خوب براي آغاز بيرون از اروپا است (هم چنان كه من در بخش 

 يهاشهياندبيش از يك تمدن پيشرفته به خوبي سنت تا آن هنگام وضيح دادم) ت
بيخدايي را به خوبي گسترش داده و در حالي كه بيخدايي اروپايي خموش بود به 

  . داديمشكوفايي و رونق خويش ادامه 
 يهاشهينداپيشينه هندوستان و چين را بررسي كرده تا ببيند چگونه اين بخش 

گسترش پيدا كرده است. هم چنين نگاهي به دوره  آنجادر  وسطيقرونبيخدايي در 
زرين اسالمي خواهم داشت كه در طي آن جهان عرب در دانش، ادبيات، پزشكي، 

 هاعرب در تاريخ انگيزشگفتهنرها و فلسفه از اروپاي خفته پيشي گرفت. اين دوره 
بردارد كه با رد باور به اهللا و انتقاد از محمد همراه سكوالر را نيز در يهاشهياندانفجار 
  كند. هوشيبرا اي اهللاآيتهر  توانديمكه چنان است 

چون يك دالور سده سيزدهم ميالدي دادها داشته، نيز سري در اين روي ١ايسلند
كه نه ناباور  كنديممزامير يا زبور را وارونه كرده و اعالم  14حماسه اسكانديناوي آيه 

  .كنديمبه خدايان بلكه باور به خدايان انسان را خر 
براي جستجوي كفر خواهم  هسال 600 يسرانجام نگاهي به تفتيش عقايد، كوشش

   به بيخدايي واقعي دگرگون گشت. هباركيبه انداخت كه 
  
  

  در هندوستان وسطيقرونگرايي در ادامه يافتن شك

                                                 
1. Iceland 
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تان يك كشور ديني پر تنش است به احتمال اين انديشه عمومي كه هندوس
 ٢تيندر غرب، از كليساي سيس بسيار نتيجه چندخدايي (پرستش چندين خدا) است.

يك  ديتوانيمي اياالت متحده تنها يعني از ايتاليا تا ميانه ٣زاركوتا تنديس عيسا در ا
ا راو را ببينيد. پيروان چندخدايي خدايان بسياري  كنندهكمكخدا، يا پسر قابل لمس و 

خدا  شده از صدها يا حتا هزاران تراشيدهرنگارنگ  يهاسيتندديدن  بنابراين يده،پرست
در  در هر گوشه و كنار شبه قاره هند امري عادي است. هاآنو نيمه خدا و نمايش 

هر  هر كسي وتان به طور كامل به اين نتيجه مي رسد كه در هندوس نتيجه هركسي
گفتم، در سراسر  4. ولي همان گونه كه در بخش داردخدا  اب پيوندي استوارچيزي 

اتي بوده ي الهيهاشهياندگرا هم گام با ي انديشه بيخدا و ندانمهامكتبتاريخ هندوستان 
 -بر تاركو گاهي هم  -حاشيه و در كنار بلكه درست در كانون  ايفلسفهنه هم چون 
يز ن وسطيقروندر سراسر  گمانيباصلي جا داشته است. اين روند  يهانيدهر يك از 

  ادامه داشته است.
 ييي بوده است. فلسفه بيخداگدوران بزروسطي قرونهندوستان براي بيخدايان 

ر د ياتياله ريغ يهامكتببوده و هاي اصلي از طرف ياين دوره يك يهاگفتماندر 
بيشتر اين دوران در هندوستان برتري داشتند. در نتيجه نسبت به هر زبان باستاني 

مجموعه بزرگي از ادبيات  -ديني هند يهانوشتهزبان اصلي - ۴ديگري، سانسكريت
  يك استثنا باشد.تواند مياست، البته زبان چيني  در برگرفتهبيخدا را 

و  هندوستان كاوش وسطيرونقپيرامون نقش نيرومند بيخدايي در  زيربخش 
  .كنديمگفتگو 

  
  

  قرار گرفتن هندوي بيخدا در ميانه و خط مقدم
تصوري از ها از آناري از مردم هنوز انديشه هندوي بيخدا، بسي شحتا پس از پذير

گسترده يك دين بزرگ را دارند. ولي بايد  يهاهيحاشگروه كوچك مورد ترحم در  يك
                                                 
2. Sistine Chapel 
3. Christ of the Ozarks 
4. Sanskrit 
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از دين هندو كه خدايان را رد كرده  ييهاشاخهبسياري  هاسده در گذرگفته شود كه 
اصلي  يهامكتبكه خدايان خارج از موضوع هستند در ميان  كنديميا اعالم 

  .استهندو  يهاشهياند
پيرامون آن گفتگو كردم، به  4، كه در بخش سانكهيا يخداپرست ريغمكتب 

  ت.گش وسطيقروندر اوايل اصلي دين هندو  يهايتجلاي رشد كرد كه يكي از اندازه
  

  هنگامي كه بيخدايي راهنماي جهان هندو بود
مرشد و فيلسوف هندو كتاب  ١ايمادهواشاردر سده چهاردهم ميالدي 

از  يرا نوشت، كتابي كه در آن كوشيده بود تا نام و شرح ٢شنسامگارهسرودار
به  . يك اشاره نيرومندرا توصيف كندهندو در زير نام گوناگون انديشه  يهامكتب

كه بجا عنوان  -اين كتاب بيخدايي هندوستان در آن زمان در بخش نخست 
داراي كه مكتب دارد بلاز اين  يمثبتآمده است كه نه تنها توصيف  -دارد» بيخدايي«

  .است استداللي نيرومند درباره كنار گذاشتن باور به خدا
  

تند. نيس گراطبيعتخويش به طور كامل  يهاشهياندهندو در  سانكهياپيروان 
كه به راستي هيچ  گويندميدانسته ولي  -ماده و روح-گيتي را داراي دو بخش  هاآن

وجود ندارد براي همين آن را كنار يا سيستم ايشوارا (خدا) در سامانه  يجايگاهي برا
  .اندگذاشته

داشته خود در تصرف فلسفه هندو را سال  600درست براي نزديك به  سانكهيا
 يگراندانممكتب ولي  سپس در سده دهم ميالدي رو به افول و كاستي گذاشت.

 هداشتنگههنوز نيروي خويش را  وسطيقرونميمامسا آغاز شده در دوران باستان در 
به سرزمين ناديدني روحي باور داشت ولي هيچ  سانكهيا بود. اين مكتب نيز مانند

                                                 
1. Madhvacharya 
2. Sarvadarshansamgraha  
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 هاانسان، كردار ١رمااكشبح كائنات با ولي . گرفتدر نگر نمي جايگاهي واقعي براي خدا
  .كرديمجنبش پيدا 

  
  

  سناجين-» نادان يهاانسان« اي
سال نيرومندانه  1500، دين بيخدايي جين براي نهم ميالدي يسدهبا آغاز 

را نوشت،  ٣ماهاپوراناكتاب  ٢سناآموزگار جين به نام جينيك  و در اين زمانتاخته بود 
 هانتسدرباره  هاشرح نيتركاملين جين كه هنوز هم يكي از يك كتاب ارزشمند در د

 نيتردالورانهاين كتاب يكي از  يانهيمدر  درستاست. هم چنين  جيندين و باورها 
  بيخدايي نوشته شده است. براياست كه تا كنون  هاييپدافند

از مردمان نادان اعالم كرده كه آفريدگاري جهان را  يبرخ«، ديگويمسنا جين
 يگفتهيك  شدهدهيآفراين آموزه كه گيتي «، دهديمسپس ادامه » ساخته است.

بوده و بايد دور انداخته شود. اگر خدا جهان را آفريده پيش از آفريدن كجا بيمارگونه 
يند ست چيز را بيافربوده است؟ . . . چگونه شدني و ممكن است كه خدايي كه ماده ني

خامي  يمادهكه ماده است؟. . . اگر خدا جهان را با اراده خودش آفريده، بدون هيچ 
تنها اراده است و بس و چه كسي اين سخنان سست بنياد  مينيبيمپس اين چيزي كه 

  »؟كنديمرا باور 
 ، بسياري ازديگويم با جزييات بيشتريسنا سخنان ديگري را نيز جين

زنگ گشايش در آمدن  به صدا از جلوترسال  900بيش از به خوبي كه  ييهاشهياند
اگر خدا از عشق جانداران را آفريده. . . . چرا آفرينش را پر از « :است دوره روشنگري

شادي، خالي از درد نيافريده است؟ پس اين آموزه كه جهان را خدا آفريده و خلق 
  .»رسدينممنطقي به نگر  وهيچ ربه كرده 

  
  

                                                 
1. Karma  
2. Jinasena 
3. Mahapurana  
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  بيرون ريختن خرافات از چين
  

عادت و رسم غيرعادي چين دگرگون ساختن بيخدايان به خدا است. فلسفه بيخدايي 
تا حدودي بازگرداندن دوباره شخصيت انساني آموزگاران ولي  وسطيقرونچين در 
  :بود هاتيشخصاين مهم به 
 مانند انديشه - عتيفراطبكه باورها و اعتقادات بود : هشدار داده ١گوتاما بودا

 ت.، آرامش مطلق اساستوار براي دست يافتن به نيرواناسدي  توانديم -وجود خدا
ار قر ريتأثخدا تحت ي آموزهبا چنان  از اين هشدار، يپوشچشمپيروان وي با 

 .)اوهوگرفتند كه چند نسل بعد وي را چون خدا ستايش كردند. (
 يين تائو آكمابيش هم زمان با آغاز بودا و كنفوسيوس : الئوتسه فيلسوف الئوتسه

ر ي كه دانگيزشگفت يدورهشم پيش از ميالد، سده ش -كردهي ادگذاريبنرا 
ده را رد كر هر گونه مفهومي از خدا پيرامون آن چيزهايي گفتم. الئوتسه 4بخش 

 سپس -دهديمخرافات هشدار  و آن را معتبر ندانسته و از سوي ديگر بر ضد
فرد ناب بزرگ  ٢يانزونوي را هم چون تجسم خدا دائود ت شمرگ، پيروانس از پ

 . (دو تا اوهو.)كردندتكريم 
 ظيم جوري امور تنولي بيشتر  شوديم: هر چند بسيار مقدس شمرد كنفوسيوس

اين م يوريموسطي پيش هم چنان كه به سوي قرون. ولي نشودتا خدا ناميده شده 
از زرگي ب يتوده بهرا فلسفه سكوالر و عملي وي آلوده شدن جلو نيز نتوانسته 

 .بگيرد يعني بندالو خرافات  فراطبيعتعناصر 
  

  

 
ه براي بقا و رسيدن از نسلي بيا اصول اعتقاداتهر سيستم انديشه
و  نو يهاشهياندجريان دروني ثابت از  يكداراي  نسل ديگر بايد

 يهاالسچنين توجه فعالي را در  گفتماني زنده باشد. كنفوسيوس
                                                 
1. Gautama Buddha 
2. Daode Tianzun 
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با بي سده  ينچندگذشتن نداشت. پس ازوسطيقرونآغازين
به  روكنفوسيوس ستاره خوش اقبالي  اي مردم به اين امانت،توجه

خاموشي گذاشت. با آغاز سده نوزدهم ميالدي درست مانند 
پيش آيين بودا و تائو را گرفتار ساخته بود،  هامدتپيشامدي كه 

عاميانه چيني بر روح سكوالر و خردمندانه  يهانيدعناصر خرافات از 
 ١نوينوس سيكنفوكنفوسيوس چيره گشت. خوشبختانه در همين زمان 

وي سك جنبش فلسفي بود كه آيين كنفوسيوس را به يكه  زاده شد
ين كار يوس چرخاند. نخستفلسفه سكوالر و خردمندانه خواسته كنفوس

  .بود بيعتفراطعرفاني و  يهاشهيانداين آيين از  يسازپاكآن 
  

  

  

 
 نيتربزرگاز  ي) يكميالدي 1020-1077( ٢چانگ تساي
ش كشيدن به چالكنفوسيوس است كه كتابي به نام نئو انديشمندان 
تا ديدگاه خويش  وي اين كتاب را نوشته را نوشته ٣كوته انديشي

خالق ارواج دوباره كنفوسيوس به عنوان يك سيستم منطقي پيرامون 
ن از پيامدهاي نوشتوي گمان كنم كه روشن سازد. را و تزكيه نفس 

آيين تا كنون اين كتاب خشنود و راضي باشد: از آن زمان 
 يق چينو اخال هاشهياندكنفوسيوس كانون تر و سكوالرتر خردمندانه

  را ساخته است.
  

  بنيادي آيين كنفوسيوسيهاشهياندازيبرداربهره

                                                 
1. Neo-Confucianism 
2. Chang Tsai 
3. Challenging the Unenlightened 
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ندگي ز درراهنمايي كننده  اصولآيين كنفوسيوس بر خرد و درستكاري به عنوان
 -. موضوعات مهم دربرگيرنده موارد زير است: پنج اصل ثابتكنديمانساني تكيه 

  از اندعبارت -فردي كه براي زندگي اخالق اهميت دارد  يهايخوب
 خودخواه نبودن در برخورد با ديگرانو شفقت مهرباني : 
 منصف بودن گرايش به: نشان دادن دادگري و عدالت 
 احترام به مراسم و مناسك زندگي روزانهآيين معاشرت : 
 از جهان ي: بدست آوردن درك درستآگاهي 
 خود شخص يهاارزش: رفتاري سازگار با يكپارچگي  

  

  
  وسطيقروناسالم در  ييسرااوهي

  
ميالدي و سه تا بلوك به سوي  622به  ميگرديبرمخوب اكنون چهار سده به عقب 

در اين زمان محمد سخت مشغول . ميرسيمغرب رفته و به عربستان سعودي 
درست  شت.تازه گ يامپراتوراري اسالم بود، ديني كه به تندي مالتي براي يك ذگبنياد

 ،ترشپيكوچك هزار سال  يهادولتيكپارچه برخاسته از شمار بسياري از مانند چين 
ي عربستان و دگرگون رهيجزشبه فراوانمحمد اسالم را براي همبسته ساختن قبايل 

راه خويش را به سوي غرب و  درنگيبت كه به يك واحد سياسي به كار گرف هاآن
   شرق پيش گرفت.
، پس از يك سده )ميالدي 750( يخورشيد 130 يهاسالدر كمابيش 

 13 در بيش از ،تاريخ يهايامپراتورو ناامني سياسي يك از پهناورترين  يگريوحش
ه تا گرفتشمال افريقا و ميليون مايل مربع) از اسپانيا  5(بيش از  لومترمربعيكميليون 

گسترش  -در زير پرچم اسالم -هندوستان  هايتا پشت دروازهدرست  وخاورميانه 
 نيترمهمبه اسالم و يكي از پر ارج و  تريقدقزير نگاهي  يهابخشيافت.  ياهيرويب
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زرين كه  يهادوره نيترمهميكي از  -در تاريخ انسان خواهد داشت » زرين يهادوره«
  ولي خروشان شك ديني است. گسترده ريغدربرگيرنده حضور 

  
  

  اسالمي يا طاليي آغاز دوره زرين
با چندين فرهنگ شكوفا مانند مصر و  كرديمهم چنان كه امپراتوري اسالمي رشد 

. اين دو فرهنگ زماني بخشي جذب كرددر خود را  هاآنسوريه برخورد كرده و 
ده يونان باستان را زن يهاشهيانده و هر دو ميراث ديونان بو امپراتورياز  افتهيتوسعه
را  هاآن هاسدهدر گذر گردآورده و بزرگ  يهاكتابخانهو به دقت بسيار در  داشتهنگه

  بودند. حفاظت كرده
 يهاهنوشتاروپاي مسيحي را از بررسي دقيق » ،كفار«ز چي هراگر چه بيزاري از 

را  هانآبرگردان  عربيونان باستان دور نگه داشته بود ولي دانشمندان و فيلسوفان 
به زبان عربي آغاز كردند. با به دست گرفتن سكان دانش از جايي كه يونان آن را رها 

، يشناسستارهپر شتابي در نورشناسي، فيزيك،  يهاشرفتيپكرده، فرهنگ اسالمي 
  شد. ١به نام دوره زرين اسالمي ايدورهپزشكي، فلسفه و هنرها داشته و آغازگر 

در وره شكوفايي اين دلياقت چنداني به عنوان خاستگاه  خود اسالم شايستگي و
 رچه داراي دين اسالم بودهامپراتوري به طور يكپاچون اين ولي  يادگيري دانش ندارد

بيزاري  در حس اموي (روحاني اسالمي) يهافهيخل .شوديمدوره زرين اسالمي خوانده 
در برابر برگردان و ترجمه بسيار سهيم بوده و به شدت يوناني  يهاشهيانداروپا از 
ايي دين را به چالش بكشد. نگراني بج هاترجمهبودند مبادا اين و موضع گرفته ايستاده 

پيرامون خليفه  ،بود. پژوهش گران و مترجمان مشتاق شيرجه در دانش ژرف يونان
را و ثروتمند دا يهابازرگانپشتيباني  را آغاز كرده، يكي به نعل يكي به ميخيك بازي 

را فراهم كرده و سرانجام دوره زرين  هاترجمهبراي فراهم ساختن تنخواه برگردان و 
زاده شد. هم چنين بسيار ناهمانند  ياسرزنده يخردمندانهفرهنگ كاوش  آغاز گشت.

ود كه شامل آواهايي ببوجود آمد بعدي اسالم، گروه هم آوايي  يهانهيشيپبا  نامشابهو 
                                                 
1. Islamic Golden Age 
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كه  پيش رفت جاييتا  بلكهخط مذهبي حزب حاكم را به چالش كشيده ها نه تنكه 
 هانگرشصداقت محمد پيامبر و حتا وجود خود اهللا را باور نداشت. بي گمان همه اين 

و  -چنين خواسته و لحني را نداشت ولي آن اندازه بوده كه توجه پژوهشگران امروزي 
  را به سوي خود بكشد. -هم چنين توجه برخي از خداپرستان دوآتشه آن روزگار

ميالدي)  750خورشيدي ( 130نزديك به  هاسالدر در واقع اين رويدادها 
رخ  -عباسيان از ايران -دست گرفتهنگامي كه يك خليفه تازه مهار امپراتوري را به 

از حكومت اموي بود. اين خلفاي  ترشياندروشنمتي آزادتر و حكو هاآنداد. حكومت 
رجيح تمحمد، بيشتر دوستداران  ينافرهيخته و دشمنانه ايسخنان كليشهبرابر  رد

» ست.ا ترمقدسجوهر قلم يك پژوهشگر از خون شهيد «چيزهايي بگويند مانند داده مي
راين يوناني آشنا بوده بناب يهاشهياندبا  ه مدت طوالنيب هايرانيا گذشته هانيا يهمهاز 

 هاآنكارهاي دانشيك يوناني را از ميان بردند.  يهاتيمحدود درنگيبعباسيان 
بدر آورده و سرانجام دوره زرين يا عصر يوناني را از حالت پنهاني  يهانوشتهبرگردان 
  طور كامل آغاز گشت.طاليي به 

  
  

  »كافران بر ضد«خداپرستان:  تار ريشتن
مثلث و طبيعت ستارگان و يوناني را پيرامون  يهاشهياندتازه  فتهر چند كه خال

عليه  بلند و رساي هانيز خواهان آوا هاآنچيزهايي از اين دست آزاد گذاشت ولي 
دايان آن زمان به دست ما بيخ ها وگراندانماز  اينوشتهاسالم نبودند. در نتيجه هيچ 

  نرسيده است.
خوشبختانه مانند يهوديه و جاهاي ديگر فريادهاي خشمگين نقادان بيخدا و 

نيز دوره . هر آينه، از اين دهديمرا در اين دوره گواهي  هاآنبه خوبي وجود  گراندانم
مابيش ك ابه طوري كه گوي رسديمي به گوش خوببه  فريادهاي اعتراضي برخي از اين
ه عليفتوا «ده كه شفتوايي  دادندان بزرگ اسالمي در اين دوره ناچار به هر الهيات
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ناباوران يا  ٢زنديقدرست و معتبري از وجود  و مدرك است. هيچ شاهد معروف» كافران
  .ها را نشانه گرفته استآنطور مستقيم نيست كه به  ييهارسالهبهتر از 

  

  

 
داشته  يشناساصطالحگردشي در ديتوانيمدر اين كتاب به آساني

بيخدا نيستند. درست مانند يونان باستان، در  هاقيزند يهمهباشيد. 
را كه  يهركسمياني اسالم امري متعارف بود كه  يهاسده
بنامند و پژوهشگران امروزي به » كافر«ديني ندارد،  يهاشهياند

در  -ديني نداشته مردم مرتد كه باورها و اعتقادات -داننديمخوبي 
. ولي اندبوده هارسالهاين  يآگاهانهدانسته و و ادهداف ميان آماج 

هستند كه كفار تنها آماج اين فتوا و  نواهمپژوهشگران هم چنين 
و د هازماننبوده زيرا اين حكماي الهي سرشناس بيشتر  هارساله

ي : يكي براي نشان دادن كفر ديگراندنوشتهيمنوشته مجزا و شخص 
كي . يمستقيم و بدون چون و چراي ناباور يا مرتدبراي نشان دادن 

يك با اين استدالل آغاز شده كه جهان در واقع  هانوشتهاز اين 
ان را بيش از كفار، بيخداياستداللي كه به طور كلي  -آفريدگار دارد
  در نگر دارد.

  
  

  »بوده گودروغمحمد « ناباورانه: هارشتهكردن پود 
خواندن دل شير  گودروغ) بلند شدن و محمد را در سده سوم هجري (نهم ميالدي

درست است او با  - ٣يبن اسحاق راوندا ييحيبن ااحمد  ابوالحسن. ولي خواستيم
   همين كار را كرد.و به طور دقيق درست  -همين نام دراز

                                                 
2. Zendiqs  
3. Abu al-Hasan Ahmad ibn Yahya ibn Ishaq al-Rawāndī 
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ه كه دربار دانستيميك حكيم الهي اسالمي بود  ترپيشراوندي كه خودش 
 .ساختيماستدالل بي اثر  يك ضد استدالل الهياتي را از پيش باو هر  ديگويمچه سخن 

 يهامعجزهخواند بلكه  گودروغهم چنين سخن خودش را خراب نكرد. نه تنها محمد را 
 يهايبازدغل «موسا و عيسا (هر دو در اسالم مورد احترام هستند) را چيزي بيش از 

است و  »قاتلي رحميبدشمن «كردار اهللا مانند  گفتيم. رواندي دانستينم» شيادانه
د سخنان يك موجو« كه حتا شايد نتواند دو را با چهار جمع بزند. قرآن خودش افزوديم

  است.» ، اشتباهات و سخنان بيهودههاتناقض«از كه پر توصيف شده » نابخرد
ام به ن هاآنهم چنين مشهورترين  - راوندي يهانوشتهنيست كه  آورشگفت

به جز شمار اندكي از بندهاي بازگو شده از سوي منتقدان آتشي از ميان  -۴كتاب الزمرد
پس از  سال 200ديرپايي و طوالني به جا گذاشت؛  تأثيراتبرده شده است. ولي او 

سخنان كاغذ براي رد كردن  خروارهاهنوز  ۵شيرازيبه نام مرگ راوندي حكيم الهي 
 با خرد انسان و بدون نياز به توانديمحقيقت گفته بود  چون كرديمراوندي مصرف 

  به دست آيد.پيامبر و وحي 
اسالمي زنديق ناميده شدن به طور كلي حكم مرگ شخص بود  وسطيقروندر 

 .كردنديمباز هم در همان زمان اسباب خنده خويش را با آن فراهم  هاآدمولي برخي از 
، شاعري ايراني كه تنها در به لرزه درآوردن جامعه سربه ۶هيچ كسي بهتر از ابونواس

، شادي را يبازجنسهمو  يخواريماز استمنا تا  هي شده در اسالمنزير با هر چيزي 
كه آغاز به خواندن  شوديمنوي اسالمي) گفته . داستاني از امامي (رهبر معافتييم

 ابونواس» اي كافران!«، رسديم. هنگامي كه امام به اين خط كنديمقرآن در مسجدي 
  !»بله، جانم«زند ندا مي

خشمگين او را كشان  يسروپايبگذاشت. يك آدم اثر خودش را  سخناين 
كه ابونواس مرتد بوده و يكي از پيروان آيين  پنداشتنيم هاآنكشان به محكمه برد. 

، دين رقيب اسالم در آن زمان است. مراجع آن زمان آزمايش متعارفي انجام ٧ماني
                                                 
4. The Book of the Emerald 
5. Al-Shirazi 
6. Abu Nuwas 
7. Manichaeism 
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هان آيين ماني آب د ادگذاريبنداده و به او دستور دادند كه به تصوير ماني پيامبر، 
يشيد هد كرد. او اندكه اگر پيرو ماني باشد چنين كاري نخوا دانستنديم هاآنبيندازد. 

ه و رو كرده و برروي نگارفسپس انگشت خويش را در دهان  نثار آن كند بدتري چيزكه 
   تصوير ماني استفراغ كرد.

شحنه گيج شده وي را آزاد ساخته و هرگز به احتمال اين نينديشيد كه شايد 
ال اين احتمحتا اگر  .استآورده نابخرد به شمار  يك جورماني و محمد را به  ،ابونواس

ري به شمار تتهديد كوچك يك بيخدا نسبت به يك مرتدباز هم  ندگرفترا در نظر مي
اهداي درجه سوم به «بعدي در بخش  يهابخشدوباره اين نكته را در  من. (رفتمي
  بازگو خواهم كرد.)» اروپا

  
  

  يخ زدن خدايان در ايسلند
  

 يهاتانداس-به روح يك فرهنگ داشته باشيم بايد اساطير  اگر بخواهيم نگاهي دزدانه
در ايسلند اين به معناي  فرهنگ را بررسي كنيم.آن  -گويندميكه درباره خودشان 

  مردم ايسلند است. ٨ساگاهاي
 يورهدنخستين ساگا در سده هفتم خورشيدي (سيزدهم ميالدي) در پايان يك 

 و شرحي از -ديددر اينجا را  روندي شوديم -ناامني سياسي و خشونت نوشته شده 
   ت.اس آنجاجويا و كاشف در  يهايناوياسكاندزندگي مردم درست پس ساكن شدن 

را  ١٠درباره سردار رزمنده، هافرشكول است كه فرير ٩هارفشكول يحماسه
كه خداي اسكانديناوي براي چيزهاي خوب مانند دارايي و ثروت،  كردهيمپرستش 
هافرشكول بهترين چيزي كه داشته نذر فرير كرده  جنسي بوده است. يرابطهآفتاب و 

با وجود اين همه  .سازديمو حتا مسجد جامعي براي اين خدا  خواندهيمو پيوسته نماز 
                                                 
8. Sagas 
9. Hrafnkell’s Saga 
10. Freyr 



 
 
 

  —————————————: بيخدايان در گذر زمان 2دفتر 
 

 

١٥٠

 و پرستشگاه را به آتش كشيده ،كول يورش بردهنذر براي اين خدا، دشمن به هارفش
ه باور به خدايان احمقان«كه  ديگويمهارفشكول  .گيرديم گيبردبه مردم وي را خوار و 

ست دادن از د ييهاداستانديگر نذر و قرباني نكند.  گاهچيهكه  بندديمو پيمان » است
امدي چشم براه بود كه پيش توانيم هازمانايمان در هنگام سختي بسيار است و بيشتر 

مانند يك تجلي كوتاه خدا و پيش از بسته شدن خط اعتباري  دادهرخبراي قهرمان 
د. ولي حماسه هارفشكول مسير گردميبازبه صراط مستقيم دوباره وي را  قهرمان
ده و زندگي اسير كنن برديماز بردگي جان بدر  ي: ورديگيمرا در پيش  اينامنتظره

ه ببدون خدا كامل خويش را در برابر آزادي بخشيده و سپس با خشنودي و آرامش 
  .دهديمزندگي خود ادامه 
 ينوراسانگيز داراي نام شگفتساگاهاي ايسلندي  در موثرشخص  مشهورترين

 -پارلمان ملي و نوشتن تاريخ  افزون بر سخنگوآقاي اسنوري است.  ١١استورلوسون
 يگردآورندهيك اسطوره نگار،  -از او نام برده شد 4مانند اوهمروس كه در بخش 

د مانن. افزون بر اين جالب است كه اسنوري نيز به طور دقيق اسطوره و باورها بود
گان به بزر هاانسانخاستگاه باور به خدا رسيد: در جهان درباره به همان نتيجه اهمروس 

 ستگيآهبه سپس  شونديمرزمنده و شاهان احترام گذاشته سپس از مرگ بزرگداشت 
 ايوباشد گچه بيشتر با اسطوره سازان برخورد داشته . هر شوديمهم چون خدا تكريم 

  .نديبيمپشت پرده را  يهاانسانبيشتر 
  

  شبح هارفشكول در ايسلند كنوني
پر  و نيتريداشتندوستنيست كه هارفشكول هنوز هم در ميان  انگيزشگفت

اگر چه بيشتر مردم به طور  در ميان مردم ايسلند امروزي باشد. هوادارترين ساگا
درصد از پاسخگويان ايسلندي  60ولي  داننديمي خود را پيروي آيين لوتري ظاهر

گفته كه دين در زندگي روزمره اهميتي ندارد ميالدي)  2011( 1390در نگرسنجي 
  كشورهاي كره زمين ساخته است.ترين ندييبو ايسلند را يكي از 

                                                 
11. Snorri Sturleson 
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  تفتيش عقايد: رسديمسه به اروپا  رتبه
  

 381ال در سبود،  بازبيخدايي  يهادگاهيددر يونان و روم باستان كمي فضا براي اگر 
از نظارت بر  ١٢ميالدي به طور كامل بسته شد. در اين سال امپراتور روم تئودئوس

 يعنيخودش دين غير از را واپاشي امپراتوري دست كشيده و همه اعتقادات ديني 
  اعالم كرد. غيرقانوني ١٣هيقينمسيحيت 

ايي و برپرا براي تنظيم  وسطيقرونگ مذهب مسيحيت دوره نخست مراجع بزر
ي اصلخط  از يكژروراه هر گونه انحرافات و و رسمي مسيحيت سپري كرده  يهاآموزه
 دعتبويا براي هفتصد سال اين كنش اثر خودش را داشت زيرا بستند. گي را مذهب

وران در اين دشده به طور رسمي متفاوت است)  دييتأ يهاآموزهباورها يا اعمالي كه با (
سده هفتم خورشيدي (دوازدهم ميالدي)  يانهيم. ولي در است صدايبو  آرامبسيار 
  چيز به هم ريخت. هو ناگهاني هم -در مسيحيت پيرواني يافت  نوينهاي جنبش

 به كارگيريبا رومي  كپيكاري طوالني بود كه مذهب كاتولي ١۴تفتيش عقايد
براه  يشيوه و باورهاي غير دينبراي نابود كردن بازجويي، شكنجه و حتا اعدام در اروپا 

 فسال ادامه يافت با اين هد 600پيوسته براي به طور انداخت. تفتيش عقايد كمابيش 
  .كند را حفظكه دين كاتوليك را پاسداري و حفاظت كرده و كنترل سياسي بر قاره 

 را كه عوامل تفتيش عقايد بر سر سه روستايي آنچهات بسيار جزيي اين بخش با
هم چنين بازگو كرده دهم ميالدي) در جنوب فرانسه آورده در سده نهم خورشيد (چهار

  .بازجويي كرده بود هاآنكه از سخن مي گويم مردي درباره 
  
  

                                                 
12. Theodosius 
13. Nicene Christianity 
14. Inquisition 
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  تشخيص كانون اصلي توجه تفتيش عقايد
از نجواهاي  بزرگي ينگران يكسچيهنبودند.  باورمنداننا تفتيش عقايد  يعمدهنگراني 
اصلي  هانديش بلكه .اشتدي درباره چگونگي خدا نفرانسو يهاتيرعاه گاه به گزيرلب 

متفاوت از هنجار متعارف ديني  يافرقه سازنندهدي مسيحي مردم عاريشه كن ساختن 
امروزي) به نگر بسيار اندك  يهافرقهگاهي (مانند بسياري از ها تفاوتهر چند  - بود
ا ر ايهي شدهدهر گونه جنبش سازماناي كاتوليك نيروهدر آن زمان . ولي ديرسيم

ور بسيار و ت ادامه يافتهديده براي همين تفتيش عقايد نسل بعد از نسل چون تهديدي 
همرنگ ا ي: گذاشتن او بر سر دوراهي انتخاب بودمرتد و  براي به دام انداختنگسترده 
  .گزافاي بسيار هزينهپرداخت يا جماعت 

  كتاب تثنيه داده شده: 17دستوركار روند معمولي در آيه 
اگر مردي يا زني در ميان شما باشد . . . كه خدايان ديگري را پرستش كند . . 

واهي گاينك اگر راست و يقين باشد. . . بااز آن اطالع يافتي، پس نيكو تفحص كن. و . و 
   آن شخص كه مستوجب مرگ است كشته شود. ه شاهد،سدو يا 

بنابراين عوامل تفتيش عقايد پيش از بازجويي متهم واقعي به طور كلي با يافتن 
  .كردنديمدو يا سه شاهد بر ضد متهم به ارتداد آغاز 

  
  

  با بازپرس ژاك فورنيه يديدار
پاياني سده هشتم خورشيد (سيزدهم  يهاسالدر  كنواختيپس از دوران كودكي 

در محلي روحاني شده و سپس يك اسقف  ١۵ميالدي) در فرانسه بود كه ژاك فورنيه
ميالدي) فورنيه به عنوان  1317خورشيدي ( 696كاتوليك گشت. در  ١۶ناحيه اسقفي

  گرديد. ١٧بازپرس كاتوليك مذهب رهسپار بيگ دانس

                                                 
15. Jacques Fournier 
16. Catholic diocese 
17. Big Dance  
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بازپرسي  ١٨اختن پيروان آيين كاتاربه فورنيه دستور داده شد كه براي نابود س
خوبي، خدا معنوي يك بخش متناقض  پنداشتيمكه  ايفرقهمحلي را آغاز كند، 

جهان است كه داشته و خدا نه بلكه اين ركس  ١٩فيزيكي و شيطاني به نام ركس موندي
 -پاسخ دهد كه چرا شيطان وجود دارد به اين پرسش  توانستيم. اين باور فريدهرا آ

ولي اين آموزه  -سده هشتم (چهاردهم ميالدي) بيش از اندازه شيطان وجود داشتو در 
  .شديم هنگهمابسيار بد بسختي و الهيات سازگار با دين مسيحيت  بقيه بخش هايبا 

تنها تفاوتي در الهيات  هانيا يهمهكه  كرديماگر چه مذهب كاتوليك ادعا 
ر عادت داشت كه با هياهو به كردار نادرست آخوندهاي كاتوليك اشاره آيين كاتا است

 نيشتريبدر توجه مردم به اين آيين داشت. آيين كاتوليك  تأثيري گمانيبكند كه 
ساله  45تار در جهادي ويش را براي كشتن آخرين پيروان آيين كاركوشش خبخش از 

در ي ول دو نسل نيز اثر داشت.ك يا اين جهاد گويا يو  هدر سده پيش به كار گرفت
در جنوب  ييهاگزارش دوباره كاتار يهاتيفعالاز ميالدي)  1317خورشيدي ( 696

  ود.بمرتدان ناحيه خودش به دست عدالت پاپ  سپردنرسيده و وظيفه فورنيه  فرانسه
 يهايبازپرسفورنيه تنها بازپرس آن زمان نبوده ولي يك گام نامتعارف براي 

را ثبت و ضبط كرده است. اين ثبت  هاآنخودش برداشته و با جزييات بسيار دقيق 
پيشامدها براي هدف من بسيار سودمند است زيرا در حالي كه فورنيه تور خود را 

  . . . . يك بيخداي واقعي را گرفتار ساخت.كرديمگوشه و كنار براي مرتدان كاتار پهن 
. بيشتر اين افراد پرسي فورنيه اعدام شدندمورد بازتن  578پنج تن از ميان 

مانند شخصي كه در بخش بعدي معرفي خواهم كرد يا زنداني شده يا ناچار شدند تا 
  .ودشرمساري ب اينشانهدوتايي بپوشند كه  زردرنگيك صليب  بودنزندههنگام 

و به كاردينالي  فورنيه چند سال بعد پاداش مجاهدت خويش را دريافت كرده
  شد. ٢٠ه شده و سپس پاپ بنديكت هفتمبرگزيد

  

                                                 
18. Catharism 
19. Rex Mundi 
20. Pope Benedict XII 
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  يافتن ناباوران در ميان مرتدها
ايد ب ساخت آشكارهنگامي كه بازپرسي به جاي مرتد راز يك ناباور واقعي را 

يش و حتا ب دادهرخولي چنين رويدادي  شده زدهشگفتژاك فورنيه به احتمال بسيار 
ار ، برايم بسيشوديمكه موضوع شخصي  نجاستيااز يك بار نيز رخ داده است. در 

فيلسوفان در بازار داغ  يهادگاهيداز به چالش كشيده شدن  يداستان. اين مهم است
دودلي  شك و صادقانه ابرازبه دليل  ونيست بلكه داستان افراد عادي است  هاشهياند

. من سه انددادهبه مراجع گزارش ها را مورد آندوستان يا خانواده كمابيش هميشه 
آغازين سده نهم خورشيد (چهاردهم  يهاسالتن از اين شكاكان جنوب فرانسه را در 

  گرفتار شدند. تور تفتيش عقايددر ميالدي) معرفي خواهم كرد كه 
  
  

  از ميرويال آده
ميالدي) فورنيه پس از دو سال انجام وظيفه در  1318خورشيدي ( 697در 

را بازپرسي كرد. آده به نان و شراب  ٢٢از روستاي مرويال ٢١زني به نام آدهپست جديد 
ن و شراب كه نا ديگويمكاتوليكي  يهاآموزهيكي از كرده بود شك مقدس عشاي رباني 

 هاانسان(اگر چه  شوديمطور واقعي به جسم و خون عيسا دگرگون عشاي رباني به 
ري ا سپس به سوي ناباو). گويا اين شك خانم آده ركنندينماين دگرگوني را احساس 

مرد چگونه ممكن است كه من «، ديگويمبرده تا اين كه با گريه به شوهر خويش 
شوهر او را تهديد كرده و از او » اعتقادي به خداوند و ارباب خودمان نداشته باشم!

  كه براي اعتراف به پيش يك آخوند مسيحي برود. دهديمسپس دستور  رديگيمتعهد 
: ندكيمخاله خود گفته و درخواست كمك  بهرا  هانيهميز آده بعدي ن هفتهدر 

ه راستي پيكر عيسا ب خاله چكار كنم كه به خدا اعتقاد و باور پيدا كرده و باور كنم كه«
وي شاهدي بر ضد با بازگويي پاسخ خويش به آده خاله  »در روي محراب است؟

 يهاشهياندبا  بكوش تا تزكيه شوي تا بتواني ببيني و ديگران را ترسختكه  گفته بودخاله  ،گشت

                                                 
21. Aude 
22. Merviel 
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چون آده شك خويش را است ده نيز دردآور ! حتا تصور رنج آه خودت گمراه نكناحمقان
سرانجام بازپرس آشكار ساخته و تنها چيزي كه در دالنه در برابر شوهر، خاله و خوش

ويختن آمحكوم به  براي باقي عمرهر بار نصيب وي شد ترس و خشم بود. در پايان وي 
  شد. بر گردن زردرنگ ييدوتايك صليب 

  
  

  گيلوميت از اورنالك
به  صندلي تفتيش عقايد افتاد  ٢۴از روستاي ارونالك ٢٣گيلوميتخانم سرانجام گذر 

 گفته بود كه به وجود روح شك دارد. -شناختيمگويا هر كسي كه -چون به ديگران 
را  خودشان در سال پيش گفتگو فراخوانده شدهپيش اسقف  هكه بگيلوميت  دوست

  .كنديمچنين بازگو 
ناهان زير گ ترسديمكه از روح خودش  ديگويمزماني كه دوست گيلوميت به او 

 دوست »نه! روح همان خون است.اروح؟ ديو« ديگويمبسياري از او سر زده، گيلوميت 
در  دهديمگيلوميت گفته بود كه ديگر اين سخنان را نزند كه گيلوميت گويا پاسخ 

چه «، ديافزايمپيشگاه هر كسي كه دوست داشت اين سخنان را خواهد گفت و 
  »را بگويم؟ هانيااگر  دهديمپيشامدي رخ 
كه ويد سخن بگگفتگويي درباره فورنيه همسايه ديگري را فراخوانده تا اسقف 

ي تا زماني كه خون جار ديبريمبود. زماني كه سر غازي را  كردهاستداللي گيلوميت 
بود غاز زنده بود براي همين گيلوميت استدالل كرده كه اين همان است كه مردم 

سرانجام فورنيه گيلوميت  همان خون است. -ت زندگيجوهر و ماهي -نامنديم» روح«
افشاري خويش پ يشهياندبر نه تنها رنيه، گيلوميت فوبازپرسي . در برابر خوانديمرا 

كرد كه روح همان خون است بلكه اين ديدگاه را بيان داشت كه مرگ پايان هر چيزي 
آينه  هر -» را كسي به تو ياد داده است؟ هانياآيا «است. هنگامي كه فورنيه پرسيد، 

يار گيلوميت چيز بس -نگراني آنان بوده نيتربزرگغير رسمي  هاشهياندگسترش 

                                                 
23. Guillemette 
24. Ornolac 
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قاد اعت هاآنانديشيده و خودم نيز به  هاآننه من خودم به : «ديگويمي انگيزشگفت
  »دارم.

ذشته گ مربوط بهوي  يسرسبكاين خانم سرانجام فورنيه را مطمئن ساخت كه 
بوده و او به طور كامل به باورهاي مذهبي برگشته است. زماني كه فورنيه از او پرسيد 

: دهديمپاسخي بسيار سنگين  ييگوراستچه چيزي مايه اين دگرگوني گشته، با 
. من از تو بازجويي كند خواهديماسقف براي اين سخنان شنيدم كه اربابم گفت كه «

  »م را از آن زمان دگرگون ساختم.گاهبه خاطر همين من ديد دميترسيماز اربابم اسقف 
ي كه يك چليپا دوتاي شوديممحكوم براي بقيه عمرش اين خانم نيز مانند آده 

  زد.يزردرنگ به گردن بياو
  
  

  داليرهريموند 
بود كه انگار  ١متهم فورنيه يك روستايي به نام ريموند داليره نيترجذابگيراترين و 

) دوباره پا به جهان گذاشته است. گواهان گفته بودند 4دياگوراس (بنگريد به بخش 
مت رستاخيز و قيا كه ريموند گفته كه خدا هرگز جهان را نيافريده، جهان هميشه بوده،

افسانه است و گوشت و خون عيسا در عشاي رباني چيزي مگر نان و شراب نبوده هم 
ندارد و بخشش به تهيدستان نه براي روح خودش  يهيچ معناي هايروحانچنين مراسم 

  بلكه براي اين است كه انسان خيرخواهي است.
، بلكه ارددخدا ن ربطي به عيسازاده شدن يك بار گويا به دوستي گفت بود كه 

ف سپس ك -» تنها از نزديكي مرد و زني مانند هر كسي ديگري درست شده است«
  .كنديمده و چندبار به اين نكته اشاره را به هم كوبي هادست

كه اين سخنان شيطاني  هشدار دادهبه ريموند گواه كه  شوديممطمئن فورنيه 
بوده و گوينده سزاوار مرگ است. ولي ثبت نشده كه ريموند كشته شده يا كشته 

  .شودينم

                                                 
1. Raimond de l’Aire 



 

 

 
  
  
  
  
  
  

  6بخش 
  روشنگري تضربا

  
  در اين بخش

 فلسفه يونان كشف دوباره 
 دانش بنيه گرفتن 
 آموختني انگيزه 
 انقالب (در بيش از يك شيوه) در فرانسه 
 متحدهاياالت ادگذارانيبن نگاهي دوباره به 

  
تاريخ روشنگري  يهادوره نيترمهمميالدي) يكي از  هجدهمخورشيدي ( دوازدهمسده 

 نيترسختدربرگيرنده  شوديماين دوره كه دوره روشنگري ناميده  را بخود ديده است.
چالشي است كه براي دين پيش آمده است. اين دوره هم چنين نخستين باري بود كه 

  د.به پا خاسته و خود را بيخدا ناميدن ييهاانسان
راي باروپا  در آغاز. چون دستگاه و سسيتمي كامل پديدار نشدولي روشنگري 
. اين بخش پيمود طوالني و گاهي دردآوري را اهير هزارسالهبيدار شدن از خوابي 
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ش نقش مهم دان يان در يونان و روم باستان انداخته وگراشكنگاهي به كشف دوباره 
جهان خودسر  ميدان رزمهنگامي كه هنوز پيش از پريدن در كند را بررسي مي

ه بهر چيزي و حتا صحنه براي جايي كه نوزادي بيش نبود روشنگري  يهاشهياند
  آماده شده بود.خدا چالش كشيدن 

  
  

  به روزگار كنوني باستانآثار انتقال 
  

هيچ فرهنگي به اندازه فرهنگ يونان باستان در تمدن غرب دخيل نيست. سهم فرهنگ 
اضيات، هنر، ، رييشناسستارهفلسفه، پزشكي، اخالق، دولت،  -بسيار آشكار است يونان 

را  هاآن فهرست كردنزحمت كه  -شورانگيز هاينامهنمايشو  هاداستانرقص، 
  .كشمينم

 كوچه و پسولي اين سهم آشكار فرهنگ يونان باستان به خط مستقيم از 
آتن به سده بيست و يكم نرسيده است. از همان زماني كه امپراتوري روم  هايكوچه

د زبان يوناني را نيز با خودانش فهم و سقوط كرد  هپاشيداز هم در سده پنجم ميالدي 
هاي باندلبستگي به زشده و  سپرده به فراموشيروم  وپرورشآموزشبرد. كل سيستم 

با . نيز از ميان رفتهمراه با آن هر گونه دلبستگي به كتاب بيگانه كه هيچ بلكه 
برگردان نشده و نخوانده رها شد. حتا بدتر  هاسدهيوناني براي  يهانوشته نيترارزش

يه و عكرده و ادكهنه  يهاكتابآغاز به بازيافت  وسطاييقروننخستين نويسندگان 
  نوشتند. هاآنفهرست خريد روزانه را روي 

بود، ندار ميان -جهان اسالم و كليساي كاتوليك -جفت ناهمگون اين اگر براي 
ه را از دست داده و بنياد بيخدايي نوين نيز به باد فنا رفته اين ميراث باشكو اروپاشايد 
حفاظت نكرده يونان در زمان خواب طوالني اروپا  يهاشهياندها از در واقع اگر آنبود. 

وده ي بيخدايي بعدي حياتي بهاشهياندبودند انقالب دانش و روشنگري كه هر دو براي 
  .دادينمشايد به هيچ رو رخ 
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  : پژوهشگران مسلمانيونان به اروپا يهاشهياند بازگرداندن

الدي) هشتم مي(خورشيدي دوم  يسدهبه اروپا از دانش يونان برگشت  راه پر پيچ و خم
 تردقيق. اگر گردديمآغازين دوره زرين اسالمي از بغداد آغاز  يهاسالدرست از 

يوناني آغاز دوره زرين اسالمي بود. افزون بر  يهانوشتهبخواهيم بگوييم كشف دوباره 
يادآوري نمودم اسالم به واقع شايسته اعتبار براي اين  5اين همان گونه كه در بخش 

 هاتهنوشزرين نيست، بلكه اين پژوهشگران در جهان اسالم بودند كه ارزش اين  دوره
ر نتيجه د دان كردند.را دريافته و آن را با وجود مخالفت خليفه اسالمي به عربي برگر

گوهربار يونان باستان را كمابيش از زباني مرده به و نوآورانه  يهاشهياندپژوهشگران 
ر به ه - شدگردان به چه زباني بر هانوشتهكه  مهم نبود زبان زنده ترجمه نمودند.

فلسفه يونان و دانش به راه افتاده و پژوهشگران  يهارگبار ديگر خون در صورت 
وخت رفته و س ترشيپرا جذب كرده، به كار بسته و بر پايه آن  هاآن ١بغداددر  يتشنه
  زريني از فلسفه و دريافت را براي سه سده فراهم نمودند. يدوره

و به  رخنه كرده ٣و اسپانيا ٢در طول همين زمان امپراتوري اسالمي به سيسيل
را آورد. اسپانيا يك كانون شكوفا دانش  شدهبرگردان يهانوشتههمراه خود فرهنگ و 

  يونان باستان درست در دل اين دانش بود. يهاآموزهاسالمي شده و 
نگفتني به  ۴يسال اروپاي مسيحي و اسپانيا مسلمان دانس 600براي نزديك به 

براي مدتي هم ديگر را كشتند نخست  .شوديمخوانده  ۵ستايونككرپا كردند كه به نام 
ز اين سو اسپس براي چند نسل پيوندهاي اكتسابي پيدا كرده و پژوهشگر و با سوادان 

. رخاستندببه كشتن هم ديگر دوباره  سپسو  به آن سو رفته و آن سو به اين سو آمده
 اخويش را به بيشتر اروپ يوناني راه يهانوشتهو  يهاشهيانددر زمان دادوستد دانش، 

                                                 
1. Baghdad 
2. Sicily 
3. Spain 
4. Dance   جنگ                                   
5. Reconquista سقوط آندلس                    
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ولي  شده راندهايبري براي هميشه  رهيجزشبهاز ها عربهنگام ركونكيستا پيدا كرد. در 
  رستاخيز قاره كاشته شده بود. يهابذر

  
  كاتوليك دوپهلوينجات بيخدايي: نقش 

در حالي كه اروپا پس از فروپاشي امپراتوري روم در سراشيبي نافرهيختگي افتاده بود 
اي اصلي بر ازينشيپرا  يسوادآموزچندين فرقه كاتوليك به راه ديگري رفته و 

كه شخص  كرديم تعيين ۶فرقه رهبانيتيكي از قوانين  روحانيون خويش قرار دادند.
بايد  توانستينمآيه از مزامير را بخواند. اگر  20 بتواند خواهان پيوستن به فرقه بايد

  تا روزي كه بتواند بخواند. ديديمسه بار در روز آموزش 
اين  در يراهبداشتند. اگر اجباري روزانه  يخوانكتاب  ساعتبنديكت  راهبان
ر شده و كيف شديمو اگر الزم ديده  شديمآشكارا بازخواست  خواندينمساعت كتابي 

بيش هميشه با آواي بلند كتاب خوانده گاهي تفسيرهايي . ارشدها كماردخويمكتك 
گر . اخورديمكتك ، كرديمديدگاهي را بيان  ايآيهدرباره  راهبي. اگر افزودنديمنيز 

! خواندن براي روان خواندن بود نه خورديمكتك  كرديمپرسشي درباره تفسير ارشد 
  براي شك كردن نبود.براي افزايش آگاهي و هم چنين بدون شك 

ان بود فلسفه يونان باست يهاآموزشگاهجو  بابسيار آشكاري در تضاد اين محيط 
. ولي دكردنيمكه كنجكاوي و مخالفت را هم چون يك عنصر اصلي يادگيري تشويق 

ين نياز ا خواندن بدون انديشيدن نيز بهرحال بهتر از نخواندن هست. يكي پيامد جالب
ه بود ك هاكتابخانهنسبت به  هاكتابزودتر فرسوده شدن  هاصومعهبه خواندن در 

ه ديني كه پيوسته نياز ب يهافرقه. براي همين اين مانديم هاقفسههميشه در  هاكتاب
زرگ ب يهاصومعهرا نيز آغاز نمود. در  هاكتابخواندن كتاب داشت رونوشت گيري از 

تن ميرزابنويس در سكوت، در  20اهي با حتا گ ٧اتاق نوشتن به نامپرنور  يهااتاق
روزگار باستان را  يهاشهياندسخنان و تا سراسر ساعات روشن روز رونويسي كرده 

ابخانه . كل كتبه كلي اوراق بود يهاكتاب گاهي اين رونويسي از روي و رنددا نگهزنده 
                                                 
6. Monastic order 
7. Scriptoria 
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برجا  راز. اين شديمرونوشت  پيوسته وسطيقرونرونوشت شده و در سراسر  هاصومعه
فروپاشي روم در اروپا به جا مانده و  يونان باستان است كه پس از يهانوشتهندن ما

  به دست مردم رسيد.ي آغازين رنسانس هاسالدر سرانجام 
 رادي روم ناتودر حال نابودي  يهاكتاباين در ميان ارسطو،  يهانوشتهافزون بر 

بود  كتاب پيرامون تصور جهاني بدون خدا نيتركاملنوشته لوكرتيوس كه نخستين و 
الش به چي اراده بر جا مانده برانگيزندهكه بسيار دوستدار آن هستم. آخرين جلد  -

به رنسانس رسيده و محركي براي رنسانس و  در وجود خدا،كشيدن و شك كردن 
و  استوار يهاقلمبه  هاكتابكمي از سپاس و قدرداني وجود اين روشنگري گشته، 

خش (پيرامون اين كتاب در ب .رسديمكاتوليك وظيفه شناس ي روحانيون درزش باسواا
  .)مانوشتهاي سخنان شاعرانه 11

  
  

  ٨هيتا(بد) نام شدن: 
  

 يشخصبوده است. امروزه اين واژه به  ١٠سوآتوادر يونان باستان » ٩بيخدا« يواژهبرابر 
آن را به شخصي  هايونانيكه به هيچ خدايي باور و اعتقاد ندارد ولي  شوديمداده 

 ياهااستثناست. غير از  كردهيمو جايگاه مشخصي را رد  كه خدايان يك زمان دادنديم
كه به  شدنديمخوانده  آتواوسكساني ) 4(مانند دياگوراس، بنگريد به بخش كميابي 

  خداياني باور داشته ولي اين خدايان ريشه در باورهاي خانگي نداشت.
 (شانزدهم ميالدي) در فرانسه به در ميانه سده دهم هجريدوباره اين واژه 

دوباره پديدار شده ولي باز هم به طور دقيق به معناي امروزي ) Athée(يه صورت ات
 چيزي نبود كه شخصي -بودبرچسب . اين واژه پيش از هر چيز يك رفتينمبه كار 

ه ك به معناي آن بود كند بلكه يك اعالم جرم بود. فيتوصبخواهد خودش را با آن 
متهم خداي انجيل و تورات را انكار كرده است. اگر شخص مورد اتهام هم چنين وينشو، 
                                                 
8. Athée 
9. Atheist 
10. Atheos 
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بودا يا بقيه خدايان را انكار كرده ارزش و اهميت چنداني در آن زمان و مكان نداشت. 
سده  پاياني يهاسالانكار خداي ابراهيم به اندازه بسنده و كافي تكان دهنده بود. تا 

را بيخدا  يشخوروشنگري هيچ يك از اروپاييان دوره ميالدي)  هجدهم( دوازدهم هجري
م واژه هنوز تنها براي رد كردن خداي تورات و انجيل به كار نناميد. حتا در آن هنگا

  .رفتيم
يژگي وم هجري (بيستم ميالدي) بيخدايان آشكارا هيچ سيزده يسدهميانه ي تا 

ز امن باور و اعتقاد دارم كه هيچ خدايي «يعني نگفتند : به وجود نياوردندرا جهانشمول 
من نه تنها به خداي شما بلكه به هيچ توصيفي وجود ندارد. با هر شكل يا هر نوعي 

 يافت يآورالزامشواهد و مدارك نو و كه  تا هنگامي خداي با نام و بي نام باور ندارم.
  »، روز خوبي داشته باشيد.كنميمرا رد وجود خدا نديشه اشود، من 

  
  

  سراسر نو براي انديشيدن: انقالب دانشيك ييافتن راه
  

خورشيد در سامانه خورشيدي در سال  مركزيتكوپرنيك پيرامون و فرضيه انگاره 
ميالدي) منتشر شد، هر چند هنگامي كه به قفسه كتابفروشي  1543هجري ( 922

ده بود. مر با هوشياريچند هفته پيش رسيد، دست نويسنده از اين جهان كوتاه شده و 
 اينن را باور كردند، اگر چه شمار اندكي از مردم آن را خوانده و حتا شمار كمتري آ

ناميده شدن آغاز انقالب دانشيك و علمي  رويداد به اندازه هر امر ديگري براي
  شايستگي دارد.

  

  

 
 يئورتكه انقالب دانشيك به واقع درباره بسپاريدخاطربهبايد
اي تعريف يك شيوه نوين نيرومند بر رامونيپنبود. اين انقالب  ايويژه

يدن و به نوين پرس يوهيشانديشيدن درباره گيتي و كائنات بود. اين 
با كوشش براي كنترل بنيادها و بر پا ساختن  هاپاسخچالش كشيدن 
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عيني ارجاعات نه تنها در دانش انقالب براه انداخت يهاچهارچوب
در نظام هستي را به و جايگاه خودش بلكه ديدگاه انسان از خودش 
 طور انقالبي دگرگون ساخت.

  
هر چند انقالب دانشيك گرايش به زير پرسش كشيدن خدا نداشت، ولي 

يك گام بزرگ براي ممكن ساختن ديدگاه بيخدايي بود. تا شواهد خواست عيني بودن 
غيرقابل  يهافرضشيپهنگامي كه هر شخصي درون سيستم ديني بينديشد كه بر پايه 

چون ست اآسماني درست  يهاكتابفرض كه پيشهم چنين اين  -گذاشته شدهپرسش 
عينيت  دادنقراربا  .استدشواربسيار يافتن راه برون رفت  -نديگويمچنين  هاكتاباين 

به عنوان هدفي ارزشمند براي كوشيدن و نشان دادن اين كه پيامد آن چه اندازه 
 مينهز، انقالب دانشيك ديداريبرمجالب باشد، هنگامي كه گامي در اين راه  توانديم

مر به ثهر چيزي پس از به طور دقيق ديني و  يهاشهياند پيرامونروشنگري چالش 
  خودش را فراهم نمود. رسيدن

ي در ول در تاريخ غرب است. يهاشرفتيپ نيتربزرگاز رنسانس و روشنگري 
و  هاانانس در استخر ييهازهيسنگرپرتاب مقايسه با انقالب دانشيك و علمي، تنها 

  است.در اين استخر  ١١يك گلوله توپ جك بلكپرتاب انقالب دانشيك 
بات كه اث اندازديماز رخدادها در انقالب دانشيك نگاهي  ياپارهبخش بعدي به 

ده است. بدون اين پيشامدهاي كليدي بعدي بيخدايي مهم بو يهاشرفتيپدر  شده
ولي با اين  .بوددر حال تاتي كردن هنوز و راه در جا زده بيخدايي در همان آغاز 

ام به گهواره بيرون آمده و براي نخستين بار ، بيخدايي از گهانگرشدگرگوني حياتي 
  ميدان گذاشت.

  
  

ه انداخت؛ گاليله پشتوانجهان بيرون  يتمركز از  يگردنپسكوپرنيك زمين را با 
  انسان خفت و خواري: نخستين او شد

                                                 
11. Jack Black cannonball 
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خت ساحساسي و رواني كه كوپرنيك به راه انداخت  يلرزهنيزمفراموش كردن امروزه 
ر زمين دوي سرانجام وي را به نتيجه رساند كه  يهاپژوهشكه اي زمين لرزه ،نيست
ر يگد يك سياره معمولي باشداگر خورشيد در كانون و زمين تنها كائنات نيست.  ميان

. ندبر جا نمي مات احركت سيارو مشكالتي توضيح و روشنگري  هايدشوارهيچ يك 
شد،  هاآنرسيده و جايگزين از راه  يتربزرگو مشكالت  هايدشواربي درنگ ولي 

گويا كه ع موضواين  كفروتني، با در شيرينياز  يمانند نياز مردم به خوردن تكه بزرگ
تئوري  شنيدن .انده، مهم نبودهپنداشتيمتر كه پيشها هم آن اندازهنظام هستي در اين 

زمين  هاانانسكننده بوده باشد. در انديشه پريشانكوپرنيك در آن زمان بايد بسيار 
وره داريد مزامير سشك اگر دراين باره  -ست تخت خدانه تنها مركز عالم هستي بلكه 

ز ا يكيكه ناگهان شبي، زمين  بودگرد زمين در حال گردش . جهان را ببينيد 93
ه آسمان بكساني آن شب كه  كنممجسم  توانمميدر ساختار فضا.  چرخانشد،  ندهچرخ

 آن شبو به احتمال بسيار شام  دادهناگهان تعادل خويش را از دست بودند زل زده 
 بگويم كه پس از اينر حاشيه بايد به عنوان يادداشتي د .به دهانشان زهر شده است

يك  هاتارهسدستاويز براي طالع بيني از روي  يهمهكه زمين ديگر كانون گيتي نبود 
 آمريكاييميليون  100خبر اين پيشرفت هنوز به نزديك  هر چند -شبه نابود شد 

  نرسيده بود.)
با  كهن بطلميوس يسامانهكوپرنيك پيرامون حركت سيارات بسيار بهتر از 

درصد از  95روشنگري كرده بود. ولي  ايسياره يهاچرخششاعرانه و  هايوخمپيچ
قابل مشاهد مستقيم بود تا بتوان از آن هيچ گواه و مدرك  كتاب او رياضيات و بدون

وني خواستند سرنگيه مك ساختيمتر را آسانكساني كار . اين موضوع سخني گفت
نجاه پگذشت برآورد كرده كه پس از  هادانتاريخ. نپذيرندزمين را از تخت باشكوه 

به واقع اين انديشه را پذيرفتند.  شناسستاره 15سال از چاپ كتاب در سراسر اروپا تنها 
 د كردند.ر درنگبياين انديشه را  -ساي كاتوليكيسلسله مراتب كل شامل -ديگران 

 ه ويژه خدا، به اشرفاشرف مخلوقات نيست، به مخلوق مورد توجانسان اين نظريه كه 
  ؟داديممخلوقات چه حسي 
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  است. پرسش خوبي
ميالدي)  1600آغازين  يهاسال( خورشيدي 900سده  پاياني يهاسالدر 
 با تلسكوپ بهسازيهرمز (مشتري)  يهاماهفازهاي چرخش ناهيد و  رصد گاليله هنگام

 خودش ازو پشتيباني  يهاافتهيدست پيدا كرده و مدرك و شواهد شده خودش به 
وي  يريگجهينتمنتشر ساخت. تفتيش عقايد اعالم داشت كه را نظريه كوپرنيك 
  .آن بود رد شدنمانند آن اعالم غير قابل پذيرش بودن  زيراپذيرفتني نيست 

او همه  زندگيبر سر  يامعاملهدر  گاليله دستگير شده و به ارتداد محكوم شود.
ا زير خويش ر يهاگفتهكه او دوباره  گويندميخويش را پس گرفت. (برخي هاي گفته
دگي نه بقيه زن لهيگال ).كنميمواگذار  سازانافسانهولي من اين را به  -كرد دييتألب 

ا ت حصر خانگي گذارند تا مشكلي در كار چرخش گيتي پيش نياورد.ساله خويش را در 
ميالدي) مذهب كاتوليك هنوز به آموزه گردش زمين به  1820هجري ( 1200سال 

هجري  1214ولي در سال  .كرديماشاره » تنها يك فرضيه«گرد خورشيد به عنوان 
ممنوعه بيرون  يهاكتاب ياههيساز  لهيگال يهاكتابميالدي)  1835خورشيدي (
 1992( 1371دانست... در سال  گناهيبپاپ جان پل دوم گاليله را سپس آورده شده و 

  ميالدي).
 بيرون كشيدن كره زمين از كانون ونه كوپرنيك و نه گاليله بيخدا نبودند و 

ان خفت جدي انسولي اين نخستين  .نداشتخدا كاري به رد كردن مركز گيتي هيچ 
 ت. پس از اين كه زمين از مركز كائناكشيدبود اگر چه چند بار ديگر بايد خفت مي

 هايينادرستمي بايد گشت كه  ترنآسادرك آن بيرون انداخته شد، براي مردم 
  باشد.وجود داشته  نيددر  نيز يديگر

  
  

نگره و نظريه نوين ويستون  -)شدني نيستيا آشتي دادن دين و دانش (
  درباره زمين
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 ١٢پيدايش كتاببي كم و كاست  قرائتدر سده بيست و يكم كوشش براي آشتي دادن 
مي دارد. ك يانسان دانستن يشيوهجدي از و نياز به دركي نادرست  امروزيبا دانش 

ميالدي) دانش تازه  1696هجري ( 1075. در رساندينمنابكاري نيز آسيب بزرگي 
  شيرخوار بود.مانند نوزادي  شناسيزمينو  كردتاتي تاتي ميداشت 

در همان سال  ١٣ويليام ويستنپس هنگامي كه يك عالم الهياتي انگليسي به نام 
ازد س كوشيد تا كتاب پيدايش را با آگاهي اندك دانشيك و علمي پيرامون زمين همنوا 

بعدي مورد  يهاسدهدر  »١۴طراحي هوشمند« يهايبازبچهاين كوشش هم اندازه 
. تئوري نوين ويستن درباره زمين نخستين كوشش شايسته ستايش قرار نگرفتترديد 

فرينش چگونگي و زمان آدرباره  ويستندو دستگاه بود. با براي منصفانه برخورد كردن 
در  از شهابي كرديمپيرامون زمين (كه گمان  جهان، توفان بزرگ و حتا خاستگاه هواي

  فت.بود) سخن گ زيانگشگفت ياهيفرضكه به راستي يك انگاره و  -حال گذر آمده 
اب كت شناسي دودمان ترشيپچند نسل كه بود  ١۵آشرجميز  يمذهب همويستن 

پيش  4004اكتبر  23آسماني را به كار گرفته تا به تاريخ دقيق آغاز آفرينش برسد: 
ي ول شوديماز ميالد. امروزه آشر براي به دست آوردن اين تاريخ مورد تمسخر واقع 

ه با بمنصفانه نيست. وي كوشيده تا  مسخره كردن وي در واقع كنميمگمان من 
ا دانشيك ر رانهيگسختيك شيوه ن زمان محدود در دسترس در آ يهادادهكارگيري 

در سده يازده هجري  ييهاكوشش. آشر و ويسن براي چنين در اين باره به كار گيرد
همتايان نوين خويش، حكماي هستند. برخالف هر دو شايسته ستايش ميالدي)  17(

ر دنزدند.  كوريبه و به عمد دانسته در برابر دانش خويش را  هاآن ،الهي اين روزگار
  .دانش به اندازه بسنده رشد نكرده تا دورتر ديده شودها زمان آن
  

  

                                                 
12. Book of Genesis                                یکی از کتابھای تورات 
13. William Whiston 
14. Intelligent design 
15. James Ussher 
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  پنهاني نوشتهدست هم زدن آش:به 
  

بسياري در جاهايي مانند چين به وجود آمده و  يهاسدهبيخدايي  يهاآموزهاگر چه 
از بيخدايي اروپايي (به جز شمار اندكي در يونان  يانشانه نيتركوچكسرپا است ولي 

. در اين شودينمديده ميالدي)  1600 يانهيمهجري ( 900پاياني  يهاسالباستان) تا 
 . انديشمندانكشديمبي نامي پديدار شده كه وجود خدا را به چالش  يهاكتابزمان 

. اندندرسيمرا به دست هم  هاكتابآن زمان پنهاني اين افراد كمابيش خوشنام بزرگ و 
رين آخ خدا وجود ندارد ه كهگفتاين توهين به مقدسات به شدت غير قانوني بود و 

  حد توهين به مقدسات بود.
. شديمپنهاني و سري شناخته  يهانوشتهدستيا  ممنوعهبه عنوان  هاكتاباين 

ه يونان از چندين نوشت شدهيگردآور يادهيگزنخستين كتاب پديدار شده از اين دست، 
 يهالاستدالبا  ييهاكتاب .ديكشيممذهبي را به چالش  يهاشهياندباستان بود كه 

 هتازه رويداده به آن ها افزوده شدانقالب دانشيك  دربه دست آمده  ديدگاهكه اصلي 
اور بپيرامون عدم  افراد يهااستداللكه رسد ميكوچكي  يهاجزوهنوبت به پس س. بود

آغاز به پديدار شدن در سراسر  و -جزوه  200در كل بيش از  - هگرفترا دربربه خدا 
  قاره اروپا نمود.

ا ) ب، مردم نيز (نا آشكاراممنوعه يهانوشتهبا پديدارشدن ناگهاني اين همه 
فتگو و آغاز به گ حتا به انديشه كسي خطور نمي كرد ترشيپكه چند نسل  ييهاوهيش

اني خدا را از زندگاين متون  گمانيبانديشيدن درباره بودن و وجود خدا نمودند. 
شمار ايد ، شرا دادنخست  حتا روشنگري نيز هشدار-رون نرانده اروپاييان بيروشنفكري 

ي رنخستين با ،نامبي يممنوعه يهانوشتهولي اين  .ها را از دست داداندكي از كارايي
ند پرداختاين احتمال به اروپاي نوين به طور جدي اوليه كه مردم  نمايدميرا مشخص 

 (براي كه آغازگر چيزي باشد.وجود نداشته دم و دستگاه الهي شايد هيچ گاه كه 
 10خش دايي به بپنهاني و ممنوعه در تاريخ بيخ يهانوشتهجزييات بيشتر پيرامون 

  بنگريد.)
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  رجز خواندن يك روحاني بيخدا
  

 140يك جهاد  يهابيآسپاياني سده هفدهم ميالدي هم چنان كه اروپا از  يهاسالدر 
 -با اين كه به خدا باور نداشت - ١۶، مرد جواني به نام ژان ميلهافتييمساله بهبود 

شد. وي به اين سو رفت چون پدر و مادرش دوست داشتن او  يكاتوليك روحانييك 
از درون مذهب بيشتر از بيرون  توانديمكه  كرديماين كاره شود و خودش نيز حس 

  به مردم كمك رساند.
ساله به عنوان يك روحاني، بيخدايي ميله و تحقير او نسبت  40در گذر مسيري 

كه مذهب  كرديمگشت. در حوزه كليسايي خودش حس  ترژرف هانيدبه همه 
هاي نادرست و گفتگو پيرامون زبار آورده، باور به چي نوكر صفتكاتوليك مردم را 

است  ورهاي ديني نه راحتي به همراه دارد و نه الهام بخشبي ارزش است و با هاآن
ه گير افتاده پيش كه در اين دانستيمبه همراه دارد. ولي بلكه بدبختي و ترس بيشتري 

  خودش را نداشت. يهادگاهيدو از ترس دستگيري و اعدام توان آشكار ساختن 
ن به تهيدستا يرسانخدمت-آخوندي خودش را  يروزهبنابراين ميله وظايف هر 
 نمازخواندن ميت و غسل تعميد و  يسپارخاكبه ، نو فقرا و بيماران، روضه خواند

ار بر روي شاهك گشتيبرمولي شب هنگامي كه به حجره خودش  .داديمانجام  - تيم
در حد كتاب در اروپا كه آشكارا از ديدگاه يك  ينوشته ين: نخستكرديمخويش كار 

يك  -ه و نام نويسنده نيز بر خود داشت و چه نامي هم روي آن بود بيخدا نوشته شد
  روحاني مذهب الهي كاتوليك.

سپس كتاب را باقي گذاشت تا پس  نوشتيمميله براي مردم بخش خودش 
و  نآميزتريتحريك، انگيزترينشگفتاز مرگش پيدا شود. كتاب ميله يكي از 

                                                 
16.  Jean Meslier  
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در تاريخ بيخدايي است. (براي جزييات بيشتر در باره گفتارهاي  هاكتابپيشروترين 
  بنگريد.) 11ميله به بخش 

  
  

  خطرناك: فيلسوفان عصر روشنگري يهاشهياندانديشيدن به 
  

 ، دوره و عصر روشنگري نيز پيشيشياندروشناجتماعي و  يهاجنبشز ابسياري مانند 
بودن آن گماني داشته باشد، نيمي از راه خويش را  جنبشاز آن كه حتا كسي درباره 

 ١٨) بل11(بنگريد به بخش  ١٧مانند اسپينوزا يطي كرده بود. انديشمندان ارزشمند
و  هاپرسشو پديدار شدن ناگهاني  انفجار براي(بخش بعدي)  ١٩) و ولتر15(بخش 

ده كه در سراسر س ينيبذره. اي را بنياد گذاشتندشالوده گر نوينچالش يهاشهياند
 هجدهمدر سده  كرديمهفدهم ميالدي براي نگريستن به جهان طبيعي چرخش 

 ندان دلپذير نبود. داراييچ هاي آنيافته ليو -ميالدي به سوي جامعه انساني چرخيده 
شتر بيدر دستان شمار اندكي متمركز گشته در حالي كه  بادآوردهو ثروت و قدرت 

ر بدون آن كه هيچ دخالتي د سوختنديممردم در فقر و تهيدستي و بدون هيچ قدرتي 
چندين شاه دست نشانده و مذهب كاتوليك  داشته باشند. اين وضعيتپديد آمدن 

داشته و نفوذ بسيار شديدي را براي  اختياررا در  هاثروتو  هانيزممقدار بزرگي از 
  .دبريمبه كار  مردمكنترل پندار و رفتار و حتا آرزوهاي 

 يهاهشياندامريكا به سوي  يهايكلندر سراسر اروپا و در  هاشهياندگفتارها و 
بر  افزونولي  .ديچرخيمتندرو مانند حقوق اساسي بشر، آزادي فردي، مدارا و برابري 

فوذ ن گرفتيمرا  هاحوزهسدي كه جلوي پيشرفت در اين  نيتربزرگشاهان و اشراف 
  كمرشكن مذهب بود.

                                                 
17. Spinoza  
18. Bayle 
19. Voltaire 
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همكاري داشته، ولي » خطرناك« يهاشهياندنوين در اين دوره  يشماريب افراد
ما را با رايحه آن زمان آشنا سازند.  تواننديمشمار اندكي از اين انديشمندان جا افتاده 

  .كنديمبخش زيرين اين انديشمندان و پندار آنان را معرفي 
  

  ولتر با هابدنامسقوط 
بود، دئيست يا خداانگار به  ٢٠خداانگار) بيخدا نبود بلكه 1694-1778( يولتر فيلسوف

معناي باور داشتن به خدايي خوب ولي بدون مداخله در امور انساني و بدون ارتباط با 
دعا خواندن بي نتيجه و هيچ كيفر و عذابي در كار نيست. در اين نگرش انسان است. 

 بودم به احتمال بسيار خداانگار آنجا(با ميزان دانش و آگاهي آن زمان اگر من نيز 
م هسازمان دار ساخته  هانيدمراسمي كه كه خرافات و  پنداشتنديمها بودم.) دئيست

يا وحي  هاسنتباور ندارند كه  هاآن .رديگيمدر سر راه درك انسان قرار چون سدي 
 تنها راه معتبر ورا به عنوان راه معتبري براي درك خدا و آفرينش بوده بلكه خرد 

ه چالش بايد بسنت و وحي معتقد هستند كه بنابراين و  شناختهدرست براي درك آن 
  بيرون انداخته شود.بايد از گردونه  بشودكشيده شده و هر جا كه 

كه همراه با نكوهش  نمودمينقد بيخدايان زمانش صرف را  مدت طوالنيولتر 
اگر خدا «آموزه خدا چنان پرارزش و مهم است كه  گفتيم. او هاستفراوان از آن

ولي به اين دليل كه او دين زمان و » وجود نداشته باشد ناچاريم او را اختراع كنيم.
كشور خويش را به چالش كشيده بهر حال پيوسته متهم به بيخدايي شده چيزي كه او 

ه وست نداشتخواه د ،خواه دوست داشتهباري . ساختيمرا بسيار آتشي و خشمگين 
بيخدايي در دوره  يهاشهياندبنيادي براي  ،هوشمندانه و گوياي وي يهاچالشباشد 

  فراهم ساخته است.را روشنگري و پس از آن 
سد براي پيشروي و  نيتربزرگمانند ديگر هم عصران خويش ولتر مذهب را 

خوشش از آن وي كه است  ييهاجملهيكي از !» ٢١اكازيه افام. «دانستيمپيشرفت 
ا. ر به ويژه مذهب و آخوندها -! را چيزهاي ننگينبشكن و معناي آن اين است،  آمديم

                                                 
20. Deist 
21. Écrasez l’infâme 
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خرافات سراسر « گفتيمولتر : شمرديمخرافات را دشمن و خرد را باالترين هدف 
بنيادهاي عصر و دوره .» كنديمرا مهار  هاآنجهان را به آتش كشيده و فلسفه 

بر دوش  -آتش انقالب فرانسه پايان دوره روشنگريهم چنين برانگيزنده  -روشنگري 
  هيچ فيلسوفي به اندازه ولتر نبوده است.

  
  »انديشيدن داشته باش! جرئت«دلِ دانستن: شعار كانت 

) يك دئيست و خداانگار بود و 1724-1804( ٢فيلسوف اهل پروس ١امانوئل كانت
افزون بر اين كانت » الزم است. گراعملاز يك ديدگاه «وجود خدا  كرديماحساس 

ازمان س يهانيدطبيعي را بهترين راه شناخت جهان دانسته و  يهاليدلنيز مانند ولتر 
  .دانستيمدار، عبادات و خرافات را سد راه پيشرفت و دانش 

امور اخالقي درست راه » رضاي خدا«كانت به ويژه دشمن اين انديشه بود كه 
رگي از بز يگشتگگمدر واقع  كه در پي رضاي خدا بودن كرديماست. كانت احساس 

نوين در  يهاپژوهشخالقي است. (توجه بر روي اصول خردمندانه، سودمند و واقعي ا
  .)15اين باره با او همنوا هستند؛ بنگريد به بخش 

ه ي بود ككانت در عصر روشنگري نوشتار يهامشاركت نيتربزرگيكي از 
 ديگويم. وي نوشته است» ٣روشنگري چيست؟«نام به  دورهنزديك به پايان اين 

ه نه به ك -خاستگاه كمبود روشنگري ناتواني مردم براي به جاي خود انديشيدن است
  بلكه به دليل نداشتن انگيزه است. يهوشكمدليل 

 بهمذهب گسترش داده كه  ژهيوبهخويش را بر غير خود  يهاگاههيتكمردم 
براي ها كانت در كوششي براي برانگيختن انسان كه چه بينديشند. گويدها ميآن

روشنگري آزادي انسان از بند اين خامي بديهي « ديگويم، انخودش واسطهبيانديشيدن 
  .»و خود آشكار است

  

                                                 
1. Immanuel Kant 
2. Prussian philosopher 
3. What is Enlightenment? 
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! (دل دانستن داشته باش!) بايد شعار دوره ١سپرا اودكه  گفتيم كانت

روشنگري باشد. هم چنين نخستين گام در به دست آوردن نترسي 
ن بدوو افراد دگم  مغزانخشكوحشتناكي است كه  يهاشهياندرد 

 .رنديپذيمپرسش 
  

و باورها از يك نسل به نسل ديگر  هاآموزهكانت با استواري باور داشت كه رساندن 
روشنگري را براي  يهايژگيوهمه «سخت بدون دگرگوني يا پرسش  يهاچهارچوببا 

معتبر و با ارزش است دوباره در هر  هاآموزهاگر اين .» رديگيم هاانسانهميشه از 
آن را كنار  تواننديم هاانساننادرست يا بي ارزش است . اگر شوديمنسل اثبات 

د تا بايستي بخواهن هاانسانيك زندگي،  بگذارند. كانت گفته است كه حتا در طول
ديني بنابراين  يهاآموزهرا نقد كرده هم چنين  هاشهياندآزادانه انديشه كرده و همه 

وغ عدم بل افزون بر اين اگر .روشنگري است اين باقي خواهند ماند. هانيبهترتنها 
كه  معتقد استكانت در اين صورت ، را از چنين پيشرفتي بازداردها انسانما فكري 

  .»ي چيزهاي ديگر استهمهدر ميان و نابكارترين  نيبارترانيز«دين 
. وي به دليل سخت اين گونه نيستكانت آشكارا  يهاشهياند يهمهدر ضمن 

و  -كلمه  35سه كلمه بس بوده در جايي كه  براي نمونهنامدار بوده،  مشهور و نوشتن
يك قطعه پر زور و » گري چيست؟روشن«ولي  به كار گرفته است. -آلماني  يهاواژه

  عالي، صاف مانند يك صداي زنگ و بسيار پر نفوذ است.
  

  هاخانهقهوهو  هاسالندر  هاشهياندبرخورد 
 دهيسنجنزندگي كردن در عصر روشنگري به معناي اين نبود كه مجوز گفتن هر سخن 

از بسده هجدهم  يانهيمبسيار از انديشه هنوز براي  است. شدهدادهدر پيشگاه مردم 

                                                 
1. Sapere aude 
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زنداني سازد.  ٢يا برج لندن ١آن اندازه افراطي بود تا بتواند شخص را در باستيلهم 
  .رفتيمز غيرقانوني به شمار براي نمونه توهين به مقدسات كمابيش در هر جايي هنو

هر  هكناروشن بود  هنوز چنان مبهم وتعريف توهين به مقدسات از سوي ديگر 
. تا سال ساختميوادار انديشيدن  دو بارناچار به كسي را براي گفتن نگري نامتعارف 

برقرار بود و تا دهه قانون توهين به مقدسات فرانسه درميالدي)  1791هجري ( 1170
برانداختن اين براي هنوز با دلگرمي ها يانگليسميالدي)  1840خورشيدي ( 1220
وز شاهان هن هايكاستسخن گفتن پيرامون  هجدهمدر سده  .كردندكوشش ميقانون 
  رفت.به شمار ميسده دهم ميالدي نابخردانه  ياندازههم به 

؟ تندرفيمراديكال و گاهي انقالبي كجا  يهاشهيانداين افراد با اين  سخوب پ
  تاالرها.؛ در فرانسه به خانهقهوهبه  آكسفورددر لندن و 

  انگليسي سده هجدهم فضاي امني براي گفتگو درباره هر  ياخانهقهوهفرهنگ
اساسي روشنگري مانند آزادي،  هاهيپادربرگيرنده  ساختيمموضوعي را فراهم 

تا  -درباره موضوعات ديني  يهاشك، پيشرفت اجتماعي و هاانسانحقوق طبيعي 
 و شامل بيخدايي.

  ،در خانه خويش ييهاتاالرو سوسياليست  شياندروشن دارانهيسرمادر فرانسه 
ز ا هازبانيم. انداختندمي به راهرا در آن پر شوري  يهاگفتمان وبر پا داشته 

وت دع هاتاالرانديشمندان شهر براي آمدن به اين  نيترجالبو  نيترزهيپرانگ
كرده و بهترين رويدادهاي از اين دست مانند همايش دو بار در هفته بارون 

بزرگ را به وجود  يهاشهياندانديشمندان را گردآورده تا  نيتربزرگ ٣اخدولب
 خوراك و ياافسانه يهاسفره(دولباخ هم چنين به دليل  آورده و گسترش دهند.

مي نيز بلندآوازه و مشهور است، ولي من مطمئن هستم كه انديشمندان بزرگ 
و  يشياندروشن يهاجنبشكل  .)آمدنديمگرد  آنجابيشتر براي گفتگو در 

باور  هااندتاريخپاريس به تكاپو و حركت افتاده و بيشتر  يهاسالناجتماعي در 

                                                 
1. Bastille 
2. Tower of London 
3. Baron d’Holbach 
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انقالب فرانسه را بر پا  يهادايبنبا خوان گسترده خود دولباخ  تاالردارند كه 
 ساخت.

 ولباخ بيخدايان برجسته مانندد ي از بازديدكنندگان روزمره تاالرشمار بسيار
دولباخ خودش يك بيخدا بوده و چندين كتاب كوبنده  بودند. ديدرو (بخش بعدي) دني

بيعت (بخش ط يهاستميسكتاب بسيار پرنفوذ  هاآن ضد دين به چاپ رساند كه يكي از
 وگرنه پيش از مردن بهرا با نام قالبي به چاپ رسانده  هاكتاب) بود. ولي وي اين 11

  مرگي طبيعي كشته مي شد.
  

  زيانگشگفت يدانشنامه: سن در پاريشد آگاه
بينديشيد كه انديشمندان دوره روشنگري براي  يافهيوظ پيرامون ايدم و لحظه
كه خرافات را از زندگي انسان زدوده و  خواستنديم هاآنار داده بودند. رخودشان ق

 يسازند. اين مانند آن است كه بكوشيم كه نمك را از تكه گوشت پرآن را با خرد جاي 
در دانش، شيوه  خرافات. دين و در نمك خوابيده استسال  5000 براي  بزداييم كه

 ١است. فيلسوف بيخدا دني ديدرو شده ختهيآمدرزندگي و حتا درك انسان از خودش 
دريافت  در ت دين و خرافات را دشواري و مشكل بزرگيج) سما1784-1713(

و ا» مردم يدندگرگون ساختن شيوه انديش«. براي ديديمدوره روشنگري  يهاآرمان
ه وجود بآسان قابل فهم و  يخودش تعيين كرد تا كتاب مرجع رايب ي بزرگيفهيوظ

خردمندانه منطقي چهارچوب  يهااصطالحبا  هاانسانهمه دانش  توانستيمآورد كه 
و اين كتاب را به مرزها نگه دارد. ديدراين بندي نموده و دين و خرافات را بيرون از 

 مقاله 75،000جلدي با بيش از  35كتابي كه  -ناميد ٢يكلوپديآنسيا  سادگي دانشنامه
 كنندگانتمشارك(يكي از اين بود.  گانكنندمشاركتبا كمك نزديك به يك صد تن از 

ميليون كلمه  5مقاله را در مجموع نزديك به  17000بود كه بيش از  ٣دوجاكور لويي
  نوشته است.)

                                                 
1. Denis Diderot 
2. Encyclopédie 
3. Louis de Jaucourt 
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چه اين كتاب در كتابخانه من نيست و به احتمال بسيار شما هم آن را اگر 
مان خودش ز يهاكتابي نفوذ بسيار بزرگي بر بسياري از كلوپديآنسولي  ديادهيند
دايي حقوق ابتي در پشتوانهو  يداربردهكه بر ضد  يهاكتاباشت مانند برخي از گذ

نسخه فروش كرد.  25000بيش از  يكلوپديآنس مجموعهنوشته شد.  هايآزادانسان و 
  انقالب فرانسه و امريكا را بنيان گذاشت. يهاهيپااب برخي از اين كت

ديشه اين ان -بود كردن درك  پيرامونكار اين كتاب  نيترمهمو  نيارزشمندتر
شم به چ و جهان ديدن خود براي هاانسانكه بود دگرگون ساختن عينكي  آورشگفت

  زده بودند.
  
  

  : انقالب فرانسهموجود يهاقدرتبه چالش كشيدن 
  

پاياني سده هجدهم ميالدي هر سخني پيرامون به چالش كشيدن سنت و  يهاسالدر 
ن فقير با ماليات كمرشك دستانيته. افتييمدر فرانسه  منتظريمرجعيت شنوندگان 

كه كمر خويش را با همان  - و دربارش ١در حالي كه لويي شانزدهم شدنديم داشتهنگه
ن جوال يدارخندهبه شكل با امتيازها و دارايي و ثروت خويش  -بستنديم هااتيمال
  -روحانيون قرار گرفته بوداي از طبقهخودنمايي هرم اين  رأسهم چنين در  .دادنديم

  روحانيت كاتوليك.
مالك  نيتربزرگدين  ،شاهانحق الهي  اب مطلقه سلطنت از يبانيپشتافزون بر 

ين ا مستأجرانماليات پرداخت شده  مقدار بزرگي ازدر نتيجه زمين در فرانسه بود. 
هنگامي . بنابراين شديمبه خزانه دين سرازير  ٢يك راست به نام عشريه هانيزم

درباره  ييهاشهياندبا  ترنييپامغز مردم طبقات متوسط و  به پر كردن فيلسوفان آغاز
ا به هم ر هانكتهكوشش كمي نياز بود تا  نمودن ياز آزادي و برابر هاآنحقوق طبيعي 

  پيوند دهد.

                                                 
1. Louis XVI 
2. Tithes           یک دھم( ھای خمستو مایھمذھبی مالیاتی(  
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هم  انقالب فرانسه -سياسي نبود  قدرتانقالب فرانسه تنها شورشي بر ضد 
ه ب كاتوليك بود. بخش بعدي مذهب يهاشهياندچنين شورشي بر ضد قدرت و 

  كه يك راست مذهب و خود دين را به چالش كشيد. پردازديمرويدادهايي در انقالب 
  

  شدن فرانسه نيديب
در زمان كوتاهي پس از خود  شوديمشدن فرانسه ناميده  نيديبروندي كه به نام 

در  كيكاتولنابودي قدرت بيخود مذهب انقالب آغاز گشت. آماج و هدف آن نه تنها 
ر و باورهاي با پايه خرد انساني بود. در گذ هاوهيشفرانسه بود بلكه جايگزيني دين با 

  چندين سال:
 مذهبي مصادر شد. يهانيزم يهمه 
 ديني لغو شد. يهااتيمال يهمه 
  تبديل به امتيازهاي ويژه خويش را از دست داده و آخوندها  يهمهآخوندها

شدند.  يدولت ريبگحقوقو وفاداري به پاپ بدون كارمندان بخش عمومي 
 اخراج يا كشته شدند. دادندينمرضايت  هايدگرگونكه به اين  روحانيوني

  آخوند  اپيشين ديني به شدت خشمگين بودند صده يهااستيسمردم عامي كه از
 ازدواج كردند. هبمجبور و راهبه را كشتند. هزاران روحاني و راهبه ديگر را نيز 

 يادبود، شمايل و ديگر نمادهاي مذهبي از  يهانشان، هامجسمه، هابيصل
 يهامكانشد. بيشتر  يآورجمعو بناهاي يادبود در سراسر كشور  هاساختمان

 شد. اختصاص دادهمذهبي بسته شد يا ويران گشته يا به كاربردهاي غيرمذهبي 
  عتيطبفرا يهانامنويني جايگزين گشت كه به جاي  يسالنامهسالنامه مذهبي با 

هر روز  هاامامبه جاي روزهاي جشن با نام  بود. هاماهطبيعي براي  يهانامداراي 
 با نام يك جانور، گياه، مواد معدني و ابزار جشن گرفته شد.

  يك فرقه خردگرا به جاي مسيحيت بنيان گذاشته شد (براي اطالعات بيشتر به
 بخش بعدي برويد).
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  آمارهاي زايش و مرگ و مير در مالكيت دولت قرار  يهمهطالق قانوني شد و
 گرفت.

  غيرديني دگرگون گشت. براي  يهانامي به و شهرهاي با نام دين هاابانيخنام
 دگرگون شد. ۴به ليبروال ٣شد و امام آمن مونتروند ٢، فرانسيد١نمونه امام دني

  

  

 
 1300نخست مانند سركوبي مذهب كاتوليك در مكزيك در دهه 

غيرمسيحي  )8(بنگريد به بخش ميالدي)  1920خورشيدي (دهه 
شدن فرانسه نيز بيشتر از اين كه با باورها سرو كار داشته باشد 

افزون بر اين مانند بسياري ديگري از  امتيازها و قدرت را زدود.
هم انقالب مكزيك و هم انقالب  از اين دست ييهاانقالبشورش و 

كه  همنوا هستند هادانتاريخرا داشت كه بيشتر  ييهاكنشفرانسه 
  ه است.و بسيار شديد بودافراطي 

  
  

  خردگرابرپا ساختن فرقه 
دين متمدن بدون وجود خدايان براي  يدهسازمانكوششي براي  ۵خردگرافرقه 

جايگزين شدن با مسيحيت در هنگام انقالب فرانسه بود. آماج اين فرقه با تمركز بر 
تزكيه انسان با پيگيري و طلب راستي و آزادي بود. مانند و انسان به جاي الهيات 

مي ك هم وبوده هم جالب يكي نيز اين  اجتماعي افراطي يهاشيآزمابسياري ديگر از 
است. آداب مسيحيت با آداب غيرديني جايگزين گشته كه گاهي به  بيوغربيعج

به عنوان  خردبه است.  كردهينمرست كار خوب... دو گاهي هم  كردهيمخوبي كار 

                                                 
1. Saint-Denis  
2. Franciade 
3. Saint-Amand-Montrond 
4. Libreval 
5. Cult of Reason 
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ل الهي مسائ. كليساهاي جامع به جاي شد داده يشخصيتشبه وجودي براي بزرگداشت 
تا توجه و حواس  شوديمه ساخت يادهيچيپوقف انديشيدن و خردورزي شده و مراسم 

  را از انديشه ديني دور كرده و به سوي پيشرفت و كمال گونه انسان متمركز شود.
، يكي افسر ارتش بود كه (غير از چيزهاي ۶ژوزف فورشهيكي از رهبران اين فرقه 

 يمرگ خواب«تنها يك شعار كنده شود:  هاآرامگاه يهمهديگر) دستور داد بر سر در 
به طور موقت و  ٧خرديك جشن و تعطيلي ملي نو به نام جشنواره » جاويدان است.

  گذرا برگزار شد.
  

  

 
ه بچيرگي سكوالر بر فرهنگ اينبهبرخي از بيخدايان امروزي شايد

 نم بيشتر. ولي من گمان كبينديشند به حقيقت پيوسته يرويايصورت 
 -همان گونه ببينند كه بوده است بولدوزر فرهنگي را بيخدايان اين 

. چيزها است نيتريگرامزير پا گذاشتن حقوق و آزادي كه براي ما 
دين را براي گفتن اين كه تنها يك راه براي انديشيدن  ميتوانينم

به مردم بگوييم كه  به نوبه خوددارد سرزنش كرده و سپس  وجود
مون كه انقالب پيرا ميخواهيمتنها يك راه براي انديشيدن هست. اگر 

را راه بيندازيم به ناچار بايد اين او مد مانند آزادي ييهاارزش
  يم.را به ظهور برسان هاارزش

  
  موجود متعال : فرقهبه سر جاي نخست برگشت
نو  ييك ديكتاتور ٨روبسپيربه دست ماه پايدار بود سپس  18تنها  خردگرا يفرقه

 آن را با يك را به زير گيوتين فرستاد و خردگرا يفرقهرهبران و نموده وجود اعالم 
شهرهاي فرانسه  يهمه. در ٩: فرقه موجود متعالختسادين نوين رسمي جايگزين 

                                                 
6. Joseph Fouché 
7. Festival of Reason 
8. Robespierre 
9.  Cult of the Supreme Being 
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گشت. روبسپير در رويدادهاي بزرگ  خردجشنواره موجود متعال جايگزين جشنواره 
 رويداد ساخته شد. براي اينمصنوعي پاريس نقش اصلي را داشت. يك كوه بزرگ 

  بوده است. يبزرگ بدون شك نمايش
توجه را  زقه تازه نيرفيعني فرقه خرد، كاتوليك پيشين درست همانند جايگزين 

 هاانانسبر منطق و خردورزي همراه با باور به يك خداوند آفريدگار و ناميرا بودن روح 
موم خوبي و پاكي ع-متمركز نمود. در زمان روبسپير خرد تنها ابزاري براي هدف نهايي 

كساني مانند كانت و ولتر پيش از خود روبسپير مانند افراد  .شديمديده  -مردم
وري يادآ«يك  -به خدا براي رفتار اخالقي و پاكدامني نياز است كه باور  گفتيم

  متمدن است. اجتماعكه بنيادي براي » پيوسته از عدالت و دادگري
ترويج و پاسداري از پاكي و روبسپير پس از برپايي دين نوين خود با هدف 

تن  40،000چرخانده كه نزديك به  ١٠خوبي، توجه خويش را دوباره به دوره وحشت
  عدام گشتند.ا

  
  

  متحدهاياالت ادگذاريبننگاهي به پدران 
  

 يك امت متحدهاياالتكه  كننديمبسياري از حاشيه نويسان مسيحي امروزي ادعا 
اهند بسيار از اين گفته تكان خو اين كشور به احتمال ادگذاريبنپدران  مسيحي است.

 هاآن. ندانداشتهساختن كشوري ديني را  خيالكه  اندگفتهورد زيرا بسيار آشكار خ
 150 -در اروپا چه رخداد  خويش پافشاري نمود يوهيشديدند كه هنگامي كه دين بر 

از كشور هم چنان كه  تركوچك يامنطقهدر سال جنگ پيوسته. خود سرزمين مادر 
به  دوباره به كاتوليك سپس به پروتستان دوباره پروتستانتاج شاهي از كاتوليك به 

و تارها و كش هاجنگاز  صدسالهرويدادي يك رسيد  هاپروتستانكاتوليك و سپس به 

                                                 
10. Reign of Terror 
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راي هم اشتياق ب ذرهكيدريابيد كه چرا  ديتوانيم. پس ديدبه خود  شدهدهيبرسرهاي 
  .وجود نداشتها در انديشه آنبرپايي دولتي ديني به هيچ شيوه، شكل و ريختي 

 ادگذارانينبكه در ميان  مينيبيم، ميرسيم ادگذارانيبنهنگام كه به هويت ديني 
فرادي ا قانون اساسي امضاكنندگان. براي نمونه در ميان شوديمهمه فرقه آدمي يافت 

  :اين مذاهب بودندبا 
 28 تا مذهب انگليكان 
 8 ١١تن مذهب پرسبيتري 
 7 ١٢گيشنالكانگرمذهب  تن 
 6  ١٣گراآفرينشتن  

 2 ١٤تن مذهب اصالحي هلندي 
 2 تن كاتوليك 
 2  ١۵ستيمتدتن 
 2 تن با مذهب لوتري 

  
يك خداانگار غير مسيحي  ١۶توماس پين بيشتر شد.از اين هم  هاآنبعدها حتا آميختگي 

، جفرسون و واشنگتن دانخيتار ١٨زرريف گرگيك خداانگار مسيحي و  ١٧بود، فرانكلين
  قرار داده است.» ٢٠ان خداپرستخردورز«را در دسته  ١٩مديسن

 و جورواجور يدستهشايد نتوان آن را انجمني ميان ديني در نگر گرفت ولي 
كشوري را پايه  هاآنكه  رسديمبوده است. پس منطقي به نگر  هانيدمتنوعي از 

                                                 
11. Presbyterians 
12. Congregationalists 
13. Geese a-laying 
14. Dutch Reformed 
15. Methodists 
16. Thomas Paine  
17. Franklin 
18. Gregg Frazer  
19. Washington, Jefferson, and Madison  
20. Theistic rationalists 
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شده  نيتأمآزادي ديني  ١پيشاپيش در نخستين حقوق اساسي و مدنيگذاري نمايند كه 
ي كشور يك امت مسيحي نيست بلكه ملت. اين سخنان به معناي آن است كه اين باشد

  است كه هر شهروند آن آزادي كاملي براي باور به آرمان خويش را دارد.
  

  

 
ويژه و آن ممنوعيت  -قانون اساسي تنها يك ارجاع به دين دارد 

در سراسر قانون اساسي  است. هر ديني به عنوان دين رسميبراي 
حتا يك بار نيز به خدا اشاره نشده است. اين نخستين  متحدهاياالت

بر  هانانسابار بود كه كشوري سراسر بر پايه قرارداد اجتماعي ميان 
 بدون اين كه خدا زير آن را امضا كرده باشد. شوديمپا 

  
دليل  هم چنين سازدينمبود يا نبود نامي از خدا قانون اساسي ما را يك سند بيخدايي 

ر پا ت سكوالر را بنيست. اين قانون اساسي تنها يك دول ادگذارانيبنبر بيخدايي 
  ، دولتي كه سراسر به طور طبيعي دين را زير پرسش بكشد.سازديم

  

  

 
ا ر بنيادگذارانبا هر مسلك و مرامي بايد قدر آمريكاييشهروندان

بدانند كه دين خويش را به اين كشور تحميل نكردند. مردم امروزي 
 با فرض ولي كننديمخودشان را پيروز تصور  ينيبجهانهمگي 

سه كيمانند  توانستيمگذاران دگوناگوني و تنوع باورهاي بنيا
هتر بسي ب .ديآيمفهميد چي گير آدم  شودينمهرگز  -است ٢شانسي

وش دطور جداگانه بر در اين باره را به  يريگميتصم هاآناست كه 
 .ندگذاشت دفرهر 

  

                                                 
1. Bill of Rights 
2. Box of chocolates 
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  )1791تريپولي (نامهمانيپسخن را بگير:

 يافتن پايان با هدفو امپراتوري عثماني  متحدهاياالتميان  ١تريپولي نامهمانيپ
 نامهيمانپ. اين به امضا رسيد متحدهاياالت يهايكشتيورش دزدان دريايي بربر به 

ته شده در اين بند گف شوديمشناخته به خوبي  سازي زمينهبندبه دليل وجود امروزه 
 يگذارهيپاامريكا به هيچ صورتي بر اساس دين مسيحيت  متحدهاياالتدولت « كه

هدف اين بند مطمئن ساختن عثماني اسالمي بوده كه هيچ گونه » نشده است.
  را باطل سازد.پشت سر نيست تا بندهاي آن  ديني لوژيئوايد

نار پنج سال بعد ك نامهپيمان -روشن نيست يا نه، كرده  يآيا اين اطمينان كمك
ولي متن آن امروزه يكي از آشكارترين اشارات آغازين پيرامون  .شوديمگذاشته 

 متحدهاياالتمردم امروزه  به دين و دولت است. متحدهاياالت بنيادگذاراننگاه ثابت 
به هيچ «سپاسگزار دولتي هستند كه  و هستندتر بسيار مذهبيآن روزها نسبت به 

يا باورهاي (نشده و آزاد هستند تا  گذارهيپابر اساس هيچ ديني » رنگ و صورتي
را به دلخواه داشته باشند. اين دولت يكي از ردپاهاي باقي  شي) خويهايناباور
  دوره روشنگري است كه به هيچ رو زدودني نيست. هامانده

  

                                                 
1. The Treaty of Tripoli 



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  7بخش 
  زرين ايدورهآغاز 
  آزادانديشيدر 

  
  در اين بخش

  سمينيفمپيوند آزادانديشي و 
  با تجويز يك دوز دانش هاانسانخاكسار شدن 
  سده نوزدهم يهااستيسبه چالش كشيده شدن انحصار دين در 
  وجود آوردن ديني بدون خدابه 

  
انساني را هم چون مسابقه كشتي ميان دل و سر، احساس و انديشه،  يهاشهياندتاريخ 

شكوفايي خرد در يونان و روم  يدورهاز پي  مقدسيخشكهموج  .خرد و اعتقاد ببينيد
افتاد. رنسانس اخگري بود...  به راه وسطيقرونباستان و پس از فروپاشي روم و آغاز 
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امريكا و  يهاانقالب يخميرمايهكه يك راست  براي خردخوب يعني جاني دوباره 
  فرانسه شد.

با آغاز سده نوزدهم ميالدي، كفه ترازو به اين سو گرايش پيدا كرده چنان كه 
شتري بي تأكيدآغازين سده نوزدهم بر احساس  يهاسالهنر، ادبيات و حتا فلسفه در 

. ولي شوديمديني نيز  يهاشيگرال رستاخيزي براي كه شام نسبت به انديشه داشته
پيش از آن كه سده نوزدهم به پايان برسد كه دوره زريني از آزادانديشي در امريكا و 

. در فرگشت داروين بودو فرضيه اروپا آغاز گشته كه بخشي از آن برخاسته از نگره 
 سپس در شگفت شد -» خدا مرده است«سده فردريش نيچه اعالم كرد كه اين پايان 

 ز بهاپس بقاي طوالني آن حتا باوري پايداري كه  -خدا » سايه«با چگونه كه انسان 
  .كندبرخورد  -تضمين شده بوداثبات رسيدن بيهوده بودنش 

ه به ك» ي بزرگگراندانم«بعد چه خواهد شد يك  ديپرسيمكه نيچه  آنگاهحتا 
در  يلاحتما طلباصالحامريكا رفته بود جهاني را بدون هر خدايي تشريح كرده و يك 

كه درباره خدايان نيست. اين بخش روند پيشرفت  گذارديمنيويورك ديني را بنيان 
  .كنديمسده زندگي خودش پيگيري  نيترسازندهانديشه بيخدايي را در 

  
  

، يك وحدت كشندرا مي ، خدا: فيلسوفان بيخدايكشخدا
  كنديموجودي مجلس ختم برگزار 

  
فيلسوفان بيخدا به راستي خدا را نكشتند. (خدا درست همان اين بخش  بر خالف نام

 يهاهينظرهم چنين گرچه فلسفه صدها سال درباره  .)باور كنيدست كه بود، جور ه
را از فهرست پشتوانه زندگاني و حيات بودن  هاآنديني سخت كوشيده است دانش 

  كنار گذاشت.
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) سرانجام 1844-1900فردريش نيچه (به ناميك فيلسوف بيخدا
نقطه ضعف خدا را يافته و پايان كل اين انديشه را اعالم كرد. هنگامي 
كه نيچه گفت خدا مرد، فريادي از شادي نبود! هر چند بيشتر مردم 

 او است. به وارونه فرياد كشيدهشادي ز سر اكه  كننديمگمان 
نوميدي آشكار بسياري از شاعران و نويسندگان را در اين هنگامه رو 

  به كاستي اعتقادات ديني دريافته است:
خدا مرد. زنده نخواهد شد و ما او را كشتيم. چگونه آرامش خواهيم 

آن باريتعالي و قادرمطلق صاحب جهان  قاتالن؟ يهمهيافت قاتل 
چه بود كه با چاقوهاي ما خونش ريخته شد: چه كسي اين خون را از 

براي ما بزرگ  خيليدستان ما پاك خواهد كرد؟... آيا اين كردار 
نبايد خود ما خدا بشويم تا ارزشي براي اين كار آشكار شود؟ نيست؟

  

  

 
 اين -اين چند خط آخري درباره خدا شدن خودمان را كنار بگذاريد

راستي نيچه ساخت. هيچ يك از اين چيزي است كه نيچه را به 
  سخنان را در خانه به زبان نياوريد.

  
خوبي كه به در قبر  ٢هوهي گذاشتنبا  ١خاكسپاري خداوندنام به  يدر چامه و شعر

پايان رساند. هاردي كه به آغاز كرده بود آنچه را كه نيچه  ٣توماس هارديگويا است 
استوار در دين انگليكان بوده سرانجام باورهاي مسيحي را رها  يمؤمندر بيشتر زندگي 

 ).2گيتي گشت (بنگريد به بخش  ييگراوحدتاز  نوعيده و به جاي آن پيروي كر
ي و شادي نگفته آن گونه افزون بر اين هاردي نيز همانند نيچه سخني از احساس آزاد

                                                 
1. God’s Funeral 
2. Jehovah 
3. Thomas Hardy 
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ي . بي ايماني چيز بسيار نوياندگفتهسخن از آن بعد  يهاسالبه ويژه در  انكه ديگر
  عزا و سوگواري بود. جوركيبراي هاردي بود. بي ايماني براي هاردي 

ه ك كنديمعزاداران موقر را در دشتي نيم تاريك توصيف از  يادستهشعر 
ه آنگااست، » ريختي انساني« دارايخست مرده در نگاه ن .برنديمرا با خود  يامرده

ن و در حالي كه آدگرگون و مانند ابر شده سپس گويا دو بال بزرگ از آن بيرون زده 
ها مي كوشند اين تغيرات را بفهمند مفهوم خدا با اين تغييرات انسان ها را پر مي كند. 

، هاردي پيشينه و تاريخ اين دارنديبرمبه آهستگي گام  وارانهم چنان كه گروه سوگ
و حسادت  ييخودرندهنخست  - آورديمرا به ياد » ساخت يانسان طرحي«
انجيل از  يهافيتوصتورات از خدا) و سپس دادگري و فيض رسان ( يهافيتوص(

تا جايي كه  بنديفريمخويش را  هاانسانبراي داشتن آرامش  ديگويمهاردي  خدا).
  .شوديمكه باور به آن بسيار سخت  رديگيمواقعيت چنان سخت 

ه ايمان ك شوديمديده از دلسوزي درباره كساني  زيباييدر ميانه شعر يك تكه 
با خشمي ناباورانه باز هم  يسپارخاكشكاك پس از  مؤمنان .دارنديمخويش را نگه 

ما وجود او را «، زننديموغ خوانده فرياد ردر جستجو بوده اين مراسم را مسخره و د
دلم سوخت/و گرچه زبانم بند آمده : «خواندينمرا احمق  هاآنهادري  !»ميكنيمحس 

  .»دوشيمسوگواري  ستايشگر اين بودم كه برايش هامدتمن نيز فراموش نكردم/
ي همدرد اندآوردههنگامي كه شخصي بدون هيچ باوري براي كساني كه ايمان 

را جستجو كنيد. يافتنش  ۴م. بر روي نت شعر هارديآن را دوست دار دهديمنشان 
  چندان دشوار نخواهد بود.

  
  

  هاستينيفمآزادانديشي همراه نخستين 
  

                                                 
4. Hardy’s poem 
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ا بدر مقايسه يا حتا  ترنييپارا در تراز  هازنسنتي هاي دين يهمهكمابيش 
به عنوان  زنها حضور ي آندر همه. كمابيش داندمينقش كمتري داراي  هامرد

از بهشت دانسته  هاانسانئول رانده شدن . تورات زنان را مسشده است غدغن روحاني
 شوديمگفته  هاآنبه  لبوده و در انجي هاآن(و كمابيش هنوز نيز) همين گناه بر دوش 

ز ينكنقش يك  هاآن اه خموش و ساكت ايستاده و قرآن برايكه در نمازخانه و عبادتگ
كه زنان شوهران خويش را هم چون خدا  دهديم. دين هندو فرمان را قائل است

شود كه اين شوهر هيچ خوبي نداشته و با هر كسي كه  روشنپرستش كرده حتا اگر 
. حتا يكي از دو فرقه دين جين كه من خودم آن را دوست شوديمبتواند همخواب 

ه و دانست» رسانبيآسبه طور سرشتين و ذاتي «را ببينيد) زنان را  4دارم (بخش 
به نيروانا دست پيدا كنند مگر اين كه نخست دوباره به  توانندينم هازن ديگويم

  صورت مرد زاده شوند.
  ؟دييفرمايم، دين جين... جدي نه

سال پيش بنياد  2000چون بيش از  هانيداين كه  رسديماين منطقي به نگر 
 يهاكتابآن زمان را به خود بگيرد. ولي هنگامي كه  هاارزشگذاشته شده هنجارها و 

به همراه  هاسدهدر گذر  هايخوببيخود را به همراه برخي از  يهاشهياندآسماني اديان 
را در گذر اين زمان رد كرده تا زماني كه به  هايبهسازو  هاشيرايو يهمهآورده و 

يدا آنگاه نياز به دگرگوني پ -ندكيمدوره روشنگري مانند برابري برخورد  يهاشهياند
در  ١يستينيفم يهاموجكرده و اين دگرگوني درست همان چيزي است كه نخستين 

  سده نوزدهم خواستار آن بود.
  

  

 
ازي زنان ب داشتننگهفرودست پست ودرهانيدنقش خشني كه

در روزهاي  فمينيستكردن مايه آن شده كه بسياري از رهبران 

                                                 
1. Feminist 
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ي معرفي شوند. برخ گراندانمآغازين اين جنبش به عنوان بيخدا و
  :اندآمدهدر فهرست زير  فمينيستاز رهبران آغازين جنبش 

 ١يتار سخانم فرانس گراندانم فمينيست :يتار سفرانس 
توماس  ) به امريكا سفر كرد بدون ديداري از1852-1795(

زمان خودش  دهندهو تكان زهيپرانگافراد جفرسون و ديگر 
عمومي پيرامون حقوق زنان و منسوخ كردن  هايسخنران
سيار ب -آشكارا رايت افزون بر اين خانم  .كرديمبرپا  يداربرده

دين را به عنوان دشواري اصلي در هر دو جبهه  -رك و آشكار
انجام چنين كاري پشتگرمي بسيار بزرگي  .كرديممعرفي 

راي ب متحدهاياالتكه در نخستين زني بود وي زيرا  خواستيم
شنوندگان زن و مرد سخنراني كرده، نخستين كسي بود كه در 

كه زن و مرد بايد برابر بوده و نخستين  گفتيمپيشگاه مردم 
. كرديمكسي بود كه آشكارا و در پيشگاه مردم از دين انتقاد 

يشتر ب دهديمدر موقعيتي كه چند چيز براي نخستين بار رخ 
سخنراني خوبي ارانه موقعيت حساس در اين ) نيزمردم (من 

نخواهيم كرد ولي رايت اين گونه نبود. پاداش وي يورش و 
 روسپي سرخ«القابي مانند ناميده شدن با آخوندي و  يهاحمله

 هايرانسخن. رايت در بسياري از بود» جنده بابل«و » افركبزرگ 
 تكخويش ناچار از در پشت فرار كرده تا از دست عاميان ك

 نخورد.
 با به كارگيري همان رسانه 1810-1892: رز (ارنستين رز (

و حقوق زنان)  داريبرده(سخنراني عمومي) و همان موضوعات (
با همان آماج و هدف اصلي (انتقاد از دين) راه رايت را رفته و 
همان پيامدها و نتيجه را ديد (توهين و خوار شدن، القاب 

                                                 
1. Frances Wright 
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 1233سال ). رز در آميزخشونتو تهديدهايآميزتوهين
پس از اين كه چندبار نزديك بود ميالدي)   1854خورشيدي (

از سوي اعضاي به دليل بيخدايي در جايگاه سخنراني كتك 
بخورد، در انتخابات رييس كنگره حقوق ملي زنان برگزيده شد. 

بود پافشاري  گراندانمودش يك كه خ ١سوزان برونل آنتوني
بايد حقوق برابري در  -يا هيچ كدام -هانيدهمه «كرد كه 

ره دربا ايروزنامهدر سال بعد  »جايگاه سخنراني داشته باشد.
 ترپستصدها بار «بودن » بيخدا مؤنثيك «خانم رز نوشت، 
 است.بودن » از يك روسپي

 يك بيخدا  )1815-1902تنتون (س: ا٢اليزابت كدي استنتون
مانند  .نموديمو حقوق زنان پشتيباني  داريبردهبوده و از القاي 

خودش را به لرزه  دشمنانرز و رايت با پافشاري بسياري از 
 يهاكتاب«كه  گفتيمانداخته چون هميشه و با آواي بلند 

در سر راه آزادي و اعتالي زنان سد  نيتربزرگآسماني و دين 
ل آنتوني نويسندگاه همكار در استنتون و سوزان برون» است.
 يرأحق «- متحدهاياالتالحيه سده نوزدهم قانون اساسي اص

يا هر يك از  كشورنبايد در سراسر  متحدهاياالتشهروندان 
 -»شود يتمحرومي مايهبر اساس جنسيت رد شده يا  هاالتيا

 گ استنتون به قانون تبديل شد.بوده كه هيجده سال پس از مر
  
  

  دين و دانش برخوردبراي  گيآماد
  

                                                 
1. Susan B. Anthony 
2. Elizabeth Cady Stanton 
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ر بود د آغازشدهسده پانزدهم ميالدي  ازكشمكش ديرپا و طوالني دين و دانش كه 
ه به انداز ايسدهدر سراسر تاريخ انسان در هيچ  سده نوزدهم ميالدي شتاب گرفت.

. شودينمنسبت به خودش ديده  هاانسانبزرگي در ديدگاه  يهايدگرگونسده نوزدهم 
ميالدي)  1801هجري ( 1180يعني سالكه نخستين روزهاي سده نوزدهم  هنگامي
 200هيچ كسي دليل بزرگي براي شك كردن به گفته جميز آشر نداشت كه  ديفرارس

آسماني را به كار گرفته و اعالم كرده كه آفرينش  يهاكتابسال پيش دودمان شناسي 
در  هاآن سالدر  گمانبي پيش از ميالد رخ داده است. 4004جهان در ميانه پاييز 

ري و هيچ تئوانسان  يگونهبا شرح كتاب پيدايش از آفرينش ويژه و جداي مقايسه 
  وجود نداشت.فرضيه بهتري 

روتن و با في مدانشيك و علتازه  كشفياتپس از يك سده ديرتر نزديك به 
تر پيرتر و هوشمندموضوع  انسان درباره خدا انگاره نبه لرزه انداختو  هاانسانساختن 

  گشت. روشنجهان بودن 
  

  انسان سالمند ساختن زمين: خفت و خواري دوم
ن كوپرنيك با بيرون انداختن ناگهاني زمين از كانو ين بارنخستدر سده پانزدهم ميالدي 

. خوب زمين ناف جهان را كشيد هاانسان نفسعزتو مركز كائنات فرش زير پاي 
در سراسر زمان حضور دارند، درسته؟  هاانسانهنوز  كمدستهستي نيست ولي 

س پو  حضور داشته، روز ششم آفرينش) بله درست است(از آغاز آفرينش  هاانسان
ار هنوز استو ندنكيملحظه شماري  منجيبراي آمدن دوباره سال در حالي كه  6،000 از

 كاره يبا ضرب در هزار دوبمسن شدن زمين، آن هم . ولي با اندجاي خودشان ايستاده
  بر سر انسان نازل گشت. خواري و خفت دوم زودهنگام

زمان چنداني از سده نو نگذشته بود كه تاريخ پا به جهان گذاشتن زمين آغاز 
يوسته پ شناسيديرينهو  شناسيزميننوين  يهادانش وبه لغزيدن به سوي عقب نموده 

توفان  شناسزمينچارلز اليل  يهاپژوهشدي ميال 1830. در دهه دادنديمآن را هل 
ود نه به دست آمده ب نمدركي كه پس از شكافتن پوسته زمي نوح را به چالش كشيد.
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از زمان  ايگسترده يبازهدر  ايآهسته يهايدگرگونيك توفان ناگهاني بلكه نشان از 
  داد.را نشان مي

 دشويمميليون سال و بيشتر باز  96سال به  6،000تاريخ از ه هم چنان كه پنجر
سال از ها . آيا ميليونشديمپيش كشيده انسان  يگونهنويني پيرامون سن  يهاپرسش

وده ب هاسالميانه اين  زماني دريا پديدار شدن انسان در  -ذشته گ هاانسانپيدايش 
  است؟

. آورديمنوفان نوح اختالل بزرگي در باورهاي ديني به وجود گذاشتن تكنار البته 
م است. شايد كسي ه فراوان ديگر يهاداستانتوفان نوح تنها داستاني در ميان  زيرا

به  هنوين دانش را پذيرفت يهاافتهيكه  مومنانيبگويد يك استعاره و تمثيل است. 
ل كداستان  خدا شده كهخواست براي  تريكنش گسترده  يپهنهسادگي مدعي 

خدا دو ش ه آفرينستم ميالدي گسترآفرينش شكوه آن را داشته باشد. با آغاز سده بي
  است.ميليارد  54/4برآورد كنوني  ، نزديك بهخوب -ميليارد سال برآورد شد 

  

  

 
به خودي خود ان سده نوزدهم ميالدي شناسزميناليل و ديگركار

ه ببه طور مستقيم را در برابر چيزهاي ديگر  هاانسانارزش و اهميت 
 ندازاچشم -حياتي  عنصريك  هاپژوهشچالش نكشيد. بلكه اين 

خفت و خواري بعدي فراهم  نيتربزرگرا براي  -از زمان ياگسترده
 ساخت.

  
  بي تخت و تاج شدن گونه انسان: خفت و خواري سوم

 ز كارا تردهندهتكاندردناك پست شدن تصوير انسان از خودش هيچ شوكي روند در 
ام انجبا اين گفته نبود وي اين كار را ميالدي)  1859هجري ( 1238در  ١چارلز داروين

  است. ثت به هم پيوند خوردهبا ورازميني زندگاني و حيات كل داد كه 

                                                 
1. Charles Darwin 
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 آغازگر آن بودهنبوده كه داروين  ياتازهانديشه وراثت به خودي خود چيز 
ي مپيش از سقراط در يونان باستان مردم  حتازمان بسيار دوري در گذشته از باشد. 
 از كسي كه تا كنون از روبرو - رندجانداران با هم پيوند دا يهمهتند كه شايد پنداش

مس . پدربزرگ خود چارلز يعني اراسميگوينمنگاه نكرده چيزي  ٢به صورت يك بابون
گفته بود كه همه جانوران خون گرم شايد از يك ارگانيسم باستاني ارث برده  ٣داروين

 هااهخاستگپيرامون سال پيش از آن كه كتاب چارلز داروين به نام  15باشند. هم چنين 
از تاريخ  ييهانشانهنام  باچاپ شود كتابي از يك نويسنده ناشناس (منشاء انواع)  ۴هاگونه

ه بموضوع را  اين كتابالبته  -بسيار همانندي پخش شد  با موضوع ۵طبيعي آفرينش
  طور كامل يا به خوبي نگفته بود ولي بنيادي همانند داشت.

ميالدي) يك مفهوم نوين  1859هجري ( 1238بنابراين اگرچه فرگشت در 
رگشت فرسيدن  به سرانجام يوهيش -نبود، روشنگري داروين درباره گزينش طبيعي 

يك  داروين فرگشت را از خاستگاهكتاب  كنندهقانعجزييات دقيق و  نو و جديد بود. -
 و -قانع كننده دگرگون ساختانديشه گيرا و جذاب به يك تئوري دانشيك و علمي 

  بود.ترك برداشتن  ر انسان از خودش در حالتصو زمانين همدر 
آفريدگار گيتي شكل به ويژه به  هاانسان يهمهو شما  شه كه من،اندياين 

ده مرديگر اين انديشه  -و سرور جهان و برتر از هر چيزي در آن هستيم  شدهدهيآفر
اي هگون. مي پوشيدندشلوار بودند كه  ييهامونيمتنها  هاانسانبود. پس از داروين 

  بود.ايستاده  ته يك صفدر بسيار قابل توجه ولي باز هم 
سازگار ت فرگشبا تئوري با بسط دادن را  دين سنتيتا كوشيدن برخي از مردم 

ستي را و تنوع زي يجورواجورسپس فرگشت و بوده  آغازكنندهساخته و گفتند كه خدا 
 به شدتاست. اين كوشش خوبي بود ولي كوششي بود كه نياز به درك  زدهرقم

گزينش  نپيرامو يوشنگري كاملتوضيح و راز گزينش طبيعي داشت. (براي  ينادرست
از آغاز  ،را برگزيده يترسادهي ديگر راه برخ) .3ه بخش بنگريد بطبيعي و فرگشت 

                                                 
2. Baboon 
3. Erasmus Darwin 
4. On the Origin of Species                   انواع منشأ  
5. Vestiges of the Natural History of Creation 
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ست. آسماني متناقض ا يهاكتاباعالم داشتند كه فرگشت نادرست است زيرا با كار 
  .والسالم

 يمههاين انديشه را نپذيرفت. مانند هيچ جور  درنگيبحتا جامعه دانشيك نيز 
درست و خوب فرگشت نيز در برابر آتشباري چند سويه چالش  يهايتئورو  هانگره

بعدي تاب و دوام آورد. براي مدتي اين تئوري نيز درست مانند  يهانسلدر طول 
ا اين ت. در حال از ميان رفتن استاز آن  ييهابخشكه به طور كامل يا بود  ييهانگره

نتيك فرگشت را از پيشرفت در حوزه ژهجري)  1309(ميالدي  1930 يدههكه در 
سر راه آن را حل كرده و همنوايي  ماندهيباق يهايدشواررا آزاد ساخته، ها پشت ميله
 ناختهشدرست به همان خوبي مدار زيست شناسان را بدست آورد.  تياكثربيشينه و 

 -گشت يو علمگردش زمين به دور خورشيد، فرگشت نيز يك واقعيت دانشيك  يشده
  ود.درست ب هانياواقعيت دانشيك ديگري كه نخست باورش سخت بود ولي با همه 

زمان و  از آغاز تئوري داروين در هيچ زمان و در هيچ جاي ديگري مگر در
 يهاالس انگلستان -دين به بحران چشمگيرتري دچار نشد  خود شخص داروينمكان 

  دوره ويكتوريا. يالديمپاياني سده نوزدهم 
  

  دوره ويكتوريا: بحران ايمان هايانسانمانند  كردن شك
با  پرستهنهكيك جامعه سختگير و  يدهيدويكتوريا به به انگليس دوره بيشتر مردم 

پوشش  پيچيدن يهاداستانافزون بر اين هر چند . كننديمسركوب مسائل جنسي نگاه 
، ولي ترست نيسدپيانو)  پاهايپيانو (ببخشيد گرد  يهاهيپاگرد  يشلوار مانند خزدار

رار قآن  نابودنشدني پيرامون پيامدهايته نقش بزرگي هم براي رياكاري و هم  هاآن
  جنسي عجيب و غريب. يهارابطه شيآزما -دادند

 يهاقهي هايي مانندچيز زو گيراتر ا تردهيچيپويژگي هاي بسيار ولي اين دوره 
و د . يك موج بلنداردپنهاني  يهاطلسمتسخير و حتا  رفتارهاي محافظه كارانهبلند، 
 - به ويژه نگره و تئوري فرگشت- دانشيكهاي و جروبحث يهاافتهياز  انگيزشگفت

  .ساخت سروتهرا از خود  هاانساني انگارهزمين و 
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گسترش تند شك و دودلي در  به عبارت ديگر پيامد آن بود» بحران ايمان«
هم چنان كه مردم  پاياني سده نوزدهم ميالدي پيرامون جستارهاي ديني بود. يهاسال

 يهاآموزه ردندكيمنوين دانشيك و علمي ياد گرفته و گفتگو  يهاافتهي تأثيراتدرباره 
 نخست. شدكشيده ميجدي به چالش  يهاپرسشمسيحيت را در سراسر اروپا با 

ل كمابيش هر چيز ديگري كه تنها يك نسكنار گذاشته شده و سپس كتاب پيدايش 
  ش هم راست و هم غيرقابل پرسش بود نيز كنار گذاشته شد.پي

، شاعران، لسوفانيف. فرود آمدديني  يهاآموزهناگهان بر سر چالش نيرومند 
هنرمندان و دانشمندان انديشه يك جهان بدون خدا و طبيعتي بدون سيستم سرشتين 

و شاعر  ۶ردند. برخي از مردم مانند توماس هاكسليكمي را بررسيو ذاتي اخالق 
. داشتنديبرمدر اين جهان نو گام  يآورجهيسرگبا شوريدگي  ٧الگرنون سوينبرن

پيرامون از دست رفتن ايمان  ٩و متا آرنولد ٨ديگري مانند توماس هاردي شاعران
 تيجنا خدايب لسوفاني: فيخداكش«(بنگريد به بخش پيشين  كردنديم ييسرانوحه
  .»)كنديممجلس ختم برگزار  يوحدت وجود كي، دهنديمخدا را انجام  ينابود

با به  ودين و دانش كه با دارا بودن يك ارتباط به اندازه بسنده و كافي شكننده 
ي ويكتوريا دوره، به هاوهيشدر هدف و  ريناپذيآشت يهاتفاوتطور عمده دارا بودن 

هم دين و هم دانش  ،هر دو ،هايخودزنافزون بر اين با وجود همه جيغ و داد و  .ندرسيد
يچ تغيير ه. اين بدان معنا نيست كه پا به سده بيستم گذاشتند سختيبدون واماندگي 

از  بزرگيو  يتازه يامجموعهو  دانش ديدگاهي نوين -ه بودبه وجود نيامددگرگوني  و
دعايي به ا تركمدر حالي كه مسيحيت (دست كم در اروپا)  را ساماندهي كرده هاپرسش
باستاني  ياهكتاباز و تحت الفظي كه بر پايه قرائت به معناي واقعي كلمه  زديمدست 
اجتماعي و  عدالت كيتحرديني براي  يهاداستانپيرامون به كار گرفتن  شتريببوده و 

 شناسميم. نسبت به هر كشوي ديگري كه بود تسكين و كاهش رنج بردن در اين جهان

                                                 
6. Thomas Huxley 
7. Algernon Swinburne 
8. Thomas Hardy  
9. Matthew Arnold 
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از  يترثبتم، با سختگيري كمتر و شكل ترخردمندانهانگليس اين دوره را به طور كلي 
  مسيحيت به پايان رساند.باورهاي 

به  همان دوره پرهياهو ترمتمدنانهشهادت و تصديق پيامد در واقع بزرگترين 
ر در مينستخانقاه وست در مگوهايعامل اصلي بيشتر بگو خاكسپاري چارلز داروين

عضو گروه  ١٠فردريك فارار روحاني البته .استميالدي)  1882هجري ( 1261
ساخت كه تئوري داروين سراسر با باور به خدا  مطمئنرا مينستر روحانيون وست

  را ببينيد.) 3. بخش كنميممن آن را رد  بدون شك ،است. (ولي آخوند سازگار
  

  پيرامون نگره و فرضيه داروين: هاكسلي ويلبرفورسبگومگو و جر و بحث 
نند كه شايد گمان ك ،پيرامون فرگشتكنوني فرهنگ مشاجرات با  آشنابيشتر مردم 

راهم ف عصباني ساختن يا از خشم منفجر ساختن شخصيچاشني براي  توانستهيمداروين 
 بارهدرفرض  نيترارزش. مردي كه نگره وي پر شناسندينمداروين را  هاآن. ولي كند

فراري از ، درجه يك طلبآرامشكرد در واقع خودش يك  سروتهنژاد انساني را 
شمن ددرگيري كه  به اين دليلدردآوري خجالتي بوده بگومگو بود. داروين به طرز 

  .بودعمر مايه دردسر وي  يهمهكه در چيزي  شدمي خرابي حال ويي اصلي و مايه
 اشيوانجاو هنگام  ديني نداشت. يهااستداللداروين به ويژه هيچ دلبستگي به 

نشيك دا يهاپرسشپرتوي درستي بر  هااستداللكه اين  كرديمو حس  اين كاره بود
ه هم چنين ناچار بود ك ، جستارهايي كه به راستي براي او گيرا بود.اندازدينمو علمي 

  شوهرش يهاپژوهش تأثيراترا نيز در نگر داشته باشد.  ١١اعتقادات مسيحي زنش اما
 هانيا .گشتيمزنش ناراحت  يناراحتدچار عذاب كرده و داروين نيز از اما را پيوسته 

خاستگاه  پيرامونبنابراين پس از چاپ و پخش  همگي بيش از توان بردباري داروين بود.
داروين خويش را بازنشسته نمود تا در خانه به بررسي و مطالعه (منشاء انواع)  هاگونه
ري به دوستاني مانند توماس هن هابحثگفتگو و جر و  يبرنامه اركيده بپردازد. يهاگل

                                                 
10. Frederick Farrar 
11. Emma 
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دوست داشت  يااندازهواگذار شده كه جار و جنجال را به همان  شناسستيزهاكسلي 
  كه داروين از آن بيزار و متنفر بود.

ز تئوري ا سرسختانهاكسلي به جايي رسيد كه به دليل دفاع و پدافند سرانجام ه
لي وگمان كنم اين طور بوده بزرگ، البته من  يهاآروارهداروين (و هم چنين به دليل 

» داروين ١٢داگبول«را جستجو كنيد) اين موضوع تارنماي جهاني در شايد شما بخواهيد 
  ناميده شد.

 خودش را براي ترويج و روشنگري ياحرفههاكسلي بيشتر زندگي  هر چند
گري دي رخدادنمره يك براي جهاني شدن فرگشت به پيرامون فرگشت گذارند ولي 

  رسد.مي
واع) (منشا ان هاگونهخاستگاه پيرامون  كتاب از چاپ و پخشپس هفت ماه درست 

زير و رو شد. دانشمندان و فيلسوفان از سراسر انگليس در دانشگاه  جهانناگهان 
گرد هم آورده تا بشنوند كه تئوري فرگشت چگونه سراسر اروپا را براي شك  آكسفورد

و گفتگو برانگيخته است. در اين گردهمايي هم مخالفان و هم هواداران گرد آمده بودند، 
  مانند:كساني 
 شتيباني از فرگشت پس از چاپ كتاب داروين از : او در پتوماس هنري هاكسلي

 پيوسته مقاله نوشته و سخنراني كرده بود. پيش از همايشسال 
  دوپهلوي  يهايلغزندگبراي  :١٣ويلبرفورس» سواپي سام« ساموئلاسقف

به ديك نزو در زماني به تازگي نيز  يبه او اين نام مستعار ناميده شده و استدالل
 كلمه در رد تئوري داروين نوشته بود. 17،000نزديك به  يامقالهگردهمايي 

 متشخص«: دانشمندي كه در جاهاي گوناگون با القاب ١۴ريچارد اوون« 
 مقاالت شدهفيتوص »يستيساد«و  »ناخوشايند« »،درخشان« »،زيانگنفرت«
داروين نوشته و ويلبرفورس را پيش از رويداد گردهمايي بر ضد  يشماريب

                                                 
12. Bulldog                                     نوعی سگ 
13. Bishop Samuel “Soapy Sam” Wilberforce 
14. Richard Owen 
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 شب بي برو و برگرداوون را در تارنماي جهاني جستجو كرده و ( .داديمآموزش 
 .)كابوس خواهيد ديد

 پشتيبان و دوست نزديك و صميمي شناساهيگ: هوكر ١۵جوزف دالتون هوكر ،
 داروين بود.

 در سفر  ١۶بيگلكشتي اچ ام اس  زروي ناخداي بسيار مذهبيت: فيرابرت فيتزروي
كه داروين نخستين بار در روي اين كشتي آغاز به پيكربندي اي بود پنج ساله

 دبه هم مي رساننگره و تئوري خويش نمود. ناخدا تصادفي در اين همايش حضور 
ي ولي (با سپاس از آشوب شدهميوضعيت جوي ارائه  ينيبشيپطبق برنامه چون 

 كه پيش از اين به كوتاهي تشريح شد) هرگز ارائه نگشت.
  

 يهاگل خودش در اين گردهمايي حضور نداشت درست استه داروين البت
  نياز به مراقبت داشتند.اركيده 

در اين گردهمايي چه گفته شد ولي بيشتر  داندينمهيچ كسي به درستي 
افي است. گفتگو به اندازه كعالي  ايبرنامه يمشخص كنندهموجود از آن،  ييهافيتوص

 . مخالفان فرضيهرودميدر سراسر آن پيش آرام و متمدنانه همراه با چند نكته خوب 
نگران بوده كه هر  شديمخوانده  ١٧داروين درباره چيزي كه بعدها داروينيسم اجتماعي

  آينه درك بدي از تئوري براي توجيه خشونت و بي رحم در جامعه انساني است.
ه كه اين گونه رويدادها گرايش به شدت گرفتن دارد گاهي نيز اين همان گون

ز هاكسلي ا. اسقف ويلبرفورس برخاسته و گرفتيمگردهمايي گفتگو و جر و بحث باال 
نياكاني انساني دارند از سوي مادربزرگ يا  هاانسان كنديماو كه ادعا  پرسديم

 ميان يك ميمون پست يااگر بايد  ديگويم. هاكسلي رسديم هامونيمپدربزرگ به 
 دارندهخباالترين استعداد طبيعي خويش را براي پيش كشيدن جستارهاي  كه آدمي

                                                 
15. Joseph Dalton Hooker 
16. HMS Beagle 
17. Social Darwinism 
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 ار بهناچ رديگيمپوشاندن واقعيت به كار  ر موضوعات ارزشمند دانشيك و علمي ود
  »!دهميمميمون را ترجيح  به طور قاطع درنگيب«گزينش و انتخاب فرضي براي نياكان 

اين سخن كار خودش را كرد. دعوا اين سر و آن سر جلسه درگرفت.  آخرش
با غرش يك كتاب آسماني را به هوا  هانگكه ناخدا فريتزروي نا ديگويميك روايت 

حقيقت اينجاست! سخن خدا را باور «، ديگويمانداخته در حالي به افراد در گردهمايي 
به تندي از ساختمان جلسه دار داده و جمعيت به او هش» كنيد نه سخنان اين مرد را!

 هايدلصنكشيدن از فريادها و  واروانهيد. اتاق گردهمايي به آتشفشاني شوديماخراج 
  روي زمين شد انگار كه در جهنم را برداشته بودند.

كه هيچ جار و جنجالي به راه نيفتاد و گردهمايي با  ديگويمالبته روايتي ديگري 
ايتي اين روآيا در ايان رسيده و همگي با هم براي شام بيرون رفتند. ولي پشادي به 

  مي بينيد؟ هيجان انگيزييز چ
  

  گراندانمبه وجود آمدن اصطالح 
واژه  رسديمسال ها ديني به بيش از هزار يهاآموزهاگر چه عمر شك درباره 

توماس هنري تنها ميالدي) هنگامي كه  1869هجري ( 1248خودش تا سال  ييگراندانم
هاكسلي  هاكسلي اين اصطالح را چون برچسبي براي باورهاي خودش ساخت.

كه واژه بيخدا داللت بر اطمينان و قطعيت داشته با اين كه او بسيار مطمئن  پنداشتيم
درصد اطمينان  100جوري به نگر برسد كه  خواستينمبود كه خدايي نيست ولي 

  وي به باورهاي ديني نيز نزديك نشد. حتا انديشه گاهچيهدارد. ولي 
متر ك ديشيانديمهر چه بيشتر درباره اصطالح بيخدايي  ديگويمهاكسلي 

كه برچسب درستي براي باورهاي او است. پس مدتي سردرگمي  شديممطمئن 
كه عدم قطعيت ويژگي اصلي  رسديمپيرامون اين دشواري هاكسلي به اين نتيجه 

 ازدسيمرا  -»ندانستن«واژه يوناني براي  - گراندانمباورهاي او را تعيين كرده و واژه 
به بخش  اگرندانمتا جايگاه انديشه خودش را روشن سازد. (براي جزييات بيشتر درباره 

  برويد.) 2
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اين  وقتيبا كمال خوش«همان جور كه روشن شد هاكسلي تنها نبود. وي گفته، 
آن را باز هم به كار ببريد.  ديتوانيمشما نيز » اصطالح مورد پذيرش قرار گرفت.

در انگلستان و در كشورهاي ديگر به تندي اين با  يشماريبنويسندگان و انديشمندان 
اين واژه سازگار شده و اين برچسب يك توصيف ارزشمند براي بسيار از مردم امروز 

  است.
  

ار هشد »آزادي انديشه بدون لگام«: واتيكان بر عليه هاگناليسآميختن در هم 
  دهديم

ز اهميشه براي انتقاد پيشرفت دانش  ازتوجه به نگرش خودش با  مذهب كاتوليك
براي قدر است. ولي  اين كار را انجام داده هم به موقعميشه هبه ميدان آمده و آن 

رگشت ف ريتأثديدن در واتيكان دانستن از آن در جايي كه سزاوار است بايد گفت 
. كندحركت مي منحني كلاز جلوتر  انسان براي باورهاي سنتي در سده نوزدهم ميالدي

بهرحال  ديرسيمبه هر جا كه  يراتيتأثدادن به مردم براي پيروي از چنين  اجازه
  موضوع ديگري بود.

نخست واتيكان برگزار شده ده سال پس از چاپ شوراي  يهاهياعالميكي از در 
 يهايريگمسيحيان معتقد بايد از نتيجه يهمه« ،شدهنوشته، هاگونهپيرامون خاستگاه كتاب 

 هاموزهآكه برخالف  ييهايريگپرهيز كنند نتيجه باوركردني و قابل پذيرش دانش 
ه چون رو روا نبود وانگهي داشتن چنين عقايدي به هيچ«سپس نوشته ». اعتقادي است

يشتر بگويا هر چيزي كه » اشتباهاتي است كه با فريب جامه راستي پوشيده است.
  .شديمبود اگر با معتقدات مذهبي مخالف بود بايد با نيرومندي بيشتري رد  درست

  

  

 
خوب نگرش رسمي كاتوليك درباره فرگشت چه بود؟ براي بيش 

هجري  1239از يك سده ديدگاه رسمي كاتوليك روشن نبود. در 
آلماني اعالم كرد،  يهااسقفاز  يورايشميالدي)  1860(خورشيدي 
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الم اعاين را آفريده...  هاانسانخداوند بي واسطه نخستين والدين«
پيوسته  يهايدگرگونه از آمدبر ر نهايتبا تكامل يافتن دكه انسان... 
طبيعت نامتعالي است به روشني مخالف به دست خودبخود 

مقدس آسماني بوده و هم چنين مخالف با اعتقادات ديني  يهاكتاب
برجسته كه سخنگوي  ١وعويسيك روزنامه ي» ست.هنيز 

براي چندين ده سال ديدگاه  رفتيمواتيكان به شمار  يهادگاهيد
  ضد فرگشتي داشت. يزيآماهانت

  
ولي روشن گشت كه خداپرستان كاتوليك در سراسر اين دوره خويش را سرگرم 

كرده كه فرگشت و آفرينش ويژه همراه هم كار كرده حتا براي اين  ييهاوهيشمهندسي 
اي . شورآورنديماز فرگشت خدا شايد روح را قرار داده باشد توجيه  يانقطهكه در چه 

مينان با اط توانديممخلوقات  يهمه يدهندهو پايان  آغازكنندهخدا، «واتيكان گفت كه 
انگهي و »كامل با نيروي خرد طبيعي انسان و از بررسي آفرينش چيزها شناخته شود.

زوده ممنوعه اف يهاكتابهرگز به فهرست (منشا انواع)  هاگونهپيرامون خاستگاه كتاب 
ساخته  ممنطقي را سردرگ يهاكيكاتول ،ا اين يك چراغ سبز بود؟ زماننشد. خوب... آي

رو در تن قرار گرفداروين بدون اين انديشه تا تصوري از  بود كساني كه كوشش داشته
 ٢ميالدي) پاپ لئو سيزدهم 1893هجري ( 1272سرانجام در  .داشته باشندروي پاپ 

  يك سخنراني كرد كه در آن به خوبي روشن ساخته بود، او چنين گفت:
 دانشيك استوار نبوده و پيوسته در حال دگرگوني است. يهايتئورو  هانگره 
  آسماني را با معناي واقعي كلمه تفسير نمود هاكتابهميشه نبايد 
  سماني آ يهاكتاب» از احساس واقعي و معناي اصلي«پژوهشگران كاتوليك نبايد

 باشد.» منطق يا نيازي ضروري«مگر » دور شده«
  نگ گوش به ز» بار و بندبي يشهياندعطش تجدد و آزادي «مردم بايستي براي

 .شوديمباشند كه به فراواني در اين عصر ديده 
                                                 
1. Jesuit 
2. Pope Leo XIII 
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  ياشهياندكارشناسي هم بمانند ( يهاحوزهخداپرستان و دانشمندان بايد بيرون از 
 -دوباره بازگو گشت  شناسستيز ٣كه يك سده بعد از سوي استفان جي گلود

 را ببينيد). 8بخش 
  

اين كه با گفتن  ۴ميالدي) پاپ پيوس دوازدهم 1950هجري ( 1329در سال 
براي  هاكيكاتول«داده كه ه و اداماست » يك موضوع روا براي كنكاش«فرگشت 

ه ولي هم چنين گفت كفضا را كمي بازتر كرد. » ،داشتن ديدگاه خودشان آزاد هستند
ريف را براي تعدين حق «و » خويش را برگزيده دگاهيدبا ديده باز بايد  هاكيكاتول«

بايد احتمال ن هاكيكاتولرا بپذيرند. بهر حال » موضوعاتي كه با فرگشت در تماس است
د. نزديك ري بخوانيبدون بي بندوبا يفرگشت خود روح را بپذيرند. اين را آزادي انديش

 خواند» بيش از يك انگاره و فرضيه«فرگشت را  ۵به نيم سده ديرتر پاپ جان پل دوم
ي ارزشمند استدالل«و مطالعات مستقل به نتايج همانندي رسيده كه  هايبررسو گفت كه 

كرد  أكيدتدوباره مذهب كاتوليك با استواري است. باز هم » در پشتيباني از اين نظريه
وب خ، هستم يرأهمفرگشت يابد. در اين باره من نيز با پاپ همنوا و  تواندينمروح 

  .چون نيست فرگشت هم ندارد
در يك لحظه به من اجازه دهيد تا اداي احترام كنم. هر چند كه اين روند 

ه ولي ناروشن بودو  دهيچي، پمتناقض مذهب كاتوليك آهسته، همراه با كردار و گفتار
كه  دابنييدرنماست كه هنوز ديگري هب امذ يهافرقهو  هانيدبسيار جلوتر از باز هم 

تنها  تتوانسيم هانيدبه آساني از پنجره بيرون انداخت. اگر اين  توانينمفرگشت را 
 »به هر چه دوست داري بينديش تا هنگامي كه به نتيجه ديگري نرسي«و فقط گويد 

  .گرفتميمقرار  ريتأثبه راستي من تحت  آنگاه
  
  

                                                 
3. Stephen Jay Gould 
4. Pope Pius XII 
5. Pope John Paul II  
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  به چالش كشيدن انحصار مذهب در جهان سياست
  
 ياز شهري به شهر ديگر و حتا از ايالت داشتن مقامي دولتي پيش نيازمتحده در اياالت

و  يمحل نمايندگداشتن سن مشخص، زندگي در همان  -است به ايالت ديگر متفاوت 
نامتعارف و نامعمول است كه شخص روندي مه كشورهاي ه درغيره. امروزه كمابيش 

. حتا كشورهاي باشداي اقرار كردن به دين ويژه ناچار بهسياسي داشتن پستي 
 ديني را در يهاتياقلآخوندساالري مانند ايران و ايالت يوتا شمار اندكي از اعضاي 

ارلمان ولي پ از يوتا نام بردمشوخي  برايرلمان خويش دارند. (شايد گمان كنيد كه پا
كه مجلس شوراي در خود جا داده ها مورمون-غير يهمان درصد هايالتي يوتا نزديك ب

  ست.)نيغيرمسلمان را در خود جا داده است. جالب  ايران
گشته  يادگذاريبنميالدي  هجدهمسده  گريروشندر كشورهايي كه از دوره 

 بصره از قانون اساسيضرورت حفاظت از دين در قوانين ذكر شده است. در زير يك ت
  است:آمده  متحدهاياالت

  

مستخدمان دولت] بايد سوگند ياد كرده يا اعالم كنند كه به  يهمه[
قانون اساسي وفادار هستند؛ ولي هيچ آزمايش ديني براي ارزيابي 

  ضرورت ندارد. متحدهاياالتمستخدم خصوصي يا عمومي در 
  

ز ديني به گفته بدون سوگند نيقانون اساسي حتا به جاي سوگند به مقدسات 
همان گونه كه در بخش بعدي روشن گشته  كه اشاره خوبي است. -ارزش داده است 

در اين مورد درست يك سده جلوتر از انگليس بود. ولي هفت ايالت  متحدهاياالتاست 
كشور قوانين اساسي دارند كه بيخدايان را از استخدام دولت بازداشته  يهاالتيااز 

) ميالدي. 2012هجري ( 1391نه تنها در سده نوزدهم ميالدي بلكه در سال  -است
  بنگريد.) 14(براي جزييات بيشتر به بخش 
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به  ياعتقاديبخواه آزمايش ديني انجام شود خواه انجام نشود،  متحدهاياالتدر 
گليس سد ديگري تا اديان در عمل يك سد براي استخدام دولتي بوده است. در ان

ضرورت سوگند خوردن به خدا  -قرار گرفته بود  پاياني سده نوزدهم در راه يهاسال
و رستگاركننده براي نشستن در پارلمان. اين بخش به معرفي چارلز بردلو نخستين 

رسول نگبرت اياپرسش كشيده و رعضو پارلمان انگليس كه اين ضرورت را به زير 
ه البت-كنار گذاشت  متحدهاياالتكه پيشه سياسي آينده داري را در پردازد مي

  .ه دار و بهتر يعني سخنگوي مردمآيند يشهيپخوشبختانه براي يك 
  

  بردلو تأكيدانكار ناباوري جايگاهي در كنار ميز: 
كه به دليل  ودشيمبه شما گفته  و دياشدهتصور كنيد كه براي پارلمان انگليس انتخاب 

 ۶به پارلمان راه يابيد. اين پيشامدي است كه براي چارلز بردلو ديتوانينمخود  يباورها
  ، فعال سياسي و بيخداي برجسته رخ داد.نگارروزنامه) 1891-1833(

براي پارلمان  ٧همپتوندر نخستين روز كاري بردلو به عنوان عضو برگزيده نورث
 توانستينمدلو از وي خواسته شد كه سوگندي به خدا براي وفاداري به ملكه بخورد. بر

ن مطمئبا وجدان راحت چنين سوگندي بخورد زيرا به وجود خدا باور نداشته و تنها 
بردلو گفت كه حق دارد وفاداري خودش را بدون  نيبنابرا. داردوجود بود كه ملكه 

د درخواست راين گفتند كه  كارمحافظه گذارانقانونسوگندي مذهبي اعالم نمايد. 
 خورميمخوب من به عنوان يك روند متعارف سوگندي مذهبي  ديگويم. بردلو شوديم

ين چنزيرا . شوديمكار گفتند كه اين درخواست نيز رد محافظه گذارانقانونبازهم 
كه  ياوهيشهر تا به  كوشديم. بردلو بدون شك داراي اخالص بسنده نيستسوگندي 

 ٨نگاه زماني در بيگ بو براي كوت آمدهشيپ، يك درگيري كندشده صندلي خودش را 
  .روديمزنداني شده و سپس آزاد و به خانه خويش 

                                                 
6. Charles Bradlaugh 
7. Northampton 
8. Big Ben                      برج ساعت لندن 
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تون همپدر نورثمردم به ويژه شديد فرياد اعتراض  درنگيبپس از اين جريان 
. (بايد گفته شود كه بيشتر معترضان خودشان مسيحياني برخاستداده  يرأكه به وي 

بودند كه بردلو را برگزيده بودند زيرا او بهترين شخص براي اين شغل بوده و دلشان 
ولي كرسي وي خالي اعالم شده و  آنان را باطل نمايد.) يهايرأپارلمان  خواستينم

امعتبر روز گشت. نامزدي وي نبردلو به راحتي پيدوباره براي انتخابات فراخواني شد كه 
. كه باز هم بردلو به آساني برنده شد -اعالم گشت و انتخابات ديگري برگزار گشت 

در طول شش سال بردلو در انتخابات مجدد برنده شد ولي به پارلمان راه  چهار بار
 ٩گلداستون پيشين ويليام ريوزنخستنيافت. به آهستگي چندين شخص برجسته مانند 

 1886هجري ( 1265نويسنده به پشتيباني او برخاستند. در  ١٠و جروج برنارد شاو
ميالدي) از تعداد محافظه كاران كاسته شد. سرانجام به بردلو اجازه داده شد كه بر 

كرده  غدغنكند هر چند كه قوانين موجود هنوز به طور فني آن را  تأكيدعهد خود 
  بود.

) بردلو توانست با پيروزمندي قانون ميالدي 1888هجري ( 1267در سال 
 جاي هبتأكيد را را از تصويب بگذارند كه به عنوان راه حل جايگزين  ١١پيمان و عهد

اسي قانوني اسسرانجام انگليس نيز تضميني در  - شمرديمسوگند ديني روا و مجاز 
يار بس( بودند. مندبهرهميالدي) از آن  1789هجري ( 1168از  هاآمريكايييافت كه 

  ).بگيرمخودم جلوي  توانمينممن  به ندرت مردم از اين موضوع خبر دارند ولي
ادامه داد. سال در پارلمان  11سكوالر خويش را در طول  يهاتيفعالبردلو 

 همتايبميالدي)  1880هجري ( 1259افزون بر اين هر چند كه انكار ضد ديني او در 
پارلمان يك  خداپرست ريغعضو  100ميالدي) بيش از  2012( 1391بود، در سال 

  پارلمان به راه انداختند.گوناگون احزاب اعضاي پارلماني از  گراانسانگروه 
  

  : رابرت گرين اينگرسوليمانيايبجال يافتن سخنان 

                                                 
9. William Gladstone 
10. George Bernard Shaw 
11. Oaths Act  
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ياستمداران سي براي ونيزيتلوراديو و  شدهكارگردانيتبليغاتي  يهابرنامهاز  غير
 به خوردآن را  ١٢با اتوكيو نندتوايمرا نوشته و سياستمداران  نكه افرادي ديگري آ

دهند كل انديشه سخنراني عمومي امروزه نا آشنا و غريب است. ولي در سده  ملت
 نانباشتبه آغاز به وجود آمده و  تلويزيون و اينترنت آن كهنوزدهم ميالدي پيش 

فسير تدر جستجوي افراد متوسط  جايي بكنددر هر  بزرگ وپااليش نشده  يهانگرش
 ند بهمي توانستفكري  يهايسرگرمبراي تنها  نيز و برخيموضوعات روزمره پيرامون 

، چارلز تواين كماردر اين دوره . گوش بسپارند سخنراني يك سخنور و سخنران مسافر
 و انگليس بودند. متحدهاياالتدر ميان سخنوران سيار در  ١٣سوجورنر تروثديكنز و 

پر از جمعيت ايستاده را براي دو ساعت  تاالريك  توجهبه ويژه جلب كه  يولي سخنور
  بود.» بزرگي گراندانم«، ١۴كلنل روبرت گرين اينگرسول - كردتضمين مي

اتش خو و سرشت، اطالعاينگرسول دادستان پيشين ايالت ايلينوي بوده و براي 
 -شكسپير را كلمه به كلمه از بر بخواند يهاشنامهينما توانستيم ياگفتهبنا به -

 ديني و سياسي يهانگرشتش بلندآوازه و مشهور بود. ولي شجاعت، نجابت و سخاو
 يهاگاهديدالبته باري اگر  دولتي غيرقابل انتخاب ساخته بود. يهاپستوي را براي 

ر . پس از خدمت دگذاشتينمدر مناصب دولتي جايي براي او باقي  شديموي آشكار 
، براي سمت فرماندار ايالتي به وي ١۶ايلينوي خواهيجمهورحزب  ١۵سمت دادستان كل

پنهان نگه دارد. ولي  يي خويش راگراندانمفشار آورده ولي خواستار آن بود كه 
اينگرسول انديشيد كه پنهان كردن اين اطالعات از مردم غيراخالقي است و اين سمت 

  انسان شريفي بود. را رد كرد.
ر دو  -ولي رها كردن سياست به معناي نداشتن شنونده در ميان مردم نبود 

هزاران تن به اينگرسول گوش به تعداد و  واقع مردم در سخنراني وي حاضر شده
كه درباره جستارهايي از آموزش گرفته تا سياست و حقوق زنان و دين  سپردنديم

                                                 
12. TelePrompTer                   دھدیمدستگاه متن نما کھ متن سخنرانی را بھ سخنران نشان  
13. Mark Twain, Charles Dickens, and Sojourner Truth 
14. Colonel Robert Green Ingersoll 
15. Attorney general 
16. Illinois Republican Party 
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ادهاي رسا و با صراحت اينگرسول از دين بدون هيچ انتق . افزون بر اينگفتيمسخن 
  وي بود. ياندازهيبسد و مانعي باالترين دليل مردمي بودن 

  
  

  رآدل كسيليفبه وجود آوردن ديني بدون خدا: فرهنگ اخالقي 
  

  

 
سموئيل آدلر پسر خويش فيليكس را در سال خاخامهنگامي كه

تحصيالت حوزوي به ميالدي) براي ادامه  1870هجري ( 1249
فراموش كرد سفارش كند كه با هيچ نئوكانتي هم  آلمان فرستاد

سخن نشو. هر آينه فيليكس هم درست همين كار را كرده و دو 
  را شكل داد: اشيزندگرا جذب نمود كه مسير آينده  ياشهياند

  اثبات يا رد شود تواندينميكي اين انديشه كه وجود خدا 
 باورهاي ديني ندارد رفتار اخالق ربطي به  

  
كه ديگر خاخام نخواهد  دانستيمسالگي به نيويورك بازگشت  23فيليكس در سن 

احساساتي كه نخستين بار او را وادار به انديشيدن درباره  يهمه ريتأث شد ولي هنوز
، دلبستگي ژرف به اخالق و خواست كمك به هاانسانعشق به  -اين پيشه نموده 

 ١كرسي تدريس در دانشگاه كرنل با او بود. -براي يافتن معنا و هدفديگران در جامعه 
به وي آزادي انديشيدن داده و سرانجام بر پايه يك انديشه انقالبي كنش كرد  ١كرنل

ه استوار باشد، ديني كه هم هااخالقو  هاارزشديني كه بر ايمان استوار نبوده ولي بر  -
 يهاينسخنرادر كردار اخالق اجتماعي يكپارچه سازد. فيليكس يك سري از  را هاانسان

ميالدي) جامعه  1877هجري ( 1256كرده و در را آغاز يكشنبه در روز هفتگي 

                                                 
1. Cornell 
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ار بر پايه رفت ايمان يهااستداللبه جاي  -» كردار، نه ايمان«را بر پايه  ١فرهنگ اخالقي
  بنيان گذاشت. -

و  فراتر رفتهسخنراني از حدود  سيار سرعت بجامعه فرهنگ اخالقي به 
اين جامعه يك  همدردي و مهرباني آدلر را در اجتماع به كار گرفت. يهاشهياند

 رك خدمات بهداشتيودستان نيوييبراه انداخت تا براي ته ٢در محلسرويس پرستاري 
شهر بهتر سازد.  يهاخانهرا در زندگي تا شرايط  تهميداتي انديشيدفراهم كرده و 

 و متحدهاياالتجامعه فرهنگ اخالقي هم چنين نخستين كودكستان رايگان را در 
رفتار اخالقي و فلسفه  يهاحوزهآموزشي پيرامون  يبرنامهرا با  ٣آموزشگاه فيلداستون

  فعال را براه انداخته است. يرسانخدمتو هم چنين انجمن اخالق 
در آن جا است يك انجمن  به طور كاملهنوز  فرهنگ اخالقينخستين جامعه 

ار بزرگ بسي يهامشاركتهنوز  شكوفا و پر رونق در سانترال پارك غربي در مانهاتان و
جامعه  30در نيويورك و جاهاي ديگر دارد. وانگهي اين جنبش گسترده شده و بيش از 

  .رديگيبرمدر  متحدهاياالتفرهنگي را در سراسر 
هنگ اخالقي را دوست داشته و هيچ چيزي را بيشتر از من از صميم قلب فر

كه در هر شهري يك جامعه فرهنگ اخالقي داشته باشيم. مانند  دارمينماين دوست 
را ببينيد) جامعه  11بخش خوب انجيل را جدا ساخت (بخش توماس جفرسون كه 

پوسيده،  يهابخشو  داشتهنگهدين را  يهاانجمنخوب  يهابخشفرهنگ اخالقي 
  كهنه و بدردنخور را دور انداخت.

                                                 
1. Society of Ethical Culture 
2. Visiting nurse service 
3. Fieldston School 



 

 

 
  
  
  
  
  

  8بخش 
  يهاجاروجنجالدر  بلوغ

  سده بيستم
  

  در اين بخش
 قدرت كاملآوردن  به دستاز  بيراهه رفتن پس 
 نوين گراييانسان يقابله 
 بدون اعتقاد يهانيدبا  ياندوزتجربه 
  نهدادن دوباره دين و دانش . . . يا آشتي 

  
 ،مسيسورئالهنري ( يهامكتببود از » هاايسم«برخورد  ايدورهسده بيستم ميالدي 

) گرفته تا ٢سميونيو صه سميكمون سم،يفاش) و سياست (١سميمالينيو م سميونياكسپرس
  ).٣سميمدرنپساو  ،ييگراتينسب سم،ياليستانسياگزفلسفه (

                                                 
1. surrealism, expressionism, and minimalism 
2. Fascism, Communism, and Zionism 
3. existentialism, relativism, and post-modernism 
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است و در سي يتربزرگدر اين ميان بيخدايي هم استثنا نبوده و نقش بسيار 
اي ديگري كه در فض» ايسم«هم چنين مانند هر  فرهنگ سده بيستم بازي كرده است.

است. همان گونه كه فرهنگ اخالقي نشان داده  بودهباز رها شود، پيامدش آميختگي 
بنگريد) چندان هم دشوار نيست كه بدون باور به خدا كرداري اخالقي  7(به بخش 

فرد  ينيبجهان تضميني براي رفتار خوب ندارد. هانيدداشت ولي بيخدايي نيز مانند 
ي و نيرومندي و قدرت مطلق بدون شك مايه گمراه«باشد، اصل  خواهديمهر چه 

اد و از فس يگدازجان يهانمونهكاربرد داشته و سده بيستم داراي » فساد شدن است
نيرومندي بدون چالش هم از سوي بيخدايان (مانند  يهاگاهيجارفتارهاي غيراخالقي در 

 جماهير شوروي و پل پوت در كامبوج) اتحاددر چين، ژوزف استالين در  مائو تسه تونگ
سپانيا و در ا فرانكو سكويفرانس(مانند آدلف هيتلر در آلمان، و هم از سوي خداپرستان 

 در اوگاندا) بوده است. دادا نيام يديع
ولي در سده بيستم هم خبرهاي خوبي شنيديم. يك بيخدا كه كردار خشني انجام 

يك ملت تازه مستقل را  رهبري كرده و بيخدايان و باخدايان دوشادوش هم  دادينم
  كار كرده تا زيرساخت جهاني براي صلح و بهبود شرايط زندگي انساني بسازند.

 ) بيخدايي دريهانيانگيماين بخش به اكتشاف فرازها و فرودها (و گاهي به 
خالقي دين به دست غيرا يهاسركوباز خشونت  پردازديمسده بيستم ميالدي 

پشتيباني دالورانه از حقوق بشر، برابر و آزادي دين از سوي بيخدايان و استالين تا 
 ترشناخته( ٢و گوپارجا رام چاندار رائو ١المونت سيكورلمانند  يسنگگران گرايانانسان

  ).٣با نام گورا
  
  

  تضاد در سطح ملي: بيخدايي و دين
  

                                                 
1. Corliss Lamont 
2. Goparaju Ramachandra Rao 
3. Gora 
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ه چه باور داشته و چبه  كه بايدبگويند  فرادبه ا هادولتبدي است كه  انديشهاين 
ي بوده و اساس اين حقباوري نداشته باشند تجاوز و زير پا گذاشتن حقوق بشر است و 

ميالدي)  1948هجري ( 1327را در سال » آزادي انديشه، وجدان و دين« سازمان ملل
فرعي زير براي اطالعات بيشتر)  حاشيه(بنگريد به  ١حقوق بشر در اعالميه جهاني

  آورده است.
چيرگي دين  هاسدهولي چندين دولت در سده بيستم ميالدي در پاسخ به 

 تاريخ را به فراموشي سپردند. اين يهادرسبيخدايي را با زور جايگزين كرده و سراسر 
 تكه در سطح كشور از نيرومندي و قدر اندازديمبخش به برخي از بيخداهايي نگاهي 

  كردند. سوءاستفاده
  

  در اتحاد جماهير شوروي عدم بردباريشرح خشونت و 
هجري  1296در سال  ٢، انقالب اكتبر اتحاد جماهير شوريهاانقالبمانند بسياري از 

ميالدي) گروهي نويني را به نيرومندي و قدرت رساند كه نخستين  1917(خورشيدي 
از قدرتمندان پيشين بود. هر چيزي كه اي نابود ساختن هر نشانه هاآندل مشغولي 

ربطي به روسيه پيشين داشت به سادگي و به طور ناگهاني بد و ناپسند شد. دين نيز 
از گذشته آن را داراي نفوذي بد  ٣هاكيبلشودر باالي فهرستي جا گرفته بود كه 

ون چبه دين هم در آنجا اتحاد جماهير نوين به طور رسمي بيخدا بوده و  .دانستنديم
دين افيون «گفته است  ۴لنين ريميوالدشده بود.  يرونشانههدفي براي نابودي كامل 

ه و فريب مردم به كار گرفت يكشبهرهو از سوي نخبگان فرهنگي براي » هاستتوده
سم لوژي ماركسيئوايداصلي زيربناي  يهاسنگاين گفته ماركس يكي از . «شوديم

  »پيرامون دين است.
  
  

                                                 
1. Universal Declaration of Human Rights 
2. Soviet Union 
3. Bolsheviks 
4. Vladimir Lenin 
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  آزادي آيين در سراسر جهاناعالميه حق
 از عملكرد ناجورپس از چندين دهه بسيار ميالدي)  1948هجري ( 1327در سال 

 18سازمان ملل متحد اعالميه جهاني حقوق بشر را تصويب نمود. بند بشر حقوق 
  اين اعالميه درباره حق داشتن آزادانه باور يا انديشه است:

حق  نيا است؛ نيوجدان و د شه،ياند يآزاداز  منديبهره يهر شخصحق 
 اي نيد آشكار ساختن يآزاد نيو همچن باورها اي نيد رييتغ يآزاد يرندهيدربرگ

 ييچه به تنها هانييآوردن آ يو بجا شياي، نشعايرآموزش، عمل به باور به شكل 
مان ساز» دين يا باور«با به كاربردن عبارت  .گردديم زين گروهيصورت به و چه 

و تنها  بوده هابينيجهان يهمه يرندهيدربرگكه اين آزادي  سازديمملل روشن 
 گيرد.مينآزادي مذهبي را دربر

  
  

  »هاتودهافيون «سخن ماركس:ازنادرستكدر
 ياست كمابيش هميشه هم چون نكوهش» هاتودهدين افيون «سخن ماركس كه 
و  رتجالب. هر آينه اين سخن ماركس بسيار شوديمدرك  هانيد نادرست پيرامون

  است. ييهابرداشتچنين از  ترپيچيده
و  رحميباست، قلبي در جهان  فشارتحتدين آهي از دل موجودي «ماركس نوشته 

 ترياك دارويي.» هاستتودهدين افيون «. سپس ادامه داده »روحيبروحي در شرايط 
ي بوده است. تا هنگامميالدي نوزدهم  درد در سده ستنكاو پرمصرف براي متعارف 

كه شرايط انساني باعث رنج فراوان باشد، مردم براي تسكين دردها به سوي دين 
كه  دهيشياندينمگريخت. اين نكته مورد نگر ماركس بوده است. او چنين خواهند 

چيز خوبي باشد، ولي سخن او محروم كردن مردم  حاليبگريختن به سوي كرختي و 
كه بايد رنج را از ميان برد تا از بنياد نيازي به اين  گفتهيماز داوري نبوده؛ بلكه 

  دارو نباشد.
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 نمكيمدر غير اين صورت تصور  –اين زمان مرده بود  شوربختانه ماركس در
باره مل منظور ماركس را درزيرا لنين كمابيش به طور كا زديمكه لنين گيج را كتك 

ستالين ا درنيافته بود. (به ستون فرعي باال نگاهي بيندازيد). چند سال بعد» هاتودهافيون «
به اجرا گذاشته، اموال ديني را به زور گرفته،  ايوحشيانهبه طور برنامه ضد دين را 

به اجرا گذاشت.  هاآموزشگاهرا آزار داده و بيخدايي رسمي را در سطح  دارنيدمردم 
اسقف و روحاني مذهب ارتدوكس روسيه به  1200در يك دوره چهارساله بيش از 

  عنوان دشمن دولت گردآورده شده و اعدام شدند.
  

  انقالب كريسترو در مكزيك خيزش
مذهبي هستند. اگر  يدرصد مردم جنوب 100كه  كننديمشمال گمان  بيشتر مردم در

شين پي يهايكلندر جنوب دارد مانند كاتوليك در  يرومندينچه مسيحيت پايگاه 
 -ي وجود داشته و گاه آنجااسپانيا و پرتغال ولي در واقع دودلي و شك پويايي نيز در 

  .كنديمحضوري آشكار پيدا  -يا حتا گاهي در ساخت اصلي قدرت
به  ١حضور مذهب كاتوليك در مكزيك ديگر يهازمانو  هامكاندرست مانند 

بودن سياسي بود و رنجش پيرامون نيرومندي و نفوذ آن باعث به زه ديني همان اندا
آغازين سده بيستم گشت به ويژه موضوع پيشرفت  يهاسالخروش آمدن مردم در 

پس  ميالدي) 1917هجري ( 1296در  فردي در جامعه. يهايآزاددر حقوق بشر و 
يك قانون اساسي نو و جديد به تصويب  از كمابيش يك دهه جنگ داخلي در مكزيك

 پيرامون حقوق بشر داشت مانند انگيزشگفترسيد. اين قانون اساسي تازه قوانين 
آموزش اجباري و رايگان، آزادي بيان، آزادي فردي دين و معيارهاي روشن براي متهم 

  ساختن افراد.
ديد فوذ شكه از ن خواستنيمنيرومندي و قدرت بودند  رأسولي كساني كه در 

آيين كاتوليك بكاهند چون كه اين دين كمابيش در همه سيماهاي زندگي مكزيك 
رخنه كرده بود. قانون اساسي تازه داراي واپس راني شديدي بر ضد كاتوليك بود. 

                                                 
1. Mexico 
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دولتي اكنون ديگر به  يهاآموزشگاهخصوصي و چه در  يهاآموزشگاهآموزش چه در 
 يمههچ رسميت قانوني در كشور نداشته و دولت طور كامل غيرديني بود. دين ديگر هي

تر داراي اموالي بوده يا يك دف توانستندينماموال ديني را مصادره نمود. روحانيون ديگر 
ديني تنها بايد در ساختمان كليسا برگزار شده و دولت  يهامراسم عمومي داشته باشند.

  اكنون كنترل شمار و مكان روحانيون را در سراسر كشور به دست داشت.
ميالدي) به گستردگي  1924هجري ( 1303تا سال  ترسخت يهاتيمحدود

به عنوان رييس  ١تا هنگامي كه يك بيخدا به نام پلوتاركو كاليس شدهگرفتهناديده 
را اجرا كرده و  هاتيمحدودمكزيك برگزيده شد. با رهبري وي دولت با زور  جمهور

 يهاكانمروحانيون با پوشيدن لباسي روحانيت در  كيفرهاي قانوني شديدي مقرر نمود.
هزار دالر امروز). انتقاد از سوي  4000(بيش از  شدنديمجريمه  ٢پزو 500عمومي 

ي اموال دين يهمه. فرستاديمزندان  يهاهليميك روحاني وي را براي پنج سال پشت 
مذهبي بسته  يهاآموزشگاه يهمهعلميه زنانه و مردانه و  يهاحوزه يهمهمصادره شد 

 تربزرگكه كمي  ٣واوايچ. استان شده و همه آخوندهاي بيگانه از كشور اخراج شدند
است قانوني به تصويب رساند كه سراسر استان تنها يك آخوند  ۴جزيره انگليس

ميالدي) شمار آخوندها از  1934هجري ( 1313داشته باشد. در سال  توانستيم
  بيش از نيمي از مكزيك هيچ آخوندي وجود نداشت.در كاهش يافته و  344به  4500

  
  نگاهي به باورهاي هيتلر

 .رسديماش باشد كه البته منطقي نيز به نگر هيچ كسي دوست ندارد هيتلر در گروه
مردم با هم همنوا باشند اين است كه آدلف هيتلر  يهمهامروزه اگر چيزي باشد كه 

به نمايش گذاشته است. بنابراين از هنگامي كه آخرين نفس را  يانسانكردار بدترين 
باورها  هدر خط ك هاآنكند » اثبات«متعفن خويش را كشيد نبردي آغاز گشته تا 

 .نامنديمو اعتقادات هيتلر نيستند مسيحيان هيتلر را بيخدا و بيخدايان او را مسيحي 
                                                 
1. Plutarco Calles 
2. Pesos  
3. Chihuahua 
4. Great Britain 
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در اين موضوع كمكي به ما نمايد. نخستين تواندينمحالت روحي نامتعادل وي
يتي را در موقع روزهاي پيشه وي او مسيحي را در هر موقعيتي ستايش كرده و خويش

من باور دارم «نوشته  ١. وي در كتاب نبرد منداديمان به طور مستقيم مريد آن نش
م بر دفاع خودكه كردار من درست بر طبق خواست آفريدگار باريتعالي است: با 

كه  ديگويم. او در سخناني در مونيخ جنگميمخدايي  امريضد يهود من براي 
ه هم چون يك جنگند رستگار كنندهاحساس من چون يك مسيحي مرا به خداوند و «

تنها ديني مجازي و هيتلر كه  نديگويم يهاخدانيتارز اري ابسي.» دهديمنشان 
هويتي را به كار گرفته تا براي يك كشور مذهبي جذاب باشد، با به كارگيري يك 

ش تا بيزاري پنهان را به جنب و طوالني يهودستيزي مسيحيان كنندهناراحتتاريخ 
 يي نيز به خوبي باوركردني است. افزون بر اين برخي منابعاندازد. چنين تفسيرها

در آخرين » سست«خشم شديد وي بر ضد آيين مسيحيت را به عنوان مذهب 
  .دهديمزندگي وي نشان  يهاماه

ديني  درباره ناباوري ياگفتهيست و هيچ البته انتقاد از مذهب همانند بيخدا بودن ن
من آلمان دش يهاستيكموناز سوي هيتلر شنيده نشده است. به وارونه بيخدايي را با 

دانسته و خواستار نابودي آن از روي زمين بوده است. هيتلر در سخنراني در  ارزهم
خدايي بي يهاجنبشما بدينسان جنگي را بر ضد «ميالدي) گفته 1933( 1312سال 

كرد. با اين حال به طرز جالبي اين  را زير پا له خواهيم هاآن[و]  مياگرفتهبه گردن 
  افسانه پا بر جاست كه هيتلر خودش يك بيخدا بوده است.

اگر چه هيتلر هيچ  -به يك چيز دل خودش را خوش كند  توانديمولي مسيحيت 
كه او در سال  دهديمو استاد نشان  هاگواهگاه بودن خدا را رد نكرده ولي برخي از 

اصلي مسيحيت گرايش نداشته است. گويا  يهاانيجرپاياني زندگي به هيچ كدام از 
ناميده، باور داشته كه مي» پروردگار«يا » گذارقانون«هيتلر به چيزي كه خودش 

او را در كشمكش ميان نژادهاي انساني  دهيشيانديموي  بوده و عتيفراطب ينيروي
در پايان پيروزي نژاد آريايي را تضمين نمايد. درست  ندتوايمراهنمايي كرده و 

                                                 
1. Mein Kampf 
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بخشي تصوير خيالي در كفر مطلق ، منمن با خدا كردم3كاري كه در بخش
 .به تصوير كشيدمرا  در مزخرفات انسانيسرزنده » گذارقانون« ي ناجوري از چهره

  
همنوا هستند كه دولت كاليس پا را از گليم خود بسيار  نگارانخيتارامروزه بيشتر 

نام  يك شورش و انقالب رعيتي به بوده است. بينيپيش لدرازتر كرده و پاسخ آن قاب
در  .كشديمبر ضد دولت به راه افتاده كه بيش از دو سال به درازا  ١شورش كريسترو

تازه كيفرهاي مصوب دولت كاليس را ملغي  جمهورسييرميالدي) يك  1934( 1313
  .كردآشتي  به سختيكرده و خدا با كشور مكزيك 

  
  نگاهي به پهلوانان انقالب فرهنگي چين

غز . من مطمئن هستم كه مسازديمانديشه مرا غرق در شگفتي  به راستيتاريخ چين  
پيچيده از  وردولي چين گويا مانند يك برخ تواند كمكي كندنميغربي من در اين ميان 

كه اوج گرفته و سقوط كرده و هست  ييهافلسفهپادشاهي و  يهاخاندانقلمروهاي و 
. تاريخ چين سراسر شوديمسال به هم آميخته و از هم جدا  4،000بيش از  گذردر 

نگامي حتا ه آن مشغول سازم.سرتاسر را به  امشهياند توانمينم گيرا و جذاب است ولي
كه مربوط به يك دوره تك تاريخ چين باشد مانند انقالب فرهنگي در سده بيستم، 

اين دوره براي اين گفتگو ارزشمند بهر حال ولي  كنديمپيچيدگي آن مرا درجا خشك 
  و مهم است.

  

  

 
 1290، آخرين دودمان پادشاهي در چين در سال دودمان چينگ

ميالدي) فروپاشيده و جمهوري چين به  1911(هجري خورشيدي 
كه سرداران آيد به شمار مينابسامان  ايدورهجاي آن نشست كه 

جام به سران وپرداخته كنترل دولت مركزي به جنگ  يبرا توزنهيك

                                                 
1. Cristero Rebellion 
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كشيده شد. حزب كمونيست چين در ياساله23جنگ داخلي
ت يسميالدي) پيروز گشت. مانند حزب كمون 1949(هجري  1328

  در اتحاد شوروي اين دولت نيز به طور رسمي بيخدا بود.
  

نيز ناميده  ٢(كه مائو تسه تونگ ١ميالدي) مائو زدونگ 1966( 1345در سال 
آغاز يك انقالب فرهنگي را اعالم داشته تا انقالب سياسي را به پايان رسانده ) شوديم

قالب . اين اناستروشن شد گمان ميكه  ياندهيآبه سوي  ،و چين را به سوي جلو براند
 تناقضاتر از پكه به اين دليل زيرا تا حدودي فرهنگي به طور كامل به اين نتيجه نرسيد 

عضويت در شامل آزادي بيان و كه به مردم داده شده بود » چهار حق بزرگ«بود. 
 دمشخصي ممنوع گشته بو ها نيز خط و مسيرهاياين آزادي. ولي در مي شد هاانجمن
هار چ«را زنده نگه دارد يعني اي پيش از انقالب روزههايي كه يادگارها و انديشهمانند 

. شديمناميده  -كهنه يهاشهياندآداب كهنه، فرهنگ كهنه، رفتار كهنه و  -»چيز كهنه
خي از سد و موانع واقعي در راه پيشرفت رب يدربرگيرنده »هاكهنه«اين از سوي ديگر 

رزش چيني برد ا يجامعهكه  ييهابهره كننديم ادعا كه هستند كسانيو  بوده هاانسان
  را داشت. انجام شدهوحشتناك  يهانهيهز

چهار «داد اجازه نميكه  آورداي به شمار ميو شيوه راه احزب كمونيست دين ر
. مائو يك جنبش شب نظامي ترسناك عقب برودبه  -دشمن اصلي پيشرفت-» كهنه

ائو م يهاگوشو  هاچشم كهبي انقال يشهياندجواناني پر شده با  - ٣سرخپاسداران به نام 
 دوستانو از والدين، آموزگاران و  محسوب شدهدر هر آموزشگاه، در هر آبادي 

ا دريافته ركمونيستي) پيش از انقالب كهنه ( تا هر انديشه يا كردار  كردندميسوسي جا
رده . مائو فرماني صادر كگرفتديني را نيز دربرمي يهاشهياند و البته و گزارش بدهند

 و هاپرستشگاه. داشتيم برحذركه پليس را از دخالت در كارهاي پاسداران سرخ 
انه عناصر بيگ »سوداگري«بسته شده يا ويران گشت و دين هم چون ابزار  ساهايكل

                                                 
1. Mao Zedong 
2. Mao Tse-tung 
3. Red Guards 
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ازداشت ب هانيد. روحانيون همه شديمهاي ملت چين تصوير مخالف باالترين دلبستگي
فرستاده شدند. هزاران انسان شكنجه يا » بازپروري و بازآموزي يهااردوگاه«شده و به 

  كشته شدند.
  

  

 
ا تاييد رانقالب فرهنگي مائو نيز مانند اتحاد شوروي استالين اين نكته 

ان اطمين توانينممطلق  قدرتداراي  بينيجهانكه به هيچ  دنكيم
اجباري هم در اصول و هم در عمل درست  يي زوري وكرد و بيخدا

  بد است ،مانند دين زوري
  
  

  نوين گراييانسانزاده شدن 
  

 دشوار باشد ولي شمار اندكي توانديمدرك زاده شدن يك انديشه براي  روشييافتن 
يكي  ١گرام گوگلان يدهندهشينما افزارنرمكمك كند. در اين راه  توانديماز ابزارها 

اب را كت هاونيليمگرام گرام بنويسيد، انيا عبارت در ان از اين ابزارها است. يك واژه
به كارگيري واژه يا عبارت تايپ شده در در رابطه با جستجو كرده و سپس نموداري 

 درست مانند نگاهي گذرا به آمار زايش انديشه بوده و. دهدرا نشان مي ناگذر زم
  .شوديمآمار ديده اين ميان نوين نيز در  گراييانسانانديشه 

ر چند ، هپديدار شددر سده پانزدهم ميالدي نخستين بار  گراييانساناصطالح 
سي بلكه به برر كردينمسكوالر را توصيف  بينيجهانآن هنگام اين اصطالح يك 

ا ا بچهار سده ر گراييانسانگرام براي اصطالح ان .شديمشاهكارهاي باستاني گفته 
 اندكي يهاكتابخطي كمابيش همراه نشان داده به اين معناي كه اين اصطالح در 

ميالدي)  1850( 1230سپس ناگهان لرزشي خودش را در دهه  پديدار شده است.

                                                 
1. Google’s Ngram Viewer 
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ساله انديشه  400پس از يك آبستني . دهديمنشان داده و سپس انفجاري رخ 
  نوين پا به جهان گذاشت. گراييانسان

ميالدي) توجه كرده تا  جزييات  1853خورشيدي ( 1232به رويدادهاي سال 
برپا شد تا دانش، فلسفه  ١سيانگل گراييانسانآن را ببينيد. سازماني به نام انجمن دين 

  نوين بود. يگراانسانو هنر را ترويج دهد. برپا شدن اين انجمن يك گام به سوي 
در سراسر سده نوزدهم برپا ساخت. صعودي را  يوستهيپاين رويداد يك خط 

اي در روزه شدديده مي» بيخدايي«پيش  هاسدهكه  به صورتيافزون بر اين درست 
نيز براي خورد كردن شخصيت به كار گرفته  سكوالر گراييانساننخست اصطالح 

ي هم دين يادگذاريبنمردمي مانند فيليكس آدلر براي  يهاكوششاتهامي كه  ،شده
گرام . نمودار انگرفتيماخالق و هم با توان انتخاب داشتن يا نداشتن خدا را به سخره 

ري بيشت يهاسازمانو  هاجنبشهم چنان با آغاز سده بيستم اوج گرفته زيرا افراد، 
 عتيراطبفرا هم چون برچسبي براي فلسفه زندگي اخالقي بدون باورهاي  گراييانسان

  .رنديگيمبه كار 
  .زدپردايماصلي آن  يهاسازمانو  هاجنبشبخش زير به معرفي برخي از افراد، 

  
  جان ديويي :از خدا دوبارهتعريف 

فيلسوف  ٢نفوذ بيشتري از جان ديويي ادعا كرد كه توانيمدرباره شمار اندكي از افراد 
. در يك دوره بلند زندگي، ديويي كمابيش رند) در فرهنگ امريكا دا1952-1859(

پايين تا باال از نو ساخت. هم چنين وي شخصيت كليدي از سيستم آموزشي امريكا را 
 -گرايانانسانحتا در ميان  -نوين بود. ولي رويكرد ديويي  گراييانساندر زايش دوباره 

ر چند بگذارد ه كنارواژه خدا را  خواستينمبوده تا حدودي به اين دليل كه  زيانگبحث
  خودش هم به بودن چنين موجودي باور نداشت.

خنان ادا شده به زبان ديني و به س انيگراانسانامروزه بسياري از بيخدايان و 
مراسم  يماندهيباقبراي برخي اين  بيزار هستند.از آن م ديني حساسيت داشته و مراس

                                                 
1. British Humanistic Religious Association 
2. John Dewey  
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ر د خواهندينمبرخي ديگر نيز  ديني يادآور خاطرات تلخ و دلخورهاي فراواني است.
را در جريان متعارف جامعه ناپيدا  هاآنبه شمار آمده فرضي كه  دارهانيدجرگه 

  كه بيخدايان شمار چنداني ندارند. كنديم دييتأساخته و اين انديشه را 
يدگاه ديگري ميالدي) د 1930( هجري 1310ديويي در دهه  يهانوشتهولي 

به عنوان يك بيخدا به دين حساسيتي نداشت ولي هر آينه  . هر چندرا پيش مي كشيد
 ،در حال رشد است، زيرا آگاهي روزافزون» بحراني در دين«آشكارا نگران بود كه 

  .سازديمبودن را براي مردم دشوارتر  دارنيد
ا رمردم باور و اعتقاد به خدا  خواهديمشديد كه چرا يك بيخدا ن زدهشگفت

. مانند فيليكس آدلر در سده نوزدهم (بنگريد اين نبودديويي ور منظ؟ باري نگه دارند
براي  اهدخويم اگر مردم ديگر به خدا باور نداشته باشندكه حتا  گفتيمنيز ) او 7به بخش 

ديني را نجات دهد. شايد اين گفته در  يهازهيانگو مراسم ديني، پابرجا ماندن گفتار 
 ١توحيدگرا گراييجهان با يبسيارهمانندي به نگر برسد ولي  انگيزشگفتنگاه نخست 

داشتن يا با حق داري من در بندهاي زيرين اين بخش با نام دين و داشته يامروز
  .امدادهخدا، توضيح  نداشتن

، دين شيوه براي گردآمدن در جامعه است براي كانوني شدن ديگويمديويي 
ه دليل بتنها  خواستينمديويي  و براي انجام كردار مثبت گروهي است. هاشهياندبر 

  اين چيزها را از دست بدهد. ،خداگذشتن تاريخ مصرف 
-گفت بياييد واژه خدا را نگه داريم ولي با معناي ديگر ولي ديويي هنگامي كه 
 هيه ماك هاآرمانبلكه هر چيزي مانند اجتماع،  تطبيعاز نه يك هستي و موجود فراتر 

گرايي هانجاعضاي بيشتر هاي انديشهحتا فراتر از  -شوديم هاانسانباالترين تكاپوي 
  ست.اين چيزها» خدا«، يعني گفتيم) نيز رفت. UUs( توحيدگرا

و هم سكوالر اين گزينش و انتخاب حتي  داردينبراي بسياري از مردم هم 
 ارزشخدا  فراطبيعت يآموزهاگر كسي بپندارد كه  امروزه دشواري بزرگي است.

و  همان نگرش» خدا«هنگام آوردن نام نيز ببيند كه ديگران  خواهديم دارد داشتننگه

                                                 
1. Unitarian Universalism 
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 خدا دارند. از سوي ديگر اگر كسي گمان كند كه باور به خداي دربارهرا منظور وي 
است. بازنگري تعريف واژه براي اشاره به هر چيز  رسانبيآس ياشهياند فراطبيعت

بپنداريد من پژوهشگري هستم كه خودم را وقف ديگري چندان كمكي نخواهد كرد. 
 ياطح يباغچه تاناگهان بازنگري شده » سرطان«اكنون واژه  امكردهمبارزه با سرطان 
جيب كمي ع كمابيش ديگرمن  يمبارزهو شامل شود.  در برگرفتهپشت خانه را نيز 

؟ ولي اين كار مورد عالقه من ديكنيمبر ضد سرطان كار  به نگر خواهيد رسيد: شما
  است!

نگ وارد ج متحدهاياالت ،تعريف از سوي ديوييزماني كوتاهي پس از بازنگري 
سته و نقش ب هاپولروي  خدانام ، به هم تنيده شده پرستيميهنسرد گشته و دين با 

رزبندي م آنگاهبه دلخواه يك تن تعريفي دوباره شود، » خدا«اگر  گشت.تعهد تابعيت 
  .گردديمدين و سياست بسيار دشوار 

برال نوين و اديان لي گراييانسانديويي بر  يهاشهياندبا يا بدون زبان مذهبي، 
  گذاشته است. بزرگي تأثيرات )UUs( گرايي توحيدگراجهانمانند فرهنگ اخالقي و 

  
  

  هاهياعالمو  هاهيانيبانتشار 
  

وي براي  رسديماگر چه عمر دودلي و شك درباره جستارهاي ديني به هزاران سال 
پراكنده  مانگيبافزون بر اين  بسياري از مردم سده بيستم اين يك انديشه نوين بود.

اس برجسته اين دوره احس گرايانانسانبودن در گوشه و كنار جهان يك پديده تازه بود. 
ارائه  گراانسانو جنبش  گراييانسانتري از تعاريف روشنتا  هزمان آن رسيد كردنديم

  شود.
  

  گراييانسانانتشار بيانيه 
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مك به داشتن يك چهارچوب مستند ك فستيمانباشد، نوپا  ياگر يك انديشه يا جنبش
 هستآن به چه نيازي  ديگويمو  ندي كه مرزهاي جنبش را روشن كردهس - كنديم

نخستين بار در  گراييانسان .داننديمچيزها را درست و ارزشمند  چه آنو هواداران 
داراي يك سند  گراييانسان فستيمانميالدي) با يك  1933خورشيدي ( 1312سال 

  از اين دست گرديد.
مانند  وباشد  دهندهتكانبراي شنوندگان نوين شايد كمي » فستيمان« يواژه

دعوتي به مبارزه، چالشي سرسخت به چشم بخورد. شايد چنين باشد ولي بيانيه يا 
كوششي براي تعيين مرزهاي يك انديشه است، براي راه بردن به چيزي غير  مانيفست

 گراييانسانچيزي كه -ساختن چهارچوبي استوار و روشن براي آن انديشه قابل لمس و 
  ه بيستم به آن نياز داشت.آغازين سد يهاسالبه راستي در 

جاي پاي خودش را در آن  ديكوشيم گراييانسانهنگامي كه  از سوي ديگر
. خورديمزمان در گوشه و كنار بيابد دين نيز در ميان بحران هويتي خودش غوطه 

بش تنها قلمرو دين بود، جن كه زماني گذاشتيم ييهانيسرزمكه دانش گام به  هنگامي
توجه بسياري از مذاهب را از جستارهاي انتزاعي مانند رستگاري و تماعي جكليساي ا
به  ساختن دارخانهاطعام گرسنگان،  - هايبدبختكاستن به سوي و بركت آمرزش 
نخست . ولي آشوب جنگ چه خوب ،به بهچرخاند.  -، مراقبت از بيمارانهاخانمان
اجتماعي  جنبش كليسايجان گرفتن دوباره بنيادگرايي گشت كه به تندي مايه جهاني 
  نويي از خرافات غرق ساخت. زابيخرا در 

 دري گرانسانا يهاشهياند نجاتكوششي براي  گراييانسان مانيفستبيانيه و يك 
بود. اين بيانيه هم  گراعتيطباز باورهاي  بند 15و داراي بوده ويرانگر توفان ميانه اين 

و باور  تگفيم گراييانسان مانيفستيان زمانه بود. گراعتفراطبيچنين چالش براي 
  خرد و دانش داشته باشد. ريشه دربلكه بايد  نبايد بر وحي استوار باشداعتقاد 

 1312در سال  گراييانسان مانيفست امضاكنندهتن  34بينديشيد كه  ديتوانيم
ولي مانند جان  .بودنددين  دوآتشهميالدي) همگي از ردكنندگان  1933خورشيدي (

ر آينه دين نبودند. ه ريشه كن ساختندر پي بود  امضاكنندگاناز كه خود نيز ديويي 
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از  نويني يگونهآخوند و خداپرست بودند. اين افراد خواهان  هاآننزديك به نيمي از 
ين د« باشد، آن راآن تراشيده شده  فراطبيعتعناصر  يهمهديني كه -بودند  نيد

 ياهتوانعادي بود كه پيرامون  گرايانانساندر آن زمان براي  .بخوانيد» ١گراييانسان
  باشند. ٢اوپتيميسمپنهان و بالقوه انسان همنوا با 

يان در حال خارج شدن از گردونه بودند. دانش به پيش تاخته با گرافراطبيعت
) ها به آن دادهنامي كه آن. دين نو (آورديمخود پيشرفت و فراواني به همراه 

با  وانستتيمشده با دانش و به پيش رانده شده با خرد و دلسوزي،  دييتأ گراييانسان
 ياندهيآرا به جلو به سوي  هاانسان بخشانيزبه كنار راندن اعتقادات ارتجاعي و 

  روشن براند.
  بود. گراييانسان مانيفست امضاكنندگان شايد هم اين انديشهيا 
  

  اعالم وجود جنبشي جهاني
رخ  هدر بسياري از كشورهاي پيشرفت انگيزشگفتپس از جنگ دوم جهاني پيشامدي 

كوالر در اين كشورها به سوي س رمنتظرهيغيك جابجايي تند، چشمگير و كمابيش  -داد 
 كنندهزاريباحتمالي از به كارگرفتن نادرست و  يهاليدلخودم ده بيست تا از  شدن.

چرخش را پيرامون اين  ۴تا معرفي سازمان بهداشت جهاني ٣دين از سوي رايش سوم
هاني سازمان چتري ج ياگونه. به هر دليلي كه بود به تندي روشن گشت كه امدهيشن

هان در كه ناگ افتهيسازمانو ديگر آزادانديشان  گرايانانساننياز است تا بيخدايان، 
ر سال د آنان بشود. ندهو نماي گوشه و كنار جهان سر برآورده را به يكديگر پيوند زده

) در IHEU( ۵و اخالق گرايانانسانميالدي) اتحاديه جهاني  1952خورشيد ( 1331
  گشت. يادگذاريبن ٧در آمستردام ۶گراييانسان جهانكنگره 

                                                 
1. Religious humanism 
2. Optimism  
3. Third Reich 
4. Universal health care 
5. International Humanist and Ethical Union (IHEU)  
6. World Humanist Congress 
7. Amsterdam 
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 يك كنگره جهاني ناباوران براي اشخاصي مانند اينك دمي در اين باره بينديشيد:
نگاه  6(به بخش  ٣)، ژان ميله5(بخش  ٢)، راوندي4(بنگريد به بخش  ١پروتاگوراس

همه كساني كه ناباوري خويش را چه معنايي دارد بخش ده) ( ۴كنيد) و پرسي شلي
ه شك ندارم كبا آشكار ساختن ناباوري خويش رنج فراوان بردند؟  پنهان كرده يا

  .كردنديمبه آمستردام پرواز با شتاب تمام همگي به عنوان نماينده 
بود كه شرحي  ۵بيانيه آمستردام ،گراييانسانكنگره جهاني  يثمرهبار و نخستين 

فهم، ميان فرهنگي از اصول بود تا جنبش رو به رشد جهاني را يكپارچه  يهمهآسان و 
  سازد.

  
  گراييانساندوم  مانيفست: پاول كورتز و با آغوش باز سكوالرپذيرش 

  

 
 گرايانانسانميالدي) بسياري از 1970يدهه(1350آغاز دههدر

را  راييگانسان مانيفسته و احساس كردند زمان آن رسيده تا بياني
ائه ردوباره ا -ن از دينفاصله گرفت آشكارو اين بار به منظور  -

بوده و رهبر اين  ۶گراييانساندوم پيامد اين تصميم بيانيه گردد. 
  ) بود.1925-2012( ٧پاول كورتز آمريكاييفيلسوف  هاكوشش

  
ل سال گذشته بود و چه نانخست تا آن زم گراييانسان مانيفستاز هنگام 

نخستين بيانيه كاسته بود:  ينيبخوشو از شدت و تندي  دادهرخرويدادهاي بسيار 
فاشيسم، هولوكاست، جنگ سرد و احتمال بسيار واقعي به پايان رسيدن زندگي در يك 

  و سختي گذشته بود. بدگرمايي. چهل سال  ياهستهگوي آتشين 

                                                 
1. Protagoras 
2. Al-Rawāndī 
3. Jean Meslier  
4.  Percy Shelley  
5. Amsterdam Declaration 
6. Humanist Manifesto II 
7. Paul Kurtz 
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نويني كمر  مانيفستارائه براي  ١بنابراين هنگامي كه كورتز با ادوين ويلسون
ترده بر نياز است. افزون بر بندهاي گس ييگراواقعدريافته كه كمي بيشتر  هاآنبستند، 

و نژاد پرسي و در پشتيباني و حمايت از حقوق جهاني  يكشتارجمع يافزارهاجنگضد 
رل براي نمونه كه طالق، كنت ديگويمروشن  بسيار گراييانساندوم  مانيفستبشر، 

در دسترس بوده، هم چنين دادگاهي  اهانسان يهمهبايد براي  نيجنسقطزايش و 
 جنگي و جنايت بر ضد انسانيت يهاتيجنابايد براي متهمان به  يالمللنيبجهاني و 

  محاكمه نمايد.
است.  يفستمانبسيار بيشتر ولي تفاوت اصلي در بيانيه دوم گرايش سكوالري 

ه و ) بودزمينكره سكوالر در تراز و سطح  ياجامعهبراي  شدهيطراح« مانيفستاين 
 مدرك و استاد بسنده و كافي براي«امضاكنندگان با غيرخداپرست مشخص شده كه 

  از اين سخن گفت. ترروشنبعيد است بتوان .» انددهيندباور به فراطبيعت 
 آغازين پيرامون يهاكوششدر  بزرگبيانيه دوم نيز يك لغزش كم و بيش 

 انگرايانسانبرخي از «ديني داشت:  ياهآموزهاصالح و بهسازي زبان ديني، مراسم و 
ن معناي نوي هاآنباستاني را تفسيري دوباره كرده و به  يهانيدباور دارند ما بايد 

باري ) «ديويي! ريتأث(يعني باز هم زير » بدهيم كه درخور و مناسب زمان كنوني باشد.
واقعيت  فرار از كهن و يهايوابستگبقاي  توانديمدر تعاريف هميشه  هايبازنگرچنين 

سادگي پر از ابهام شده، سد راه به كارگيري  هب هايبازنگرزندگي روزمره باشد؛ اين 
ن نوي يهاآماج. به جاي اين به طور بنيادي نياز به اهداف و شونديم هاشهياندآزادانه 

. هستند ،خواهيم شد آنچههستيم و  آنچهمسئول و پاسخگوي  هاانسانانساني داشته . . . 
  .»داريمرا خودمان تنها ؛ هيچ خدايي نيست تا ما را نجات دهد

ج داده را تروي» سكوالر گراييانسان«اصطالح  اشحرفهدر سراسر زندگي كورتز 
 مذهبي جدا و متمايز گراييانسانبخشيد و آن را به طور كامل و روشن از  آن جانو به 

رهبر تشكيالت  ٢ولميالدي) جري فال 1980خورشيدي ( 1360در دهه  ساخت.

                                                 
1. Edwin Wilson 
2. Jerry Falwell 
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اصطالح به  شوديمناميده  ١بنيادگرايي احياي مسيحيت سياسي كه اكثريت اخالقي
ر زور پنيروي فرهنگي هم چون آن را ه، تصوير كرد يدرازدست» ي سكوالرگراانسان«

ول . جري فالكردترسيم  متحدهاياالتاخالق و اعتقادات در ي تهديد كنندهو سياهي 
ه در آن ك فلسفي كوچكپيرامون جنبش براي رسيدن به مقصود خويش  در واقع براي

آيا دوست داريم تا « پرسديم. وي كنديم ييگوگزافزمان به راه افتاده بود، 
يا » «كودكان و نوادگان ما را پر كند؟ انروو انديشه، سكوالر دل،  گراييانسان

  »بجنگيم؟ها و انديشه آن دفاع از دل، روانخوب براي  ياجبههدر  ميخواهيم
كوالر س گراييانسانملي اصلي سازمان -آن زمان  گراييانسان آمريكاييانجمن 

  تن عضو داشت. 4،000تنها نزديك به  -در آن زمان متحدهاياالت 
، گروه ٢مانند كانون كاوش گراانسانبعدها كورتز چندين سازمان ملي 

را بنيان  ۵انساني يهاارزشو نهاد دانش و  ۴، پرومتئوس بوك٣سكوالر گراييانسان
  گذاشت.
  

  : كورليس المنتگراانسان فلسفه يادگذاريبن
  

  

 
يت انسان يندهيآپر باد اطمينان به يكلهوحشت جنگ جهاني دوم

خالي كرد. ولي يكي از  گرايانانسانرا در انديشه بسياري از 
 ،بود ۶كورليس المنت آمريكايياستثناهاي آشكارا فيلسوف 

را  گراييانانس مانيفستيك كشتي در تالطم سكان انديشمندي كه 
  ود.خود با آن ب براي بيشتر عمر بلند و پربار زندگيگرفته و 

                                                 
1. Moral Majority 
2. Center for Inquiry 
3. Council for Secular Humanism 
4. Prometheus Books 
5. Institute for Science and Human Values 
6. Corliss Lamont 
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المنت به عنوان پرفسور دانشگاه هاوراد، كلمبيا و كرنل  يبرجسته يشهيپ
 نيترزرگبدستاوردهاي بسنده و كافي براي بيشتر مردم باشد. ولي نشانگر  دتوانيم

را  همتحداياالتدولت در اين رابطه مشاركت وي به عنوان مدافع حقوق افراد بوده كه 
فردي و حقوق حريم خصوصي به چالش  يهايآزادنبرد قضايي پيرامون در چندين 

ند در صورت شهرو متحدهاياالتكشيد. (كارهاي المنت يكي از داليلي است كه دولت 
 توانستينم است،» تبليغات كمونيستي«شامل  كرديمحتا اگر گمان متحده بودن اياالت
كي از زمان داشت تا ي هانيا يهمهشما را بگيرد.) ولي باز هم با  ينگارنامهجلوي 

م پاياني سده بيست يهاسالدر  گراييانسانخردمندترين و خوش گفتارترين هوادار 
 باشد.

 -١گرايينسانافلسفه  -بيشتر از يك كتاب  گراييانساننفوذ مستقيم المنت در 
هم چون  يگرايانسانبه  نه تنهااين كتاب  آموزشي او در كلمبيا يبرنامهاست. بر پايه 

بلكه  ازدپرديمبزرگي همانند دين يا مرگ يا معنا  يهاپرسشاز نگريستن به  ايشيوه
كاملي از زندگي بدون فراطبيعت است. (براي دانستن بيشتر درباره اين كتاب  يفلسفه

  )11برويد به بخش 
  
  

  ناسازگاري با گاندي
  
ي تعال يمايهمقدساني است كه شخصيت و داوري وي  رشماانگشتيكي از  ٢گاندي
 داشبن يرأهمعقيده و همبا مردي  توانديم. چگونه كسي شد هادگاهيدفرهنگ و يافتن 

 ساله 300را به مردم آموخت تا بدون حتا شليك يك گلوله قوانين  ياشهياندكه 
  استعماري را دور بيندازند؟

                                                 
1. The Philosophy of Humanism 
2. Gandhi 



 
 

  ي سده بيستمهاجاروجنجال: باليدن در 8بخش  ——————

 

٢٢٧

كه گاندي را بسيار دوست داشته و قابل  پردازديماين بخش به معرفي دو تن 
ولي با استواري بر سر جستارهاي اساسي مانند جايگاه دين در زندگي  دانستهيماحترام 

هر دو به طور شخصي گاندي را  و همنوا نبودند. يرأهممردم هندوستان با وي 
 ر كردهاو هر دو بيخدا بودند. يكي براي برابري اجتماعي در هندوستان پيك شناختهيم

را رهبر كرده و نيرومندي و قدرت ملي را با  پادر حالي كه ديگري اين كشور نو
  .كرديمخردمندي و به طور اخالقي رهبري 

  
  رهبر ملتي مذهبي: جواهر لعل نهرو

  

  

 
طوالني را در زندان  يهامدت) 1889-1964( ١جواهر لعل نهرو

سپري كرد در حالي كه هم زمان براي آزادي مردم كشورش مبارزه 
وي سرانجام به رهبري مردمش رسيده و نظام نويني به  .نموديم

  جاي قوانين استعماري انگليس برپا ساخت.
  

نهرو ستايشگر بزرگ گاندي به ويژه تمركز وي بر كردار بدون خشونت بود. 
در همان زمان نهرو كه يك بيخدا بود به خاطر به كارگيري دين براي تعريف 

 و ود، منتقد گاندي نيز برفتيمهندوستان هم چنان كه كشور به سوي استقالل پيش 
ن را از انديشيد هاآنمردم بي حال و منفعل شده و بدتر از همه اين كه دين  ديترسيم

نوشته خودش نوشته دين، هندي باشد يا هر دين ديگري  نامهيزندگبازدارد. نهرو در 
و من بارها آن را محكوم كرده و آرزو دارم تا به طور كامل آن را  ترسانديممرا 

  »بزدايم.
ميالدي) نوشته و با  1936( هجري 1315ر سال خويش را د نامهزندگينهرو 

ميالدي)  1947( 1326در سال  خورديمبه چشم رد دين اين كه آشكارا در آن 
در بسياري از كشورها داشتن در صورتي كه هندوستان گشت  وزيرنخست

                                                 
1. Jawaharlal Nehru 
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قابل انديشيدن نيز نيست. ولي هندوستان در بسياري از هم ي بيخدا هنوز وزيرنخست
ه و تاريخي پيشينساخته است.  ريپذامكانيكتا بوده و اين كار را شدني و  روندها كشور

بيخدايي آيين جين كه شانه به شانه هم پيش  هايشاخهبسياري مانند  يهانيددراز با 
آمده، مدارا را در اين كشور بسيار فراوان ساخته است. افزون بر اين هر چند كه نهرو 

دين بود ولي نياز به زندگي با آرامش در كنار هم ديگر رحم و بي گذشتيبيك منتقد 
  »است. ١، نابودي همگانييستيزهمتنها جايگزين «را نيز درك كرده بود. وي گفته 

او به  ريتأثو  همكاري كردهي استقالل سقانون اسا سينوشيپنخستين  درنهرو 
 امه جنبش استقالل روشنكه او در هنگ ييهاارزش. بسياري از خورديمروشني به چشم 

براي همه جدا از رنگ پوست و كاست و  ين، برابرادياساخته، مانند تضمين آزادي 
اساسي  در قانون» كراتيك سكوالرجمهوري دم«به عنوان يك  هندوستانبر پايي كشور 

  آمده است. اين درست در نخستين عبارت مقدمه است.
 شناسنديم كشور بسيار ديني ا يككمابيش هميشه براي كساني كه هندوستان ر

اين  ،است. ولي رسميت سكوالري دهندهتكانپي بردن به غيرديني بودن رسمي آن 
كه  تنددانسيمكشور ما نيز  ادگذارانيبن. سازديم متحدهاياالترا بسيار همانند  كشور

زي كامل دولت از با داشتننگهتنها راه تضمين آزادي دين براي همه شهروندان بيرون 
  ديني است.

 وزيرنخستاز ديدگاهي نيز بيخدايي نهرو يك ويژگي عالي براي نخستين 
دو ي با يك رهبر هنوزيرنخستديني بود. اگر  رنگارنگكشوري با بنيادهاي ژرف و 

 گريداحتمال بسيار بيشتري در آتشي و خشمگين شدن مسلمانان و  گشتيمآغاز 
هندو آينده روشني  يهانييآو رييس جمهوري مسلمان براي ديني داشته  يهاتياقل

. يك بيخدا با پايبندي استوار به آزادي اديان احتمال بسيار گذاشتينمبه نمايش 
  خويش بيابد. يهاشهياندكمتري داشت كه گرايش به سوي 

را بدرود گي دميالدي) در دفتركار زن 1964( 1343كه در سال آننهرو پيش از 
نخست استقالل رهبري كرده  يهاسال يهاچالشنمايد كشور تازه برپا شده را از ميان 

                                                 
1. Codestruction  
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 وجودم يهمهبا و از ته دل صادقانه  خواهميم«روشن بر جا نهاد:  درخواستو تنها يك 
مراسم ديني براي مرگم برگزار شود. من به چنين  گونهچيه خواهمينم بگويم كه

 توانديمرسم  عنوانبه هاآنن نهادن براي اجراي باور نداشته و گرد ييهامراسم
  »رياكارانه بوده و كوششي براي فريب دادن خود و ديگران باشد.

 ١نهرو بر طبق رسم آيين هندو در كرانه رودخانه جمناتدفين  هانياولي با همه 
  برگزار شد.

  
  گذاشتن گاندي در مسائل اجتماعي:گورا فشارتحت

دا و خيك فعال بي شودميشناخته  ٣نام گورا هببيشتر كه  ٢رائوگوپاراجو راماچاندرا 
سده بيستم و درست در همان  يمهيناصالح طلب اجتماعي بود كه در هندوستان در 

را با كمپين بدون خشونت  هاروزنامهكه گاندي عنوان نخست  كرديمزماني فعاليت 
  پر كرده بود.

 درباره دين، پيرامون-مگر گفتگويي با گاندي  خواستينمگورا هيچ چيزي 
. ولي دنديكوشيمبيخدايي و دگرگوني اجتماعي كه هر دو نوميدانه براي رسيدن به آن 

نبود. گورا تصميم گرفت تا يك فن و  ياسادهنفوذ در حلقه داخلي گاندي چندان كار 
  د.يك مزاحم كامل از خودش بساز -آزمايش شده را به كار گيرد تكنيك 

كوتاه با درخواست مصاحبه كالفه كرد. هنگامي كه  يهانامهگورا گاندي را با 
معنوي) گاندي پيوسته، كار و  يريگكناره( ۴از اين كار پاسخي نگرفت، به آشرام

مديتيشن انجام داده و درست جلوي چشمان گاندي مانند يك آدم گستاخ به اين سو 
  و به گورا اجازه چند مصاحبه را داد. مده. سرانجام گاندي كوتاه آرفتيمو آن سو 

 خواهديمكه درباره كارهاي وي در روستاها شنيده و  ديگويمگاندي به گورا 
 ياهانهمكه پيرامون اين موضوع با هم گفتگويي داشته باشند. گورا شرحي از برنامه 

                                                 
1. Yamuna 
2. Goparaju Ramachandra Rao 
3. Gora 
4. Ashram  
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گرد  هاكاست يهمهكه مردم از  دهديم» ١ائناتك انشهروندشام «به نام  يانوآورانه
 .در سراسر جامعه هندوستان باشد محدودكنندهآمده تا كوششي براي شكستن مرزهاي 

 مگر اين هاجتماعي يا ازدواج خودداري كرد يهاتيفعالبرخي از اعضاي اين برنامه از 
ا ر ساالنبزرگسواد  يهاكالسگورا هم چنين  باشند. كائنات انشهروند در شامكه 

. (گورا كار خودش را شديمتشريح كرد كه براي عموم مردم به ويژه هاريجان برگزار 
ح را به اصطال »فرزندان خدا«يا » هاريجان«كه گاندي  دانستيمانجام داده بود و 

  .)دهديمترجيح » غير قابل لمس«
ادگي اين كارها را به اين س توانستينمكه گورا بدون بيخدايي  دانستيمگاندي 

كه اين شيوه بيخدايي  سازديمو روشن » درست است« دهديمانجام دهد. گورا پاسخ 
 هادستگاههر دو اين . باشديماست درست همان گونه كه گاندي پيروي آيين هندو 

 نجربهبودي شرايط زندگي براي افراد -چون ابزاري براي رسيدن به هدف  توانديم
اري بيخدايي چون ابز يهايبرتردرباره به كار گرفته شود. گورا  - شدهماليپاو  دهيد

زيرا براي يك بيخدا  دينمايمجداكننده مردم روشنگري  يهالهيمبراي شكستن 
همه ما انسان هستيم  ديگويممرزهاي كاست و دين هيچ ارزش و اهميتي ندارد. وي 

روي پاي خودش بايستد زيرا سر  سازدميكه بيخدايي انسان را ناچار  ديافزايمو 
ستن شك نه به دست اراده خدا و نه به دست سرنوشت است. كردارهاي انساني يرشته

آزاد هاريجان را رها ساخته و با رها ساختن آنان از  يارادهو از ميان بردن اين سدها 
كه  نندكيمور آنان را دربند نگه داشته، آنان با هاسدهپستي كه براي ذلت و زير بار 

 يهاپرسشهيچگاه  داردين ديگويمگورا آنان غيرقابل لمس بودن است. » سرنوشت«
. بيخدايي انديشه پرسشگر شخص را به جايگاه خود پرسدينمپيرامون چرا و چگونگي 

  .گردانديبازم
 پخش شدن نگراندلنبود، وي گفت چون  نوازگوشاين سخنان براي گاندي 

 : كه بر ضد روزه گانديدهديمپاسخ  درنگيبروزه خواهد گرفت. گورا  بيخدايي است،
  روزه خواهد گرفت.

                                                 
1. Cosmopolitan dinners 
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 بله سپس دهديمگورا پاسخ » ؟ديريگيمروزه « پرسديمگاندي با دودلي 
ه من ب ديافزايمچرا روزه براي پخش شدن بيخدايي روزه خواهد گرفت. گورا  پرسديم

  شوم. داردينبگوييد چگونه بيخدايي نادرست است تا من 
 يهاهشير توانديمكه  ديگويمگاندي براي دمي درنگ كرده و سپس به گورا 

ين به ا ديگويمو  شوديمولي ناگهان ترشرو  ژرف باور به بيخدايي را در وي ببيند.
  . دكنيمخاطر رفتار مردم امروزي است كه بيخدايي پيرو پيدا 

 ميتوانيمهر بيخدايي  در رابطه باد؟ اين درست پيشامدي است كه شديديد چه 
را و مبارزه را وقف كمك به فق اميزندگبه هر كسي بي پروا بگويم كه  توانميمببينيم. 

گويم كه ولي اگر ب مبربجايزه صلح نوبل را نيز شايد براي حقوق بشر كرده، در اين راه 
خوبي بي ارزش شده و مانند سرطاني  يهمهانگيزه من در اين راه بيخدايي است، انگار 

  است كه بايد جلويش گرفته شود.
. برديماز گفتگوها، پايداري گاندي را از ميان  يارهيزنجدر ليكن پافشاري گورا 

ه مردم با ك كنديمبازتر با هر گفتگويي گويا گاندي مغز خويش را بر روي اين انديشه 
براي رسيدن به هدفي يكسان  تواننديمبا آغازي سراسر ناهمسان دو شيوه انديشه 

  .دوشادوش همديگر بكوشند
به پايان  از صميم قلب كنندهدلگرمتغيير دي آخرين گفتگو را با نشان دادن نگا

ديده و ي وااليي هاآرماندر بيخدايي رساند. وي گفت كه درست همانند باخدايي 
ند و اگر كژروي در خود ببين كوشسختدريافته كه هر دو گروه جستجوگران حقيقت، 

هر چند كه  ديگويمگاندي  و دگرگون سازند. سپس كردهاصالحخود را  خواهنديم
هد براي هاريجان پشتيبان وي خواهايش فعاليتباورهايش با گورا متفاوت است ولي در 

  بود.
ورا گكه  آن چيزي بودهمه در واقع و  آمدهبراي خودش پيشرفتي به شمار اين 

در پي آن بود. گورا بيشتر زندگي خويش را با كوشش براي بهتر ساختن شرايط زندگي 
هاريجان و براي پيشرفت ديدگاه بيخدايي در هندوستان سپري ساخت. اين يك زندگي 

  پربار و بسيار خوب است.
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  »هاانسانمنفورترين «با  آشنايي
  
ب بحث آفرين لق يهاتيشخصبه  هازمانو مفسران فرهنگي بيشتر  نگارانروزنامه

 كارانبهت. برخي از گيرندگان اين لقب دهنديمرا » منفورترين خانم (يا آقا) در امريكا«
 يهادگاهيدكه  دسريمبوده ولي درست مانند هميشه گاهي اين لقب به كساني 

دارند. بخش زير چهار شخص را را نيرومندي خارج از ديدگاه متعارف پذيرفته شده 
را تنها به دليل داشتن باورهاي بيخدايي » منفورترين«كه برچسب  كنديممعرفي 
  .اندگرفته

  
  چارلز چيلتون مور»: مرد كنتاكي منفورترين«

ه و آهست روحاني) پس از مدت كوتاهي در كسوت 1837-1906( ١چارلز چيلتون مور
آسماني و منبرهاي سخنراني در  يهاكتابمسيحيان در  يداربرده دييتأبه تدريج از 

بيزار گشت. وي سرانجام از لباس روحانيت خارج  متحدهاياالتگوشه و كنار جنوب 
در  د.بيشتر شبه آهستگي آسماني شك كرده و شك و دودلي او  يهاكتابشده و به 
 و سرانجام گراندانمانگار ناميد (بخش دو را ببينيد) سپس ر خودش را خداآغاز مو

  خويش را بيخدا ناميد.
 انتشارميالدي) مور آغاز به  1884خورشيدي (هجري  1263در سال 

نمود ترويج آزادي انديشه و بيخدايي  آشكارآماج با   ٢بلو گراس بليدبه نام  ياروزنامه
وي بر ضد دين سبب  يهاسرمقالهدر نوع خودش بود.  ايدورهنخستين نشريه كه -

برخوردهاي سخت و شوك گرديد و تهديدهاي مرگ به طور پيوسته آغاز شد. در 
داشته باشد،  داگر شيطاني وجو«ميالدي) وي گفت كه  1894(خورشيدي  1273سال 

                                                 
1. Charles Chilton Moore 
2. Blue Grass Blade 
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ي در گنسبت به هر جاي ديگري با اين اندازه و بزر ها [ايالت كنتاكي]سرزمين بوربون
و زندان را براي مدتي براي  -» و عزيز دل شيطان است نيتركينزدروي كره زمين 

  خودش خريد.
ميالدي) مور از خوانندگان خويش درباره  1903(خورشيدي  1282در سال 

كرد. مردم از كوچك و بزرگ مانند  ينگارنامهدرخواست » چرا بيخدا هستم«موضوع 
نان ، كشاورز، آموزگار، زسواديبزن و مرد، فقير و غني، باسواد و  -سيل نامه فرستادند 

خواندن داستان نه از فيلسوفان و نويسندگان بلندآوازه  ، دكترها و كارگران.دارخانه
ه شمار ببلكه از مردم عادي دست به گريبان با همان پرسش بزرگ پيشرفت شگرفي 

را برايش به » منفورترين مرد كنتاكي«انگ اش و روزنامهمور براي . دادگاه آمديم
  ارمغان آورد.

ميالدي) شايعه  1906(هجري  1285مانند هميشه پس از مرگ مور در سال 
شنيده  يخراشگوشگشتي دوباره به دين مسيحيت با صداي بازتوبه در بستر مرگ و 

  .كردنديمكساني بودند كه اين توبه را رد  شد و همسر و ناشر وي تنها
  

  اما گلدمن:  1بخش » منفورترين زن امريكا«
در نمادي  )1869-1940( ٣گلدمن» رد اما«آغازين سده بيستم ميالدي  يهاسالدر 

هر چيز نادرست و بد و ترسناك براي افراد حساس زمان خودش بود: براي دسترس 
خواهان، صلح جويي، حقوق باروري، جنسهم يآزادآنارشي، كمونيسم، آزادي بيان، 

  و خوب بيخدايي. -بهسازي شرايط زندان، آزادي عشق 
كم و بيش يك سال يا بيشتر بر ضد قدرت  هاسالكه در آن  گريچالشهر 

سرانجام به هنگام به چالش كشيدن قدرت در زمان جنگ  نوشتيميا  گفتيمسخن 
همان گونه كه  زمان جنگ نخست جهاني انجام داده و. گلدمن اين كار را در ديرسيم
 ، جنگ و خدمت اجباريمتحدهاياالتحدس بزنيد براي نقد دولت  ديتوانيم گمانيب

 يامقالهسربازي به خيانت به كشور متهم گشت. ولي اين اتهام جلو چاپ و پخش 

                                                 
3. “Red Emma” Goldman 
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كه از  يهااعدفيكي از  نيرومندترين و شيواترين  -» فلسفه بيخدايي«به نام  مندورين
ميالدي)  1916(خورشيدي  1295در سال  -تا آن هنگام نوشته شده  بينيجهاناين 

  .نگشت
 يدالورانههر كار در ش ازندگيدر زمان  تاكرده  يزيربرنامهگلدمن جوري 

رييس جمهوري   چون يك آنارشيستشركت داشته باشد.  متحدهاياالتآشكار در 
-من گلد يانرسخنبرگزاري تنها چند وقت پس از - ترشيپرا چند سال  ۴يلنمكويليام 

) خواستار زندگي بدون دولت( ۵آنارشيسمبه ويژه از  متحدهاياالتشهروندان كشته بود 
بيزار بوده و از آن هم  ييجوصلحند. مردم از هم ترس داشته و هم از آن بيزار بود

زيرا كشورشان در جنگ بود. مردم از بيخدايي و كمونيسم ترسان و بيزار  دنديترسيم
ناگهان  رسيده متحدهاياالتبه كارگران  ۶هاكيبلشوبودند زيرا ترس داشتند كه انقالب 
ميالدي) بشود. پس در كل  1919( هجري 1298 ٧مايه پخش پرشتاب هراس سرخ

نقطه نگر شما، شايد زمان خوبي  يا بسته به -براي اما گلدمن بودن زمان بدي بود 
  بوده باشد.

 متحدهاياالتبا آماده شدن  زمانهمميالدي)  1917خورشيدي ( 1296در سال 
ن زمان آ آمريكاييانرس تقدرت را در روسيه به دست گرفته  هاكيبلشوبراي جنگ 

منفورترين زن «و چراي  چونيبنگرها شد تا به گلدمن لقب  همگرا شدن يهيما
) سوار بر موج اين FBIآي (بيرييس اف ٨داده شود. جان ادگار هور» آمريكايي

ميالدي) گلدمن را براي سخن گفتن  1919خورشيدي ( 1298احساسات عمومي در 
  بر ضد خدمت اجباري دستگير كرده و وي را به زادگاهش در روسيه پس فرستاد.

  
  مارگارت نايت»: منفورترين زن انگليس«

                                                 
4. William McKinley 
5. Anarchism  
6. Bolshevik  
7. Red Scare 
8. J. Edgar Hoover 
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) در مقايسه با ديگر بيخدايان در 1983-1903( ٩مارگارت نايتخانم آرام 
ا يك . ولي تنهرسديمر ظبه ن ياسادهمانند پيشاهنگ و دختر » منفورترين«فهرست 

در سال ) BBC(پيرامون آموزش اخالق در راديو بي بي سي  ياقهيدقدهسخنراني 
مستعار زننده و ناجور  يهاناماز  يامجموعهميالدي) بس بود تا  1955(هجري  1334
  داده شود.به وي » منفورترين زن در انگليس«و » دوشيزه نايت اهريمني«مانند 

ريج دانشجويي در كمبچند نوشتار كوتاه از برتراند راسل در زمان خواندن  نايت
و كمك كرد تا  ديناميم» ١٠دالوري اخالقي«چيزي را يافت كه  هانوشتهو در اين  بود
خواندن اين نوشته مانند «پس از آن گفت،  هاسالبي را كنار بگذارد. مذه يهاشهياند
ر از پس ، پياگرفتهبود كه وزيد و آلودگي را از ميان اتاق خفه و  پاكيزه و تازه يمينس

اعتقادات مذهبي من پاك نمود. من با احساس ژرفي از آرامش دور ريخته  يهامانده
  »زندگي شادي را داشتم. هاآنرا تماشا كرده و سپس بدون  هاآنشدن 

پس از جنگ دوم جهاني، كوچ و مهاجرت از اروپاي شرقي و  يهاسالدر 
 )BBCسي (بيبيس را دگرگون ساخت. يهندوستان به تندي سيماي ديني و نژادي انگل

ناگوني گستره گو داشتننگهبراي نوآوري و سرپا كوشش خوبي راديويي  يهابرنامهدر 
 يشناسروانميالدي) نايت و سپس يك پروفسور  1955( 1334از باورها انجام داد. در 

اخالق «) با نام BBCسي (بيداخل كشوري بي يهابرنامه دو برنامه كوتاه راديويي در
  اجرا كردند.» ١١سوا و بدون دين

يد از آموزش و آموزه و تز وي ساده بود: آموزش اخالق با مؤدبانهلحن نايت 
 دتواننيمخويش  يهادگاهيدبه  دين جدا باشد و به همين دليل همه مردم بدون توجه

  از اخالق داشته باشند.درك مشتركي 
. افزون بر جورواجوري و تنوع كنديمپا را از گليم خويش درازتر  اينجانايت در 

. رفتيماز جنگ جهاني دوم به تندي به سوي سكوالر شدن  انگليس پس ،نژادي
راي . بگشتيمرو به سقوط بوده و به تندي ناپديد متعارف حضور مذهب و باورهاي 

                                                 
9. Margaret Knight 
10. Moral courage 
11. Morals without Religion 
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در  اين سوظن بود كه دين دييتأبسيار از شنوندگان، سخنراني راديويي نايت گويا 
  قرار گرفته است.» زير يورش و حمله«انگليس 

را مثبت گزارش كرده ولي بسياري از  هاواكنشاز  شمار بزرگياگر چه نايت 
نگذاريد اين زن شما را فريب « ديگويمعمومي خشن بوده است. سردبيري  يهاپاسخ

د، خونسر -مگر نه - رسدبه نظر ميمعمولي  دارخانهدهد. او درست مانند يكي از زنان 
چ ي. ولي خانم مارگارت نايت يك تهديد است. يك زن خطرناك است. هخطريبآرام و 

  »اشتباهي در اين باره نكنيد.
را از  يانامهپيرامون اخالق كه پس از آن چاپ كرد نايت ولي در كتابي 

  :ابدييمدر آلمان بازگو كرده كه خودش آن را به ويژه پيشرو  ياشنونده
ناشناس پذيرا باشيد كه در سخنان  ياين سپاسگزاري را از مرد كنميمخواهش 

ساده ديده است؛ انجام كردار  ايگفته يهنوين را بر پا يشما باال آمدن پرتوهاي دوران
ناچار بايد چشم براه پاداشي پس از نيك خودبخود خوب است و نه به اين خاطر كه 

ه ك كنميمنازي هستم گمان  يهاستمچون خود من يك قرباني  مرگ خود باشيد.
 اخالقآينده  يهانسلدر به كودكانمان خود  احساسات نيترژرفبا گي ما بايد مه

  ه است.بنا شد هاتيواقعي پايهبر بلكه  هاافسانهنه بر پايه كه آموزش دهيم وااليي را 
  

  بخش دو: مادلين موري اوهير» منفورترين زن امريكا«
  

  

 
ميالدي)  1970( 1350ميالدي) و 1960(هجري1340در دهه

بود. اوهير  متحدهاياالتسيماي بيخدايي در  ١مادلين موري اوهير
 يرأدر و شاكي خواهاني  ،٢آمريكاييو رييس بيخدايان  ادگذاريبن

وت تال يرأبود كه بر پايه اين  متحدهاياالتتاريخي ديوان عالي 

                                                 
1. Madalyn Murray O’Hair 
2. American Atheists  
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گشت  غدغندولتي  يهاآموزشگاهاجباري كتاب آسماني را در
  (بخش بعدي را براي جزييات بيشتر ببينيد).

  
 ١با فرهنگ نواحي روستايي امريكا يفرد براياوهير تجسم كابوسي ترسناك 

بوده و دين را به عنوان تفاوتي تعيين  ورغوطهبود كه هنوز در ترس رواني جنگ سرد 
اوهير اي بر بزرگي. اين ديدگاه تفاوت ديديمو اتحاد شوروي  متحدهاياالتكننده ميان 

رده دين از سياست پافشاري ك بر جدايي با حمالتي پرشورداشت كه و شجاع ن بي پروا
» ٣ه خدابتوكل «تا عبارت  تيتابعدر تعهد » ٢به ياري خدا«هر چيزي از بر عيله و 

» منفورترين زن در امريكا«اين خانم لقب به تندي براي وارد عمل شده كه  هااسكناس
د بو يميزگرد يهابرنامهوان عالي نبود در آورد. هنگامي كه اوهير در دي را به ارمغان

يرقابل خشمي غ دچاربا دهاني كف كرده تا  ختيانگيبرمرقيبان ديني را  شادمانيبا  و
 أثيراتتره رويكرد مادلين همنوا نيستند ولي شوند. هر چند كه بيخدايان نيز دربا كنترل

ش گام بزرگي به پي هآورد يرأاو ي به واسطه. احكام قضايي كه شودينماو نيز انكار 
  آنان بود. يهادگاهيدبدون توجه به  آمريكاييان يهمهبراي تضمين آزادي ديني 

  
  

  جدايي دين از سياست شدندادگاهي 
  

دا ج افتهيسازمان يهانيددولت بايد از  ديگويماصلي كه  -جدايي دين از سياست 
 -و نبايد آزادي ديني شهروندان را محدود نمايد كرده دييتأرا  ياژهيوباشد، نبايد دين 

 قوانين اساسي يهمهدر سده بيستم ميالدي چندين جهش به جلو داشت. كمابيش 
نوين ملي در اين سده آزادي ديني را تضمين كرده و بسياري از اين قوانين اساسي به 

ت جدايي دين از سياس بردستيابي به آزادي ديني به طور ويژه براي  ايشيوهعنوان 
                                                 
1. Middle America 
2. Under God 
3. In God We Trust 
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ه صادر كرده كه ب اساسي يرأديوان عالي چندين  متحدهاياالتدر  است.شده  ديتأك
در طول زمان كه در ديواري بازسازي ديوار جدايي دين از سياست كمك كرده 

از  يآموزدانشكه  دولتي به طور جدي ويران گشته بود. هنگامي يهاآموزشگاه
برنامه روزانه خواندن جاي انجيل  بهبا آوردن قرآن  ١پنسيلوانيا به نام الوري شامپ

عرفي ماعتراض كرده و سپس به اداره انضباطي دبيرستان خود  آسماني در يهاكتاب
شد. پدر الوري شكايت كرده و اين پرونده آغاز به پيمودن روند خويش در سيستم 

  قضايي كرد.
ميالدي) فعال بيخدا مادلين موري اوهيرو (براي جزييات  1960( 1339در سال 

به دليل برنامه اجباري همانندي در بيشتري درباره وي به بخش پيشين بنگريد) 
 1963( 1342آموزشگاه پسرش در بالتيمور شكايت كرد. اين دو پرونده در سال 

تصويب مخالف  يرأبر ضد يك  موافق يرأ 8با ميالدي) يكپارچه شده و ديوان عالي 
دولتي شكستن قانون  يهاآموزشگاهآسماني در  يهاكتابكه خواندن اجباري  كرد

 ناندوداد كه نمازخ يرأدادگاه  1962جدايي دين از سياست است. هم چنين در سال 
  مخالف قانون اساسي است. هاآموزشگاهدر مدارس و  افتهيسازماناجباري 

  

 
 دغنغتوجه داشته باشيد. نمازخواندن انفرادي افراد »اجباري«به واژه

نشده و حتا نمازخواني گروهي نيز هنوز تا هنگامي كه روساي 
 يهمهآموزشگاه آن را هدايت نكرده و به شرط اجباري نبودن براي 

بوده كه بسيار منطقي جانب اعتدال را نگه داشت دانش آموزان مجاز 
درست به كار ندرت به طور جانب اعتدال به ولي رعايت  -است

  .شوديمگرفته شده و بسيار بد فهميده 
  

نه تنها اجازه در بيشتر تاريخ خودش در آغاز هر روز مدرسه كشور كانادا كه 
 ،و نيايش خداوند اجباري بود هاآنبلكه خواندن  داديمآسماني را  يهاكتابخواندن 

                                                 
1. Ellory Schempp  
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آزادي ديني اين روند  يمحدودكننده يوهيشوان ميالدي) به عن 1996( 1375در سال 
  ساخت. غدغنرا 

دين از سياست به پيروزي  ي نيز در رابطه با جداييشمارانگشت يهاكوشش
از روي » توكل بر خدا«ميالدي) براي زدودن  1970( 1349در سال  ياپرونده. دينرس

» داتوكل بر خ«با اين استدالل عجيب و غريب رد شد كه  متحدهاياالت يهااسكناس
 نافيدادگاه استميالدي)  2010( 1389يك گزاره الهياتي نيست. هم چنين در سال 

بعيت نبايد در تعهد ت» به ياري خدا«در كاليفرنيا حكم كرد كه  متحدهاياالتحوزه نهم 
  باطل نمود. يانامهنييآباشد ولي ديوان عالي اين حكم را با 

  
  طرح شكايت براي تضمين آزادي دين براي همگان

  
پيرامون  متحدهاياالتسده بيستم ديوان عالي  يهايرأدر زير يك خط زماني از 

  جدايي دين از سياست آمده است:
  هاالتياميالدي): تصويب تضمين  1947(هجري خورشيدي  1326سال 

 .كنديمبراي آزادي ديني كه دولت فدرال فراهم 
 1327 )1948  مذهبي در  يهاآموزشبودن  غدغنميالدي) تصويب

 مدارس.
 1331  هاآموزشگاهمذهبي خارج از  يهاآموزشميالدي)  1952(هجري 

 آموزشي مجاز است. يهاساعتدر 
 1341 )1962  از سوي  شدهتيهداميالدي) تصويب ممنوعيت نمازخواندن

 و مدارس دولتي هاآموزشگاهآموزگاران در 
 1342 )1963  در  نخواندآسماني و نماز  يهاكتابميالدي) خواندن

 مدارس دولتي ممنوع شد
 1352 )1973  و  هاكتاب هزينهميالدي) تصويب پرداخت تنخواه براي

 هاالتياحقوق آموزگاران در مدارس مذهبي از سوي 
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 1366)1987م را محكو گراييآموزشي آفرينشنامهآيينميالدي) دادگاه
نمود كه آموزش آفرينش گرايي را همراه با فرگشت در كالس درس علوم 

 ه بودساخت دولتي اجباري يهاآموزشگاهدر 
  ميالدي) تصويب ممنوعيت تابلوهاي نمايشي  1989(هجري  1368سال

 يك ديناز تنها 
 1371 )1992  (كه به عنوان بخشي از  ييهاشياينشدن  غدغنميالدي

زمان فارغ شدن از تحصيل در مدارس دولتي از سوي  آموزش رسمي در
  .گشتيمآخوندي برگزار 

  
  زنكيشايعات خالهترس باداشتننگهزنده

پيرامون بيخدايان وجود دارد از شرمگين  يشماريب خاله زنكيشايعات ترسناك 
ز ا(يا فروتن مسيحي  آموزدانشو مغرور بيخدا از يك  سررهيخشدن پروفسور 

تازه  يهاهخردخدا) تا پول از يا  آمريكاييآلبرت انيشتين يا يك تفنگدار دريايي 
شود گفته مي) دروغبه(ها در مورد سكهكه وجود دارد  متحدهاياالت يشدهضرب 

وكل ت«شعار معروف  توانينمكه  شدهطرحبه دليل شكايت يك بيخدا طوري كه 
انگليس را بر سر تند . درست همان ترسي كه خشم بر آن حك كردرا » بر خدا

اين ترس كه وجود ناباوران در يك فرهنگ به  -مارگارت نايت بيچاره خالي نمود
 يهاافسانههمه شايعات و  بابابزرگمعناي زير آتش قرار گرفتن دين است. 

كه گمان شكايتي  -است » 2493دادخواست « خدايانخاله زنكي درباره بيترسناك 
براي ) FCC(١كميسيون ارتباطات فدرال بيخدا بر عليه مادلين موري اوهير  شوديم

 يهاهبرنامساختن  غدغنر نسخه ديگر با د(يا ساختن هر گونه برنامه ديني  غدغن
سخ ديگر) در ن» خدا«ساختن به كاربردن واژه  غدغنيا با  تبليغي مذهبي تلويزيوني

و  شديمبازگو  به دهانن افسانه دهان سال اي 30. براي بيش از تنظيم كرده است
 تظاهراتاين  نام .شوديمديده ارسال شده، هاي ايميلدر بيشتر به تازگي 

                                                 
1.  US Federal Communications Commission 
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ل داستان ، ولي اصشدهدگرگونتبليغي مذهبي تلويزيونييهابرنامهودكنندهيتهد
شايعه  ينهاتبلكه  -ه گفته شد شكايت هرگز واقعيت ندارد كيكي است. همان گونه 

  به دام افتاده بود. يترس مشترك كهربايكه در است  يكامل
نيست. افزون بر افزودن به ترس عمومي و  خطريباين گونه جستارها به طور كامل 

پاره بزرگي  -كه خودش به هيچ رو چيز خوبي نيست  -عدم اطمينان ميان مردم 
 1360 يدههي پايان يهاسالدر  براي نمونه. كنديمرا هزينه  دهندگاناتيمالاز پول 

) در ماه كمابيش نزديك FCCكميسيون ارتباطات فدرال (ميالدي)  1980(دهه ي 
با  و كرديماين شكايتي نبوده، دريافت  هب اعتراضنامه با موضوع  150،000به 

مانند اختصاص يك برگه تارنما و چاپ  سخت كوشيد وجود اين كه كميسيون
  چندين نشريه اين سيل شايعه تا امروز نيز بر جا مانده است.

  

  

 
 ا برايموضوع جدايي دين از سياست پيرامون آزادي عقايد نه تنه

لت زماني كه دو است.مهم  بيخدايان بلكه براي تك تك افراد جامعه
ابع تپشتيبان يك ديدگاه مذهبي است كمابيش هميشه بدون شك 

 متحدهاياالتدر آيين اصلي  و افراد جامعه استعقايد ديني اكثريت 
 اعضاياين دليلي براي آن است كه  به معناي پروتستان است.

جدايي دين از تضمين  هببه همان اندازه بيخدايان اقليت  يهانيد
 1999( 1378هستند. در سال  مندعالقهي داشته و دلبستگ سياست

مطرح شد تا به خواندن نيايش و دعا  ١ميالدي) شكايتي در تگزاس
دولتي بازي فوتبال پايين دهد. خواهان بيخدايان  يهاآموزشگاهدر 

يرا اين زنبوده بلكه يك خانواده مورمون و يك خانواده كاتوليك بود. 
 .ديني آنان نبودي بازتابي از باورها هاشياين

  

                                                 
1. Texas 
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بي شماري براي بازگو كردن باورها و اصول عقايد خود  يهافرصتمردم داراي 
وده ب اصول عقايد يكساني با هاي فراواني براي گردهمايي با افرادداراي فرصت هستند،

 خويش را در زندگي روزمره و حتا در زمينه مشترك فرهنگي به كار گيرند. باورهايتا 
و محصور  شيفتهبا باورها يا اصول عقايد ناهمسان و گوناگون هايي هنگامي كه انسانولي 

درست و دوست  موزهآيك منطقي است كه در اين صورت  مي شوند يباورهاي ديگر
 با ديگران چنان رفتار كن كه دوستيعني،   -در هر سنتي يافت شودداشتني اخالقي 

داري با تو رفتار كنند. اطمينان يافتن از اين كه هيچ كسي باورها و مراسم خويش را 
  بخش مهم از اصول جدايي دين از سياست است. كندينمبه ديگران تحميل 

  
  

  يكتاگرا گراييجهانداشتن يا نداشتن خدا:  حقبا  يدارنيد
  

هجري  1340است. اين فرقه در سال  انگيزشگفتيك فرقه مذهبي  گراايي يكتارگجهان
  بر پا شد: تركهنيكپارچه شدن دو مفهوم  باميالدي)  1961(

  يك يسا عبه طور كامل بودن ( گانهسهيكتاپرستي باور به يگانه بودن خدا نه
 آيد)انسان به شمار مي

 يا پندار (دور  ، باور به رستگاري همگان بدون توجه به كردارگراييجهان
 انداختن جهنم)

  
برخاسته و  -سده چهارم-مسيحيت آغازين  يهاسالهر دو اين باورها در 

گمراهي دانسته و بسياري از پيروان اين نوعي آخوندهاي آن زمان هر دو اين باورها را 
  .ا اعدام يا شكنجه كردندر هانييآ

 يهاسالدر  هانييآ را سركوب كرده و هر دو ايننيك انديشه ولي نتوانستند 
 يهافرقهبه عنوان آغازين سده نوزدهم خيزشي دوباره  يهاسالو  هجدهمپاياني سده 
 يدارردهباز يك سده اين دو فرقه به طور موازي براي لغو  داشت. براي بيش مسيحيت
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براي زنان دستگير شده، بر ضد جنگ  يرأكوشيدن، در پيكار دوشادوش براي حق 
 هايانجام شده از سوي جريان كارهاي -كردند  يرسانكمكاعتراض كرده و به بينوايان 

به راستي خوب بود. هر دو فرقه رفتار ناگواري از سوي جريان اصلي ديني غير متعصب 
ميالدي) اين دو فرقه يكي و يكپارچه  1961( 1340مسيحيت ديدند. سرانجام در سال 

  تغيير نام داد.) UUismيكتاگرا (يا   گرايجهانبه شده و 
 داشته كنندهدلگرمجالب و  ياتجربه) UUيكتاگرا ( گرايجهان از آن زمان

ه شده قلبي ساختو اعتقادات يك فرقه ديني كه پيرامون چيزي به غير از باور  -است 
البته اين  ) اصول عقايد ندارد.UUيكتاگرا ( گرايجهان ،١است. مانند فرهنگ اخالقي

) UUرا (يكتاگ گرايجهان يهامكتينسخن به معناي آن نيست كه پيروان نشسته بر 
ر گرداگرد ب هاآنجمن بلكه در واقع به معناي اين است كه انداراي باور و عقيده نيستند 

و اصول مشترك مانند ارزش و كرامت هر انسان دادگري و  هاارزش -چيزي ديگري 
  ساخته شده است. -همدلي و مهرباني و آزادي براي جستجوي حقيقت و معنا

  

  

 
) چه ربطي به بيخدايي UUismيكتاگرا (گرايجهانخوب پس

هبي (هم مذ گرايانانسانيكتاگرا از  گرايجهاندارد؟ اكثريت اعضاي 
ور به با هاآنها هستند. بيشتر گراندانمو هم سكوالر)، بيخدايان يا 

 بسياري از كارهاي خواهنديمخدا را پشت سر گذارده ولي هنوز 
پشتيباني با  ييهاانجمنساختن -ديني را انجام دهند  يهاانجمن

، گردآمدن براي انجام كارهاي خوب، رفتار بازتابي بر پايه دوطرفه
و اخالق، انجام كارهاي برجسته در زندگي و كارهاي  هاارزش

 بيشتري از اين دست.
  

                                                 
1. Ethical Culture 



 
 
 

  —————————————: بيخدايي در گذر زمان  2كتاب 
 

 

٢٤٤

مانند ه) احساسي بسيار UUيكتاگرا ( گرايجهانكه  نديگويمبرخي از بيخدايان 
درستي مانند حس مذهبي ندارد.  كه حس نديگويمان داردينمذهب داشته و برخي 

ديگري دارند. براي هر كسي با سوگيري متعادل  يهانهيگز هاگروههر دو اين 
  ) ارزش بررسي دارد.UUيكتاگرا ( گرايجهان

  
  

 هايدانعيسا: مرگ الهيات داشتننگهبه خاكسپاري خدا، 
  الهي

  
 به درونرنگ سياه را در گذر بخش بزرگي از تاريخ خودش ناباوري  كماننيرنگ

جنبشي از خوشامديد كه » مرگ خدا«الهيات به خود راه نداده است. ي مجموعه
ميالدي) بود كه  1960( 1340دهه  يانهيم يهاسالعالمان الهيات در  تندروهاي

اعالم كردند خدا بيش از اين درخور و اليق جهان نوين نيست و بنابراين ديگر وجود 
حتا اين  .)2ندارد. (براي جزييات بيشتر درباره رنگين كمان ناباوري بنگريد به بخش 

(آوريل  1345در فروردين  ٢جنبش كوچك و پيچيده با تسخير روي جلد مجله تايم
جلد مجله در آن هنگام جلدي سياه  -كرد  نيز براي مدتي جلب توجه ميالدي) 1966

  »آيا خدا مرده است؟« ديپرسيمبود كه   رنگسرخبا پرسشي با حروف 
هنگامي كه من نخستين بار درباره اين جنبش شنيدم با چندين پرسش در مغزم 

 نون مرده است؟ يا هرگزخدا زنده بوده ولي اك فرمايندميروبرو شدم: خوب پس يعني 
؟ يا او تنها به صورت يك ساختار ميادهيرسوجود نداشته و اكنون تازه به اين درك 

كه از  استبسته به اين پاسخ ؟ هانياذهني بوده كه ديگر كارا نيست؟ كدام يك از 
ي شنگرروكردند كه مسيحيت به عنوان يك ميبپرسيد. برخي حس  ٣هامرده-خداكدام 

و توضيح درباره جهان به سادگي سودمندي خود را از دست داده و خدا هر چند زماني 

                                                 
2. TIME magazine 
3. Death-of-Godder  
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ا ايمان بشايد به انديشه كسي برسد كه خدا  بوده ولي اكنون ديگر نيست.پذيرفتني 
از خوشي و تخيل  ياتازهيعني كه يك احساس  ۴كربلنمانند تيشده  داشتهنگهزندگي 

 نيتربرجستهيكي از  ۵او را به زندگي برگرداند. توماس جاناتان جكسون آلتيزر توانديم
را پيش كشيد كه خدا زنده بود سپس به طور  يادهندهتكان يشهياندافراد اين گروه 

و پس از آن به معناي واقعي بر روي صليب مرد كه در اين كامل در عيسا ساكن شده 
  هنگام روح او از جهان بيرون رفت.
 پيدايش عالمان يهيرمايخمكه چه چيزي  پي نبردممن خودم هرگز به درستي 

هم با اين انديشه بد خواب نشدم. هر چند كه  گاهچيهالهياتي مرگ خدا شده كه البته 
 اين انديشه را حالجي توانمينمهستم ولي  سهيم هاآندر ديدگاه واقعي نبودن خدا با 

نم گفته . گمان كرفتنديمبه سادگي بر پا ساختند هم چنان كه رو به جلو  هاآنكنم كه 
  عالم الهياتي بودند. شد كه اين افراد

به طور دقيق چه خدا بوده و  آنچهپيرامون  هاآن يهاهيفرضهر چند كه نگره و 
 همگي گويا بر هاآنبر سرش آمده سراسر آسمان و ريسمان به هم بافتن است ولي 

ا آنان پيرامون عيس گفتگوهايهمه اينك ديگر  -و همنوا هستند  يرأسر يك چيز هم 
انسته دبلكه تنها يك آموزگار بزرگ  به شمار نياوردهعيسا را الهي ها ديگر آناست. 

  به عنوان يك كانون اصلي براي اخالق به شمار آيد. توانديمهر آينه  كه
  
  

  گراانسانهوديت هوه: يپريدن از روي ي
  

اور كه ديگر به خدا ب رسانديمآخوندي را تصور كنيد كه در يك گردهمايي به آگاهي 
باشد.  قابل تصور لحظات انسانيِ  نيترجانيپرهو اعتقاد ندارد. اين اعالم بايد يكي از 

اين شخص كسي كه مردم بسياري را به سوي ايمان دعوت كرده يا هنگام ناتواني دين 

                                                 
4. Tinkerbell 
5. Thomas J.J. Altizer 
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، كسي خواندهيمرا در زمان نياز و مصيبت  هاهيآو  هاسورهپشتيبان آن بوده، كسي كه 
اين شخص در ميان اين همه آدم يك  - خواندهيمكه حتا شايد بر ضد ناباوري روضه 

  بيخدا است.
دن، احساس تكان خور تواننديماز مردم بسياري در اين موقعيت به طور طبيعي 

ان ژ هجدهمفهميد چرا روحاني سده  توانديمند، به سادگي باشخشم و خيانت داشته 
بيستم دن  يسده) و روحاني 10در زمان زندگي خموش بود (بنگريد به بخش ميله 
 ٢ميالدي) روحاني شروين واين 1963( 1342ولي در سال  فرستاد. يانامهتنها  ١باركر

كرده رفته، رو به افرادي  ۴در انتاريو ٣كنشت خود در ويندسوربه محراب  به راستي
يگر به گفته كه د هاآنمعمولي روز يكشنبه بودند و به  يهاروضهي از كه چشم براه يك
  .دانديمولي با اين وجود اين خودش را هنوز يك يهودي  -خدا باور ندارد

ري نبوده بلكه چيز بيشت فراطبيعتتنها باور به عقايد همگي بزرگ  يهانيد
، اخالق، زبان، نمادها و شيوه زندگي درست بخشي از هامراسمويژه،  يهاسنت. است

 واستخيمهويت ديني است. آيين يهودي نيز هميشه چيز بيشتر از خدا بوده و واين 
  بيشتر آن را براي خود نگه دارد.

كه  دانستيمهم چنان كه واين روبروي مردم در حال زمزمه ايستاد آشكارا 
يار كه به احتمال بس دانستيمولي مطمئن هستم كه هم چنين  شوكه خواهند شد. هاآن
تنها شخصي باشد كه احساس بي ايماني دارد. براي همين پس از اين كه  تواندينم

از هر كسي كه چنين احساسي داشته دعوت نمود كه با او همراه خود،  يريگكنارهاعالم 
ساخت. در واقع خودش هم  توانبشود براي بر پا كردن . . . . خوب هر چي كه 

  .دانستينم
ل با تشكي هاآنكمك كنند. » گام بعدي«هشت خانواده به جلو آمده تا براي 

درست كنار رودخانه  -۵پرستشگاه بيرمنگام-يك انجمن نوين يهود، يك انجمن غيرالهي 

                                                 
1. Dan Barker  
2. Rabbi Sherwin Wine  
3. Windsor 
4. Ontario 
5. Birmingham Temple 
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مذهبي  يهانييآواين  كار خويش را به پايان بردند. ١رودخانه در ديترويت
بوده و اخالق  هوديي ساخت كه بازتاب فرهنگ، هويت و تاريخ ه نوينگرايانانسان
  .داديمبه خدا آموزش  يااشارهه را بدون گرايانانسان

زمان درازي  ٣فورد مدل تيو  ٢اين انديشه برجسته نيز مانند موتاون موزيك
پخش شده و  متحدهاياالتدر ديترويت نماند. اين انديشه در آغاز در گوشه و كنار 

پخش خورد. امروزه اين جنبش  ۴گراانسانسپس در گوشه و كنار جهان با نام يهوديت 
  .شوديمآيين يهود شناخته  يشاخهعضو داشته و يكي از پنج  40،000بيش از 
  

  

 
تصور كردن چنين رويدادي در مسيحيت شايد در گام نخست دشوار 

ك سر ي كسي كه بخواهدهر با ولي چرا دشوار است؟ در واقع  -باشد
ر ده سال آينده چندين روحاني از جاهاي دكه  بندميمدالر شرط 

مختلف لباس خود را كنار گذاشته، خدا را كنار گذاشته ولي بخش 
و كاتوليك  نگه داشتهكاتوليك را  يهاارزشبزرگي از هويت و 

يده با دستان كش . خوب اينك كتاب رانمودخواهند  را برپا گراانسان
ت دسكه يعني اين باال و پايين برده مانند دست دادن گه داريد ن

  .بسته شدشرط ديگر داديم. خوب پس 
  

  

ناهمپوشان  يهاحوزهآشتي دوباره دانش و دين (يا نه): 
  گولد

  

                                                 
1. Detroit 
2. Motown music 
3. Model-T Ford 
4. Humanistic Judaism 
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با نگاه به سده بيستم از گذشته به امروز توجه  ١شناسنهيريداستفان جي گولد 
داده  دوستي خويش را با دانش گسترش يدودلبه آهستگي و با كرد كه آيين كاتوليك 

ميالدي) پاپ پيوس دوازدهم فرگشت را  1950خورشيدي ( 1329است. در سال 
پيروان آيين كاتوليك براي داشتن ديدگاه «خوانده كه » سزاوار كاوشيك جستار «

و فرگشت جان پل دوم حتا فراتر رفته  1375در سال هنگام كه » خويش آزاد هستند.
 »نيرومند به سود فرضيه يهااستدالل«به ناميد و » بيش يك فرضيه ناآزموده«را 

 است. يبندميتقسكه اكنون زمان خوبي براي رسيدن به اين  ديشيانداستناد نمود، گولد 
ميالدي) به شيوه نويني پيرامون  1997(هجري خورشيدي  1376براي همين در سال 

ين انديشيد. وي اعالم داشت كه دانش و دين هر يك ديدن ارتباط ميان دانش و د
ديگر يك يهاحوزهبه  هاآنچيزهاي ناهمسان و متفاوتي را در نگر داشته و تا هنگامي كه 

وارد نشوند، هيچ برخوردي نبايستي پيش آيد. البته اين انديشه كلي به هيچ رو تازه 
ميالدي) پيشنهاد همانندي داد. ولي  1893( هجري 1272در  ٢همنبود. پاپ لئو سيزد

گفتگوي مهمي را پيرامون اصول و چگونگي توان  پيشنهاد گولد چه نو باشد چه كهنه
  همزيستي دانش و دين بازگشايي نمود.

 و اصول هاآموزهيك حوزه يا گستره «كه هر يك از اين دو داراي  ديگويمگولد 
داشته و دين  سروكارو قابل حس ادي م يهاتيواقعهستند. دانش با » اختصاصي
كه اين دو حوزه با يكديگر همپوشاني  دهديمو معنا سر و كار دارد. سپس ادامه  بااخالق

ا سخنان وي بنداشته براي همين نبايد دشواري و مشكلي پيش بيايد. بسياري از مردم 
ها كه شور و شوق بسياري گراندانمبيخدا و  قطارانهمبوده از جمله بسياري از  يرأهم

  .داشتنداز جنگ فرهنگي  گذشتنبراي 
جدي  يهايدشوارولي بسياري ديگر مانند دانشمندان و فيلسوفان برجسته به 

ين د. براي نمونه سخت است كه جايي را يافت كه كننديمپيرامون اين انديشه اشاره 
زرگ تا توفان ب مؤثرعاهاي از معجزه گرفته و دنداشته باشد  هاتيواقعادعاهايي درباره 

چندين شاخه از به تازگي افزون بر اين  .است در خود غرق ساختهكه كره زمين را 
                                                 
1. Paleontologist  
2. Pope Leo XII 
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 ونگيو روانشناسي در درك چيستي اخالق و چگ يشناسعصبدانش مانند دانش 
 هاسانان. حتا در تعريف اخالق با بهبود درك اندبرداشتهبلندي  يهاگامكاركرد آن 

در . دانش پيشرفت كرده استافزايش يا كاهش رنج و درد  يهامسببو  هاهيمااز 
دت و به به شگستره و حوزه دين و دانش  نديگويماين دانشمندان و فيلسوفان نتيجه 
  داراي همپوشاني است.ي ريناپذ ريگزطور 

بسياري از اين منتقدان خودشان شور فراواني براي ساختن به طور كلي اگر چه 
. دهديمنان آنبه  پاسخ درستيند ولي اين انديشه دار دينرابطه بهتري ميان دانش و 

آغازين سده  يهاسالبهتر از اين  هاپرسشبهر حال هيچ زماني براي پرسيدن اين 
  بيست و يكم نيست.



 

 

 
  
  
  

  9بخش 
  و گراييانسان نداي

  بيخدايي نوين
  يكم سده بيست و در

  
  در اين بخش

  2001سپتامبر  11واكنش به 
 چهار شهسواربا  آشنايي 
 وجود بيخداييجهانيان از بهتر  آگاه ساختن 
 گسترده ساختن اومانيسم 
 رشد: باليده و بالغ شدن جنبش 

  
بيخدايي با نشان ويژه اعتراض را شاهد نوع آغاز سده بيست و يكم زاده شدن يك 

 الشچبه رودرواسي از بيخدايي كه اثرات بيمارگونه ديني را بدون  ايگونهبود، 
د كه برتر بودن سندهينوون جنبش اصلي چهار رپيشتاز اين جنبش در د .ديكشيم

  ه كانون گفتگوي فرهنگي آوردند.بيخدايي را ب
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سده نو هم چنين گسترده شدن جنبش آزادانديشي هم چنين يك گونه از 
 را به خود ديد. شايد اين گونه از بيخدايي گراترانسانو  ترراهسربه، ترميمالبيخدايي 

 ١رزگ نويس پاول زكوري مايولي حتا بال د كشيدوخسوي كمتري را به  يهارسانهنگاه 
بيخدايي  -يافت همان اندازه كه معترض است بيخدا هم هست ديدرخواهكه  -

پس ناميد. س» قلب يك جنبش بيخدايي كه تاب آورده و رشد خواهد كرد«را  گراانسان
  .»ببينيم كه بيخدايي ناپديد خواهد گشت ميتوانيمد و يآن را نديده بگير«افزوده كه 

اب و روزافزون آگاهي عموم رشد پرشت اين بخش بيخدايي را در دوران نوين
  .كنديمكاوش مردم 

  
  

  يكم جنبش بيخدايي سده بيست و خاستگاه پايرد
  
ا به از زمان پو يكتا  لمسقابل  يلحظهدر يك  اجتماعي كمابيش هميشه يهاجنبش
زاده شدن جنبش بيخدايي سده بيستم و يكم را  ديتوانيم. براي همين گذارنديمجهان 

شهريور  20( 2001سپتامبر  11يورش تروريستي  -تا يك لحظه يكتا رديابي كنيد
 ،حضورداشته هاسدهسرسخت  يهاستياومانيان يا گراانسان. بيخدايان و )1380

 فرهنگي يگسترهديني را به چالش كشيده و براي جايگاه خويش در  يهاشهياند
 رسيدن -به ويژه نقش روشن دين در آن  -ولي وحشت آشكار آن لحظه  دنديكوش

واني فراخعليه آن براي واكنش  وبود  ينيديب شماريب يهاانسانكارد به استخوان 
  كردند.

ر بنوآورانه « يهاكنشاز بوش  جمهورسييرهاي فراوان ستايشبا اقتباس از 
بسياري از بيخدايان اشاره كردند كه يورش نهم سپتامبر  ،آمريكايي هدر جامع» دينپايه 

رايگان  يدروادي تواندينمدين اين ديگر بنابرو  -بوده » نوآوري بر مبناي دين« نيز يك
 ديگري نيز به همين شيوه پرش يهاجنبشگرفته و از چنگ انتقاد و چالش بگريزد. 

                                                 
1. PZ Myers 
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 ٢پس از بازداشت رزا پاركس پوستاهيس آمريكاييان. انددادهآغازين خود را انجام 
از توابع  ٣براي نشستن در قسمت سفيدپوستان يك اتوبوس عمومي در مونتگمري

زنگ  هعادالنناآن رويداد  كوشيدند.براي نزديك به يك سده براي حقوق برابر  ۴آالباما
را به صدا درآورد. كارد را به استخوان رسانده و تندباد جنبش اجتماعي براي حقوق 

  زاده شد. شهروندي
زن و مرد براي پذيرفتن شدن در اجتماع و حقوق برابر از زمان  انيگراجنسهم

 ۶در روستاي گرينويچ ۵وال باراستون غافلگيري پليس در بسيار دوري پيش از رويداد
نقطه  ورا لبريز ساخته  هاآنولي اين رويداد يگانه كاسه شكيبايي  كردنديم وششك

  به راه انداخت. انيگراجنسهمند براي حقوق اوجي گشت كه جنبشي نيروم
  
  

  چهار شهسوار»: ختهيگسلگامژرف اندوه و خشمي «احساس 
  

سپتامبر چه احساسي دارد و شما به  11از يك بيخدا خانم يا آقا بپرسيد كه درباره 
  طور كلي دو پاسخ خواهيد گرفت:

  

  ش كمابيحسي آميخته از ترس، دلهره، شك و سرگشتگي و اندوه كه
 همه همين احساس را داشتند

  يش ب دينبه چالش كشيدن خشم و كمر بستن براي فرياد كشيدن و
  از هر زمان ديگر 

تا عمه  جمهوررييسهمه مردم از  يبدون استثنادندان قروچه رفتن از خشم 
. وردندآ سجده شكر بجابراي اين عمل كه بود دين  وارديوانهديانا پاسخي به كردار من 

                                                 
2. Rosa Parks  
3. Montgomery 
4. Alabama 
5. Stonewall Bar 
6. Greenwich Village 
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خدا آغاز كرده و برخي از مداحان بر سياستمداران سخنان خويش را با بند دعاي پناه 
الهي به  مست انتقادبزرگ حتا بيخدايان را براي اين يورش نكوهش كرده و گفتند اين 

» ليبيجهاد ص«و ضرورت از بايستگي  جمهوررييس است.» سكوالر شدن امريكا«دليل 
هر كه با («متا  12:30آيه با اشاره به كه اين جنايت را انجام داده و  يتبهكارانبر ضد 

، در حال سر دادن نداي هل من ناصر بر ضد كشوري »)من نيست، برخالف من است
  كه عمليات تروريستي هيچ ربطي به آن نداشت.

اد، فراوان اين رخد تأثيراتبود. افزون بر اين در ميان  سورئالسراسر، رويدادي 
  ين آزادانديشي گشت.اين هنگامه دردناك خميرمايه خيزش جنبش نو

خدايي بيكسي بخواهد ديني بسيار شديد احساسات با در زماني و مكاني اگر 
چندين  ولي استرا بعهده گرفته  يسخت كاري بسياركمابيش باشد رك  و سرسخت

نده چهار نويس اين نداهابرخاست. در ميان  يطلبمبارزهاين  يهنگامهنداي برجسته در 
پشت سر هم چاپ و پخش شد،  هاآنمنتقد دين  يهاكتاب نيترپرفروشكه  ندبود

 .و در پي هم چاپ گرديد سپتامبر 11در چند سال پس از يورش تروريستي ها كتاب
آن گشته و نويسندگان » ٧بيخدايي نوين« يدهسامانو  نقطه گردآمدن هاآن يهاكتاب

 نگارروزنامه ١٠هيچنز ستوفريكرفيلسوف،  ٩، دانيال دنتشناسستيز ٨ريچارد داوكينز-
ه ميدنا» ١٢چهار شهسوار بيخدايي نوين«به عنوان  كنايهبه  -شناسعصب ١١و سم هريس

  شدند.
ه سال سگذشت  بوده و پس از پايان ايمانبه نام از هريس  هاآننخستين كتاب 

و سخنان بسياري نوشته ولي مقاالت فراواني ديگري  چاپ شد. 2001سپتامبر  11از 
مان روزها در هداوكينز  يارانهيهوشو  زيانگشگفت يمقالهمانند  سال گفتنددر اين سه 

  پس از حمله منتشر شد. درنگيبسخت و آشفته كه 

                                                 
7. The New Atheism 
8. Richard Dawkins 
9. Daniel Dennett 
10. Christopher Hitchens 
11. Sam Harris 
12. The Four Horsemen of the New Atheism 
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ه اين بيخدايان ب يهاپاسخزير به توصيف برخي از سيماهاي بنيادي  يهابخش
  .پردازديماك دم و لحظات ترسن

  
  »فيلي در اتاق« با: ريچارد داوكينز خطراعالم

سپتامبر يك مقاله  11ساعت پس از يورش  96كمتر از  2001سپتامبر  15در 
مفسران و  در انگليس چاپ شد. ١٣از ريچارد داوكينز در روزنامه گاردينو جالب گيرا 

پيرامون سخناني  - بودندصدها ساله  يكارتكرار سياستمداران آن زمان در حال 
در واقع به هيچ رو مي گفتند كه  11/9مورد يورش  و درتراژدي الهام گرفته از دين 

 يخود دين نبوده است. بلكه به داليل سياسي يا برخوردهاي فرهنگي يا چيزهاي ديگر
خنش ساز منطقي بودن  ينگراندلبوش بدون  جمهوررييسبوده... هر چيزي مگر دين. 

ادعا  پيوسته دارهانيدشمار فراواني از .» به دليل آزادي از ما بيزار هستند هاآن«گفت 
مذهبي بوده و بدينسان كوشش داشتند تا در  يتندروهاكه يورش از سوي  كردنديم

  از آتش ميان تندروها و دين بكشند. ياوارهيدكل 
 رفيلي د«اين بود كه دين هم چون  نشان دادنآماج مقاله برجسته داوكينز 

وي و از س سخني بگوينددرباره آن هستند تا  مؤدببيش از حد  مردم بوده و» ١۴اتاق
ديگر دين بر حسب اتفاق درگير اين پيشامد نشده بلكه نقش اساسي و ضروري در اين 

  .رخ دهد توانستينماين تراژدي بدون دين  در واقعيعني  -تراژدي داشته است 
كه  هدينتيجه رساين  هبكه آغاز كرد ر شخصي يتصوي خود را با مقالهداوكينز 
دليل  .هواپيمايي را به ساختماني بكوبددل يك ملت منفور  درموج ترس براي انداختن 
خوب  سياسي باشد. توانديمهر آينه به سادگي  -ديني نباشد شايد ود آن به خودي خ

تم را انجام نيازمند به سيس كارهر كسي بخواهد اين  هدف رسيد؟اين  به توانيمچگونه 
  نگه دارد.در مسير  هاساختمانا تا زمان برخورد با است تا هواپيما ر ناوبري

موزش مانند كبوتر آ كنديمرا بررسي  شمارانگشت يهانهيگزداوكينز شماري از 
اين در واقع در جنگ جهاني  -زنديمنوك  يانشانهبه  يادانهگرفتن كه براي  يادهيد

                                                 
13. Guardian newspaper 
14. Elephant in the room 
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ر دشوار بسيا توانديمدوم آزمايش شد. ولي بردن كبوتر و لوازم نشانه در يك هواپيما 
باشد. براي چنين يورش بزرگي شما به راستي نياز... به وجود يك انسان داريد. ولي 

. به اين انسان آورديمدر اين كار يك دشواري را به وجود يك انسان ساختن  دخيل
وي كه رفتن به س دانديموي هدف برود زيرا اين شخص اعتماد كرد كه به س توانينم

  هدف به معناي به پايان بردن زندگي خودش نيز هست.
 اينديشهارويداد هواپيمايي تروريستي خيالي به يك ادامه اين سپس داوكينز در 

ت؟ ندگي نيساگر مرد جواني را بتوان قانع ساخت كه مرگ پايان ز شوديم: چه رسديم
خوراند كه مرگ دالورانه (يعني كشتار چند هزار كافر)  هاآنر بشود به و چه بهتر اگ

  داشته باشد؟را  حوري 72 به نرسيدبه بهشت و مستقيم رفتن پيامد داراي  توانديم
ت اين خواس انگيزه .ديابييمبه همين سادگي ناگهان سيستم ناوبري خود را 

 باشد دين ابزار تمركز، پشتيباني و واقعيت بخشيدن خواهديمويراني و آشفتگي هر چه 
  به آن را فراهم نموده است.

كه سيماي پنهان اين  دهديمداوكينز در آن مقاله به خوانندگانش اطمينان 
اندوه ژرف و خشمي «كه وي از  ديگويم. بلكه به وارونه سازدينمتراژدي را روشن 

ر سراسبراي رويكردي  سرآغازيو خشم  و اين اندوه -گرفته است انگيزه » امانيب
سپتامبر  11 كنندهخفه گردوخاكدر دود و « ديگويماست. داوكينز نوين وي به دين 

كه  »موقوف دين دست گذاشتن روي«احترام من به اصل  يهانشانه، آخرين 2001
خويش را در لرزان  با صدايندها روحانيون و آخوهنگامي كه  »روز ملي نيايش«از 

واهند مي خناسازگار به طور كامل  يهانيدپيروان  ازو جا زده مارتين لوتر كينگ نقش 
دشواري ن ايسبب در آغاز هر نيرويي كه در برابر به طور كامل  گرفته ورا همديگر تا دستان 

  .»با هم بيعت كنندشده 
به هيچ رو نخستين بار سنگين غيرقابل تحمل روي كول بيخدايي  سپتامبر 11

نبود. ولي براي بسياري از بيخدايان اين روز بدون چون و چرا كارد را به استخوان 
  رساند.
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 نز... . و باز هميوستن) به كارزار: هريس، دنت، هيچپيوستن (يا دوباره پ
  وكينزاد

يشه مدتي زمان هم باشد همتايبنداشته و پيشين  يسابقهيك كتاب، به ويژه كتابي كه 
چهار  2001پس از يازدهم سپتامبر  ييهاماهو  هاهفتهولي  تا جمع و جور شود. برديم

 ديبايمآغاز كردند كه  ييهاكتابنويسنده و انديشمند به طور مجزا كار را بر روي 
بيخدايي را از هر زمان ديگر به  سيمايدين را دگرگون ساخته و پيرامون گفتمان 

  جايگاهي باالتر برساند.
كه نبايد به طور خودكار با  -و همانندي سخنان  هاكتابانتشار زمان نزديك  

ر و منطقي مانند هدين مدارا شود بلكه بايد با همان استاندارهاي انتقادي خردمندانه 
در  هاآن گردآمدنبراي  ياهيرمايخم -سنجيده شود هاانسانموضوع ديگر زندگي 

ه ناميد» چهار شهسوار« هاآنگروهي گشت. نتيجه اين شد كه يك انديشه پيرامون 
  خوانده شد.» بيخدايي نوين« هاآنشده و رويكرد 

در حاشيه  بيخدايي از خرمگسي مزاحم 2006 تابستانتا  2004 تابستانميان 
 ن جنبش داراي يك سيما وفرهنگ به جستاري داغ از سيمايي واال دگرگون گشت. اي

 راض نمودند كه اينيان اعتگراانسانيك آوا شد. هر چند كه بسياري از بيخدايان و 
ولي اين آوا كاري را انجام داد كه هر  سخنگوي آنان نيست ترمعترضآواي پيكارجو و 

تعيين چهارچوب يك خواسته و اجازه دادن به ديگر بيخدايان -جنبشي به آن نياز دارد 
خويش را در اين فضاي بزرگ روشن سازند، فضايي كه  يهاگاهيجايان تا گراانسانو 

  به تعيين حدود آن كمك كرده بودند. چهار سواراين 
. براي نگاهي پردازديمزيرين به معرفي اين چهار نويسنده  يهابخش

 كه بيخدايي را دگرگون ساخت ييهاكتابآنان،  شدهنوشته يهاكتاببه  ترموشكاف
  برويد. 13يك راست به بخش 

  
  سم هريس
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ن شخصي با كمتريچهار سخنگو كتاب از اين ميان ايننخستين
يك دانشجوي ناشناس و بدون كتاب فلسفه و مغز انسان  -احتمال 

 اميالدي) ب 2003( 1382به نام سم هريس بود. هنگامي كه او در 
به سراغ ناشران رفت،  ١پايان ايمانبا نام  هانيدكتابي بر ضد همه 

ور به ط و را پذيرفت. ناشري كتاب وي مردم تازه وي را شناختند
 سادگي و بيشيوايي، از زيركي،  ياصحنهرسمي يك اپراي چهار 

  را آغاز كرد. كتاب بيخدايي نيترپرفروشدر اسي ورودر
  

پر آب و تاب چگونه سم هريس توانست توجه ناشران  يرزومهخوب پس بدون 
 -انجام داد  ياكهنها به سوي خود كشد؟ او اين كار را به شيوه و دست آخر جهان ر
بنيادي با خردمندي و رك و روراستي فوق  يهاشهياندپيرامون با نوشتن و انديشيدن 
ي گرفته و شناسعصبدكتراي تخصصي خودش را در دانش  العاده. بعدها او درجه

و كتاب  ٣اخالق اندازچشم، ٢مسيحي يملتبه  اينامهچندين كتاب پرفروش ديگر مانند 
  را نوشت. ۴دروغ

  
  ريچارد داوكينز

  

  

 
است، كتابي  ۵پندار خداريچارد داوكينز با كتاب بعدي شهسوار 

فراگيرتر كه در انتقاد از دين كوتاه نيامده و مانند پايان ايمان 
نيرومند است. در اين هنگام زماني كه داوكينز گام در جرگه 

رتر به عنوان يك ساله در ليگ ب 30قه بسا گذارديمبيخدايان 

                                                 
1. The End of Faith 
2. Letter to a Christian Nation 
3. The Moral Landscape 
4. Lying 
5. The God Delusion 
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براي همگان شناخته شده بود. به دليل داشته وروشنگر دانش
بر دوش وي با جديت  11/9عالي و بار تعهد رويداد  يپيشينه

آينه و  لنمونه كام، داوكينز گفتآنچه را گفت كه بايد ميبيشتري 
گاه آرام خلوتدايي نوين گشت. (هريس ناشناسي و خجنبش بيكامل 
  .)دهديمبيهوده و تكراري مردم ترجيح  يهاپرسشرا به 

  
ا كه آن ر كنميمپيشنهاد  واقعاً و  - ديخوانيمرا  پندار خداهنگامي كه كتاب 

 خواهيد شد. منتقدان مذهبي از هيچ زدهشگفتبه احتمال بسيار از لحن آن  -بخوانيد
كردند روگذاري نديوانه فو داوكينز چون سخنگويي جنجالي  نشان دادنكوششي براي 

وانه كنم ديزيرا گمان  دهند.و اين كار را با ديوانه وار و با صدايي گوشخراش انجام مي
وي است. افزون بر اين هر  يهااستداللاز پاسخ دادن به  ترسادهخواندن وي بسيار 

ي ربسيار كمت روان شيداييولي در رويكرد وي  استبسيار رك داوكينز گاهي چند 
 كه پيوسته كاريكاتورهاي عمومي را براي اطمينان از شودديده ميردمي منسبت به 

  .كننديمخواندن كتاب درست چك 
  

  

 
به كتاب صوتي كه خود داوكينز خوانده گوش بيشترريتأثبراي

و  يسيبيبيك تالقي ميان اخبارگويان  -دهيد. لحن داوكينز 
آن اندازه خردمندانه و دور از روان شيدايي  -١گوناگلپروفسور مك

  به آن پي برد. تواندهر كسي مياست كه 
  
  دانيال دنت

  

 

                                                 
1. Professor McGonagall    ھای ھری پاترھای کتابیکی از شخصیت  
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دانيال دنت، فيلسوفي از دانشگاه چهار سوارسوم دريصحنه
د سقراط مانند بابانوئل داشته ولي مانن ياافهيقكه  ١توفتوس

جان يداي مانند شيهانوشتهيا حتا در  به طور شخصي. او شديانديم
ديدار پ ورفتهشسته ايانديشهبا  و در حال تور انداختنبرخورد كرده 

دگرگون  باخود را  و سخنان -ند براي گفتن صبر ك تواندينمشده و 
ام وي به ن . كتابدرسانيمن اپايبه ساختن ديدگاه شما به جهان 

ي ول توجهجالببررسي پژوهشگري است كه دين را  ٢شكستن طلسم
ولي  .داندينمنادرست يافته و از سوي ديگر دين را انديشه خوبي 

  جالب!
  

د. او دين را هم چون پيامد افزودنت آوايي آرام و پژوهشگران به اين گفتمان 
. در ميان نديبيمبه عنوان يك گونه جانوري،  ايمآنچه هستيم و آنچه بودهاز  مستقيمي

كسي است كه گويا بيشتر توجه را به سنجيدن دين و يافتن راه  ، دنتاين چهار سوار
  كار عملي براي شكستن طلسم آن براي آزادي مردم دارد.

  
 فر هيچنزوكريست

  

  

 
اگر  و -كمي زمخت است آخرين سوار كريستوفر هيچنز است كه 

ك هيچنز ي. انگيزقهرمان دردسرساز شگفتنبود چه سودي از اين 
ها واژهانديشه صاحب شخص اهل بحث و جدل بود، كه بدون اجازه 

گرفت. او از جايگاه بلند يقين به كار مي گذري تشريحبراي را 
كرد يبازي نم هاواژهبنابراين طنز تلخي داشت يعني با و  نوشتيم

 انگيزفتشگشور جدلي وي با استعدادهاي طبيعي ي كند. پوشپردهيا 
                                                 
1. Tufts University 
2. Breaking the Spell 
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بع كه نتيجه آن نثر عالي، شوخ طشدهختهيآمبه عنوان يك نويسنده
  و ويرانگر در نيمه سده گذشته شد.

  
دين ن به پرداختهيچنز پيش  بيخدايي بود. فراتر ازهاي هيچنز آماج و دلبستگي

را  ٣و حتا مادر ترزا هايراست، هايچپ ،، كاپيتاليسم٢جر، هنري كسين١خواب بيل كليتون
ميالدي) با ارمغان آوردن  2007( هجري 1386سال  يشدهچاپكتاب آشفته ساخت. 

 خدا بزرگ، بود ريناپذيآشتبه طور كلي  داراي ناميبراي وي، چهارسوار در عضويت 
  )13. (جزييات بيشتر درباره آن در بخش ۴كنديمنيست: چگونه دين هر چيزي را زهرآگين 

  
  

، همين ميينجاياآواي گروه كر بيخدايي نوين: ما  توجه به
  !ميينجاياجاييم، ما 

  
 بيخدايي نوين بسياري را بيخدا ساخت يا تنها به يهاكتابسخت است كه گفته شود 

به  .مردم فراواني بيخدا نيرو بخشيد تا سرافرازتر بوده يا با آواي بلندتر سخن بگويند
آواي بزرگي از  يينواهمهر دو سود را داشته است. باري هر چه بود احتمال بسيار 

برخاست.  11/9در دهه پس  چهار سواره بيخدايي نوين و كمپين آگاهي براي پيوستن ب
ا بتماس رسيده در حالي كه برخي ديگر بر برقرار كردن » پايان ايمان«به برخي 

نهايي به ت متحدهاياالتكه در  شوديمبرآورد  -تمركز كرده بودند مخفي  يهانيديب
  ميليون از اين افراد وجود دارند. 50بيش از 

                                                 
1. Bill Clinton 
2. Henry Kissinger 
3. Mother Teresa 
4. God Is Not Great: How Religion Poisons Everything. 
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! ٢شنوديمهورتون صداي يك هو را در كتاب  ١چه اين باشد چه آن، كمي مانند هوها
راي ببراي رسيدن به جهان بيرون و  كنند وگي ميي زندغباري بر روي ذرهاست كه 
ستيم، ه اينجاما «، كشنديمرا بشنوند فرياد  هاآنرا ديده و سخنان  هاآنديگران  اين كه

  »هستيم! اينجاهستيم، ما  اينجاما 
ند نيرو و قوت قلب گرفته و آماده هست ،ويژگي واالتربيخدايان با شمار بيشتر و 

 تدالل اهنشانهي از ختا به عنوان بخش قابل رشد و معتبر فرهنگ شناخته شوند. بر
از هم اكنون آغاز به ريشه دواندن نموده  به رسميت شناخته شدن بيخداياندارد كه 

ياست جمهوري ر انتخاباتدر  ٣از برگزيده شدن دوباره باراك اوباما پس است.
چندين ناظر انتخابات اشاره كردند كه ميالدي)  2012( 1391در سال  متحدهاياالت

دين  رگپژوهشيك  .اندبودهاوباما  يريگيرأ يهابلوك نيترياتيحدر ميان  هانيديب
 واندهخ» آمريكاييپيشرفتي جهشي در سياست «آن را  ۴پيوكانون پژوهش در  و سياست
بخش  »پيامدهاي سياسي است.از  يبسيار مهم مجموعهديني  يوابستگنا «كه  و افزود

ان دادن براي نش هادينبييگر كه بيخدايان و د كنديمرا تشريح  ييهاوهيشدر پيش 
  بهتر حضور خود به كار گرفتند.

  
  هااتوبوسدر بيلبوردها و  نمايش
ه بيخدا در چند سال گذشته توج يهاگروهتبليغات اتوبوسي و بيلبورد  يهانيكمپ

دي ماه  اخير در يهاسال. نخستين اين تبليغات ه استبسياري را به سوي خود كشيد
به خدا « -آغاز گشت  ياسادهبا پيام ميالدي)  2008هجري خورشيدي (ژانويه  1386

بر تابلوي بزرگي در زمينه آبي آسمان به نمايش در كه  -» باور نداريد؟ تنها نيستي
 آن در زير آمده يهانمونهآمد. تبليغات ديگر به طور مستقيم دين را هدف قرار داد. 

  است:
  

                                                 
1. Whos 
2. Horton Hears a Who 
3. Barack Obama 
4. Pew Forum 
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 در نيز  اين نيكوكار بدون خدا هست: هاونيليم؟ دآيا بدون خدا نيكوكار هستي 
 ٢آمريكايييان گراانسان، نهاد ١اكشنثات. نهادهاي فريبودآسماني آبي  ينهيزم
 بورد بودند.اين بيل يكنندهبرپا ٣پيمان يكپارچه خردمندي و منطقو 
 :ن تبليغات حروف اي تصور كنيد هيچ ديني نيست / درباره تعصب هوشيار باشيد

ند برنگي در روي بيلبورد پديدار گشت و باني آن بنياد آزادي از  يهاشهيشبا 
 .۴دين بود

  يبرابر بيشتر خدايان، بيخدايم. برخي از ما تنها يك خدا همگي در هاانسانما 
تبليغ كرده  ۵انگليس يهاستياومانبود كه انجمن  يلبورديب :ديگر را قبول نداريم

 بود.
  را نيز  اين :باش خوشديگر نترس و  پسخدايي نيست. هيچ به احتمال بسيار

 يان انگليس تبليغ زده بود.گراانسانانجمن 
 ر دبيلبورد اين  !. اين بار خرد را بزرگ داراستاش داستان همهكه  فهميديم

 كردنديمرا دنبال  ۶كه ستاره بيت لحم داديمپس زمينه سه مرد خردمند را نشان 
 بود. ٧آمريكاييو مربوط به بيخدايان 

  و زبان به دبيلبورد : اين يك گزينه داريد... و استاش داستان همهفهميديم كه
 بود. هاآنباني  آمريكاييعبري و تازي به نمايش در آمد. بيخدايان 

 »يني جوليا سوي »آسماني را خواندم. اينك بيخدايي سربلند هستم.هاي كتاب
ورد م يمجموعهيكي از ميان بيلبورد اين  بيخدا: و كمدين... سينوشنامهينما

توجه قرار دادن بيخدايان مشهور و بلندآوازه است كه باني آن بنياد آزادي از بند 
 دين بود.

                                                 
1. FreeThoughtAction 
2. American Humanist Association 
3. United Coalition of Reason 
4. Freedom From Religion Foundation 
5. The British Humanist Association 
6. Star of Bethlehem یاز نمادھا یکیکرد  ییراھنما حیلحم کھ سھ مجوس را بھ محل تولد مس تیستاره ب 

است حیمس الدیم دیمشخص ع . 
7. American Atheists 
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  به من برچسبي ندهيد. بگذاريد بزرگ شوم خودم يكي  كنميمخواهش
كودك «مانند  ييهاعبارتيك كودك شاد در حال بازي همراه با  :دارميبرم

يدا پ بيلبورددر زمينه اين » كودك ماركسيست«و » كودك بيخدا« »مسيحي،
 انگليس آن را تنظيم نموده است. گراييانساناست انجمن 

  ركز م نياز به خدا نداريد: -پناهگاه، عشق، زنده ماندن ،اميدداشتن براي  -شما
 را سفارش داده بود.بيلبورد اين  ١كاوش

 اين تبليغ  و نابكار هستند: برداركاله هاآنكه همه  ديدانيم گمانبي
يگري دبيلبورد اين هم  - داديممقدس چندين دين را نيز نشان  يهاپرستشگاه

 بود. آمريكايياز بيخدايان 
  دهديمرا غسل تعميد  فضايي است، مردگان يگانهيبآيين مورمون: خدا يك 

نوشته  نوانع ريز بپيونديد!: آمريكاييبه بيخدايان  -پول فراوان، تعصب فراوان 
پس زمينه مردي در » است. نمايانبه سادگي خردمندي آن بيخدايي: «شده 

» زيرپوش جادويي«كه هم چنين به عنوان  دهديمرداي مقدس مورمون را نشان 
ن كار چه سازماني است: بيخدايا بوردبيلن كه اي زديد. حدس شوديمنيز شناخته 
 .آمريكايي

  دايان اين تبليغ نگاره يكي از بيخ :هستندشما خيلي ها مانند به دين شك داريد؟
يك بيخداي امروزي ) و ٢(مانند النگستون هيوز آمريكايي آفريقاييو مشهور بنام 

اي بر آمريكايي، باني آن انجمن افريقا دهديمرا نشان  آمريكايي آفريقايي
 بود. ٣يگراانسان

 :ن كه (پيش از اي متحدهاياالت تيتابععبارت اصلي از تعهد  يك ملت يكپارچه
جايگزين شود) در پس » به ياري خدا«ميالدي)  1945(هجري  1324در سال 

يلبورد بزمينه يك پرچم امريكا پديدار بود. انجمن سكوالر كاروليناي شمالي اين 
 ده بود.براي تبليغ سفارش دارا 

                                                 
1. The Center for Inquiry 
2. Langston Hughes 
3. African Americans for Humanism 
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است كه  ١بوكدارم كمپين فيس عالقه يكي از مواردي كه به آن دلبستگي و

هر آگهي عبارتي عمومي  به راه افتاده است. ٢آمريكايييان گراانساناز سوي انجمن 
اين «كه  ردكيمسپس گوشزد به زندگي بوده  گراييانسانبود كه بازتابي از رويكرد 

 بود ٣يك نگاره و تصوير از دااليي الما در يكي از تبليغات» است. گراييانسانسخنان 
ت براي انديشيدن درباره معنوياز دين  پيشروترزمان آن رسيده كه راهي «، گفتكه مي

ه نظر ب گراييانسانهاي آموزهمانند ه« يافتادامه ميو با اين عبارت » بيابيمو اخالق 
ون، برتراند تاز آلبرت انيشتين، هيالري كلين يهاگفتهكمپين تا اين تاريخ .» رسديم

را به نمايش  ۴ليگ ملي فوتبال برندون آيانبدجيو شكنخطراسل، رونالد ريگان و 
  .درآورده است
به  انساني يهاارزشبسيار همانند  گراييانسان يهاارزش-خوبي داشت  ينكته

 از رويارويي يادامنهانساني است. لحن اين پيكارها  يهاارزش هاآنزيرا  رسنديمنگر 
. برگزيده شدن هر لحني ربط و ردداي ماليم گرفته تا شوخ و انديشمندانه و فراخوان

جمن ان. براي نمونه به سازمان برگزاركننده و آماج آن سازمان دارد بستگي فراواني
آنان  يهااميپبنابراين  ديده» تفنگداران جنبش«خويش را هم چون  آمريكاييبيخدايان 

مان گونه ه آمريكايييان گراانسانديگر مانند نهاد  يهاانجمن. پيكارجويانه استبيشتر 
نه اين كه هميشه اين كار پذيرش مردم را  .ردتر دايانگراانسانكه انتظار داريد لحن 

كه  ييهااميپمانند  هاآن نيترمؤدبانهبرخورد و  نيتركمبا  ييهااميپدگرگون سازد. حتا 
 هايغاتچيتبلناباور هستند كمابيش هميشه از سوي  هاانسانكه برخي از  كرديماعالم 

  و بسياري نيز ويران و تخريب شدند. گشتيمرد  يراناتوبوس يهاشركتو 
يكسان  هانيكمپنشويد كه دريابيد ديدگاه بيخدايان درباره اين  زدهشگفتشايد 

 كردنديميورشگر را دوست داشته و گمان  يهااميپي از بيخدايان نبود. برخ هماهنگو 

                                                 
1. Facebook  
2. American Humanist Association 
3. Dalai Lama 
4. Albert Einstein, Hillary Clinton, Bertrand Russell, Ronald Reagan, and NFL linebacker 
Brendon Ayanbadejo 



 
 

  : نداي انسان گرايي و بيخدايي نوين در سده بيست و يكم9بخش  ———

 

٢٦٥

آسمان آبي خيلي بچه ننه است. كساني ديگر نيز بودند با زمينه ي ساده  يهااميپكه 
وده و گمان بدانند تنها نب نا باورمندانبگذاريد  گفتنديم بودهساده  يهااميپكه دوستدار 

اگوني و گون ناديده گرفتن تنوع و يبه باورهاي دين با يورش ييهااميپكه  كردنديم
  است.عقيم 

  
  با كمپين اوت آفتابي شدن

بود  ٢از بنياد ريچارد داوكينز براي دانش و خرد ياپروژه، )اوت( ١آفتابي شدنكمپين 
خانواده، دوستان و جامعه روشن  يارتا باورهاي خود را ب كرديمكه بيخدايان را تشويق 

 شدنخواستار آفتابي  كهالهام گرفته  ٣سازند. اين پروژه از جنبش دگرباشي جنسي
زن و  گرايانجنسهمهنگامي كه مردم پي بردن كه  زن و مرد بود. انيگراجنسهم

بلكه از اعضاي خانواده و  نبوده» هادوردستدر «ناشناسي  ياافسانه يهاتيشخصمرد 
  آغاز به دگرگون شدن كرد. هاآندوستان نيز هستند نگرش 

  

  

 
همين منطق درباره بيخدايي نيز كاربرد دارد: از همان هنگامي دوستان 

يا  ۴و خانواده دريافتند كه مردم طبيعي و خوب مانند دخترخاله سو
كوچه بيخدا ر آخي همسايه خانه ۵زآدم شريفي مانند آقاي ويليام

  .شوديمبودن بيخدا آب  بيگانهبيخدايي يا  هستند يخ گناه
  

سرخ رنگ بزرگ را به عنوان نماد ) A(حرف  )اوتآفتابي شدن (كمپين 
بر روي » A«با نشان  رنگسرخجامه يك ارجاع هوشمندانه به  -بيخدايي معرفي نمود 

                                                 
1. The Out Campaign 
2. Richard Dawkins Foundation for Reason and Science 
3. LGBT movement 
4. Cousin Sue 
5. Mr. Williams 
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به عنوان محكوميت ديني بر تن كرده است.  ٢داغ ننگدر كتاب  ١هستر پرينكه آن 
  نگاه كنيد.) 14(درباره اين نماد و نمادهاي ديگر به بخش 

  :بهكرد ميبيخدايان را تشويق  آفتابي شدن (اوت)كمپين 
 بيرون آمدن از پستوها و تشويق ديگران نيز به همين كار 
 اعالم وجود براي كمك به ترويج يك ديدگاه مثبت از بيخدايي 
  خود براي كمك به مردم تا دريابند كه بيخدايان  يهاارزشگفتن از باورها و سخن

 بسيار هستندداراي گوناگوني و تنوع نبوده و  ياشهيكلهميشه يك گروه 
  جلوگيري از آلوده شدن دولت به درس و  يهاكالسبراي راه ندادن دين به سر

 آن 
  در كارهاي روزمره و  ساختن خودا درگير بايستادن و پديدار شدن در جوامع

 خدمات اجتماعي
  

  جان دوباره گرفتن با خرد و منطق
عمومي شيوه دلخواه ديگري براي بيخدايان است تا خويش را به چشم و هاي پيماييراه

يار به است به احتمال بس آمريكايي يژهيويك شيوه  پيماييراهگوش مردم بكشانند. 
  بسيار شديد است. نياز به ديده شدن در اينجااين دليل كه 

 1381بدون خدا در آبان  آمريكايياننخستين كار بزرگ در اين زمينه رژه 
براي  گراانسانو  گراندانمبيخدا،  2،000) در واشينگتن بود كه بيش از 2002(نوامبر 

گرد  ٣در پارك مليمايل)  1(نزديك به يك كيلومتر و نيم پيمايي راهبرگزاري رژه و 
ز به او ني سياست ازدين  داشتننگهاين جنبش پيرامون اهميت جدا  رهبران هم آمدند.

  اعالم حضور بيشتر بيخدايان در فرهنگ سخنراني كردند.

                                                 
1. Hester Prynne 
2. The Scarlet Letter 
3. National Mall 
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از افراد مذهبي به ايي پيمراهاجراهايي داشته و يك گروه مخالف  هادانيقيموس
ه ب رويدادي مربوط، رويداد يك شاهكاراين  -مدت كوتاهي مسير رژه را مسدود نمود 

  بود. دون خداب شيبا چرخ ليو در ابعاد ملي هاآمريكايي يهمه
را به  هانيدديگر از بدون بزرگ پيمايي راه) دو 2012(مارس  1390اسفند 

  خود ديد.
  

  خردپيمايي راهبزرگداشت خرد با 
ناباور را به  20،000بيش از  -»يانگراشكبيخدايان و  ١وداستوك«-خرد پيمايي راه

ش را به پيو رشد جنبش از زمان رژه بيخدايي ده سال  در واشينگتن كشاندپارك ملي 
(همكار مجري  ٢ود. مجريان بلندآوازه مانند ريچارد داوكينز، آدام ساويجنمآشكار  خوبي

 ۴يان)، پاول زكوري مايرزگراشك، يك برنامه مورد پسند ٣زبوستربرنامه تلويزيوني ميث
و دو مرد سياسي نيز در  كردهگزارش بازيگر كمدي اين رويداد را  ۵و تيم ماچين بالگر

كه بيخدا بوده و سناتور  ۶نماينده كنگره پت استراك -اين گردهمايي حضور داشتند 
  .ضبط شدبر روي ويدئو پيمايي راهاين  -كه بيخدا نيست ٧تام هاركين

 در حال ، بيخدايان احساس كردند كهاشيه فرهنگدر حزندگي  هاسالپس از 
 در رژه بدون خدايي ده سال پيش شركت كنندگانهستند. ميدان رشد بوده و در ميانه 

ميالدي) بيشتر  2002( 1381رويداد در متوجه دگرگوني و تغيير ديگري نيز شدند. 
در خرد پيمايي راهداشتند. ولي در رويداد  حضور سال 40مردان سفيدپوست باالي 

مردان حضور داشته، گوناگوني نژادهاي  هم گامميالدي) زنان نيز  2012( 1390سال 
چرخيده  -سال 30بيشتر جوانان زير  -بسيار بيشتر بوده و كفه ترازو به سوي جوانان 

                                                 
1. Woodstock  موسیقی است توالیفسدر اصل یک  
2. Adam Savage 
3. Mythbusters 
4. PZ Myers 
5. Tim Minchin 
6. Pete Stark 
7. Tom Harkin 



 
 
 

  ————————————: دريابيم بيخدايي چيست 1كتاب 
 

 

٢٦٨

يك نماگر ديگر نيز داشت كه جنبش آزادانديشي در حال رشد بوده پيمايي راهبود. اين 
  ن گشته است.و به شيوه بسياري خوبي دگرگو

  
  به جنبش افتادن با راك فراتر از باور

بود كه در پاسخ به  ١ر از باورتسال كنسرت راك فرا نمايشيرخ داد بزرگ ين مدو
در كاروليناي  ٣اگرب پايگاهميالدي) در  2010( 1389در  ٢بشارت دينيجشنواره 

  شمالي برگزار گشته بود.
. اين كنسرت دوشيمناميده  ۴راك پادگان ،در پايگاهشده  برگزار 1389رويداد 

 رمنظوبه  داديروبه تندي روشن گشت كه اين  وساخته مداح  ۵را سازمان بيلي گراهام
دوستان و «عيسا بوده است. تارنماي آن نوشته بود،  راي ايمانساختن سربازان ب منتبه

اك را به ر هاآن، براي آنان دعا بخوان و كه نياز به مسيح دارند بياب را يوابستگان
ر چندين د تراين جشنواره پيش  »يي كه پيام رستگاري را بشنوند.جاان، پادگان فراخو

  پادگان با سرپرستي اداره پشتيباني ديني ارتش برگزار شده بود.
 يژهيو براگ ناراحتي خويش را از يك رويداد مداحي پايگاهبسياري از سربازان 
ابراز داشتند. برخي از اعضاي اين پادگان از  همتحداياالتمسيحي در پايگاه ارتش 

مذهبي و برخي بيخدا بوده ولي بيشتر افراد شاكي در واقع مسيحياني بوده  يهاتياقل
 ۶ارتش خوانده بودند. هنگامي كه بنياد آزادي دينيقانون اساسي را به راحتي كه 

جام نشده انپاسخ داد كه هيچ سرپيچي  نگشت فرمانده پادگا نمايشخواستار لغو اين 
همان تراز و سطح پشتيباني را براي هر گروه ديگري نيز فراهم  توانديم«براگ  پايگاهو 

  »نمايد.

                                                 
1. Rock Beyond Belief 
2. Evangelical festival 
3. Fort Bragg 
4. Rock the Fort 
5. Billy Graham’s organization 
6. Military Religious Freedom Foundation 
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يك بيخدا كه در  ١ثست. گروهبان ژوستين گريفيبد ني اگر چنين باشدخوب 
بود اين سخنان فرمانده پايگاه را به عنوان قول گرفته  فهيوظانجامبراگ مشغول  پايگاه

داد. بر خالف راك  را ٢به نام راك فراتر از باور يديگر نمايش درخواست اجازهو 
ر اين كنسرت به سادگي دنبود.  آنجاپادگان اين كنسرت براي تغيير آيين افراد 

ضوري ح -بودارتش  در هادينبيسكوالر و درود فرستاد به حضور  هاارزشبزرگداشت 
خداي دانشمند و بيموافقت بنگريد). گريفين حتا  19(به بخش  مانديمكه با زور پوشيده 

 چنين هم سخنراني نمايدبود تا  پذيرفتهو وي  گرفتهرا برجسته ريچارد داوكينز 
  اهدا شده بود.براي اين مراسم  ٣دالر از بنياد آزادانديشي استيفل 50،000

د اين با وجودرخواست گريفيث كارشكني آغاز شد. ثبت زمان كوتاهي پس از 
براگ با نيرومندي فرمان داده بود كه پشتيباني پايگاه براي همه  پايگاهكه مقام قانوني 

اتر كه كنسرت راك فر گفتنديممانند راك پادگان عمل خواهد كرد فرماندهان پايگاه 
دالر هزينه  40،000جرا بايد محدود بوده و از دادن درون اتاقك محل ااز باور تنها به 

ربازان . كنسرت مذهبي يك نمايش از سزدنديمپشتيباني مانند كنسرت مذهبي سر باز 
مذهبي با چتر نجات داشت و براي همين گريفيث طرحي براي نمايش چتربازي 

وبي اجرا خسربازان بيخدا كشيده بود. (چنين نمايشي به طور معمول در مكان بسته به 
  .)شودينم

. كنسرت را لغو كرده و درخواست فرجام نمودگريفيث با ديدن اين رفتار نابرابر 
 ،دانديشيانجمن آزاسوي فرياد اعتراضي بلند ولي متمدنانه از از برخاستن سرانجام پس 

. فرماندهي پايگاه اجازه داد كه كنسرت در تغيير دادپايگاه براگ روند كار خويش را 
، همان محل برگزاري راك پادگان و با همان پشتيباني مالي برگزار اصلي رژهميدان 

مارس) برگزار شده و چندين سخنران و  31شود. اين كنسرت در دوازدهم فروردين (
و بله چتربازي بيخدايان نيز در آن گنجانده  -اجراي زنده باندها موسيقي را در برداشت 

  ود.شده بود. اين رويداد موفقيتي بزرگ ب

                                                 
1. Sgt. Justin Griffith 
2. Rock Beyond Belief 
3. Stiefel Freethought Foundation 
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 تكنسرهر  در برابركه  نيستاميدي  گفتهپس از اين رويدادها گريقيث 
اعالم كرد كه پايگاه نبايد هيچ گونه در عوض اجرا شود. مسيحي، كنسرتي بيخدا 

ا زماني ت ديگويماز هر گونه داشته باشد. ولي قانون اساسي  يافرقهكنسرت و نمايش 
  د.نيز امكانات فراهم شو هافرقهكه رويدادي براي يك فرقه اجرا شود بايد براي ديگر 

  
  خوشامدگويي به جوانان بدون خدا

از هر  ترپرشتاب - هسال 29تا  18 ، افرادهزاره يهاجوان - هادينبينسل  نيترجوان
و  ميزان هويت هاآن. ايستادندروي پاي خود  نياگراانساننسل ديگري از بيخدايان و 

يشين در پ يهانسلحتا زماني كه  د.دارننسبت به هر نسل ديگري كمتري باور ديني 
خدايي كه  -درصد از اين افراد به خداي شخصي باور دارند  54همين سن بودند. تنها 

دخالت كرده و مراقب كردارهاي بد و خوب  هاانسان، در امور كنديمدعا را استجابت 
تا  -هستند ترراحتخويش بسيار  يهاشهياندبراي آشكار ساختن  هاآن مردم است.

ت به و نسب -نيز بدون دين هستند هاآنبه اين دليل كه بسياري از دوستان  اياندازه
ا ربيخدايان پيرتر احتمال بيشتري دارد كه زمينه مشترك و همكاري با افراد متدين 

  پيدا كنند.
 يهاوانج .مطيع و زودباور هستند هاآنبه معناي آن نيست كه سخنان اين البته 

ر دهزاره در ميان فعاالن سكوالر به ويژه جدايي دين از سياست براي خودشان سري 
جوان پردل را معرفي  يهاانساندارند. به من اجازه دهيد تا چند تن از اين ميان سرها 

  .كنم
  

  ١جيسيكا الكويست
اديه حي) پدر و مادر ناشناسي از دبيرستان رودآيلند با اتميالد 2010( 1389در سال 

ه بتابلوي دعايي تماس گرفتند كه  درباره ) ACLU( ٢آمريكاييشهروندي  يهايآزاد
يك سال  -ميالدي)  1963( 1342در سالن جلسات دبيرستان محلي از سال  طور دائم

                                                 
1. Jessica Ahlquist 
2. American Civil Liberties Union 
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دولتي  يهاآموزشگاهدر  هاشياينساختن امامت آموزگاران براي انجام  غدغنپس از 
  به ديوار كوبيده شده بود.-از سوي دادگاه ديوان عالي 

 يارزانپدر آسماني ما، هر روز را به ما «، شديماين دعا به اين صورت آغاز 
اخالقي و  ،رشد روحي ،كه ما بهترين كوشش خود را انجام دادهخواهد و مي كنديم

ور ادامه و همين ط» و ياور ديگران باشيمبوده خوب بتوانيم تا  بيابيم جسميهمين طور 
اين دعا را به ويژه يك دعاي » پدر آسماني ما«ولي -داشت. اين دعاي بدي نبود 

اين  نداشت. هادينبيهم به  يااشارهكرده و  مستثنارا  هانيدمسيحي ساخته و ديگر 
  .مانديم طرفيبهمخوان با قانون اساسي نبود؛ دولت بايد در موضوع دين 

در اين دبيرستان به نام جسيكا الكويست كه با آيين كاتوليك  يآموزدانشدختر 
اين تابلو  برداشتنبزرگ شده ولي اكنون يك بيخداست يك سخنگوي غيررسمي براي 

انجام داده و هيئت گردهمايي آموزشگاه را خشمگين  پرجنجالسخنراني  نيچند ،گشته
كه تو  ديگويمانگار  نميبيمهر باري كه [اين دعا] را «ساخته بود. جسيكا گفت كه 

  »نيستي. اينجامتعلق به 
كه پس از تبعيد از كلني خليج  ١از سوي ديگر خانم جسيكا درباره روگر ويليامز

ند كلني رودآيل ادگذاريبن اشينيد يهاهدگايدبه دليل در اقليت بودن  ٢ماساچوست
ر ميان د رهيمدئتيهبررسي و تحقيقاتي انجام داد و نتايج اين تحقيقات را با  هشد

منطقه سكوالر كشور بوده دو سكوالرترين مناطق در ميان يكي از  ٣گذاشت. نيوايگلند
شايد به نگر چنين رويدادهايي در اين منطقه جاي شگفتي داشته باشد، ولي رودآيلند 

  است. -ايالت در يك منطقه سكوالر نيترينيد -يك استثنا 
تابلو دعا نمود، اتحاديه  داشتننگهبه  يرأ 3به  4 رهيمدئتيهپس از اين كه 

) پرونده آن را تشكيل داده و از جسيكا ACLU( آمريكاييشهروندي  يهايآزاد
 يدهايتهدكه البته آغاز  -درخواست نمود تا شاكي پرونده باشد. جسيكا پذيرفت

و مردم را در پي داشت. نماينده ايالت در راديو  هايكالسهماز سوي  زيآمخشونت

                                                 
1. Roger Williams 
2. Massachusetts Bay Colony 
3. New England 
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ر دها وي پشتيباناز تحويل گل  فروشگلناميد. دو » شيطاني كوچك«محلي جسيكا را 
باني پيشنهاد پشتيسطح ملي انجمن بيخدايي در  هنگام دادرسي خودداري كردند. ولي

 دالر براي آموزش دانشگاهي وي فراهم نمود. 62،000ه بزرگي دربرگيرند
 هاآن«وي گفت،  زماني كه از جسيكا درباره واكنش انجمن محلي پرسش شد

، ولي من در حال دفاع از قانون بدانندشايد اكنون اين كارها را يك چيز بسيار منفي 
  بهتر از اين پاسخي نداشتم. شديم پرسيدهاز من هم اگر » نيز هستم. هاآناساسي 

به  متحدهاياالتميالدي) دادگاه ناحيه رودآيلند  2012(ژانويه  1390در بهمن 
  داده و در اسفند همان سال (مارس) تابلو دعا برداشته شد. يرأبرداشتن تابلوي دعا 

  

  

 
اعتراض به دين يا يورش به مسيحيت نيست. ييهااعتراضچنين

 هاوادهخانتا فرهنگي را بسازند كه در آن افراد و  كوشنديماين افراد 
يني ده و هيچ دبتوانند به طور حقيقي باور و اعتقاد خويش را برگزي

اجازه نداشته باشد كه اين فضاي مشترك را در چنگ خود بگيرد. 
 هاانسانت بيشتر درباره ارزش و اهميت آن براي همه (براي جزييا

 )را ببينيد. 8بخش  دارهانيدهم چنين 
  

  ١دونكن هندرسون
 قانون دسترسي برابر را به تصويب متحدهاياالتكنگره  )ميالدي 1984( 1363در سال 

اراي فدرال بايد د يگردانتنخواهآموزشي با در مراكز  يهر باشگاه ديگويمرسانده كه 
د. ديگر برخوردار باش يهاباشگاههمان دسترسي به فضاي گردهمايي و ديگر منابع 

 هانياخواني داشته باشند و مانند باشگاه نماز خواهنديمديني و افرادي كه  يهاگروه
بانه حضور داوطلدر اصل خواستار تصويب اين قانون در كنگره بودند. تا هنگامي كه 

                                                 
1. Duncan Henderson 
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نباشد ادامه يافتن آن مشكل و دشواري  مخل امورو  آموزيدانش هآغاز شد باشد، گروه
  ندارد.

صادر  حدهمتاياالتديني در دبيرستان در سراسر  يهاباشگاهقانون اجازه تشكيل 
ين ا يبرپاكنندهان آموزدانشنيز چنين كاري را انجام داده است. اگر  حقو به  كرده
به طور كامل اجازه فعاليت دارند. ولي از سوي ديگر اين مصوبه  هاآنباشند  هاباشگاه

 بيخدايان حمايت يهاباشگاهزن و مرد و  گرايانجنسهم يهاباشگاهقانوني هم چنين از 
. باري زماني كه دونكن هندرسون، همه جور -و پشتيباني كرده و مجوز داده است 

مدرسه در احساس تنهايي  ابله بابراي مقخواست تا  ١در آوبرن آالباما آموزيدانش
بيخداي ديگر  آموزدانشاندازد او و يك به راه راهنمايي يك باشگاه آزادانديشي 

ديدن آن نياز به البته را احاطه كرده است،  هاآناحساس كردند كه جو شديد مذهبي 
  تمركز بسيار نداشت.

از  .دمكرده بورا به پاس من تازه پايه هفتم «دونكن به گزارشگر محلي گفت، 
 ترزرگبدين ندارند و همين طور كه  دانستميمداشتم كه اندكي  اندوست سوي ديگر

ه چ ديدانيمو من مانند،  كردميمزمان بيشتري را بيرون از خانه سپري  ميشديم
تا پيوسته از سوي  خواستميم خودمان براي؟ من به راستي يك گروه خواستميم

  »مدرسه نكوهش نشوم. يهابچهاكثريت 
ولي دونكن با مخالفت سخت اولياي مدرسه و زورگويي و حتا تهديد به مرگ 

و هر «كه به او  ديگويميكي از بچه به دونكن  - شوديمروبرو  هايشاگرداز سوي هم 
 شليك خواهد كرد. هنگامي كه دونكن به دبيرستان» تفنگ شكاريخداي ديگري با يب

رييس  ٢كوشيد. اين بار او يك هم پيمان به نام دكتر تد فريمناوبرن رفت دوباره 
 اين يادگذاريبنبراي  درنگيب -مسيحي بودبا اين كه  -كه خودش  داشتمدرسه 

  پيشگام شد. باشگاه آزادانديشي
 كودكان ما حق ديدار داشته و«فريمن به ايستگاه تلويزيون منطقه گفت كه 

ازند و اين در اختيار من نيست كه به طور ضروري حق دارند كه باشگاه براه اند هاآن
                                                 
1. Auburn, Alabama 
2. Dr.Todd Freeman 



 
 
 

  ————————————: دريابيم بيخدايي چيست 1كتاب 
 

 

٢٧٤

موافق يا مخالف برپايي باشگاه باشم ولي اختيار دارم و مسئول اين هستم كه مطمئن 
به  دليل مخالفت را ببينم ولي اين توانميمباشم كودكان حق داشتن باشگاه را دارند. 

  »راستي يك درخواست نيست اين قانون است.
هنگام همكاري كامل مردم آگاه با همديگر با وجود تفاوت در جالب است كه 

  .ديآيمبه دست هايي ديدگاه چه فرصت
  
  آموزيدانش سكوالر همبستگي

آيا از رشد بسيار پر شتاب جوانان بدون دين كه سبب رشد كل جنبش شده، سندي 
اي از  به عنوان نمونه توانيم و نيستبسيار ؟ نيازي به گشتن و كاوش ديخواهينم

 ١آموزيشدانسكوالر همبستگي ي از امروزو پوياترين سازمان آزادانديشي  نيترمثبت
)SSA (آموزيدانشرد. همبستگي سكوالر نام ب )SSA (نوامبر  1380) در آبان ماه

، مهمان يهاسخنرانميالدي) در كلمبوس، اوهايو بر پا شده و با آموزش رهبري،  2001
 متحدهاياالتان بدون دين در سراسر آموزدانشپشتيبان منابع و پشتوانه سازماني 

گروه دانشگاهي را زير چتر  42ميالدي)  2003( 1382. اين سازمان در سال باشديم
گروه و در زمان نوشتن اين كتاب  143ميالدي) به  2009( 1388خود داشت. در سال 

داللت بر ادامه  يهانشانهگروه افزايش يافته و همه  413آن به  يهاگروه) 1391(
  رشد آن دارد.

  
  نوين يهاسازمان يادگذاريبن

كه شامل فهرست زير بوده  شدندپديدار  ياله ريغچندين سازمان در آغاز اين سده 
  ولي محدود به اين فهرست نيست:

  
 بنياد دانش و خرد ريچارد داوكينز )www.richarddawkins.net اين بنياد :(

آموزش دانشيك، درك از جهان طبيعت بر  يپشتوانه«برپا شد تا  يرانتفاعيغ

                                                 
1.  Secular Student Alliance 
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مبناي مدارك و انديشه انتقادي باشد... براي كنار زدن خرافات بنيادگراهاي 
 »مذهبي و چيره شدن بر نابردباري و رنج كشيدن.

 اتحاد سكوالر امريكا )www.secular.org سياسي حضور  بانيپشت): اين گروه
 ، تقويت تنوع وظهورافزايش  آن جو آما بيخدايان در واشينگتن دي سي است

بوده و پاسداري و تقويت  متحدهاياالتدر  خداپرست ريغ يهاانجمناحترام براي 
 .»دباشيمويژگي سكوالر دولت به عنوان بهترين تضمين براي آزادي همگان 

 پروژه خرد )www.project-reason.org نويسنده سم هريس اين سازمان :(
سكوالر را در جامعه  يهاارزش آگاهي دانشيك«برپا ساخت تا را  ١)3(سي) ( 501

 »ترويج دهد.
 نجات از دين )www.recoveringfromreligion.orgيك سازمان غير :( 

 بعيد شدگانتديني به ويژه  يهايوابستگ يكنندهتركانتفاعي است كه براي افراد 
 يروژهپ. هم چنين سرپرست و حامي كنديمفراهم يا كيفرديدگان پشتيباني 

 خداپرست ريغبه افراد  و) است SecularTherapy.orgدرمانگران سكوالر (
 رساند.ميياري  باور نايافتن درمانگران  در

  
  

  گراييانسانترويج جهاني اومانيسم يا 
  

امل شبيشتر  - كندتغيير ميي سراسرمذهبي به طور  هايديدگاهكه هم چنان 
با فلسفه زندگي  گراييانسان - ٢شمالكشورهاي   ردو كمتر جنوب در كشورهاي  نيد

 فته وراعتقاد به خدا براي دين گام به پيش گذاشت كه فراتر از بي هم چون رقيبي 
اين  . درفراهم كردچهارچوبي براي معنا، اخالق، اجتماع و كردارهاي انسان دوستانه 

                                                 
1. 501(c)(3) organization   ھای غیرانتفاعیبرای سازمان قانونی در امریکا یھاتیمعافیکی از  
2. Global South , global North    انسانی کمتر بھ کشورھای جنوب و کشورھایی با توسعھ کشورھای با توسعھ
 انسانی و ثروت بیشتر کشورھای شمال
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 انيسم نوين راهكاري جايگزين در برابر رويكرددرون جنبش به نام اومدر جنبشي  مسير
  بيخدايان نوين پيشنهاد داد. ترخصمانه

  

  

 
درست به همان اندازه بيخدايي نوين منتقد توانديمنوينگراييانسان

گزيده را بر هااختالفبر  تأكيدبه طور كلي عدم  هاآندين باشد ولي 
ترك مش يهانهيزمبر  تأكيدو زمان بيشتري را صرف ساختن پل و 

. برخي تنها توجه خويش را از دين كننديمميان دين و غير دين 
 ي كارا وگراانسان يهاانجمنبه جاي آن بر ساختن  اندهخسراسر چر

پر جنب و جوش متمركز كرده تا پاسخگوي بسياري از نيازهاي انسان 
 باشد.

  
ر تر ناباوري ديني دهيانگراانسانو  ترميمال سيمايزيرين به كاوش  يهابخش

 در گوشه و كنار جهانخود آغازين سده بيست و يكم و چگونگي گشودن راه  يهاسال
  .پردازديم

  
  اومانيستي در هاوارد و جاهاي ديگر روحانيبراه انداختن 

ايد بگويم ب شودميسر شما مايه گيج رفتن » گراانسان روحاني«اگر عبارتي مانند 
يگر د . ولي اين هم مانند اصطالحات متناقضدهدروي نميشما براي تنها اين اتفاق كه 

اين نيز تنها  -»٢ميكروسافت وركس«يا » ١كنگرهخانم عضو  جناب«براي نمونه -
  زبان در برابر واقعيت است. يماندگعقباز  يانمونه

  
 

                                                 
1. Female congressman 
2. Microsoft Works 
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به طور عرفي يك روحاني است كه هم چون مشاور  ١ويژهروحاني يك 
مانند  يمذهب ريغاعضاي نهادهاي  هبيا سرپرست خدمات مذهبي 

دليل ن اي. به دهديميگان نظامي، دانشكده يا بيمارستان خدمات ارائه 
 توانهپشكه مردم بدون دين نيز نياز كمتري به مشاوره شخصي يا 

 بلوغدر مناسك  خواهنديمهنوز هم احساسي دارند و چون بسياري 
يز اومانيست نويژه داشته باشند روحاني مشاركت  هانييآيا ديگر 

 جايگاه خويش را همگام با آخوندهاي ديني يافته است.
  

  دهنديم ارائهاومانيست در جاهاي زير خدمات ويژه امروزه روحانيون 
  (واشينگتن دي سي) آمريكاييدانشگاه 
  (نيويورك)دانشگاه كلمبيا 
 (انگليس) دانشگاه كلدونين گالسكو 
 (ماساچوست) دانشگاه هاروارد 
 (نيوجرسي) دانشگاه راتگرز 
 (انگليس) بيمارستان دانشگاه لستر 
 (انگليس) دانشگاه ليدز 
 نيروهاي مسلح انگليس، آلمان و بلژيك 

  
ر تا د كوشديمسخت  متحدهاياالتمعاونت بيخداي و آزادانديشان ارتش در 

در  يهاسازماناومانيست داشته باشد. برخي از  ويژهپست روحاني اين سوي آب نيز 
  .پردازنديماومانيست ويژه اروپا و امريكا به ارائه خدمات و پشتيباني روحاني 

تي اومانيسويژه اخير روحانيت  يهاسالدر  گراييانساناصلي  هاستون يكي از
ميالدي) برپا شده  1977( 1356اين بخش در سال  در دانشگاه هاروارد بوده است.

در پاييز  ٢ي سكوالر به نام گرگ اپستاينگراانساناز هنگامي كه يك خاخام ولي تنها 
                                                 
1. Chaplain  
2. Greg Epstein 
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يان هاوارد گراانسانميالدي) روحاني اومانيست هاروارد گشت،  2005( 1384سال 
 شاادپدادن  ،رگدادهاي بزافزون بر ميزباني روي .ندجهان شددر  گراييانسانپيشگام 

» خنفراتر از س«(به بخش  گراانسانجامعه  يپروژهيان برجسته، راه اندازي گراانسانبه 
عي يان در خدمات اجتماگراانساننيرومند  وجوددر پايين اين بخش بنگريد) و اثبات 

گوناگون از كارهاي روحاني اومانيستي هاروارد بوده است. در سال  يهانيدميان و امور 
 يادگذاريبنسالروز  نياميسميالدي) روحانيت اومانيستي هاروارد  2007( 1386

نوين خوانده شد. اين  ييگراانسانخودش را جشن گرفته و ميزبان رويدادي بود كه 
 دكردنيمطراحي شده بود كه گمان  افراديدرك رو به رشد  ت بامخالفدر جشنواره 

را به  . اين رويداد نام خودشباشدپرخاشگرانه بايد تنها راهكار غيرديني بيخدايي نوين 
نوين  گراييانسانداده و يك مجله بر خط تازه به نام تغيير  گراييانسانجنبش نو 

)www.thenewhumanism.orgنمود كه سخنگوي اين جنبش به  ي) را راه انداز
 كتاب كوچك يك ١بدون خدابودن نيك اين به نام ت. افزون بر اين كتاب اپسروديممار ش

 يهاواكنش ديدگاه وچگونگي درك به اميد  باكم قطري است كه بيشتر از سوي كساني 
ي دين يهاچهارچوبچگونگي طبقه بندي درك و  بدون دين در برابر جهان يهاانسان

  شود.ميخوانده اخالقي  يهاخواسته
و لحن تند بيخدايان نوين مانند داوكينز،  هاوهيشاز  اپستاين به دليل انتقادها

  هيچنز و بالگ نويس پاول زكوري مايرز براي بسياري از بيخدايان جذاب است.
  

  ملي گراييانسانجهاني و  گراييانسان - صحنه درآراستن جايگاهي 
ان به عنو گراييانساننقش بزرگي در ترويج  گراييانسانملي و جهاني  يهاانجمن
، يآمريكاي يهاانجمنشامل  هاانجمناين  اندداشتهو پرارزش  معناداراز زندگي  ايگونه

  و اخالق جهاني است. گراييانسان هياتحادكانادايي و انگليسي و هم چنين 
يل جلوتر هستند بيشتر به اين دل هاآمريكاييكمي از  هايسيانگل در اين زمينه

والريسم رفته به سوي سك بيشتري ا شتابپاياني سده بيستم ب يهاسالكه انگليس در 

                                                 
1. Good Without God 
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در  ترزرگبسبب حضور بسيار سكوالر اكثريت انتقادي داد كه  يهايسيانگلكه اين به 
به تگي بدون وابسيك نماينده  متحدهاياالتفرهنگ شد. براي مقايسه اينك در كنگره 

عضو بي دين در حزب  100بيش از به طور آشكار ولي در پارلمان انگليس است  دين
را  متحدهاياالتدرصد از مردم  20 هادينبييان دارد. گراانسانفراگير پارلماني گروه 

درصد جمعيت را  76 هانيدكه بدون  دهديمنشان  سيانگلتشكيل داده، سرشماري 
تا خودي نشان دهيد اين چيزها تفاوت بسيار  ديكوشيم كهيهنگام. دهنديمتشكيل 

  .سازنديمبزرگي را 
به دست  بدون هيچ زحمتيساده و  هانيا يهمهبگويم كه  خواهمينمالبته 

ر واقعي براي براب گراييانسان يهاخواستهيان انگليسي رسيده است. هنوز هم گراانسان
ست يكي نمونه و مثال سده بي .شونديمدر فرهنگ انگلستان روبرو  هامقاومتبا برخي 
 يسيبيبراديو  4شبكه ، يك برنامه كوتاه روزانه در ١وزبراي ر ياانديشهبرنامه  و يكمي

را » از ديدگاه اعتقادي درباره موضوعات روزمره و مردم در خبرها ييهابازتاب«كه 
انگلستان و جامعه  گراييانسانانجمن  ميالدي) 2002( 1381. در سال دهديمارائه 

 را نيز شامل شود. گراانسانملي سكوالر درخواست كرد كه سرويس خبري ديدگاه 
براي  يابرنامه انديشهي اسكاتلند گراانسانهنگامي كه اين درخواست رد شد، جامعه 

يان برجسته گراانسان ويك برنامه راديويي روزانه بود آن هم را ساخت كه  ٢جهان
بازگو  گراانسانديدگاه يك  روزانه را از زندگي و رويدادها يهابازتابانگلستان 

 يمزهيبساده و  يهابرنامهاز  ترجذابو (منصفانه) بسيار گيراتر و -ند كردمي
ر خط و جستجوي ب - نظرتان چيستببينيد بررسي كرده و . روز استبراي ي اانديشه
  آن را بشنويد. يهابرنامه

ته انجام داده تا اين كه توانس سختيي بسيار هاكار آمريكاييي گراانسانانجمن 
آگاهي  يهابرنامهبرساند با متحده به گوش مردم ترا در اياال گراييانساننداي 

 گراسانان عنوانبهافرادي كه يباني از پشتمحلي براي  يهاشعبهعمومي، نيكوكاري 
  .شونديمشناخته 

                                                 
1. Thought for the Day 
2. Thought for the World 
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رد اجهاني وجود د گراييانسانملي البته اتحاديه اخالقي و  يهاانجمنپس از اين 
جهاني  گراييانسانخن گفتم. اتحاديه اخالقي و پيرامون آن س 8ر بخش كه من د

)IHEU(  ل چند نس نيديب شمارانگشت قطارانهمكه  دهديمبه ساختن چتري ادامه
 يگرايانسانيك جور سازمان ملل متحده براي  - دنديديمپيش تنها آن را در خواب 

  جهاني.
  

  گرايي در افريقاترويج انسان
 صدها سال استعمار و بازرگاني برده -در دوران نوين دارد  پر مشكل يانهيشيپافريقا 
 ينهفقر بسيار شديد. پيش، اپيدمي ماالريا و ايدز و يكشنسليك سده جنگ،  سپس

صد است. يك سده پيش تنها يك در همتايبو  انگيزشگفتتاريخ مذهبي اين قاره نيز 
از  پس .كردنديماز مسيحيان جهان در افريقاي سياه (جنوب صحراي افريقا) زندگي 

اين هنگامي كه نيروهاي اروپايي به خانه برگشتند، مسيحيت انجيلي كنار گذاشته شد. 
 اافريقا ب .كننديمي زندگ ناحيه درصد از مسيحيان جهان در اين 25روزه بيش از ام

  ه سيماي تازه مسيحيت دگرگون شد.شتاب ب
ردباري ناب از سوي ديگر خوب بوده است. وليبرخي پيامدها اين روند طبيعي يا 

 ١دااوگانمانند تصويب قانون ملي در  هبه وجود آمد گرايانجنسهمبر ضد و عدم مدارا 
اوگاندا هم چنين دچار  .آوردمي به شماررا جرمي با كيفر مرگ  ييگراجنسهمكه 
سه  ٢به دليل اين كه ارتش مقاومت خداوند جنگ داخلي در تاريخ است نيتريطوالن

ر اوگاندا بر سر كار آورد. در اين تا دولتي بر پايه ده فرمان د جنگديمدهه است كه 
 ٣نيجريه و اوگاندادر چندين كشور مانند  گراييانسانكوچك ولي استوار  ييانه جنبشم

 .تكاري بس دشوار اساومانيست بودن  آفريقاييدر حال حاضر يك  براه افتاده است.
پيشين اتحاديه اخالقي و  هنيجريه و نمايند گرايانسان نيتربرجسته ۴يوايگ لئو

                                                 
1. Uganda 
2. The Lord’s Resistance Army 
3. Nigeria 
4. Leo Igwe 
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) در حال رهبري كردن كشمش سختي بر ضد اتهام IHEUجهاني ( گراييانسان
ي از روستاها گردآوري و در زناني متهم به جادوگر .باشديم قايافرجادوگري در غرب 

توجه  كوشديم. لئو در حالي كه شونديمجا داده  ١جادوگري در شمال غنا يهااردوگاه
بكشد چندين  يجادوگرزنان متهم به  يهابچهجهان را به سوي اين روند و دزديدن 

در  . ولياندشدهخانواده وي تهديد و  خوردهكتكبار بازداشت شده و بيش از يكبار 
 يهارزشاند براي به كار گرفتن وميك شيوه نير -سوءاستفاده از حقوق بشر هيعلجنگ 

  .كنديموي پافشاري  -اومانيست براي دشواري و مشكالت واقعي جهان
شور را در ك گراانساناوگاندا شبكه كوچك ولي موفقي از مدارس يان گراانسان

كه چون يك شيوه جايگزين مدارس مذهبي، دانش و انديشيدن به  راه اندازي كرده
در  سياسي نگارروزنامه نيتربرجسته. افزون بر اين دهديمشيوه انتقادي را آموزش 

  است. ٣كاو بيخداي شناخته شده به نام آلن تك گراانسانيك  ٢ديلي مانيتوراوگاندا 
ه طور ب آفريقاييكه چرا  ييهاليدليكي از «نوشته،  در يكي از مقاالت خويش

 ه مردماست كبه اين دليل  در كلگرا هستند و فراطبيعت گراتيمعنو، دارنيدژرفي 
.» انددادهو شادي در اين زندگي و اين جهان از دست  عدالتاميد خويش را براي  اينجا

، يهادايبنكشيدن يان بايد براي دگرگوني و به چالشگراانسان«سپس ادامه داده، 
افريقا  در گراييانسانناروا درگير شوند... براي شكوفا و پويا شدن  يهانييآو  هارسم

  »باشند. هاانسانبايد به طور جدي در طلب و جستجوي دادگري و رستگاري 
سي اجتماعي و سيا يهاكنش هب هاشهياندل يبه وراي تبد يكا براي حركتتك

يان راگانسانخواند. اين دليلي براي اين است كه ميبراي بهبود شرايط انساني فرا
يا  يگريالبيان جهان بوده با گراانسانو پرشورترين  نيترفعالدر ميان  آفريقايي

نه تنها -بر ضد بي عدالتي يهاكنشوادار به خودشان را ناچار  يهادولتدرخواست 
ي جادوگري و فراخوان يهااردوگاه ايگوي در يهاكنشيان بلكه (مانند گراانسانبه سود 

  .ندينمايم -انسان  يهمهبشر) به سود  اساسيكا براي حقوق تك

                                                 
1. Ghana 
2. Uganda Daily Monitor 
3. Alan Tacca 



 
 
 

  ————————————: دريابيم بيخدايي چيست 1كتاب 
 

 

٢٨٢

  

  

 
 ١درست مانند هم به اوبونتوبيخدايان و باخدايان كمابيش هميشه 

نوب يانه زندگي برخاسته از جگراانسانيك فلسفه كه  كننديماشاره 
. سازديمرا به هم وابسته  هاانسان ست كه به عنوان كردار نيكافريقا

با  پيرامون وابستگي مردم به هم و رفتار ييهاوهيشاوبونتو بازشناسي 
ديگران بر پايه نيكي، مهرباني و احساس خويشاوندي بدون توجه به 

اشخاص است. يكي از بهترين  يهادگاهيدوابستگي به كسي يا 
مانند مذهبي (جستارها درباره اوبونتو اين واقعيت است كه باورمندان 

ر همگي آن را اليان سكوگراانسان) و ٢اسقف اعظم دژموند توتو
 انييقايرآف. افزون بر اين اوبونتو يك شيوه نيرومند براي رنديپذيم

ب و مناس يوهيشخويش را در يك  گراييانسانشده تا  خدا نپرست
 درخور فرهنگي چهارچوب بندي نمايند.

  
  

  خط پويا و شكوفا گسترش پرشتاب به يك انجمن بر
  

 .، دشواري چنداني براي آفتابي شدن نداريدباشيد شخص تازه ايمان آوردهيك شما اگر 
قايي خانم يا آ زمانه چنان پيش رود كهديني كرده يا  يهاشكآغاز به كاويدن  ولي اگر

ش راواني درباره واكنف يهايدلواپسبيخدا به شمار آيد، چنين شخصي  به عنوان يك
 -گردهمايي بسياري ندارند يهامكانهم چنين بيخدايان  جهان بيرون دارد.مردم در 

واقعيت  اينبايد  از سوي ديگريك مسجد بيخدايي يافت.  شودينميعني كه هر جايي 
منطقي  و دادهرخ دوره ديجيتال رشدي در بيخداي دمدهيسپكه در اين  ديزافيببه آن را 

                                                 
1. Ubuntu 
2. Desmond Tutu 
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باط برقرار ارت گريكديو با » گرد هم آمده«كه بيخدايان بيشتر بر خط  رسديمبه نگر 
  نمايند.

ت امكانا ويژگي و نترنتيچگونه اكه اندازد ميبه اين  يترقيدقاين بخش نگاهي 
ه چند بنگاهي و از نزديك  داشتهديگر با همبيخدايان براي آشنايي را  شكستن مرزها

  را به يكديگر پيوند داده است. نيديب يهاانسانكه دارد سايت جورواجور 
  

  اينترنت يرسانياريبررسي چگونگي 
اينترنت  بود. اگر تراز دين بسيار دشوار ياستهيشاو  درستبررسي  پيش از اينترنت

جري به نام آدر سرورهاي بزرگ  كهخواند » كتاب«تارنماها را  توانيمكاغذي بود، 
  فت.به آنجا ربايد به طور فيزيكي براي بازديد  و شوده مينگه داشت» كتابخانه«

  ت.به ارمغان آورده اس رانباو نااينترنت چندين برتري براي بيخدايان و ديگر 
  
  نماي . پيش از تارساخته است ترآسان فكرهم قطارانهماينترنت پيوند را با

ز به درا طول عمرماز  يكمابيش نيمبراي شخصي مانند من گسترده جهاني 
هويت از  بخشي بزرگين اكنوشوم كه  گراييانسانتا بخشي از جنبش  ديكشيم

به آساني مي توان كاري را انجام اينترنت در چند هفته با . دهديممرا نشان 
 شوم. موفقسال در انجام آن  25كه نتوانستم در طول  دهم

  آشكار  پيش ازهر شخصي هميشه كمابيش  است. رسانياريگمنامي اينترنتي
ه ببه عنوان بيخدا در جهان واقعي نياز دارد تا براي مدتي هويت خويش  نمودن

رسيده  ن. تا هنگامي كه حس كند آن زمااحساس امنيت داشته باشداندازه كافي 
با نام  شخص ديگريبا » SaganFan514«مانند  هاييكمابيش هميشه با نام

»OneLessGod «بر خط بيخدايي  ١پيرامون اخالق سكوالر در تاالر گفتگو
 .كنديمگفتگو 

                                                 
1. Forum 
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  كنديمفراهم  نظرتبادلبراي گفتگو و  يامن فضايبه طور نسبي اينترنت. 
بسياري از مفسران درباره احساس امنيت در تاالرهاي گفتگوي بيخدايي سخن 

كه كنند  گفتگو كسانيرا مانند خانه خود پنداشته و با  آنجا تواننديم؛ نديگويم
ه بيخداياني درست است ك در رابطه ژهيوبهيكساني دارند. اين سخن  ينيبجهان

در يكي از  .كننديمزندگي  ،در مناطقي كه دين در همه امور روزمره رخنه كرده
ك هنگامي كه پس از يآيم حال مي«تاالرهاي گفتگو بر خط نوشته شده بود كه، 

 دينيبيمرا  ييهاآدمو  ديرسيمآسماني به خانه  يهاكتابروز بلند در محاصره 
ه در كگويم مي ييهاجوكشوخي و مانند شما هستند و  ديدانيمو  ديشناسيمكه 

 بگويم ولي از ترس از دست دادن دوستان و نفوذم در مدرسه خواستميمطول روز 
 اهجوكبدون اين «سپس ادامه داده » جلوي زبان خودم را گرفته و خاموش ماندم.

كه سروسامان دادن به زندگي كمي دشوارتر  كنميمكوچك و مقاالت حس 
 .»شوديم

  
  پربازديد بيخدايي يتارنماهادر برخي از  وگذارگشت

به طور ويژه براي  تيساوب) چندين تارنما و 13به بخش  د(بنگري هابالگافزون بر 
بر  كشيدن براي تسلطنقشه  شايد در كل براي، خنده و گشاييعقدهديدار، گپ زدن، 

يكي يك تارنماي سكوالر و ) www.infidels.org( تارنماياست.  شدهساختهجهان 
 1374. اين تارنما در سال دجا دادسته اين توان در است كه مي ياز نخستين تارنماهاي

 يدگذارايبنيي گراشكميالدي) براي فراهم نمودن منابع پيرامون بيخدايي و  1995(
 ،، گفتگوهاي نوشته شدههايسخنرانبزرگ از  ياكتابخانهگرديد، اين سايت داراي 

ر ، هم چنين تاالر گفتگو و چندين منبع ديگهاكتاببيخدايي و بازبيني  يهااستدالل
ان ارزشمند بوده و هم چن تيساوباين سايت تنها  يگذاردايبناست. در نخستين دهه 

قش با ن داشتيبرمكم نخست را به سوي سده بيست و ي يهاگامكه بيخدايي نوين 
  ارزشي و مهمي بازي كرد.
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تازه به نام  ١ميالدي) يك شبكه اجتماعي 2008(هجري  1387در اوايل سال 
براي  بوكسيفيك جور در واقع  -)www.atheistnexus.org( ٢نكسوسستيئآته

چون دو تا از اين مسيحيان تازه مرتد شده اين سايت را  شد. ياندازراه -بيخدايان
ان برخي از بيخداي -آخوندي بنيادگرا بود ها در واقعاز آنكه يكي  –كردند  ياندازراه

اين انديشه پيش آمده بود كه آيا يك  كردند. با شك و دودلي از آن استقبالنخست 
  فريب است، تله يا يك جور كالهبرداري است؟

البته كه هيچ كدام نبود. پس از اين كه تارنما اعتبار خويش را اثبات كرد جوامع 
آمده و آغاز به پر كردن تاريخچه خويش، نوشتن بالگ،  شتاب بسياريبا بيخدايي 

  جستارهاي مورد عالقه مانند: رامونيپ هاگروهپست كردن ويدئو و ساختن 
 بيخدايان يهود 
  مرد يگراجنسهمبيخدايان 
 ست كافران كوچكسرپر 
 بيخدايان مسلمان 
  ييگراطيمحخردمندانه (زيست -بازتاب( 
 ) وحشاتيح دوستدارانبيخداي انساني( 
 دوستدار راديو بيخدايي 
 بولينگ بازان بيخدا 
 مسيحيان آميش پيشين بيخدا 
 بيخدا پوستاناهيس 
 (.كساني كه هنوز در پستو پنهان بودند) بيخدايان پنهان 

  
  عضو دارد. 28،000نكسوس اين روزها بيش از  ستيئآته

                                                 
1. Social networking site  
2. Atheist Nexus 
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به ويژه  -است  ٣تيرددبرخط بيخدايي در حال حاضر  گندهكلهولي تارنماي 
زيرمجموعه بيخدايي ردديت. ردديت يك تارنماي خبرهاي اجتماعي است كه خودش 

ه كوتاه يا پيوندهايي را پست كرد هانوشتهكاربران  .دمنايم» برگ جلوي اينترنت«را 
 خوب يرأ. هر پستي كه داراي دهنديم يرأكه كاربران ديگر به خوبي يا بدي آن 

بيشتري باشد، مردم بيشتري آن را خواهند ديد زيرا آن پست به باالي خوراك خوان 
») ۴ردديتساب(« ييهاانجمن به بر اساس موضوعات. ردديت شوديمخبرها كشيده 

) reddit.com/r/atheismردديت (ساببخش و تقسيم شده و بيخدايي نيز يكي از 
  است.

 3/1بيش از ميالدي)  2012(ماه هاي پاياني  1391كمابيش در نيمه دوم 
ردديت بيخدا مشترك شده و اين زيرمجموعه را يكي از در ه عنوان نويسنده بميليون 

زيرمجموعه بزرگ تارنما ساخته بودند. جالب است كه تا كنون حتا يك  20
  ردديت بااليي برسد.تا ساب 50نتوانسته به  ردديت دينيساب

  
  

  به عنوان يك جنبشبالغ شدن 
  

كه  هبه اين نتيجه رسيد گراييانساندر همين چند سال گذشته بسيار از بيخدايان و 
پا وننقطه سرنوشت سازي رسيده، جايي كه از حالت كودكي  بهجنبش آزادانديشي 

 و به پيشينه واال سپاس. با در آمده استاز آب و گل  شود گفتميگذر كرده است... 
وند از شك به سوي بيخدايي و پي رفتنقابل دسترسي بيخدايي به ويژه برخط روند 

 تواننديم، بيخدايان نپيامد آ عنوانبهپرشتاب گرديده است.  اريبسخوردن با ديگران 
  :انندم، ديگر گام بردارند يهاپرسشبه سوي  ترآساندر زمان زندگي خويش بسيار 

 يك بيخداي با اخالق بودن در جهان به چه معنا است؟ 

                                                 
3. Reddit 
4. Subreddits  
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 من در برابر خودم و ديگران چيست؟ يهاتيمسئول 
  متفاوت برخورد؟ ينيبجهانچگونه بايد با مردم ديگري با 
  م خود يهاارزشحس بودن در اجتماع را داشته باشم و بر اساس  توانميمچگونه

 رفتار كنم؟
  

د هم وبايدارد وجود  هاپرسشهمگاني پيرامون اين  نظراتفاقاحتمال كمي براي 
 كشنديمرا پيش  هاپرسش. اين واقعيت كه مردم عضو جنبش حتا اين همين طور باشد

از بلوغ جنبش است. بخش زير  يانشانه كننديمرا مطرح  هاپرسشيا در همان آغاز 
  .پردازديماين دگرگوني و تغيير  يهانشانهبه بررسي برخي از 

  
  عبارت بدي است؟» ميان ديني«آيا  -سازگار گشتن 

» ۵ميان ديني«پيرامون جستارهاي  هاپرسش نيتربزرگدر بيخدايي برخي از امروزه 
ا ديني داشته باشد؟ آي يهاسازمانبه كار بايد كاري نبيخدايي  يهاسازماناست. آيا 

بيخدايي براي همكاري  يهاسازماننبايد  و آماج همپوشاني دارد هاارزشهنگامي كه 
ه طور غير بمشترك  يهانهيزميافتن  ايمشترك بيابند  يهانهيزمو كارهاي اشتراكي 

  بد است؟ بنابراينبوده و » ترويج دين«مستقيم 
گر ا را پيچيده ساخته است. هاپرسشاين  لغوييك مشكل در همان ابتداي كار 

ميده نا» ميان ديني«كار كنند، اين يك كار  گريهمدگروهايي از دو دين متفاوت با 
» ينيميان د«كار كند چه بايد ناميد شود؟ آيا هنوز  داربا دين . ولي اگر بيخداشوديم

  است؟

  

 
از برخي در خطر  سبب احساس»ميان ديني«عبارتدر واقع

دين به  يبيخدايي با هيچ تعريف متعارف شكيب. شوديمبيخدايان 
بيخدايي هاي بسياري از انجمن. افزون بر اين ديآينمشمار 

                                                 
5. Interfaith 
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شركت داشته باشند و برايشان ييهاكوششدر چنينخواهندينم
گاهي  هاآن مهم نيست كه اين كارها به چه نامي خوانده شود.

 انندخويم» سازشگر«ديني را  يهاسازمانهمكار با افراد يا  بيخدايان
ده پيش از جنگ جهاني دوم بو» دهندگاننيتسك«كه به معنايي مانند 

ه ب كارانتيخ، آدم تعارفي و ييوفايبهميشه مانند  هاآناست. به 
  .شوديمانقالب نگاه 

  
سازگاري با ديگران را  ي نيزفراوان گراييانسانبيخدايي و هاي انجمنولي 

رو به افزايش است. اين افراد نيز  هااين انجمنندانسته و شمار  يبد چندان يشهياند
كه رسيدن به خطوط باور و يافتن زمينه مشترك با وجود  شنديانديم هاسازمانو 

دهيم.  انجام ميتوانيمكارهايي است كه اكنون  نيترخالقيكي از بهترين و  هاتفاوت
دوست دارند در برابر  هاسازمانهستم.) اين افراد و  هاآن(افشاگري بزرگ: من يكي از 

را باال انداخته و بگويند كه زبان هنوز نتوانسته پا به پاي واقعيت  هاشانه» ن دينيامي«
  داشتن برچسب.برود و كار ارزشمند و مهم همكاري است نه 

 يهايهمكارآزادانديشي در جوامع آغاز به بستن پيمان و  يهاگروهبسياري از 
كرده  چنين يسكوالر فراوان آموزيدانشاتحاديه  .اندهنمودمذهبي  يهاگروهمشترك با 

هم  ا باوراننيان جوان نسبت به گراانسانزيرا بيخدايان و  رسديمو منطقي نيز به نگر 
 گرايش بسيار بيشتري به باز بودن براي شانيهامادربزرگو  هاپدربزرگسن والدين و 

  رسيدن به اين گذرگاه باريك را دارند.
  

  هاواژهفراتر از 
ايي و تاريخ بيخدبراي بيشتر  - هاگفتمان، گفتگوها، هايسخنران، هابالگ، هاكتاب
، لغت و كلمات. اين ردا به هاواژه. اندبوده هاشهيانددر حال بده و بستان  گراييانسان

  را براي اطالعات بيشتر ببينيد.) 14(بخش  خورديمتن بسياري از ما به خوبي 
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ولي شمار بسيار و در حال رشدي در حال جستجوي چيزي بيشتر هستند كه 
ر د هاسال هاآن اهداف مشترك باشد. واز تعلق، رفاقت  يتربزرگدربرگيرنده حس 

  در جستجوي آن هستند جامعه است نه گروه.اينك  آنچهولي  اندبودهگروه 
 جورواجور يهاانجمناز  ييكم افزايش پرشتابوآغازين سده بيست هاسالدر 

در نه ياگراانسان يهاارزشمرتبطي براي تعميم  يهاكوششهم چنين  ويان گراانسان
ت حال پيشرف در يهاياندوزتجربهزير به بررسي  يهابخشجهاني نيز ديده شد.  امور

  ها به طور عملي است.ساماندهي آني و گراانسان يهاانجمنبراي ساختن 
  

  اجتماعاز  ينوين يگونهساختن 
بسياري از نيازهاي انسان را  تواننديمخويش شكل در بهترين  اجتماعات مذهبي

  :برآورده سازند، مانند
 ارتباطات اجتماعي با ديگران 
 ساختن چهارچوبي براي معنا و هدف 
 هفراهم آوردن پشتيباني دو طرف 
 گردآمدن براي الهام بخشي و نيكوكاري 

  
تا  كوشيدهكه پديدار شده  ييهاانجمناز در چند سال گذشته شمار روزافزوني 

راي جهان گاين نيازها را برآورده سازند.  عتيفراطبباورهاي  يهاهيپاتكيه بر بدون 
اورهاي بسهمي از فرقه جالبي بوده و پيرامون ارزش و اصولي ساخته شده كه  يكتاگرا
فرهنگ اخالقي  هافرقه. نمونه ديگري از اين استرا در خود قرار نداده  عتيفراطب
داراي مراسم و نمادهايي بوده و در كنار هم گردآمده تا جهان را  هافرقه اين است.

  هيچ يك نياز به خدا ندارد.و خوب بوده ي انجام شده كارها يهمهجاي بهتري بسازند. 
يدن به براي رس كه نيز هستندرويكردهاي متفاوتي با ري ديگ شماريب يهاگروه
ر د هاگروهبه شماري از اين ، انددهيكوش معنادار يهاانجمنساختن يعني همين آماج 

رم كارهاي سرگو بيشتر پيوندي با يكديگر داشته  كمترم. ولي اهاشاره كرد 18بخش 
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٢٩٠

ارا ك هايكنشو يادگيري ز همديگر ارا از يادگيري  هاآن مشغوليخويش بوده و همين 
 با هدفيان هاروارد گراانسانبازداشته است.  مؤثرهاي بيهوده و غير كنشز ا مؤثرو 

براي ارتباط با همديگر و به اشتراك  گراييانسان يهاانجمنكمك به وادار ساختن 
ده نمو ياندازراه گرايجامعه انسان يك پروژه بهاگران يهاتجربهگذاشتن انديشه و 

  است.
دين به كاهش سه ميليوني در سال  هواداري ازمتحده هم چنان كه در اياالت

براي تصور گام بعدي سخت در تكاپو  قطارانهم، خوشحالم كه اين دهديمادامه 
ساني نيازهاي ان رونديماز دروازه مذهب بيرون كه هستند. تنها به اين دليل كه كساني 

  آورند.را با خود به همراه مي
  

  در عمل گراييانسانتماشاي 
انند م - گراييانسانفعاليت  يابددرمي، شوديمتشكيل  تازه يهاانجمنهم چنان كه 

اي بر سيماني محكمو  كاراگيرا،  يوهيش -كردارهاي نيك براي كمك به ديگران
  است. خداپرست ريغ يهاانجمن

 هاآن يهابرنامهو جذب اعضا كشمكش دارند زيرا  داشتننگهبراي  ييهاگروه
ي مانز ك سخنران استي هايگفتگو و شنيدن گفتهتنها شامل ديدارهاي ماهانه براي 

د پرشتاب رش بپردازندخود  ه نيازهاي اجتماعي و احساسي اعضاتا ب رنديگيمكه تصميم 
امي كه يكي و هنگ را گرفتهجاي سخنراني خوشمزه گويا كبابي . كننديمناگهاني پيدا و 

. شونديماي دچار بيماري شده يا در زمان تنگدستي گروه يك اجتماع پشتيبان از اعض
تبديل  گراانسانبيخدا و  يهاگروهاز كردار  ترمتعارفيك بخش به  اجتماعي داوطلبان

كان در گردهمايي يا است. افزون بر اين كارهاي ساده مانند نگهداري از كودشده 
تا ك كرده كم يادگيري مطالبي پيرامون اخالق براي گراييانسان» يكشنبه يهاكالس«

  بيابد. يدوستانه و چند نسل -خانوادگي جنبه جنبش بيشتر 
سده بيست و يك ميالدي پي برده  گراانسانو  بيخدا يهاگروهبه زبان ديگر، 

ولي براي كار  ،نزديك شوند گريكديبا  در نتيجه انديشه مشترك بيخدايي تواننديمكه 



 
 

  : نداي انسان گرايي و بيخدايي نوين در سده بيست و يكم9بخش  ———

 

٢٩١

نيستند تا كار مشترك را تعريف كنند. تنها چيزي كه نياز است انسان كردن ناچار 
  بودن در برخورد با ديگران است.



 

  سه فترد
شاهكارهاي بزرگ  خواندن

  بيخدايي
  ناتريچ تنطراح                                                               موج پنجم 

  
و فوت كردن  كه بدون دعا خواندنچي؟! كتاب آشپزي بيخدايان «

   »كنند؟آشپزي مي



 
 

  

  
 
  

  

 اين بخش. . .
  

ذر برداشته شده بيخدايي در گ يهاگامبه عقب برگشته و دوباره اين بخش 
 يهاابكتولي اين بار اين كار را با به كار گرفتن  كنديمدوران را رديابي 

 . در اين بخشدهديمانجام رديابي  هانشانهبه عنوان ه در هر دور شدهنوشته
بيخدايي  ادبني كهاي را ببينيد شدهگميا  غدغن يهانوشتهاز  يبرخ ديتوانيم

نيرومندي بر ضد خداباوري كه در  يهااستداللهم چنين برپاداشته را 
رست به فهرا تا كتابي  ديخواهيمنه چندان دور پا گرفته است. اگر  هاسال
را  اهكتاباين  ديتوانيمبيفزايد در اين بخش خود  يخواندن يهاكتاب
 بيابيد.



 

 
  
  
  

  10بخش 
  يهاكتاب باشنايي آ

  ، پنهان، سانسور شده وشدهگم
  غدغن

  
  در اين بخش

  در روزگار باستان شدهگم يهاكتابرد يافتن 
  آغازين اروپاي نوين يهاسالپنهان بيخدايي در  يهانوشتهرديابي 
  چارلز داروينسانسور 
 خودسانسوري مارك تواين 

  
 يهاتابكبه عنوان بيخدايان نوين شناخته شده و  يسندگانينوپيش از اين كه 

ردگي ب رد، پيش از اين كه هواداران الغايجا بگي هاكتاب نيترپرفروشآنان در باالي 
نقش منفي دين را در پيكار و مبارزه خويش به باد نكوهش بگيرند حتا  هافمينيستو 

كوچك و  يهاپارهتاريخ با ي هاي حجرهگوشه، انديشيروشنپيش آغاز يورش 
  بود. شدهپر يي و بيخدايي گراندانم يهاشهيانداز  انگيزيوسوسه



 
 

٢٩٥  غدغنو  سانسور شدهو  شدهگمي هاكتاب شنايي باآ: 10بخش  ———

ر د فراواني بود. يهايكاستشدن داراي  مطرحبراي شك ديني هنگام مبارزه 
 تندنوشيم هاآنهر چه  و داشتيمگام نخست ترس بسياري از شكاكان را خموش نگه 

ك كتاب ي يهانوشتهاحتمال بسيار كمي براي رسيدن به دوره بعد را داشتند. اگر مردم 
را دوست نداشته باشند احتمال بسيار كمتري هست كه آن را براي نسل بعد نگه 

اين اگر انديشه به جاي نوشته شدن تنها به طور  دارند. به همين سادگي. افزون بر
گفتاري و در سخن بود، باز هم احتمال بسيار كمتري براي رسيدن به نسل بعدي 

  داشت.
  

  

 
 پردهيببه تصوير كمابيش نادقيق و توانديمروندي گزينشي بدينسان

از چگونگي زندگي در زمان و مكان فرضي بينجامد.  يناخوشايند
 نيترهننديپربكه اگر تنها شمار اندكي از  شوديمتصور كنيد چه 

در يك دهه به نسل بعدي منتقل شود. ما به نتيجه به راستي  هالميف
نادرست و ديدگاهي تحريف شده از آن زمان دست پيدا خواهيم 

بازگو  اهلميفهري پاتر بسيار عالي است ولي آيا اين  يهالميفكرد. 
يست و ب يسدهكننده گستره و ژرفاي ساخت فيلم در نخستين دهه 

ه هري پاتر را ب يهالميف. ولي اگر مردم تنها يكم است؟ به سختي
گمان خواهند كرد كه ما داراي  آيا آيندگاننسل بعدي منتقل كنند، 

 .ميابودهفرهنگي متنوعي 
  

همان رويدادي است كه در هنگام اوج يك دوران تنها انديشه مورد اين درست 
. اين سبب برداشت شودرد مييندگان آو به  شدهنگهداري  عالقه با توجه كامل

. دانداشتهمردم در آن زمان و مكان به همين موضوع باور  يهمهكه  شوديمنادرستي 
  و ناخوشايند است. كنندهگمراهاين 
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٢٩٦

 داندهيرسكه مربوط به جريان اصلي نبوده و به دست آيندگان  يهاكتاب
وي و گاهي حتا از س سندهينواعضاي خانواده به دست ويرايشگران،  -كمابيش هميشه 
 است. افزون بر اين هيچ شدهيماز ديدگاه نامتعارف ديني پااليش  -خود نويسندگان

  است. شدهينمبه اندازه بيخدايي به طور كامل پااليش  ايانديشه
ه كه در اين روند ب هاكتابدر اين بخش من يك فهرستي گزينشي از برخي 

، هشدگم يهاكتاب -دهميمبه صورت يك مجلد بدست  كمدستا نرسيده دست م
  گشت غدغنپنهان شده سانسور گشته يا 

  
  

دو كلمه به اندازه چندين جلد كتاب: انديشه پورتاگوراس 
  پيرامون خدا

  
ه كمابيش است كپروتاگوراس از آبداري يك فيلسوف يوناني سده پنجم پيش از ميالد 

، مخالفت كننده با دين، فراري از آتن با حكم مرگ گراندانمنخستين به عنوان هميشه 
راي ود گفت. (بريك كشتي جهان را بداثر غرق شدن در سرانجام  شود كهشناخته مي

  بنگريد.) 4بخش  به جزييات بيشتر درباره زندگي وي
 سخت كتابي نوشت. به راستي يهارنجپورتاگوراس پيش از دچار شدن به اين 

اريخ ت بازهوس يچرخ چرخنده - توانمنميولي  كه دوست داشتم اين كتاب را بخوانم
  كتاب پروتاگوراس را براي ما آورده است. نيترمهمخالي  قفسهتنها 

. دگويسخن چنداني نميپيرامون ارزش و اهميت آن  شدهگمعنوان اين كتاب 
 ١انگفتاري پيرامون خدايدر آن زمان اين كتاب نيز به طور ساده  شماريبمانند نوشته 

ر ه -اين كتاب از باقيمانده هاي جملهتنها  -نام داشت. ولي دو جمله نخست كتاب 
  باشد ولي متعارف نبوده است: توانديمچيزي 

                                                 
1. On the Gods 



 
 

٢٩٧  غدغنو  سانسور شدهو  شدهگمي هاكتاب شنايي باآ: 10بخش  ———

ند يا هست هاآنبه خدايان توجه كنيد، من هيچ ابزاري براي دانستن اين كه آيا 
بسياري از چيزها از جمله ابهام موضوع و  چگونه هستند. هاآن دانمينمنه نداشته و 

  .دداريبازمكوتاهي زندگي انسان، ما را از به دست آوردن آگاهي 
ان نباشد ولي اين سخن دهندهتكاناين بند چندان در سده بيست و يكم شايد 

 يهادهسدوران كالسيك و بود تا فيلسوفان  دهندهتكانچنان آن در روزگار باستان 
  و با هيجان درباره پروتاگوراس سخن بگويند. وادار نمايد با پرخاشبعد 

تاريخ  يحنهصبا موفقيت كتاب پروتاگوراس را از توانسته باشند تا شايد ها آتني
اده، به تله افت ،مانده هايي او در شهد اين دو جمله پربار در خاطرگراندانملي بزدايند و

  .گردديمديگران بازگو  يهاكتابر بدست ما رسيده و د
  
  

  كارواكا شدهگمپندهاي  يهاپژواكشنيدن 
  

ان است. در هند باست گرايمادكارواكا نام يكي از نيرومندترين مكاتب بيخدايان 
 يزيانگشگفتفرهنگ  زندگي يوهيش ششم پيش از ميالد دردر سده اين مكتب 
در راه را  انيمدت زمي از نخستين فيلسوفان بود كه تجلي يافت. كارواكا يك هندوستان

  صرف نمود. گراييماديساده ولي نيرومند  ايانديشه تأثيراتبررسي كارايي و 
 هاآنيا از  شدهساخته يعني هر چيزي در گيتي از ماده يا انرژي ٢گراييمادي

روح، شبح، جان، خدا يا هر هويت غير  باور ندارند كه انگرايهمادمشتق شده است. 
  واقعيت داشته باشد. ،آن انديشيد يدربارهمادي ديگر كه بتوان 

يزي كه چ ستينناباوري به روح و شبح و چيزهايي از اين دست به معناي اين 
تنها  گراييماديمانند وجدان واقعيت ندارد. بدون هيچ شكي وجدان واقعيت دارد. 

د ووج -مغز انسان  -سازنده آن  يامادهوجدان مستقل و بدون وابستگي به  ديگويم
پيامد روح ناميرا كه بتواند بيرون از بدن ما پايدار  -من» خود« -ندارد. وجدان من 

                                                 
2. Materialism 
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درست  ديگويم گراييماديطبيعي مغز مادي من است.  يهاشكنباشد نيست بلكه از 
ز ، من نيشوديمبا دست كشيدن گروه نوازنده، آواي موسيقي خاموش همان گونه كه 

 ترسمينم. من از اين انديشه رسميمبه پايان » نواختن«مغز من از  داشتننگهبا دست 
گويم . ولي تا جايي كه من بتوانم باندترسيدهنميو شكي ندارم كه پيروان كارواكا نيز 

كه اين حقيقت  امشدهقانع  هاآنولي من نيز مانند  ميآورينمهم  يرأيك  كدامچيه
  دارد.

وچكي ك يهاكتاب، كارواكا نيز ديگر انديشه هندي يهامكتبمانند بسياري از 
خنان از س ينوشتهنمايد. يك ساترا  يبندجمعه تا ديدگاه خود را به نام ساترا نوشت

ساترا ند مان يهانوشته. كندبازگو ميرا  ايپيچيدهي كوچك و پرمغزي است كه انديشه
  وجود دارد مانند:نيز از هندوستان غير  يهافرهنگدر 

  
  از بنيامين فرانكلين ٣بيچارهريچارد سالنامه 
 از مائو ۴كتاب كوچك سرخ 
 كنفوسيوس يهادهيگز 
 ٧و مارك ويكتور هانسن ۶فيلدنوشته جك كن ۵براي روح معادل سوپ جوجه 

  
گرد آمده است. اين ساترا در  ٨ساترا -اكا در بارسپتياوكار يهاشهياند نيترمهم

نزديك به سده سوم پيش از ميالد نگاشته شده ولي به جز چند بند كوتاه كه  يهاسال
 شده است. ناپديدبازگو شده مابقي از سوي ديگران كه  در منابع (بيشتر غير دوستانه)

ديني انتقاد كرده يا به طور مستقيم  يهاآموزهبسياري از اين ساتراهاي به جا مانده، از 
  ديني بوده، براي نمونه: يهاآموزهمخالف 

                                                 
3. Poor Richard’s Almanac 
4. Little Red Book 
5. Even Chicken Soup for the Soul 
6. Jack Canfield  
7. Mark Victor Hansen 
8. Bārhaspatya-sūtras 



 
 

٢٩٩  غدغنو  سانسور شدهو  شدهگمي هاكتاب شنايي باآ: 10بخش  ———

  هاستانساندين اختراع. 
  لذت جنسي نيست. درهيچ چيز نادرستي 
  است. زندگانيمرگ پايان 
 مشاهده مستقيم تنها گونه معتبر مدرك است 
 ديني هندوها نابخردانه و از روي ناداني است يهامراسم 
  ،تصفمنياهردلقك، نابكار و «، همگي آسماني هندو يهاكتابنويسندگان ودا «

 .اندبوده
  

 نيست كه زيانگشگفتمكتب كارواكا چندان قوي و پر زور با توجه به انتقادهاي 
آنان  يهاهنوشترا به دليل باورها و عقايد آزار داده يا بيشتر كارواكا پيروان  قدرتمندان،

  ناپديد گشته است.به آساني  -ساترا -هم چنين بارسپتيا -
  
  

  محمد از زبان رازي» شيادي« درباره شنيدن
  

  

 
ك و مورد بيزاري ي زيانگشيستايهاكتابميانميستقگاهي خط

. كنديميك نويسنده گذر  يهاكتابفرهنگ درست از ميان 
كي يرازي درست  زكريا ،دياليمفيلسوف و پزشك ايراني سده دهم 

كتابي است كه در سوي  ١و نقض االديان است از همين نويسندگان
  بد اين خط جا گرفته است

  
ازي را تصور كنم. هواداران و ستايش گران ردر ميان  يسردرگم توانميمفقط 

نو، مجزا ساختن اجزاي نو، نشان دادن  يهايماريبكاستن رنج، شرح درمان  -اين ها 

                                                 
1. On the Refutation of Revealed Religions 



 
 
 

  ————————— : خواندن شاهكارهاي بزرگ بيخدايي3دفتر 
 

٣٠٠

كي در كم تواندينم -و نجات بيماران بي شمار دستتنگافراد ه ايان بپهمدردي بي 
ه محمد ك يهنگامولي  او در دانش و پزشكي باشد. زيانگشگفتعشق ورزيدن به سهم 

را  اجباريخموشي  درنگنامد، بيمي را يك فريب و شيادي هانيدو همه  گودروغرا 
وماس يان بلندآوازه ديني را از تگراشكديگر  شگرانيستا . همين ابر سردرگميبينممي

ول آنتوني گرفته تا آلبرت اينشتين گيج جفرسون و توماس اديسون و سوزان برون
آنان را بدون كشيدن  خورده تا دستاوردهاي پيچ قهقرافرهنگ آنان به  كرده است.

هيچ توجهي به شك و دودلي اين افراد بلندآوازه ستايش نمايد. رازي نيز درست 
  .سازديمچنين چالشي روبرو تماشاگران مسلمان سده دهم ميالدي را با 

بر  افزوني نبوت را از جا مي كند ريشه آموزه ذره به ذره با منطق االدياننقض 
ه جاي باهللا  كه شودينمكه اين با هيچ خردي جور يك جا مي گويد ديگر  يهااستدالل

  ه است.ي بخشيداندكي تنها به عدهآن را به همگان  يپيامبر آگاهييكباره بخشيدن 
بود: اگر شما خدا يا اهللا بوديد  هاپرسشپربار از  ياجبههرازي پشتوانه كارهاي 

؟ بسيار از مردم به اين انديشه بها ديرسيممنطقي به نگر  ياذرهآيا اين رويدادها حتا 
كه خدا حقيقت را با وحي به چند نفر پيامبر برگزيده آشكار ساخته است.  دهنديم

 زرين يافته، محمد با جبرييل سخن يهالوحهموسا با بوته سخت گفته، جوزف اسميت 
ا براي نهت. ولي هنگامي كه خودش سخن گفته استبا گمان كنم ... گفته و عيسا با... 

ه بگذاريد خواهيد ديد ك آسماني بيكاره و عالفاين شما خودتان را در جايگاه  ايلحظه
 اقهاي مشتشهريبراي شمار اندكي همالبته  .شوديمعجيب و غريب  انجام كارشيوه 

  .رسديممنطقي به نگر هاي ديگر روشي در ميان شيوهبه عنوان براي آغاز شدن كارها 
. رازي را ندارند يهااستداللفراواني بخت و شانس خردورزي و خواندن مردم 

المي تاريخ اس يهاسالنامهكتابي كه او نوشته بر جا مانده تا در  200بسياري از بيش از 
به او ارج گذاشته شود. ولي اين انتقادهاي گزنده از دين به برخي داليل در گذر زمان 

  از گردونه بيرون رفته است.
  
  



 
 

٣٠١  غدغنو  سانسور شدهو  شدهگمي هاكتاب شنايي باآ: 10بخش  ———

تئوفراستوس  -بيخدايي صريح نخستين كتاب  سيبرر
  رديويوس

  
ميالدي) درست مانند اين كه يك انقالب  1650( هجري 1029روزي در سال 

از به ناشناسي آغ ياسندهينودانشيك و علمي آغاز شد، چند رونوشت از يك كتاب با 
د اعتقاد پر زور بر ض يهااستداللكتابي لبريز از  -دست به دست گشتن در اروپا نمود 

  به خدا بود.
بيخدا  ايدورهبا اعالن اين كه هر فيلسوف بزرگي در هر  ١تئوفراستوس رديويوس

ه ) آغاز شده و پيرامون اين كتوانستهينمبي پرده بگويد خواه  توانستهيمبوده (خواه 
دعا اكه هر كسي  داديمساختگي و خيالي بوده گفتگو كرده و سپس ادامه  هانيدهمه 

 رگب نخستينيا بيمار رواني است. اين تازه  گودروغكند براي بودن خدا مدرك دارد 
  اين كتاب بود.

انديشمندان در گذر دوران  نويسندگان و هااستداللاز  يامجموعهباقي كتاب 
ب نخستين نوشته در حد كتابر ضد باور قلبي بوده و  -يك گزيده از آزادانديشي -

  در اروپا بود. بيخدايي، توليد شده
كتاب تئوفراستوس با چرخيدن پنهاني دست به دست و خانه به خانه، نزديك 

 با جزييات شرحدرگوشي پيرامون وجود خدا را  يهااستداللو  هازمزمهبه يك سده 
بر  يسينودست يهاكتابمقاله، سخنراني و  200داده و موجب نوشته شدن بيش از 

  .شديمشناخته  ٢تنيادسكالنضد باورهاي ديني گشته كه در مجموع به نام 
به راستي دشوار است تا دريابيم در مغز يك شخص سده هفدهم ميالدي چه 

 يهادهستا به طور كامل تفاوت جهان پيش از اين همه دگرگوني و تغييرات  گذشتهيم
بعدي را درك كنيم. بيخدايي چيزي جز يك ديدگاه اقليت نامتعارف در آن زمان نبود. 

ه يك ك يبود. درك تصورغير قابل براي بيشتر مردم وجود نداشتن خدا به طور كامل 

                                                 
1. Theophrastus redivivus 
2. Clandestine 



 
 
 

  ————————— : خواندن شاهكارهاي بزرگ بيخدايي3دفتر 
 

٣٠٢

زندگي  ياسدهمهم نيست كه شخص در چه در واقع  -داردهفدهمي از دانش  يسده
ك يكه  رديپذيمبدون چون و چرا  -باشد ، اگر ديدگاه سده هفدهمي داشتهكنديم

ز اسده هفدهم ميالدي  و روان ضمير. در نتيجه آفريده استرا گيتي  طراح هوشمند
. برخي از مردم در آن زمان حتا بيخدايي را هم چون راري بودفسرگشته و بيخدايي 

ر اگر من هم د يك كالم،. آوردندبه شمار ميمدركي براي بيماري بسيار جدي رواني 
، پيش از اين كه دانش آغاز به پر كردن كردميمسده هفدهم ميالدي زندگي 

  خداپرست بودم.نمايد بي گمان ناچار  نا آگاهي يهاشكاف
پيرامون  يمتفاوت يرسالهميالدي)  1700( يخورشيد 1080 سال نزديك به

بيخدايان را از گذشته گردآوري  يهادگاهيدكه تنها  ينوشتاربيخدايي پديدار شده، 
پر زور براي بيخدايي و بر ضد باورها و اعتقادات ديني داشت  يهااستداللنكرده بلكه 

با انقالب تازه دانشيك و علمي پرمغز شده بود. چرخي كه  هااستداللكه برخي از اين 
به چرخيدن كرده بود يك راست به سوي عصر خرد رفته و  آغاز تئوفراستوسكتاب  با

  .ديدميمدر هنگام گذر بر بوق بي ارزشي خرافات 
اصلي و  يهالاستدالتنيا بسيار گسترده بود. بسياري از دسكالن ريتأثو  يكاراي

پنهاني با نويسندگان ناشناس داشت.  يهانوشتهانديشه ريشه در اين انديشه روشن 
ريبان گعنوان اصالحات و چندين جنگ ديني سرانجام  زيرتگو درون دين گف هاسدهپس 

  .محكم گرفته بود يچالشرا  يمذهب اعتقادات
ه امروزواقعي بيخدايي درست مانند  افزارجنگمذهبي  يهاجنگ برخالفولي 

  بود. هاشهياند، استدالل و هاواژه
  
  

ه سدرباره  لهرسا :اي اي افسانهشايعهواقعيت بخشيدن به 
  شياد

  



 
 

٣٠٣  غدغنو  سانسور شدهو  شدهگمي هاكتاب شنايي باآ: 10بخش  ———

 هر چند پنهاني و با صدايي خوانده، دروغينو  گودروغكتابي كه مسيح را وجود شايعه 
 ينا بله درست است. ميالدي داردسده سيزدهم  در شهيرخفه از آن گفتگو شده 

ولي رد كردن شخصيت مسيح  -شده بوددرباره موسا و محمد گفته مطالب پيش تر 
  .ديكشيمتوجه را به راستي به سوي خود  يوسطقروندر اروپاي 

و هم نظر  يرأهماين كتاب عنوان  دربارهه شده زمزمهاي شايعههمه ولي گويا 
سه تا از نكته اساسي اصلي آن اين بود كه هم چنين  -٣شياددرباره سه  يارساله-بوده 
نده درباره نويس هم نظريولي هيچ  هستند. گودروغدوران  در طولپيامبران  نيتربزرگ

مسلمان اشاره ، فيلسوف سده دوازدهمي ۴برخي به ابن رشدوجود نداشت.  نوشتاراين 
ه نويسنده ك پندارنديمشد. كسان ديگر حتا  از انتظار رازي بهترشيوه  دركه  كردنديم

كه با دو پاپ جنگيد و به طوري كه مشهور  امپراتور مقدس رومي فردريك دوم بوده
. زدبراي آن توضيحي نداشت، سرباز ميخرد و منطق ن هر چيزي كه است از پذيرفت

هر كسي  گذشتيمو  دهيچيپدرهم هاسده!) هم چنان كه يك كارت قرمز مال او(
ا اگر حت - قرار گرفتجبهه نويسنده احتمالي داشت در يي ديني گراشكدر  دستي
  پس از شايعه زاده شده بود. هاسده

است: حتا اگر شايعه از يك نسل به نسل بعدي برسد، گويا  دارخندهبهر حال 
اياني سده پ يهاسالاصل اين كتاب را نديده است. سپس به يكباره، در  يكسچيههرگز 

 . اروپا،شوديمدر همه جايي ديده  درباره سه شياد يارساله يهارونوشتهفدهم ميالدي 
كننده باورهاي و مسخره  زيانگچالشناشناس  يهاهياعالماز فراواني در همان زمان 

  ديني شوكه بود ناگهان لرزش ديگري در وجودش افتاد.
خاستگاه  نادانيكه  گفتنديم! نويسندگان ناشناس بود اين يلرزه ناگهانعجب  و

 »نابخردانه«است. اعتقادات درباره خدا » پوچ و مسخره يهادگاهيد«بوده و پر از دين 
به كار » يباراسفناداني «عامه در  داشتننگهرا براي  هاشهياندو روحانيون اين 

 ييهاحقهبه عمد پيروان خويش را با  وبوده » شياد«. مسيح، موسا و محمد رنديگيم

                                                 
3. The Treatise of the Three Impostors 
4. Averroes  



 
 
 

  ————————— : خواندن شاهكارهاي بزرگ بيخدايي3دفتر 
 

٣٠٤

. حتا وجود خدا به طور جدي جاي شك و انددادهفريب  يبازشعبدهو شبيه به همانند 
  دودلي دارد.

نگامي آغاز شده هتنيا دسكالنه با شك ك سوزمينر حال خفگي اين هيزم آتش د
ت. ولي گش ناگهان پديدار شده به آتشي فروزان دگرگون ياافسانه يهانوشتهكه اين 

  چه كسي آن را نوشت؟
 كه اين رويدادها را ارزيابي نگارهاخيتار(و از ديدگاه بسياري از  كنميممن گمان 

، فيلسوف و طنزنويس ايرلندي است. تولند دهه ۵كرده) نويسنده اين كتاب جان تولند
ر كه د كرديمبيان ي خويش را گراشكمنطقي  يهادگاهيددوم زندگي خودش بود و 

ناگهان پديدار گشت. او از نخستين كساني » باستاني يهانوشتهدست«همان زمان اين 
ستين كه نخ بندميمشرط  -را يافته است  هاآنبود كه ادعا نمود يك نسخه از 

 پخش نمود. افزون برخويش فيلسوف و به تندي در ميان دوستان  -رونوشت بوده 
 تاخت و هر پيشميبه مسيحيت  ،اين در يك دهه، تولند رساله پس از رساله نوشت

  بررسي كند به چالش كشيد. توانستيمفرض ديني را كه 
  پاپ هستم.هم اگر تولند كتاب سه شياد را ننوشته من 

 نيترخواننده، پر رساله درباره سه شياددر طول چند سال پس از پديداري ناگهاني 
ب و صحنه را براي روشنگري و انقال شدهخواندهاروپا سند بيخدايي ناشناسي بود كه در 

  فرانسه آماده ساخت.
  
  

  بيخدا: ضرورت بيخدايي شليو اخراج بركناري 
  

  

 
 رتدمدر انگلستان پاياني سده نوزدهم ميالدي، هنوز يهاسالحتا تا
تن واقعي و قابل پيگيري بود. به سادگي رف يك بزه ييكفر گوو  شدن

                                                 
5. John Toland 



 
 

٣٠٥  غدغنو  سانسور شدهو  شدهگمي هاكتاب شنايي باآ: 10بخش  ———

شخص  توانستيمميان جمعيت و بيان اين ديدگاه كه خدايي نيست 
  .شديمرا روانه زندان ساخته و كمابيش هميشه نيز چنين 

  
و با وجود  - نگه دارددر دلش را شاعر، آدمي نبود كه سخن  ۶پرسي بيش شلي

قوانيني بر ضد توهين به مقدسات، ديدگاه خودش كه خدا ساختگي است را داشت. 
دانشجو بود ميالدي) در آكسفورد  1811( هجري 1190در سال شلي هنگامي كه 

ايي صد تنوشت و چند » ضرورت بيخدايي«مقاله با نثر استوار و منطقي با عنوان 
  رونوشت گرفته و در گوشه و كنار آكسفورد پخش كرد.

 ديدگاه يك بيخدا بسنده و كافي بود تا چرخ پردهيبو  سروصداپديدار شدن پر 
قضاوت و داوري انگليس را در آن زمان به كار اندازد. ولي شلي فراتر از اين سخنان 

ود) ب كنندهقانعتا حدي سخنش  گويمميرفته و ادعا نمود كه (و اگر از من بپرسيد 
ي نگه به طور منطق توانديمتنها ديدگاهي كه  - بيخدايي يك نقطه نگر ضروري است

  داشته شود.
 -ن و گواهي و شهادت ديگران حواس انسان، خرد انسا-شلي سه گونه مدرك 

 هم چون تواندينمه نوبه خود آشكار ساخت كه بهر يك در مورد را بررسي كرده و 
به  يامقالها در باشد. اين بررسي ر و اعتقادات باوربراي  يخاستگاهو استوار  ياهيپا

كه نه تنها بيخدايي درست و خردمندانه به  رديگيمطول هزار واژه انجام داده و نتيجه 
  .مانديماست كه پايدار  يانهيگزبلكه تنها  رسديمنگر 

با  بسيار تنها اين بار)شلي در كنشي از روي دورانديشي و احتياط (به احتمال 
هر كسي كه شلي را » يك بيخدا.« سدينويمنام خويش مقاله را امضا نكرده و تنها 

ي مستقيم گستاخي عصبكه اين كار اوست؛ ميان تسلط بر زبان و  دانستهيم شناختهيم
لي شاشاره نمايد.  سالهنوزدهكه هر كسي به سوي شلي شاعر  شديمن آن همگي مايه آ

 ٧ردآكسفو هيئت مديرانبا زور به حضور  راشلي هفته  پخش مقاله هفت روزپس از 
  بردند كه همگي داراي چهره اي اخمو و عبوس بودند.

                                                 
6. Percy Bysshe Shelley  ) ١٧٩٢-١٨٢٢شاعر انگلیسی(  
7. the Oxford Council of Deans 



 
 
 

  ————————— : خواندن شاهكارهاي بزرگ بيخدايي3دفتر 
 

٣٠٦

او  كه آيا مقاله را پرسديمفورد از نزديك از او هنگامي كه يكي از روساي آكس
ا ب. در نتيجه از آكسفورد اخراج شده و دنكيمهم نانكار  ليو دريپذيمنشلي  ،نوشته

ارلمان ي از اعضاي پبه خانه فرستاده شد. پرسي و پدرش (يكعصبانيت و برآشفته 
هم ديگر را تحمل كرده و اين اخراج  توانستندينمحس شوخ طبعي) بدون كمترين 

لي بزرگ ش پرسي از آكسفورد نيز اوضاع را بسيار بدتر نمود. بدون خبر كردن پرسي،
رط برگردد. تنها يك ش آنجاكارها را جوري با آكسفورد سر و سامان داد كه پسرش به 

غير وه اشلي مي گويد، گردهمايي عمومي بيخدايي خويش را رد كند.  كييد در پرسي با
و در اين هنگام براي هميشه از  - ديگويم يترشاعرانهيا شايد هم سخن  ستاممكن 

  اخراج گشت. آكسفورد
 بر آينده شغلي پرسي داشت كه او ناچار ساخت ويرانگري ريتأثخراج چنان اين ا

  بهترين شاعر تاريخ زبان انگليسي جزم نمايد.تبديل شدن به عزم خويش را براي 
  
  

  پوشاندن و مخفي ساختن اتوبيوگرافي داروين
  

  

 
ميالدي) درست چند سالي پيش 1876خورشيدي (1255در سال
را  اشيزندگشمار اندكي از خاطرات  ١چارلز داروين ،از مرگ

دستاوردهاي خودش  نيتربزرگ. داروين كمتر از يادداشت كرد
گفته كه در همان زمان نيز به خوبي شناخته شده بود. به جاي  سخن

و شخصيت خودش تمركز كرده كه  هادگاهيدآن بر روي گسترش 
داروين  .سازديمي بيشتر خوشايند را بس ٢خواندن اتوبيوگرافي

كرده ولي كمابيش دو برگ را  هاكتاببسيار كوتاه به  ييهااشاره
كه در كودكي براي دزديدن ميوه از  يانوآورانهپيرامون روش 

                                                 
1. Charles Darwin 
2. Autobiography 



 
 

٣٠٧  غدغنو  سانسور شدهو  شدهگمي هاكتاب شنايي باآ: 10بخش  ———

 هاوهيم. (بايد بگويم كه روش دزديدن كنديمدرختان داشته، صرف
كه  هانوشتهتا حدي زيركانه هم بوده است.) خوب در اين خرده 

صوصي خ يهاشهيانداز  ديتوانيمداروين گشت  اتوبيوگرافيسرانجام 
به طور بنيادي معناي آشكارش  يهاپژوهشكه آگاه شويد مردي 

  انسان بودن را دگرگون ساخت.
  

خويش را به پايان رسانده، در كشو گذاشت، بازي نوادگان  اتوبيوگرافيداروين 
 سپس در اين هنگام پسرش -خويش را براي شش سال ديگر تماشا كرد و سپس مرد 

  فرانسيس انديشيدن در اين باره را آغاز كرد كه با اين سند چه كند.
 شايد انتخاب در نگاه نخست روشن به نگر برسد: بهر حال او داروين بوده و اين

ناچار  ١نوشته اتوبيوگرافي او است پس بايد آن را منتشر كرد، درسته؟ ولي فرانسيس
ار و آشك هاپرسشو پاسخ اين  كردهيمبايد با دو پرسش دشوار دست و پنجه نرم 

  روشن نبود:
  

  ت دس يهابرگدر نخستين  چاپ و پخش شود؟ هانيادوست داشته  مباباآيا
كه  هدكرگمان ميرا نوشته چون مطالب نوشته چارلز داروين گفته بود كه اين 

ه . داروين گفتجالب و گيرا استبراي كودكان و نوادگانش خواندن اين خاطرات 
تا خاطراتي از پدربزرگش داشته باشد ح يكتابچهبود كه بسيار دوست داشته كه 

وادگان كه براي فرزندان و ن رديگيمباشد. براي همين تصميم » مزهيبكوتاه و «اگر 
ه مردم كه بقي خواستهيمخويش را به يادگار بگذارد. ولي آيا  يهاشهياندتاريخچه 

 جهان نيز آن را بخوانند؟
 كه بقيه مردم جهان نيز اتوبيوگرافي را بخوانند آيا دوست  خواستهيم مبابا اگر

دانشيك و علمي  يهادگاهيددرباره داروين تنها  داشته كه همه آن چاپ شود؟
د بهتر باشد شاي-بود  نوشته زنيديني خودش  يهادگاهيدپيرامون بود بلكه  ننوشته

                                                 
1. Francis 
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 اطالعاتو  شده هادگاهيداين مردم متوجه كه اگر  -غيرديني يهادگاهيدبگويم 
 هب گمانيب، كرديمانگليس دوران ويكتوريا  يهاابانيخآغاز به چرخش در آن 

 .دزيمبر ضد داروين دامن خشمي بزرگ 
  

ند شايد شت آشنا هستبيشتر كساني كه با فرهنگ گفتمان امروزي درباره فرگ
 . ولي اين افراد داروينراه انداختاعتراض كوچك يا متوسطي را كه داروين  بپندارند

ا فرض درباره گونه انسان ر نيترمحترموي  يانگاره. مردي كه نظريه و سندشناينمرا 
س از پجرو بحث بود. از  هادرجه يك فراري يدستهواژگون ساخت در واقع در ميان 

، او براي بررسي گياه اركيده به خانه خودش پناه برده و هاگونهپيرامون خاستگاه چاپ 
آيا اين مردي  واگذار نمود. ١حسابي را به دوستاني مانند توماس هاكسلي يهاكشمكش

در اختيار عموم  درنگيرا پس از مرگ ب اشينيد يهادگاهيدبوده كه دوست داشته 
  بگذارد؟

  .كندجاي فرانسيس بود مطمئن نبود چه هر كس ديگري هم 
راهي را كه داروين برگزيده به راستي راهي  رسديمهنگامي كه نوبت به دين 

تا  رديگيمبسيار مذهبي بوده و تصميم  گيرا و جالبي است. داروين هنگام جواني مردي
 گراعتيطبروحاني شود. ولي يك سفر پنج ساله به گوشه و كنار جهان به عنوان يك 

. او نقشه روحاني شدن گردانديبازم، داروين ديگري را به انگليس ٢بيگلبا كشتي 
  .گذارديم كنارخودش را نيز  عتيفراطبرا كنار گذاشته و به تدريج باروهاي خويش 

 داروين را به دست هادگاهيدكامل و شخصي از دگرگوني  يشرح اتوبيوگرافي
ست ا» نادرست به طور بديهي«كه تورات  رسديم. وي سرانجام به اين نتيجه دهديم

ين اعتماد كرد. دارو» خشن و سنگدل فرهنگيبباروهاي افراد «و نبايد به آن بيش از 
القيات اخ يهمهبر جهان فرمانروايي كرده و » قوانين ثابت«نه اراده الهي بلكه  ديگويم
ه داروين گفته ناباوري به آهستگي در انديش تنباط شود.اسبدون ارجاع به خدا  توانديم

                                                 
1. Thomas Huxley 
2. Beagle 
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نيز شك نكرده  دمكيهرگز از آن زمان براي «كامل گشت و  سرانجاموي خزيده و 
  »ست.نادرست بوده ا اشيريگجهينتكه 

با خواندن دست  -يك مسيحي بسيار مذهبي -همسر چارلز داروين  ١اما
آگاه شوند براي  هادگاهيدكه اگر مردم از اين  دهيترسيمپس از مرگ او  يهانوشته

 هانوشتهدستاين وي از نگراني  هرچندنام و آوازه شوهر مرحومش چه رخ خواهد داد. 
ته بود، . چارلز نوشترسانديمبه ويژه وي را  هانوشتهنداشت ولي يك بند از اين پاياني 

درك كنم كه چگونه كسي بايد آرزو داشته باشد كه  ميتوانيمهر آينه به سختي «
 دهديم، نثر ساده و رك نوشته نشان مسيحيت حقيقت داشته باشد زيرا اگر چنين باشد

كه مردان بدون اعتقاد، شامل پدرم، برادرم و كمابيش همه دوستانم بايد جاويدان كيفر 
  »شيطاني است. بشوند و اين انديشه

د در اين بن از چاپبايد «، هنوشت حاشيهاما اين بند را در پرانتز گذاشته و در 
و ابدي  نهرايگسختآموزه عذاب  پيرامون. به نگر من بسيار بد است. بيزار باشمپرانتز 

خواهند  »تيحيمس«اينك آن را  شمار بسيار اندكي ولي -گفت چيزي  توانينمناباوران 
  ).ببينيم آنتوانيم اين كلمات را در مي، (هر چند انستد

داروين را  يهانوشتهدستبرگ از  20نزديك به  ،اماهمسر داروين در كل 
 يهااهدگيدكه مردم نبايد از  ديگويمكرده و به فرانسيس  يگذارنشانهبراي حذف 

ونه مايه واراما  يهاشيرايوحقيقي پدرش نسبت به دين آگاه شوند. در بعضي موارد 
  خوانيد كه:يعني شما مي شد. خواستهيمچارلز داروين  آنچهشدن 

ي به شك پس كمترين را دوست داشتم...دن شناحيه من انديشه روحاني يك «
ه م كشدقانع سرعت  به نداشته، آسماني يهاكتاب يهاواژهمعناي حقيقي و دقيق 

  »اعتقادات ما بايد به طور كامل پذيرفته شود.
دوست داريد بپنداريد داروين يك مسيحي ماند. ولي بند اصلي سخني  اگر. ..
  :ديگويمديگري 

                                                 
1. Emma 



 
 
 

  ————————— : خواندن شاهكارهاي بزرگ بيخدايي3دفتر 
 

٣١٠

ي به شك پس كمتريندن را دوست داشتم... شمن انديشه روحاني يك ناحيه «
ه م كشدقانع سرعت  به نداشته، ي آسمانيهاكتابي هاواژهمعناي حقيقي و دقيق 

ه غيرمنطقي كه چه انداز كردنخطور  ذهنمبه  گاهچيه .شوداعتقادات ما بايد به طور كامل پذيرفته 
  ».بفهمم و چيزي كه در واقع نابخردانه است توانمينمو نابخردانه است باور به چيزي كه 

مادرش مخالفت كرده و براي پنج  يهاخواستهنخست فرانسيس به شدت با 
بر سر آن دچار احساسات شديد داروين كمابيش  يخانوادهسال پس از مرگ چارلز 

كمابيش به مرزهاي دعواي واقعي با هم ديگر رسيده تا اين كه سرانجام  هاآنشدند. 
ادر منتشر مبه خواست  يهاشيرايوپدر را با  اتوبيوگرافيفرانسيس كوتاه آمد. فرانسيس 

  يي چارلز داروين بر جا گذاشت.گراندانمبسيار كمي از  يهااشارهساخت و 
 دگانخوانننيامده چگونه  اتوبيوگرافيواقعي داروين در چاپ  يهادگاهيدخوب اگر 

واقعي وي آگاه شدند. براي اين آگاهي واقعي عضو ديگر خوانده  هادگاهيدامروزي از 
دختري چارلز داروين  ينوهبرادرزاده فرانسيس و  ١نورا بارلو -سزاوار سپاس است 

 بندهاي يهمهو  ديدميالدي)  1958(هجري  1337بوده كه نوشته اصلي را در سال 
قد ا براي نخستين با به همراه نكامل چارلز ر اتوبيوگرافيذكر نشده را بازيابي كرده و 

  يي كامل منتشر ساخت.گراندانمدين و 
  

  توبه در بستر مرگ يهاافسانهدم مرگ:  يهادروغ
  

در  راگندانمدانشمند اين پس از مرگ چارلز داروين داستاني شنيده شده كه  هاسال
  آخرين دم توبه كرده است.

منظورم داستان است وگرنه هيچ كسي توبه نكرده است. پس  -دور از انتظار نيست 
 انپيرو از ييا حتا يك كافر يا يك رديميمي برجسته گراندانماز اين كه يك بيخدا يا 

در آخرين دم و مرحوم كه  كنديمادعا  ايگوشه، بشمار سه شخصي از دين اقليت
ه به كمابيش هميش دهديمهميشه رخ گويا  يلحظه توبه كرده است. اين توبه فرض

                                                 
1.  Nora Barlow 
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مگر رواي داستان و شخص در حال مرگ ديگرياشخاصآساني و بدون حضور
ايمان باورمندان را استوار  هاداستان. زيرا اين كنديمشخص توبه در حضور آن 

ها دينبسياري از مت رودينمزير پرسش به بهترين مدارك ديگر به عنوان ساخته و 
وتر، . توماس پين، مارتين لكننديمآن را باور كرده و اين داستان را پخش  درنگ يب

ن ديگر اي شماريب يعدهولتر، توماس اديسون، ژان پل سارتر، جان لونان و درباره 
  توبه در بستر مرگ شايع شده است. يهاافسانه

اعي اختر يافسانهاي انجام داده ولي نقش بر آب كردن رفتاري بي شرمانههر چند 
خورشيدي  1294انگليسي در سال  اين مداح. بودآسان ن ١ليدي اليزابت هوپ

) ادعا كرد كه چارلز داروين پذيرفته فرگشت اشتباه است و در بستر ميالدي 1915(
خوشبختانه چندين تن از كساني كه در روزهاي  مرگ به عيسا ايمان آورده است.

دخترش هنريتا و پسرش فرانسيس هنوز آخر زندگي در كنار داروين بودند مانند 
  .خورشيدي زنده بوده و اين داستان بيخود را محكوم كردند 1294در سال 

پدرم سراسر نادرست ديني روايت ليدي هوپ از ديدگاه «فرانسيس گفته است 
خواندم ولي هيچ  گودروغمن در پيشگاه مردم وي را « دهديمسپس ادامه » است.

  »پاسخي دريافت نكردم.
من هنگام مرگ باالي سر پدرم بودم، ليدي هوپ در آخرين «، ديافزايمهنريتا 

ان است. من گم حضور نداشتهديگري  يهايماريبيا در هنگام روزهاي بيماري پدرم 
كه اين خانم هرگز او را ديده باشد ولي بهرحال ايشان در هيچ يك از ابعاد  كنمينم

يك دانش يهادگاهيداز  كيچيههرگز  پدرمانديشه بر پدرم نفوذي نداشته است. 
  »را. هاآنآغاز كار و نه آخرين خود در  يهادگاهيدخويش را پس نگرفته نه 

تا ديدگاه ديني شخصي را در بستر مرگ چيزي  شديمهنگامي كه كسي وسوسه 
 -كرده غدغنرا ه شهادت دروغ كفرماني  -ديگري نشان دهد، فرمان نهم خدا 

 .شوديمكمابيش هميشه زير پا گذاشته 

  

                                                 
1. Lady Elizabeth Hope 
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  : مارك تواينچند صباحيخودسانسوري...
  

  

 
 يوگرافياتوبن نوشتبه پايان رسيدن پس ازكمي غيرعادي است كه

از  و منتشر نسازد. پس داشتهنگهنويسنده آن را براي زمان طوالني 
سان نويسايه مهر انتشارات و زندگي نامه زيردر  عمريبه سر بردن 

فتن گداشتن بختي براي مشتاق  شناخته شده يهاتيشخصبيشتر 
 يمالحظاتزبان خودشان هستند. ولي گاهي  ازماجراهاي خويش 

. اين چربديماشتياق اين بر  هاآن دگاهيدبه ديگران درباره واكنش 
  درست همان مورد مارك تواين است.

  
 يرهامانند برخي تفسضدديني  يهادگاهيدن شدنگراني تواين پيرامون آشكار 

ي واپسين خودش برا يهانوشتهبسياري از  منتشر ساختناز او را ضدديني  يگزنده
  عموم مردم باز داشت.

من براي جهانيان تنها «پاياني زندگي نوشته كه  يهاسالمارك تواين در 
 يهادگاهيدا آشكار ساخته و و خوش و به دقت شسته و رفته ر مختصر كلي يهادگاهيد

 هم چنان كه مارك» شخصي خويش را خردمندانه، با دقت و با هوشياري پنهان داشتم.
ماليم و  به خداانگاري يتريپرسبو فعال گر تواين در زندگي خويش از يك پيرو كنش

وي آغاز به نشان  يهانوشته شديمو روزافزون ديني دگرگون  سرسخت يبه نقاد
  .دونميمدادن بيزاري ژرف از دين 

 بسيار رك يهادگاهيد يرندهيدربرگگمان كنم كه اتوبيوگرافي وي بايد 
. امخواندهنزيرا هنوز اتوبيوگرافي كامل وي را » گمان كنم« گويمميضدديني وي باشد. 

يل است كه به اين دلنخواندن من به دليل نداشتن كارت عضويت كتابخانه نيست بل
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كوتاه و « -كه خود تواين گفته كه اين اتوبيوگرافي تنها يك نسخه كوتاه شده است 
و با مرگ وي منتشر گشت. سپس دستور  -به ياد داريد كه» خوش و شسته و رفته

است) كه هر نسخه نو هر » آرامگاهاز زير سنگ «(در پيشگفتار كه عنوان آن  دهديم
  بيشتر باشد:كمي سال چاپ شود و هر نسخه نو داراي موضوعات  25

  
 هادگاهيدو خوب درباره  خردمندانه يهاعبارت يهمهاز چاپ نخست تا چهارم 

نبايد آورده شود. از اكنون تا صدسال ديگر بايد بازاري براي اين گونه كاال وجود داشته 
اپ چ ميان هر... مينيبيمو  ميمانيمدر كار نيست. چشم براه  ياعجلهباشد. شتاب و 

آورده  . بسياري از چيزهايي كه نبايد در نخستين چاپبيفتدفاصله سال  وپنجستيببايد 
شود شايسته و مناسب چاپ دوم خواهد بود؛ بسياري از چيزهايي كه در چاپ نخست 

مناسب چاپ سوم خواهد بود؛ در چاپ چهارم يا دست باال در چاپ  ،و دوم نيامده
اضر حبدون حذف منتشر گردد. هنگام نوشتن كتاب  توانديمپنجم كل اتوبيوگرافي 

صدسال مارك تواين به پايان رسيد هر چند تنها يك از سه جلد اتوبيوگرافي سرانجام 
 ياونهنمنده و كافي است تا همين نيز بسحتا . ولي از زير چاپ درآمده استتا كنون 

  :رافي وياز اتوبيوگ از تواين سانسور نشده به دست داده شود. بفرماييد اين هم يك بند
، رحميب: بد، خونين، وجود دارددرباره مسيحيت ما اي كه چيز قابل اشاره

در كشور ما به ويژه و در همه كشورها ديگر  - ن آن استو چپاول گر بود پرستپول
ي البته مسيحيت كنوني صد برابر بهتر از مسيحيت -تعديل شده  يااندازهتا  تمسيحي

نجيد اختراع جهنم. بس -انگيزشگفت يهاتيجنااست كه در كتاب مقدس آمده با بزه و 
ما، آن اندازه كه بد است، آن اندازه كه رياكار و سالوس است،  يامروز تيحيمسبا 

ند بلكه تآن اندازه كه پوچ و بيهوده است، نه تنها خدا و پسرش هيچ يك مسيحي نيس
ما ديني  نيد درخور و سزاوار اين همه ستايش و بزرگداشت نيستند.با ارفاق هم 

درياي خون  يهپهندر به آساني  توانديمجهان  يهايكشتي همهترسناك است. 
  اهاني كه اين دين به هدر داده شناور شود.نبيگ

  يافت. توانينم ترروشنمدركي از اين 



 

 

 
  
  
  

  11بخش 
: شاهكارهااي از نمونه
  ژرف يهاشهياند

  انديشمندان بزرگ
  

  در اين بخش
  در هر دوره كوشسختبرخورد به انديشمندان 
 سپاسگزاري از ياري باورمندان غيرمذهبي 
 تارهاي خرافات زدودن 
  انديشيدنبراي نوين  راهيساختن 

  
ن ، خواندهاسالگذر در ييديدن گسترش انديشه بيخدا يهاوهيشيكي از بهترين 

هان جاز  تصويريكليدي است كه پندارهاي ديني را به چالش كشيده و  يهاكتاب
ن ايهاي نخست در گام. آوردبه نمايش درميت با انضباطي ورصبه بدون خدايان را 

دم) اشاره نمو 10زيرا (همان گونه كه در بخش  استكردن  ازبراي بي ختسگره جستار 



 
 

  ي ژرف، انديشمندان بزرگهاشهياندي از شاهكارها: انمونه: 11بخش  —

 

٣١٥

شتن يي در زمان كوتاهي پس از نوگراندانمبيشتر ديدگاه بيخدايي و پيش از رنسانس 
  گشت.ميناپديد به سرعت آن 

و اري دشوبه كه  دينيبيم ميرسيمپاياني سده هجدهم  يهاسالكه به هنگامي 
جو آزادانديشي در اروپا به طور چشمگيري بهبود  :گردديمدگرگون  متضاديمشكل 

ود. در نو ب يهاكتابي در بزرگافزايش و  نوين يهاشهيانداز موجي آن  يافته و پيامد
  بايد خوانده شود، بود. آنچههنر و مهارت، درك اين هنگام 

ر گزينش شمايعني  -تا كار بسيار دشواري را انجام دهد كوشديماين بخش 
 گراييانساني و يگراندانمانديشه بيخدايي، كه نمايشگر پيشرفت  ييهابكتاكوچكي از 

ا نزديك حت ترصواز دوران باستان تا سده بيستم ميالدي باشد. اين فهرست به هيچ 
. امردهنكفهرست نيز را  مورد عالقه خودم يهاكتاببه كامل نبوده و شمار بسياري از 

ورد م يهاكتاب، هم چنين هاكتابمن كوششي دوباره براي آوردن شمار بيشتري از 
  .امدادهرا به سده بيست و يكم اختصاص  12بخش  كرده و هاهيحاشعالقه خويش در 

  
  

  شناسايي بازماندگان
  

به طور الزامي بهتر يا داراي  وسطيقرونروزگار باستان و  از ميان نرفته يهاكتاب
ور تنها بخت به ط از ميان رفته نيست. در برخي موارد يهاكتاباهميت بيشتري از 

ري يكي از روم باستان و ديگ -يار بوده است. من با دو كتاب  هاآنبا  انگيزيشگفت
كه هر دو خوش شانس و مهم بوده و  كنميمآغاز  -در سده يازدهم ميالدي در چين

در مسير پيشرفت انديشه در زمان خود و در سراسر تاريخ نشان خويش را به جا 
  .اندگذاشته

  
  همراه با لوكرتيوس هاپديدهدرباره سرشت و طبيعت  يشياندژرف
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پيرامون سرشت ( ١روم ناتورادي ريغير از ي تربزرگ تأثيربا  يسخت است كه درباره كتاب
) انديشيد. كتاب دي ريروم كه در سده نخست پيش از ميالد به دست شاعر هاپديده

 ي لوكرتيوس نوشته شده كوششي براي تشريح كل دستگاه انديشه اپيكورمو فيلسوف رو
 نيتربزرگشادي انساني ترس بوده و  يبازدارنده نيتربزرگ پنداشتيماست كه 

  خدا است.عقيده به منبع و سرچشمه ترس 
و گفتم كه به اين معناست كه هر  همعرفي نمود 10را در بخش  گراييماديمن 

است. مانند بسياري از  شدهساختهچيزي در جهان از ماده يا انرژي (مشتق يا) 
ار و متفاوت پديد جورواجوردر چندين فرهنگ  گراييمادينيرومند ديدگاه  يهاشهياند

ان كه درست هم زمان با فيلسوفان هندوستگشته و اپيكور يكي از چندين يوناني بوده 
  به اين نتيجه رسيد. -در سده سوم پيش از ميالد -

را براي قانع ساختن دوستي از درست  دي ريروم ناتورايوس دو سده بعد لوكرت
د ا نوشت. خدايان اگر در اصل وجوهپديدهبودن نگرش اپيكور درباره سرشت و طبيعت 

دار كر نگران تا هستنداوج خود در  مآراو  شادكام هابيش از اين حرفداشته باشند 
ز قوانين گيتي فرآورده طبيعي شمار اندكي ا است. گيتي را نيافريده كسيند. باش هاانسان

ب مخلوط و تركي -فيزيك بوده كه بر چند گونه از ذرات اصلي كنش داشته است 
  براي خلق هر چيزي كه وجود دارد. هاآنكردن 

در  -توصيف چگونگي امكان داشتن اين روند بوده و اين كار را  دي ريرومآماج 
ست. انجام داده ا انگيزيشگفتبا وقار و مجاب سازي  -بيت شعر و نه بيشتر 7،400

نشستن و نوشتن كتابي كه درباره همه  ،در زمان نبود و كمبود هر گونه توضيحي
 درست همان كاري است . ولي اينروشنگري نمايد، خيلي ترسناك بوده استها پديده

  كه لوكرتيوس از پس آن برآمد.
اهاي افزآتش جنگتوان خرافات با همه  به ه رويلوكرتيوس كتاب را با نشان

كه  ا چردين له شده زيرپاي  سراسر جهاندر  هاانسان. كندميبالغتي كه داشته، آغاز 
، اپيكور، ديگويم. سپس كنديمترسيم  صفتوانيحزشت، ترشرو و  يدين انسان را چيز

                                                 
1. De rerum natura 
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تا با ترس روبرو شده و آن را رام نمايد تا گونه » چشمان فاني خويش را گرد كرده«
  انسان بتواند بدون ترس زندگي نمايد.

ده، براي نمونه اعتراف كر همدرديلوكرتيوس كمابيش هميشه با خواننده 
با م مرد ت است.خن و سخن گفتن پيرامون چنين چيزهايي سكه انديشيد كنديم

چكشي در دست براي شكستن دچار لرزشي و جايگاه مقدسي با به  انديشه وارد شدن
 پرسديمسپس زمين مقدسي است؟ سر. ولي آيا به راستي اين دشونيمترس سختي 

وده بننامقدس  يهاترس مقدارهمان  گذارهيپادست كم  هانيدآيا درست نيست كه 
 هانيدبسياري از  يهاداستان؟ لوكرتيوس به ويژه از اندداشتهمقدس  يهامتاعكه 

. او كردنديمبيزار بوده كه پدر و مادر فرزندان خويش را براي خشنودي خدا قرباني 
به عنوان قرباني براي  ٢ايگنيفياكشتن  -يوناني بازگو كرده يهااسطورهداستاني را از 

 ۴تروآبه  هايكشتتا باد مناسبي براي رسيدن  ٣ش آگاممنونخدايان به دست پدر
ولي احتمال داشته كه با داستان ابراهيم و اسحاق نيز آشنايي داشته باشد. هر  -بورزد

ولي قصد ابراهيم  ،۵ردبينمرا ممنون) گلوي فرزندش چند چاقوي ابراهيم (بر خالف آگا
از سوي منتقدان دين هم چون چون و چرا بدون در واقع  گناهيب يكودك نبراي كشت

ن را آكرداري كه خدا به طور مستقيم  شود،نگريسته مي واروانهيدكرداري غيراخالقي 
كرده بود. (اگر لوكرتيوس يك سده ديرتر پس از ميالدي مسيح زاده شده بود  دييتأ

سرش پ يپدررا نيز بخواند كه باز هم داستان مذهبي ديگري  توانستيمتازه آن زمان 
  .)كندا ستايش بسيار قرباني ميب را

يافته  هانيدصفتي لوكرتيوس چنين كردارهايي را نمايش روشن و عالي از شيطان
جا داده است. ولي  دي ريرومو به همين دليل دين را در كانون و خط نخست كتاب 

را به سوي آن  هاانساناست كه دين  ييهاتيجناچنين كرداري «، دهديمهشدار 
  .»برديم

                                                 
2. Iphigenia 
3. Agamemnon 
4. Troy 
یھود ھست -مسیحیت  م واندکی در داستان سر بریدن ابراھیم در اسال یھاتفاوت  .5  
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ادامه داده و  كتاب خود در هر بندلوكرتيوس به يورش به دين و خرافات 
، با سپاس از كندسپس اعالم مي. كنديمسخناني از اپيكور در هر نوبت بازگو 

ويش را خ ندتوانيم هاانساناكنون » دين لگدمال گشت.«اپيكور و ديگران  يهاكوشش
  واقعي رسيده است. طوربهو نوبت درك جهان  از زير بار دين آزاد كرده

  

  

 
كه حتا امروزه از بيخدايان پرسيده ييهاپرسشيكي از بيشترين

 هاآنچرا  -ناچار به نقد دين هستند هاآناين است كه چرا  شوديم
خود باور داشته، چسبيده و دين را رها  آنچهبه سادگي به  توانندينم

سازند. لوكرتيوس كوشيد تا اين پرسش را پاسخ گويد. در گام نخست 
با پوشش  عتيفراطب يهافرضشيپ زدودنبدون نشان دادن و 

ان وديدن و كاوش گيتي به عن ،هاانسانبر انديشه و فرهنگ  نشيسنگ
 (برويد به بندهاييگاهي طبيعي و مادي ناشدني و ناممكن است. جا

نزديك به آخر اين بخش و خواهيد ديد كه كار همانندي در اين 
پس و س» پاكسازي راه«حال انجام است: نخست بخش  كتاب نيز در

 ).امآوردهرا » ساخت ديدگاهي نو«بخش 
  

از دين، جهان را از ديدگاه دموكريت و اپيكور  مسيرلوكرتيوس پس از پاكسازي 
 توانديمماده  ديگويم. كنديمكه بدون مداخله خدا كار  يطبيع ، جهانكنديمتشريح 

از قانون پايستگي ماده  يانسخه شيپسال  2،000 بيش از به وجود بيايد و نابود گردد،
كه در روند بي  - نامديم» چيزها يهمهبذر «كه - هاستاتم. جهان پر از چديپيمرا 

  تركيب و جدا شده تا هر چيزي را به وجود آورد. ،آميخته شدناز پايان 
وح كه ر ديگويملوكرتيوس به مرگ يورش برده و هم چون يك ماترياليست 

يا آگاهي) فرآورده پيكر است. پس از اين كه جان از پيكر بدر شد آگاهي نيز با آن (
داشته  ه. اين روند هيچ گونه حسي و احساسي را پس از مرگ پايدار نگرسديمبه پايان 
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كه به اين معناست كه هيچ احتمالي براي عذاب و شكنجه شدن به دست خدا وجود 
  ندارد.

 انگيزيو به طور شگفتي پيش رفته برگ پس از برگ دي ريروم ناتوراكتاب 
، تغيير فصول سال، نظم ايرؤاحساس، جنس، عشق، خواب،  و فرضيه انگاره پيرامون

و حركت سخن  هايماريب، لرزهنيزم، اوهوآبسيارات،  يهاجنبشاجتماعي، سياست، 
كاو شخص كنج هركه  ايپديدهاز هر قابل درك و باورنكردني  ياههيسيك  - ديگويم

رباره شمار دجا در اينلوكرتيوس . سازدميبه احتمال بسيار پيرامون گيتي سرگشته را 
  .ديگويمدرست  انگيزيشگفت فراواني از جستارها به طور

 ييدتثبيت و تااست كه انقالب دانشيك تنها با كننده اي خيرهانديشهاين 
و كنجكاو  گرمشاهده بزرگانشمار اندكي از  مغزكه در  هجستارهاي بسياري رخداد

  رومي به جوالن در آمده بود.-يوناني
  

  رودشاهكاري كه نزديك بود از چنگ بشريت به در 
در طول  هاكتابيكي از ارزشمندترين  ناتورادي ريروم چندان دشوار نيست كه دريابيم 

 هنگام پيروزي تعصبتاريخ است. شيوه اين كتاب براي نگاه كردن به جهان در 
ميالدي)  1417خورشيدي ( 796گم شد ولي در سال  وسطيقرونمذهبي در 

پايدار  و واسطهيبژرف،  تأثيرياين كتاب باز دوباره يافت شده و  يهاسينودست
  جهان غرب گذاشت. يشياندشنروبر مسير 

 شود.اين كتاب يافت ن يهانوشتهدستولي اين پيشامد نزديك بود هرگز رخ نداده و 
يونان و روم باستان در سده پانزدهم ميالدي افزايش  يهانوشتهدستيافتن شدن 
ه و در گوشيافت شد كه  ييهاصومعه درجهان عرب و برخي ديگر  دريافت، برخي 

باستاني  يهاكتاب ايدنتارككاتوليك  يهافرقهشمار اندكي از  بوده واروپا  كنار قاره
 بنگريد). 6و رونوشت فراهم كرده بودند (براي جزييات بيشتر به بخش  داشتهنگهرا 

خش در سراسر اروپا پ شدهگمرنسانس مشتاقانه در جستجو اين گنج  انيگراانسان
  شدند.
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در هنگام فارغ بودن از وظايف  ارچيان كتاب بود.يكي از اين شك ١پوگيو بارچولوني
به عنوان منشي پاپ، در سفرهاي به سراسر اروپا چندين كتاب اصلي دوران كهن 

واقع در  ٢را از قفسه كتابخانه صومعه فولدا دي ريروم ناتورارا يافت. هنگامي كه كتاب 
 رنگديب جايي كه اكنون ميان كشور آلمان است بيرون كشيد، نام نويسنده را

خ نگاران سيسرو و تاري يهاكتابشناسايي نمود. نام لوكرتيوس با ستايش فراوان در 
او از دست رفته است. البته همه  يهاكتاب يهمه شديمآغازين آمده ولي گمان 

سده پس از  15ولي خوشبختانه -لوكرتيوس نيز كمابيش از ميان رفته بود هانوشته
آخرين نسخه در حال فروپاشي از تنها كتاب مرگ نويسنده پوگيو بارچولوني 

  اين فيلسوف را در دست گرفته بود. يشدهشناخته
نفوذ پر شمندانياندپوگيو چندين رونوشت از اين كتاب فراهم كرده و به دست 
ه كتاب ك نديگويمرساند و جهان ديگر هرگز مانند پيش نشد. بسيار از پژوهشگران 

نگ كه آغاز زداد  انانديشه و تصور اروپاييچنان تكان پر زوري به  دي ريروم ناتورا
  نوين امروزي گشت.جهان و حتا  شياندروشنرنسانس، انقالب دانشيك و 

وان تحمل از ت فراتردازه نزديك به نابودي بوده بردن به اين كه اين شاهكار چه انپي 
  است.

  
  با زانگ انديشيروشننا درمان

رافات خپيروي كنفوسيوس زير بار  يگراعملسكوالر و  هفلسف وسطيقرونهمزمان با 
است  يه. اين سرنوشت هر دستگاديخروشيمپس از دوران كنفوسيوس  شدهانباشته

 كنندهمراهگ يهاشهياند كه به طور پيوسته مورد گفتگو، آزمايش و بازسازي قرار نگيرد.
وري طنده بر روي ديوار به آهستگي روي آن را پوشاننده به خزو بيخود مانند گياهان 

 و يشهياندبا آغاز سده نهم ميالدي  .خوردينمكه ديگر آجرهاي زير گياه به چشم 
ه چيني سودمندي سكوالر كنفوسيوس را سركوب يانعام رسوم عتيفراطب يهاسنت

  .كرديم
                                                 
1. Poggio Bracciolini 
2. Fulda monastery 
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باستاني كنفوسيوس، برخي فيلسوفان امروزي  يهانوشتهبا خواندن دقيق 
كه  اصلي بدست آورده و دريابند يسرچشمهتوانستند ديدگاه روشن بسنده و كافي از 

  زاده شد. ٣فوسيوسكن-اين مكتب ارزش از نو باب شدن را داشته و به همين دليل نئو
 يااسطورهو  عتيفراطب يهاشهياندكنفوسيوس با پاكسازي  هدف نئو

امعه ج بازگرداندن انديشيدن درست و اخالق عملي كنفوسيوس براي بهبود و اصالح
 1020-1077( ۴زانگ زيفيلسوفان نئو كنفوسيوس  نيترتياهمچيني بود. يكي از با 

داشت كه نمايشگر نام  ۵انديشيروشننا درماننفوذترين كتاب وي  پربوده و ميالدي) 
  كنفوسيوس خردمندانه بود. درمان كردنديدگاه وي براي 

  

  

 
تمركز  يك ينتي) 4بخش درست همانند هزار سال پيش (بنگريد به

جمه تر» الهي«به سرسري به طور چانگ بود. اين واژه نسل مهم براي 
 شوديمچيزي كه سبب «شده ولي به معناي واقعي كلمه به معناي 

به وجود خدا باور  ياگر فيلسوف» جهان همان گونه باشد كه هست.
انند . براي فيلسوفان سكوالر مآيدبه شمار ميخدا  ينتيباشد داشته 

بيعي و طچانگ و زونگ زي اين واژه به معناي قوانين و اصول فيزيكي 
  .باشديم
 

  
ه شمار ب دي ريروم ناتورامانند كتاب نيز كتاب زانگ چندان جاي شگفتي ندارد كه 

ها سخن گفته و در هيچ كدام خدا پديدهپيرامون طبيعت و ها . هر دوي اين كتابآيد
جايي ندارد. پس از اين كه خدا كنار گذاشته شد، جهان طبيعت خويش را بسيار 

  .سازديمآشكار  تريمنطقو بسيار  ترروشن

                                                 
3. Neo-Confucianism  
4. Chang Tsai 
5. Correcting the Unenlightened 
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ديگر نيز دارد. درست مانند لوكرتيوس كه با  مشتركاين دو كتاب يك وجه 
رو كه بدون ب دانستهيم، زانگ نيز كنديمدين آغاز » زشت و ترشروي«سركوب ديو 

و برگردد پيش از آن كه دستگاه انديشه كنفوسيوس را تشريح نمايد ناچار به كنار 
به  »ينتي«گويم هنگامي كه مي ،. او نوشتهودش استگذاشتن خدا از مغز خواننده خ

  ياد داشته باشيد كه:
  

 در نگراني  بدون سهيم بودندر روي زمين ين سبب رخ دادن پيشامدها تي
 است. هاانسان

 كندينمين وجدان نداشته و دلسوزي تي. 
 نداشته است.نيز ين هيچ هدفي را پيگيري نكرده و هرگز هيچ هدفي تي 

  
  بلندي به سوي درك جهان به صورت طبيعي است.اين گام 

 دادهيمديگر ترجيح  يهاانسانز مانند بسياري از يمن مطمئن هستم كه زانگ ن
ولي  .را استجابت كندبوده و دعاهاي آنان ها انساناقب رمكسي جهاني بزيد كه در تا 

درهاي آسمان را براي  ينتيرفتن در پي آرزو خود و سرگردان بودن كه چرا  به جاي
دريافته كه بهترين راه ديدن جهان ديدن واقعي آن بوده و بر ، ديگشاينمشنيدن دعا 
  است. به پيش رفتهانديشيده و همين پايه 

ت نيك اسو در اصل به طور بنيادي  هاانسانكه سرشت  كردهيمزانگ احساس 
ن هستند در بهتري ينتيو هم چنين انديشيده كه مردم هنگامي كه در هماهنگي با 

  جهان طبيعي. قوانين - باشنديمحالت خود 
از هر چيز  رتمهمف سكوالر ولسيف براي يككند كه زانگ بر جستاري تأكيد مي

 يا  آميزتريناسرار در كانونحتا روشنگري خردمندانه  گويدميديگري است و 
، اگر چيز رازآميز به نگر دهدسپس ادامه ميوجود دارد. ها پديده ترينزيانگشگفت

ردمندانه يك روشنگري خ آنجاو در  -رسيد از پرسيدن دست نكشيد تا به منبع برسيد 
  خواهيد يافت.
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جان شيدن بخدر  يابرجستهزانگ زي و ديگر فيلسوفان نئوكنفوسيوس به طور 
پيروز بودند. با آغاز سده سيزدهم ميالدي موفق و به كنفوسيوس سكوالر اي تازه
  ن قرار گرفت.هنگ چيدر باالي گستره اخالقي و اجتماعي فروسيوس كنف

  
  

  قرائت غير رسمي مريدانارج گذاشتن به 
  
بيروني  نا باورمنداناز سوي شود ميديني  يهاشهياندكه گريبانگير  يچالشنخستين 

وم سنتي اعتقادات و رس هايكاستاست كه كمبودها و  يمرتد معتقدانبرنخاسته بلكه از 
  د.را درست كننچيزها  هوار كشيده وكه  خواهنديمرا ديده و 
  

  

 
ون جايگاه مقدس ديني رنياز است تا از دياژهيودالوري و شجاعت

 5. همان گونه كه در جاهاي ديگر و بخش و جنجال براه انداختجار 
تهديد د مرتكامل كمابيش هميشه  بي ايماناننيز گفتم نسبت به 

ت در به دليل رقابدستگاه به شمار آمده زيرا براي  يتربزرگبسيار 
ي دارد رتشيباحتمال بسيار مسائل معنوي (و منابع مالي) مذهبيون 

 كه مرتد جنبش را شاخه شاخه نمايد.
  

آغازين رنسانس تا انقالب فرانسه لبريز از مرتدان دالور  يهاسالدوره زماني از 
  بوده است مانند:
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 1553( يخورشيد 932، عالم الهيات اسپانيايي كه در سال ۶ميكاييل سروتوس 
مخالفت با غسل نوزادان و باور به اين كه خدا يكتاست نه سه  به دليلميالدي) 

 تا سوزانده شد.
 خورشيدي  979بود كه در سال  كنينيدوميك روحاني فرقه ، ٧جوردانو برنو

ميالدي) سوزانده شد، محكوميت وي براي باور (درست) به اين بود كه  1600(
» يشماريب يهاجهان« هاآنستارگان خورشيدهاي ديگري بوده كه گرد 

 .چرخديم
  و » زشت يكردارها«، يك فيلسوف آلماني بود كه به دليل ٨اسپينوزاباروخ

 1650خورشيدي ( 1029در سال  ٩يهود آمستردام از جامعه» بزرگ يهابدعت«
 ميالدي) بيرون انداخته شد.

  
شامل ي مراجع يهود به ويژه سخت بوده و واسپينوزا از س اخراجحكم 

) مانند نفرين موسا به فرعون زيآمهيكنابزرگ بود كه (به طور  هانينفراز  يامجموعه
 لعنت بر او در روز و لعنت«در ده فرمان بود: در حكم اخراج اسپينوزا نوشته شده بود، 

؛ زديخيبرمو لعنت بر او هنگامي كه  خوابديمبر او در شب؛ لعنت بر او هنگامي كه 
اوند د. خشوديمو لعنت بر او هنگامي كه داخل  روديملعنت بر او هنگامي كه بيرون 

خشم و قهر خداوند بر ضد اين مرد شديد خواهد بود و همه او را نخواهد بخشيد؛ 
 هامانآسكه در اين نوشته آمده را بر سر وي نازل كند و نام او را از زير اين  ييهالعنت

هيچ كسي نبايد با او سخن بگويد يا   كنديمو همين طور ادامه پيدا »... پاك نمايد
) ترمهمفوت) شود، به او مكاني براي ماندن داده يا (از همه  10( متر 3نزديك تر از 

  او را بخواند. يهانوشته
يخدا بخوب اكنون ببينيم او چه كرده بود كه سزاوار اين لعنت گشت؟ اسپينوزا 

او  يستيبايمآيين متعارف يهود بوده آييني كه  با متفاوتنبود ولي ديدگاه وي بسيار 
                                                 
6. Michael Servetus 
7. Giordano Bruno 
8. Baruch Spinoza 
9. Amsterdam 
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نمونه وي باور نداشت كه روح ناميرا است، خدا در  براي بوده باشد.در آن خوب 
دا يا خ كه تورات را خدا فرستاده باشد كردينم، گمان كنديمجهان مداخله  كاروبار
  توجه و كوشش خود را براي يهود صرف نمايد. يهمه

  
  ممنوعهيهاكتابنمايهشناسايي
 ييهاكتابممنوعه، فهرستي از  يهاكتاب، يا نمايه ١ايندكس ليبريوم پروهيبترويوم

. اين رفتيمبه شمار  آورانيزبود كه از سوي مذهب كاتوليك براي اخالق يا ايمان 
ميالدي) چاپ شده و  1559خورشيدي (هجري  938فهرست نخستين بار در سال 

  .گشتيمهر سال به روز رساني 
ادي براي همان گونه كه شايد انتظار برود اين نمايه مانند فهرستي پيشنه

دانشيك مانند كارهاي يوهانس كپلر،  يهانوشتهو از  رفتيمآزادانديشان به شمار 
وزا، باروخ اسپين ،فلسفي ميشل دو مونتين يهانوشته و ٢نيكوالس كوپرنيك و گاليله

گرفته تا طنزهاي چشم باز كن جوناتان سويفت و  ٣پل سارتر ديويد هيوم و ژان
  .گرفتيبرمرا در  ۴اراسموس وسيدريدز

ممنوعه غيرعملي  يهاكتابميالدي) كل انديشه  1966(هجري  1345در سال 
ه گشت. نماي رنگكمتار و  ياخاطرهشده و انحصار فرهنگي مذهب كاتوليك نيز 

  به نگر رسيده و مذهب آن را كنار گذاشت. زيانگشگفتديگر يك چيز كهن 
  

 در ديگر شماريبمرتدان  كتابمرتد به همراه افراد سه اين  ي هرهاكتاب
افتخاري بر سر هر مرتدي كه ارزش تاج  - داشتمذهب كاتوليك جا فهرست نمايه 

  اين اصطالح را داشت.
  

  سموساستايش ابلهي به همراه ار
                                                 
1. The Index Librorum Prohibitorum 
2. Johannes Kepler, Nicolaus Copernicus, and Galileo Galilei 
3. Michel de Montaigne, Baruch Spinoza, David Hume, and Jean-Paul Sartre 
4. Jonathan Swift and Desiderius Erasmus 
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در حال گذراندن يك روز تعطيل در  ميالدي) 1509خورشيدي ( 888در سال 
 آورشگفتيك كتاب دالورانه  ١اراسموس وسيدريدزيك روحاني آلماني به نام  سيانگل

 نچهآاين كتاب، كتابي خشن با يورش سخت به ضد دين نبود مانند كوچك نوشت. 
سال بعد نوشت. كتابي معترض و مسخره كننده دين نيز نبود بلكه  8كه مارتين لوتر 

  اره اروپا گشت.كتاب ق نيترپرفروشكتابي كه به تندي  -بود  گراانسانكتابي سراسر 
مراه با ه واسطهيبنخستين بار كه اين كتاب گيرا و جالب را خواندم دو انديشه 

  چندين عالمت تعجب در ذهنم درخشيد:
 »!مانند اين بود كه هفته پيش نوشته شده است« 
 » كه نويسنده را به خاطر نوشتن اين كتاب نكشته باشند! كردمينمباور« 

  
  ن كشته شده بود.ولي نه هفته پيش نوشته شده و نه نويسنده آ

مذهبي كه بهر -كه مذهب كاتوليك زمان خودش  كرديماراسموس احساس 
، غير اخالقي و از صراط مستقيم گمراه شده ويران -حال خودش نيز بخشي از آن بود

  ٢ريتخ . براي همين از ايزدبانوديدينمجهان را نيز بسيار بهتر  است. ولي از سوي ديگر
  نا پراكندكه بهايي انسان ،يك سخنراني داشته باشد هاانسانستايش  درجست تا  هبهر

 نامهشيستاكوشيده بودند. كتاب  ابلهيترويج و بزرگداشت  درو گسترش حماقت 
  كوشش بود.اين نتيجه  ٣خريت

 خريت. ايزدبانو آغاز نمود حوزه ديناز بيرون هنر وي اين بوده كه سخن را 
ودش خ ترازهمرا ستايش كرده سپس به ستايش خدايان  اننخست حماقت فيلسوف

توصيف خوبي دارد. سپس ايزدبانو نگاه خويش را به زنان و مردان، به  -پردازديم
رزمندگان و هنرمندان، به شاعران و سياستمداران، به پزشكان و شاهزادگان و عامه 

لمان گرفته تا . پس از اين بر چندين ملت از آچرخانديممردم در زمان نويسنده 

                                                 
1. Desiderius Erasmus 
2. Goddess Folly 
3. The Praise of Folly 
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حظه ل. خانم حتا چند فرستديمبراي وي درود  دادهانجام  ييهاكوششبه خاطر  هاترك
  .گذارديمتمسخر خاستگاه دانش وقت براي 

را  تايزدبانوي خرينوك ستايش سپس به آرامي، يا شايد بسيار به آهستگي 
اعي ت ارتجنخست به سوي الهيا وبه روحانيون و پژوهشگران مذهب مقدس كاتوليك 

نوشته شده كه انگار روحانيون خودشان  يجور، ديگويماراسموس چرخانده (كه  هاآن
و آخر هر هفته از جهنم ديدار  شناسنديمخداي مادر را از نزديك به طور شخصي 

 و سرانجام به باورهاي و -گفتگو كرده  هاآنو تنبلي  يپرورتن) سپس از كننديم
، ناداني و كردارهاي فراواني غيراخالقي و رياكاري زننده آنان اشاره اعتقادات آنان

  هه! ههههاهه،  طورنياكه . كنديم
برگ  80شيوه اراسموس در اين كتاب به سادگي باشكوه و زيركانه بود. در 

ه به ماليم سخن گفته، خواننده را وادار بخوانندگان با نخست يا كمي بيشتر يا كمتر 
. پس هنگامي كه مردان دين به كانون توجه سازديمران و حتا خودش خنديدن به ديگ

ا انصاف را رعايت كرده به ويژه به اين دليل كه اراسموس خودش هانگار تن گذارنديمپا 
را به  اهزبانآمده در آن به اندازه بسنده و كافي بود تا است! ولي نكته  هاآنيكي از 

شدن مغز و زبان براي  ختهيآم اروپا كار اندازد.جنبش انداخته و مغزها را در سراسر 
موس دوست مارتين لوتر بوده و هر دو هم ديگر را اين به هيچ رو خوب نيست. اراس

يزدبانوي ستايش اكتاب  پندارنديم نگارانخيتارو شمار بسياري از  كردنديمستايش 
چند سال ديرتر آغاز  كهآماده ساخته  پروتستان طلباناصالحزمينه را براي  خريت

دوستان نزديك پاپ ژوليوس دوم بوده و  گشت. ولي از سوي ديگر اراسموس يكي از
  نه بابا! آهبوده است.  يگنجشك كيجكيجتنها اراسموس كتاب گذشته  هانيا يهمهاز 

ردار كاگر اراسموس براي نوشتن آن زبان طنز را به كار نگرفته بود، در آن 
باال نداشت هر آينه چوبه مرگ  يهاردهنكرده و دوستاني در  كسان ديگري را مسخره

يدا پبدي . مرتدهاي ديگر براي كاري بسيار كمتري سرانجام شديمبرايش آماده 
  كردند.
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 1559خورشيدي ( 938در سال  ١پاپ پل چهارم رفتيمهمان گونه كه انتظار 
را در نمايه  خريتستايش ايزدبانوي اراسموس هم چنين  يهاكتاب يهمهميالدي) 

ممنوعه گذاشت. ولي در آن زمان اراسموس به آرامي درگذشت و به هر  يهاكتاب
ترتيبي ديگر بسيار دير بود كه جن را به شيشه بازگرداند. اين انديشه ديگر پخش شده 

از اين  -تا برسد به بيخدايي -و مسير آزادانديشي  يشياندروشن، يطلباصالحبود. 
  به بيرون پرواز كرد. شدهتراشيدهاهرانه م دارخنده بطري

  
  خردورزي همراه با پين

  

  

 
) يك نمونه و مثال عالي از انساني متدين 1737-1809توماس پين (

است كه انديشيدن بيرون از چهارچوب بسته درباره دين او را نه 
و فكري الگ يبستهتنها براي ديگر خداپرستان بدون چهارچوب 

را  چوب دينرها كه كل چهاگراندانمساخته بلكه براي بيخدايان و 
  .است بخشالهامدور انداخته 

  
زنانه شده و  بندنهيسنخست يك دوزنده زاده شده،  سيانگلدر  ٢توماس پين

 هاتيالفعمحلي شركت جست، توانست مردم بسياري را در اين  يهاتيفعالسپس در 
 نيرانكلفاو با بنجامين  دوست دارند انجام دهند. ردهندگانييتغكه  گونههمانبرانگيزد 

رگير انقالبي د يهاتيفعالرهسپار گشت و به تندي در  هايكلنديدار كرده به سوي 
  گشت.

را نوشت كه  ٣عقل سليمپين كتاب ميالدي)  1776(خورشيدي  1155در سال 
ها بود. شيننانديشه استقالل در ميان كلني استوار براي ياپشتوانهبا  معتبر يارساله

                                                 
1. Pope Paul IV 
2. Thomas Paine 
3. Common Sense 
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 توانديم هايكلنن وجود نظام شاهي ووي هشدار داد كه بد انگليسي به وفادارانيكي از (
ون اين يك عبارت مصطلح ناك.» روددموكراسي سوي رو به تباهي و به «به تندي 

را برگزيد، اخراج شد و سپس به فرانسه رفت و  كنگرهدر رابطه با  ياست.) پين شغل
هجري  1172در  فرانسهانقالبي درگير گشت. در  يهاكنشتندي در  هنيز ب آنجادر 

ميالدي) هنگامي كه قدرت دست به دست شد وي دستگير و  1793خورشيدي (
  زنداني گشت.

جايگاه  ۴ورزيخرددوره پين هنگام زنداني بودن در فرانسه با نوشتن كتاب 
خردورز، رك و  يهاكتابآزادانديش تاريخ را بدست آورد، يكي از نيرومندترين 

  براي يورش بر ضد دين كه تا كنون نوشته شده است. آورالزام
د كه بواين اين به معناي آن نيست كه پين بيخدا بود. هر آينه دلواپسي او 

نابود  هايخوبش را با همه خوي ،هانيد يهمهشر از ميان بردن  ياربانقالب فرانسه 
تي كشدر اين  مبادا«گشت،  دوره خردورزينخستين انگيزه وي براي نوشتن  سازد كه

ز ما نگرش اخالقي را ا ،قالبي دولتي و الهيات نادرست يهادستگاهشكسته خرافات، 
را از دست داده و الهياتي كه درست است را از دست  گراييانساندست داده نگرش 

  ».مياداده
خداانگار راستين تنها يك خدا «گفته كه بوده و  تيا دئيس ۵خداانگار انسانيپين 

ي درباره قدرت، فرزانگ يشياندژرف رندهيدربرگدين خداانگار «سپس ادامه داده .» دارد
او را در هر كردار نيك، دانشيك و  هاكوششو مهرباني خدا در كارهايش است و در 

را بررسي  2(براي جزييات بيشتر درباره دئيست، بخش  »مكانيكي الگو قرار دهد.
  كنيد.)

ه چگونه ك دانستيمكه پيش از پين زندگي مي كرد،  مانند اراسموسپين نيز 
از  روشنضروري خودش آماده سازد. او با يك گزاره  يهاگفتهبراي شنوندگان را 

  . توماس پين باور داشت:كرديمديدگاه خودش آغاز 
  

                                                 
4. The Age of Reason 
5. Deist 
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 ر داشت و اميدوار بود كه جهاني پس از مرگ باشدبه يك خدا باو 
 باور داشت هاانسان يبه برابر 
  اختنشاد سوظايفي دارند مانند دادگري، عشق به مهرباني و  هانيدباور داشت كه 

 ديگران
  برپا شده اختراع انساني است كه ساخته شده تا  يهانيدباور داشت كه همه

 را وادار به بندگي كرده و درآمدزا باشد هاآنمردم را بترساند و 
  يا هر  هانيداين  يهاآموزهباور داشت كه با اين وجود همه مردم حق دارند به

 انديشه مذهبي ديگر با راهنمايي خرد و شعور باور داشته باشند.
  

كه براي مرتدان اسالم آشناتر بوده و در  پردازديمسپس پين به جستاري 
كه اعالم پيامبري خودخوانده به طور چشمگيري  -نوشتم هاآنپيرامون  10و  5بخش 

است. ديدگاه پين پيرامون نبوت  زيبرانگشكباور به آن براي خرد بوده و  فيضع
 چشم خوب ولي ديبگوشود: اگر خدا با كسي سخن  يبندجمعبه صورت زير  توانديم

براه نباشيد كه من شهادت آن شخص را باور كنم. به جاي اين به جهان طبيعي 
  كه كتاب آسماني يك خداانگار است. پردازميم

  
  بيشتر از دوستاني با اعتقادات ديني غيررسميهايكمك

باورمندان مذهبي غير سنتي كه صداي تلق وتلوق  ينوشتهبنيادي ديگر  يهاكتاب
  قفس اعتقادات مذهب رسمي را در آورده شامل:

 1803خورشيدي ( 1182توماس جفرسون در سال  جفرسون: كتاب مقدس 
امريكا خدمت  جمهورسييرميالدي) در اوقات فراغت زماني كه به عنوان 

ل معجزات را از انجيو  عتيفراطب يهانوشتهيك قيچي برداشته و همه  كرديم
اخالق و داستان اصلي انساني عيسا را نگه  يفلسفهبريده و تنها جستارهاي 

وس پيروان نئوكنفوسي يهاكوششآن با  يهمانند انسان را به به راحتيداشت. 
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راي (باندازد ميكنفوسيوس يهاآموزشازعتيفراطبجستارهايبراي زدودن
 بنگريد). 5آگاهي بيشتر در اين باره به بخش 

 :ديويد هيوم اين گفتگو را در ميان سه دوست  گفتمان پيرامون دين طبيعي
خيالي نوشته كه به گفتگو پيرامون سرشت و طبيعت خدا پرداخته و چه بسيار 

ستند ه رأيهمدرباره خدا بداند. بيشتر پژوهشگران  توانديم(يا چه كم) انسان 
است. يومخود هنا آشكار دئيستي  يهادگاهيد اين سه تن نيترشكاككه فيلو، 

  نديشمنداز چندين ا توماس جوناتان جكسون آلتيزر يكي :مسيحي بيخداانجيل 
ميالدي)  1960خورشيدي ( 1340مياني دهه  يهاسالمذهبي بود كه در 

را برپا نمود. هر چند برخي ديگر از اعضاي اين جنبش » خداي مرده«الهيات 
كه  تگفيمهرگز وجود نداشته ولي آلتيزر  باور داشتند كه به راستي خداي

خدا بوده ولي بعد به معناي واقعي كلمه به عنوان مسيح بر روي صليب مرده 
ه راه بوده ك ياشهياندبود ولي بهر حال  زيانگشگفتاست. اين يك انديشه 

ديگري را براي درك جهاني بدون خدا پيش كشيده و به جاي تمركز بر خدا 
 اخالقي مسيح كانوني و متمركز شوند يهااميپبر روي  هاانسان خواستيم
 :يكي از چندين كتابي كه اسقف جان شلي  مسيحيت نوين براي جهان نوين

ول تاريخ طروحانيون تندرو در  نيتربرجسته ازيكي شايد كه  اسپانگ نوشته
» ددگرگون شود يا از ميان برو«كه مسيحيت  كرديمباشد. اسپانگ پافشاري 

كه دگرگون شدن آن بايد بدين صورت باشد كه بپذيرد هيچ خداي  گفتيمو 
درباره رخ دادن معجزه نادرست  يهاداستان يهمهوجود نداشته،  عتيفراطب

 يهاابكتمسيح داستاني گمراه و وحشيانه بوده و بوده و روايت قرباني شدن 
 زندگي مدرن نيست. ستهيشاآسماني داراي اخالقي درخور و 

مقدس، مسيح به صليب كشيده شده را بايد  يهاكتاببه سخن ديگر: تنها خدا، 
 مسيحيت دين خوبي است. آنگاهكنار گذاشت 
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 -آسماني ديگر  يهاكتابپيرامون  دوره خردورزيپين در بخش دوم كتاب 
. ددانيمناب  يهاافسانهرا  هاآنبه روشنگري پرداخته و  -يهودي مسيحي  يهاكتاب
ها آن دروني هاتناقضمقدس را كتاب به كتاب با اشتباهات بزرگ و  يهاابكتپين 

به  هميشهكه  نديگويم آسماني يهاكتابكارشناسان امروزه . اگر چه كوبديمدر هم 
ن در ميان نخستين افرادي بود كه فپين ولي (بسيار گسترده) اشاره شده،  يهاتناقض

 هاتابككه اين روشن ساخته و  -آسماني به كار گرفت  يهاكتابپژوهشگري را درباره 
  درست در نقطه مقابل قرار گرفته است.بلكه  هدندابوي گل سرخ 
ي ر همهدبود كه او  يامسخرهبراي پين بدكرداري پوچ و  يترمهمبسيار  جستار

هر چند منظور به هيچ رو سراسر آن نيست) در به ويژه ( - ديديمآسماني  يهاكتاب
خوانندگان دوران زندگي پين ديدن فهرستي از تجاوز، قتل، رات. براي بسياري از تو

ام عيار لرزه تميك آسماني  يهاكتابكه همگي به دستور خدا در  يكشنسلبندگي و 
كتاب ن در ايچيزهاي وحشتناك اين شنيدند مي مردمكه بوده نخستين باري  زيرا هبود

 آسماني يهاكتاب. آن روزها نيز مانند اين روزها بيشتر جستارهاي آمده است ۶خوب
. افزون بر اين هر چند شديمفيلتر باالي منبرها پيش از رسيدن به گوش امت 

پاياني سده  يهاسال هايسخنرانم راه خود را در بسياري از عذاب جهن يهاداستان
نده نزبه راستي جزييات اين و نهفته آن جزييات در  بدي بيشتري، افتييمهجدهم 

  بود.امر نويي براي بيشتر خوانندگان پين 
ني براي نويشيوه  به عنوانبه خداانگاري اي هاي تازهلبستگيد دوره خردورزيكتاب 

 ياهاستداللساخت. از سوي ديگر هر چند پين خودش بيخدا نبود  را زنده يدارنيد
ز و طبيعي ا ارزشمندرا يك بخش  خردورزيدوره وي بر ضد دگم و خرافات كتاب  پرزور

  ميراث نوشتاري آزادانديشي ساخت.
ي مصادره كنندگان ب اعتقاداتشو شيواي پين درباره باورها  يهاعبارتبا وجود 

 يهاالسبيخدا بودن را زدند. پين  اساسيبرحم دين مسيحيت به وي تهمت بيخود و 
ي مردم از و ييهادگاهيدچنين دليل پاياني زندگي را در امريكا سپري كرده كه به 

                                                 
6. Good Book 
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شور اين ك ادگذاريبنشش تن در مراسم به خاكسپاري دوري كرده و منزوي بود. تنها 
  حضور داشتند.

او زندگي طوالني داشت، چند «ترحيم وي نوشته شده بود،  يهايآگهدر يكي از 
  »فراواني رساند. يهابيآسكار خوب كرد و زيان و 

  
  

  پاكسازي راه و مسير
  

. داشتنياز بيداري وسطي براي قرون خواب نيمروزيپس از اروپا چند صد سالي را 
ي براي هم چنين انگيزهو انقالب دانشيك براي  يازهيانگاكتشاف دوباره دوران كهن 

جهان و زندگي در اين جهان گشت. با آغاز سده هجدهم ديدن شيوه نوين و غيرديني 
گري بر پا گشت. به نام دوره روشن هنگي و خردورزيفر جنبشميالدي يك 

براي  يازهيانگتا فراگرفتن و افزايش آگاهي  خواستنديمانديشمندان اصلي اين جنبش 
گو آغازين گفت يهادورهپيرامون پيشرفت و بهبود جامعه شود. درست همان گونه كه 

 ديشيدنان راهدر ناكارآمد و دست و پاگير  يهاوهيش دورانداختن وظيفه،كردم نخستين 
پيشين، انديشمندان عصر خرد  هادورهاين درست مانند انديشمندان بود. افزون بر 

ديده و  هاشهياندرا هم چون دست و پاگيرترين  عتيفراطب يهاشهياندخرافات و 
  ود.از مسير كنار زده ش ييهاآموزهچنين انديشه و  درنگيببنابراين ضرورت داشت تا 

كوالر برپا نوين س ينيبجهانپيش از اين كه بتوان يك  گفتنديماين انديشمند 
ار فراتر هر آينه اين روند بسي  كهنه را.انديشيدن  يوهيش» بشكنيم طلسم«ساخت بايد 

در سراسر سده نوزدهم و بيستم ادامه يافته و به سده بيست و  يشياندروشناز عصر 
 ستااز اين دسته سه كتاب ارزشمند  يدهندهنمايش زيرين  بخشيكم رسيده است. 

از ذهن و  عتيفراطبباورهاي به زدودن تيرگي و ناپاكي كه گرايش  ييهاشهيانديعني 
  فرهنگ مردم داشتند.
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  روحاني بيخدا كياز سوي ناباوري  زيپنهان سا
ك يزندگاني تصور بيش از  گانهدو يزندگ با از مردمشمار اندكي زندگاني 

ست درژان ميله  موضوع به طور دقيق دربارهولي اين جالب توجه است روحاني بيخدا 
  بوده است.

ميالدي) بود و فرانسه به تازگي نزديك  1689هجري خورشيدي ( 1026سال 
ودش كه خ طوري-به يك سده جنگ ديني تلخي را به پايان رسانده بود كه ژان ميله 

سال او در شغل  40اي روحاني بخش شد. بر -»براي خشنودي پدر و مادر« هگفت
كوشش خويش را براي بهبود زندگي مردم ناحيه  حداكثرخويش انجام وظيفه كرده و 

ميالدي)  1729خورشيدي ( 1108خودش به كار گرفت. ولي با درگذشت وي در سال 
ه ك نويسدستچهار رونوشت از خاطرات  -يافتند  آورشگفتمردم همان بخش چيز 

نوان ع بيخدا است و كمابيش هميشه نيز بيخدا بوده است. در آن ميله گفته بود كه يك
 -»٧جهان يهانيدروشن و بديهي از بيهودگي و دروغين بودن  يهابرهان-خاطرات 
. تصور كامل آن به طور كامل به مانند سازديموي را روشن  يهادگاهيد به روشني

رويدادي شگرف و پرماجرا است. هر روز در ده سال پايان زندگي ميله وظايف روحاني 
و دست به  اشتهدبرقلم و دوات را  گشتهيبرمخويش را انجام داده سپس به خانه 

 كه روز را در خدمت آن سپري كرده بود. نتيجه زديميورش به همان ديني و خدايي 
ع بلكه در واق -يك بيخدا نبود يهادگاهيدكار او نخستين نوشته در حد كتاب از 

  يك بيخدا با نامي بر روي آن بود. يهادگاهيدنخستين كتاب از 
ك شناخته شده براي همگان نيز يبيخداي نويسنده نخستين  -است درست بله 

 كوهشنرا باورهايش  پنهان كاري وي پيرامون توانينمهر آينه  روحاني كاتوليك بود.
سنگين بود. ميله كتاب را  و جرمدر فرانسه آن زمان هنوز يك بزه  مرتدشدننمود. 

وزش قلب پ صميماز ها آنپيشكش كرده و به دليل فريب دادن  به مردم بخش خويش
يار ه بودن بس. ميله نوشته كه راست گفتن به مردم بخش در زمان زنده بودطلبيد

خطرناك بوده و براي همين تصميم گرفته كه حقيقت را پس از مرگ آشكار سازد. 
                                                 
7. Clear and Evident Demonstrations of the Vanity and Falsity of All the Religions of the 
World 
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ميله به همه جزييات كار خويش انديشيده بود و براي اطمينان كه مردم بخش او 
را خواهند ديد در دفتر كارمند شهر ثبت كرده بود و به  اششدهنوشته  يهاكتاب
  رونوشت را به مردم حوزه خودش تحويل دهند. گفته كه پس از مرگش چهار هاآن

  ميله گفته بود كه : كتاببخش اين  93در 
  توهم، اشتباهات، دروغ و افسانه«بوده كه با » زهدفروشي يهاكودن«روحانيون« 

 را كنترل كنند. هاآنمشتاق فريب ديگران بوده تا بتوانند 
  گفتن بر خالفكرده به دليل سخن حس مي» رنج و بيزاري شديدي«ميله 

اشتباهات احمقانه، خرافات بيهوده «مردم در  داشتننگهخويش و راستين باورهاي 
وده ب» بيزارنفرت داشته، محكوم كرده و از بنياد از آن از آن كه  يپرستبتو 

 است.
  ندارد. هانيداز ديگر  يكمدست يپرستبتمسيحيت در نادرستي، بيهودگي يا 
  انسان بوده و خدايي وجود ندارد. يساخته هانيدهمه 
  است. دهيترسيم عاقبت كارولي از » تركدباز خشم «بوده ميله صدها بار نزديك 
  كنديماست كه او با جزييات به آن اشاره  يتناقضاتانجيل پر از. 
  هست. هاانسانو تقسيمات در ميان  هاجنگدين خميرمايه 
  ژرف غيراخالقي است. يهاآموزهافزون بر اين كتاب آسماني پر از 
  ديگري در دسترس است. يهاراه -مردم نيازي به روحانيون ندارند 

  
آن  نگدريبكه مراجع كاتوليك خاطرات ميله را يافته و  داننديم نگارانخيتار

ي و بدون هيچ نشان شدهسپردهزيرا ميله در مكان نامشخصي به خاك  بررسي كردهرا 
ا است. ميله بدون هيچ ردي تنهبه آن نشده  يااشارهدر دفتر ثبت بخش كليسا هيچ 

  تنها استثنا كتاب وي بود. -ناپديد گشت
 تابكانجام گرفت رفتاري بود كه درباره با جسد ميله ي كه از رفتاربدتر ولي 

باورهاي  . چون ولتر مشتاق بوده كهانجام گرفت سال بعد 30دستان ولتر  دروي 
) يك نسخه كوتاه شده از 2(بنگريد به بخش خداانگاري خودش را آشكار سازد 
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ر دخاطرات منتشر كرده كه همه ارجاعات به بيخدايي ميله قلم زده شده و بنابراين 
تر حتا . وله استگويا دئيست و خداانگار بوده كه بر ضد كاتوليك انقالب كرد ظاهر

» اهمخويمخدايا از تو « ديگويمكه  سازديمسراسر دروغين از جانب ميله يك عبارت 
د. كه از آن دور گشته بودرآوري » دين طبيعي «به شكل نخست خود مسيحيت را تا 

 - وجود ندارداصلي  يهانوشتهدستكه اين گفته دروغ است زيرا در  ميدانيم( ما 
  .)شوديمهم ولتر ديده درهم و بر  هانوشتهتنها در 

ه اشيم چون خاطرات ميلبا وجود اين خيانت در امانت بايد از ولتر سپاسگزار ب
 هر چند -عصر خردورزي آورده است  آغازكنندگانرا به كانون توجه انديشمند و 

  .خودش را بار نخست با آن آراسته است
  

  همراه با دولباخ عقل سليمترويج 
بهرحال  -بود  يشياندروشن فيلسوفان يكعبهميالدي پاريس  1700پاياني  يهاسالدر 

يگير اگر شما انديشمندي، پ .از كوره در برود شخصي تشبيهكه با اين  كنمينمگمان 
مانند  هاشهيانددگرگون فرهنگ اروپايي بوديد پاريس جايگاه شما بود، جايگاهي كه 

 ياشهياندگذشته هيچ  هانيا يهمه. از شوديمه و پيشرفت در هوا احساس ثروت بود
) 1723-1789، يا بارون دولباخ (٨نيرومند و نوين پاول هنريش يهاشهيانداز  تركينزد
دان جايگاهي براي انديشمنكه  ساختهدر پاريس  يتاالروي نبود.  كانون توجه مردمبه 

 گفتگو و بحث كنند كه موتور آزادانديشي را به كار ييهاشهياندتا پيرامون بود بزرگ 
  انداخت.

كه بل ديديمنه تنها دين را دروغين  يحلقهمانند بسياري از افراد در دولباخ 
 1761خورشيدي (هجري  1140سال . در دانستيمآن را چون سدي در برابر اخالق 

 وي برگه بزرگ اعالميهنخستين اين را نوشت  ٩مسيحيت عرياندولباخ كتاب ميالدي) 
  را نوشت. هابرگهشمار بسياري از اين  بر ضد دين بود سپس بعدها

  
                                                 
8. Paul-Henri Thiry 
9. Christianity Unveiled 
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  روحاني: پروژه مانند ميلهبه روحانيون بيخداي پنهانياري رساني
  

شمار روحانيون به راستي ناباورمند مانند ژان ميله در هيچ راه خوبي براي دانستن 
سده هجدهم ميالدي وجود ندارد. ولي در اين چند سال اين سناريو چنان فروان 

) www.clergyproject.orgروحاني ( يپروژهشده كه يك انجمن بر خط به نام 
ر كه دروحانيت  يجامعهاعضاي و ديگر  هايروحانبر پا شده تا براي كشيشان، 

  پشتيباني فراهم نمايد.شرايط دشوار قرار گرفته 
نيست كه عضوي از جامعه روحانيت سراسر هويت خويش را  غير معمولچندان 

ستوار ا فرضشيپباورهاي از  يامجموعهبر  در نهايتوابسته به اين نقش بداند كه 
 ديگر ايماني برايشروحاني اعالم نمايد كه  يكشده است. حتا امروزه نيز حتا اگر 

 ميكنارهاشحتا اگر نخواهيم به درآمد و حتا گاهي روابط خويشاوندي نيز  باقي نمانده
از دست دادن سراسري سيستم پشتيباني و جامعه خطر كرده است.  دربدون شك 

م احساسات نيرومند خشحانيوني كه نيز اعالم بي ايماني كرده آماج بسياري از رو
  .دكننيمنگاه  هاآنشده و همكاران پيشين با چشم خيانت به 

ويش را دگرگون ساخته ديگر يك روحاني كه باطن خ يهاليدلبه اين دليل و به 
 400حاني كه اينك بيش از و. پروژه ردارديمكمابيش هميشه آن را پنهان نگه 

كه شخص روحاني در چنين موقعيتي براي هم ديگري  دهديمعضو دارد اجازه 
  فراهم كرده و با همديگر رايزني نمايند.پشتوانه 

را منتشر  ١٠طبيعت يسامانهولي دولباخ تازه آغاز كرده بود. هفت سال بعد وي 
 كردها هر ترشيپسال  2000كه لوكرتيوس نزديك به  كرديمساخت كه از جايي آغاز 

  .پرداختيمو به روشنگري پيرامون سرشت چيزها در گيتي ماترياليستي بدون خدا 
سيدند نتيجه ر ولي درست مانند لوكرتيوس و ديگران كه پيش دولباخ به اين

ز سر ا عتيفراطبجهان طبيعي را تشريح نمايد مگر اين كه وجود  تواندينمهيچ كسي 
مندي بر ضد وپر زور و نير يهااستداللراه كنار زده شود براي همين كتاب داراي 

                                                 
10. The System of Nature 
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اصلي ناداني، بندگي، نفرت و  يسرچشمهباورهاي ديني بود كه اين باورها را دولباخ 
 كنندهعقان. پس به پايان رسيدن اين مورد دولباخ يك مورد بسيار شناختيمبيزاري 

بسيار فراواني وجود دارد كه  يهاليدل گفتيمه نمود. او براي اخالق بدون خدا ارائ
كرداري اخالقي داشته باشند. شما تنها نياز به داشتن احساس خوب و بازتابي  هاانسان

از خوبي براي خود و كساني در پيرامون خود داشته باشيد. خوب بودن برتري من و 
من است. اگر كردار نيكي داشته باشم راه زندگي من  يكاستو  ضعفنقطهبد بودن 

. ازدسيمهموارتر شده و اگر كردار نادرستي داشته باشم جهان زندگي مرا پر از رنج 
 - ازدسيمبر پيامدهاي جهان واقعي بنيادي براي اخالق واقعي  شدهانباشتهبازتاب، 

  .سازدتواند آن را بنميبنيادي كه ترس از خدا 
شمار ديگري را در پي داشت. در ميان  نانهيخشمگبرخي و انفجار  كتاب هيجان

بودند كه هر دو  ١١پيروي كالوينت افراد خشمگين ولتر خداانگار و فردريك كبير
و با اپر از نكوهش و انتقاد نوشتند. اين واكنش دولباخ را خيلي نترساند زيرا  يهاپاسخ

يك نام ساختگي و قالبي به چاپ رسانده هر دو كتاب را با  ياخردمندانهاقدام احتياطي 
با  وانستندتيمنبود. پس هر چند بسياري به او به عنوان نويسنده مشكوك بودند ولي 

  اطمينان گره طناب دار را به گردن دولباخ بندند.
بهر حال مردم بسياري دلبسته باال دار كشيدن دولباخ نبودند. او براي مهرباني 

خويش اعتبار داشته و در پاريس هر كسي با هر گونه  زيانگشگفتو دست و دل بازي 
 لسوفيفرا يك بار يا بيشتر داشته است. نويسنده و با او قدرتي گويا تجربه برخورد 

بر اساس مجازي، يك بيخداي سراسر اخالقي را  يشخصيت ١٢روسوكالوينت پيرو 
با يورش ي كسخوبي براي دولباخ بوده و اگر ستايش شخصيت دولباخ ساخته بود. اين 

  در پي درآمدزايي بود مي توانست كمك كند.و آداب مقدس  هاشهياندبه 
يجه را فشرده گفته بود. در نت يهانكتهطبيعت كتاب قطور و تا حدي   يسامانه

در  تخواسيمبه راستي در ميان عامه مردم نفوذ بسياري نيافته كه در واقع دولباخ 
يك گونه  - ترآساننفوذ داشته باشد. بنابراين چند سال بعد او يك نسخه كوتاه و  هاآن

                                                 
11. Calvinist Frederick the Great 
12. Rousseau 



 
 

  ي ژرف، انديشمندان بزرگهاشهياندي از شاهكارها: انمونه: 11بخش  —

 

٣٣٩

در عي طبي يهاشهيانديا  عقل سليمرا منتشر ساخته و آن را  - ١فور دوميزطبيعت  يسامانهاز 
جا  هاكتاب نيترپرفروشدر ميان  درنگيبنمود. اين كتاب  يگذارنام ٢فراطبيعت برابر

. نكردمك ك هيبلندپامقامات  فشارخوندن رپايين آوبه حتا يك درجه نيز گرفته ولي 
 دغنغمذهب كاتوليك حتا تهديد به بريدن پشتيباني مالي از پادشاه فرانسه در صورت 

  نشدن اين دو كتاب نمود.
 يهاابكتاز شيشه بيرون آمده بود.  ديويولي خيلي دير شده بود! دوباره نيز 

 ريأثتداشت به ويژه  گرينروشبسيار بزرگي در دوره  ريتأث بارون دولباخ در مجموع
تارهاي ساخ يشياندروشن يهاشهيانددر گسترش مفاهيم حقوق بشر گذاشت.  زرگيب

را گوشه و كنار جهان به چالش كشيده و سندهاي بسيار مهمي مانند  هاقدرتسنتي 
و شهروند فرانسه و اعالميه جهاني  هاانسانحقوق  هياعالم، متحدهاياالتمنشور حقوق 

دارد  يروشنگربشر سازمان ملل متحد همگي به طور مستقيم ريشه در  اصول  حقوق
  دولباخ سر برآورده است. عقل سليممانند  ييهانوشتهكه به نوبه خود از ميان  -

  
  يكلوپديآنس -»شيوه انديشيدن مردمدگرگون ساختن«

روشنگري فرانسه  يهنگامه پا گرفته در چيزهاي نيزتريانگشگفتيكي از 
مقاله از سوي چند  75،000جلدي با بيش از  35يك شاهكار  -بود  يكلوپديآنس

بود كه  ٣ده تن از نويسندگان همكار و نويسنده مسئول فيلسوف بيخدا دني ديدرو
  نوشته شده بود.» براي دگرگون ساختن شيوه انديشيدن مردم«

در نخستين چاپ پشتيباني دولت فرانسه داشت ولي سرشت تندرو و  يكلوپديآنس
ضد دين بسياري از مقاالت آن لعنت و محكوميت مذهب كاتوليك را به همراه 

ساخت  غدغن راآورد. دولت فرانسه براي نرم كردن دل دين به طور رسمي آن 
 يلوپدكيآنسيل كه به اين دل ايتا اندازه -ولي پنهاني اجازه ادامه كار را صادر نمود 

                                                 
1. System of Nature For Dummies 
2. Good Sense, or Natural Ideas Opposed to Supernatural 
3. Denis Diderot 
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تابي داراي ي، ككلوپديآنس جهيدرنتبيش از چند صد تن را به كار مشغول نموده بود.
  با جزييات و ژرفاي جالبي بود. يگرنروش يهاشهياندجوهر 

  
  مسيحيت همراه با راسل طرد  رد و

) چندين استدالل ساده و بسيار روشن 1872-1970( ١فيلسوف انگليسي برتراند راسل
يكي از » ٢چرا مسيحي نيستم«وي به نام  يلهرسابر ضد باورهاي ديني پيش كشيد. 

سيار كوتاه ب يهانوشتهو در فهرست  شدهخواندهسده بيستم  يهانوشته نيمؤثرتركارا و 
  شاهكارهاي انديشه بيخدايي جا دارد.و 

نبود كه خود را به دردسر بيندازد.  ياشخاصگويا مانند  خونرمدر ظاهر راسل 
ه ببا اين حال او بيشتر زندگي بلند خويش را در دردسرهايي سپري كرد كه بيشتر 

ره هيچ رو درباها باور داشته و به شدت به آن بهكه بود غير مردمي  يهادگاهيد دليل
. مخالفت اخالقي پر سر و صداي براي عدم درگيري انگليس در آمدآن ها كوتاه نمي

به دليل او  هارنجهيچ پاياني براي جنگ جهاني نخست وي را روانه زندان ساخته و 
  وجود نداشت.وي ضد ديني  يهايسخنرانو  يهانوشته

دين بسيار آشكار بود: او در سخنراني ديگري گفته دين  امونپيرديدگاه وي 
گونه  رايبناگفته  يهايبدبختكه برخاسته از ترس و هم چون سرچشمه  بيماري است«

ه، دين دستي در ساختن سالنامه داشت -مشاركتي نداشته  هيچنه اين كه  »انسان است.
ت ثبت را به دق هايدگرفتگيخورشي و گرفتگماهروحانيون مصري دين سبب شده تا 

دمتي اين دو خ« ديگويمنمايند. راسل  ينيبشيپرا  هاآنكرده تا سرانجام توانستند 
  »هستم و  از خدمات ديگر آگاهي ندارم. هاآناست كه من آماده قدرداني از 

سيحي يك مكند كه آغاز ميتعريف اين را با  »چرا مسيحي نيستم«راسل مقاله  
رين و مسيح بهت كنديمكه به خدا و ابدي بودن روح باور داشته و گمان است شخصي 
  بوده است. هاانسانن داناتري

                                                 
1. Bertrand Russell  
2. Why I Am Not a Christian 
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 دهديمسپس با به كارگيري انديشه و گفتار روشن كه ويژه راسل  است، توضيح 
رد ا رسنتي وجود خدا  يهااستداللمل نبوده، به نوبت كه چرا اين سه تا باور قابل تح

  .كنديمرد نيز ناميرايي و جاودانگي را  يهااستداللكرده سپس 
. پس از پذيرش شمار گردديبرمدست آخر به شخصيت اخالقي عيسامسيح 

كاستي و نقص بسيار «كه  پردازديم آنچهاخالقي ارزشمند به  يهاآموزهاندكي از 
اعتقاد عيسا به وجود و خشنودي عذاب ابدي - خوانديمدر شخصيت مسيح » جدي
  جهنم.

مي ك ا به استخوان رساندهكارد رانتقادهاي او  ديديمراسل هميشه هنگامي كه 
اي (، فتهد كه مسيح گيدر انجيل ببين ديتوانيمشما «همين گفته، . براي آمديمكوتاه 

كه براي كساني گفته  )ماران و افعي زادگان! چگونه از عذاب جهنم فرار خواهيد كرد؟
 »كه سخنراني او را دوست نداشتند. اين به واقع در ذهن من لحن خوبي نيست. شديم

درست است كه عيسا تهديد لعنت شدن را بارها و بارها در سراسر انجيل تكرار كرده 
اباور يا نكساني به كار برده كه اخالقي بلكه براي  هايكاستبراي  و كمابيش هميشه نه

مونه نفرين براي ن - ديگر يهاليدله اين دليل و به . بكافي قائل نيستاحترام كسي كه 
 تواندينمناچار كه  دينيبيم يراسل خودش را در جايگاه-عجيب عيسا به انجير و خوك 

  بداند.» مسيح را بهترين و خردمندترين انسان«
ت جه نخسردر د كنديمدين پرداخته كه گمان خود در پايان راسل به بررسي 

ت سختي اسبحران و ميل شديد براي حفاظت در زمان و ها ناشناختهبر پايه ترس از 
دن و براي فراهم كرها كار فراواني براي كاستن ناشناخته كه دانش ديافزايمسپس 

  است. انجام داده جهان طبيعت باليايحفاظت از 
. اين دارد ينياز به دانش، مهربان و دالورك و خوب نيجهان « ديگويمراسل 

كه  ييهاواژهگذشته را خوردن يا بستن دست و پاي خرد آزاد با به اندوه  يجهان نياز
 ياندازچشمندارد. جهان نياز به را نادان بر زبان رانده  ييهاانساندر زمان بسيار دور 
  »آزاد دارد. يبدون ترس و خرد

  



 
 
 

  ——————————: بازخواني شاهكارهاي بيخدايي  3دفتر 
 

 

٣٤٢

  

  نو يبينش ساخت
  

ش يك بين آوردنبه وجود  ،هم زمان با نقد ولي -قد ديني سراسر خوب و نيك است ن
ز گردد. بايد آغا ستچگونگي جهان پس از كنار گذاشتن خدا كنندهفيتوصنوين كه 

  كه درست همين كار را انجام دادند. اندازديمزيرين نگاهي به سه كتاب  يهابخش
  

  كشيدن انبوه مردم همراه با رابرت اينگرسول
  

  

 
براي دوم سده نوزدهم چيزي مانند يك دوران زرين يهنيم
ار بخش بزرگي از اين اعتبانديشي در امريكا و انگليس بوده و دآزا
) 1833-1899( ١عمومي رابرت گرين اينگرسول يهايسخنرانبه 

  تعلق دارد.
  

ي در سده نوزدهم ميالد پسندمردمسخنران سفري يك شيوه تفريحي آموزشي 
سياسي  يهادگاهيدكه  ٢ ينويليابوده است. رابرت اينگرسول سياستمدار پيشين ايالت 

و پيوسته مذهبي تندرو سرانجام او را خلع كرد يكي از مشهورترين اين سخنرانان 
  .باشديم

 خواستيماو را بر فرمانداري ايالت برگزيده ولي  ايلينوي خواهيجمهورحزب 
تن اين كه پنهان ساخ پنداشتيميي خويش را پنهان كند. ولي اينگرسول گراندانمتا او 
از عموم مردم اخالقي نبوده و اين خواسته را رد نمود.  ولي رها ساختن سياست خبر 

و درست همين كار را انجام  - آمدندينمسخنان او به پاي به اين معني نبود كه مردم 
 ،داده، هزاران تن به سخنان اينگرسول درباره جستارها و موضوعاتي از آموزش پرورش
                                                 
1. Robert Green Ingersoll 
2. Illinois 



 
 

  ي ژرف، انديشمندان بزرگهاشهياندي از شاهكارها: انمونه: 11بخش  —

 

٣٤٣

سخنان عالي و  آوردره .دادنديمگوش فرا  ته تا دينسياست و حقوق زنان گرف
ي گراندانم« -شهرت و نام مستعار براي وي شيواي وي درباره دين  يهادگاهيد

  را به ارمغان آورد. -» ٣بزرگ
هم در تاريخ آزادانديشي... خوب، البته بسيار فراوان  يفراوان مهم يهاكار

 يهايخنرانساينگرسول را بسيار پررنگ ساخته است.  يهايخنراننيست. اين موضوع س
و كمابيش هميشه بدون داشتن يادداشت براي بود. ا بخشالهامبود.  وي شيوا بود. پويا

ود ب، هر جمله آن داراي يك زيبايي ماهرانه كرديمدو ساعت در يك جلسه سخنراني 
طه آغاز ن استدالل از نق. توانايي وي براي ساختاستشايسته تكرار كه مرواريدي مانند 

مذهبي  تا به ناباوري كرديمو به بسياري كمك با او همراه كرده  گامبهگامرا  شنوندگان
 توانديمه ك گمان نكرده بودندهرگز  در واقعهم چون موقعيتي قابل رشد نگاه كنند كه 

  چنين باشد.
نان وي داراي نقدهاي فراواني از دين بود، ولي فراتر رفته ديدگاهي خهر چند س

. در يك داديماز چگونگي اين جهان براي شخصي بدون باورهاي مذهبي را ارائه 
توصيف احساسي كه به او دست داده هنگامي » هست گراندانمچرا «سخنراني به نام 

ف فرضيات متعارف ديني سرانجام از باورهاي ديني دست كشيده بود به سوي مخال
  :دشويمنيز تجربه واقعي شمار بسيار فراواني از مردم ديگر  بازتابولي  روديم

  
سانه و خدا اف هاروح يهمهكه  زماني كه قانع گشتم كه گيتي طبيعي است

وارد مغز من شد، به درون روانم راه  ، حس و احساس، خوشي آزادياست
ديوارهاي زندان فروپاشيده و سرنگون  يافت، به هر قطره خون من وارد شد.

و غل و زنجيرها  هالهيمو  هاچيپو همه  غرق در نور شد چالاهيسگشت، 
دود شد. ديگر بنده نبودم يك رعيت يا برده نبودم. هيچ اربابي در سراسر 

حتا در آسمان بيكران نيز اربابي نبود. من -ين نداشتم رز يگسترهاين 
آزاد  -ميهاشهياندآزاد براي انديشيدن، براي بازگو كردن  -آزاد بودم

                                                 
3. The Great Agnostic 



 
 
 

  ——————————: بازخواني شاهكارهاي بيخدايي  3دفتر 
 

 

٣٤٤

براي خودم و كساني  آزاد براي زيستن -خودم  يهاآرمانبراي زيستن با 
 -هاحس، همه ميهاتوانآزاد براي به كار گرفتن همه  -كه دوستشان دارم

آزاد براي كاوش، حدس زدن و خواب  -خياالت يهابالگشودن  آزاد براي
همه  يروبروديدن و اميد... من سرزنده ايستاده و بدون واهمه خوشحال 

 يهااژهوبا  ميپركنزندگي خودمان را با كردارهاي نيك  ميتوانيمجهان... ما 
 ميتوانيمرا پر كنيم. ما  مانيزندگعشق، با هنر با ترانه و با شوريدگي عشق 

 با آب و هواي ملكوتي مهرباني -كنيم زندگي را با آفتاب آبياري  راسرس
  .ميسركشتا قطره آخر جام زرين خوشي را  ميتوانيمو 

  
 بوده و هيچ ييسراحماسه نوعيوي  يهايسخنرانفهميديد منظور من چيست؟ 

 ييچ كسه بكشد.خود شنوندگان را به  هايسخنرانمانند اين  توانستينمچيزي ديگري 
» ه طالييردو«اين  يهاشعلهبيشتر  توانستينمي بزرگ گراندانمبه جز  يديگر

 نفوذ او پس از شنوندگان بي. را تيزتر كندآن  آتشآزادانديشي را فروزان ساخته و 
 1278هنگامي كه به فاصله كوتاهي پس از مرگ او در سال فراتر رفت واسطه او 

 وي را براي شدهشناخته يهايسخنرانميالدي) برادر زنش بهترين  1899خورشيدي (
  منتشر ساخت. ١ين اينگرسولآثار رابرت گركرده و به نام  يگردآورمنتشر كردن 

  
  همراه با المونت گراانسانتصور يك جهان 

  

 
 ينچند به دليل) 1902-1995( آمريكاييفيلسوف  ٢كوريس المنت

مدني بر ضد دولت امريكا به خوبي  يهايآزادپيرامون شكايت 
سبب آماده شدن صحنه براي به  هاتيشكاو اين  -شوديمشناخته 

 هاانجمنو آزادي پيوستن به  مهم فردي يهايآزاددست آوردن 
 ف بانفوذ و آموزگاري بود كهيك فيلسوالمونت ولي هم چنين  شد.

                                                 
1. The Works of Robert G. Ingersoll 
2. Corliss Lamont 



 
 

  ي ژرف، انديشمندان بزرگهاشهياندي از شاهكارها: انمونه: 11بخش  —

 

٣٤٥

 سازسرنوشتبررسي «كه كتابي را نوشت  ١گراييانسانفلسفه كتاب 
  .شوديمخوانده » گراييانسان يزكنندهيمتماو 

  
كه در گذشته نخستين بار پيرامون من عاشق اين كتاب هستم. هنگامي 

وسته كه پي آمريكاييي گراانسان، به انجمن كردميمآزادانديشي ساختاريافته كاوش 
ن تا آن چوبه عنوان خوشامدگويي براي من فرستاده شد.  گراييانسانفلسفه كتاب 

 يهنگام نگرش خويش را پيرامون دين دريافته بودم بنابراين نيازي به كتاب ديگر
تصميم  راتيتأثرد شده نداشتم. نياز به چيزي داشتم كه كارايي و  يهااستداللبراي رد 

وشنگري نمايد، كتابي كه پاسخي براي پرسشي اصلي در سر من باشد، گرفته شده ر
  »يا اومانيست هستم. خوب حاال چي؟ گراانساناوكي، خوب من يك «يعني: 

 و با تعريفالمونت برايم انجام داد. المونت باري اين كاري بود كه كتاب 
ه تعريف بب آغاز كرده همان گونه كه من در بخش نخست اين كتا گراييانسانتشريح 

(مانند  گراانسان يهاشهياندسنت ديرين  يهانشانهسپس  و تشريح بيخدايي پرداختم،
بخش دوم و سوم اين كتاب) رديابي كرده و سرانجام با روشنگري درباره ارزش و 

به پايان رسانده همان گونه كه براي بيخداي در بخش چهارم  گراانسانيك  يهادگاهيد
  .رسديم. انديشمندان بزرگ و به پايان كنميماين كار را 

وده جوري تنظيم نم اميدوارم امگرفتهرا از كارليس به وام طرح كلي در حالي كه 
 -ينيبخوشز و شگفتي و حسي از طن -باشم تا چيزي كه وي را بسيار مشهور ساخته 

 گرپيش از هر چيز دينماييد و را جستجو » Corliss Lamont«نيز وام بگيرم. بر خط 
 هيد ديد.اخوساخته شده با كدو حلوايي  يهافانوسمانند  لبخندزنانرا كارليس  ينگاره

چون  بيخدايان هنگامي كه نخستين بار كتاب كارليس را برداشتم هنوز تصوري از
 هاآنه برسمي به راستي براي پيوستن  وترشرو و رنجيده داشتم  يهاآدماز  يادسته

نه ، پر از شاديباشم  يباور نا توانميمبه من نشان داد كه المونت هنوز شك داشتم. 

                                                 
1. The Philosophy of Humanism 



 
 
 

  ——————————: بازخواني شاهكارهاي بيخدايي  3دفتر 
 

 

٣٤٦

ن بلكه هم چنيالمونت مانند خود  بر امور چيره شدندلبسته در هنگام ضرورت تنها 
  باشم. هاآنآباد كردن  در ساختن و

مانند پايان يك سخنراني » زندگيامورات «المونت آخرين بخش كتاب 
هترين بهنگامي كه مردم  رويدادهاي احتمالي به بخشالهام ستايشي -اينگرسول بود

  كنند.رو ميانسان بودن  فهيوظرا براي  يشخووجود 
ه سوي تنها كمي ب» گراانسان يتمدن«كه بخش پاياني كتاب المنت،  رميپذيم

تصويري از يك جهان بي گذشت المونت  .شوديمزياد از حد) كج  ينيبخوش( ١ياناپولي
خويش را درمان كرده، فرهنگي  يهازخم ،كه فراتر از دين رفته كنديمدرخشان رسم 

وبي خ، آزادي بيان مطلق بوده و افروزجنگاست تا  سازپولكه در آن آموزش بيشتر 
در هنوز در چنين جهاني . زيرا انسان استآزمندي افراد  همگاني و جمعي چيره بر

 طوالني را براي تصور جهاني نيستم. هم چنين زمان نيبخوشمن اين اندازه  خطر است.
ان و نه سكوالرها از مي هايمذهب. در پندار ماليم من نه كنمينمبدون هيچ ديني سپري 

  با هم خواهيم بود.و طوالني رفتني نيستند. ما همگي براي زمان بسيار بلند
ناچار محدود به  گراييانسان يهاآرمان، امگفته 2ولي همان گونه كه در بخش 

ي انگاين جهان و اين زند قرار دادنتنها درباره  هاآرمانسكوالر نيست. اين  بينيجهان
در جايگاه نخست بوده و مهم نيست كه شخص به چيز ديگري باور داشته باشد. اين 

ته ي ساخگراانسان يهاآرمانتمدني كه بر اساس كوشش براي روشنگري پيرامون 
ز هم براي من و براي بسياري ديگر الهام بخش شده نخستين چيزي بود كه ديدم و هنو

  است.
د: نبوو هم عقيده  رأيهمز سوي ديگر سخت است تا با جمله پاياني كتاب ا

 ».را بر دوش ما گذاشته استخود   رهانيدنو  يدهندهنجاتكامل وظيفه  گراييانسان«
  دارد. هاانساناين ديگر بستگي به 

  
  كاستن معجزات همراه با داوكينز

                                                 
1. Pollyanna 



 
 

  ي ژرف، انديشمندان بزرگهاشهياندي از شاهكارها: انمونه: 11بخش  —

 

٣٤٧

زينش شايد گدارند، آشنايي براي كساني كه با كارهاي وي در به چالش كشيدن دين 
ميالدي) براي  1941 -خورشيدي  1320زاده (انگليسي  شناسستيزريچارد داوكينز 

 ناختباشد. ولي مشاركت او در س زيانگشگفتيك بخش درباره ساختن ديدگاهي مثبت 
يك دانش يهانوشته بزرگ است.اين تصور به همان اندازه پاكسازي مسير از خرافات 

كي حسي از شگفتي بوده و يتأييد بر درك و  تأكيدبرابري از  ميزانوي داراي و علمي 
  است. گراعتيطبديدگاه از شگفتي  يهانمونه نيتريغنوي به ويژه يكي از  يهامقالهاز 

ويز گال يپرسشبا » به هيچ رو معجزه بسنده و كافي نيست يا حيات انيزندگ«
 بدون خدا و عذاب اخروي توانيمچگونه : برخورد فراواني با آن دارندكه بيخدايان  شوديم
ن خدا چگونه بدو، شوديمپيش كشيده كه بيشتر صورتي يا  در زندگي داشت؟ ينا و هدفعم

  از تخت خواب بيرون بيايي؟ يتوانيمبامداد 
 دشويمهر انسان كه زاده  مگر. كنديمآغاز  هاانسانوجود  دورنمايداوكينز با 

ز اگر هر يك از ميلياردها چييك پيشامد با بخت و شانس غيرقابل محاسبه نيست. 
 اشدبه جاي شما ب توانستيمميلياردها فرد ديگر  داديمكوچك به صورتي ديگر رخ 

اگر پدر يا مادر شما با شخصي ديگر ازدواج كرده يا با هم ديگر ازدواج كرده و لقاح  -
.. و .گشتيمموفق به رسيدن به تخم  متفاوتاسپرم يا يك  دادهرخدر ماه ديگري 
و صد  هاآنهمه  ،خود يهامادربزرگو  هاپدربزرگرا در باره  هااحتمالناچاريد همين 

 صورت به اينولي پيشامدها درست  ديگويماوكينز بينيد. دب هاآنهزار نسل پيش از 
) هرگز انجام نشده است. DNAاي (انديگر دي شماريب هايبنابراين آميختگي دادهرخ

ما من و ش نيسرگردان كننده ا يهايشگفتاين  اندازدستدر مسير پر « به جاي آن
  »هستيم كه در حالت عادي خودمان وجود داريم.

ه و داد وتابآبداوكينز اين سررشته غيرمتحمل را با كاركشتگي و مهارت 
ي خوشبختاحساس زمان كوتاهي زنده بودن حتا براي براي تا  سازديم وادارخوانند را 

ادامه داده  هاسالو بازخواني اين رساله در گذر  نپيدا كند. هم چنان كه به خواند
زندگاني جاويدان  كه چرا من دست مي دادبه  هاخوكبچه ضعيف همانندي با  احساس

  .هددينمهرگز رخ كه  فراوان و سپاس نخواهم داشت



 
 
 

  ——————————: بازخواني شاهكارهاي بيخدايي  3دفتر 
 

 

٣٤٨

هرگز « كنديمبازگو  ينشدنفراموشروشن در يك بند داوكينز اين نكته را بسيار 
نند يان كه ماگراانساندر هنگام مراسم خاكسپاري  جذاب يهايخواندنيكي از » نبودن

  ناباورمندان است:مزامير بيست و سوم براي 
  

 ياارهيسچشمان خويش را در روي  ه سرانجام پس از چرتي صدها ميليون سال
، دست و دل باز براي زندگاني و هارنگگري ، درخشان از جلوهبهاگرانباشكوه و 

يد باز چشمان خود را بسته باشيم. آيا سپري با ييهادههحيات باز كرديم. در گذر 
رك به براي د يانديشبا روشنكاويدن براي ساختن زندگي كوتاه در زير آفتاب 

اين  ؟باشكوه نيست دن ما روي اين زمينگيتي و چگونگي به وجود آمژرفاي 
 شوديمهميشه پرسيده  شگفتا كهو - شوديمهنگامي كه پرسيده است  منپاسخ 

  .اندازميمچرا خودم را بامداد براي برخاستن از خواب به زحمت  -
  

  پيشنهادي ديگريهانوشتهشمار اندكيپذيرش
يخدايي ب بينيجهانوابسته يا پشتوانه يك  ،ارزشمند يهانوشتههمه  فهرست كردن
كه شامل  آورده 13و  12من نام چندين كتاب ديگر را در بخش ممكن نيست. 

به خوبي شناخته شده پرهياهو كنوني و پرفروش است. در زير چند تا  يهاكتاب
  بشود: هاآنبه  يااشارهرا آورده كه به سادگي بايستي  هاكتابديگر از اين 

 »1295كه اما گلدمن نوشته اين رساله كه در سال  :»فلسفه بيخدايي 
منتشر گشت، همان كاري  ١مادر ارتدر مجله  )ميالدي 1916خورشيدي (

ايي براي بيخدكتاب كرده اين  گراييانسانبراي المونت را كه كارليس 
 . فلسفه بيخدايي كتابي بسيار نيرومند و پرانگيزه است.كنديم
 »بيش از يك نسل  :)وسات-مدركي بر ضد خدا (نشر پرمو»: بيخدايي

ند نيروم يهااستداللاز  يامجموعهجورج اسميت » بيخدايان نوين«پيش از 
 براي رد باور به خدا را نوشت.

                                                 
1. Mother Earth magazine 



 
 

  ي ژرف، انديشمندان بزرگهاشهياندي از شاهكارها: انمونه: 11بخش  —

 

٣٤٩

 ميالدي) يك  1802خورشيدي (1181: در سالنابينا (نورتن) سازساعت
عالم الهيات به نام ويليام پالي يك مقايسه انجام داد. اگر شما يك ساعت 

بيعي اين ط كهرا هنگام راهپيمايي در بيرون بيابيد به هيچ گمان نخواهيد 
ود. ش يسازساعتمايه حدس بودن  درنگيب توانديمدگي آن است. پيچي

 كه دهديمهمين رخ داد هنگام ديدن پيچيدگي گيتي روي  ديگويماو 
در  .شوديمدرست همان گونه وجود يك آفريدگار هوشمند پيش كشيده 

 آورالزامتوهم  دهديمنابينا ريچارد داوكينز نويسنده نشان  سازساعت
 طراحي در واقع بدست فرآيندهاي گزينش طبيعي ساخته شده است.

  به طور ويژه كتابي پيرامون بيخدايي گرفتار اهريمن (باالنتين)جهان :
نيست، يورشي گسترده و برجسته از سوي كارل ساگان به بد انديشيدن به 

 »فانوسي در دل تاريكي«دانش چون  كه دليل و برهانيبوده و  ياوهيشهر 
  ني و خرافات است.نادا

  
  



 

 
  
  
  

  12بخش 
به چالش : در ناباوري خنديدن

  ملكوت با طنزكشيدن 
  

  در اين بخش
 شوخي با گاو مقدس 
  مردم براي هوشيار ساختنتنها ... ساختگيپرستش خدا 
  هارسانهتوهين به مقدسات در 

  
طنز و شوخي شايد عجيب به نگر برسد ولي شوخي  هكتاب باختصاص يك بخش اين 

جدي  ياجستارهساختن  ماليمافزون بر يك از بهترين چيزهاي زندگي نقش بزرگي در 
 ندتوانيماندازه انسان شكسته بنابراين مردم  تادين دارد. شوخي دين را سخت و 

  د.و خوب بله به آن بخندن -پيرامون آن به انديشه پرداخته، آن را باال و پايين كرده 
درباره دين داشته باشيد، داشتن شوخ  زيبرانگچالشپرسشي  ديخواهيماگر 

 داردهخنجستارهاي ديني را دانستن اين كه برخي مردم ولي طبعي كمك خواهد كرد. 
يز به ن -گاو مقدس خودشان در ميان باشد دهييربه ويژه زماني كه پاي ش - دانندينم

 مرد و زنديمكه چادر را كنار  بازمانند وردست شعبده. كنديمكمك اين موضوع 



 
 

٣٥١  : خنديدن در ناباوري: به چالش كشيدن ملكوت با طنز12بخش  —

 روكش مقدس توانديمپديدار شود، صداي خنده  بازشعبدهكوچك غمگين پشت 
  نند.خاستگاه پست انساني آن را ببي تواننديمگرداگرد دين را كنار زده بنابراين مردم 

  داد:از مقدس ارائه دو تعريف مي توان  كمدست
  امو سزاوار احتر بخشالهام -چيزي ويژه، هيبت دار  براي يانشانه توانديممقدس 

يزهاي داشته چ تواننديم. حتا ناباوران نيز آوردينمباشد. اين تعريف مشكلي پيش 
 تعريف مقدس باشد. نياپايه  برباشند كه 

  پرسش  به زير توانينماين انديشه را  -باشد  دست نزدن به معناي توانديممقدس
چيزي  توانيمبزرگ است. خوب چگونه و مشكل كشيد. اين تعريف يك دشواري 

غير  يهاشهياندبه طور دقيق با رد غير قابل پرسش را به زير پرسش كشيد؟ 
 قابل پرسش.

  

  

 
 ستتعريف نخ ر مبنايب» مقدس«-مقدس آزادانديشييكي از اصول

اين هست كه هيچ پرسش نپرسيدني نيست، هيچ مرجعي غيرقابل  -
يوار د ويران ساختنبراي  هاييهويش بهترينپرسش نيست. يكي از 

، اين شيوه در را احاطه كرده صداي خنده است هانيدمصونيت كه 
 داده است.آزمايش خود را پس گذر زمان 

 
 .دانستيمرا بهتر از هر شخصي ديگر موضوع اين  گراندانم ١مارك تواين

پول، قدرت، توان قانع «، ديوگيم ٢در دهكده ياگانهيبشخصيت شيطان كوچك در كتاب 
ي ، كميك حرف مفت و بيخود را به عرش برد توانديم هانيا -ساختن، خواهش، آزار 

ولي تنها صداي كند يك كم آن را سست و ضعيف مي، هاي سالسال، فشار به آن
  ».دكنيمپودر  ي،آن را از عرش پايين كشيده و مانند انفجارخنده 

                                                 
1. Mark Twain 
2. The Mysterious Stranger 



 
 
 

  —————————— : بازخواني شاهكارهاي بيخدايي3كتاب 
 

٣٥٢

ميان طنز و حقيقت وجود دارد. نظريه  جاودان و ابدي. يك پيوند استدرست 
ه جستاري كپردازان طنز توجه كرده كه يك جوك يا لطيفه در هنگام آشكار كردن 

 اندازنينط. خنده هنگامي دشويمشادي بيشتر باعث كمابيش هميشه  پنهانيواقع  در
 ٣چيزي است كه لني بروس كه موضوع پنهاني آشكار گردد و نيرو و قوت خنده شوديم

گر اصداقت و راستگويي جوك ناميده است. براي  ۴بازيگر طنز آن را شمارشگر گايگر
آن جوك  فراواني در پي يخنده آنگاهو جوك آشكار نشود  ههيچ حقيقتي با گفتن لطيف

بلند نخواهد شد. نيرو و قدرت خنده كمابيش هميشه وابسته به اين است حقيقت آشكار 
  شده پس از برافتادن پرده چه اندازه بديهي و آشكار بوده است.

تنها  ابت تكيه دادهكه بر بنيادهاي استوار  كساني، پندارها و هاشهياند، هاسنت
ه براي اين كخوب  -. ولي اگر بنياد آن بر آب باشددارد رايك يا دو لطيفه يا جوك 

 از مسخره كردن تواندينمهيچ خدا و هيچ ديني «، سخن بگويمتواين زبان دوباره از 
  »جان سالم بدر برد.

را تاريخ پربار و دراز طنز و شوخي فراهم  يادهيبرگزاين بخش تجربه كوچك و 
 ديني به كار رفته است. يهاشهياندكرده كه براي به چالش كشيده شدن 

  
  

  و كنايه طنز درك
  

يكي از  بوده و شوخي گوبذلهو  طبعشوخافراد  عالقهمورد  يهاهدفيكي از دين 
بخش در دسته شوخي و در اين  يانمونهتيزترين ابزارهاي آنان است. كمابيش هر 

 غانفرياد و فبا خود زمان در  هاي آنانلطيفههمه كمابيش هم چنين . گيردقرار ميطنز 
  .كرده است» مسخره تنها«يعني  - به شمار آمدهناروا در واقع نوعي جنگ 

                                                 
3. Lenny Bruce 
4. Geiger counter   ذرات باردار را دارد ییشناسا ییکھ توانا باشدیم یادینوع شمارشگر ذرات بن کی  



 
 

٣٥٣  : خنديدن در ناباوري: به چالش كشيدن ملكوت با طنز12بخش  —

ه كاين ادعا يعني  مسخره كردنچه معنايي دارد؟ بودن  دارخندهخوب به راستي 
مسخره و «يعني به معناي واقعي كلمه -و تحقير را دارد چيزي ارزش خوار كردن 

 افزارنگجيك  توانديمشوخي  راستي مسخره هست.برخي چيزها به  است. البته» چرند
 و هر گونه كالهبرداري و شيادي باشد. خودكامهد و بمست يهادولتنيرومند بر ضد 

ه شده و ديگر جدي هنگامي كه موضوع خند ۵چيلوشوياسلوبودان مديكتاتور خونخوار 
ن و دست انداخت . شوخيكردخويش آغاز به دست دادن قدرت در چنگال گرفته نشد 

  ابزاري نيرومند براي شكست ديوارهاي مصونيت است.
  

  

 
ولي طنز جانوري متفاوت است. طنز خرد را براي روشن ساختن فساد 

. تمسخر گاهي تنها يورشي به خاطر رديگيمبه كار  هاانسانو حماقت 
ي هدفي است، آماج آن جلوي ابوده ولي هجو و طنز دار يبازمسخره

يانه خشن و حتا ناش توانديمچشم قرار دادن يك انتقاد است. تمسخر 
تري دارد. تمسخر به امپراتور برهنه اشاره االطنز نيت بهتر و ب .باشد

 گرگون سازد.جهان را د خواهديم. طنز خندديمكرده و 
  

 هاهتوجبرجسته از طنزپردازان آمده كه دين را هجو كرده تا  ينمونهدر زير سه 
  آن بكشد. يهايكاسترا به 

  
  مارك تواين

) بيشتر زندگي خودش را دور از اهداف ديني نگه 1835-1910مارك تواين (
  بود. گراندانماو  دانندينمداشته و به همين دليل بيشتر مردم 

در سفرنامه خود به ، باطن امر را پديدار ساخت. اشيزندگ يهاانيپاولي در 
شاعرانه باشكوه  ييهانوشتهآسماني...  يهاكتابدر «نوشته،  ۶نام چرخش گرد استوا

                                                 
5. Slobodan Milošević 
6. Following the Equator 



 
 
 

  —————————— : بازخواني شاهكارهاي بيخدايي3كتاب 
 

٣٥٤

هوشمندانه؛ و كمي تاريخ خونين؛ و كمي كردار نيك اخالقي؛ و  يافسانههست؛ و چند 
باور به  يعنيايمان «سپس ادامه داده، .» دروغ انپر از هرزگي و فساد؛ و بيش از هزار

يز نبود او يك چ گمانيببود،  اينجاحقيقت ندارد... اگر مسيح اينك  ديدانيمچيزي كه 
  »يك مسيحي نبود... اگر خدايي باشد، يك قاتل اهريمني است. -

 ييهايتلخ. شايد توجه كرده باشيد كه بدين صورت نيست ٧اكلبري فينه داستان
. تواين در زمان نوشتن آن با شودينمچنداني در آن پيدا  طنزدر آن وجود داشته و 

آخر  يهايهمكاررنج و دردهاي شخصي فراواني دست به گريبان بود. ولي در برخي از 
نشان دهد كه دين هم نادرست است و هم خودش جوري تنظيم نموده بود تا از ته دل 

  ويرانگر و زيباي طنز انجام داد. افزارجنگكار بردن و او اين كار را با به  دارخنده
مارك تواين به دين تا پس از مرگ وي  تهاجمي يهايشوخچند تا از بهترين 

ميالدي) چند سال پس از نخستين  1972(هجري  1351در واقع در سال  -چاپ نشد 
نها تمن براي جهانيان «خودش بود.  خواستباري كه انسان در ماه نشست. اين درنگ 

تواين  »عمومي كوتاه شده و خوش و به دقت شسته و رفته را آشكار ساخته يهادگاهيد
 شخصي خويش يهادگاهيدو « كهنزديك پايان زندگي اين را نوشته و ادامه داده بود 

حقيقي  يهاشهياندكه دربرگيرنده  -» را خردمندانه، با دقت و با هوشياري پنهان داشتم
. تواين به ويرايشگران دستور داده بود كه به آهستگي برخي خودش پيرامون دين بود

 ينجاارا در طول يك سده پس از مرگش منتشر سازند. در » خوش بو«از انديشه كمتر 
  .ميگويمپيرامون دو نمونه سخن 

  
  »خدا يهاشهياند«

تواند يمبا شگفتي پيرامون اين كه چه موجودي هرگز تواين  »خدا يهاشهياند«در مقاله 
ه كه امروز دزنيم ونكچيزي سيخهدفي از آفرينش پشه و مگس داشته باشد به 

  .شوديمخوانده  »انگاره طراحي هوشمند«
  

                                                 
7. Huckleberry Finn 



 
 

٣٥٥  : خنديدن در ناباوري: به چالش كشيدن ملكوت با طنز12بخش  —

از  هيچ يكرا طراحي كند،  يمگس تواندينمما هيچ يك از « ديگويمتواين 
 ندكينمو هيچ كسي هم گمان «سپس ادامه داده » آن را بسازد تواندينمما 

 يبا نامش براي طراحي و ساخت مگس خردمندانه باشد مگر كه كوش
كه مگس آفريده شده و به  كنديمرا تصور  يالحظهاو .» دروغين و جعلي
 باز يهازخم يروتا كودكان بيمار را آزار داده، بر - شوديمجهان فرستاده 

، ديگويممگس  ينندهيآفرسربازان النه كرده، بيماري و مرگ را پخش كند. 
  .»مكه مگس را ساخت به پيش برو، براي خشنودي و سرافرازي من«
  

است ولي با اين حال هنوز شوخي است. اين چند خط  ايماهرانهسياه و  طنز
خنان . اين سكشديمحفاظ مقدس را دور كرده و بي نقص بودن جهان را به زير پرسش 

. اگر تواين كامياب و موفق شود من تنها تفريح كنديممن نوعي را ناچار به انديشيدن 
وبي مطلبي را بگويد. اين نوشته طنز خ خواستهيمنكردم بلكه بيشتر قانع شده كه او 

  است.
  

  »ياور مشيت الهيبيسي كوچولو «
تواين پرسشي غيرقابل پاسخ و » ٨مشيت الهي ياوربيسي كوچولو «در نوشته 

  :گذارديم چهارسالهرا در دهان يك دختر  ياساده
  مرد؟ وسفي: ماما، چرا پسر همسايه با تبيسي
  .پسر همسايهگناهان ه خاطر : مشيت خدا بماما
از آتش بيرون : چرا سقف روي اين مردها افتاد كه داشتن زن پير را بيسي

  ؟آوردنديم
كه شايد  دانميم. من تنها دانمينم: ديگه از من نپرس چرا، چون من هم ماما

شان دادن نخدا براي  مشيتگوشمالي و تنبيه يك تن يا حكمي بر ضد كسي باشد يا 
  ودش.خقدرت 

                                                 
8. Little Bessie Would Assist Providence 



 
 
 

  —————————— : بازخواني شاهكارهاي بيخدايي3كتاب 
 

٣٥٦

ساز  هو برق زد به كليسا تاز : يادت هست هفته پيش رعد و برق شد، مامابيسي
  ؟بودكليسا براي تنبيه و سوخت. 

ارد ن د. مادر هر چه در تواشوديمبا شتاب بسياري از پي هم پرسيده  هاپرسش
د: كه توان آن را دار رديگيمتنها نتايجي تا اصول را نشان داده و بيسي  دهديمانجام 

را به دليل مهرباني و  هاترسو  هايماريبو دردها و  هايدشواراين  يهمه يعني خدا
لطف فرستاده تا ما را منظم سازد. بنابراين وظيفه هر پدر و مادري است كه با كشتن 

به خدا كمك كند، بيسي  هاآنو گرسنگي دادن به كودكان خويش و بيمار ساختن 
ادي را  ديتوانيمكجا  دانميمهمين حاال!  خواهديمبرادر ادي گوشمالي «- ديگويم

تن بدن تحليل رفو خارش و ديفتري و پوسيدگي استخوان و بيماري قلبي و آبله دچار 
  »و...

كه  ندكيم گمانبيسي  كنديمهنگامي كه مامان خسته بيسي مثل مرده غش 
  گرما است. در اثر

  
  جورج كارلين

  

  

 
) 1973-2008( ١هنرپيشه كمدي جورج كارليني شغل و پيشه

هم چنين هنگامي كه احساس  .استمقدس  يهابادكنكتركاندن 
ت مي توانسدارتر از او نكسي خنده، است زيآممسخرهچيزي  كرديم

  باشد.
  

دارد  از چيزهايي ييتادهگفته كه خدا يك فهرست  نيمارتدر يك برنامه روزانه 
نبايد آن را انجام دهند. سپس آواي كارلين با توصيف جايگاهي كه خدا  هاانسانكه 

                                                 
1. George Carlin 



 
 

٣٥٧  : خنديدن در ناباوري: به چالش كشيدن ملكوت با طنز12بخش  —

تا اگر كسي احكام » پر از آتش و دود و سوختن و عذاب و درد« رديگيمآفريده اوج 
   »گرفتار باشد. آنجارا زير پا گذاشت براي هميشه در 

  »را دوست دارد. هاانسانولي خدا «، ديافزايمكارلين به تندي 
ي است. در پشت آن تناقض سر بزنگاه؟ درست سر جاي خودش، درست گرفتيد

ار ك ميان عذاب جاويدان و ابدي و خداي بخشنده است كه در چهار كلمه به خوبي به
را دوست دارد.  هاانسانولي خدا  -دگوييمكارلين با نرم كردن آواي خويش  رفته و

  است. دارخندهو چون حقيقت دارد  -است  دارخندهو  داردتناقض حقيقت 
دوباره چهارچوب بندي دين را نشان دادن يك نكته كارلين براي  نمايش

و  دهد به نيايشميگويد كه ترجيح ميبه درگاه خدا كارلين  اشين. به جاي كنديم
گويا مردي است كه «زيرا  بپردازدبازيگر  ١مرد سرسخت يعني جو پشياين  ستايش

ي جو پش درگاههمه دعاهايي كه به «كه  كنديماو اعالم  »از عهده كارها برآيد. توانديم
 مستجابدرصد مستجاب شده است. نيمي از دعاها  50كرده نزديك به همان نرخ 

-50شده نيم ديگر نشده است. درست مانند آن كه به درگاه خدا دعا كرده است 
ت تو بايد سخ«ده فرمان را به دو تا كاسته كه شامل در برنامه كوتاه ديگري .» 50

ه تو كبه درگاه مرد نامريي ديگري  هاآنمگر اين كه البته كسي را نكشي  بكوشي كه
  »ند.نماز بخوان يخوانينمنماز 

هاي ديگر گاهي به عنوان مانند بسياري از كمدين زكارلين ني يهاشينما
او بسيار فراتر از اين چيزها است.  يهابرنامهولي . شوديمهاي سطح پايين ديده مايشن

ر هرگز اگ -دانسخنيك بيخداي و  –جورج كارلين يك انسان انديشمند كمدين است 
  بوده باشد.مانند او كسي ديگر 

  
  پياز

                                                 
1. Joe Pesci 



 
 
 

  —————————— : بازخواني شاهكارهاي بيخدايي3كتاب 
 

٣٥٨

 واست كه هم بر خط طنز ) يك سازمان خبري تقليد www.theonion.comپياز (
ساختگي اين سازمان خبري و . خبرهاي داستاني شودمنتشر ميهم به صورتي چاپي 

  دلخواه آن دين است. يهاآماجطنزهاي را به نمايش گذاشته و يكي از  نيترهوشمندانه
م فراخواني پاپ براي تفاه«با عنوان  يامقالهبراي من  داشتنيدوستيك نمونه 

كه در اين مقاله گفته شده پاپ جان پل دوم به » و جهنميان هاكيكاتولآفريدگار ميان 
  ازند.بس» ابدي انيجهنم«تا پل دوستي ميان خودشان و  دهديمكاتوليك پيام  جهان

 رسيدن به ديگران با دوستي وچندين بند ادامه يافته و انديشه  موضوع در اين
  .دكشيمعشق بزرگنمايي شده در حالي كه هنوز موضوع جهنم رفتن آنان را به رخ 

كه بازار كمدي سراسر در حالي  2001سپتامبر  11دو هفته پس از يورش 
 تيبودن قتل) را شفاف غدغنخدا با خشم قانون («با عنوان اي خوابيده بود پياز مقاله

  خوشمزه پياز در زير آمده است: يهامقالهنوشت. برخي ديگر از » بخشيد
  

  آفرينش جهان به دست خداتماشاي  در هنگام هايسومربهت و گيحي 
 رد نمود» افتادن هوشمند«ئوري نوين مداح دانشمند قانون جاذبه را با ت 
  نوجوان از احتمال مسيحي بودن يگراجنسهمترس 
  نه«خدا دعاي بچه كوچك فلج را استجابت كرد: خدا گفت« 
 براي وارونه ساختن قانون دوم ترموديناميكدست راستي  تالبي مسيحي 
  ديني را تا سطح قابل قبولي پايين بياورد يبازبچهپاپ سوگند خورد كه سطح 
  تن از مردم پاپوا در  3،000را انگيزه قتل » اسرارآميز يهاوهيشحركت به «خدا

 گينه نو عنوان كرد.
  

  سيخونك زدن به مذهب رسمي: ولتر
 بود نه بيخدا) طنز را براي نكوهش نا ميالدي، ولتر (البته خداانگار هجدهمدر سده 

ه من وي ك يتنهمهينتنديس  مشهورترينمدارايي، ستم و خرافات به كار گرفت. 
  .دهديموي را با پوزخندي نشان  شناسميم



 
 

٣٥٩  : خنديدن در ناباوري: به چالش كشيدن ملكوت با طنز12بخش  —

 هانيدعنصر بيشتر  نيترياصلبه » ١ميكرومگاس«ولتر در داستان كوتاهي به نام 
 . اين مسافر قديديآيمبرتري انسان. مسافري از جهان ديگر به زمين  -پردازديم

عمر  يزمينسال فوت) داشته، بيش از چهارصد  20،000متر ( 6،000نزديك به 
از زمين است. اين مسافر براي  تربزرگميليون بار  21آمده كه  ياارهيسداشته و از 

سال از سياره خودش تبعيد  800براي نوشتن كتاب كفرآميزي در باره حشرات 
خوبي براي مسافرت به كار گرفته يك دوست  شده ولي آن را به عنوان فرصتي

فوت)  6،000ر (تم 1800كوتاه قد در سياره كيوان (زحل) پيدا كره (كه نزديك به 
  .ديآيماست) و سپس به سوي زمين 
د كه زمين ساكني ندارد سپس (مانند صحنه شونمينخست اين دو دوست قانع 

ودات بسيار كوچكي در زير كه موج ابندييدرم!) شنوديمهورتن صداي يك هو را 
از  تركوچككه اين موجودات بسيار  رنديپذيم. اين دو كننديمزندگي  هاآنپاهاي 

كه اين  ابندييدرمولي در كمال تعجب  -آن هستند كه هوشي داشته باشند 
  .نديگويمموجودات كوچك سخن 

 هاانسانه ك ابندييدرمكنيم، اين دو مسافر سرانجام  تركوتاهباري داستان كوتاه را 
ده كه بو ساخته شده و اين دو غول نزديك هاآنكه كل گيتي براي  كننديمگمان 

خود چند پاره سازند. اين كمابيش تفسيري مستقيم  يهاخندهسياره زمين را با لرزش 
نون انسان كا يگونهيعني  -مسيحي است  ينيبجهاناصلي  يهاستوناز يكي از 

  آمده). 3شتر در بخش توجه خداست (جزييات بي
لذت  و ديباش. جستجوي برخطي از آن داشته مگذاريمنيمه كاره آن را  اينجامن در 
  ببريد.

  
بودن نيست هر يك انتقادي از  دارخندهيك تنها يك شوخي سطحي براي  هيچ

، مانند آفرينش زمين جوان، طراحي هوشمند، برخي سيما باورها يا مراسم مذهبي است
  شر. يمسئلهو  هاكيكاتولجنسي  سوءاستفادههراسي، نيايش، رسوايي  گراجنسهم

                                                 
1. Micromégas 



 
 
 

  —————————— : بازخواني شاهكارهاي بيخدايي3كتاب 
 

٣٦٠

چون اراسموس و ولتر هر دو (چند حاشيه پيش را ببينيد) نشان داده توان 
براي آغاز گفتگويي جدي  يرومندين يوهيش آورانيزديني  يهاشهياندخنديدن به 

  است.
  
  

  : مذهب هيوالي اسپاگتي پرندهدرآوردنادا قدرت 
  

و  -تاسدر هدف  ييهمسو بهطنزآميز وانمود  ييگونكته يهاوهيشيكي از كاراترين 
نمونه  يكاز آن. همانند براي سست نمودن پايه هاي  يافزارجنگ ه كار گرفتنسپس ب
ه ككه كمديني است اشاره نمود  ١كلبرت استفانتوان به ميمسائل سياسي  دربزرگ 
را با  ياركمحافظه توانديميك گفتگوگر پرشور بوده و با همين شيوه  كنديمد وانمو

زبان خودش مسخره نمايد. كاري كه كلبرت در سياست كرد، مذهب هيوالي اسپاگتي 
  .كنديمدين  در) FSM( ٢پرنده

 2005(خورشيدي  1384) در سال FSMمذهب هيوالي اسپاگتي پرنده (
براي گنجانده شدن  ٣آموزشي كانزاس يامنائتيهميالدي) زمان كوتاهي پس حكم 

از اعضاي  ۵كتي مارتين ) در برنامه درسي علوم پديدار گشت.ID» (۴طراحي هوشمند«
فرگشت نادرست است در حالي كه طراحي  شدهاثباتدر آن زمان گفت كه  هيئت

د پس شايسته ردابراي آن وجود » بر پايه دانش بوده و مدارك نيرومندي«هوشمند 
  است تا زمان برابري با فرگشت در ساعات كالسي داشته باشد.

احي طرپاسخ به اين تصميم بسيار تند و نيرومند بود. بسياري از هواداران 
 يئت امنادانستند. ه يهوشمند زبان به ستايش اين تصميم گرفته و آن را پيروزي خوب

دولتي  اداراتاعضاي  از دانشمندان، آموزگاران، پدر و مادران و ييهانامههم چنين 
                                                 
1. Stephen Colbert 
2.  Flying Spaghetti Monster 
3. Kansas State Board of Education 
4. Intelligent design 
5. Kathy Martin 



 
 

٣٦١  : خنديدن در ناباوري: به چالش كشيدن ملكوت با طنز12بخش  —

 38با امضاي  يانامه هانامههيئت دريافت كردند از جمله اين  تصميمدرباره نكوهش 
  تصميم را برگرداند. خواستيمتن از شاعران برجسته بود كه از هيئت 

  

  

 
بابي  سرگشاده ينامههيئت تصميمبهترسازندهيهاپاسخيكي از

برنامه فيزيك دانشگاه ايالتي  تازه ليتحصيك فارغ  ١هندرسون
ين نامه وانمود كرده كه با تصميم هيئت ارگان بود. هندرسون در ا

ادعاي نموده كه سپس  است و يرأهمچند ديدگاه براي گنجاندن 
بر پايه پرستش هيوالي اسپاگتي پرنده نيز  ،ديگري يديدگاه مذهب

  است. هاآموزشگاهسي رر برنامه دگنجاندن دشايسته 
  

ر با الگو گرفتن از استفان كلبرت و بسيا و رك پردهيباين نامه يك طنز عالي 
 يرأهمهمگي بتوانيم  كنميممن گمان «هندرسون در نامه نوشته بود  درخشان بود.

باشيم كه بسيار مهم است تا دانش آموزان چندين ديدگاه را شنيده و بتوانند انگاره و 
ه او سپس افزوده بود ك» باشد. نيترخردمندانه هاآنرا برگزيده كه در نگر  ايفرضيه

. هندرسون شنونديمنگران دانش آموزان است چون تنها تئوري طراحي هوشمند را 
كه او و بسياري از مردم در گوشه و كنار جهان باور دارند كه جهان را  دهديمادامه 

شي برنامه آموز كه كنديمهندرسون درخواست  هيوالي اسپاگتي پرنده آفريده است.
علوم نه به دو بخش بلكه به سه بخش تقسيم شده و طراحي هوشمند، پيروي از هيوالي 

حدسيات منطقي بر پايه مدارك كمرشكن قابل «اسپاگتي پرنده و درسي كه وي آن را 
  ، آموزش داده شود.نامديم» مشاهده

خش ني پدر سراسر تارنماي جها ختهيگسلگامنامه طنز هندرسون مانند آتشي 
ستوده و ديلي » استداللي كارا و هوشمندانه«آن را به عنوان  ٢تدپرسيآسوشگرديد. 

                                                 
1. Bobby Henderson 
2. Associated Press 
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٣٦٢

شاهكاري بود كه بر پوچي و بيهودگي طراحي هوشمند مهر «اين نامه  نوشت ١تلگراف
زشي آمو يامنائتيهمذهبي  كارمحافظهدر سال بعد چهار تن از شش » كوبيد. دييتأ

تازه  يامنائتيهنياورده و  يرأكنندگان اين حكم چرند در انتخابات  دييتأ كانزاس
  سركار آمده تغيير برنامه آموزشي را باطل نمود.

غيرقابل دفاع بودن ديدگاه هيئت بسيار از مردم نامه هندرسون را براي نشان 
نز نمودن هيئت امنا ط بي آبروبراي  ست آخر روشن است كهامنا ارزشمند دانستند. د

  تن از اديبان برجسته بوده باشد. 38يد بسي نيرومندتر از رد شا
  

  نفهميدن معناي جوك: قانون پو
-تجربه و كار بر خط يمايسدر كوشش براي روشنگري يا توصيف  -اينترنت 

 »قانون پو« مجموعه معيارها، قوانين و امثال و حكم خودش را گسترش داده است.
كه كمابيش غيرممكن است  كنديمرا بر خود دارد اشاره  ٢كه نام واضع آن ناتان پو

واقعي  ياگفتهانجام شود كه با از بنيادگرايي مذهبي ي و طنزي دارخندهتقليد كه 
  اشتباه گرفته نشود.

) يك نمونه www.landoverbaptist.org( ٣تارنماي مذهبي النداور باپتيست
ور بزرگ مانند پاست يهاتيشخصاين تارنماي پر از  عالي از قانون پو در عمل است.

ائل ، مسهاحكمهم چنين پر از  )آمريكايي(بهترين مسيحيان  ۵و بتي بروزر ۴ديكن فرد
اخالقي براي فعاليت كه به بنيادگرايي ديني در  يهايفراخوانجنسي سركوب شده و 

 ت.سخت اس جهان واقعي بسيار نزديك است به طوري كه اطمينان از شوخي كردن
 ونيروحان :عينيبراي اين كه موضوع پيچيده شود تارنماي ديگري كه 

)www.objectiveministries.org در حال كار براي  ياپروژه شوديم) ناميده

                                                 
1. Daily Telegraph 
2. Nathan Poe 
3. Landover Baptist Church  
4. Pastor Deacon Fred 
5. Betty Bowers 



 
 

٣٦٣  : خنديدن در ناباوري: به چالش كشيدن ملكوت با طنز12بخش  —

لي روشن . وشوديمخوانده » ضد گمراهي مسيحيت«بستن النداور باپتيست دارد كه
  است. دارخندهنيز خودش تارنمايي تقليدي و  ونيروحان :عيني شوديم

اين سايت جدي نيست؟  يهانوشتهمطمئن بود كه  توانيماز سوي ديگر چگونه 
  خوب... گمان نكنم كه بتوانم.

  
اين پايان ماجرا نبود. مذهب هيوالي اسپاگتي پرنده از آن زمان به  هنوزولي 

در طول اين زمان  دانشگاهي دگرگون گشت. يهاطيمحجهاني به ويژه در  يادهيپد
ترش خودش را گس يژهيوو عبارت  هاواژهمقدس  يهانوشته، هامراسماين مذهب 

  داده كه در زير آمده است:
  

 پرستديم را: كسي كه هيوالي اسپاگتي پرنده ١پستافارين 
 » دمشدم به فيض رسي نظركرده»: بيرون آمده اسپاگتي لمس شدم يهارشتهبا 
  آغاز گشت آنجاباغ زيتون بهشت: جايي كه همه چيزها از 
 آنتي پستا: مخالفان پيروان پستافرين 
  رهنمود براي داشتن يك »: نكني دهميممن به راستي ترجيح « ٢دستورهشت

 زندگي اخالقي
 ديگويم : پستافارين در پايان دعا٣رامن 

  
) تنها جوكي FSMismهيوالي اسپاگتي پرنده ( پرستشاكنون بياييد گمان كنيم 

و بكوشيد تا نادرستي آن را براي يك  -گيرا و جالب ولي بيهوده -بزرگ است 
 ح دهيد.توضيرا براي وي  خودتان) نمونه دين يبراپستافارين و درستي دين ديگري (

ادعاي صحت بيشتر تواتر و وحي يك پيامبر نسبت به پيامبر ديگر به طور سرشتين و 
  ذاتي دشوار است.

                                                 
1. Pastafarian 
2. The Eight 
3. Ramen               بھ جای آمین 
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ي برده پ، يك پستافارين استراليايي سخن بگوييد كه ١مايد بخواهيد از نيكو اليا ش
ته مگر ساخ غدغنرا در نگاره و عكس گواهينامه رانندگي و سربند  دولتش داشتن كاله

 يآبكشسپس وي عكس خويش را با  -كاله داراي يك اهميت مذهبي باشد اين كه 
بر روي سر خويش به دايره رانندگي نشان داده و ادعا نموده كه  يفرنگرشتهپر از 

) است. سپس چون دولت FSMفرمان ديني براي پيروان دين هيوالي اسپاگتي پرنده (
درخور و مناسب براي تشخيص پستافارين از پيروان ديگر اديان  ياوهيشنتوانسته با 

  ود رسيده است.بيابد با درخواست الم موافقت كرده و الم به خواست خ
  
  

  يم مينچينتملكوت با موسيقي: به سيخونك 
  

  

 
 1354استراليايي (زاده  -انگليسي دانيقيموسكمدين و  ٢چيننتيم مي

موسيقايي بيخدا و  سخنگويميالدي) به تندي  1975 -خورشيدي
 يدهيبرگزگشت. موضوعات  - واروانهيدطنز  هم چنين - گراييشك

مينچين نيز مانند بسياري از كمدين هاي نام برده شده در اين بخش 
عالي  ينمونه -بسيار هوشمندانه و پر انگيزه براي انديشيدن است 

از نيرومندي كمدي براي آشكار كردن حقيقت پيرامون جستارها و 
 موضوعات حساس.

  
  :توان اشاره كرد بهها مياز ميان آن

 »وي با  ييگراشكپيرامون برخورد و تضاد اي نه دقيقهيك شعر تپنده » توفان
 ينينششبميهمان ديگر در يك  ييايرؤزودباوري 

                                                 
1. Nico Alm 
2. Tim Minchin 



 
 

٣٦٥  : خنديدن در ناباوري: به چالش كشيدن ملكوت با طنز12بخش  —

 »شادمان در پايان قطعه كه خدا را براي شفا نيايشي شوخ و » سپاسگزارم، خدا
عداد بي شمار از پيوسته ت كهيدرحال كنديمخانمي شكر  يديمروارآبدادن 

 .سازديميا دچار رالكودكان را به ما
 »موضوع اصليدر حالي كه  چپاندهزشتي را در دو دقيقه  84 كه »١ترانه پاپ 

كودكان در مذهب كاتوليك و واتيكان پاسخي جنسي از  سوءاستفادهرسوايي 
مينچين وده و ب پليدي و زشتي نكته كانونيدر حالي كه . ابديينمشايسته و درخور 

كه خورد رميب هشيانداين ر لحن اين ترانه به شما بيش از گا گويد:يمدر چند بخش آخر 
خود  يهاارزشيد بااند، كردهجنسي  سوءاستفادهحمايت مي كند كه از كودكان پاپ از روحانيوني 

 ي آن را تفسير كرده باشم.)(شايد كم را دوباره ارزيابي نماييد.
 »يهاخشب گرفتنكار ميداني پيرامون پيامدهاي به  ،يك رقص پاي »كتاب خوب 

ه عنوان اسحاق) ب آسماني (مانند داستان قصد ابراهيم براي كشتن يهاكتابزننده 
 راهنماي اخالقي است.

 »كه كمدي نيست ولي يك نمايش دلنشين و صميمانه كه » ٢مي سپيد در آفتاب
. اين يك سرود از ته دهديمنشان  اهيليتعطخانواده يك ناباورمند مذهبي را در 

 است. انيگراانساندل 
  

. مينچين هر بار مانند هميشه رنجاندينمخوشي ديگران را مينچين هرگز براي 
رهم براي دو آشكار شدن حقيقت، كمدي و طنز تيز و زننده را  هاپردهبراي كنار زدن 

  تا توجه شنونده را جلب كند. گيردبه كار ميمرزها شكستن 
  
  

  برايان: زندگي هالميفتوهين به مقدسات در 

                                                 
1. Pope Song 
2. White Wine in the Sun 
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٣٦٦

از با داشتن روحيه ميالدي)  1970( هجري خورشيدي 1350پاياني دهه  يهاسالدر 
، اعضاي گروه كمدي مونتي پايتون پرسيده ٢هولي گريلو  ١مونتي پايتونموفقيت فيلم 

 دهديمبدون درنگ پاسخ  ٣. اريك ادلخواهد بودچه  هاآنشد كه نام فيلم بعدي 
  .»عيسا مسيح: شهوت افتخار«

ن لي هنگامي كه گروه بيشتر درباره آبيشتر يك جوك و شوخي بود واين پاسخ 
رخ داده  يك نمايشنامه كمديكسي انديشيد گويا توانست چيزي در آن بيابد. تا كنون 

  مقدس ننوشته است. چرا ننويسيم؟ يهاكتابزمان در 
كه برخورد با آن شايد بسيار سخت و خونين باشد. رداي  چون ممكن است

در اين بخش اشاره كرده بار منفي دارد. هر چه گروه بيشتر براي  ترشيپدس كه مق
به كار گرفتن طنز مستقيم بر ضد مسيح كوشش كند كمتر مورد توجه قرار خواهد 

را  مشكلجستجو سرانجام  هاماهگرفت. ولي از اين انديشه دست نكشيده و پس از 
گفت به عنوان يكي از اعضا  ۴و هم چنين راه كار آن را نيز يافتند. جان كليز -دريافته 

 يهاشهيندابسيار باهوشي با  يهاانساناديان بزرگ به احتمال بسيار بايد  ادگذارانيبن
ست اين پيروان حتا دو - اندكردهرا بد تفسير كرده و خراب  هاآنخوب بوده كه پيروان 

  را خدا (يا فرزند خدا) بنامند. هانآداشته تا 
نه در سخنان عيسي در سر  -دادها پيدا شده بود ويپس بخش طنز و كمدي ر

جمعيت  ته صفدر به دليل ايستادن باب و مارتا در نادرست شنيدن شوخي  كوه بلكه
  »)رستگارانند؟! ۵همانا ماست بندها(«بود  سخنانشنيدن گرد آمده هنگام 

يهوديه سده نخست بسيار تند بوده، مردم بسياري احساس تب مسيحا در هواي 
ا ادعاي ي -منجي بودن داشتند. هيچ كمبودي از جنبه فراواني افراد با ادعا منجي بودن 

خورشيدي  1358يان اوجود نداشت. زندگي بر -منجي بودن شخصي از سوي ديگران
يك  ياناندگي برميالدي) بر اساس زندگي عيسا ساخته نشده بلكه بر پايه ز 1979(

                                                 
1. Monty Python 
2. Holy Grail 
3. Eric Idle  
4. John Cleese 
5. Cheesemakers 



 
 

٣٦٧  : خنديدن در ناباوري: به چالش كشيدن ملكوت با طنز12بخش  —

. گذاردپا به جهان ميدر همان شب در آخور خانه بغلي اي است كه آدم متوسط پخمه
رين و با اين رويداد يكي از بهت شوديمسرانجام كانون ناخواسته پرستش فرقه  برايان

  .شوديمدرست طنزهاي نوشته شده ديني تا كنون 
. هنگامي كه گذارديم تاريخ دين غرب را به نمايش ياهيثان 60يك صحنه 

يكي  ندكيمبرايان از سوي انبوهي از جمعيت ستايشگر دنبال شده، كفش خود را گم 
 نه استنشايك كه اين  كشديمو نعره  دارديبرماز پيروان كنار كفش ايستاده آن را 

 ديگويم! يكي ديگر از پيروان با صداي بلند از پا در آوريدبايد يك كفش را  همگي -
ردآوري را كنار هم گ هاكفشنه، اين بدون شك يك نشانه است ولي نشانه اين كه بايد 

مين حال است، در ه سندلكه اين كفش نيست  كنديمكنند. ولي يك ديگر پافشاري 
ي كه همگي گرد كدوي ديگويميكي ديگر امت را به فراموش كردن كفش فراخوانده 

 يدبندسته متخاصمي يهاگروهت. امت به گرد آيند كه برايان آن را لمس كرده اس
  .شونديم

وي آنان را  كننديمهنگامي كه بامداد روز بعد جمعيت با برايان برخورد 
ببينيد، همگي شما راه را اشتباه رفتيد! نيازي نيست كه از پي من «، كنديمنكوهش 

ه كنيد! هر شبياييد! نيازي به پيروي از هيچ كسي نيست! شما بايد به جاي خودتان اندي
  »يك از شما يك فرد است!

  »!ما هر كدام يك فرد هستيم«!» صحيح است« دهنديمجمعيت يك صدا پاسخ  يهمه
يم به طور مستق گاهچيهم نشان داده شده و يلي در فدر زمان كوتاهعيسا فقط 

ونه كه همان گ -اين فيلم يك بوالهوسي از جانب پايتون ها نبوده  .شودينمبا او شوخي 
 نچهآگز شكي براي هر هاآنكنند  دييتأ توانستنديم) BBC( يسيبيب اربابان بزرگ

 موضوع. ولي در اين مورد بهترين به خود راه ندادندكند و طنز راهنمايي ميكمدي 
  ساست.عيپيرامون شده  ضمانتغيرمنطقي موارد تصور 

با ميشه همانند  –بعدي داشت  مسائلكارايي و اثر كمي بر  يكارزهيرالبته اين 
د، در سراسر ش غدغنفيلم در چندين كشور  . اينرديگيدرمشكستن نقاب تقدس، بحث 

ورش به رض يبراي آن بر پا شد و مفسران اين فيلم را با پيش ف ييهااعتراضامريكا 
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مسيحيت نكوهش كرده و بد شمردند. البته بيشتر مردم اين فيلم را نديده و معترضان 
  .كردنديمبزرگ مطرح  يتنها درخواست يرداموچنين مانند هميشه در 
 برخي ديگربوده در حالي كه  گراندانمپايتون بيخدا و اعضاي برخي از 

طنزي هوشمندانه براي عريان  واالي ارزشمذهبي داشتند. ولي همگي  يهادگاهيد
  در مورد چيزهايي كه منطقه ممنوعه خوانده شده است. به ويژهساختن دين انسان ديدند 

  
  

  با تلويزيون هاخانهبردن توهين به مقدسات به 
  
 دربرگيرنده مقدار بزرگ تلويزيون هاي امروزيشنيميانمجموعه  نيترموفقسه تا از 

  .اندساختهها هر سه را گراندانماز شوخي و طنز با هدف ديني بوده و بيخدايان و 
  

  

 
ابل دين خشم قبه بي احترامي به دليلسه نمايشي كه در زير آمده

اجتماعي را به همراه  كارانمحافظهمذهبي و  يهاگروهبيني پيش
يشتر ب -به آماج طنز دارد  يرايبس نزديكي ياحتراميبداشت. ولي 

ر است كه د ييهاپرسشدر نقاب تقدس و پرسيدن  رخنهبه شيوه 
چه  يا جوك هر نامهلميفطرح  غير اين صورت قابل پرسيدن نيست.

دارد.  يبستگباشد برداشت و تفسير آن به ديدگاه افراد  خواهديم
 يهاشينما براي بسياري از مردم، باورمند و ناباورمند به طور يكسان

بزرگ به  يهاپرسشزير نقش بسيار با ارزشي را در شكستن 
 ا اندازه قابل مديريت دارد.ب ييهاپرسش

  
  هاسمپسون



 
 

٣٦٩  : خنديدن در ناباوري: به چالش كشيدن ملكوت با طنز12بخش  —

ها و مراسم ديني نسبت به سيماهاي ديگر فرهنگي بيشترين زمان رباو ١هاسمپسوندر 
پيش از خوردن شام مراسم شكرگزاري را  ،به كليسا رفته هاسمپسونپخش را دارد. 

 كوچك يك يخواروبارفروشو از  داشته كارمحافظهمسيحي همسايه  ده، يكبه جا آور
يك دلقك يهودي است  ٢. بازيگر دلخواه و محبوب بارت سمپسونكننديمخريد هندو 
، بارت روح كنديم. هومر با خدا مالقات شوديمدختر كوچك خانواده بودايي  ٣ازو لي

 ۴زتارينو خانواده براي زمان كوتاهي به يك فرقه به نام مومنت فروشديمخودش را 
  .وندنديپيم

بدون يك نماد ماهي مسيح سه چشم را  تواندينمهيچ كس  ۵فيلداسپرينگدر 
 يهانگرشآن شماري از پيامد  وتكان دهد مذهبي  يآموزهزير پا گذاشتن يك 

مجموعه اين سازنده  ۶هوشمندانه به نقش دين در فرهنگ امروزي است. مت گرونيگ
نويسي ديني براي داشتن يك جايگاه آرماني طنز -خورده است گراندانمبرچسب 
  برابر. يهافرصت

  
  پارك جنوبي

نموده است  تراوش هانيديباز مغز  ٧پارك جنوبيمجموعه انيميشن خطري و تندو تيز 
. پارك جنوبي هستند ٩و مت استون ٨سازنده اين مجموعه بيخدايان تري پاركر -

اركر و حتا همكاران پ تابديبرنمسرسختانه هدف خويش را دنبال كرده، هيچ استثنايي 
  :كنديمخويش  يهاورشياستون را آماج 

  

                                                 
1. Simpson 
2. Bart Simpson 
3. Lisa 
4. Movementarians 
5. Springfield 
6. Matt Groening 
7. South Park 
8. Trey Parker 
9.  Matt Stone 
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  با »ي سختگيرگراندانم«در خانه يك پسري پرورش يافته  هابخشدر يكي از 
پدري خودكامه خواستار عدم قطعيت مطلق است. پاسخ درست به هر پرسشي 

 اگرندانمتنها آشاميدني درست را براي يك  ١٠ريپپاست و دكتر » دانمينم«
 »هيچ كسي از مزه آن اطمينان ندارد.«زيرا  سازديم
 يابند (به ميدر دست آخرهستند  ١١پسرها در جستجوي خاستگاه سنت عيد پاك

در واقع يك  ١٣پيتر حضرت) كه ١٢اسرارآميزي مانند كتاب كد داوينچي يوهيش
 خرگوش بوده است.

  جنسي كودكان، روحاني محلي  سوءاستفادهدر مذهب كاتوليك در ميانه رسوايي
يعت كه شر فهمديمو تنها  كنديمبه واتيكان رفته و درخواست پاسخ بهتري 

دگرگون شود زيرا سندي كه اين قانون بر آن نوشته  تواندينمتجرد روحانيون 
 شده گم شده است.

  هانآپسرها به دليل مهرباني يكي از يك خانواده مورمون به سوي شهر رفته و 
سپس زماني كه درباره خاستگاه مورمون  شوديمبه سوي اين خانواده كشيده 

كه مهرباني اين خانواده  شوديمسرخورده شده سپس قانع  رديگيمچيزهايي يا 
 مذهبي آنان است. زيانگشگفتبسيار ارزشمندتر از باورهاي 

 بخش بزرگي  - شوديمش هنكو ١۴ينتولوژيساكه  شنيميانز بخشي از س اپ
يكي از هنرمند  ١۵ايزاك هايس -ا توصيف مستقيم باورهاي آن است نكوهش ب

 .شوديماست از بازي خارج  ينتولوژيساصداگذار كه خودش يك 
  ديگر . اندشدهكه همه بيخدا  ابدييدرمبه آينده سفر كرده و  هاتيشخصيكي از

به جاي آن پيمان متحد بيخدايي با دسته يكپارچه  -جهادي وجود نداردجنگ هيچ 
 اي« كشنديمكه در حالي مردن به جاي اي خدا جون فرياد  جنگنديمبيخدايان 

 »دانش جون!

                                                 
10. Dr.Pepper 
11. Easter 
12. Da Vinci Code  
13. St. Peter 
14. Scientology 
15. Isaac Hayes 
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  شوديمبا جامه خرس كه گمان  هاتيشخصدر يك بخش نمايش كه يكي از 
محمد پيامبر است از يك گروه اسالمي مستقر در نيويورك تهديد به مرگ 

حتا هر چند در پايان با  -آن را سانسور كرد ١۶شبكه مركزي كمدي و دشويم
كه محمد نبوده بلكه بابانوئل در جامه خرس  شوديمگشوده شدن جامه روشن 

 بوده است.
  

  خانوادهدر  گراجنسهم
يكي ديگر از بيخدا گروه  ١٧فارلندري از سث مكخانواده يك محصول فك گراجنسهم

. در خط سير اين مجموعه روديماز دين نشانه  سرشار موضوعاتاست كه به 
كه در آن  كننديم يادگذاريبنفارلند ديني را كانيميشني و ساختگي م يهاتيشخص

؛ به هندو تغيير آيين داده، سپس شوديمپرستيده  ١٨شخصيت تلويزيوني به نام فونزي
؛ سپس براي ديدار شخصي ديآيدرم هوهشاهدان يسرانجام به آيين مورمون شده و 

محل را به آتش كشيده در  يفروشيم. خدا بارها پردازديمبا عيسا در زمان به سفر 
تا دل زني را با روشن كردن سيگار وي با آذرخشي آسماني بدست  كوشديمحالي كه 

. در يك اپيزود شوديمو برايان (سگ خانواده) به عنوان بيخدا شناسايي  آورد
 يهادرماندانشمند مسيحي والد پسركي دچار سرطان خون به جاي  غيرمعمول جدي

تا  سازديمو دو شخصيت اصلي داستان را ناچار  شوديمپزشكي به دعا خواند متوسل 
  را درمان نمود.تا بتوان او  دهيرا دزدپسربچه دچار سرطان خون 

  
  

  دانلود ناباوري 
  

                                                 
16. Comedy Central network 
17. Seth MacFarland 
18. Fonzi 
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 جودوشوخ بيخدايي (مانند بسياري از بيخدايان) بر خط  يهاعبارتاز بهترين  يبرخ
  .اندازديم يتركينزد. اين بخش به سه مورد نگاه دارد

  
  آقاي ديتي

رهبران ديني در  يهاكوششپس از شنيدن  ١٩كارگردان سينما برايان كيث دالتون
در سونامي انسان  230،000خداي ارحم الرحمين به مرگ  ايترضتوجيه نگي چگو

قطعه كوتاه طنزي طرح نخست ميالدي)   2004هجري ( 1383سال اقيانوس هند در 
 يهامليفدر خود فرو رفته  كنندگانهيتهبا بازي دالتون هم چون  -را ساخت كه خدا 

 كه چه شر و بدبختي كرديمبا معاون خويش الري بر روي اين تصور كار  -هاليوودي
  داشته باشد.بودن اجازه  توانديم

انديشه  در هاپرسش نيتركهنفاجعه بر يكي از دالتون به غير از روشن ساختن 
ديني كانوني شده بود پرسشي كه نخستين بار اپيكور پيش كشيده است: گفته شده خدا 

  سراسر نيكي و قادرمطلق است. ولي شر و بدي وجود دارد. پس:
  

 كه پس قادرمطلق نيست؛ يا تواندينمشر و بدي را نابود كند ولي  خواهديم خدا 
  ؛ يانيست نيالراحمارحمپس  خواهدينمشر و بدي را نابود كند ولي  توانديمخدا 
  ا ولي پس چر -آن را نابود كند  خواهديمشر و بدي را نابود كرده و  توانديمخدا

 هنوز شر و بدي وجود دارد؟
  

تارنماي جهاني در براي يك ويدئو كوتاه  يانامهلميفطرح اوليه دالتون به 
يك تارنماي كاوش (و نكوهش)  آزمايشيبخش خود به دگرگون گشت كه به نوبه 

  دگرگون گشت.» آقاي ديتي«دين 
  ديگر از پنج فصل نخست شامل: يهاموضوعجستار و 

  

                                                 
19. Brian Keith Dalton 
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  در حقش انجام دهد » بزرگي لطف در واقع بسيار« خواهديمآقاي ديتي از عيسا
 به زمين برود، بي گناه بزيد و سرانجام با دردي جانكاه بميرد. -
  آقاي ديتي درباره چگونگي رسيدگي به دعا و نمازها روشنگري نمود (با ايميل

 صوتي).
  دهديمآسماني را به وي نسبت  يهاكتاب هاانسانآقاي ديتي هنگامي كه فهميد 

د او را به طور كلي از رون هاانسانين شد، زيرا در واقع به شدت برآشفته و خشمگ
ويراستاري كنار گذاشته و اين موضوع كاري با او كرد كه مانند افراد دچار به 

 .به نگر برسد» ٢٠دييزوياسك«
 (يا لوسي) همسر ديتي نيچه فيلسوف را استخدام كرد تا آقاي ديتي را  ٢١لوسيفر

 را بنگريد). 7به قتل برساند (بخش 
  

مورمون بود و چندين بخش به ويژه سوم زندگي  يدههآخر  يهاسالدالتون تا 
الهيات مورمون را هدف گرفته بود مانند اين انديشه كه پوست سياه نفريني از جانب 

  خدا است. دالتون امروزه برچسب بيخدا دارد.
  
  ٢٢عيسا و مو
خوب  ينيچمقدمهيا به راستي يك  -بدي براي يك فيلم  ينيچمقدمهمانند اين نام 

. عيسا و محمد با هم در يك آپارتمان زندگي رسديمبه نگر  -براي داستان مصور
رفته و در حالي  ٢٣كوك و بول يخانهيمبيرون آمده به  هاآن. يكبار در فرصتي كننديم

م بيخدا ندي آبجو به خانسفارش چ كننديمديگر گفتگو (و انتقاد) يك  يهانيددرباره 
  .وندديپيم هاآنموسا نيز به  يگدارگاه. دهنديمو پيشخدمت بار 

                                                 
20. Schizoid یبھ داشتن روابط اجتماع یااست کھ فرد عالقھ تیاختالل شخص ینوع دییزویاسک یتیاختالل شخص 

است تفاوتیب گرانیندارد و نسبت بھ د . 
21. Lucifer یا شیطان 
22. Jesus and Mo 
23. Cock and Bull Pub 
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) است، www.jesusandmo.netاين به سادگي پيش درآمدي از عيسا و مو (
ديني  يطنزهاميالدي) هر هفته دو بار  2005( 1384يك تارنماي طنز كه از سال 

را در دين  هايكاست. هر يك دو شخصيت كنديمجالب و درخور انديشه را توليد 
ديگري ديده كه در داستان مصور فرضي به معناي آواي خردي براي خدمت به ديگري 

  است.
، خانم بيخداي رديگيمقرار  انتقاد موردو زماني كه خود دين نقد شده 

چنين  . همشوديمو كر يوناني  يخوانهمپيشخدمت بار آواي خرد و يك جور گروه 
مربوط به هر دو دين است يك سه گوشه سودمند براي جستارهاي  يه پيامبرموسا ك
  .سازديم ويژه

آمده  كرده كنار غدغننقاش كاريكاتور با كشيدن محمد، كه اسالم خوب چگونه 
زون يك براي افاين محمد نيست بلكه يك پيكر دوتايي است.  ديگويماست؟ نقاش 

مان شود زيرا هيمهرگز در صحنه پديدار ن باراليه به جوك، خانم بيخدا و پيشخدمت 
  »حرام است.«طور كه تارنما توضيح داده، 

  
  دنيوي جاويدان آموزدستجانوران 

 دوستان اهليبراي  رونديمبه ديدار الهي و مسيحيان  رسديمزماني كه هنگام عروج 
؟ اين پرسشي است كه از سوي يكي از دهديمچه روي  هاآنزنده خانگي و جانوران 

دان جاوي آموزدستبه نام جانوران  امدهيدديني كه تا كنون طنز  هايتارنما نيترناب
  ) مطرح شده است.www.eternal-earthbound-pets.com( دنيوي

 نوران بوده كه هم چنين بيخداجا كه يك گروه ويژه دوستدار دينمايمتارنما ادعا 
س خانگي پ آموزدستاين است كه جانوران  هاآنكرده و منظور  دييتأبودن خويش را 

دالر جانوران  135. با يك مبلغ ناچيز شوديمبدون صاحب روي زمين رها  ،از عروج
كه اگر مرگ در زمان ده سال پس از  كنديميوي تضمين نجاويدان د آموزدست

 شوديممراقبت  گاهسكونتبراي هر  آموزدستپرداخت هزينه انجام شود از يك جانور 
  مرد.آن پس از اين كه صاحب مسيحي 
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كه سوگند  3:29مطابق با مرقس چون  كرده  دييتأصاحب اين تارنما » شركت«
 ، هر يكنمايد هرگز بخشيده نخواهد شد القدسروحخورده هر كسي بي احترامي به 

 كنديم تضمينتوهين . اين نمايندگانش به طور صحيح به مقدسات توهين كرده است
مراقبت از جانور و براي  نيز به آسمان عروج نكردهعيسا پس از بازگشت  هاآنكه 

  آزاد خواهند بود. ،خانگي نيازمند
اين  تيساوباگر كسي نتوانست تصميم بگيرد كه آيا جدي است يا شوخي 

  جوك است؟يك پرسش را پاسخ داده است: آيا اين  نيترمهم
  »بله.«پاسخ: 

  



 

 

 
  
  
  

  13بخش 
 :بيداري دوباره ناباوري آتشين

كارهاي اساسي در سده بيست و 
  يكم

  
  در اين بخش

 كنندهقانعدوباره نويسندگان بيخداي زايش براي  ايجرقه 
 ناباوري نويسيبالگ 
  خدا بدونزيستن به طور كامل 

  
، اسالمي يهاستيترورمركز تجارت جهاني بدست  ياز ويرانپس در طول پنج سال 

هبي بر ضد باورهاي مذ مهاجم يهاكتاب نيترپرفروشچهار نويسنده بيخداي برجسته، 
نده به و مقابله كن ريناپذيآشترا منتشر ساخته كه موجب به وجود آمدن يك جنبش 

  گشت.» بيخدايي نوين«نام 
 ينيشترب -گو سيماي خشمگين و رك-اين چهره بيخدايي در سده بيست و يكم 

ي كه دلبستگ يچهرهتوجه را به سوي خويش كشيد. ولي چهره ديگر نيز وجود دارد، 
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ي به يافتن زمينه مشترك با مردم مذهب داشته و بيشتر عالقمند ييروايوركمتري به 
ه تا نيازهاي كمابيش هميشه پيوند خورد دهشيكانونسكوالر  يهاوهيشبر  و همزمانبوده 

 درست مانند بيخدايانبيخدايان نيز  اين دسته از. هم چنين با دين را برآورده سازد
  هستند.اي برجسته يهاتيشخصو  هاكتابداراي نوين 

آمدن براي به وجود  اياي مي پردازد كه جرقهاين بخش به كارهاي برجسته
  .مايه ديدن واقعي جهان گشتكارهايي كه شده بيخدايي نوين و اومانيسم نوين 

  
  

  رنسانس بيخداييبراي  ياجرقه
  

واسطه  تابكسده بيست و يكم نيز بيخدايي،  يهاشهياندتاريخ  در هادورهمانند بيشتر 
. چندين نويسنده بيخدا احساسات و منطق خويش شدن آن بوده استو ميانجي درگير 

تين و نيرومند در نخسنوين  يجاري ساخته كه خميرمايه جنبش كليدي يهاكتابرا در 
گي فرهن يهاگفتمانبيخدايي و دين را به كانون هايي كه كتابدهه اين سده شده، 

  بازآورد.
اده ا آمدو كتاب تاريخي كه زمينه ر - كنديممعرفي  كتاباين بخش شش 

از  ريناپذيآشتساخته و چهار كتاب ديگر كه به شيوايي يك ريخت نيرومندتر و 
  ده نشده است.يكه پيش از اين در غرب د كردندبيخدايي را معرفي 

  
  زمينه: هكت و جاكوبي يسازآماده

فكر  بيخدايي در سده بيست و يكم ساز رنسانسسبب نويسندگان بهمردم كه هنگامي 
 ركريستوفريچارد داوكينز، سم هريس، دانيل دنت و -» چهار سوار«به ياد  كننديم

 »چهار سوار« هاآن. در آغاز افتنديمآنان  دهندهتكانپرفروش و  يهاكتابو  -هيچنز 
 شده در جنگ نهايي خوبي و ييگوشيپبه چهار سوار  زيآمهيكنا(يك اصطالح سهوي 
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بدي) پس از پديدار شدن در يك گفتگوي فيلم شده به همين نام، به اين نام ناميده 
  آنان قسمتي را در اين بخش از آن خود كرد. يهاكتابشده و هر يك از 

ولي چهار سوار نخستين نويسندگاني نبودند كه جستار بيخدايي را در سده بيست 
 ؤثرمر برپايي ميراث بلند و دو تاريخچه زير نقش بزرگي را دكردند.  زو يكم با

بودند كه بيخدايي نوين روي  ييهاغول هاآنيان و آزادانديشان بازي كرد. گراشك
  ايستاده است. هاآن يهاشانه

  
  چهختارييك شك: 

يك كتاب عالي  ٣جينفر ميشل هاكتخانم ) نوشته ٢(انتشارات هايپروان ١شك: يك تاريخچه
دراز مردمي است كه به  ينهيشيپقابل خواندن و گشت و گذاري خردمندانه در 

اي تاريخچهآن را  خواستيمهكت  ادعاهاي و باورهاي ديني زمان خويش شك كردند.
از داوكينز  پيشهكت از اين كار سرباز زد. انتشار كتاب  يانتشاراتبنامد ولي  ۴بيخدايياز 

خه از نس هاونيليمكه  هبودميالدي)  2003هجري ( 1382يعني در سال و ديگران 
 اشرننوين بفروش برسانند. گستاخ بيخدايي  ايپنجرهخود را با باز كردن  يهاكتاب

مان كتاب هنوز كمابيش ه يمحتوعنوان كتاب را تغيير داد هر چند كه هكت گفت كه 
  .خواستيمنام را را با آن چيزي است كه آن 

از زمان گذشته از فلسفه بيخدايي كارواكا در هندوستان آغاز كرده و به  كتاب
پيشرفت شك باورهاي ديني را در ريشه و  يهانشانهسده بيستم و يكم رسيده و 

  كرديمپي گيري  هاشاخه
  

  آمريكاييسكوالريسم  پيرامون ياخچهيتارآزادانديشان: 

                                                 
1. Doubt: A History 
2. HarperOne 
3. Jennifer Michael Hecht 
4. A History of Atheism 
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ميالدي) كتاب بزرگ ديگري در تاريخ به نگارش  2004خورشيدي ( 1383در سال 
سوزان خانم ) نوشته ۶هالت نشر( ۵آمريكاييآزادانديشان: يك تاريخچه از سكوالريسم درآمد. 
و با نشان دادن جزييات كامل تاريخي يك جور وقار به جنبش منتشر شده  ٧جاكوبي

و ديگر  هاگراندانمكه بيخدايان،  روشن ساختيعني  -بخشيد آمريكايي آزادانديشي
ا ت سمينيفم ازپيشرويي انديشمندان مذهب غير رسمي در هر دوره و در هر جنبش 

 حضور داشته و فعال كايامردر زنان گرفته تا حقوق شهروندي  يرأسقط جنين و حق 
  .اندبوده

ساني كجاكوبي هم چنين گفته كه حضور پررنگ آزادانديشان به عمد به دست 
اين  .نددهيماز تاريخ زدوده شده است كه روايتي مذهبي از داستان كشور را ترجيح 

كه بسياري از  -استجستارها درباره كتاب اين خانم  نيارزشمندتريكي از 
كم ارزش نشان داده شده و  هاآنبزرگ فراموش شده يا دستاوردهاي  يهاتيشخص

  .اندمورد بي مهري قرار گرفته ي) مذهب(غير يهادگاهيدتنها به دليل 
 .سدينويمامروزي  يهاخدانيتارخانم جاكوبي با نثري روشن و مانند بهترين 

 لكهب نداشتهآزادانديشان تنها در اين لحظات حياتي تاريخ ملي حضور  ديگويموي 
 نقش هاآنآزادانديشانه  يهاارزشبسيار فراتر از يك نقش فرعي بوده  هاآننقش 

  تاريخي داشته است. يهالحظهو  هاجنبشبزرگي در متنوع ساختن 
  

  م هريساس -ادعاي به آخر رسيدن دوران ايمان 
يك نام  -زمان يك بيخداي نمادين در جهان وجود دارد  هراين گونه كه پيداست در 

 1340. در دهه كنديمبه مغز خطور  آورديمرا » بيخدا«كه در زماني كه كسي واژه 
را  8(بخش  ٨ميالدي) اين نام مادلين موراي اوهير بود 1970و  1960( 1350 و

آغازين سده بيست و يكم ريچارد داوكينز اين تاج را بر سر  يهاسالببينيد). در 
داوكينز نبود كه سبب به وجود آمدن جنبش بيخدايي  پندار خداگذاشت. ولي اين كتاب 

                                                 
5. Freethinkers: A History of American Secularism 
6. Holt 
7. Susan Jacoby 
8. Madalyn Murray O’Hair 
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) سم هريس جنبش ٩(انتشارات دبليو دبليو نورتن پايان دوران ايماننوين شد. بلكه كتاب 
  بيخدايي نوين را به راه انداخت.

هريس باشد. او يك  تواندينمجنبش نوين  خط شكنگوناگوني  يهاجنبهاز 
بيخدا است ولي اين برچسب را دوست ندارد زيرا اين برچسب او را با اصطالحات 

بوده و از ارزش  شنيتيمدن ذ كارورزوي هم چنين يك هوادار  .كنديمديني تعريف 
. كنديمبرخي بيخدايان را گرد  يهاچشمچيزهايي كه  ديگويممعنوي سخن  يهاتجربه

هيچ ربطي به دين يا هر  كاروبارهاكه اين  ديگويمآشكار  ولي در همان زمان هم او
كه زمان خوبي براي رها شدن كامل از  شديانديمندارد. در واقع او  عتيفراطبچيز 

  درباره آن نوشته شده است.پايان دوران ايمان دين است. اين چيزي است كه 
روش ف درنگيباگر بخواهيم رك و صادقانه درباره كتابش سخن بگويم كه 

يكي  بردباري و تحمل باورهاي ديگران بااليي داشت، كتابي نابردبار و متعصبانه است.
 و چرا  بدون چون يارزشآن را به عنوان تا  گرفته ادياست كه بيشتر مردم از چيزهايي 

رابر كه مردم در ب ديگويمبپذيرند. ولي هريس با نيرومندي (و به راستي به خوبي) 
نبايد  انگناهيبنبوده و نبايد باشند. براي نمونه خشونت بر ضد  بردبارهيچ چيزي 
يز نبايد بينجامد آن را ن گناهانيببنابراين اگر دين نيز به خشونت بر ضد تحمل شود. 
  تحمل كرد.

سپتامبر (همراه با  11 يهاورشيبا كشيدن يك خط مستقيم و راست ميان 
 كه دين تنها چيزي نادرست ديگويمبسياري از چيزهاي بزرگ و كوچك ديگر) هريس 

. او برابر آن بيش از اين بردبار باشند در توانندينمنيست بلكه چيزي است كه مردم 
رگشته و بايد پيش رساندن آسيب و زيان كه دين به مراحل آغاز انسانيت ب ديگويم

  كنار گذاشته شود. گانبه سياره و زند يريناپذجبران
 11 يهاورشيكه نوشتن كتاب را در دوره سختي پس از  ديگويمهريس آقاي 

تندروها و افراطيون مذهبي نخستين هدف آن بوده  سپتامبر آغاز كرده و براي همين

                                                 
9. WW Norton 
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ني كه كسا دينمايممذهبي انتقاد  يروهاانهيم. او هم چنين از ندولي آخرين آن نيست -
  .آورنديمدين پوششي براي تندروها فراهم از  يوي باور دارد با مخالفت با هر گونه نقد

 اوراعتقاد و ب جستاريك بررسي دانشيك و علمي از  پايان دوران ايمانكتاب 
و  بوده ريناپذاجتنابكه باورها خود داراي پيامدهاي گريزناپذير و  ديگويمكرده، 

انحصاري به درگيرهاي گريزناپذير و حتا  مشتركا اصول عقايد ي باورهاسيستم 
هر كسي اين است كه باورهاي غيرمنطقي براي . تنها راهكار خوب انجامديمونت خش
رفته گگذاشته و با هم ديگر گفتگو كرده و تصميمي بر اساس گفتمان خردمندانه  كناررا 

  شود.
 دانديم» فرقه مرگ«ده كه او آن را م هريس با اسالم آغاز شبنابراين كتاب س

ر اين كه اسالم د ديگويم. هريس ايستدشك نداشته باشيد كه در اين جا بازنميولي 
ي ولرساند بآسيب  تواندهر چه مي تاكرده  يريگموضع بدون رقيببرهه از زمان 
نهاده و به زير به خرد گردن  رنديپذينمديگري كه  يهانيد دهدسپس ادامه مي

  دارند. در خود نهفتهرا  مهلكدرست همين بذر  پرسش كشيده شوند
هريس  كه رسديممعنويت به پايان  رامونيپكتاب با يك بخش گيرا و جذاب 

). 16(براي آگاهي بيشتر در اين باره بنگريد به بخش  داردبه دين ن ربطي ديگويم
در واقع چيزي كه در غرب به جاي معنويت جا زده شده يك سايه  ديگويم هريس
ا ب توانيماز معنويت واقعي است. او باور دارد كه معنويت واقعي  بارهاندوتيره و 

بنيادي  به طور«يدگاه شخص د شوديمبدست آيد كه سبب  شنيتيمدمانند  هانيتمر
 ييهاوهيشآن با ديدي خردمندانه نزديك شوند نه به  ولي مردم بايد به» دگرگون گردد

  منحرف گشته است. عتيفراطب يهاشهياندكه با 
ميالدي) منتشر شده  2004 آگوست( 1383در مرداد  پايان دوران ايمانكتاب 

 2005( 1384را در سال  ١٠غير داستانيجايزه پن/مارتا آلبراند براي نخستين كتاب و 
 نيترپرفروشميالدي) دريافت نمود كه در آن هنگام كتاب در جايگاه چهارم فهرست 

  بود. ١١مزيتاوركيوين يهاكتاب
                                                 
10. PEN/Martha Albrand Award 
11. New York Times 
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ي ارزشمند واقع يهاكتاباز  يمانند بسيار دوران ايمان انيپاخواننده در كتاب 
ه . ولي ديدگاه شخص هر چابدييمعدم موفقيت يا  تموافق يارب فراوانيچيزهاي ديگر 

 زيانگفتشگانكار شود اين كتاب فرآورده يك انديشمند باشد سخت است كه  خواهديم
  و نوآور بوده و از سوي ديگر اين كتاب گفتگوها را بسيار غني ساخته است.

  
  به همراه ريچارد داوكينز خدا توهمي ازتشخيص 
 شناسستيز) نوشته ريچارد داوكينز ١٢هافتن ميفين هاكورت نشر( پندار خداكتاب 

ميالدي) منتشر شد همه وجاهت اجتماعي نويسنده را  2006( 1385هنگامي كه در 
سال  25براي به زبان ساده  كتاب هاي علمينوشتن ه دليل . داوكينز بداشتهمراه  هب

وي تنها بيشتر در اين زمينه آوازه داشت البته در  و بنابراين بود مشهوربه خوبي 
 دار خداپنپيش از انتشار  هاسالديگر نيز چندان ناشناخته نبود. داوكينز  يهانهيمز

 ديترسيمرامون دين نوشت ولي ناشر آن را پشتيباني نكرده زيرا كتاب انتقادي پي
 از دست بدهد. ولي جستارهاي دانشداوكينز احترام خويش را به عنوان يك نويسنده 

 وي پيرامون ) انتقادهاي گفتاري و نكوهش 1380شهريور  20( 2001سپتامبر  11از 
  شد. شتريباديان 

ه سراغ ناشر خودش رفت، ناشر را بسيار هنگامي كه او با همان انديشه دوباره ب
[رييس جمهوري] چهار سال «قدرشناس به خاطر آن كه داوكينز  امري -پذيرا يافت 

ه و ب -گر را شناخت دي از اين رو بود كه جهان يك نويسنده پرمخاطباست. » بوش
  نيز شناخته شد.عمومي و مشترك واقعي  يهارذالتو  هايپستهمراه آن برخي از 

ود زيرا با ب انگيزشگفتپستي براي بسياري از خوانندگان او كمي و سطح تراز 
به هيچ رو لحن نكوهش آميزي ندارد.  پندار خداكتاب  بودنده شنيدكه سخناني وجود 

اب، نبايد كت آوازهپرداخته شده ولي با توجه به مستقيم در اين كتاب بارها به انتقاد 
گمان شود كه پرخاشي ياوه و بيخود است. بيشتر كساني كه كتاب را خوانده در واقع 

                                                 
12. Houghton Mifflin Harcourt 
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ر سوار را بچهار  يهاكتابداوري جايگاه در موافق اين گفته هستند. هر آينه اگر من 
 .دادميمداوكينز را در رده سوم پس از هيچنز و هريس قرار  بودماساس پرخاش گري 

 اره كردهاششميزي نسخه جلد به درستي در پيشگفتار همان گونه كه داوكينز 
 يهاستورانربازبيني انتقادي  ،براي نمونه ،زبان و لحن به كار رفته در كتاب نسبت به

د ولي به اين دليل كه دين به طور سنتي از بن متوسط بسيار كمتر نكوهش آميز است.
كشيدن  از به زير پرسش ترميمال با نقدينقد مستقيم آزاد است به چالش كشيدن دين 

داوكينز را در پي دارد.  هاشكوايهو  ياعتراض يهاناله ١٣دستور پخت لوبستر ترميدور
 واقعي با احساسات يهاانسان هارستورانا آشپزها در اين بدبختي است زير ديگويم

  يك بزه بدون قرباني است. كفرواقعي هستند در حالي كه 
ك تحري يشهياند كرديمرا در مغز حالجي  هاشهياندكه داوكينز اين هنگامي 

مداحان  به سويهاي عادي با ايمان داشته باشد اش بيشتر از آن كه ربطي به انسانشده
شانه رفته نبد  يهاشهياندرفته يا به سوي  نشانه اهللاتيآتلويزيوني و  يهاخوانروضهو 
بدون شده تنها يك ديدگاه بدون آمادگي و  ارائه. از سوي ديگر اين ديدگاه بود

مدارك  و هااستداللادعاهاي خودش را با هر نكته از پيشين نبود. داوكينز  يزيربرنامه
  پشتيباني كرده است.

ا است و بسياري از مردم ب ريپذامكانبا داوكينز  همنوا و موافق نبودن گمانيب
رخاشگري پ يبهانهبه  گذاشتن آنپس از خواندن كتاب وي، كناروي همنوا نيستند. ولي 
سنده با اطمينان ب دارنيدفرهيخته  . پس اگر يك شخص باهوش ونامربوط سخت است
ندار پهستيد به احتمال بسيار با خواندن  زيانگبرچالش يهاشهياندو كافي براي شنيدن 

  دچار مشكلي نخواهيد شد. خدا
 كه با وجود شواهدشود اغاز ميكتاب با تعريف پندار و توهم به عنوان باوري 

روشن و گريزناپذير بر ضد آن كنار گذاشته نشده و داوكينز خدا را در اين  يهاگواهو 
  ارزش و اهميت به چالش كشيدن دين را شامل: يهاليدل. وي گذارديم يبنددسته
  بزرگي نيز زده است. يهابيآسكه شايد داشته  يهايخوبزيرا افزون بر 

                                                 
13. lobster thermidor خوراکی فرانسوی                         
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  كه زده فعاالنه سد راه خوبي و سودمندهاي مانند  ييهابيآسزيرا در ميان
بنيادي، حقوق زنان، راهكارهاي توليدمثل درست و صحيح،  يهاسلولپژوهش 

 ش دانش نيز بوده است.حقوق مدني و آموز
  بسياري تصميمات اخالقي را به در اختيار مراجع  يهاانسانزيرا دين سبب شده

 ١۴دوره يا عصر برنز يهاشهيانداز  متأثرآسماني گذاشته كه  يهاكتابديني و 
 است.

  بدون شناخت گيتي خشنود و راضي باشند. هاانسانزيرا سبب شده كه 
  بر مبنا و پايه گواه و خرد باشد همه سود خواهند تصميم اشخاص زيرا هنگامي كه

 برد.
  

 هانآداوكينز سپس به داليل خودش براي عدم باور به بودن خدا (بسياري از 
طبيعي  هاشالودهدين،  يهاشهير) امآورده 3همانند داليلي است كه من در بخش 

  .پردازديمدر پيش رو  يكارهاراهو حدس  ينيبشيپاخالق و 
نوشته اميدوار است كه اين كتاب با روشنگري درباره چهار انديشه  داوكينز

  »:هوشياري را افزايش دهد«بنيادي 
  

  خوشحال، متعادل، اخالقي و به طور منطقي خشنود و « تواننديمكه بيخدايان
 »راضي باشند.

  روشنگري بهتري از جهان فراهم نمايد توانديمدانش نسبت به دين 
  داده شود، يعني اصطالحات  هاآننبايد به كودكان برچسب باورها پدر و مادر

ما  يهاگوشبايد براي » خدايببچه «يا  »مسلمانبچه «يا » بچه كاتوليك«مانند 
غريب » خواهيجمهوربچه «يا » بچه ماركسيست«همان اندازه غريب باشد كه 

 است.

                                                 
14. Bronze Age 
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  ه براي آهنگ و قصد خود براي ببيخدا نه تنها نبايد شرمسار باشند بلكه بايد
چالش كشيدن باورهاي ديني سربلند و مفتخر بوده چون گواه و مدركي براي روان 

 و انديشه سالم و مستقل است.
  

ي و بوده و بيشتر بر لحن آن كانون بينيپيشپاسخ به كتاب پندار خدا قابل 
ن انجام دهد خواند توانديممتمركز شده بود. بهترين كاري كه خواننده با هر ديدگاه 

  براي خود است. گيريتصميمآن و 
  

  شكستن طلسم به همراه دنت
ميالدي) يك پروفسور فلسفه در دانشگاه  2006(هجري خورشيدي  1385در سال 
 يهاابكتكتاب را در ميان  نيتردهيسنجو  نيتريپژوهشبه نام دانيل دنت  ١۵توفتس

(نشر  ١۶طبيعي يادهيپدنوشت. در كتاب شكستن طلسم: دين هم چون » سواران«
 وانندتيمكه دين يك پديده طبيعي انسان بودن است و مردم  شوديم) ادعا ١٧نگيكيوا

  و بايد دين و ادعاهاي دانشيك و علمي مطرح شده در آن را بررسي كنند.
تا  شوديمه كار گرفته و دانش اجتماعي ب شناسيزيستدرست در ميانه كتاب، 

دريابيم دين از كجا برخاسته و چگونه به چيزي فرگشت پيدا كرده كه امروزه آن را 
ر اثرات واقعي دين د-دنت درست زمان خوب و مناسبي كه به اصل موضوع  .مينيبيم

ه ك را انجام داده يريگجهينتكار عالي آماده ساختن خواننده براي  پردازديم -جهان
اخالقي بوده و يك زندگي معنادار داشته باشند  تواننديممردم مذهبي بدون هيچ شكي 

و اده دزندگي معنادار و اخالقي پيروان اعتبار  دليلدين به به به خودي خود ولي نبايد 
  در سر راه اخالقي بودن قرار بگيرد. توانديمدين ستايش شود و در واقع 

دنت از دين را هم چون يك  يهايروشنگر كه بشود ياوهيششايد بهترين 
ست براي نگريستن به جهان ا ياوهيشكرد چنين باشد: دين  يبندجمعپديده طبيعي 

                                                 
15. Tufts University 
16. Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon 
17. Viking 
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 يهاهليقبزماني كه مردم در  دادهيمسال پيش كار  هزار صدكيكه هر آينه به خوبي 
و هيچ راه بهتري براي درك جهان يا كنترل كردار  كردهيمكوچك مجزا زندگي 

آن قبايل به هم بافته شده و يك جهان بزرگ  يهمهخويش نداشتند. ولي اكنون كه 
سبب  گمانيببا چيزهاي بسياري كه  -اندساختهوابسته به هم با هفتم ميليارد انسان را 

مردم بايد يك نگاه دقيق به شيوه انديشه و باورهاي  - شوديمو عصيان  منفجرشدن
  خويش بيندازند.

 هايروش نكهيانه  -آيددنت ميخردمندانه  پيشنهاد انياپافزون بر اين در 
دور انداخته شود بلكه همه مردم با اين انديشه ساده همنوا باشند كه همه  يدنانديش

بايد براي گفتگو و بحث آزاد بوده و همگي بايد با هم كار كرده تا  هاشهياندافكار و 
  وب است.دريابند چه چيز درست و چه چيز خ

  

  

 
 فمخال يهاشهيانداز  خواهديمد كهياگر شما يك فرد مذهبي هست

آگاهي يابد ولي اگر باورهاي شما نيرومندانه به چالش كشيده شود 
، خواندن كتاب دنت يك آغاز خوب ديشويمهراسان و دچار بيزاري 

پژوهشگر هر محتاطانه يك  يرويكرددنت با  .ديآيمبه شمار 
يا » مكنميالبته شايد اشتباه «كمابيش با سخني مانند را ادعايي 

 يز. در پايان ندكنيمپي گيري » تحقيقات بيشتري نياز است«
است  داوكينز و هريس يريگجهينتوي كمابيش همانند  يريگجهينت

 يهاشانهاحساس تنش كمتري بر روي گردن و  دارنيدو شخص 
 .كنديمخود 

  
  هيچنز كريستوفرهمراه با  بودن خداادعاي بزرگ ن
 2011( 1390مردمي كه در سال  شياندروشنو  نگارروزنامههيچنز يك  كريستوفر

هر دم از زندگي بزرگ خويش را براي بدست  آن گونه كه پيداستميالدي) درگذشت 
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 ،است. گويا هر چيزي را خواندهآگاه نمودن مردم سپري كرده آوردن آگاهي و دانش و 
شتري ، چيزهاي بسيار بياين كار توان با معمولي انساننسبت به سه و  شناسديمهمه را 

ه كدر هم آميزيد با اين واقعيت موضوع را  نيا. است اندوختهدرباره جهان را در خود 
 نيتربرجستهو يكي از  داداهميت نميآشكار به انديشه ديگران درباره خودش 

د هر چنسده گذشته را خواهيد داشت،  شياندروشن، نيرومند و تهاجمي يهاتيشخص
او سر گاو مقدس شما را  نكهيامگر  - نشد هاي فراوان قانع كنندهقرائت اي بهاشاره 

  باشد. دهيبرگوشگوش تا 
تكه پاره شدن گاو هيچنز تجربه هاي خوانندهي بلكه همه داراننيدنه تنها 

جنگ عراق و هيچنز يك  سرسخت. من يك مخالف كردندپيدا ميرا خود  مقدس
الش كشيد، به چي مرا به سختي ريگجهينتهنگامي كه او پشتيبان نيرومند جنگ بود. 

با ل دليهمين  هب ي به تند و تيزي هيچيز بسيار دشوار بودشخص رهايي از چنگال
دارم به ويژه وقتي كه او به بررسي  احساس همدردي شخوانندگان مذهبي آثار

  .پرداختيمباورهاي آنان 
 ديگويم. هنگامي كه شتخويش را دا يهاآرماناو دالوري و شجاعت پيروي از 

كه شخصي مورد بازجويي به  »راهكار بازجويي پيشرفته«كه واتربوردينگ (يك 
) شكنجه نيست اين چالش را پذيرفت كه كنديمرا احساس  خفه شدن حالتآهستگي 

تجربه واتربوردينگ را پس از پنج ثانيه واتربوردينگ در موردش اجرا شود و زماني كه 
ردينگ واتربوچون «گفت،  و كردهيمشت به پايان رساند اعالم داشت كه اشتباه با وح

  .»دآيينم شمارشكنجه به  ،از لحاظ قانونگذاري شكنجه نيست
به شمار  ياوزنه اشيزندگزمان  يهاموضوعهيچنز در بيشتر جستارها و 

خدا بزرگ نيست: چگونه دين هر چيزي را زهرآگين وي به نام  1386و كتاب چاپ  رفتيم
مشاركت وي در جستار دين است. عنوان و زير  نيتربزرگ(نشر تول بوكس)  سازديم

 يهاكتاب: يعني خدا آن گونه كه در رسانديمعنوان كتاب به طور كامل منظور وي را 
ه دين هر جستاري بقابل تحقير بوده و  آسماني گفته شده شخصيتي نكوهش آميز و

 يخرديبخشونت، دين و ناپاك ساخته است. او گفته كه  نيزهرآگسپرده شده آن را 
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پشتيبان و مدافع نژادپرستي، قبيله گرايي و خونخواري بوده ناداني را ترويج  ،و نابردباري
لدرانه و با زور بيزار بوده و با بچه قبوده، از زنان  و دشمن پرسشگران آزاد دهديم

كه از دانش، آگاهي و تجربه  زديم ييهامثالو  هااستدالل. او سپس كنديمبرخورد 
  .ردكخودش را تاييد ميگسترده گردآوري شده خويش سرچشمه گرفته و نتايج 

 اركمحافظههنگامي كه ميزبان  آغازين كتاب: يهابخشيك نمونه نمادين از 
اگر شب هنگام در شهر ناآشنايي باشد و گروهي غريبه به وي  پرسديمراديو از او 

از يك  هاهبيغركرد اگر بداند  احساس امنيت بيشتر يا كمتري خواهد ايشوند آ كنزدي
، شخصي از بلفاست، بيروت هايتوجه به تجربه؟ او با گردنديبازمگردهمايي مذهبي 

هرهاي با از ش يانمونهتنها براي اين كه « گويدمي –راد، بيت لحم و بغداد بالگبمبي، 
اگر بداند كه گروه مردان در حال چرا در هر مورد  سازد كهروشن مي -»ب بياورم

هستند به راستي احساس  مراسم و مناسك مذهبينزديك شدن به وي برگشته از 
  .كنديمتهديد 

لنشيني دنبوده كه به خودي خود به  بينيپيشسراسر جستار قابل مسير وي در 
. او پيرامون فتواي سلمان رشدي گفتگو كرده، ترس عجيب ديافزايمخواندن نوشته او 

كه انجيل حتا بدتر از تورات است و آيا  ميشيانديمدين از خوك، چرا  انگيزشگفتو 
گرايش دارند تا مردم را وادار به كردار و رفتار بهتر كنند يا نه. با اين وجود در  هانيد

ه اين احساس وجود دارد ك كندينمبه خط مستقيم حركت ا در طول كتاب و حتپايان 
  هيچ نكته را ناديده نگذاشته است.

  

  

 
كه هر منتقد دين بايد به آن دهديمدر پايان او به پرسشي پاسخ

مردم به  ديگذارينمپاسخ دهد: خوب به شما چه ربطي دارد؟ چرا 
اگر دين در  دهديمچيزي باور كنند كه دوست دارند؟ او پاسخ 

زندگي از سياست عمومي تا اخالق فردي  هايسيماي شئون و همه
 كه كاري به اين امور نداشته شديم، بسيار خوشحال رخنه نكرده بود
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من با خوشحالي  كردنديممرا رهاهاآناگرديگويم. هيچنزباشد
قادر به  هاآنزيرا  دده. سپس ادامه ميكردميمبران اين لطف را ج

  .ديآيمانجام اين كار نيستند درگيري پيش 
  

  

 
ي باگر شما يك شخص مذهبي هستيد و تجربه به چالش كشيدن 

 ورده نخست  شياندروشنيك باورهاي قلبي خود از سوي رحمانه 
ز شايد بخواهيد ا -دلنشين نيست براي شما آداب معاشرت بدون 

روي كتاب وي دوري كنيد. از سوي ديگر اگر مشتاق ديدن بهترين 
 از برخي تيرهاي بسيار تيز ديخواهيمكوشش از هر دو سو هستيد و 

ن باز و براي خواندببينيد  ،ديبردارآگاه شويد پس كتاب هيچنز را 
  كنيد.

  
  

  هاي بزرگادامه گفتگوها: بالگ
  

از سوي ديگر به اين دليل كه سده بيست و يكم چندين رسانه نو را تجربه نمود. 
 يهاشاهكار«بيخدايي بسياري به برخط شدن روي آورده گفتگويي از  يهاانجمن
ك محدود شود. بلكه بايد به ي هاكتابتنها به  تواندينمبيخدايي در اين سده » بزرگ

  .نيز بپردازد: بالگ يهاشهياندافراد با  شيوه نوين نيرومند و پرنفوذي آشنا شدن
امروزه صدها بالگ به خوبي شناخته شده به كاوش و ترويج انديشه بيخدايي 

ن كه نمايشگر گستردگي و ژرفاي اي كنديم. اين بخش پنج بالگ معرفي پردازنديم
  است. هارسانه

  
  بازتات هوشمندانه: بالگ گرتا كريستنا
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را  -است كه بالگ خودش  سكويفرانسسانيك نويسنده ساكن  ١٨گرتا كريستناخانم 
) /http://freethoughtblogs.com/greta» (بالگ گرتا كريستنا«به سادگي 

راسر بيخدايي در س يهاعبارتبوده و داراي پرمغزترين  هابالگيكي از بهترين  -ناميده
تا  دهديمح ا به جاي پرداختن به موضوعات خبري روزمره ترجيجهان است. گرت

نويسد. بيخدايي ب ياهيحاشو جستارها دروني و  هاهيمابنپيرامون  پايدارتري يهاشهياند
بدانم بيخدايان انديشمند و باهوش درباره موضوع مورد عالقه من  هنگامي كه بخواهم

  .زنميمنخست به بالگ گرتا كريستينا سر  شديانديمچگونه 
 يستن يدانشگاهولي به سبك و سياق  سودمندگ اين خانم پر از اطالعات بال
 يهانشيبشخصي و  يهاتجربهبيشتر ريشه در  و تجربه ديگران، هادانستهو به جاي 

كه در حال خواندن  كنميماحساس  خوانميمگ او را هر گاه بالخودش دارد. 
ي هستم كه توجه بسنده و كافي داشته سپس با خردمندي واكنش فرد يهاشهياند

  داده است.نشان 
به معناي آن نيست كه خانم گرتا هميشه خوددار و آرام است. او  هاگفتهاين 

 يهاتهنوشكلي  يهاسوژه. يكي از كنديمهم چنين شاد، احساسي بوده و كفرگويي هم 
گرتا اين است كه چرا بيخدايان بيشتر درباره رويدادهاي فرهنگي خشمگين بوده و چرا 

نوشته  عاست. هم چنين كتابي پيرامون اين موضو كنندهنعقاو  ريپذهيتوجاين خشم 
به فكر براي  يدليل كه) ١٩نشر پيچستون چرا شما بيخدايان اين قدر خشمگين هستيد؟( است

ناچار اين كتاب پيرامون خشم بيخدايان است. اگر  14افتان من براي نوشتن بخش 
افزون ت. بالگ گرتا كريستينا اس گمانيبگ بيخدايي را بخوانم تنها يك بال باشم كه
بالگ انه خي صفحهبيخدايي از  ازقابل تصور هاي بهترين معرفيبراي يكي از بر اين 

: حبوبم يهاپست« برچسببا نوشتارهايي و مقاله و در ستون فرعي به او ديدار كرده 
  .اين بالگ طالست هايي پستمهه» بيخدايي
  
  : بيخدايي دوستانهانهتفسير روز

                                                 
18. Greta Christina 
19. Why Are You Atheists So Angry?,Pitchstone Publishing 
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فيلسوف يا دانشمند نيست. آموزگار رياضي كمابيش سي ساله  ٢٠تاهآقاي هيمنت م
ميالدي) نزديك به  2006(هجري  1384از سال است كه  ٢١كاگويشدبيرستاني در 

بيخدايي «ي به نام بالگآغاز به نوشتن همان زماني كه او روح خودش را فروخت، 
  است. كرده) patheos.com/blogs/friendlyatheist» (٢٢دوستانه

، در سالگي بيخدا بود 14تا كه از هميالدي) م 2006(ژانويه  1384ماه در دي 
در براي حضور در كليسا دالر  10پيشنهادي با مبلغ پايه  ٢٣بايحراج عمومي سايت اي

نامه بيخدا براي يك خبرآن روز پيشنهادي و نوشتن تجربه  غيك روز براي باالترين مبل
  بود.كه ويراستار آن گذاشت 

 ٢۵يك روحاني در سياتلدالر بود  504  ٢۴برنده مبلغ پيشنهادي جيم هندرسون
جربه . اين تحاضر شودپيشنهاد شده و از هيمنت خواست در چندين كليساي متفاوت 

حم را در ون رمهيمنت به اين نتيجه رسيد كه در رسانه ملي پوشش خبري يافته و كتاب 
 ياندازراه» بيخدايي دوستانه«شد و بالگ  (نشر واتربورك) منتشر ٢۶باي فروختماي

  است. يهاي بيخدايبالگترين بازديديكي از پربا هر معياري كه بسنجيد گشت كه 
 ست.ا و شور و هيجان جامعه آزادانديشتپش بيخدايي دوستانه مانند تارنماي 

ته داش ييگراانساناگر رويدادي در هر جايي از جهان رخ دهد و پيوندي با بيخدايي يا 
يش كماب -پستي دارد پيرامون آنشرط بست كه هيمنت در همان روز  توانيمباشد 

گرايش به كوتاهي ها پست. اين شوديمپست وز مقاله در رهميشه چهار تا شش 
جايگاهي را براي بيخدايان فراهم آورده  هاادداشتيو روشني داشته و رشته  يخردمند

 الگبگفتگو نمايند.  هاآنو اثرگذار بر جامعه  اراككه گرد هم آمده و درباره خبرهاي 
  بزرگ براي خواندن است. يهامقاله ازهيمنت منبع عالي 

  

                                                 
20. Hemant Mehta 
21. Chicago 
22. Friendly Atheist 
23. eBay 
24. Jim Henderson 
25. Seattle 
26. I Sold My Soul on eBay 
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  : فارينگوالدارانتفنگهدايت 
 هابالگبدون چون و چرا يك بيخداي برجسته در جهان  ٢٧مايرز» پي زد«كري اپل ز

به زبان خودش -است. او احتمال كمي براي نامزد شدن در اين باره را دارد 
 1384از ولي چون  -»است 3ليبرال درجه سه در يك دانشگاه درجه  شياندروشن«
نگه زنده  با شوق فراوانيدر دانش و بيخدايي را  مقدممايرز خط ميالدي)  2005(

) /http://freethoughtblogs.com/pharyngulaگ فارينگوال وي (داشته بال
  هواداران ويژه است.از  بزرگي داراي گروه

در نظر گرفته شده  ٢٨دانش رويان تعاليفارينگوال سكويي براي  به اين دليل كه
دها و غيره هشت پايان، اسكوييتوجه ويژه به سرپايان،  با شناسيزيستبود با تمركز بر 

به دست  و -دلبستگي و عالقه داشت هاآنكه مايرز به پژوهش درباره شد آغاز 
ميالدي) به بالگ رده باال مجله طبيعت دگرگون  2006( 1385دانشمندي در سال 

 يگارهانگشت. مايرز به آهستگي آغاز به گفتگوهاي بيشتر در مورد دين، به ويژه 
ذر در گ و و بيخدايي پرداخت ييگراعتيطبو هواداري بيشتر از » طراحي هوشمند«

  ين جستارها كانون اصلي بالگ شد.ا هاسال
اشد كه بست. اگر ندايي در جهان بيخدايي نيبيخدايي دوستانه  وبالگ ،فارينگوال

به ست. او مايرز ا برودفيلتر و سانسور زير بار كمتر كريستوفر هيچنز در مقايسه با 
را به عنوان احمق  هاآندل و روده كساني كه  بيرون كشيدنبراي  رحمييبدليل 

مشهور است، مبارز گزنده  يهاطعنهپا با تحقير و دست و ن خورد كرد ،شناسديم
به  دنكيمرحم ننيز  بيخدا خود قطارانهم حتا به – رديگينمزيركي كه هيچ اسيري 

  برخوردي نرم دارند. دارهانيدنسبت به  كنديمويژه كساني كه مايرز گمان 
» ٢٩كراكرگيت«نام خودماني مشهور در تاريخچه اين بالگ كه به يك پرده 

داد كه دانشجويي از دانشگاه سانترال فلورايد يك نان گرد معرف شده هنگامي رخ
. انجمن كاتوليك محلي با خشم مانند كرد جابجارا  مقدس مشترك آيين عشاي رباني

                                                 
27. Paul Zachary “PZ” Myers  
28. Embryonic development 
29. Crackergate 



 
 

  : بيداري دوباره ناباوري آتشين: كارهاي اساسي در سده بيست و يكم13بخش  

 

٣٩٣

قديس هنگام تباور دارند كه نان مقدس  هاكيكاتولآتشفشان فوران كرد از جمله (چون 
در  اين دانشجونمود كه  ادعا) شوديمبه گوشت و پيكر عيسا دگرگون  درواقعشدن 

  واقع خدا را دزديده است.
قرار گرفته و چندين بار به مرگ  هارسانهپس از اين كه دانشجو در كانون توجه 

نها يك ت«تهديد گشت مايرز در بالگ خويش نوشت كه نان مقدسي كه دانشجو برده 
ز از است. ماير» قتاز پستي و حما«اي نشانه هاواكنشبوده و اين » تكه نان خشكيده

ا برفتاري خوانندگان خويش خواست تا نان مقدس را براي او فرستاده و قول داد كه 
 را به نمايش بگذارد كه »زشت از اين نان خشكيده سوءاستفادهژرف و  ياحتراميب«
با «قرارگرفته و  »شده و حاضر در اين در تارنماي جهاني يبردارعكسهمگي «

  ».خوشحالي توهين به مقدسات را نشان خواهد داد
واكنش دانشگاه مانند  اخراج وي را از دانشگاه شد.خواستار جامعه كاتوليكي 

ايگاه دانش بود و كاري صورت نداد. مايرز و خانواده وي بارها تهديد به مرگ شده ج
 يهاحثبدريافت كرده و جامعه بيخدايان نيز گرفتار  زاركنندهيبزشت و  يهاليمياو 

  كرده است يا نه. يروادهيزدروني شد كه آيا مايرز 
از سطل پسماند  يريتصوپس از گذشت بيش از يك ماه، مايرز نگاره و 

ه، قهو يهاهماندهتآشپزخانه خويش پست نمود. در سطل پسماند يك پوسته موز، 
 اخسور يازدهزنگو يك نان مقدس كه با ميخ  - پندار خداكتاب از قرآن و  ييهابرگ

شده بود. او نوشت كه هيچ چيزي نبايد مقدس بماند اين يك اصل براي به زير پرسش 
بسيار از مردم  نشدكاسته ها خشونتاز شدت هر چند كه كشيدن هر چيزي است. 

در  دار خداپنكتاب از  ييهابرگهمين كه  احساس كردند كه يك نكته مهم گفته شده و
 بخشهاماليك تصميم  -است » تنها كاغذ«كه مايرز اشاره كرده كه  -سطل افتاده بود 

  بود.
وق پشتيبان نيرومندي براي حقآزادانديشي  در درون جنبشهم چنين  فارينگوال

به دليل  هاخانماين كه  دفاع نمودهزنان بوده است و از چندين خانم برجسته 
  مورد يورش قرار گرفته بودند. ميالدي) 2012و  2011( 1390-91ديدگاهشان در 



 
 
 

  —————————— : بازخواني شاهكارهاي بيخدايي3كتاب 
 

 

٣٩٤

بنابراين اگر در جستجوي فيلتر نشده ترين نسخه احتمالي بيخدايي نوين هستيد، 
ازي بدر حال تماشاي  يابچهمانند دختر در مقايسه با آن هيچنز  كريستوفرندايي كه 

  ، فارينگوال است.رسدبه نظر مي هاگربهبچه
  

  يپيغمبر بيپل ساختن: وضعيت 
همه پيش پندارها درباره بيخدايان و بيخدايي نابود شود نياز نيست  خواهديماگر كسي 

وي ي كه از سبالگ) nonprophetstatus.comبرود ( يپيامبريجاي غير از وضعيت ب
گشته و در ميان هشت  يادگذاريبن ٣٠فعال ميان ديني و بيخدا كريس استدمن

 ريمكاكه ه ييهاداستانتاالري براي «اين بالگ به عنوان  برتر است. كنندهمشاركت
به اين اميد كاتاليزوي براي جنبشي شود كه در  دهديمميان ديني را ترويج -بيخدايي 

و مردم سكوالر نه تنها در كنار هم به صلح و صفا زندگي كنند بلكه  دارهانيدآن 
  ست.توصيف شده ا» مشترك همكاري كنند يهاارزشپيرامون 

ساكن بخش باالي زندگي  دهه دوم و سوم نزديك زبانخوشيك  ،استدمن
ميان ديني و فعال شمال مركزي اياالت متحده بارها جهان را تكان داده است. او يك 

 هابازنشستهانجمن خدمات هم نوعان روحاني اومانيست دانشگاه هاروارد، مدير اداره 
بوده و درجه كارشناسي ارشد دين از  ٣١ديالگو ميان ديني يمجلهايالت تشكيالت در 

  دارد.را دانشگاه شيكاگو  از ٣٢ميدويال المبردمدرسه الهيات 
داوري احساس  وبودن  گراجنسهم روشن شدن باكريس مسيحي بار آمده و 

است. او سرانجام به اين نتيجه رسيده كه به زير پرسش كشيده را  ، دينانياطرافتلخ 
 يهاانجمندر  داردينمردم  بدست آمده از مشاركت يهااز بهره خدا باور نداشته ولي

 ا باوراننها براي بهرهرسيدن به همان  كنوني وي آماج و فعاليتغافل نشد. نيز ديني 
  كانوني شده و تمركز پيدا كرده است. ينيبجهانو تشويق به ساختن پلي ميان دو 

                                                 
30. Chris Stedman  
31. Emeritus Managing Director of State of Formation at the Journal of Inter-Religious 
Dialogue 
32. Meadville Lombard Theological School 
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 از هر دو سو مورد ميدان جايگاه راحتي براي ايستادن نيست. استدمن يانهيم
عنوان  ان بهدارديناز سوي  -د كنميو ناراحتي بسيار را تحمل قرار گرفته و اندوه  آزار

ها و نقد رويكرد بيخدايي نوين. ولي داردينبيخدا و از سوي بيخدا براي سازش با 
فراواني نيز داشته كساني كه دالوري و شجاعتي  يهابانيپشت دو سوكريس از هر 

  كنند.را درك ميبراي ساختن اين پل  هاي موجود، صادقت و محدوديتانيپايب
  

  ي و پادكست ديگر كه ارزش ديدن كاملي را داردهابالگ
 يرامونپي ديگري است كه نگاهي دلنشين و انديشمندان را هابالگاينترنت پر از 

. در زير شمار اندكي آمده كه من گمان كنم بايد بررسي اندآوردهبيخدايي فراهم 
  شيدداشته با هاآنكوتاهي از 

  
 ٢: بالگ زيركانه و هوشمندانه آدم لي١سميئآتهاليت دي 

)bigthink.com/blogs/daylight-atheism بيش از آن كه واكنش (
است. اين بالگ يكي  ييهانوشتهبه رويدادهاي روزمره باشد شامل مقاله و 

 بيخدايي است. يهادگاهيدي پيرامون هابالگاز بهترين 
 اين بالگ ( ۴هوچيسون: سيكيوو ٣نزملفيبلكblackfemlens.org (

اطع كه تق پرشوري يخردمندانهكه آواي  سدينويمرا  زيانگبحثبسيار 
 ، بيخدايي، دين و تجربه سياهپوستان در امريكا است.سمينيفمانديشه 

 اين بالگ را  ۶اد بريتون نگارروزنامه: ۵يفرهنگ يهاجنگ گزارش
اين وبالگ ). freethoughtblogs.com/dispatches( سدينويم

در روز  چهار بارسه يا  وها سنگرميان  در انههوشمند دارهاي نيشكنايه
 .شوديممقاله در آن پست 

                                                 
1. Daylight Atheism 
2. Adam Lee 
3. Blackfemlens 
4. Sikivu Hutchinson 
5. Dispatches from the Culture Wars 
6. Ed Brayton 
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 اين پادكست (١ثاتفري كايامر :americanfreethought.com داراي (
 .است كنونيدرباره بيخدايي  هاادداشتيو  هامصاحبهبرخي از بهترين 

 آن روحاني پيشين و بيخداي هاي : كه ميزبانثات راديو و پادكستفري
اين  .تاسآني لري گيلر از بنياد آزادي از دين دن باركر و  برجسته كنوني

درباره  ييهاادداشتي) خبرهاي به روز و ffrf.org/news/radioبرنامه (
 كنديمبيخدايي فراهم  يهادگاهيد
 با نشاني   ٣توماس ريز ته پزشك انگليسي: اين بالگ نوش٢اپيفنوم

)ephiphenom.fieldofscience.com/ به بررسي دانش و دين و ) كه
 و براي من يك سوگلي شخصي است. پردازديمناباوري 

 ز ابرجسته و انديشمندانه كه هاي از بالگديگر : يكي هاچرخو  هاپروانه
نويسنده و  ۴پرداخته و نوشته اوفليا بنسون به بررسي بيخدايي و ديناتفاق 

است  نگارروزنامه
)freethoughtblogs.com/butterfliesandwheels.( 
  

 Atheistي بيخدايي بيشتر برخط با عبارت (هابالگبراي گردش در 
Blogroll.جستجو كنيد (  

  
اگون گون يهاينيبجهاناگر دوستدار ديدن اين گونه گفتگوها و ارتباط ميان 

راي ديدن بجايي است كه بايد نگاهي به آن بيندازيد.  يهستيد وضعيت بي پيامبر
  را ببينيد. »پل زدن به مذهبيون«بخش آخر استدمن  يهانوشته

  
  چيكديدگاه: اسكيپي ارائه

                                                 
1. American Freethought 
2. Epiphenom 
3. Tomas Rees 
4. Ophelia Benson 
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گرديده جايگاهي است  يادگذاريبنميالدي)  2005( 1384كه در سال  ١چيكاسكيپ
 و زنان بيخداي گراشكزنان  يهادگاهيدبراي بالگ نويسي انديشمندانه و زنده با 

ن يي و انديشيدگراشكترويج  يژهيوسازماني «است. اين بالگ به عنوان  گراشك
چيك همكاري ميان توصيف شده است. اسكيپ» انتقادي در ميان زنان سراسر جهان

 شناسمردم، يشناسستارهدكتري تخصصي  هاآنر ميان نويسنده است كه د 18
 نانجم، وكيل، مسلمان مرتد، رييس ياانهيراكوانتومي دانش  دانيميشفرهنگي، 

 شناسحشره، داروساز و شناسستيز، هنرمند، يك زوج گراانسان آمريكايي ييقايآفر
  وجود دارند.

» داريشهاي نتمسخربا كنايه و  يگاهگاه، كنجكاو و انهانديشمند«نوشته هاي با 
، ، بيخداييسمينيفميي، گراشكهمكاران اين بالگ به جستارهايي مانند دانش، 

ي از چيك يكاسكيپ .كه پر شور و جذاب استپرداخته  هادانشسكوالريسم و شبه 
  خواستني در فريثات است. ي بزرگهابالگ

  
  

  : زندگي سراسر بدون خدايفكرروشناز  عبور
  

هم چنان  .است سكوالر تنها آغاز ساختن يك زندگي عتيفراطبر گذاشتن باورهاي كنا
يك نياز رو به رشد براي منابع  شونديمدم از اين باورها دور بزرگي از مر يهاگروهكه 

. كندخودنمايي ميبراي زيستن كامل و با كامروايي بدون وجود دين  يهاوهيشكشف 
راتر است كه ف ياشدهبه تازگي منتشر  يهاكتابزير نمايش گر شماري از  يهابخش

 نا باورمندانرفته به معنا، معنويت، الهام و اخالق براي  يفكرروشن يهاپرسشاز 
  .پردازديم

  
  ييخداهيچ معنويت بدون 

                                                 
1. Skepchick 
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كمت  آندره) نوشته نگيكيوا(نشر  ١كتاب كوچك معنويت بيخدايينام كتابي با عنوان 
معنويت «عبارت برخي در  .شوديمسبب پوزخند زدن  هازمانبيشتر  ٢ويالاسپن

يك اي نوشتهكه كتاب  پندارنديمتناقض ديده در حالي كه برخي ديگر » بيخدايي
هتر از ين كتاب بسيار بعهد بوق است. خوشبختانه ا يهانيداحساسي درباره  سرسبك

ي معنو جستارهاي مهم كهاي سادهو كتاب كوچك محرك انديشه  - اين سخنان است
 .را پوشش داده است شوديمروبرو  هاآنكنار گذاشتن خدا با  پس ازهر شخص كه 

. كه از اتفاق اروپايي هم هست سدينويمبيخدايان اروپايي  شويال با آرامكمت اسپن
مانند  هاكتاببراي كساني كه با صداي گوشخراش جنگ فرهنگ كر شده اين گونه از 

و شگفتي را با خود دارد. البته كه نويسنده  گيازشنيدن موسيقي نويني است كه ت
دچار ه در فرانسفيلسوفان زيادي را بيخدايي آالباما در مقايسه با  –دارد  ييهايبرتر

براي او دفاع دائمي واكنش نشان دادن و  موضوع به جاي. همين كندينمهيستري 
به ويال بنابراين كمت اسپن آزادي بيشتري براي انديشيدن و سازندگي به همراه دارد

ين نو يهاپرسشبراي  توانستكننده گيج يهاپرسشجاي پاسخ به همان پشته 
 ديشيانديم ييهاوهيش، به ديشيانديمنمايد. وي پيرامون وفاداري و جامعه  يسازنهيزم

قرار گرفته و با هم ديگر كنش  هاآرمانشدن در تماس با  نا باوركه مردم پس از 
دوستان و نزديكان بدون چگونگي واكنش مردم در برابر مرگ به و  كننديم

  .شديانديمسنتي  يهاپشتوانه
ن ندارد. اداردينبراي يورش به دين و  ياعالقهويال هيچ دلبستگي و كمت اسپن

بسيار ضعيف بوده و زندگي براي مردم بسيار دشوارتر از آن  هاانسان« ديگويماو 
بند. همديگر بكو يهانيدكنار سرك كشيده و به سر و روي  است كه مردم به گوشه و

كه باشد بيزارم از جمله از بيخدايي  ياگونهمن از افراط، از هر «، دهديمسپس ادامه 
راي تنها ب -ديد كه او در جستجوي مرتد شدن همه مردم نيست توانيمپس » افراطي.

ن درك زندگي و زيست درك زندگي و زيستن خود كوشيده و كمك به ديگران براي
ار كم است كه بسي انهبيخدايي سازشگراي از گونه دهندهنشانكتاب او  خودشان است.

                                                 
1. The Little Book of Atheist Spirituality 
2. André Comte-Sponville 
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م سده بيست و يك درگروه كر بيخدايي افزون بر شده و خوشامدي  گفتهاز آن  كم
لكه اين دين نيست ب«، ديگويمخويش  انگيزشگفتاست. او در پايان كتاب كوچك 

هستيم. اين  آسمانيحقيقت است كه ما را آزاد خواهد كرد. ما هم اكنون در سرزمين 
  »دم و لحظه همان آخرت و جاودانگي است.

  
  دادن انديشه تقدس وتابچيپ

ميانه ميدان كارزار ميان دين و بي ديني در فيزيكداني است كه درست  ١چت ريمو
تني، با فرو« ديگويمخوانده و » مذهبي يگراعتيطب«يك است. وي خودش را  ايستاده

و اشاره  »ترس، سپاسگزاري، ستايش و تحسين جلب اين جهان بيكران رازآميز هستم،
 عتيفراطبكه خدايي  شدياندينماست ولي » مذهبي يهاتيفيكهمگي «كه  كنديم

  باشد. هانياهيچ يك از  هاسرچشمه
(نشر سورين  ٢اشد، همه چيز ملكوتي استريمو در كتاب هنگامي كه خدا نب

در برابر تجربه اندوختن  ييهاتيمحدود عتيفراطبكه باورهاي  ديگويم) ٣بوكس
از و ب آورديمناميده به وجود  -شگفتي و راز جهان -» تقدس«از چيزي كه او  هاانسان

سازد.  ارهي گيتي پهنهگستره  دراين كيفيت را  توانديمكردن اين باورها از گردن 
ن شامل و اي -از راز است  چيزي كه معمولي و پيش پا افتاده بود اكنون بخشي كاملي

  .شوديمنيز  هاانسان يهمه
ش ميدان بودن آت يانهيمدر  اندبردهمانند كريس استدمن و ديگراني كه پي 
» راز و رمز«و » مقدس«مانند  ييهاواژههر دو سو را به سوي خود كشيدن است. ريمو 

ه نگه داشتاز دوره جواني را كاتوليك  يهانگرشرا به كار برده و هم چنين برخي از 
در  . ولي برخي ديگر به ويژه كسانينديآينمكه برخي بيخدايان با آن به خوبي كنار 
و خردمندي بسياري در رويكرد  يهاارزش -ميانه ميدان مانند يكتاپرستي جهان گرا 

  .اندافتهيريمو 

                                                 
1. Chet Raymo 
2. When God is Gone, Everything is Holy 
3. Sorin Books 
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  ييگراانسانكتاب مقدس  نوشتن

يك انديشه گيرا و  ١چند سال پيش فيلسوف بيخداي انگليسي آنتوني كليفرد گريلينگ
متفاوت باشد اگر  توانستيمجالب توجه را ارائه نمود: تاريخ جهان چه اندازه 

محلي مذهبي به عنوان منبع خويش  يهاآموزهآسماني به جاي  يهاكتابنويسندگان 
اين كار را نكرده بودند  هاآن؟ ولي چون گرفتنديمفلسفه يونان و روم را به كار 

 ٢ستكتاب خوب: يك كتاب مقدس اومانيگريلينگ كرد. نتيجه كار او كتابي بود به نام 
  ).٣(نشر والكر اند كو

كتاب  وي يگراانانستا كتاب مقدس  خواستينمبا وجود اين عنوان گريلينگ 
 هانساناتا مشاركتي سكوالر در گفتگو كهن  خواستيمبراند. او  ياگوشهمقدس را به 

كه كرد او همان كاري را  با خودشان درباره نيك و خوب داشته باشد. بنابراين
ع از شماري از مناب ييهامتنگزينش -انجام دادند  آسماني مقدس كتاب نويسندگان

، بافتن به هم و افزودن كمي از انديشه خود به آن تا هاآنمتفاوت سپس ويرايش 
  روان گردد. يانوشته

 هاهديبرگزاز  يامجموعهولي در اين ميان دستكاري نيز وجود داشت: اين تنها 
 هادهيزگنبود رويكردي كه پيش از اين هزاران بار تكرار شده بود. به جاي آن گريلينگ 

قرار داده تا به  هاهيآو  هاسورهكتاب مقدس همراه با را درون ساختاري مانند ساختار 
خوانندگان اجاره تصوري را دهد كه متن اصلي شايد از سوي منابع متفاوت بسيار 
متفاوت بازگردانده شود. براي نمونه اگر كسي افالطون و ارسطو را بشناسد خواهد ديد 

. اين شيوه شوديمپديدار  ياهيآبدون ارجاع، گاه گاهي در اين دو  يهاشهياندكه 
سراسر متفاوتي است براي ديدن كارهاي آنان و فرد درست همان گونه روايتي را 

ده است. كربازگو را ديگران  يهانوشتهشيوه  همينمقدس به  يهاكتابكه در  نديبيم
  به خوبي ارزش خواندن دارد.

                                                 
1. A.C. Grayling 
2. The Good Book: A Humanist Bible 
3. Walker & Co. 
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  در جستجوي نيكي بدون خدا

 كردم شگاه هاروارد و گرگ اپستين را معرفيدان يگراانسانمن انجمن  9در بخش 
امروزه گرگ و سازمان وي نقش  .گردانديمروحاني ويژه اومانيستي كه اين انجمن را 

 1388گرگ در سال  منتشرشدهكرده و كتاب  يباز نجها ييگراانسانحياتي در 
 ي) كار٢(نشر ويليام مارو ١باور دارند نيديبيك ميليارد  آنچهنيكي بدون خدا: ميالدي)  2009(

  بدون باور به خدا است. هاانسانبزرگ در گفتگوي اخالق و زندگاني 
 پرانرژي است كه بزرگسالي خويش را وقف گذشتيباسپتين يك آدم مثبت و 

ه باشد ك عملي ساختن آن نمود. اگر تنها يك فردو  ييگراانسانبررسي و مطالعه 
. اسپتين است ،سكوالر از تئوري به عمل در آورده باشد ينهيزمرا در  ييگراانسان
راي ب انيگراانانستوانايي ناهيچ چيز تئوريك پيرامون كه  ديگويما نيكي بدون خدكتاب 

. نديزيمهمين گونه  انيگراانسان -داشتن يك زندگي پرمعنا و با مهرباني وجود ندارد 
كاري در تا هم گراانساناز روحاني » وينن ييگراانسان«كار اسپتين و  يهاجنبهبرخي از 
م در ه ميان ديني و همكاري وي در نقد راهكار و تاكتيك بيخدايي نوين يگفتگوها

، به طور كلي انتقادهاي تند و تيزي را از سوي جامعه بيخدايان به عمل و هم دركاربرد
 هرستفنيكي بدون خدا پس از چندين كتاب بيخدايي نوين در  سوي خود كشيده است

و  هاسازمانبيلبوردها، سودمندي براي  هايعبارتآمد و  مزيتاوركيوين يهاپرفروش
ويج را تر كنندهمقابلهكه اين ريخت و شكل ناباوري كمتر فراهم كرده رويدادهايي 

  .دهنديم
  

  براي مذهبيونسازي پل 
كريس استدمن در دوره نوجواني يك مداح مسيحي گشت. ولي هنگامي كه روشن 

است و جامعه ديگر روي خوشي به او نشان نداد، تازه آن  گراجنسهمگشت كه يك 

                                                 
1. Good Without God: What A Billion Nonreligious People Do Believe  
2. William Morrow 
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هنگام آغاز به بازبيني باورهاي خويش نمود. سرانجام به اين نتيجه رسيد كه او يك 
  بيخدا است.

ندگي زداستان  داستان او را تغيير دهيد به يهابخشزندگي و برخي از جزييات 
. ولي داستان استدمن پس از ترك جماعت هم دين كمي ديرسيمبسياري از بيخدايان 

نگاه به پشت سر در زندگي سكوالر نوين خويش  متفاوت است. به جاي اين كه بدون
ه از كبنگرد، دريافت كه هر چيزي را  هايگوشمالو  هانكوهششيرجه زند يا تنها به 

آشكار  يهاتفاوت يهمهكه در عوض  دريافت نهم چني دست داده بد نبوده است.
مشترك  يهاجنبهبيش از آن خودشان به طور معمول بدانند  هانيديبان و داردين

  دارند.
يف وصتبراي تحقيرآميز از سوي برخي بيخدايان نام  -شد» ١استيتف«استدمن 

م خاطره . سرانجارسنديمبه نگر  كارسازشكه در برابر دين بسيار بيخدايان ديگري 
: فيتايست: خاطرات خودش گذاشت خويش را نوشته و اين واژه را عنوان يهاتجربه

  ).٣(بيكون پرس ٢داردينافراد با يك بيخدا مشترك  يهانهيزمچگونگي يافتن 
 ياوعهمجمشده در اين بخش، فيتايست  بردهنام يهاكتاببسياري از  برخالف

يا يك كتاب تاريخي نيست. فيتايست داستان است، به ويژه خاطرات  هااستداللاز 
رسيدن به بيخدايي است.  ي وداردينو خم هنگام گذر از  چيپخود استدمن از راه پر 

را از سر گذارنده كه بسياري از باورمندان مرتد توصيف  يهاگاماو نيز مراحل و 
مسيحيت را روبراه كند، براي يافتن  توانديمكه  دهيشيانديمبراي نمونه  - اندكرده

 آشغال است ولي هانيددين ديگري به شرق چشم دوخته، به اين نتيجه رسيده كه 
 انزمهم. ولي كشديمخدا واقعي است، سپس سرانجام در يك لحظه از خدا نيز دست 

د كه چيزي كم است. بيخدايان كنمياحساس  ز همبا در جامعه بيخدا با جا افتادن
سيماي خردمندانه و عقالني زندگي را به راستي به خوبي سر و سامان داده بودند. ولي 

 شدهيمر پ انساني و احساسي زندگي كه با دين شتريبكه سيماي  كرديماستدمن حس 

                                                 
1. Faitheist 
2. How an Atheist Found Common Ground with the Religious 
3. Beacon Press 
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. آخرين بخش كتاب شرح مشغول شدن دوباره وي با دين شوديمتوجه بسيار كمي 
بلكه براي بخشي كه گويا دين  كرديمنه بخش باورها چون آن را هنوز رد  -است 

 ينهخط شكناهم چنين كار  - دانديمدرباره برآورده ساختن نيازهاي انساني چيزهايي 
  دهد.ي را توضيح مينوان يك بيخدا در جنبش ميان دينوي به ع
  

  تازه ديگر كه ارزش خواندن دارديهاكتاب
پيشنهادي در سده بيست و يكم از  يهاكتابحتا يك فهرست ناكامل و زجرآور از 

  زير باشد: يهاكتاببيخدا بايد در برگيرنده  سندگانينو
 هيچنز، اين كتاب كريستوفر: نوشته ١دبيت اديتوريا)نشر ( بيخدايي پرتابل 

كوتاه از شكاكان ديني در سراسر تاريخ  هايخواندنيك مجموعه عالي از 
 است.

 (فري پرس) خانم آيان حرصي علي اين داستان گيرا و جذاب از  :٢كافر
رار ف يليتحمزن جواني را در يك خانواده اسالمي نوشته كه از يك ازدواج 

 .شوديمان در غرب كرده و يك هوادار سخنور بيخدايي و حقوق زن
  اني ٣ميالن)سكوالر (پلگروي مك انييكايآمر: برآمدن نا باورملت :

ر د نا باورمندانگذرا از  ريتصوكتاب نوشته ديودي نيوز بوده و يك 
امريكاي امروزي همراه با يك واكاوي و تحليل نيرومند و هوشمندانه از 

 .دهديم ارائه آمريكاييآن در فرهنگ  تأثيرات
 به نقد پايان ايمان  سخت: اين نوشته پاسخ ۴به امت مسيحي (نوپف) يانامه

از سام هريس است كه به صورت يك نامه بلند (يا كتاب كوتاه) نوشته 
 شده است.

                                                 
1. The Portable Atheist (Debate Editorial) 
2. Infidel (Free Press) 
3. Nonbeliever Nation: The Rise of Secular Americans (Palgrave Macmillan) 
4. Letter to a Christian Nation (Knopf) 
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  يك روحاني بودايي تبتي ١اند گراو) گلياشپبيخدا ( يبودائاعترافات يك :
بودايي را نگه داشته در حالي كه باورهاي  يهاشهياندكه  مرتد، استفان بچلر

ه گذاري بودا رشد كرد بعد از بنياد يهاسدهكه پيرامون آن در  عتيفراطب
 را دور انداخته است.

  ٢بيخداييان گشت (اوليس) شگامانيپيكي از  روحانيبدون خدا: چگونه :
دن باركر ويويدلي يك ورژن سده بيست و يكم از جان ميله است كه 

به عنوان يك روحاني با مسيحيت را خويش  يپردامنهداستان درگيري 
بازگو كرده كه اين رويداد با از دست رفتن ايمان و كارهاي بعدي در جنگ 

 .شوديممنفي دين  تأثيرات هيعل
  سازديمويروسي به نام خدا: چگونه دين زندگي و فرهنگ ما را آلوده 

: درل ري نگاهي آگاهانه و دانشيك بر چگونگي (آي پي سي پرس)
دين به عنوان يك ويروس فرهنگي انداخته كه اين ويروس خود  يهاكنش

  .كنديمرا از يك شخص يا يك نسل به نسل يا فرد بعدي تكرار 
  

                                                 
1. Confessions of a Buddhist Atheist (Spiegel & Grau) 
2. Godless: How an Evangelical Preacher Became One of America’s Leading 
Atheists (Ulysses) 



 

 

  چهارر فتد
  زيستني عالي بدون باور به خدا

  
  ناتريچ تنطراح  موج پنجم

 
كه نياز به يك  شدهروشنتازه  مياكرده يريگجناز اين بابا سه بار 

  .قطره اختقان بيني خوب دارد



 
 
 
 

 

  
 
  

  

  اين بخش...
  

؟ شمار ناباوران در جهان شنديانديمدرباره معنا، اخالق و مرگ  هاآنبه راستي بيخدا بودن مانند چيست؟ چگونه 
دين را بدون  يهايسودمندچگونه ناباورمندان برخي از  امروزي چند است و رشد نفوذ آنان چگونه است؟

  .آورنديمزيان... . و بدون دين واقعي بدست 
  
 . در اين بخش يكدهديمو چندين پرسش ديگر پاسخ  هاپرسشبي است. اين بخش به اين خو يهاپرسش هانيا

چگونه ناباوري با نسل، جنس، نژاد و مكان زندگي متفاوت -از بيخدايي امروزي خواهيد يافت  يالحظهتصوير 
گذشته بيخدا بودن مانند چيست و ديداري از  هانياو از همه  كننديمناباوري خويش را بازگو  هاآنبوده و چگونه 

  خواهيد داشت. عتيفراطببسيار در پيش رو براي انسان بودن بدون شبكه امنيت يهاچالش



 

 
  
  
  

  14بخش 
بيخدايي به  ترژرف ينگاه

  در جهان امروز
  

  در اين بخش
 در جهان بيخدايان تعداد 
 بيخدايان كجا و كي هستند 
 ها(گاهي) آن خشم دليل 
 جورواجوري و تنوع در جنبش بيخدايي بزرگداشتو  بررسي 

  
 ترساده يهاپرسشگسترده شماري از  يانهيشيپسنگين و  يهاپرسشافزون بر 

چه كساني هستند، چه چيزي  هاآنمانند پرسش هايي  – وجود داردپيرامون بيخدايي 
  و از همه گذشته چند تن هستند. كننديمدوست دارند، كجا و چگونه زندگي 

ش و به چند پرس ساخته را روشنكلي  يهاسوءتفاهمتا از  كوشديماين بخش 
راهم نمايد ف ييهاآدمپيرامون بيخدايان پرداخته تا تصويري درست و حقيقي از  اساسي

 انگيزگفتششايد  هاپاسخاين از  يبرخخدايي در اين نزديكي نيست.  كننديمكه گمان 
ها برخي از آند زيرا هنوز هم يباشاحساسي داشته چنين شما نيز باشد. اميدوارم كه 

  .سازديم زدهشگفتمرا 
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  در گوشه و كنار جهان هانيديبسرشماري: حضور رو به رشد 
  
  

در سراسر جهان به داليل زير دشوار  نا باورمنداناز  قابل اتكايي آماررسيدن به يك 
  است:

  
  ا ن، بيخدايي لكه ننگي با خود دارد. در نتيجه بسياري از هافرهنگدر بيشتر

 . بسياري حتا ادعاهايرنديپذينمهنگام سرشماري بيخدايي خويش را  باورمندان
ام شده انج. سرشماري ندينمايمبه مسجد، كنيسه و كليسا رفتن دروغين براي 

 1990خورشيدي ( 1370آغازين دهه  يهاسالاوهايو در  يهاشهرستاندر 
درصد  20 هك در روز يكشنبه بامداد انجام شد نشان دادو در كليسا كه ميالدي) 

. ولي زماني كه در سراسر شهرستان نظرسنجي اندبودهجمعيت در كليسا حاضر 
يسا همان هفته در كل كشنبهيبپا شد در همان هفته و از مردم پرسيده شد كه در 

 درصد پاسخ آري دادند! 36يا نه  اندداشتهحضور 
  

  : آيا مذهبي هستيد؟انجهانيسشي ازپر
ميالدي)  2012( 1391ميالدي) و دوباره در سال  2005(هجري  1384در سال 

آيا شما خود را يك « تن در سراسر جهان پرسش زير را پرسيد: 50،000گالوپ از 
  ؟ديدانيميا يك شخص معمولي يا يك بيخداي قانع شده شخص متدين 

ده و گزينه دو يا سه را برگزي توانستيمپرسش خيلي دقيق نبود زير يك بيخدا 
 دانيمميكه  طورو همانديده بودند » صد در صد«را » قانع شده«دم بسياري از مر

را ببينيد). با اين حال باز هم نتيجه  2(بخش  داننديمشمار اندكي خود را بيخدا 
  جالب بود:



 
 

٤٠٩  تر به بيخدايي در جهان امروز: نگاهي ژرف14بخش  ——————

 سال از  7را برگزيده بودند در طول »مذهبي«در ايرلند كساني كه گزينه
كاهش در سراسر جهان. باالترين -درصد كاسته شده بود 47درصد به  69

  بيخداي قانع شده«ميالدي) چين باالترين درصد  2012( 1391در سال« 
درصد بيخدا داشتند. 29درصد و فرانسه  31درصد را داشت. ژاپن  47با 
 كشورها در افريقا، امريكاي جنوبي و اروپاي شرقي قرار گرفته  نيدارترنيد

 بودند.
  درصد برآورد كرده  20را  »نيديب«ديگر شمار  يهايسرشماراگر چه

 2005( 1384در آمارگيري  آمريكاييدرصد از پاسخگويان  1تنها 
؛ اين عدد در انددهيبرگزرا » بيخداي قانع شده«ميالدي) گالوپ گزينه 

درست مانند ...  درصد افزايش يافت 5 ميالدي) به 2012( 1391
  عربستان سعودي.

  
  ناخته ش» توحيدگرا«دارد. اگر شخصي به عنوان  نادرستيبيخدايي بارهاي منفي

گرا دتوحي يگرايآمده هر چند بيشتر پيروان جهان رشود، باز هم مسيحي به شما
 نيز درباره سخن هماننديخداپرست نيستند.  هاهجنببرخي از  به طور كلي

 نيز خداپرست نيستند. هاآنبوداييان درست است كه بيشتر 
  كشوري به كشور ديگر از سالي به سالي ديگر و از پرسش از تفاوت چگونگي

ه . حتا تا چند سال گذشتسازديممقايسه را دشوار  آمارگيري به آمارگيري ديگر
 شد.نمي» هيچ«گزينه شامل ديني  يهايريآمارگبسياري از در 
  

د ش در جهان آگاه ستيمتدبه خوبي از شمار مورمون، مسلمان و  توانيمپس 
  .دهدينمدرستي  يجهينتو  مانند شمردن دانه هاي شن بوده اورمنداننا بولي شماردن 

افراد بدون ميالدي) بهترين برآورد از  2012(خورشيدي  1391سال باري در 
ميليارد  1/1درصد از جمعيت جهان يا  16نزديك به  عتيفراطببه يك خداي باور 

  اعالم شده است.
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  بيخدايياز برآورد چه كسي، چقدر و كجايي 
  

فراواني پيرامون بيخدايان آشكار شده  اطالعات ،هاتيقطعاز عدم  يبا وجود بسيار
به  اخير براي يهاكوششسپاسگزار در واقعي تا حدودي بايد  اطالعاتاست براي اين 

تشخيص نگرش ديني  يريگنمونهجهان باشيم. از  يترروشندست آوردن تصوير 
و چند  ٣اروپايي يهاارزش گيرينمونه، ٢كانون پيو يرهايگنمونه)، ARIS( ١آمريكايي

 يالحظهوير تص .اندساخته ترروشنتصوير نگرش ديني را بسيار  ديگر بنيادسازمان و 
بيخدايي در گوشه و كنار جهان كه در اين بخش از آن گفتگو خواهم كرد بيشتر به 

  شدني و ممكن گشته است. هاسازماندليل كارهاي اين 
ل از مسائو آگاه شدن  تعدادسختي يافتن،  گفتاري پيرامونزير  يهابخش

برخي از افراد سمج پس از كوشش هاي پيرامون يافته هم چنين –بيخدايان است 
  شود.نيز سخناني گفته ميفراوان 

  
  دين و شك: بيخدايان پنهان در جلو چشمان ينقشه

خود  كه جاي نا باورانبوده و  كنندهگمراهگوناگون جهان  يهانيد پراكندگي يهانقشه
 . يك نقشه رنگي با عنواننيز ندارد نيددر نشان دادن پراكنش يك  يدقتدارد حتا 

درس در دسترس بوده باورهاي ديني در  يهاكالسكه اينك براي » جهان يهانيد«
به هر كشور يك رنگ اختصاص  در واقعو  -كشورها جهان را به نمايش در آورده 

  .داده شده است
كه در هندوستان تنها پيروان دين هندو  رسديمدر نتيجه، اين گونه به نگر 

اين كشور را شوكه خواهد كرد. رنگ  غير هندوميليون  200 گمانيبه كوجود دارد 
                                                 
1. The American Religious Identification Survey 
2. Pew Center 
3. European Values Survey 
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را پوشانده هر چند زمين درصد كره  80آبي روشن نشان دهنده مسيحيت بيش از 
همه كشورهاي مشخص شده با درصد جمعيت جهان در واقع مسيحي بوده و  33تنها 

ديگري است. اسالم شمال افريقا و  بينيجهان هادهانسان با  هاونيليمرنگ آبي خانه 
 يا همگيچين و جنوب شرق آس خاورميانه را با رنگ سبز يكدست پوشانده است.

ه نمايش بسرخ با رنگ ست. افزون بر اين اسراييل كوچك يكدست صورتي و بودايي ا
يهود در جهان است در حالي كه يك چهارم كساني دين از ي نشانهتنها درآمده كه 

ا هيچ بومي افريقا، آسيا و امريك يهانيديهودي نيستند.  كننديمكه در اسراييل زندگي 
ن يز و شسته و رفته نشايك روي نقشه نشان داده نشده است. اين جهان را بسيار تم

  .دهديم
راي است. ب سازمشكلبه راستي  آورديمدرك نادرستي كه اين نقشه به وجود 

ي رنگ سبز را براي كشورهايپي بردن به دليل آن همين كار را با جنسيت انجام دهيد. 
 را براي كشورهايي كه شمار زنان قرمزيد كه شمار مردان بيشتر و رنگ گيرب به كار

ه مردي ك شوديمكره زمين چنين برداشت  رنگ قرمزاز كه اين بيشتر است. نتيجه 
  مطمئن هستم كه حقيقت ندارد. به طور كاملكه من  كندينمدر روي زمين زندگي 

  

  

 
 ا باوراننمشكل اساسي براي يكدشواري وبه اقليتاكثريتميتعم

ده آميزي شها به صورتي رنگدر سراسر كره زمين است. اين نقشه
از هر شش انسان بر روي  وليبه هيچ رو وجود ندارند.  هاآنكه گويا 

تنها آغاز ماجرا  افراد است. هر چند كه تعدادباور  نايك تن زمين 
ناباوري نيز جالب است. در درون  يهااختالف است. هم چنين ديدن

از تاريخ بي همتاي ناباوران است در بخش  هاتفاوت بسياري از اين
 در جهان را با معرفي هانيديك دست نقشه  يهارنگبعد من اشتباه 

  .كنميمناباوري درست  يامنطقهجالب ملي و  يهايژگيوبرخي از 
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  در گوشه و كنار جهان جورواجور ينا باروها

از  يرخببيخدا در زير  يهاكيكاتولبا بيخداي لوتري تا شهرستاني با سرزميني  از
  .استگزارش شده نقاط ناباوري ديني بر روي كره زمين  نيترجذابگيراترين و 

  

  اسكانديناوي
در ظاهر  نروژ، دانمارك و سوئد سه تا از چهار كشور كم ايمان در جهان است ولي

درصد از مردم نروژ پيرو مسيحيت  80چيزي پيدا نيست. در واقع براي نمونه نزديك 
از درصد  3كه به خدا باور ندارند. تنها  گويندميدرصد  72تند ولي لوتري نروژي هس

فتن به ربراي  رغبتيبيش از يك بار در ماه به كليسا رفته ولي بيشتر مردم مردم 
در دين بيش از آن كه ايمان باشد يك هويت فرهنگي  هايوژنركليسا ندارند. عضويت 

  است.
 ۴يسمآپاتمردم اسكانديناوي گرايش چنداني به سوي بيخدايي آشكار مانند 

 ديگويم شناسجامعه ۵ندارند كه به معناي بي اهميتي كامل دين است. فيل تسوكرمان
 پرسديم هاآنباورهاي ديني  رامونيپهنگامي كه از يك سوئدي يا نروژي يا دانماركي 

ي گونه از واالترين ۶كارما شرحكه از او درباره  بيشتر گويا سردرگم شده مانند شخصي
دين در زندگي  باور داشته كهاز پاسخگويان  درصد 80پرسيده شود. بيش از  ٧چاكرا

 ،نيترمنظم هاآن ياسنجهروزمره آنان اهميت ندارد. افزون بر اين كمابيش با هر 
جامعه در جهان هستند (براي جزييات بيشتر پيرامون اخالق  نيترياخالقو  نيترآرام

  .)15و نظم مردم اسكانديناوي بنگريد به بخش 
  

  كبك

                                                 
4. Apatheism  
5. Phil Zuckerman 
6. Karmic profile         کارما یعنی ھرچھ بکاری ھمان درو می کنیمفھوم  
7. Chakra                   کانون ھای انرژی در بدن 
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اندازه يك كرگدن (ببخشيد اندازه يك فيل) مذهبي است. به  ،به طور تاريخي ٨كبك
اجازه سكونت ها تنها به كاتوليك شديمخوانده  ٩نيو فرانس آنجافرانسه هنگامي كه 

ميالدي) هنوز  1960خورشيد ( 1340دهه ي شگفتي ندارد كه تا جا اينبنابر داديم
  كاتوليك بودند. آنجادرصد جمعيت  83

درصد كاتوليك  83به آغازين سده بيست و يكم كبك هنوز نزديك  يهاسالدر 
احيه ناحيه است. اين ن نيتردينبيولي اين ناحيه اكنون با حاشيه گسترده  -داشت 

داشته  هااستانسا را در همه درصد) با حضور منظم در كلي 10درصد افراد ( نيترنييپا
درصد، با  22( شناسديمرا داراست كه خويش را متدين  يدرصد جمعيت نيترنييپاو 

  درصد ميانگين كانادا مقايسه شود). 36
دون استان رسيد ب نيترنيدم استان به ك نيتريمذهباز  شوديم چگونهخوب 

 اين-اين كه هيچ كاتوليكي از دست برود؟ ساده است. خوب نه، ساده هم نيست 
  ساده نيست. ولي جالب است. گاهچيهجستارها 

به شدت اند محاصره شده زبانيسيانگل يهاپروتستانبا كه  ييفرانسويان كانادا
رخ زميني سسيب«باب بودن هويت يگانه خويش بوده و بيش از  داشتننگهخواهان 

ته گش همراه» فرانسوي بودن«با » كاتوليك بودن«در كانادا  ،متحدهاالتيادر » شده
ي هاكيكاتولدر ميان هويت ديني براي رها كردن احتمال بيشتري است. از سوي ديگر 
بدون دور انداختن فرانسوي  تواندينم. ولي در كبك هيچ كسي فرهيخته وجود دارد

  بودن از كاتوليك بيرون رود.
كاتوليك  يهايبككيشتر ب و ناباور شده باشند مانيايببنابراين اگر ساكنان كبك 

مه بهتر از اين نيست كه ه دليليباقي خواهند ماند. هيچ » كاتوليك فرهنگي«هم  زبا
تاني را از كاتوليك به اس هاآموزشگاهميالدي) سيستم  2002(خورشيدي  1381پرسي 

سكوالر دگرگون ساخت. همه پرسي به خوبي و بدون هيچ ستيز و كشمكشي انجام 
  گرفت.

  
                                                 
8. Québec 
9. New France 
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  امريكاي ازرشد ناباوري: تصوير
 ) و سازمان پيو درباره ناARIS( ي تشخيص نگرش ديني آمريكاييريگنمونه

  اين نتايج را اعالم كرده: متحدهاياالتدر ») هادينبي(«باورمندان 
  3/1بزرگسال  هادينبيميالدي) شمار  1990(خورشيدي  1370در دهه 

 در سال رشد داشته است.تن ميليون 
 ولي يك  ددهنيمرا تشكيل  آمريكايي ساالنبزرگاكنون يك پنجم  هادينبي

 ساله هستند. 29سال تا  18از  هاآنسوم از 
  ولي در شوديمبدون دين شناخته ن يك ت آمريكاييپنج هر اگرچه از 

 چهارم هستند.يك  هادينبياصطالح واقعي ايمان با قلب و عمل 
  دسته  در هادينبيبيشتر بهتر است تا با توجه به باور به فراطبيعت

 .شوند يبنددستهدرصد)  59ها يا خداانگارها (گراندانم
  نخستين افراد د از صدر 35كنوني و  يهادينبيبيست و چهار درصد

 .پيشين هستند يهاكيكاتولاز  هاخانواده نيديب
  بسيار  همانندي هانيديبنيست.  دقيقبا مرزبندي  يبنددستهناباوري يك

 با ديگر افراد در آموزش و درآمد دارند.
  درصد از  32در خانواده هستند. تنها  نيديبنخستين افراد  هادينبيبيشتر

 .اندبوده نيديبسالگي  12كنوني گزارش داده كه در سن  يهادينبي
  21و  هادموكراتدرصد  16درصد جمهوري خواهان،  8از نگر سياسي 

  هستند. نيديب هامستقلدرصد از 
  

  ينيديب: كمربندهاي متحدهاياالت
نخستين بار هنري اين توصيف را  .آشنا هستند ١كمربند انجيل اصطالحبا بيشتر مردم 
ميالدي) براي يك چهارم  1924خورشيدي ( 1303در سال  نگارروزنامه ٢لوييس منكن

                                                 
1. Bible Belt 
2. H.L. Mencken 
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 5/2نزديك به كه  يامنطقه گرفت،به كار  متحدهاياالتجنوبي هاي از ايالتچهارم 
   .داشت باپيست براي هر شخصتن روحاني 

مربند ك -جذاب  تركمبسيار براي بعضي و  -ولي منطقه كمتر شناخته شده 
 1985( 1364اقيانوس آرام كه در سال  يهاكرانهدر راستاي  ياهيناحاست  ينيديب

به كليسا و كمترين شمار اعالم  كنندهمراجعهميالدي) براي داشتن كمترين شمار 
 يدهرنيدربرگدر اصل  ينيديب ور به اين نام خوانده شد. كمربنددر كش يدارنيد

بود. ولي در  نيديبدرصد جمعيت  25 تا 22واشينگتن، ارگان و كاليفرنيا هر يك با 
 شد (بيشتر به داليل افزايش جمعيت تريمذهبميالدي) كاليفرنيا  2000( 1379سال 

شده است. باالترين  ترنيديبلند حتا از پيش نيز كاتوليك اسپانيايي) در حالي كه نيواينگ
  ميالدي) شامل: 2012( 1391در  نيديببا هويت  آمريكايي يهاالتيا

 ) درصد) 34ورمونت 
 درصد) 29اير (شنيو همپ 
 درصد) 28( نگيوميوا 
 ) درصد) 27آالسكا 
 ) درصد) 25ماين 
 ) درصد) 25واشينگتن 
 ) درصد) 24نوادا 
 ) درصد) 24ارگان 

  
امروزه به راستي به هيچ رو ديگر كمربند به شمار » كمربند انجيل«براي همين 

. دو منطقه به طور نسبي سكوالر چسبيده در دو سوي مخالف قاره بيشتر مانند ديآينم
ميالدي) به نظر  1980( 1360تلفن همراه دهه  يهايگوشو  نيديبدو گوشواره 

  .رسديم
  

  مقايسه امريكا و انگليس
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ي كه . ولي هنگامرسنديمبه نگر  يك خانوادهمسائل خارجي انگليس و امريكا مانند  در
  تند:هم متفاوت هس از بيش از اندازهاين دو همشيره  رسديم يدارنيدنوبت به فرهنگي 

  
  آسماني در  يهاكتابامريكا دين رسمي ندارد، نماز و نيايش و خواندن

 82امريكا وجود نداشته و باور به خدا به راستي باالست نزديك به  يهاآموزشگاه
 .باشديمدرصد 

 انجام هاآموزشگاهدر دعاخواني ين رسمي دارد، آموزش ديني و خدمات انگليس د 
 .باشديمدرصد  37و باور به خدا به راستي پايين است نزديك به  شوديم
  د. خود داشته باشن يهانيآستبايد نشان مذهبي روي  آمريكاييسياستمداران

ه بخدا عاقبت امريكا را ختم «كمابيش هميشه سخنان خويش را با  جمهورسيير
 2008( 1387 برنامه حزبيدر  هادموكرات. هنگامي كه ابدييمپايان » كند ريخ

ميالدي)  2012( 1391اشاره نكردند در سخنراني » خداداد ليپتانس«ميالدي) به 
 اينار شدند تا ناچ هادموكراتفوران كرد و  كارانمحافظهآتشفشان در ميان 

 اصطالح را وارد كردند.
  اعي به ارجداشتن قدرت  به دستسياستمداران انگليسي كمابيش هرگز هنگام

خواست سخنراني را با  يريوزنخستندارند. زماني كه توني بلر در زمان  دين
به پايان برساند در ميان مشاوران وي » كند ريبه خخدا عاقبت انگليس را ختم «

 آتشفشاني فوران كرده و او اين دعا را از سخنراني زدود.
 دموكرات  - ١(پت استراك متحدهاياالتبسياري تنها يك عضو كنگره  يهاسال

 شده بود. مشخص به خدا اعتقاديباز كاليفرنيا) به طور رسمي به عنوان 
  در ي احزاب از همه به خدا اعتقاديبعضو  100هنگام نوشتن اين كتاب بيش از

 هستند.پارلمان  گراانسانگروه  ايعضاپارلمان انگليس 
  

                                                 
1. Pete Stark 
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ند . هر چشوديم ديدهآن اندازه بزرگ نباشد كه  هاتفاوتشايد  هاجنبهاز برخي 
ميالدي از  2012( 1391كه پت استارك كرسي كنگره خويش در انتخابات مجدد 

دست داد ولي يك آمارگيري بي سر و صداي از سوي اتحاد سكوالر براي امريكا در 
ايمان  متعالينمايند كنگره به قدرت  535نماينده از  28همان سال آشكار ساخت كه 

  ندارند.
  
  

  منن نسالهمسخن از (كودكان) 
  

در  يكارمحافظهبراي نمونه  -برخي چيزها با مسن شدن فرد گرايش به افزايش دارد 
دا و باور به خبا باال رفتن سن به همراه صندل.  جورابو تمايل به پوشيدن  تسياس

ي تشخيص ريگنمونه هنگامي كه نيبنابرادارد. كمي افزايش هويت ديني نيز گرايش به 
ميالدي) نشان داد كه درصد  2008( 1387) در ARIS( نگرش ديني آمريكايي

به شمار  يك شگفتي بزرگ شوديمدر امريكا با پيرتر شدن جمعيت كاسته » ينيديب«
  . در ميان پاسخگويان:رفتينم

  
 22  سال بدون دين بودند 29تا  18درصد از افراد 
 17  سال بدون دين بودند 49تا  30درصد از افراد 
 13  سال بدون دين بودند 69 تا 50درصد از افراد 
 7  سال بدون دين بودند 70درصد از افراد باالي 

  
سال  29تا  18سني  گروهن هماهزاره شامل اين  يهابچهدلنشين:  ويژگييك 

هويت ديني و ايمان را  نيترنييپا سال، 29تا  18 ديگر در سن يهانسلهنگام مقايسه با حتا  –
  .كنند حفظبا پيرتر شدن نيز اين درصد ناباوري را احتمال دارد  پس .دارنددر اين سن 
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جوان كمتر داراي دين به مفهوم  يهاانسانهر چه پرسش را محدودتر كنيد اين 
تاون روشن ساخت ميالدي) در جورج 2012( 1391سنتي هستند. يك بررسي در سال 

 ،دارديمخدايي كه دوست  – باور دارند» خداي شخصي«درصد به يك  54كه تنها 
  ).كندينم(يا بخشش  بخشديم، دعا را استجابت كرده و دهديمعذاب 

  

  

 
گي كه وابست دهديمبنياد پيو نشان هايبررسيي ازهم چنين يك

داده استحكام خويش را از دست  ترجوان هانسلخانواده در  يدين
ساله و باالتر از ديني  65درصد از مردم  7. در حالي كه تنها است

درصد در دهه  13به  اندگشته نيديباجدادي خويش بيرون رفته و 
. رسديمسال  30درصد زير  18سال افزايش يافته و به  40و  30

درصد از كساني كه دين را رها كرده در سن جواني اين  18يعني 
به جاي چسبيدن به كم سن و سال  يهانانسا. اين اندكردهكار را 

زينش بيشتري براي گقصد و نيت بسيار ده شده، اآييني كه در آن ز
  براي خويش دارند. ياژهيو بينيجهان

  
اين توهم زدايي هزاره از دين بيشتر درباره رويكردهاي اجتماعي است تا درباره 

 درباره هانآانديشه  كنندهبازتابتا توصيفي  شديمايمان باشد. هنگامي كه خواسته 
  مسيحيت را برگزينند:

  
  است.» رياكار«مسيحيت ، گويندميپنجاه و هشت درصد 
  است.» و ايرادگير ريگخرده« گويندميشصت و دو درصد 
 است.» ييگراجنسهمضد « گويندميدرصد  وچهارشصت 
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هزاره است كه خود مسيحي هستند.  يهابچه يهاپاسخدربرگيرنده  هاپاسخاين 
  .انددهيبرگزمنفي را  يهاپاسخباالتري از  يدرصدهاحتا  هادينبي

ي آزادانديشدر زير سايه  ي جوانهادينبياين نتايج به معناي آن نيست كه 
ولي بسياري از ها درست است آنبرخي از درباره . اندشده گرد آمده يبندسازمان

براي  يازهيانگتجربيات خويش هيچ  يواسطهبهيا فرهنگي جنگ  ا جوبهزاره  يهابچه
بسياري از اين جوانان نسبت به  .رندندا متعارفبه روشي  بينيجهانبرگزيدن يك 

خدايي . اين بيداننديمبخش فرعي به خدا خويش را  ياعتقاديب ترسالبيخدايان پر 
 از بودنلمنفع. ولي اين سازديمفعال بسياري از بيخدايان سالمندتر را برآشفته يرغ

 يهنجارسازببد نيست، زيرا در نتيجه پيشرفتي است كه نسل پيشين در  هاجنبهبرخي 
  بيخدايي به وجود آورده است. بينيجهان

كه  كننديمگاهي فراموش حتا  كوشنديمكه براي پيشرفت بيشتر  يبيخدايان
زون اف نسل گذشته است. كتنها ي ن بهتر ازياخدابياين روزها چه اندازه چيزها براي 

د به وجوهاي بلندمرتپرفروش و بالگ يهاكتاباكنون تر هب نمايشبر شمار بيشتر و 
بيخدايي را با زبان شيوا و روان توصيف كرده و هم چنين  بينيجهانداشته كه 

هنوز ه خدا ب اعتقادانيبو شكوفا نيز وجود دارد. بله  يكديگرجهاني مرتبط با  يهاانجمن
  براي نگراني دارند (بنگريد به بخش بعد) ولي موقعيت بهتر شده است. يروان يهاليدل

  
  ييگراانسانبيخدايي وبرايسازينماد

سودمند است. مسلمان ستاره و هالل  بينيجهانداشتن بك نماد و سمبل براي يك 
ماه را داشته، يهوديان ستاره داودي و مسيحيان صليب دارند. خوب بيخدايان و 

  چه نمادي دارند؟ انيگراانسان
بش چون يك جنهم  گراييانسانبراي زمان طوالني هيچ چيزي نمايشگر بيخدايي و 

است كه رسيدن به همفكري و دليل اين جهاني نبود. بخشي از اين موضوع به 
هفته به دليل معناي نبه ويژه چيزي به عنوان يك نماد مشترك  نماديهمنوايي براي 

پيش از اين كه  .قابل دستيابي استبه سختي در ميان آزادانديشان در واژه 
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كي گوناگون گرد آيند، در كل ييهاطرحخدا حتا براي گفتگو دربارهبهاعتقادانيب
خود  و-گفتگو كرديم كه آيا بايد نماد داشته باشيم يا نداشته باشيم ا دو سالي ر

دايي بسياري از چيره شدن بيخ ينگراننبايد كه هيچ كسي هرگز است  يدليلهمين 
  باشد.بر جهان 

از  گراييانسانميالدي) در زماني كه جنبش جهاني  1965خورشيدي ( 1344در  
براي  ايمسابقهانگليس ميزبان  گراينانساانجمن زمين كنده شده و براه افتاده 

) را دوست Hاچ بزرگ ( گراييانسانساختن نمادي گشت. (اعضاي انجمن براي نماد 
د) برنده (شكل زير را بنگري يكنندهشركت.) آورميم اينجاداشته براي همين آن را 

با  »H«ارائه شده بود يك حرف اچ لندني  هنرمند ١كه از سوي دنيس بارينگتون
 يهادستخط وسط مانند سر يك شخص بود كه يك نقطه بزرگ مشكي روي 

 راييگانسانخويش را بلند كرده بود. اين طرحي كوتاه و هوشمندانه بود كه نماد 
  .ماند باقي گراييانسانشده و از آن زمان نماد 

  

 
ال در س ايمسابقهست. اخير بيخدايي نيز چندين نماد به دست آورده ا يهاسالدر 

گفتگويي طوالني پيرامون اين كه بايد نمادي ساخته  پس ازميالدي)  2008( 1387
 ياشتنددوستآمد (و جوك اين گفتگوها ه؛ سپس چند تا جوك خوب از پي شود يا ن

داراي كه  يشخصهر  و گرفته) را @( ٢بيخدايان ات ساين گفتيممن اين بود كه 

                                                 
1. Dennis Barrington 
2. @ sign  
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)؛ و سرانجام چند نماد خوب دنكنيمرا به عنوان بيخدا معرفياستايميل 
  رسيد.از راه انديشمندانه هم 

  
 تهبازنشسهنرمند گرافيك ميشيگاني و آموزگار  ٣طرح برنده كه به دست دايان ريد

كه با اين افراد چندان بي ربط هم  –داشته  ۴تراك استار نگاهي بهنيم شد  يطراح
پيچيده شده در دايره كه نمايشگر » A«با يك حرف روشن و واضح اي  -نيست

  جهان طبيعي است. دلنشين، مثبت و بسيار دوستانه.

  
آفتابي  كمپين«نماد  بينممي آنكه در  يهوشمندي ناب ه دليلشايد نماد دلخواه من ب

 ريچارد داوكينز براي تشويق بيخدايان براي بيرون اديبنيك كوشش از سوي » ۵شدن
در كمك به بهتر ساختن تصوير بيخدايي براي عموم مردم باشد. و آمدن از پستوها 

عي و توضيح معناي اجتما يهارسانهيا در  جواهراتنمايش نماد بر روي جامه يا 
. شتگدن آفتابي شيك شيوه آغازين و اوليه براي  آن هنگام پرسش پيرامون آن

با رنگ سياه  اينجاه رنگ سرخ روشن (كه در بزرگ كج ب» A«نماد يك حرف اي 

                                                 
3. Diane Reed 
4. Star Trek 
5. Out Campaign 



 
 
 

  —————————— بدون باور به خدا: زيستني سراسر 4كتاب 
 

٤٢٢

يك ماد نقابل نداشت) بود. اين كنمخواهش مي–به نظر برسدوآمده تا كمتر ژيگول
 لينناتانوشته  داغ ننگكه هستر پرين در كتاب » A«حرف اي  اشاره هوشمندانه به

زناكاري او است ولي اكنون بيخدايان اين نشان را به  دهندهنشانو  پوشديم هاثورن
دانسته  شبخانيزكه نامنصفانه پذيرفته  بينيجهانسربلندي يك عنوان يك نماد 

 شده است.

  
ه هتر راب يجامعه و فرهنگ ساختننا باوران با برسد كه  زيآمهيكناشايد به نگر 

 يهاجنبش كار يوهيشولي اين د نكنتر ميساده ،ترهاجوان براي كاهش پيوستنرا 
 1960-70( 1350و دهه  1340دهه  يهاسالكه در  ستينيفم. از يك استفرهنگي 
دختر  ونچتنها بپرسيد براي بهتر شدن رفتار و برخورد با زنان مبارزه كرده ميالدي) 

 اوتتفيبرا فت رپيشو دخترش اين بزرگ كرده  دور از كشمكشبسيار خودش را 
ست مانند در» سيت چيست؟تو با جن هميشگيمشكل « پرسديمو از مامانش پذيرفته 

 آنچه برايديگر.  شماريبنژادي، سوگيري جنسي و جستارهاي مسائل شدن بهتر
يعني  تكننده است در واقع نشانه پيشرفت اسديوانهسربازان پيشين هر جنبشي 

  .شودهنگامي كه چشمان كودكان با بي حوصلگي به ما دوخته مي
  
  

  »چرا بيخدايان بسيار خشمگين هستند؟«به پرسش:  پاسخ
  

 چرا گونه چرخيده پساين چرخ پيش است. اگر بهتر از بسيار براي بيخدايان مسائل 
ود . ولي با وجامدهيشنبيخدايان بسيار خشمگين هستند؟ من بارها اين پرسش را 

و اعتراضات فراوان هنگامي كه دين جاهايي دخالت  رتبهيعال يهادادگاه يهاپرونده
  كه نبايد بكند باز هم همه بيخدايان خشمگين نيستند. كنديم

بيشتر  ،به حق) خشمگين هستند( حتا بيخداياني كه درباره تبعيض و ناداني
يخدا و منبع ب گخشمگين نيستند. گرتا كريستينا يكي از بالگ نويسان بزر هازمان
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سراسر شاد بوده و زندگي لبريز از شادي و  هازماننوشته كه بيشتر اصلي اين بخش 
خوشي است و آگاه است كه چه اندازه خوشبخت است. درست مانند من و بسياري از 

  .شناسميمبيخداياني كه 
كه برخي چيزها در واقع ارزش خشمگين شدن را داشته و  دهديمگرتا ادامه 

و كردار نادرست يك شخص درست، اخالقي و  يعدالتيبعصبانيت و خشمگيني براي 
همنوا  يعدالتيبدرباره شما و من باز هم درست است. شايد  سودمند و الزم است.

ارزش  يعدالتيبكه نادادگري و  هستيدفق انباشيم ولي من مطمئن هستم كه شما مو
  خشمگين شده را دارد.

ي موارد پيرامون برخشرحي از براي روشن ساختن اين گفته، اجازه دهيد تا 
ه ببه چندين شيوه جنبش آزادانديشي ي كه روزارائه كنم  2001سپتامبر  11يورش 

راسر س براي بيخدايان نيز دارنيددرست مانند مردم  هاورشي. اين جنب و جوش افتاد
سختي درد و خشم حس  اضافي ديگر. ولي چند عامل بودنوميدي و ترس همراه با 

  .ساختيم همتايبشده ناباور به خدا را 
  

  

 
ا كه كوشيده خويش ربگذاريد را به جاي يك ناباوربكوشيد خود

وز در آن ر مانند بقيهوقف نيكي، درستكاري و سازندگي سازد و 
باور به خدا هم ها گذشته ي ايناز همهو  خوردهنيزموحشتناك 

  . از اين ديدگاه مسائل زير را در نگر بگيريد:ندارد
  و اجراي  هانگيزدادن تندروي مذهبي نقش اساسي در

 يورش داشت.
 به تندي نقش مذهب را كم رنگ نمودند. هارسانه 
  مذهبي فراخواني ملي براي يزهيانگپاسخ به اين يورش با 

 د.نيايش و دعا بو
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 ا برپايي دو جنگ خواست بكهاعالم داشتجمهورسيير
دربرگيرنده جنگي بر ضد كشوري كه  دينمايمخدا را اجرا 

 نداشت. اين حمالتكه هيچ ارتباطي با بود 
 اين يورش  مداح تلويزيوني برجسته جري فالول گفت

ا ت كوشنديمكه  استكساني دليل وجود عذاب الهي به 
، هاستينيفمساخته كساني مانند » امريكا را سكوالر«

ظت كه براي حفا يهاسازمانزن و مرد و  نيااگرجنسهم
 .كننديممبارزه  آمريكايياناز حقوق اساسي همه 

 و  روضهو مراسم بزرگداشت اين بال شامل  هايسخنران
 در كهمسيحيت » صليب«اشاره به مانند -سخنان مذهبي 

بود بدون آن كه به آگاهي  -برجا مانده هايرانيوميان 
 رساند شود كه صدها تن از كشته شدگان ناباور بودند.

  به طور كليبرخي از رويدادهاي بعدي اين بال و تراژدي را 
 به كار گرفته انسلمانم بيزاري و نفرت ازبراي افزودن 

كانون انجمن اسالمي سراسر درباره  ييهابحثمانند 
 از محل يورش سوترآنچند بلوك و هدفمند كه  طلبصلح

 بود.قرار گرفته 
  نان چ يپرستهنيمبراي مدتي باورهاي مذهبي مسيحيت و

  نبود.اين گونه كه هيچ گاه در هم بافته شد 
  

كشمكش بسياري ميان احساساتم  سمينويمحتا هنگامي كه اين فهرست را 
وجود دارد كه ميان بيخدايان بسيار مشترك است. نخست درد و خشونتي شديد را 

 ييهابخشمانند  كنميماز آن هنگام تا كنون در قلب خويش حس  هاسالدر همه اين 
 ولي دومين احساسمتفاوتي داشت. و حالتي  براي من به عنوان يك ناباور رنگ كه

ه است. سپس بخود يعني اجازه ندادن به آشكار شدن خشم  عقب كشيدناصلي حس 
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ي ببراي خشمگين شدن در اين ميان است و  يموضوعاتكه جستارها و  آورميمياد 
  غيراخالقي باشد. به طور كامل توانديم يعدالتيبنادادگر و  تفاوتي در برابر

در زير يك فهرست بسيار كوتاه از چيزهاي ديگري است كه براي بسياري از 
  و رنج به همراه آورده: بيخدايان با خود خشم

  
  بسيار پايين از خشونت و گراشارهچندين آمارگيري نشان دادن كه با وجود يك 

يان ادر همين نزديكي) بيخد يسينوهيحاششمار بسيار كم زنداني (بنگريد به 
ترجيح  كه گويندميدر امريكا است. بيشتر مردم  سوءظنباالترين اقليت مورد 

غير  هركس ديگريهركسي غير از بيخدا بيرون رفته يا  دخترشان باكه  دهنديم
 بياورد. يرأبه عنوان رييس جمهور از يك بيخدا 

  ي متهم شده زيرا به هيچ خداي ياخالقيببيخدايان به طور روزمره و بدون توجيه به
را براي جزييات بيشتر پيرامون اخالق و  15باور ندارند (بنگريد به بخش 

 بيخدايي).
  گاهي ناچار به شركت  كهيا مدارس  هاآموزشگاهبيخدايان در ارتش و كودكان در

ديني يا نماز هستند به دليل همرنگ نبودن با دين اكثريت زير  يهامراسمدر 
 قرارگرفته يا كيفر و گوشمالي شده يا ت و دادن انگيزه براي ايمان آوردنتبليغا
 .شونديمطرد 

  است  غدغنبيخدايان  امريكا هنوز استخدام دولتي يهاالتيادر هفت تا از– 
. اگر در هر ايالتي گردديمبدون مشكلي انجام  هابينيجهاناستخدام ديگر 

شود با يك خشم شديد ملي به تندي محروميت برداشته  غدغناستخدام يهوديان 
 و البته بايد چنين هم باشد. شوديم
  تا  استو دادخواهي پيوسته فراوان ، منابع كمياب دربستيي هاسازماننياز به

از كالس درس علوم  يخانواده و مذهب همديني  يهاشهياندگراها و ديگر آفرينش
 .بيرون نگه داشته شود هاآموزشگاه
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  مهم  يهااستيس» دميده شدن روحآغاز زندگي از هنگام «مفاهيم ديني مانند
 خردمندانهبنيادي و حقوق  يهاسلول يهاپژوهشو انساني مانند  اجتماعي

 توليدمثل را از پيشرفت بازداشته است.
 اني لگام انس يبال كيجمعيت  يخردمندانهمخالفت با كنترل  مذهب كاتوليك با

 گيسخته را در كشورهاي در حال توسعه به راه انداخت.
  ه صادقانه و انديش يهايدودلبا انديشه عذاب ابدي خدا براي  كودكانبسياري از

 .رنديگيممورد سوءاستفاده قرار  هاانسانسراسر معمولي 
  گوناگون روحاني  يهانسلهزاران كودك به دليل اطمينان خود و خانواده از سوي

 د.و آخوندها مورد سوءاستفاده جنسي قرار گرفتن
  ي انسان زندگ يهابخش نيتربخشلذتيكي از زيباترين و كمابيش هميشه دين

براي شرمندگي نشان داده است. برآورد اي مسئلهبه عنوان رابطه جنسي يعني 
از  برخيبه از باور نوجوانان  هانسلوارد شده بر  عاطفي و احساسي يهاانيز

دشوار  وبسيار سخت و طبيعي استمنا  انيزيبعمل ي نمونه ابر يدينهاي گفته
 است.

  اگر چه بسيار از مردم و نهادهاي مذهبي در موارد اجتماعي به درستي گام گذاشته
سدها را  نيتربزرگسنتي ديني كمابيش هميشه  يهاشهياند، انددهيكوشو سخت 
 مانند منسوخ شدن است آوردهاخالقي و اجتماعي به وجود  يهاشرفتيپدر برابر 

 يياگرجنسهم يزنان، كنترل خردمندانه جمعيت، برابر يريگيرأ، حق يداربرده
 ديگر. شماريبو جستارهاي 

 مذهبي خود رو گردانده يا بيرون انداخته  يهاخانوادهيان از ابسياري از بيخد
 .اندشده

  ديني بايد داراي حفاظي ويژه در برابر  يهاشهياندبسياري از مردم باور دارند كه
 ت.ي اسمذهب هاشهياندبه چالش كشيده شدن باشند به سادگي زيرا چون اين 
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باز هم بگويم كه اين فهرست بسيار كوتاه شده است. تنها اميدوارم كه اين 
واهي يا  ياهنگرشبيخود يا به دليل فهرست بتواند به خوبي نشان دهد كه بيخدايان 

واقع شده خشمگين و عصباني نيستند. » مورد يورش و هجوم«تنها به دليل اين حس كه 
  فراواني وجود دارد. هايعدالتيببه راستي نادادگري و 

  
  

  جنبش آزادانديشي تر ساختنگسترده
  

 و نشاني كلش، بيخدايان به سوي افتهيسازمانبراي بيشتر تاريخ جنبش آزادانديشي 
اطالعاتي پيرامون بايد  ،سال پيش 20ويژه گرايش داشتند. براي نمونه اگر پليس 

  ي:كه در جستجو شديمگفته  هاآنبه  كرديمبيخدايان گردآوري 
  

  زندگي 70يا  60 هايسال در دپوستيمرد سفيك 
 مطابق تيپ دانشيك و علمي، آگاه، فرهيخته 
  سر خاكستري تا سفيدموهاي ريش و 
 وسط با چندين برچسب فراوان فتنه برانگيزيك خودروي با اندازه مت 

  
 ظنونم –چشم براه استداللي بودند  يشياندمصلحتافسران شايد بر اساس 

بايد  لاصشايد در  هاسيپلكه بگذاريم باشد. از خودرو صوري قياس مسلح به شايد 
  .پرداختندميوي سقراط جستجبه 

راد باشد زيرا افبسياري مانند اين هرگز منتشر شده  يهابولتنشك دارم كه 
را نداشتند. اگر شما به هر كدام از گردهمايي  هانيبنزنامبرده شده هم خيال زدن پمپ 

 ديديمپاياني سده بيستم ميالدي پا گذاشته باشيد شايد بيشتر  يهاسالآزادانديشي در 
رد د ندرباره موضوعاتي مان بيشتركوچك  يهاگروهدر  ي با چنين مشخصاتيدافراكه 

يا از  گفتگو كردهبا همديگر اپ پ ينابخردانه هايگفتهيا درباره  هاي آسمانيكتاب



 
 
 

  —————————— بدون باور به خدا: زيستني سراسر 4كتاب 
 

٤٢٨

. افزون بر اين اگر چه بيخدايان از ديگويمدر فيزيك ذرات سخن  اكتشافاتآخرين 
قطاران مرد تر اين همشبي لياين دست هم از ميان مردان و هم از ميان زنان بودند و

  بودند.
ومگو ي طالب بگبيخداي كالسيك با ذهن و انديشهيعني  ينوعفرد اين نام من 

  .نامميمبيخدا  ۶را هاريو منتقد 
ر د. هاري ستون فقرات آزادانديشي سازمان يافته دارمار دوست هاري را بسي

ن به ديگر از ناباور نيز وجود داشت. اي ياگونهاست. ولي  آزادانديشيي پيشينهبيشتر 
به طور انحصاري تنها دلبسته  هاآنباهوش نبودند بلكه  هاآنمعناي آن نيست كه 

 داختنان به راهبراي  يهاوهيشدر جستجوي  بلكه گفتگوهاي دانش و فلسفي نبوده
 .، ارتباط با ديگران و كوشش براي عدالت اجتماعي و صالح همگاني بودندهاانجمن

ن ايدر ولي  وجود داشتندهر دو گروه  درافزون بر اين هر چند كه زنان و مردان بيخدا 
  زنان شركت داشتند. يبيخدايبيشتر اجتماعي و گروهي جنبش 

  .نامميم ٧من اين ناباوران بيشتر اجتماعي را سالي
وده ب گراانسانبيخدا و  يهاانجمندر  تيسجننقش  يجستجوزير در  يهابخش

  فاوت ميان هاري و سالي خواهد داشت.در ت يو كاوش بيشتر
  

  سخن گفتن از جنسيت
نگرش ديني  تشخيص گيرينمونه نيست.خيالي جنسيتي در جنبش آزادانديشي تقسيم 

زنان بسيار همانند مردان مذهبي بوده و مذهبي  دهديم)، نشان ARIS( ٨آمريكايي
 نيديباحتمال كمتري نسبت به مردان به زنان با بدون دين بار آمدن . حتا ماننديم

شگفتي چنداني ندارد كه مردان (با جاي  . بنابرايناندآمدهبار  نيديبكه خواهند ماند 
  سكوالر داشته باشند. يهاجنبشاستثناي مهمي) اكثريت را در 

  

                                                 
6. Harry 
7. Sally 
8. The American Religious Identification Survey 
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اعالم نظري كلي پيرامون جنسيت هميشه كار پرخطري بوده است. 
در نگر داريد كه زنان و مردان فراواني در هر دو سوي قلمرو  گمانيب

سالي/هاري هستند. براي نمونه مادلين موري اوهيرو (بنگريد به بخش 
) يك هاري كالسيك بود و چندين زن برجسته ديگر در جايگاه 8

. در ديآيمسازگار بوده و جور در  هاآنعريف با رهبري بوده كه اين ت
) و شروين واين (بنگريد 13سوي ديگر گرگ اپستين (بنگريد به بخش 

) هر دو در دسته سالي جا گرفته و خودم نيز گرايش 8به بخش 
سالي/  يهاتفاوتو  جنسامروزه هر دو بسياري به سالي دارم. ولي 

شده است. افزون بر  افتهيسازمانهاري يك عامل مهم در بيخدايي 
 ياست من با قصد استوار امروزياين چون اين بخش درباره بيخدايي 

  .امپرداختهبه كار 
  

ي اين ول شدن استبهتر رو به  افتهيسازمانتعادل ميان جنسيت در بيخدايي 
ورد بزرگ جنبش سكوالر برآ دانخيتاركوبي يك جا نابهبود كند و آهسته است. سوز

 75درصد مرد در يك دهه پيش به نزديك  90كه شنوندگان او از نزديك به  كنديم
اكنون  هاتيجنستعادل ميان  ميالدي) رسيده است. 2012( 1391درصد مرد در سال 

  سال كم ژرفاتر است. 30بايد بهتر شده باشد، زيرا شكاف جنسيت براي بيخدايان زير 
  

  بر پا ساختند آنچهبيخدايان كالسيك و  –بزرگداشت هاري 
داراي انديشه دانشيك، بيشتر (نه  –جور است با هاري  هاآنكساني كه خصوصيات 

جنبش آزادانديشي سازمان يافته  –هميشه) سفيدپوست و بيشتر (نه هميشه) مرد 
توان اين كار را يافتند زيرا نيازهاي اجتماعي و احساسي  هاآنرا برپا كردند.  يامروز

. ساختيمنيازهاي كه دين كمابيش هميشه برآورده  –ا نداشتند مانند بسياري ديگر ر
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از دين دور شده و اين شاخه نوين را به  توانستنداين دليل آن است كه چرا اين افراد 
  جاي جامعه و احساس پيرامون دانش، خرد و انديشه بسازند.

ي جنبشي نوعي هارافرادي همانند كه  رسديمخردمندانه به نگر از سوي ديگر 
ند كه به هيچ رو مانند ديني نباشد كه به آن پشت كردند. دين به را پايه ريزي نماي

يچ نه كه به ه خواستنديمچيزي  هاآنبسياري از آنان آسيب و زيان رسانده بنابراين 
 گرايشبا غرور  نهم چني هايهارمانند آن را ايجاد نمايد. باشد و نه حسي  قبلمانند 

را دچار بيزاري  هاآن» اجتماع«مانند  يياهواژهد بودن داشتند. تك روي و منفربه 
ي هانجهشكفهرست  درو گرد آمدن در اتاقي و گفتگو درباره عشق و برادري  ساختيم

كمابيش هميشه  هاآنماليات بود. هر آينه چيزي نزديك به مميزي  ،هراسناك آنان
و در حالي كه  هكرد، ايجاد دادفاصله بزرگي ميان خودشان و هر چيزي كه بوي دين 

تا  ددادنيم، ترجيح وزمره و سياست بيرون نگه دارنددين را از زندگي ر دنيكوشيم
  خردمندانه بپردازند. هاشهياندبه تبادل 

ميالدي)  2000(هجري خورشيدي  1379هنگامي كه در نتايج آمارگيري سال 
غاز آ هايهاربرخي از اين  بدون دين هستند آمريكاييميليون تن  40روشن گشت كه 

ميليون تن  8/39به چشم انداختن در گردهمايي خويش كرده و سرگردان بودند كه 
، گفتنديمشانه باال انداخته و  يياعتنايبجا هستند. برخي از ناباوران با ناباور ديگر ك

نيز  رانناباو يهمهنبودند و  كنندهمتصل هايهار» چفت و بست نيستند.كه ناباوران «
  نبودند. هايهارمانند 

  
  آنان يهاييازمندينبيخدايان و » اجتماع«- يسال پديدار شدن

كردند كه جنبش  سان احساگرايانساناخير بسياري از بيخدايان و  هاسالدر 
ه در ك كنديم يرسانخدمتبسيار محدود ساخته شده، تنها به كساني آزادانديشي 

 براي ياوهيشآغاز به يافتن  هاآنهمان هنگام نيز عضو جنبش بودند براي همين 
  نمودند.» هايسال«-ساختن درها براي بيخدايان متفاوت با خودشان  ترگشوده
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 عضو هايسالبه خدا باور نداشتند.  هايهارنيز مانند  هايسالخواه زن خواه مرد 
تند مانند اين كه نيازهاي آنان دي حسي داشجنبش آزادانديشي سده بيستم ميال

كارآمد و باهوش بودند ولي آنان  هايهاربه همان اندازه  هايسال. شودينمبرآورده 
ر در بيشت هاآنبنابراين  دنديدينمرا كاربردي  هايهارجنبش ساخته شده به دست 

در كليساهاي پيشرو كه براي خدمت به اين نيازها  هازماناجتماع باقي مانده بيشتر 
ان بلكه براي ماندن در مي آمدندينمبراي الهيات گرد  آنجادر  هايسالساخته شده بود. 

كه روي  ساختيمرا درست مانند بسياري از متدين  هاآنكه  گردآمدهجمعيت 
  )18 شپيرامون نشسته بودند. (براي جزييات بيشتر بنگريد به بخ هامكتين

آسماني باشند  يهاكتاب تناقضاتدلبسته گفتگوي پيرامون  آنكهبيش از  هايسال
ارزش بسيار بزرگي در داشتن  هاآندلبسته فعاليت براي عدالت اجتماعي بودند. 

پشتيبان پيرامون خود و پيوستن به ديگران براي در فعاليت براي ساختن  ياجامعه
راي گيري دروني بدردچار به طور ژرفي  هايسالاز  . گاهي بسياريدنديديمجهاني بهتر 
آن مذهب  يهاآموزهكه  كردنديممذهبي شده به ويژه اگر حس  يهاانجمنماندن در 

 ترويج بدهند. ولي هنگامي خواستنديمارزش آزاد و مدارا مخالف است كه گونه با هر 
زمان  بيشتر ستندينگريمسازمان يافته  گراييانسانبيخدايي و  يهاگروهكه به 
  .افتندييم يبسيار اندكهمدردي و مهرباني بسيار كوچك و  يهاانجمن

دشواري را ديده و حس مشكل و ديشي اين بسياري از اعضاي جنبش آزادان
 يهاثبحنيازهاي ناباوران فراتر از سخنراني و به كرده كه زمان خوبي براي آغاز توجه 

 جستجوي كردار نيكوكارافراد فعال هاري است مانند اين ي خانواده وهيشسنتي به 
د شگفتي ندارجاي افزون بر اين هر چند كه هر دو جنس درگير بودند ولي  .اجتماعي
زنان  بيخداييجنبش از رهبران اين كوشش نو براي تمركز دوباره توجه  ياريكه بس

من بيخدا «، ديگويماست برچسبي كه » ٩+بيخدايي«تازه آن  يهانمونهبودند. يكي از 
 بيخدايان »براي من مهم است. ديده شدنو  يبرابر عدالت اجتماعي به عالوههستم 

نگران بوده ولي اين كوشش تازه در جستجوي دلي و همهميشه درباره موارد همدردي 

                                                 
9. Atheism+ 
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براي توجه و كنش بود. (براي صف جلوي در جا دادن اين موارد نزديك به كانون يا 
  د.)بنگري 2اره بيخدايي+ به بخش جزييات بيشتر درب

  
  توجه به مدت زندگي و نژاد

بيخدايي جابجا شده است؛ در چند  اندازچشمتراز جنسيت تنها چيزي نيست كه در 
به خود ا ر پوستنيرنگاز ناباوران  يتربزرگسال گذشته جنبش هم چنين حضور بس 

  ديده است.
  

  

 
يرامون چنين پنبوده است. دين هم قلبيهرگز تنها ايمانگاهچيهنيد

گري نيز بوده به طور كامل متفاوت دياجتماع و هويت و چيزهاي 
عات اجتما يي و نژادفرهنگ يهاتياقلاست. اين سخن به ويژه درباره 

ه در همين بخش ب ترشيپكه  زبانيفرانسو هايكبكدرست است. 
ه ب هاآنبوده و كاتوليك بودن  اصلييك نمونه اشاره گشت  هاآن

درآميخته يعني به معني واقعي كلمه  هاآناستواري با فرانسوي بودن 
ي ندارد. بسيار اعتقاداتبه و ربطي  هيچ كار هاآنبراي  دينداشتن 

 شهنوز خوي ندندارباوري به خدا  از مردم كاتوليك كبك كه ديگر
مون انگليس زبان پيرا يهاپروتستانرا كاتوليك خوانده براي تا در 

  خويش حل نشوند.
  

ره ريت سفيدپوست محاصكه با اكث يپوستنيرنگجوامع  در مورد موضوعهمين 
و مانند سكيوي آمريكايي -آفريقايي. بيخدايان و درست است كندميصدق  شده

جوامع  ديگران دركه  يآلودخشمو  شديد يهاواكنشپيرامون  ٢و نرم آلن ١هيچنسون
 به فراواني مطلب داشتهروا  هاآندر حق  يبيخداي فهميدن هنگام پوستاهيسجوامع 

                                                 
1. Sikivu Hutchinson 
2. Norm Allen 
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يز نژاد و جامعه خويش ن بهنه تنها از خدا بلكه نگار اكه رفتارها چنان بوده اند نوشته
نيز به همين شكل براي كساني كه كاتوليك بودن  هايياياسپان. براي اندپشت كرده

ر د اندازچشم هاچالشبيشتر يك بخش بزرگ از هويت فرهنگي است. با وجود اين 
 آفريقاييدرصد از  6ميالدي) تنها  1990خورشيدي ( 1369 حال تغيير است. در سال

) اين ميالدي 2008( 1387. در سال شدنديمشناخته  نيديببه عنوان  هاآمريكايي
اين تغيير  توانيمدرصد رسيد. هم چنين  11درصد نزديك به دو برابر شده و به 

  را به طور كلي در ميان ناباوران ديد: اندازچشم
  درصد  80 آمريكاييدر ميان ناباوران  ميالدي) 1990خورشيدي ( 1369در سال

 درصد اسپانيايي بودند. 4و  پوستسياهدرصد  10سفيدپوست، 
  8درصد سفيد،  72 آمريكاييميالدي) در ميان ناباوران  2008( 1387در سال 

 درصد اسپانيايي وجود داشت. 12درصد سياه و 
  

ل بيشتر در ك هادينبيو  رسديمبه نگر  ترنيديببه سخن ديگر جمعيت در كل 
، هايكاييآمر آفريقايي تررنگزنان، حضور پر  شتريبمانند مردم هستند. مانند حضور 

ت در چند سال گذشته نيروي ديگري اس پوستنيرنگ نا باورمندانو ديگر  هايياياسپان
و  ان در ميان بيخدايانگرايانسانكه سبب افزايش توجه به عدالت اجتماعي و كارهاي 

  ان شده است.گرايانسان
  
  

  ياشهياندبراي ناباوران با هر  ارضاكننده ياجامعهساختن 
  

ورد م موضوعات، جستارها و كرديمانساني آزادانديشي تغيير  اندازچشمكه  گونههمان
 پوستنيرنگو افراد  هاخانواده. حضور بيشتر زنان، جوانان، شديمتمركز آن نيز دگرگون

و اين تصور و انگاره كه بيخدايان چه  ساخته ترگستردهرا  نا باوراندستور كار جامعه 
  .ساختيمرا دگرگون  كننديمكساني هستند و چه 



 
 
 

  —————————— بدون باور به خدا: زيستني سراسر 4كتاب 
 

٤٣٤

 أكيدتسنتي ديدارها و گفتگوهاي ماهانه جنبش آزادانديشي  يبرنامهافزون بر 
اجتماعي، عدالت اجتماعي و فعاالن حقوق بشر و  هاتيفعالفراواني بر داوطلبي، 

) هم نوزادانخانوادگي (مانند نگهداري از كودكان و برنامه نگهداري از  يهابرنامه
در ترازهاي باالتر بيخدايان و  دارد. مندينياز مهنگاچنين پشتيباني دو طرفه در 

 يهاسازمانمدعي آواي نيرومندتر در موارد سياسي و اجتماعي هستند. ان گرايانسان
 يهانيكمپو  هايالببه همراه  ياكپارچهيملي مانند اتحاديه سكوالر براي امريكا نداي 

 يهاتجربه. اندانداخته راه بهجامعه  ياتياله ريغاطالعاتي پيرامون اهميت جستارهاي 
رده كمك ك ياتياله ريغبراي ساختن، رشد  در هاروارد گرايانسانجامعه  يپروژهمانند 

آزادانديشي با گرايش به نيازهاي انساني  يهاانجمنو به بهسازي پشتيباني دوطرفه 
و برآورده  – شديماز سوي دين برآورده  هاسدهكه براي نيازهايي  رسانديمياري 

  .رديگيمساختن اين حوائج انساني بدون نياز به ادعاي باور به خدا انجام 
اهد ژرفي نخو يهايدگرگوندروني به  يهاكشمكشاجتماعي بدون  جنبشهيچ 

يان تمركز اداز بيخ يبرخرسيد و در اين ميان جنبش آزادانديشي نيز استثنا نبوده است. 
 و تشويق به سوي يك جامعه سكوالر را ترجيحسنتي جنبش در به چالش كشيدن دين 

نوين مانند سوگيري  يهاجنبش داده و نگران رانده شدن به سوي حاشيه هستند.
  را پديدار ساخته است. هايدلواپسدر بيخدايي+ برخي از اين  ياجتماععدالت 

حث ب» داريم پروتستانما رفتاري مانند يك دسته «كه شده دعا ا به فراواني
 طيفهلگمان كنم، اين (. كنيمميهم ديگر را تكفير در واقع بيشتر دا شده و كرده و ج

  )گفتم تكفير.بود كه 
  

  

 
حقوق  يهاجنبشمان با جا افتادن همانندي هم زيهاكشمكش

است. آن  دادهرخ خواهان جنسهمق شهروندي، حقوق زنان و حقو
ا بشورش هنگام در  بسيج همگان .فرض كنيد مشكالت رشديرا 

وزي آغاز شكل گيري و پيرولي پس از  ام، بسيار آسان است.نيروي تم



 
 

٤٣٥  تر به بيخدايي در جهان امروز: نگاهي ژرف14بخش  ——————

س پهاي ييرامون كنش داخليجنگگرفتارجنبشاعضاي،ينآغاز
 يهاآدم. هميشه هم خوب نيست كه شودمياز رسيدن به هدف 

مونه براي ن ناهمسان و متفاوت هم پيمان شوند. يهادگاهيدبا  رپرشو
ي فرددو  -بينديشيد مارتين لوتر كينگ جونيور و مالكوم ايكس به 
با  دكردن انآمريكايي-آفريقاييخويش را وقف حقوق شهروندي  كه

سراسر ناهمسان براي رسيدن به اين هدف  هادگاهيدولي داراي 
 به كشمكش يدر زمان نزديك نا باوران يهاچالش. هر چند كه بودند
ميالدي) نبوده  1960خورشيد ( 1340در دهه  آمريكايي -يي قايآفر

 ييهايسختدر برابر جنبش آزادانديشي  ايمني برايولي هيچ دليلي 
  تاب آورد. آمريكايييي قايآفر يهاجنبشكه نيست 

  
 براي ترراحت زمينه گردهمايي به وجود آوردن ايديگري نيز بر يهاكوشش

بيخدايان پنهاني و كساني كه در اين ديدگاه سهيم بوده ولي هويت بيخدايي را 
كوششي براي فراهم ساختن يك برچسب  ١هامتمركز گشت. شبكه سرزنده رفتنيپذينم

من «(مانند  »سرزنده« عنوانارگيري با به ككه  هبود گراتطبيع بينيجهانمثبت براي 
به خدا «كوتاه و ساده مانند  يهانوشتهبا  يبيلبورد ياهنيكمپ .انجام شد») امسرزنده

 رد داوكينزبنياد ريچا» آفتابي شدنكمپين «و » باور نداريد؟ بدانيد كه تنها نيستيد
آگاه ا بياري رساند اين كار درك عامه از بيخدايي بخشيدن به  هبوددر ببيخدايان را 
پيشين،  يهاجنبش. مانند داشتندكساني بود كه دوستشان  ييبيخدابه  ساختن افراد

گر نه ا كرديمجنبش آزادانديشي شايد بهترين وجه از ميان اين روند رو به رشد گذر 
 .كردمي توجهبا هر ديدگاهي  نا باورانبيخدايان سنتي بلكه به نيازهاي نياز تنها به 
ا نه تنه –كه اين جنبش رو به آن سو دارد  ساختيمروشن  اينشانهر اين هر افزون ب

  در راستاي يك خط مستقيم.
  

                                                 
1. Brights Network 
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  در گوشه و كنار جهان قضاياي رخدادهنگاهي گذرا به  
  

با جستارهاي جنسيت، نژاد، مزيت و برتري،  متحدهاياالتهم چنان كه بيخدايان در 
جدايي دين از سياست دست به گريبان بوده و نيروي توانمندتري را در عدالت اجتماعي 

گاهي –خويش هاي ويژه بيخدايان در كشورهاي ديگر دلواپسي ،آوردنديمبه وجود 
را داشتند. در زمان نوشتن اين  -سراسر همانند و گاهي سراسر ناهمسان و متفاوت

  كتاب:
  

 .بيخدايان در مصر و اندونزي به اتهام كفرگويي در زندان هستند 
  فر كه پشتيبان ك مداراستيسپس از خشونت عامه بر ضد مسيحيان و ترور دو

ان و اخالق براي منسوخ سازي قانون توهين گرايانسانگويي بودند اتحاديه جهاني 
 خوان كرده است.فرابه مقدسات پاكستان 

 نجات سه كودك دزديده شده به اتهام پس از  ياهيجرين گراييانسان ٢لئو ايگوي
 يك بررسي كتك خوردن و بازداشت شدن در روند آن، اكنون جادوگري در غنا و

كه هزاران زن را بر  كنديمرا مديريت » اردوگاه جادوگري«و كاوش ميداني از 
 .كنديمخالف ميل خويش در شمال غنا نگهداري 

  ون تقد دين برخط به چالش كشيدن قانمن يهاقولبيخدايان ايرلندي با پست نقل
 .دهنديممقدسات ادامه توهين به 

 درس  ياهكالستا آفرينش گرايي را بيرون از  كوشنديمان انگليس گرايانسان
دين در سياست دخالت  باتا با محافظت ويژه  كوشنديمعلوم نگه داشته و 

 رويارويي كنند.

                                                 
2. Leo Igwe 
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 يخواهجنسهمضد  يمصوبهبر ضد  اوگاندادر غنا و  گراانسان يهاسازمان 
 مذهبي و سياسي را با خود دارد. يهاسازمانكه پشتيباني  جنگنديم
  كانون بيخدايان در هندوستان به كشمكش چندين ده ساله خويش بر ضد سيستم

 .دهديمكاست ادامه 
  

يا جنگ با پايداري  هاكوششان در اين گرايانساندر برخي موارد، بيخدايان و 
 يهانهيمز هاآنموارد ديني در برابر دگرگوني تنها و بي پناه هستند. ولي با رشد شمار 

پيشروي ديني يافته و با هم ديگر بر روي اين موارد اساسي كار  يهاگروهمشتركي با 
 نيديبو  خيرخواه با دين هاانسان. در آينده شايد حتا همبستگي بيشتري ميان كننديم

  سهيم هستند. يكسانيانساني  يهاارزشو ها آرمانكه در  ييهاانسانرخ دهد، 



 

  
  
  
  

  15بخش 
 با خدا يا بدون خوب بودن

  خدا
  

  در اين بخش
 از چيستي اخالق يبهتر بدست آوردن درك 
  بدون باور به خدا –نيك و خوب بودن 
 اخالق كاركردچگونگي  درك 
 پژوهش توسعه اخالقي 

  
روشن  14. در بخش رنديگيمانسان از دين فاصله  هاونيليم گذرديمهر سال كه 

شده و ايمان ديني در چندين ده كشور كاسته   نيدهواداران از  پرشتابساختم كه چه 
ه بي باور اذرهكه  نديزيمروي زمين يك ميليارد انسان  اين روزهااست.  افتهيكاهش

كه مردم براي نظم دادن به كردار خويش  حقيقتي در اين نهفته بود. اگر ندارندخدا 
به يك اضطرار اخالقي بايد  هانشدهمه سكوالر اين باورهاي ديني هستند، نيازمند 
تگاه خاس توانديمولي نترسيد چون اين بخش خبرهاي خوبي خواهد داد! دين  بينجامد.

 اشتندضرورت اصول اخالقي باشد ولي براي اخالقي بودن ضرورت دين داشتن بيش 



 
 

٤٣٩  : خوب بودن با خدا يا بدون خدا15بخش  ————————

توسعه  گرپژوهشيك  ١همان گونه كه الري نوكسي يك رژيم خوراكي پر فيبر نيست.
اخالق گفته است، درك مردم از اخالق در گوشه و كنار جهان بسيار همانند است خواه 

  »اين دين را داشته خواه دين ديگري يا به هيچ رو ديني نداشته باشند.«
خبر كار درك اخالق را كمي چالش  ولي اين –اين خبر خوبي بود بسيار خوب 

 تنها يك پرسش بپرسد و دريابد كه آيا آن تواندينمهيچ كسي  .سازديمانگيزتر بر
حقيقت است هميشه راستين و حقيقت بوده  ولي آنچه شخص شايد كردار نيكي دارد.

بهتر است كه به جاي گمان كردن به راستي اين بخش حياتي  هاانساناست و براي 
  نساني را درك كنند.زندگي ا

انسان تن وجود داش ينيبخوشبينيم داليلي براي اوقات بيش از آنچه ميبيشتر 
د حضور بيخدايان، و هم چنين داليل بسياري هست كه نبايد از رش هست اخالقي
ودن ب ترسيد. هنگامي كه زمان نيكوكار يامروزدر فرهنگ  گرايانانسانها و گراندانم

كه  انياز گمبسيار بيشتر  -نتيجه چه بد باشد چه خوب -رسديمو نيكويي كردن 
اهي آگاين بخش با  .هستند هاآنمانند دارند بيخدايان  دارنيددوستان و همسايگان 

كه مردم از هم ديگر و  كنديمبا خدا يا بدون خدا خوب بود كاري  توانيمكه دادن 
 ن بهاز اخالقي بودن بدون ديو پدافندي  بنابراين دفاعخودشان كمتر بترسند. حتا از 

موضوعي است كه . اين انجامديمراستي به دفاعي از سرشت و طبيعت خود انسان 
بيشتر اين بخش درباره سخن خواهد گفت: نه اخالق بيخدايي بلكه اخالق طبيعت كهن 

 هآنگاد نماي ترتنگو آشكار انسان. نگاهي به پژوهش انداخته و چشمان خويش را كمي 
  چندان بد هم نيستند. هاانسانشود كه روشن ميبا شگفتي  و مي شودراز آشكار 

  
  

  تعريف اخالق
  

                                                 
1. Larry Nucci 
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سش پرآن گونه كه پيداست اخالق چيست؟ يك فرد اخالقي بودن چه معنايي دارد؟ 
: اخالق درباره تشخيص خوب از بد، يا درست از نادرست نيست سختنخست چندان 

م زيرا هيچ گاه مرد گردديمولي اين درست همان جايي است كه موضوع پيچيده  است.
  نيستند. موافقو  يرأهمچه چيز درست و چه چيز نادرست است  درباره

  

  

 
بر پايه بايد هر چيزي ستي دركه  كننديمگمان  برخي از مردم

از  يرايبسآسماني يا از سوي مراجع باشد. بيخدايان (و  يهاكتاب
 يهاكتابزيرا  .نددانيمدار را مشكلرويكرد  اينباورمندان نيز) 

پيرامون  گفتگو كهآسماني و مراجع سخنان ناهمسان و متفاوتي گفته 
 از .ساخته استبايد باشد دشوارتر  آنچهدرست و نادرست را از 

 يرسانبيآسخود فرمان به پيروان  يمقدس يهانوشتهاگر سوي ديگر 
بدهد مردم بيرون از نفوذ آن نوشته بايد اجازه داشته را به ديگران 

  ست.ينرستي براي راهنمايي اخالقي دباشند بگويند كه اين منبع 
  

ست. ني جوركتاب آسماني اين ي همهكه  داندالزم به يادآوري مياين آقا (البته 
  )پسنددخودش ميبه ويژه كتابي كه 

ن نبايد چيزي را تنها به دليل ست. ممراجع نيز درست اهمين سخن درباره 
به طور  كهنيابدون  داشقابل احترام ببسيار  يشخص ديگري، حتا اگر شخص يگفته

بعدي اشيه حبنگريد به . (، نيك و خوب بدانمبينديشممنطقي بودن آن مستقل درباره 
  تعريف اخالق از سوي افراد است.) يوهيش درباره شناسيروانكه پژوهشي 

يفي از تعر سخن مي گويد بازگوييپيرامون اخالقي بدون خدا كه  يبراي بخش
اخالق به  ديگويم شناسعصب. سام هريس دانشمند رسديميك بيخدا منطقي به نگر 

 نرساياريو  كنندهكمكاگر چيزي توجه دارد. » جانداران هشيار و با شعورادت سع«
  به اين سعادت باشد اخالقي است. اگر از آن بكاهد غيراخالقي است.
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ها واييناهمناين  خوبولي  -همنوا نيستند موافق و همه بيخدايان با اين تعريف 
در اين كتاب، از اخالق هدف من روشن شدن است. براي  عادي و روزمرهيك مسئله 

عور جاندار هشيار و با ش كه تا جاي ممكن در سعادت شدينديببه كوشش و تكاپويي 
  داشته باشد. ريتأث

  

  

  

  تصوري از تعاريف افراد از اخالق

پژوهش جالبي درباره تعريف افراد از اخالق انجام داده  شناسروان ١جاناتان هاديت
  اخالقي تشخيص داده است.» بنيان«است. او پنج 

 منصف 
 پرهيز از آسيب رساندن 
 وفاداري 
 اخالص 
 مرجعيت 
. دهنديماهميت را به كدام  نيبيشترتا دريابد مردم  داده مجاناپيمايشي سپس 

ناب و خالص  كهغيراخالقي است  يهنگامكه يك كنش  كردنديمبرخي گمان 
خالقي ايست كه به شدت در برابر كه عدم وفاداري امر كردنديمنباشد. برخي گمان 

ي كه به مردم بوده، در حال رسانيآسيب. كساني ديگر متوجه انصاف يا گيردقرار مي
يشتر است. ب ينا اخالقكه به چالش كشيدن مرجعيت  كردنديمبرخي ديگر گمان 

  پذيرفتند.مي رشتهرا با اهميت كم و بيش در هر  هانيااز  ياختهيآممردم 
متوجه  بيشترسياسي  يهابراليليك نتيجه به راستي جالب: هاديت دريافت كه 

اداري به مرجع، خالص بودن و وفبوده و بسيار كمتر  رسانيآسيبمنصفانه و پرهيز از 
ه يك رابطه ك كنندينم(و بيشتر بيخدايان) گمان  هابراليلزبان ديگر توجه دارند. به 
 كننديمنست و هم چنين گمان بودن نابهنجار اخالقي ني» انهخالص«جنسي به دليل 

                                                 
1. Jonathan Haidt 



 
 
 

  —————————— : زيستني سراسر بدون باور به خدا4دفتر 
 

٤٤٢

امي كه هنگولي. انددادهجام انيكه با به چالش كشيدن شخصيت مرجع كار نادرست
شود، همين افراد خود را بسيار ديده مي يانامنصفانهيا رفتار  ديدهكسي آسيب 

  بينند.درگير مي
وفاداري، اخالص و مرجعيت  به هابراليلبيشتر از  كارمحافظهسياستمداران 

چند  دارند. هر عالقه رسانيآسيبو كمتر به انصاف و پرهيز از داشته  دلبستگي
  .به آن اندازهنه ند ولي شوالبته ناراحت مي

  
  

  بدون باور به خدا كردار نيك
  

ندازه ا سني به رسيده عتيفراطباين انديشه كه مفاهيم درست و نادرست از منبعي 
پيدايش، آدم و حوا براي خوردن ميوه كه خوردنش  يهاداستانمفهوم گناه دارد. در 

ك به ني يآگاه. فراموش نكنيد كه ميوه از درخت شونديمحرام شده از بهشت اخراج 
و بد بوده است. هم چنين مشكل خود ميوه نبوده بلكه انجام عمل نافرماني و سرپيچي 

  از دستور بوده است.
ست كه تنها خدا تفاوت ميان انهفته در كانون اين داستان گيرا اين انديشه 

گفته شده كه اخالق براي انسان سراسر راز بوده است  .دانديمنادرست و درست را 
پيروي از دستورات خدا است. پس زماني كه آدم  هاانسانبراي همين تنها كار در توان 

  اين كار شكست خوردند، سراسر جهان اخالق را با خطر روبرو ساختند. و حوا در انجام
بدون كمك خدا بد را از  تواننديممردم  كنميمبنابراين هنگامي كه من ادعا 

بسيار ژرف وارد  يهاشهيركه ضربه سخت و شديدي به  دانميمخوب بازشناسند 
 بايدد بدون خدا نيكوكار باشن تواننديممردم  ميگويم. از اين گذشته زماني كه كنميم

  جايي توضيح دهم چگونه امكان دارد. پس به خواندن ادامه دهيد.
  

  را به رنج و ناراحتي بيندازيم؟ خودبايد براي خوب بودن  اصالًچرا 



 
 

٤٤٣  : خوب بودن با خدا يا بدون خدا15بخش  ————————

 يخويش را يك فرد مسيحي با اخالق ياشنوندهسخنراني يك پس از چندين سال پيش، 
آسماني معرفي نمود. وي گفت بدون راهنمايي خدا و كتاب مقدس  يهاكتاببر پايه 

راي بسيار كمتري ب براي تشخيص بد از خوب داشته و داليلهيچ روشي  تواندينماو 
  دارد. خوب و نيكوكار بودن
. براي نمونه سخن بگويم يگوناگون يهاوهيشبه  توانستميمدر اين باره 

 ديگويمكه كتاب آسماني  ياوهيشبپرسم چرا او موهاي خودش را به  توانستميم
گردد  بي برو و بربود و  ياهودهيبي باز ولي اين پرسش كندينم) كوتاه 19:27(الويان 

  خورد.به او برمي
دا به عدم وجود خو اگر ناگهان  بود قابل ستايشياو مردي هم چنين بدون شك 

ز حتا پس امن باور دارم كه شد. كه چيزي از او كم مي كنمينمبرد، من باور پي مي
تفاوت ميان بد و خوب گذاشته و هنوز  هزار توانستيمباز هم  درك عدم وجود خدا

مان در واقع ه داليل بسياري براي نيكوكاري و خوب بودن داشته باشد. توانستيم
  يهاليدلانديشيدم وي را ناچار سازم تا راني نكه من دارم. ولي به جاي سخ ييهاليدل

 چرا بايد«پرسيدم  يياعتنايببازگو نمايد. براي همين با را از زبان خودش خوب بودن 
 اصالً چرا بايد «او گشاد شده و پاسخ داد  يهاچشم» حتا نگران خوب بودن باشم؟

داد. ينان امكان ن! ارتباط بدون اطمپاشديمزيرا جامعه بدون اخالق از هم  »نگران باشيد
اگر هر شخصي براي انجام هركار دلخواهش آزاد باشد، روي زمين با جهنم تفاوتي 

  »نخواهد داشت! ناچار خواهيد بود پيوسته و دائم مراقب همه طرف باشيد.
گشته اگر شما به عدالت خدا باور نداريد، به احتمال  هانيااز «سپس لبخند زد. 

  »خويش در زندان خواهيد گذراند. يهاتيجناو  هايهكارتببسيار همه عمر را به دليل 
يك فهرست عالي را بازگو كرديد. شما درست «من سرم را تكان داده و گفتم، 

خوب بودن مرا بازگو كرديد و اين كار بدون نياز به خدا و كتاب آسماني  يهاليدلهمه 
  »انجام داديد.

ل خج خوردهگولاو براي لحظه كوتاهي سردرگم و گيج و سپس مانند اين كه 
تنها يك تصويرسازي ساده كه هر كسي  -گشت. ولي كار من به هيچ رو فريب نبود 
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٤٤٤

، دداننيمآسماني را منبع سودمند براي راهنمايي اخالق  يهاكتابكه  حتا كساني
  راي نمونه:داليلي براي خوب بودن داشته باشند. ب تواننديم

  
  كه انسان اگر آسيب ببيند يا فريب بخورد يا دروغ بشنود چه احساسي  دانميممن

به كسي دروغ نگويم يا آسيب  كوشميمدارد بنابراين با ديگران همدل بودم و 
 نزنم يا كالهبرداري نكنم.

 دچار شود اطرافيان مرا چيره  همدليحس بر حرص يا آز و واهي خزماني كه خود
 .نمودپيامدهاي كنش خودم خواهم 

 خواهميمشده بلكه  حرمتيب خواهمينم يديگر انسان ركمابيش مانند ه 
 بگذارند.احترام به من دوستم داشته و  اطرافيان

  آسيب هاآندوست ندارم همواره مراقب پيرامونم باشم تا مبادا كساني كه به 
آرامش  متوانيمبراي انتقام بازگردند. اگر با مردم كردار خوبي داشته باشم  امزده

 داشته باشم.
  سازديم ترآسانزندگي مرا همكاري و نيت خوب با اطرافيان. 
  دارم كه بخشي از آن به دليل رفتار من با ديگران است. نفسعزتمن 
  م.كيفر و گوشمالي شومن دوست ندارم براي شكستن قانون جامعه 
  از ديگران درخواست رفتار اخالقي توانمينماگر خودم رفتار اخالقي نداشته باشم 

 داشته باشم.
  

لند واال و ب هاليدلصفحه ادامه داشته باشد. برخي  هادهبراي  توانديماين سياهه 
 يهاكتابشايد در  هاآنهستند. برخي از  ارزشكمزميني و  هايبرخمرتبه بوده و 
ه ب -آسماني يا خدا نيست  يهاكتاب هاآنباشد ولي ريشه درستي آسماني آمده 

و  را دريافته هاآن دتوانيمهر كسي است. اي خردمندانههاي آموزه هاآنسادگي 
ك زندگي يبيشتر مردم اصول  نديگويمهر آينه كارشناسان رشد اخالق  استنباط كند.

، يبازنيزمدر  -اخالقي را نه از راه كتاب و آموزگار بلكه با كنش و واكنش با ديگران 



 
 

٤٤٥  : خوب بودن با خدا يا بدون خدا15بخش  ————————

 نپيش از به پايان رساند -اجتماعي يهاگروهورزشي، در خانواده و ديگر  يهاميتدر 
  .كننديممدرسه ابتدايي استنباط 

يز ديني ن يهاآموزههيچ يك از ولي  كندينماين اصول رفتار خوب را تضمين 
تضميني براي رفتار خوب ندارد. در هر دو صورت هر گاه شخصي حس با اخالق بودن 

خواستار وجود دارند كه خويش را از دست بدهد مردم و نهادهاي اجتماعي فراواني 
كوچك و بزرگ اخالقي  ميتصمتا هزار . هر شخص روزانه خواهند شدهدايت وي 

  .برنديمبه خوبي گرفته شود همه سود  يهاميتصم. و هنگامي كه اين رديگيم
  

  و جدي گرفتن اخالق -استالين و تفتيش عقايد  بي خيال
درت، مانند آز، ق ييهازهيانگ. دهدنميتضميني براي رفتار خوب  يدينبينه دين و نه 

اخالقي فهرست شده در بخش  يهازهيانگبر  توانديمخشم، رنجش، ترس يا درماندگي 
ردار كباخدا يا بيخدا را به بدون هيچ شكي  توانديمپيش چيره شده و اين درماندگي 

  .بد براند
ژي انربا صرف بيخدا و باخدا، با اين حال گروه بزرگي از مردم در هر دو اردوگاه 

رها يا ديكتاتو -بد هيوالهاي مشهور  هايكردار به رخ كشيدنتا با  كوشنديمبسيار 
گر گروه دي -اخالقي يهايناپسند تبهكاران سرمست از باده آز، قدرت، خشم و ديگر

هم چون دادخواستي بر ضد آن هيوال را كرده و صفتي و اهريمن يبدمنشبه را متهم 
ليات عم دليل آوردن ازولي  ) به كار گيرند.نيديبيا (برچسب دين آن  افراد زيرهمه 

 يگيربراي نتيجه ۴يا فرد فلپس ٣يا آدلف هيتلر ٢توركماداوحشتناك مفتش اعظم 
ه گفتاست. هم چنين اين انحراف و گمراهي  ۵فالندرزند  ماننددرباره مسيحيان معتدلي 

ين ي اخالقي عيدي امهايژگيواز بسيار كمي داراي بازتابي مسلمان من  يهاهيهمساكه 
و  ديوكه اين ديگريست  متغيرهايهمه گرفتن هستند ناديده يا اسامه بن الدن 

  ت.ساخته اسهستند  آنچهور را ههاي مشهيوال
                                                 
2. Torquemada                تفتیش عقاید اسپانیا ادگذاریبن  
3. Adolf Hitler 
4. Fred Phelps 
5. Ned Flanders               ھاشخصیت کارتونی ھمسایھ در سمپسون  
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ژوزف استالين، مائو تسه تونگ و ديگر بيخدايان با موضع همانندي در برابر 
ليل نه به داين افراد كردار . مانند نابكاران ديني توان گرفتميددمنشانه  كردارهاي

دون بلگام گيسخته دليل داشتن قدرت  به شتريب بلكهي آنان درباره خدا هادگاهيد
ازه به همان اند فرض كردناستالين را يك بيخداي عادي  از سوي ديگر. استنظارت 

شك  دقتيب ١اخالق يك كواكر ي توركمادا بهاخالقيببه دليل است كه  خردانهيب
  كنيم.

  

  

 
كه  ديگري را در جلوي چشم من آورداخالقينكتههاگفتهاين

بايد بر اساس معيار  ينيبجهانمردم با هر ارزش اشاره كردن دارد. 
ده يجسن دييتأمورد و خود زندگي  كنونيو استانداردهاي اخالقي 

ته شده بس هاآدمكه سوزاندن  دانندميشوند. بيشتر مسيحيان امروزه 
لپس آخوند فرد فاست و هنگامي كه  پليديبه تيرك چوبي انديشه 

بر آن نوشته شده كه  ييهااعالنبا  ٢باپتيست وستبروو اعضاي دين 
م جلوي مراس، متنفر است نگراياجنسهمبدانيد كه خداوند از بود، 

رآشفته ب همين مسيحيانبسياري از ، ندبه خاكسپاري سربازان را گرفت
اخالق عيدي امين يا اسامه بن الدن  . شمار اندكي از مسلمانانشدند

ه استالين ك كننديم. افزون بر اين بيشتر بيخدايان گمان رنديپذيمرا 
 يهابرچسب نسبت به هادگاهيديك تبهكار ضد اخالق است. اين 

  .دارداهميت بسيار بيشتري مشترك 
  

 دييأتساخته  نماانگشتكه اين ديوها را را  ييهايدشمنو  هاخشونتاگر كسي 
كربندي پي«. ولي همان گونه كه در بخش استكردن  مخالفت هنگام آن گاه ديگر –كند 

                                                 
1. Quaker                         یک فرقھ مذھبی 
2. Westboro 



 
 

٤٤٧  : خوب بودن با خدا يا بدون خدا15بخش  ————————

به بايد  ينيبجهانبيشتر مردم با هر  امگفتهدر همين بخش  ترنييپا» درست پرسش
  ستايش شوند.فراواني انساني  يهايبزرگوارنشان دادن  دليل

  
  گذرا ياخچهيتار -خوب بودن بدون خدا 

خوبي  يهاانانسكرده كه بسياري از باورمندان ديني  دييتأ درنگيببيشتر بيخدايان 
رزن وجرز تا مادرر و دااليي الما گرفته تا آقاي وهستند. از مارتين لوتر كينگ جوني

از افراد  ييهانمونهكه  كنمينمهيچ دشواري پيدا  گمانيبو و گرامي من  يداشتندوست
  .سازنديمكه دين خويش را سربلند  اورميب بي شماري

 وانندتينمبه سادگي  نا باورانكه  كننديمگمان  دارنيدولي بسياري از مردم 
 ييهاضهروشمار بسياري از  به وسيلهاخالقي باشند. اين انديشه راه خويش را  يهاانسان

. امدهينش نا باور شنوندهباز كرده كه در گذر بيست و پنج سال گذشته به عنوان يك 
 ياشهينداچنين  هاآنولي بسياري از  شندياندينماين گونه  دارهانيدهمه  شكيبالبته 

 پنهانيداشته و بسياري آن را عملي كرده و اين تصور نادرست سبب درد و رنج 
  شده است. نا باورانبسياري در ميان بيخدايان و ديگر 

ميالدي) گفت كه  1681خورشيدي ( 1060فيلسوف در  ١هنگامي كه پير بيلي
پرهيزگار باشد و هيچ دليل نيست كه  توانديمازه يك مسيحي يك بيخدا به اند

 و با اين سخنخود را ريخت و شكل دهند  ژهيوبيخدايان نتوانند يك جامعه اخالقي 
چشمان اروپاي مسيحي از كاسه در بيايد. اين فيلسوف براي گفتن سخناني  نزديك بود

  ز دست داد.آموزگاري خويش را در هلند ا يشهيپاز اين دست سرانجام 
خداپرست نبودند و بيلي  هايهلند: سه سده بعد اكثريت جذابيك موضوع 

وامع روي ج نيترخشونتترين و كم ، با نظمنيترآرامهلند يكي از  -درست گفته بود
  جزييات بيشتري آمده است.)» اسكانديناوي« بخشزمين است. (به زودي در 

ولي اين تصور نادرست، يعني ناتواني خوب بودن بيخدايان يك موضوع پايدار 
 عتيراطبف يهانيداخالق بدون  كاركردبه چگونگي  نكهياشده است. بنابراين پيش از 

                                                 
1. Pierre Bayle 
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چند رويداد برجسته تاريخي از خوبي بدون خدا بازگو نمايم. (براي  خواهميمبپردازم 
  .)4د به بخش اين سه مورد زير بنگري ترژرفبررسي 

  
  كنفوسيوس

سراسر درباره اخالق، ترقي خود، پرهيزگاري، از خودگذشتگي و  يافلسفهكنفوسيوس 
بدون دست به دامان خدا  هاكنشو همه اين  -همدردي و دلسوزي است  يهاكنش

نخستين نسخه شناخته شده قانون شدن براي كمك يا راهنمايي است. كنفوسيوس 
» سند.نپ انبراي ديگر يپسندينمبراي خود  آنچه«كرده است:  يكربنديپزرين را 

  را براي دانستن جزييات بيشتر درباره كنفوسيوس بررسي كنيد. 4بخش 
  

  اپيكور
يا خداانگار  گرانمندااپيكور فيلسوف و پيروان وي در يونان باستان كه بيشتر آنان بيخدا، 

 ادگري و عدالت به عنوان يكبودند در جرگه نخستين كساني هستند كه پيرامون د
سخن  -قرارداد آسيب نرساندن به هم ديگر -اجتماعي ميان مردم  قراردادپيمان و 

  .اندگفته
  

  دين جين
ست كه بر صلح و عدم خشونت متمركز و كانوني شده است. جين يك دين بدون خدا

جستارهاي اجتماعي و اخالقي در هندوستان  يجبههجين در خط نخست  هاسدهبراي 
 به دست آوردن ديدگاهي براي است. دادهيمبوده و همه را بدون ارجاع به خدا انجام 

  مراجعه نماييد. 4درباره جين به بخش  ترقيدق
  

  طلباناصالح
كارهاي بزرگ اخالقي در زمان خويش  در جستار و موضوعاتها گراندانمبيخدايان و 

  مانند: انددادهانجام ي ادالورانه
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 گه، ماتبلدا جوزلن گامانند سوزان برانل آنتوني، كساني ان حقوق زنان پيشگام
 ١اليزابت كدي استاتون، سيمون دو بورا و گلوريا استينم

  مانند فرانسس رايت، ارنستين رز، فردريك كساني  يداربردههواداران برانداختن
 ٢دگالس و الديا ماريا چيلد

  انه نيروي كار كساني زندان و كار منصفدر هواداران برابري اجتماعي، اصالحات
را ، اما گلدمن، گوآدلرجان استورات ميل، فيلكس  مانند جرمي بتامن، رابرت اون

 ٣و جين آدامز
 ۴هواداران حقوق توليدمثل، كساني مانند مارگارت اسنگر و كاتا پوليت 
  ند برتراند راسل، كيت هدسن، جين كساني مان يگرينظاممعترض به جنگ و

 ۵آدامز، نوام چامسكي و آلدولس هاكسلي
  

  )ببينيد طلباناصالحرا براي اطالعات بيشتري از  8و  7(بخش 
  

  اسكانديناوي -جوامع اخالقي بدون خدا
يكي از آشكارترين سندها درباره توان باالي مردم براي اخالقي بودن بدون باور به خدا 

. ودشيميافت  -نروژ، سوئد و دانمارك -وي ينادر كشورهاي اسكانددرست هم اكنون 
كمابيش با هر معياري اين جوامع داراي كمترين ميزان ديانت در سراسر تاريخ بشريت 

 5تا  3 تنها درصد مردم اعتراف به ناباوري به خدا كرده و 78تا  65هستند. ميان 
ولي به جا لبريز  ديگويم ۶ل زوكرمنفي. رونديمدرصد از مردم به طور منظم به كليسا 

است.  »با اخالق، باثبات، انساني و بسيار خوب«با انحراف و خشونت اين كشورها بودن 
از يك جامعه متمدن در باالي جهان قرار دارد  يانشانهاين كشورها كمابيش در هر 

                                                 
1. Susan B. Anthony, Matilda Joslyn Gage, Elizabeth Cady Stanton, Simone de Beauvoir, and 
Gloria Steinem 
2. Frances Wright, Ernestine Rose, Frederick Douglass, and Lydia Maria Childv 
3. Jeremy Bentham, Robert Owen, J.S. Mill, Felix Adler, Emma Goldman, Gora, and Jane 
Addams 
4. Margaret Sanger and Katha Pollitt 
5. Bertrand Russell, Kate Hudson, Jane Addams, Noam Chomsky, and Aldous Huxley 
6. Phil Zuckerman 
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ناخالص  ديتوله نسراباالي سواد، بيكاري پايين و باالترين نرخ تبهكاري، پايين مانند نرخ 
  بر روي زمين را دارد. ٧داخلي

ه در سران رسديمبازي و سخاوتمندي  ودلدستاز سوي ديگر زماني كه هنگام 
را  ومسرده  هايناوياسكانددر ميان چهار كشور نخست كشورهاي فقير  بهي رسانكمك
ده كر يكارنيز در اين زمينه  متحدهاياالتشديد مذهبي) به طور كشور (البته  .ددارن

دالر به كشورهاي در حال توسعه كمك  97سرانه  يالديم 2010( 1389و در سال 
 517گراي دانمارك ، كشور شكسرانه دالر 483كرده است. ولي كشور سكوالر سوئد 

ودك، شور از ككساكن در  سرانه يعني به ازاي هر فردنروژ  نيديبو كشور سرانه دالر 
نزديك  -ه است كمك كرد درگير كشورهادالر به  936 زيانگشگفتزن و مرد مبلغ 

اخالقي  يهاارزشو پويا براي  رگذاريتأثاي يك الزام تا اندازه .متحدهاياالتبرابر   10به 
  از كشورها با باورها اندك ديني. گي برخاستهبگويم هم دهميمترجيح  من و

  
  مهربان گرايانانسان

ل سا باز و سخاوتمندي هستند. ولي در چندخدا هميشه دست و دل به  اعتقادانيب
بر  نهاداوطلبو ي سازمانو بخشش دهش  به طور ويژه براي ارزيابي گذشته كوششي

 خگوييدو طرفه و پاسانجام گرفته كه شامل پشتيباني  بينيجهاناين  يهاارزش اساس
هيچ  و خواهنديمجهان بهتري با درد و رنج كمتر و عدالت بيشتري  هاانسان. اگر است

بايد  اهآدمخوب پس خود  -نيست كه اين خواسته را برآورده سازد عتيفراطب يروين
  اين كار را انجام دهند.

عي بالياي طبيبراي امدادي  يهاكوشش به خدا اعتقادچندين گروه بزرگ بدون 
(از سوي  ٨ريشامل شكه  ه راه انداختندرا ب 1383پس از سونامي اقيانوس هند در سال 

ناباورمندان (از سوي بنياد ريچارد  اهدايي يهاكمك) ،سكوالر ييگراانسانشوراي 
  ).آمريكايييي گراانسان انجمن(از سوي  گراانسان يهايكوكارينداوكينز) و 

                                                 
7. GDPs per capita 
8. SHARE 
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يي گراانسانيك سازمان اعضاي ميالدي)  2010خورشيدي ( 1389در سال 
به خدا بنيادي به نام ي بدون اعتقاد هاانجمنبراي تشويق گشاده دستي و دهش در 

 يهاماهرا ساختند. (اعتراف بزرگ: من مدير اجرايي آن هستم.) در  ٩ايمانفراتر از  بنياد
ي اين بنياد بيش گراانسانميالدي) اعضاي بيخدا و  2012خورشيدي ( 1391پاياني 

از  ياشبكهرده و كدالر از راه بخشش در سراسر جهان گردآوري  750،000از 
  انداختند. به راه متحدهاياالتشهر در  23داوطلب در  نگراياانسان

  
  

  طبيعي اخالق يهاشهيررخنمون ساختن 
  

با  هاهججلب تو دردم پيرامون تفاوت خوب و بد بينديشند، دو انديشه رتا زماني كه م
  هم رقابت دارند:

  
 حدس هميشگي خدا  - ديآيمنيكي و درستي از بيرون از انسان  يدرك انسان

 است.
  هم  انسان به ازدرك انسان از نيكي و درستي در مغز انسان، يك بخش طبيعي

 .شوديمبافته 
  

در  برخورد شده ومانند شير و خط شده موضوع براي زمان طوالني با اين 
ر تيا چند سال عقبسده پيش در . ولي ديرسيم ١٠شزوربود كه  يبرنده شخص مجموع
ست. اشده  آشكاربه هم ديگر ها انسان درباره وابستگي يچيزهاي بسيار يا جلوتر

 و بيوشيمي پيرامون چگونگي شاخت انسان كيژنتي، شناسعصبدانش مانند  يهاحوزه
دليل اين و هم چنين درباره  -فراوان انجام داده  يهايروشنگراز درست و نادرست 

                                                 
9. Foundation Beyond Belief 
10. Big Guy 



 
 
 

  —————————— : زيستني سراسر بدون باور به خدا4دفتر 
 

٤٥٢

رگزيدن گرايش به ببه جاي انتخاب درست بيشتر  هاانسانكه چرا  نيز روشنگري كرده
  نادرست دارند.

نداني چكار مانند بسياري ديگر از اكتشافات تصوير به دست آمده نيز جاي 
. كردار خوب به صورتي است كه باالترين سازگاري را ايجاد نمايد. گذاردينمبراي خدا 

ه طور بن را . بنابراين فرگشت گرايش به خوب بودكنديمبقا كمك كردار خوب به 
رفتار اخالقي را در ژرفاي تاروپود چيستي و رك اخالق و طبيعي گزينش كرده كه د

  .گذارديم هاانسانهويت 
 دهندهتكاناين يك ادعاي  حتا پذيرفتگان فرگشت هاانسانبراي بسياري از 

پيرامون جنس، رفتار تهاجمي و گرسنگي و ترس  توانديمفرگشت  گمانيباست. 
» گارترينبقاي ساز«فرگشت درباره  بگوييد كه آيا مگر شوديمولي  -روشنگري نمايد 

پس چگونه به روشنگري درباره اخالق  نيست؟» آلودطبيعت، چنگ و دندان خون«و 
  ؟پردازديم

فتار ررامون روشنگري پيبراي  توانديمفرگشت نه تنها ولي برخالف انتظار 
بدون الق اخ ولي با اين حالباشد. چنين  بايددر واقع  اخالقي به كار گرفته شود بلكه

د ميليون سال پيش سودمنيك فرگشت يافته كه در  يهاشيگرانيست. برخي  خطا
هنجارهاي اجتماعي،  هاانسانموارد . در اين كندينم هم كوچكيبوده امروزه حتا كمك 

د ديوي .است دادهدر برابر همديگر توسعه  اهانسانحمايت معيارها و قوانين را براي 
اعي اجتم يهاگونه: اگر شما شيوه رفتار اي را گوشزد مي كندنمونه جالب توجه ١١لتي

دون نر بالغ ب هادهبه راستي جالب است كه  را بررسي كنيدزمين كره در روي ديگر 
ده و حبس ش هاساعتدر دشتي  يبارور آمادهمادينه  هادهبا  دنتوانيمبه هم وابستگي 

 ترفندهاياگر بنا بر  د.نرسب ١٢همگي به سالمت و بدون آسيبي به دروازه كليولند
ين . با اين حال اداردبر ضد اين پيامد خوب تمايل به كنش شود  شتهاگذفرگشت 

زيرا مردم اخالقي اجتماعي را توسعه داده  دهديمار رخ بهزار  هادهپيشامد هر روز 
  گردد.چيره ميانسان هاي فرگشت يافته گرايش بر در هنگام نياز  خوشبختانهكه 

                                                 
11. David Lehti 
12. Cleveland        شھری در اوھایو 
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نيست دست كم حدسي پر خطر و  هاانساناين سخنان به معناي معصوم بودن 
) معصوم نيستند. ولي ما گرايش نيرومندتري هاامام حتاست. هيچ كسي (كم شانسي ا

 آورد. مي آنبراي بودن بلكه به اخالقي بودن داريم و دانش چند دليل  يراخالقيغنه به 
 اندازديم ييهاهشيوطبيعي اخالق پرداخته و هم چنين نگاهي به  يهاشهيراين بخش به 

رشت و سطبيعت ناموفق بودن  ها در هنگامجامعه براي سربراه نگه داشتن انسانكه 
  گيرد.به كار ميانسان 

  
  »بقاي سازگارترين«ساختن معناي روشن 

 ه در آنككشد را پيش چشم ميجهاني انگار  ،گونه» بقاي سازگارترين«عبارت 
با تعريف  باهتش نيتركمگفته . اين ابدييمنيرومندترين گونه با كوبيدن ضعيف بقا 

اين در باشد داشته در اخالق سهمي و اگر فرگشت  -داراست را هريس از اخالق 
ر چيزي ب و پيروزيست. بيشتر مانند چيرگي ، سهم بسيار كوچكي اسهمصورت اين 

  است!
  

  

 
نيست. اين عبارت به » بقاي سازگارترين«ولي اين معناي عبارت

معناي سازگاري فيزيكي نيست بلكه به اين معناي است كه رفتار 
گونه با محيط پيرامونش بهترين سازگاري را دارد يا نه. بقاي جانوري 

ه شكارچي هنگامي ك توانديمبنابراين  آن باشد الغريشايد وابسته به 
هم قطار چاق و سنگي پنهان گشته در حالي كه نزديك شده زير 

» يسازگار«. پس شوديمپنهان شده و شكار  تواندينمعضالني وي 
. در ودشينم گفتهتنها به نيرومندي يا توانايي يورش به ديگران 

 ت.اسبا ديگران  براي مشاركت پيرامون تواناييبسياري از موارد 
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به طور كامل » همسايگان سركوبي«نسبت به  توانديمو همدلي همكاري 
نيد چرا، تنها ببي نكهياباشد. براي  هاانسانسازگاري بسيار بهتري براي شرايط زندگي 

دوره سنگي را تصور كنيد كه يك گروه داراي گرايشي ژنتيكي  يهاانساندو گروه از 
 .ندبه هم ديگر باش يرسانياريبراي كشتن هم ديگر بوده و يك گروه با گرايش به 

ش و گراي هاژندارد پس از ده نسل بقا يافته و اين  لاحتما هاتيجمعكدام يك از اين 
 يرا به كودكان خويش منتقل سازد؟ من به طور كامل مطمئن هستم كه آن جمعيت

و راهكار » هر كسي براي خودش. «كندكشتار مينيست كه براي وقت گذارني 
  بقاي گروه است. دروحشتناكي استراتژي 

 و نيتركينزد يعني- شخص» گروه خودي«در طبيعي اين همكاري و همدلي 
ه است. همان گونه كهستون ترينقرص و محكماز  -د براي آن شخصافرا نيتركساني

» وديغيرخ يهاگروه« كنار درهنگامي كه شخص بايد  امنمودهدر بخش بعدي توصيف 
 -هندديممتفاوتي انجام  يهاكنشكساني كه از شخص فرضي ما متفاوت بوده و  -

ي هالشچاآمدن پيش مايه فرگشت  آنگاه زندگي كندو در صلح و آرامش قرار گرفته 
ن گري و پراكنده ساخت، نظاميييگرايمل. نژادپرستي، شودواقعي مربوط به خود مي

 با گزينش طبيعي به هاانسانكه است  كمتر سودفهرست ترس از مهاجران در ميان 
 ييهاچالش نيتربزرگيكي از  هاترسچيره شدن بر مسائلي برخاسته از رث برده و ا

  .شوديمكه جهان نوين با آن روبرو آيد به شمار مياخالقي 
  

  و چيره شدن بر آن -ترسيدن 
 ييهاليمياچون  دانميممسائل جهان هيچ گاه بدتر از امروزه نبوده است. من اين را 

  :نديگويمچنين چيزهايي  ديرسيمبرايم  كه
  

  براي  را هابچهصداي گريه پخش اهريمني نويني مانند  يهاوهيشمتجاوزان جنسي
 گيرند.بكار مي گرفتار ساختن قربانيان خودفريب و 

  درصد افزايش يافته است. 444ميالدي)  1982( 1361 دزدي از سالبچه نرخ 
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 ندااز كنترل خارج شده خشن يكارهابزه. 
  

 . هيچ ايستگاه پليسيهمه اين ادعاها نادرست است - اهميتكم دشواري و مشكل 
را نداده  هاا كوششي براي تجاوز با به كار گرفتن اين شيوهيتجاوز از  يهرگز گزارش

هشدار  هاآندرباره  هاليميااين  واروانهيدشيوه ديگر كه  هادهيا هر يك از  -است
در همين تراز مانده يا در چند دهه هميشه بسيار پايين بوده بچه دزدي  نرخ. دهنديم

 سينگلاخشن در امريكا و  يهايكارتبهاين از  گذشته آمده است.تر هم گذشته پايين
ميالدي) همواره رو به كاهش بوده  1990( 1370آغازين دهه  يهاسالدر واقع از 

ميالدي) آخرين  2010(خورشيدي  1389براي سال  متحدهاياالت نمودارهاي است.
ر هخشن در تاريخ در  يهايكارتبه تراز نيتركمكه  دهديمنشان  هادادهسال ثبت 

  ثبت شده است. يادسته
 »اين روزها و اين دوران«اين پافشاري كه هيچ كسي  از هراس پيوسته اخالقي

 مذهبي يباورهاانگيزه براي  نيتربزرگترس  ؟القا شود بايدچه كسي به  امنيت ندارد
د به سوي خشونت رفته باش وارديوانهاگر جهان  - رسديم. اين منطقي به نگر باشديم

در اين انديشه آرامشي نهفته است كه شخصي با قدرت و رحمت بيكران  كمدست
بوده ن دائمي يائيپارانواين مسئول  نيدمهار و كنترل هر چيزي را در دست دارد. ولي 

 يهارست بيولژيكي والدينكار اصلي، . بزهآن دارد داشتننگهدر زنده سهمي هر چند كه 
  فرگشت است. ،انساني

  

  

 
ن از تچهارشنبه آفتابي يك ميليون سال پيش را تصور كنيد، دو 

بلند  يهاعلفدر حال گام برداشتن در نياكان پيش انساني 
هاي افريقا هستند. ناگهان حركت خفيفي در سمت چپ حس ساوان

 و برايجالبي ديده كه چيز  كنديمگمان  هاآن! يكي از كننديم
متر باال پريده و يك شاخه  5. دومي روديمبه سوي آن تفريح 
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. حتا اگر از هر ده دفعه نه بار حركت از يك چسبديمدرخت را
مال احتبا ها پدربزرگبچه خرگوش پشمالو باشد، كداميك از اين 

ند؟ دهمي انتقالي بعد يهانسلخويش به  يهاژنبيشتري 
  نگاه كنيد.)به شاخه درخت (راهنمايي: به باال 

  
 هايزندانشمارش

ه تازه پرسش شده تا ب محكوماناز هويت ديني ي فدرال امريكا هازنداندر سيستم 
روحاني مورد نظر در دسترس (اگر مربوطه روحاني  نوعطور اداري بشود خوراكي يا 

 هانزندافدرال  يامنائتيهفراخوانده شود. من با  ضرورت بنا بهو به موقع ) باشد
 اطالعات به دستتماس گرفته و اطالعاتي درباره هويت ديني زندانيان خواستم. 

  د:آمده جالب توجه بو
  جمعيت كل را در زندان داشتند. براي از نزديك به همان درصد  هانيدبيشتر

درصد  31پيروان دين پروتستان با را  متحدهاياالتنمونه اكثريت جمعيت 
 فدرال نيز پروتستان هستند.ي هازنداندرصد جمعيت  32تشكيل داده و 

  يندانزكمي زندان بيشتر و برخي ديگر شمار كمتري  هانيدشمار اندكي از 
است كه شمار كمتري زنداني دارد  ييهانيداز  يانمونهها دارند. مورمون

درصد از  3/0را تشكيل داده و  متحدهاالتايدرصد جمعيت  3/1ها مورمون
 .سازديمفدرال را  يهازندانجمعيت 

القي نمود. اخ يهايريگجهينتبه طور مستقيم  توانينمبه تنهايي  هادادهالبته از اين 
، همبستگي نيرومندي ميان ميانگين درآمد يك دين و توانايي مسئلهبه دليل يك 

عوامل اجتماعي ديگري نيز وجود دارد.  كاريبزهپيروان آن دين براي دور ماندن از 
  در اين ميان وجود دارد.

كه درآمدي  هابينيجهانيكي از -يك استثناي بزرگ در اين الگوها وجود دارد 
  ولي زنداني بسيار كمي دارد: بيخدايان. درست در ميانگين درآمد ملي داشته
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ه به عنوان بلكه به طور ويژبه خدا اعتقاديبنه تنهاآمريكايياننزديك به پنج درصد
فدرال  يهازنداندرصد از جمعيت زندانيان  09/0. ولي تنها شونديمبيخدا شناخته 

  .روديم برابر كمتر از چيزي كه انتظار 50 - شونديمبه عنوان بيخدا شناخته 
و ردر زمان ورود به زندان گرفته شده و از اين  هادادهبه ياد داشته باشيد كه اين 

يان در زندان بينيجهاندر اين آمار خويش را نشان نداده يعني درست  هانييآ رييتغ
. نتايج با آنان حكم اجرا شده است كاريبزهزماني نشان داده شده كه براي 

مردم درباره بيخدايي تناقض دارد. هر چند بيشتر اجتماع به يك  يهافرضشيپ
 ين، ولي بيخدايان در ميان كم تعدادتركننديمنگاه  ذاتي اخالقيببيخدا هم چون يك 

اين به دليل دلدادگي دستگاه  كنمينمفدرال است. من گمان  يهازندانزندانيان 
ودن اين به معناي پرهيزگارتر بكه  شمياندينمقضايي به بيخدايان باشد. هم چنين 

مان گ شود كهكساني براي انديشيدن  ايمايهبايد  كمدستبيخدايان است. ولي 
  .زكارنديپرهبيخدايان كمتر كنند مي

  
 هاساناني براي از ميان بردن فراوان ترفندهايبسيار پيش كه جهان  يهازماندر 

 پارانويا سخت و هميشگي سودمندبيش از  توانستينمبراي بقا  يهيچ رفتارداشت 
 پنداشتن تهديدبراي  يگرايش نيرومند هاانسانباشد. اين دليلي براي اين است كه چرا 

 و توليدمثل گيزندي ادامه يمايه آن روزگاركه در  بردهبه ارث  راصدايي  هر سايه و
يك حس مورمور شدن را در  ميآيم. هرگاه از يك زيرزمين تاريك باال شدها ميآن

تندتر شده و ضربان قلبم كمي باال  مس كرده، گام برداشتنحپشت گردن خويش 
ي هاي باستانساوان يهانيرزميز برخالفمن  يخانهزيرزمين در  نكهياحتا با  -روديم

  است. ديده نشده ١٣يوزپلنگهيچ گاه 
يليون سال پيش م نيمولي  درخور و مناسب امروز نيست آورچندشاين حس 

 انگيزشگفتغريبه  يهاانسانشامل -انواع شكارچيان  تنبه زحمت انداخاين حس براي 
ستاني اباال يكي از نياكان ب فشارخون. زماني بسيار سودمند بوده است -هاتپهآن سوي 

                                                 
13. Cheetah  
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وايا پارنقد و نيم قد ولي در همان زمان هم چندين بچه  كشتيمسالگي  22مرا در سن 
 فاظتحبلند ترسناك را از غار با سنگ  يهاشبو  كيدهسماق ميكه شت دا و ترسان

  .كردنديم
همكاري با جامعه داده ولي همان  برايمردم گرايشي هر چند فرگشت به 

سودمند  يآشفته و ترسان ساخته است. اين ويژگي زمان هاغريبهرا از  هاآنفرگشت نيز 
 يهاهگون، باورها و هارنگبا هفت ميليارد انسان با  كوچبود. ولي در جهاني بسيار ك

چنين ترس و عدم اطميناني براي بقا به هيچ رو سودمند نيست. انسان نسبت  شماريب
به گذشته باالترين مهار و كنترل را بر محيط دارد ولي انديشه انسان شانس جبران 

  است. يافتهرا ن يماندگعقب
كه هيچ  ماندمي هاآندر اين باور ن نرفته، بيرو يهاانسانپس ترس از وجود 

  .چسبنديم هانيد بخشآرامو به انديشه  -گاه بدتر از امروز نبوده است 
را  انساني خويش اشتراكديني به مردم كمك كرده تا  يهاشهياندهنگامي كه 
افراد مورد اعتماد و عشق خود  يرهيداخويش چيره شده و  يهاترستشخيص داده، بر 

 ييهاشهياند) چنين كنندميچنين افراد  هازمانسازند (هم چنان كه بيشتر  تربزرگرا 
 يهاشهياند. ولي هنگامي كه شوديمبخشي از راهكار اخالقي در جهان نوين شمرده 

دوران باستان را تقويت كرده، خطوط براي كوچك ساختن  يهايزاريبو  هاترسديني 
چنين است) اين  هازمان(هم چنان كه بيشتر  كشديمو اعتماد  موردعالقهدايره افراد 

  بخش از دشوارهاي اخالقي است. يهاشهياند
  
  چرا (بيشتر) مردم رفتار بسيار خوبي دارند؟ -درست پرسش پيكربندي 

  هستند؟ مدارچرا مردم بسيار اخالق
اي پرسيدن اين پرسش با صد زحمتاين پرسشي نيست كه هر روز شنيده شود. 

 يندهخخانوادگي بعدي بر خود هموار كنيد و به احتمال بسيار شما  مهمانيبلند را در 
ده و ومردم چقدر هرزه و فاسد ب» دانديم«خواهيد شنيد. هر كسي را  يشكپر بلندي 
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. اگر غير از اين گفته شود شخص به شوديمچقدر كارهاي بسيار بدي روزانه انجام 
  .رسديمكامل خل به نگر  طور

  .ديگويمولي يك دم انديشيدن و چند تا آمار كوتاه چيز ديگري را 
  

  ك و بدكردار ني يوارس
 رفتار بدي ندارند. كردار غيراخالقي استثنا است هازمانبيشتر مردم بيشتر كمابيش 

از سر  ييهاكنشبسيار بيشتر از  رمنصفانهيغو  رحمانهيب يهاكنشقانون نيست. 
بيشتر  . شايد كسيرديگيمو زيان مورد توجه قرار  سوديبخنثي و  يهاكنشمهرباني يا 

تا سه آدم كودني كه در آزادراه هنگام رفتن به سر كار جلو او را دوست داشته باشد 
كاري  كه چنينياد آورد،  بهبسياري  يهاآدم توانديمگرفته به ياد آورد ولي چه كسي 

  ؟شودينمكرده، ولي 
به طور معتبر هر قتل، تجاوز و دزدي را در يك خبري  يهارسانهافزون بر اين 

وز كه قتل، تجا گذارديمكه اثر نادرستي بر جا  دهنديمروز گردآوري كرده و گزارش 
 -ف آن درست است . در واقع خالدهديمو دزدي پيوسته كمابيش در هر جايي رخ 

فراواني  يهاكنش .دهنديماين خبرها به طور دقيق ارزش خبري دارند زيرا كم رخ 
  غيراخالقي نيست. به هيچ رو دهنديم انجامكه بيشتر مردم در يك روز فرضي 

خوب بيشتري روي  يهاكنش دهديمبد رخ  يهاكنشافزون بر اين هر چه 
  .دهديم

 داوطلبكه با افزايش ثابت ساالنه زمان  دهديمنشان  ١۴نمايه جهاني دهش
كاري نيكو به سويجهان در حال دگرگون شدن در بودن و نيت كمك به يك ناشناس 

بيشتر است. يك بررسي كه به تازگي انجام شده بر روي شكاف گسترده ميان ميزان 
 از يك. بودمردم درباره غيراخالقي بودن خويش متمركز شده  گماناخالقي بودم و 

ر فيلم تقلب كنند. گروه ديگ توانستنديمه آزمون رياضي گرفته شد كه به راحتي گرو
خواسته شد تا بگويند كه آيا خودشان در چنين محيطي  هاآنآزمون را ديده سپس از 

                                                 
14. The World Giving Index 
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 پندارنديمران بود. پژوهشگ ينيبشيپاز  تركمتقلب خواهند كرد يا نه. ميزان تقلب بسي 
م روبر شدن با يك چيستان و معماي اخالقي احساسات دليل آن اين است كه هنگا

 يهايبررساز هنگامي است كه شخص درباره آن به انديشه پرداخته و  ترنيرومند
 تا يك تصميم درست كنديمكمك  هاآدمبعدي نشان داده كه احساسات در واقع به 

  .شوديمپنداشته  آنچهدر كل درست بر خالف  -اخالقي بگيرد
ي بسيار خوبي نيست و هرگز نخواهد بود. ولي با تشخيص بهتر نخير جهان جا

 وانتيم ميشيانديم آنچهمردم بيش از بسياري از خوب بودن  دييتأجهان و  نبود
  دستاوردهاي فراواني در كيفيت زندگي انسان به دست آورد.

  
  تا كردن خوب
در جهان واقعي به راستي دشوار است. ولي  يرفتار يرهايمتغهر چند كه جداسازي  

. در نتيجه دكنيم دييتأكردار نيك انجام به را فراواني گرايش نيرومندتر ما  يهايبررس
در زير كنترل و مهار  رهايمتغبسياري از پژوهشگران به جهاني روي آورده كه در آن 

  جهان بازي ويدئويي برخط. -است  يترسختبزرگ و 
ويش اخالقي خ يدوبندهايقكه فرهنگ انساني  كننديمبراي كساني كه گمان 

ويدئويي و  يهايبازكه هم هنگامي  آسان است.مقصودي  هايبازاين  را از دست داده
راحت ساختن لغزيدن در هم به مت شودينمبرخط متهم به خشكاندن مغز كودكان 

 اكلمبي قاتل دبيرستان كهپي برده شد از اين  . پسشوديمگودال بي پايان بي اخالقي 
مقصر اصلي بسياري احساس كردند كه  كردهيمرا بازي  ١۵موبازي ويدئويي خشن د

نت در سبب خشوكه خشونت در جهاني خيالي  گفتنديماين افراد  .شناخته شده است
انگر هايي را بيچنين گيم هر چند بسياري از كارشناسان خبره -جهان واقعي شده است

  سودمند نه علت. تخليه روانييا حتا يك به شمار آورده  زيآمخشونتگرايش 
ه انسان مرا درباره گونها ذهن و موقعيت هايبازافزون بر اين هر چند برخي 

 اخالقي با به كارگيري سناريوهاي بازي يريگميتصمپژوهش در حوزه  سازديمآشفته 

                                                 
15. Doom 
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حتا  -ندي اخالقي هستانگيزشگفتاين نتيجه را تقويت نموده كه مردم در واقع به طور 
ديگري  و راهتصميم ديگري  بدون شككه  شايد شما فكر كنيدكه  ييهاتيموقعدر 

  طي خواهد شد.
متمركز  ١۶به نام پاردوس ينيآفرنقشيك بازي بر خط  رب هايبررسيكي از اين 

يك بازي زندگي مجازي كه در صدها هزار تن هويتي ديگر پذيرفته و در يك  -شد
اني فضايي در جه يهايكشت. پردازنديممحيط سراسر ساختگي به كنش و واكنش 

 جارتتكه پيوسته در جنگ است در حالي كه بازيكنان پيمان بسته،  كنديمگردش 
ي . كمابيش هيچ قانونندسازيم مانساختو به همراه بازيكنان ديگر  جنگنديمكرده، 

عالي ي محيط رسديماين طور كه به نگر . كندرا محدود نميبازي  اينرفتار بازيكنان 
رد به بقا سازگارترين ف -است انسانلگام گسيخته طبيعت به نمايش درآمدن براي 

  معناي متعارف و بد درك شده آن.
ي را زير نظر زبااين بازيكن در  400،000ولي هنگامي كه پژوهشگران رفتار 

كل از درصد  2كه تنها  افتنديدر ،د انسانيافراكنش ها يعني بررسي ميليون گرفتند
ير نگر ز دانستندينمبه هر صورت پرخاشگرانه است. بيشتر بازيگران (كه  هاكنش

م چون ه كه پژوهشگران آن را كردنديمرفتار  ياوهيشبه  هازمانگرفته شده) بيشتر 
 حتا بدون اين كه قانوني مشخص - كردنديماجتماعي و با مهرباني توصيف  يهاكنش

ت در اين بازي برخالف وضعيكه  بودنتيجه اين  هشود. يكي از پژوهشگران اشاره كرد
خوب  يهاتيناجتماعي با  يهاگروه هم چونخود را  كنندگانمشاركت ١٧آنارشي
  نمودند. يهدسازمان

هويت ناشناس  افراد باكه در آن مدي يا معياري حتا در جهان مجازي بدون پيا
رايش از هم مردم بيش از گب رونديمفضايي مسلح به گوشه و كنار  يهايكشتسوار بر 

 زدهگفتش ي خوب دارند. بنابراين نبايد بسيارابه كردار بد گرايش به رفتار تا اندازه
اجتماعي، قوانين و  يهاموافقتو عدم  يدهاييتأپر از كه  -شد كه در جهان واقعي 

ا كاركردها حت -شدن هم در پيش است  ياستارهراه درازي نيز تا جنگجوي پيامدها و 
                                                 
16. Pardus 
17. Anarchy  
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همانندي در محل كار، در محيط خانه و در  يهايبررسافزون بر اين  بهتر نيز باشد.
مختلف همين نتيجه را نشان داده  يهاگونهگوناگون و جوامع  يهااندازهجوامعي با 

ياري از بسولي چه مردم دوست دارند بيشتر به استثناهاي بد اشاره كنند  اگر -است
  دارند.رفتار خوبي  هازمانبيشتر  مردم

كمتري  يتابيبمايه دلواپسي و  به طور كلياخالق  موضوعبه اين ترتيب ناگهان 
 ترالبجاخالقي بودن، با اين پرسش براي  ياوهيشبه جاي جستجوي شخص . گردديم

ن دين يا ، بدوهازمانم بيشتر كه چرا بيشتر مرد شوديمولي با ضرورت كمتري روبرو 
خواست گروهي براي آن چندين برابر هنگامي است و  - داشتهبا دين كرداري اخالقي 

  كه اخالقي نيست.
  

  در ذهن هاآينهو  »اخالقي هايملكول«يافتن 
 1360 ياژلهي تودهاين  درك كامل و ژرف تازگي آغاز بهبه در اصل دانش 

ها ر اينب عالوه يعني همان مغز انسان پرداخته است. انگيزشگفت )سه پوندي(گرمي 
 هاانسانه كرا آشكار ساخته  ياافتهيسازوكار و مكانيسم پيچيده و فرگشت ها پژوهش

  .كننديمتقويت ي آن به وسيلهاخالقي بودن را 
در برانگيختن و جذابيت  ١٨تسيناكسيت كه نقش مولكول مدت طوالني اس

ه شناخت هاانسانجنسي و هم چنين نقش آن در احساس مادرانه و پيوند عاطفي ميان 
تسين و كردار تازه هم چنين پيوند مهمي را ميان اكسي يهاپژوهششده است. ولي 

 اطمينان باال رفته و ترس شوديمآزاد  تسيناخالقي نشان داده است. زماني كه اكسي
بيشتري به همدردي با ديگران داشته  . در اين هنگام افراد گرايشكنديمكاهش پيدا 

وندگان . آزمايش شآيدبه وجود ميكردار اخالقي انجام و بنابراين احتمال بيشتري براي 
 يهاميتصمدرصد بيشتر  80به احتمال تسين قطره بيني اكسي دريافتپس از 

ه افراد ك شدهروشن. از سوي ديگر گرفتنديم شدهيسازهيشبدر سناريو سخاوتمندانه 
تسين مشكل دارند. پس منطقي در توليد اكسي ١٩شخصيت ضد اجتماعيدچار اختالل 

                                                 
18. Oxytocin 
19. Psychopath  
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مولكول «تسين را پژوهشگران اين ميدان اكسي نيتربزرگيكي از  ٢٠است كه پاول زاك
  .امدبن» ٢١اخالق

ارد زيرا دبسيار بزرگي با گزينش طبيعي مولكول اخالق پيوند  بي شكالبته 
ترس و عدم اطمينان جامعه را از شكوفا شدن باز داشته در حالي كه همكاري حس 

  .كنديمهمدردي و اعتماد به رونق و بقا كمك 
ي هانورونبسيار خوب، من موضوع سوگلي خودم را براي آخر نگه داشتم: 

  ٢٢يانهيآ
. افتديمفعاليت به انجام كاري  تنها هنگامد كه ريهايي دادر سر خود نورنشما 
به گيره م محكشما  ييا ساق پا ديكشاي بتكه سنگ مرمري برداريد، خميازهكافي است 

اين  . دانشمندانشوديممشغول به كار  هانورونو اين كند بكسل پشت خودرو برخورد 
كردند  ، كشفترقبل. ولي در يك دهه يا دانستنديمبسيار پيش  يهامدتموضوع را از 

هنگامي فعال شده كه شخص ديگري تكه سنگ مرمري برداشته،  هانورونكه برخي 
. كار كنديمبه گيره بكسل پشت خودرو برخورد محكم يا ساق پايش  كشديمخميازه 

دليلي براي چهره در هم كشيدن هنگام كوبيده شدن درب خودرو با  هانوروناين 
هنگامي كه شخص ديگري خميازه  زه كشيدن شماشخص ديگر و خميا يهاانگشت

رد كه را دا بزرگناميده شده و اين گنجايش  يانهيآرون و، نهانورون. اين كشديم
  شخص ديگري شود.احساس مستقيم شما از و سبب درك كامل 

. رمخواهم بگيمي اينتيجهبه طور احتمالي شايد دريابيد كه با اين سخن چه 
و  تا مردم به تجربيات شوديمب سب يانهيآي هانورونآن بسيار بزرگ است.  ريتأث

سبب احساسي فراتر از  هااين نورونديگر حساس بشوند.  يهاانساناحساسات 
و همدردي (نگراني درباره سعادت و خوشي شخص ديگر) شده و به همدلي  يخوارغم
  .دانجاميم -توانايي احساس كردن احساسات شخص ديگر -

                                                 
20. Paul Zak 
21. The moral molecule 
22. Mirror neuron 
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٤٦٤

ودش همان طور كه خ» درد شما را حس كند«اگر بيل كلينتون بتواند به راستي 
  .اندكردهدر اين احساس به او كمك  يانهيآي هانورون، ديگويم

 مانند هر پرسش فرگشتي ديگري فرگشت يافتند؟ يانهيآي هانورونخوب چرا 
تا بينديشيم كه نبود اين ويژگي به چه معنا  كنديم، كمك شوديمآغاز » چرا«كه با 

 رتراحتيادگيري و آموزش را براي افراد بسيار  يانهيآي هانورون باشد. توانديم
كه ديدن و انجام  شودروشن ميبوده و  هانورونداراي اين  هاينخست يهمه. سازديم

ه هم هست. هنگامي ك يافزارسختنبوده بلكه  يافزارنرمويژگي تنها يك يك عمل 
ده يا كن يفرنگتوتبابا و مامانش را ديد كه آتش درست كرده يا  نيغارنش يبچه

رونوشت برداري از اين بايد  يانهيآي هانورون، كننديمماهي زنده براي شام شكار 
بدون اين انطباق درست و بجا به طور ناهنجاري  هاتيجمع .باشدكرده  ترآسانرا  كارها

ر گذر دها داراي يك ناتواني گزينشي بوده كه در نتيجه مايه بقاي شمار اندكي از آن
. پس برتري گزينشي براي خوب هنجار شد ايآينهي هانورون! خالصزمان شده و 

اي اعض توانايي حس احساس ديگران، يافزارسخت يكشميسبودن وجود دارد. بدون 
در برابر درد و رنج اعضاي ديگر بودند.  تفاوتيبيك جمعيت در واقع جزاير منفرد و 

دوسويه، موجودات خودخواه و جمعيت ديگري را با  تفاوتيبدر ذهن جمعيتي را با 
 شيهانژشانس بقا و ادامه يافتن  هاتيجمعاز اين  هنجار همدلي تصور كنيد. كدام يك

  را دارد؟
  

  

 
اصل بده و بستان دوسويه يا هاانسانمفهوم اخالقينيرومندترين

: چنان رفتار كن كه دوست داريد با شما رفتار باشديممتقابل  يرابطه
شود. مسيحيان شايد قانون طاليي خود را در اين اصل بازشناسند 

ز يك ا ترشمولجهانخاستگاه آن بسيار زودتر و وجود آن بسيار  ولي
 يشهيراصل جان و  فه (بنگريد به حاشيه بعدي). ايندين يا يك فلس

اخالق انسان بوده و چيزي است كه هر انساني به طور كلي در سن 



 
 

٤٦٥  : خوب بودن با خدا يا بدون خدا15بخش  ————————

در اين باره  ايآينه يهانوروناز سوي ديگر.فهمديمشش سالگي
 مشوقي پيوسته و كمكي است.

  
همدلي، همدردي، مهرباني، وجدان، همياري، بزه و  يهاشهيردر واقع ديدن 

 .فراوان ديگر اين سيستم عصبي چشمگير و قابل توجه چندان دشوار نيست يهاشيگرا
 نانآالبته اين تنها يكي دليل ديگر براي اين است كه چرا پس از اين همه سال گونه 

  به بقا ادامه داده است.
  

  اخالقو ذاتي بودن تغييرات در سرشتين  درك
كه دين و خدا نياز است چون اصول اخالقي غير قابل تغييري  شنوميم هازمانبيشتر 

ان نش يشياندژرفولي دمي  .رسديم. گويا بسيار منطقي هم به نگر دهديمرا ارائه 
  .آخرين چيز مورد نياز و آخرين خواسته ما استكه قانوني بدون تغيير  دهديم

در جهاني زندگي نمايند كه هنجار اخالقي دوران برنز  خواهندينمبيشتر مردم 
سال پيش  3500بر آن حاكم باشد، خوب اصول اخالقي نزديك به  ياترانهيمدفرهنگ 

 به عنوان يداربرده. آمدنديمزن اموال شوهران به شمار  اگر بخواهيم نمونه بياوريم.
ار سنگسچنين هم  حق چيرگي و برتري نيرومند بر ضعيف پذيرفته شده بود.

تن دوره نوش. اين دانستنديمو كودكان نافرمان را وظيفه الهي  گوشيپ، خواهجنسهم
هم چون كنشي درست اخالقي  هاكنشو زماني است كه هر يك از اين تورات  شدن

كارها را درست بداند ولي امروزه يافتن مسيحي يا يهودي كه اين  .شوديمشناخته 
گويا  ر انجيلداست.  شدهدگرگوندرك اخالقي ما خوشبختانه  كمابيش ناممكن است.

ز اين موضوع گويا عيسا ا ليكوشيده تا اخالقيات خويش را كمي تعالي بخشند وفريسيان 
كه چرا ديگر به حكم الهي قتل كودكان نافرمان  ديگويمناسزا  هاآنبه و  خشمناك شده

ت ياز شوهران خود مانند تبع«فرمان  . افزون بر اين با)7:9-13 س(مرق نهندينمگردن 
. از كردنديمرا تجربه  روزگار سخت و ناجوريبايد هنوز زنان  »از خدا تبعيت كنيد

 .اندگرفته فاصلهبيشتر خداپرستان از اخالق دوره برنز نيز به ناين ج
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 گشتيمدر اروپا درباره جرم و بزه نه تنها با مدارك قطعي  يوسطقروندر 
 درستي. خوشبختانه گشتيمقطعي  ، آب و جنگ٢٣بلكه با راه رفتن بر آتش يا ور

اخالقي از آن زمان دگرگون گشته و تغيير نموده است. هم چنين شناسايي و سوزاندن 
است. امروزه اين رسم شايعي  آمدهيم رفوري اخالقي به شما يفهيوظجادوگر يك 

براي توضيحاتي درباره  14بنگريد به بخش  -از افريقا  ييهابخشنيست (مگر در 
  ).اندشدهكنش بيخدايان براي حفاظت از زناني كه در غنا متهم به جادوگري 

را راه خويش به سوي جلو را يافته و هنجارهاي اخالقي در طول زمان  هاانسان
ان ييالدي پادر سده نوزدهم م سيانگلو  متحدهاياالتدر  يداربردهدگرگون ساختند. 

ت شده هداي باكيب، تغييري در هنجارهاي اخالقي كه به دست بيخدايان پردل و يافت
 ياهكتابو هم چنين باخداياني كه در بسياري موارد دل و شجاعت ناديده گرفتن 

 هانآآسماني خود را داشتند. زنان كه براي بيشتر دوران تاريخ نابرابر و پايين بودن 
ر د ستميب، سرانجام در آغاز سده آمديمبه طور طبيعي اخالق يا حتا خوب به شمار 

  و حقوق ديگر شدند. يرأن كشور داراي حق يچند
ا وجود . بدر پيش رو استقابل دسترس بسيار ديگري  يهاشرفتيپ هنوزولي 

خورشيدي  1346انجام شده، تا سال  متحدهاياالتاري كه در يبساصالحات اخالقي 
ازدواج ميان نژادها غيرقانوني بوده و هيچ  هاالتياميالدي) در بسياري از  1967(

 ه اخالقي كه از آن زماندو ديدگا -بدون اجازه شوهر جلوگيري كند توانستينمخانمي 
  براي زندگي بهتر تغيير نموده است.

  باشد ولي شما جان كالم را دريافتيد. درازبسيار  توانديماين فهرست 
  

  

 
 واندتيمبدون تغيير در گذر زمان كه هنجارهايياشهياندچنينبا

 هنجار خوبي باشد، گمراه نشويد. هنجارها در طول زمان دگرگون
 يهاوبشآبه راه افتادن شده و با وجود هشدارهاي شديد براي 

                                                 
23. Trials of fire 
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ييرات كه تغ رنديپذيمبا هر مرامي سرانجام هاانساناخالقي بيشتر
مايه و سبب اصالحات بزرگي آوردم  وارفهرستدر درك اخالق كه 

. هنگامي كه شخصي حس كند كه تغييرات با نيت خوب شوديم
انايي ولي آرزوي تو .هستنبوده زمان خوبي براي آغاز بحث و گفتگو 

به هيچ رو براي هيچ كسي خوب  هاانساندگرگوني و تغيير انديشه 
  نيست.

  
  تقويت قواي اخالقي

به تربيت و پرورش او توجه  هاسرنخباشد مردم براي  كارگناهامام يا  يخواه شخص
هاي كرده (يا نكرده) تا صحنه را براي كنش يپدر و مادر وي كار گمانيب. كننديم

 ان ديني بيشتركارمحافظه. اندساختهترسناك) آماده  يهاكاريبزه(يا  يفداكارانه
ده فرياد برآور يجمعدستهتارهاي شبسيار بد مانند ك يهاكنش رخدادپس از  هازمان

كه اخالق در حال از ميان رفتن است زيرا كودكان ديگر با درستكاري و اطاعت از پدر 
تربيت  وچراچونروي از دستورات بدون ي؛ براي پنديآينمو مادر، مراجع و خدا بار 

تيجه در ن هاكاريبزهكه اين  نديوگيم. اين افراد دانندينمرا  گانهده يهافرمان؛ و نشده
  گمراهي پدر و مادر است.

درباره تربيت و پرورش از ان مذهبي كارمحافظهب از سوي كتااز پس  كتاب
وده و راه اخالقي استناد نم يسقوط فرض پيرامونبه عنوان دليلي » انگارانهسهلتربيت «

تسليم «گفته  ١هيالسروحاني باپتيست جك حل را در اطاعت و انضباط دانسته است. 
و در كتاب خودش درباره تربيت مسيحي اطاعت را » استاعمال همه  پايهو اطاعت 
ترين تكراراز  ييتا 100در خانه و در جامعه دانسته است. فهرست  هايژگيوبنياد همه 

 ٣آتورجان مكاز  ٢ديگويمي آسماني پيرامون تربيت هاكتابآنچه ي در كتاب هاواژه
  ، فرمان، قانون و تسليم شدن است.دربرگيرنده وظيفه، مرجع، اطاعت، ترس

                                                 
1.  Jack Hyles 
2. What the Bible Says About Parenting 
3. John MacArthur 
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عشق  ت باتربي بيت مسيحي به اين شيوه نيست.همه پند و اندرزهاي تر

 ساوسو 100، هيچ يك از اين ١و لبخند: يافتن خدا در زندگي خانوادگي
. از سوي ديگر اين كتاب در نيمي از دربرنگرفته استرا  آورچندش

با كتاب خود من به  -هاارزشديگر از  يو بسيار -پر تكرارواژه  50
تربيتي افراد بدون دين  يهاوهيشبراي  ٢ايماناز  جدايتربيت نام 

 كان دردو كتاب هر دو بر درگير ساختن كومشترك است. اين د
 يهاليدلتا  خواهديمكرده و  تأكيداخالقي  يهايريگميتصم
بر  هاكتابيك از  چيهو  -اين قوانين را به چالش كشيده  سازنهيزم

. كنديمنمعتبر تكيه به عنوان دليلي » ميگويمچون من اين را «گزاره 
شتراكات ا ادگراهايبننسبت به  روانهيم يهانيمتد مانند بيشتر موارد

  دارند. هانيدبدون بيشتري با 
  

است. ولي  ؤثرمشيوه تربيت بر پيشرفت شخصيت اخالقي كودكان بسيار كارا و 
  ؟اندتهگفكمتر سلطه گرا درست  يهاكتابآيا اطاعت بدون چون و چرا درست است يا 

 ييجوهسلط هرويكردي ب اپيشرفت شخصيت اخالقي با استواري ب يهاپژوهش
پدر و  ديگويميك پيشرو در اين حوزه  ٣سكو. دكتر جوآن گردهنديمكمتر فرمان 

 يدتأكافراد مادراني كه خواستار اطاعت بدون چون و چرا هستند در واقع نسبت به 
قي پرورش كودكان اخالتربيت و احتمال كمتري براي و جو بر خردورزي و پرس  كننده

  است. پسندعامه يهادگاهيددارند. اين درست بر خالف 
  

  ر اروپاي نازيد دهندگاننجاتغيرودهندگاننجاتمقايسه

                                                 
1. Parenting With Love and Laughter: Finding God in Family Life 
2. Parenting Beyond Belief 
3. Dr. Joan Grusec 
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تن از نجات يافتگان از چنگ نازي در اروپا  700با  خوبدر يك بررسي ويژه 

ردن يا هان ك(كساني كه فعاالنه در پن دهندگاننجاتمصاحبه شد كه دربرگيرنده 
براي خويش به ديگران كمك  يرگخطر بسيار بزفرار و اغلب با به جان خريدن 

يا به  و تفاوتيبخشونت اجراي (كساني كه در روبرو شدن با  هايناجغير و كرده) 
هشگران از هر دو گروه درباره تربيت و پرورش شده) بود. پژو طور فعالي درگير

. و اخالق پرسيدند هاارزشپدر و مادر درباره  يهاآموزشبه ويژه چگونگي  هاآن
. شديماخالق جدي گرفته  بزرگ شده كه ياخانهكمابيش همه اعالم كردند كه در 

. دار گشتيپد انگيزشگفتولي هنگامي كه درباره چگونگي آن پرسش شد، الگويي 
پرورش يافته كه بر اطاعت از مرجع  ياخانوادهبرابر بيشتر در  21 هايناج ريغ

به سخن  - آمدهيمبراي پيروي بدون پرسش به شمار  يهدف ،شده بود. قوانين تأكيد
ن بايد چرا اين قانو دهيپرسيماگر كودك  ديگر قوانين با تلقين آموخته شده بود.

  .»ميگويمچون من «كه  ندگفتيمباشد، پدر و مادر بيشتر 
دورزي خر هايمنجسه برابر بيشتر از غير  هايمنجاز سوي ديگر افراد نجات دهنده و 

 نويسندگان پژوهش را هم چون يكي از عناصر آموزشي خويش به شمار آورده بودند.
 هاينجم شده از سوي كار بردهبه  ييهاواژهيكي از بيشترين  يآورليدل نديگويم

و  هازهآموخويش هنگام سخن گفتن درباره  و مادرشيوه انديشه پدر  براي توضيح
كه چرا چيزي درست يا  آوردهيمدليل  هاآنقوانين اخالقي بود. پدر و مادران 

بيشتري را مطرح  يهاپرسشتا  شدهيمنادرست بوده و به كودكان اجازه داده 
نمايند. اين شيوه به كودكان نه تنها تجربه پيروي از قانون بلكه تجربه انديشيدن 

  است. دادهيمبه آنان را اخالقي 
ي كه قدرت نازي باال گرفت، بيشتر كساني كه با اطاعت از مرجع پرورش هنگام

در حالي كه كساني كه  هادامه داداطاعت از مراجع به  يافته بودند به همان شيوه
و توانايي فهم اين را  -اخالقي انديشيدن را فراگرفته به همان شيوه ادامه دادند 

  ژه پايداري و مقاومت نمود.داشته كه بايد در برابر برخي از مراجع به وي
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يدن بدون تشويق انديش واريطوطتلقين قوانين به كودكان (آموزش

مستقل يا بدون چالش) يكي از بدترين چيزهايي است كه پدر و 
ان خويش ككوددر براي پرورش داوري اخالقي  تواننديممادران 

تلقين بسيار بدتر از  ديگويمپژوهشگر  ١انجام دهند. الري نوكسي
دست روي دست گذاشتن و نشستن است زيرا پرورش اخالقي 

. با اين حال مفسران متدين ديني پدر و دينمايمكودك را مختل 
بودن  ازسسرنوشتاحساس زيرا  كننديم به تلقينمادران را تشويق 

غير متعصب از  ياهبينيجهانبا  ييهاانسان. دهديمها به آنرا 
 ردجمله بيخدايان بسيار به راحتي از شيوه رويكرد اطاعت از قوانين 

. اين شيوه خوبي است زيرا روش پرسشگري رنديگيماخالق فاصله 
رداري جاي فرمانبكه به  انجامديم يترباثباتبه افراد بالغ بسيار 

  .كشندبو مفسران هر دو را به چالش  احمقانه از مرجع
  

  چماق و هويج -اخالقي  يهامشوقدرك 
ر ريشه دمسيحيت  يهابخششكه بذل و  امدهيدرا جذاب و گيرا موضوع اين  هميشه
ر سپس در صورت نپذيرفتن اين پيشكش پ و داشته -مرگ -ترس انساني  نيتربزرگ

  .شوديمابهت با تهديد جهنم پشتيباني 
سراسر و به طور كامل در واقع  -البته به راستي چندان هم نامتعارف نيست 

از سرشت انسان است. بيشتر احكام اخالق به همين شيوه هويج و چماق كار  برخاسته
بخت و شانس خوب بودن به خاطر نفس عمل يا براي آبرو و اعتبار ها انسان. به كنديم

 و اگر باز هم از قوانين سرپيچي -داده شده  نباتآبداشتن در ميان جامعه يا براي يك 
  .ديآيمديگر پاي چماق به ميان  آنگاهكنند، 

                                                 
1. Larry Nucci  
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عالي از شيوه چماق و هويج را چند سال پيش هنگامي  يانمونهبه ياد دارم كه 
روز  راهنيپبا  يپسر نوجوانديدم كه در صف يك پارك زيبا و باشكوه ايستاده بودم. 

  زير چند نرده گذشته و در جلو ما در صف زد.اردوي مسيحي دوال دوال از 
پيراهن صورتي روشن او با نقش و نگارهاي گوناگون از نماد ماهي دو دقيقه بعد 

در دين مسيحيت از سوي يكي از مشاورهاي اردو شناسايي شد. مشاور جلو آمده و 
  اصول روابط متقابل را براي توجيه كردن پسر به كار گرفت:

خوب تو صف زده و  يهاآدم؟ دوست داشتي كه اين يكنيممايكل، چكار «
  »بروند جلوي تو بايستند؟

  )...بعد چي شد، خوب(
  .»يشويماگر يك بار ديگر اين كار را ديدم از پارك اخراج «

با سرعت مجاز برانيد و همه خوشحال خواهند بود  اين شيوه هويج و چماق بود.
دالري براي شما. روز  120جريمه ؟ خوب اين يك ديخواهينمهم چنين خود شما. 

  خوبي داشته باشيد.
، دهديمكشتار همگاني كه بيخدايي به من جواز  شوديمهنگامي كه به من گفته 

  كه به اين نكات اشاره كنم: كوشميم ،ديآيمو اين پرسش بارها هم پيش 
  

 هيچ گاه مزيت و برتري اين جواز فرضي را در بزرگسالي من  ،با وجود بيخدايي
و هيچ يك از بيخداياني را كه  خواهمينمهاي زندگي خود در هيچ يك از جنبه

 .خواهندينمنيز  شناسميم
  ،داليل بي شماري براي عدم انجام چنين كاري دارم، مانند نبود و عدم انگيزه

 يهازهيانگ ديگرتسين و انگيزه براي سعادت، مغزي پر از اكسي ،همدردي فراوان
 در اين بخش. گفته شده

  تم قتل باز هم داراي سباز هم ناتوان باشد... به خوبي مطمئن ه هانياو اگر همه
 كيفرهاي قانوني است.
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و ارجاعات اصولي شكست  هاجذبهبه سخن ديگر اگر براي بازداري من همه 
  بخورد يك چماق زميني درست پشت هويج آماده و مهيا است.

ه چ بينيجهانست كه ياشاره كردم مهم ن گونه كه در ابتداي اين بخش همان
من  امونريپخود ندارند.  يهاباسنتركه روي درد به احساس  يباشد بيشتر مردم نياز
كوچكي  هايبا خوشحالي گازبه دليل كردار نيك ده كه شپر  يو شما پيوسته با مردم

رورت بنا به ض. ولي شوديم. تنها به ندرت و بسيار كم نياز به چماق زننديم جيهوبه 
  جامعه اين كيفرها را فرگشت داده است.

  
  تشخيص ترازهاي گوناگون اخالق

 كنديمآسماني يا خدا كمك هاي دين يا كتاب نگاهي بهانديشيدن درباره اخالق بدون 
گر ا از برخي ديگر است. مؤثرتراخالقي بسيار  يهارفتاراز كه تشخيص دهيم برخي 

خوب شايد بخواهم كمي مرزهاي آن  -نشديد بازداشتهشما با باالترين حد اخالقي من 
و  گاندي، برتراند راسلكه  هم چنانطيف (ديگر  سردر  را باالتر ببرم. از سوي ديگر
باشد كه  يانشانه توانديم بازداشته شدن)، كننديم دييتأمارتين لوتر كينگ جونيور 

  .ديافتهرا نشانه راال و به راستيشما هدفي 
  

  

 
شش گام و مرحله را در نردبان اخالق  شناسروان ١لبرگوالرنس ك

  گام بلندتر و بهتر از قبلي است: برشمرده كه هر
 دار گونه كر نيترنييپانخستين و  كيفر و مجازات: ترس از

اخالقي ترس از مجازات است. تهديد كودكان به گوشمالي هم 
. اگر كسي به من رديگيمچنين آتش جهنم در اين دسته جا 

كه براي جهنم نرفتن بايد به خدا باور داشته باشم هميشه بگويد 
ن تريپايين  جزچيزي  نجاياخوب « كه كنديمبه ذهنم خطور 

                                                 
1. Lawrence Kohlberg 



 
 

٤٧٣  : خوب بودن با خدا يا بدون خدا15بخش  ————————

 ميگويمن(البته با صداي بلند .»دشوينمنظريه كلبرگ ديدهگام
ناسزا به شمار  هافرهنگچون سطح پايين كلبرگ در برخي 

 .)ديآيم
 :گام دو يا اميد به پاداش است ،رتنها اندكي باالت اميد به پاداش. 

 نامهنييآخوب بودن تنها به شرط آدامس به هيچ رو يك 
ي در گام چوب نباتآبنيست. بهشت و  رگذاريتأثاخالقي بسيار 
 دو جا دارند.

 كشتهگام سوم دست كم من  :جامعه عدم پذيرشو  پذيرش 
برايم بسيار دشوار بود هنگامي كه مردم مورد احترام من  است.
. هنگامي كه كساني از من خوششان رفتنديپذينمرا  ميهاكنش

من احساسي خداي آذرخش را داشتم. اين باالترين  آمديم
ريخت و شكل اخالق نيست ولي بد هم نيست و براي بسياري 

 از مردم قانع كننده است.
 مرحله چهارم از اخالقي بودن پيروي  :پيروي از اصول و قوانين

از قوانين و اصول است. بيشتر مباني رفتاري تمدن بر پايه گام 
شريعت و ده فرمان را در  خواهنديمه چهارم بوده و افرادي ك

هر آموزشگاهي به اجرا درآورند در ميانه طيف اخالقي هستند.
 :برسيد يعني  5اگر شما به درك گام  قرارداد اجتماعي

 بوده و باز هم هانييآسازنده قوانين و  هاانسانكه  دياافتهيدر
ن (ايدگرگون شده و تغيير نمايد.  هاانسان به دست توانديم

 دكشنيمفرياد  دارنيداست كه برخي از شهروندان  يانكته
 يهابخش.) از رنديگيمو لب خود را گاز  »اخالقي! ييگراينسب«

 »درك سرشتين و ذاتي بودن تغييرات در اخالق«نخست، بخش 
 است. 5سراسر درباره گام 
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 :فرد هنگامي به گام ششم و اصول سراسري و جهانگير اخالق
كه خواهان شكستن و  رسديممرحله رشد اخالق باالترين 

اصول بوده حتا با وجود خطر كيفر، عدم رويارويي با قوانين و 
 و پذيرش اجتماعي يا گاهي مرگ. دييتأ

اخالق از ميان افراد مذهبي واقعي چند قهرمان مي توان از 
 ينيدريغيا  (توماس مور، مارتين لوتر كينگ جونيور، عيسامسيح)

براي م شايد دست ك نام برد كه (توما پين، برتراند راسل ارنستين رز)
 د.انگام برداشتهششم  يمرحلهمدتي در 

  
  اشتراك در يك انديشه طاليي و انساني

تعلق  يافلسفهي بوده به هيچ دين يا نون طاليي) جهان(يا قا طرفهدو  ياخالقكردار 
متفاوت آن در گذر تاريخ  يهانمونهاست. برخي از  هاانسانندارد مربوط به 

  از: اندعبارت
 نيك است كه  خودي خود به سرشتي): «زرتشت (سده هفتم پيش از ميالد

-5دادستان دينك -.» داندنباشد كه براي خودش خوب نميكرداري روادار 
94 

 با همه موجودات جهان آن  ديانسان با كي): «الدياز م شيپنجم پ يسده( نيج
 ا؛تنگيسانتاكار -» چنان رفتار كند كه دوست دارد با خودش رفتار شود.

 I:II:33، #69زنده  يهانيد يخردمند
 كه  ياوهيشبه  گرانين به دكنرفتار ): «الدياز م شيچهارم پ يسده( سميبودئ

 5،18 ودناورگاي.» ينيبيم بيو آس انيخودت آن را ز
 نم چنان رفتار ك گرانيبا د ديبا): «الدياز م شيچهارم پ يسدهباستان ( وناني

 افالطون» با من رفتار كنند. خواهميمكه 
 گرانياست: نكن با د فهيوظ خالصه نيا): «الدياز م شي(سده چهارم پ سميهندوئ 

 5،1517مهاراباتا » درد و رنجت گردد. هيما ديايكه اگر بر سر خودت ب يكار
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 يز روا يمهربان نيگمان باالتريب): «الدياز مشي(سده چهارم پوسيكنفوس 
ات منتخب -» با تو نكنند. گرانيد يخواهيمنكن كه  گرانيعشق است: با د

 15،23 وسيكنفوس
 با  انگريد يخواهيمچنان كن كه  گرانيبا د): «يالدي(سده نخست م تيحيمس

 7:12متا  -» تو چنان كنند.
 نياست، بر همنوع روا مدار. ا دردآورتو  يبرا آنچه« ):يالدي(سده سوم م هودي 

 3id، شنبه 3تلمود، شنبه » است. ريتفسسراسر  هيسراسر قانون است؛ بق
 نچهآ نكهياهيچ شخصي ايمان حقيقي ندارد مگر «سده هفتم ميالدي): ( اسالم 

 150، حديث اهللا زيعز -» براي ديگران بخواهد. خواهديمرا براي خود 
  دستاوردهاي همسايه را چون دستاوردهاي «(سده دوازدهم هجري): تائويسم

تايي شانگ كان  -» همسايه را هم چون زيان خود ببين. يهاانيزخود ببين و 
 ينيگ پين

 ) دوش كسي آن اندازه بار نگذار كه دوست بر «نوزدهم هجري):  يسدهبهايي
گذاشته شود و براي كسي چيزي را نخواه كه براي خود  ونداري بر دوش ت

 66:8، هادهيگزبهاهللا، .» يخواهينم
  :(سده بيستم) پندهاي  - .»بكن، رساندينمهايت هيچ آسيبي واستهخ گر«ويكا

 ويكايي
  

جوري  رفتار كنيد نه ،خواهديمكه جوري با شخصي بهتر است  نديگويم يبرخ
شخصي شايد گذشته  هانيادوست داريد با شما رفتار شود. از همه  شماكه 

مازوخيست و آزاردوست باشد. پس قانوني باالتر از طال يعني پالتين وجود دارد: 
  »با ديگران چنان رفتار كن كه دوست دارند.«

كي . اين يهاستنياكدامست؟ يكي از  گرايانانسانخوب پس قانون طاليي 
متعصبانه در خود نيست. يك  يهاشهيانداست كه داراي  يافلسفهاز سودهاي 
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 هانآانسان را براي يافتن بهترين يهاشهياندگسترهتوانديمگراانسانبيخدا يا 
  رها نمايد.به كل جستجو كرده و بقيه را 

  
قي اخال يهاكششهر كسي به  يك نكته بنيادي است. »هاوقتگاهي «عبارت 

ر بيشتهدف من  گراانسانسكوالر . به عنوان يك دهديمدر ترازها بسياري پاسخ 
ته آغاز هفدر اخالقي است. ولي حتا اگر  كرداررسيدن به باالترين تراز و گام ها زمان

نيورسال باشد باز هم بايد زمان بسياري و يو بر اساس اصول اخالقي سراسريكردار من 
ديگران، پيروي از قوانين يا كوشش براي آسيب نديدن  دييتأ برايخوف و رجاء  را

همين كار را انجام  هاانسانصرف كنم. باري مهم نيست چه مسلكي داريم همه ما 
  ست كه اهداف وااليي را نشانه بگيريم، هر گاه كه بتوانيم.. خوب اميدهيم

  
  در نگر داشتن دو انديشه اخالقي

ر بسيار سودمند است. افزون بر اين دانساني  داشتن توانايي براي بازگو كردن اخالق
اخالق انساني است. اين  يهمهواقع دو مفهوم ساده اخالق درست زيربناي كمابيش 

  دو عبارت است از:
 كه  با ديگران آن گونه رفتار يعني يا متقابل طرفهدو  يرابطه متقابل: يرابطه

 كردهيمكجا و كي زندگي  هاانسانمهم نيست كه  د.يخواهان رفتار با خود هست
 ي ازخشچيست، اگر در جايي انساني باشد اخالق رفتار متقابل ب هاآنيا دين 

فرهنگ و سيستم اخالقي است. افراد به سادگي با كنش و واكنش با ديگران ياد 
 جوري رفتار كنند كهبا ديگران خوبي است كه  يشهياندكه اين  رنديگيم

نخست زندگي  هاسالشود. كودكان آن را در دوست دارند با خودشان رفتار 
ي گراانسان. روحاني سازنديمسال نهادينه  8تا  7بيشتر ميان سن دست باال 

كه هرگز هيچ دين يا فلسفه اخالقي به  كنديميادآوري  ستاينپهاروارد گرگ ا
 كه اين ديگويمو هم چنين  -طور كامل به اين مفهوم بي توجه نبوده است 

رويكردهاي  . (برايدهديمبه خدا  يااشارهعالي بدون  اسيحسا مايهمفهوم 
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يا فلسفه به ارزش اخالقي رفتار متقابل، به حاشيه پيشين  هانيدگوناگون 
 بنگريد.)

 :در زبان  هجا تكي كه هم چنين (بدون تلفظ يك - يريپذميتعم قابليت تعميم
 ه دليلبآموزه ديگري هست كه  -شوديمشناخته  امري قاطعانگليسي) به عنوان 

 هنگاميكودكي روزگار  درآن روزها  .كننديمسادگي كودكان نيز آن را درك 
ن ببين اگر همه اي«، گفتيم و مادرم انداختميمچوب بستني را روي زمين كه 

ني جهاغير كاري ديدن  من برايبر توانايي » ؟شوديمكار را بكنند چه خبر 
به بلندي چند متر از دم را شناور در درياي مواجي . من كه خوكرديمتكيه 

. شوخي بود ولي دلچسب و حتا در سن پنج سالگي درك دميديمچوب بستني 
ليل به ده د توانستميمدر يك دم و لحظه به طور احتمالي  .سخت نبود زيادآن 

كه انداختن چوب بستني روي زمين براي هيچ كسي خوب نيست.  بينديشمديگر 
 نه آموزه و تعاليم. خردورزي

  
نمونه آوردن و مثال زدن از يك انديشه اخالقي همسان و همانند پيروي از آن 

گفتگو كرديم،  هاآنولي به داليل بسياري كه در اين بخش نيز درباره  نيست.
 ل اخالقياين اصگرايش يكساني براي پيروي از  هازمانخداپرستان و بيخدايان بيشتر 

بنيادي يك فرد دشوارتر از تشريح جزييات  يهاشيگراتوصيف  دارند. ولي بهر حال
  شيوه غالب و فراگير انديشيدن مردم است.

اين شيوه بيان كرده:  جستار را بااين  ١ركويتزرشد شخصيت ماروين ب كارشناس
بزرگ شده باشد  ٢و ياور كنندهكمك ياشهيراگر كودكي در خانواده و فرهنگي به طور 

گرايش به رسيدن به يك شخصيت خوب دارد. دين تنها يك شيوه براي چهارچوب 
ديگر بدون نياز به خدا براي  يهاراهي شمار بندي يك زندگي اخالقي بوده و تعداد ب

  زيستن با اخالق وجود دارد.

                                                 
1. Marvin Berkowitz 
2. Pro-social 



 

 

  
  
  
  

  16بخش 
چشم يك  ازديدن گيتي 

  گراطبيعت
  

  در اين بخش
  يمانيايباحساس راحتي پس از 
 از مسئوليتاي پذيرش مرحله تازه 
  تاريخ گذشته يهاارزشو  هاشهيانددور ريختن 
 محدوديت زندگاني رشيپذ 
  و پندار معنا بدون وهميافتن 
 پرورش كودكان بدون برچسب 

  
ه اين . هنگامي كه شخصي بشوديمنخدا گم و گور تنها بيخدايي،  بينيجهان رشيپذ با

آفريدگار را آفريده و هيچ چيز ديگري در اين ميان  هاانسانكه در واقع  رسديمنتيجه 
ه كه . درست همان گونشونديممانند خدا ناپديد ه چيزهاي فراطبيعت نيز ينيست بق

 ١به طور كلي خرگوش عيد پاك، پري دندان ديرسبه سر  اشدورهبابانوئل هنگامي كه 
دا را خ يآموزههنگامي كه ، بيشتر مردم برديمري چيزهاي ديگر را با خودش او بسي

                                                 
1. Tooth Fairy 
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پري، جن، روح و شيطان و همه موجودات جادويي ديگر را  ي درنگب گذارنديمكنار 
ناپديد شدن  پس از آنچه .ابندييمشورانگيز انساني  يهاتوهمهمان  يفرآورده

 -ست گراطبيعت يهايروشنگرتنها  مانديمتوضيحات فراطبيعت بر جا 
به جاي . نيست مورد شناخت ماقلمروي خارج از جهاني پايه كه بر  ييهايروشنگر

كه  نداردحاكم است ايرادي  هاآنموجوداتي كه قوانين ديگري بر ارزش دادن به 
 -شود خالف آن اثباتاينكه مگر  استهر چيزي بخشي از همين جهان طبيعي بپنداريم 

و جالب درك اين نقش بدون  زيانگدلخويش را پايبند وظيفه  تواننديم هاانسانو 
  وجود فيلتر دين نمايند.

  

  

 
يست. ن به هيچ رو به معناي نبود شگفتي و شكوهنبود جادو و معجزه 

ن تلقيو بودن به دليل هستي ابهت و شكوه را كه چيزهايي ي ههم
 داراي توضيحاتتنها به سادگي  – مانديمهمان گونه باقي  كردهيم

ذهبي پس م يبا پيشينهاز بيخدايان  در واقع بسياري .گراستطبيعت
كه ليچ يك از امور طراحي الهي نبوده بهرسيدن به اين نتيجه كه از 

را  يترژرففرآيندهاي بدون راهنماي طبيعت بوده، احساس بسيار 
  ت؟نيس زتريانگشگفت. به راستي بسيار كننديمتوصيف 

  
  

كه جهان براي ذهن به طور  پردازديماين بخش به بررسي و اكتشاف راهي 
  .نديبيمگرا در جهان طبيعت ر طبيعتاستوا

  
  

  احساس آزادي و آرامش
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ست. بوده ا گراطبيعتاز آغاز  هاآنديدگاه  .اندنداشتهبرخي از بيخدايان هرگز ديني 
 يهااستاندين شامل شيپباورهاي فراطبيعت با بيخداياني ايمان شدن ولي داستان بي

. برخي از افراد به بيرون لغزيدن از ايمان را به سادگي جذاب و گيرايي استگوناگون 
فردي  يهارنج. برخي ديگر آن را همراه با كننديمي تشريح و بدون پيشامد شورانگيز

ي سرانجام ول ه باشند.توصيف كرده به ويژه اگر خانواده و دوستان واكنش بدي نشان داد
يفي صتو يهااحساسشدن باورهاي مذهبي يك همگوني و شباهت در پس كنار گذاشته 

من نيز بوده است.  آرامش و آزادي هااحساساين  نيتريعموم تا كنونوجود دارد.  هاآن
به  هاالسبيفزايم. در گذر  را به عنوان احساس مشترك عمومي ديگر يزدگشگفتبايد 

نيز از  و شاديمذهبي گفته شده كه با از دست رفتن ايمان اميد  يهاانسانبسياري از 
به  كه روشن شود از اين خبرها نيست و جهان در همه سيماهاي . زمانيروديمميان 

براي بسياري از  -ديروز است  ييبهاگرانهمان خوبي و زندگي به همان پرارزشي و 
  افراد تازه به بيخدايي رسيده شگفتي بسيار خوشايندي به همراه دارد.

ه اين پي بردن ب با -براي نخستين بارگاهي  -آزادي و آرامش كمابيش هميشه 
بوده، سرنوشت را در دستان خويش  خويش يهاشهياند يسازنده دخوكه است نكته 

تنها  . نههستند نبوده بلكه يك انسان خودمختارديده، مهره پياده شترنگ ديگري 
به  يهازمانبيشتر  افتهيپرورش مذهبي يريگسخت يهاخانوادهبيخداياني كه در 

بوده بلكه ديگران نيز از دگرگوني ناگهاني ديدگاه سخن احساس اين شدت داراي 
  .اندگفته

  

  

 
معمول ديگر هيچ كسي پس از فرضشيپبر خالفافزون بر اين

ه و وحشيانه نپرداخت زيآمخشونتي به انجام ناگهاني اعمال ايمانبي
گون دگر نيديبنيك  يهاانسانافراد نيك مذهبي به  در واقعاست. 

براي آسيب  ياهيرمايخماحساس آزادي و آرامش به جاي  .شونديم
  .انجامديمو زيان رساندن به حس بسيار سنگين مسئوليت شخصي 
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  ييو پاسخگو تيمسئولپذيرش 
  

ه ك ابندييدرمدين در افراد از ميان رفت مردم تازه  يهاماندههنگامي كه آخرين ته 
 ،بستگي دارد هاانسانبه چون مراقبت از همديگر و  حجره نيستجمع كسي حواس 

براي برقراري دادگري و عدالت كوشيده، براي آرامش رنج ديدگان يا سوگواران هم 
كن براي بيشترين شمار مم تواننديماين جهان را تا جايي كه مي كوشند ياري كرده و 

يرند كه مسئوليتي را بپذ هاستانساناين بر دوش ديگر جايگاه خوبي سازند.  هاانسان
  .گردديمر كه به طور كلي به خدا واگذا

را به خدا سپرده يا  هاينگراناين  تواننديمجامعه مذهبي مردم تنها در يك 
ه اين بخداپرستان بسياري از البته . رسنديمجايي كه با دعا خواندن به  كننديمحس 

شترين توان با بيالبته  شونديماين افراد به راستي به خدا متوسل  ند.دشآساني كنده ن
  .)كارهاستانجام براي  يروش خوب، چون در واقع اين كننديم. (كار خوبي انسانيك 

ارند. شدن را ندبي خيال مسئوليت  ينهيگزحتا  ديني ولي افراد بدون باورهاي
نيك تنها با خواندن نمازي به درگاه الهي ديگر وجود ندارد. به جاي  كردارراحتي توهم 

ل را برداشته يا دهش كرده، خون كه ناچار بايد خودشان بي داننديمآن ناباورمندان 
  سازند. را سير اهدا كرده، ياري رسانده و افراد گرسنه

درست است. اگر به خدا باور و مسئوليت همين سخن در رابطه با پاسخگويي 
يوسته پداشته باشد، شايد احساس مسئوليت و پاسخگويي بزرگي داشته باشيد زيرا يكي 

اري فرار بسي كارت ر نظر دارد. ولي مسيحيت (هم چنين چندين دين ديگر)شما را زي
يده اعت بخشفمغفرت الهي. مهم نيست چكار كرده باشيد، با ش -دارد  خوبي از گناه

اهكار تنها بايد فرد گن )١3:29بنگريد به مرقس  -خواهيد شد (تنها يك استثنا هست 
  نيست. نيازي به آن هم هانيدتوبه كرده و در برخي 

                                                 
کفر گوید تا ابد آمرزیده نشود بلکھ مستحق عذاب جاودانی بود القدسروحلیکن ھر کھ بھ  .1  
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 يونيزيتلوميالدي) هنگامي كه مداح  1988(هجري خورشيدي  1367در سال 
 هانيدورب، در حالي كه در هنگام زنا با يك روسپي دستگير گشت ٢جيمي ساوگارت

ت، طلب بخشايش كرد. گف باراشكاز درگاه خداوند با چشماني  كردنديمفيلمبرداري 
 كه هر خواهميمخداوندا، من در پيشگاه تو مرتكب گناه شدم و عاجزانه از درگاهت «

  »تا اليق درياي بخشايش تو باشم. يكنپاكذره گناه را از وجود 
گر ناگزير در برابر دي هاآنبيخدايان گزينه دست بخشنده آفريدگار را ندارند. 

بخشش مسئول و پاسخگو هستند. اين روند بيخدايان را بدون تضميني براي  هاانسان
از سر نو غاز آبه متكي به يك دگمه توبه و  نكهياتا  كنديمناچار به مراقبت بيشتري 

تا هنگامي كه سه سال بعد دوباره  -توبه ساوگارت سرانجام كار داددر ضمن باشند. (
 بخشش كمتري نشاندر حال زنا دستگير شد. پس از اين كه جماعت پاي منبر وي 

 خوب» ند.اهقاضي خداست و مردم چكار«، دييفرمايمخداوند «دادند، ساوگات گفت، 
  اين جوري پاسخگو است!مذهبي انسان  پس

  

  

 
 يهاشياينبيخدايان ناگزير ناچارند كه مراقب جايگزين شدن 

زندگي را صرف  ميتوانيمسكوالر نماز و نيايش مذهبي نشود. 
در فيسبوك بكنيم بدون سير شدن يك  هابخششكردن » اليك«

 رايبدر جايگاه پاسخگويي به ملكوت بايد كودك گرسنه. بنابراين 
 باشيم. هر چه هاانسانپاسخگويي به خويش  يهاواكنشكنش يا 

افشاري پبر پاسخگويي در برابر خدا  نشيدبيشتر شخص در زندگي 
سكوالر نوين خويش پاسخگويي  بخشروشنداشته در زندگي 

  دارد. هاانسانبيشتري به 
  

                                                 
2. Jimmy Swaggart  
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گر خدا ا .نديگويمخدا سخن  از جايگاهمانند زماني نيست كه بيخدايان  ولي اين سخن
هميشه از سوي  به افرادو همياري  محبت، هاكوششنيست هيچ گاه نبوده است. همه 

  .دابييدرماين را به سادگي براي نخستين بار  نا باور. يك نو مردم رسيده است
  
  

  و افكار دوره برنز هاشهياندكنار گذاشتن 
  

بزرگي  بخش هستند. كارمحافظهاديان سنتي در سرشت خويش به معناي واقعي كلمه 
 يهاسنتو  هاارزش، هامراسماز باورها،  يامجموعه داشتننگهقصد و آهنگ آنان از 

اصول دين انگار كه اين  يهاكتابآسماني و روحانيت و  يهاكتابگذشته است. 
سنگ كنده، دگرگون ساختن آن را گاهي دشوار و گاهي روي عهد بوق را  هاشهياند

  غيرممكن ساخته است.
پيش از ميالد تا  3600ريشه در فرهنگ عهد برنز يا آهن داشته ( هانيدچون 

آن دوران با تغيير  هاسنتو  هاارزشميالدي) خواستار آوردن باورها، مراسم،  200
 مانزدر گذر  هاآنپيرامون  يهافرهنگاندكي به روزگار كنوني بوده حتا هر چند كه 

دفون مدر صمغ گير  هاارزشكه اين  انگارتغيير كرده يا سازگاري پيدا كرده باشد. 
گوني ربعد هيچ دگ يهاسدهميالدي و  بيست و يكم يسدهبراي همين در سفر به  شده

دوست داشتن همسايگان، كه خوب خيلي  - هاارزشبه خود نديده است. برخي از اين 
  ارزش نگه داشتن دارد ولي بسياري ديگر بايد دور انداخته شود. -خوب است
آسماني و اصول دين به گذشته بسته نشده،  يهاكتابكه به وسيله  بينيجهان

و جامعه انساني توان بهتري براي  بر اساس جهان طبيعت ييهاارزشبا  بينيجهان
ساني كو باورها  هاارزشدگرگوني و سازگار شدن در گذر زمان دارد. با ارزيابي پيوسته 

و  اهشهيانددارند به خوبي تجهيز شده تا در حالي كه  گراطبيعت بينيجهانكه 
خوب تازه شده  يهاشهياندو  هاارزشنادرست و بد را به گذشته بسپارند،  يهاارزش

  .دارندنگهرا 
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 تواننديم ياله ريغ يهابينيجهانكه  پردازديم ييهاراهزير به بررسي  يهابخش
  ناخوشايند و تاريخ گذشته را باطل و پوچ سازند. يهاشهياندبه سادگي 

  
  انديشيدن درباره ثواب و گناه

ن با وام هم چني. داراي پاداش در يك فرهنگ فرضي است تي ستايش شده وكمي نيكي
 ستا يزيچ گفت كه نيكي توانيم بنگريد) 9گرفتن از سام هريس نويسنده (به بخش 

ش اخالقي كمابي هايو دستگاه هاستميس .دهديمكه سعادت موجودات خودآگاه را ارتقا 
شويق گوناگون ت يهاوهيشهميشه به تعريف خوب و نيكي پرداخته و سپس مردم را به 

  بكوشند. هاآنيابي به كرده تا براي دست
در روبروي نيكي، چيزي است كه هر فرهنگ فرضي ناپسند و بد به شمار  گناه

براي  آورانيزكه ناروا يا تعريف كنيد گناه را كار يا چيزي  ديتوانيمچنين  م. هآورديم
  ي و يا براي محيط زيست است.شخص ديگري يا جانور

بودن  آورزيانگرايش به تمركز بر ناروايي و  گراطبيعتدر تعريف گناه ديدگاه 
بگويد كه  توانديمدارد. اگر چيزي ناروا نباشد و به كسي نيز آسيب نرساند يك بيخدا 

زهاي سنتي دربرگيرنده چي يهانيدشايد نبايد آن را گناه به شمار آورد. ديدگاه اخالقي 
د. (براي جزييات بيشتر و احترام به مراجع وجود دارديگري مانند اخالص، وفاداري 

.) اين دليلي است كه چگونه جستارهاي مانند 15درباره اصول اخالقي بنگريد به بخش 
م چون انتظار دارند هافراد سكوالر  آنچهاز بسيار بيشتر  يدوستهنيمرابطه جنسي و 

  .شوديمي اخالقي ديده هاچالش
 هانآشده ولي انجام در دوره برنز رفتارها بسياري به عنوان كردار نيك تعريف 

 آسمان ايمان بدون يهاكتابباعث دستگيري فرد شود. براي نمونه  توانديمامروزه 
 ٣سحاقا گناهشيبچون و چراي ابراهيم را براي پيروي از دستور خدا براي كشتن پسر 

شده است. چاقو در حال فرود آمدن بوده كه  هم چون پرهيزگاري به نمايش گذاشته
معيارهاي  . باديآيم. ابراهيم از آزمون سربلند بيرون شوديممتوقف  يافرشتهبا دست 

                                                 
3. Isaac  شدهگفتھدر اسالم اسماعیل  
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مذهبي دوره برنز ابراهيم مردي با ايمان بوده زير قصد داشته تا هر دستوري كه از باال 
  انجام دهد. -در اين جا خدا - ديآيم

  
  گراخوبي و نيكي انساندربارهچند پيشنهاد

پرهيزگاري آسان به دست در واقع،  - ديآينم به دستپرهيزگاري هيچ گاه آسان 
ستيابي به دباشد كه براي  تييفبايد كي يپرهيزگارآمده پرهيزگاري كاملي نيست. 

مردم در يك خانواده، انجمن،  يينواهمبا است كه فهرستي شامل  و كرد آن تكاپو
 - گراطبيعتاز پرهيزگاري  يااههيس. در زير شوديمساخته  فرضيملت يا سياره 

  آمده است: -قابل بهبودي، قابل بحث و مانند هميشه ناتمام
 :هامونيمبهوش باشيد. اجداد من تنها به  شديد؟ خوب ريگغافل فروتني 

) من با DNAاي (اندرصد دي 98 رسديمنيز  هايباكتربلكه به  رسدينم
شامپانزه مشترك است. من بر روي يك نقطه كوچك در گيتي زندگي كرده 

تصوري از آن داشته باشم و كل  توانمينمكه چنان گسترده است كه در واقع 
يان ازندگي من در برابر زمان كيهاني يك دم زودگذر است. هر چند بيخد

اهنگ با سرشت همفروتني ژرف  كنندينمز اهميشه و پيوسته آن را ابر
 دارد. گراطبيعت بينيجهان

 ولي اين سخن به معناي 15بخش به همدلي طبيعي است (بنگريد  :همدلي (
آسان بودن هميشگي آن نيست. براي رسيدن به آن ناچاريم بر خودخواه به 

ره شده و غلبه كرده تا احساس ديگران را درك كرده. يهمان اندازه طبيعي چ
 همدردي كنيم.

 نخستين خوبي «را  و شجاعترا ببينيد) دالوري  8پاول كورتز (بخش  :دالوري
تم. به هس تفاوتيبدر جهاني  يمن موجود زنده شكستن .نامديم» ييگراانسان

براي روبرو شدن با اين واقعيت نياز است.  ييهمتايبراستي دالوري و شجاعت 
كه  آورميمبه دست پيرامون خويش مردم من اين دالوري را از درون و از 

 .اندشدهواقعيت نوميدكننده زاده همين  با
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 :صداقت چيزي است كه در نخستين گام مرا درستكاري و صداقت
. من بايد آن را صادقانه به هر سيماي زندگي گسترش سازديم گراطبيعت

 دهم.
  رسختيبا سمانند هر شخص ديگري من نيز مستعد : انديشه بازو بودن پذيرا 

معناي  بهبودن و پذيرا  انديشهباز بودن خودم هستم.  يهادگاهيدچسبيدن به 
بودن را در ديدگاه من پذيشايد باز هم اشتباه كنم.  نكهياباز نگه داشتن احتمال 

 است.» مدارا«بسيار بهتري از ي واژه
 :كمابيش هميشه مرز روشني ميان انديشيدن و اخالق  انديشيدن روشن

توصيف  15كشيده شده ولي اين مرز نبايد باشد. همان گونه كه در بخش 
اين  وانندتيمبايد درباره منطق كردار نيك داشتن بينديشند و  هاانسانكردم 

 دربرگيرنده توانايي كنار -كار را انجام دهند. افزون بر اين انديشيدن روشن 
بسيار بزرگي  يهايسودمندداراي  -خويش از سر راه  يهاشيگراشتن گذا

 است. هاانساندر زندگي 
  :تنها خودمان را داريم. دهش هاانساندر نبود خدا، ما دهش و سخاوت- 

 بهترين شيوه براي داشتن بهترين جهان ممكن است. -منابع، زمان يا روحيه 
 ه پاسگزاري نه براي خدا بلكس، گراطبيعتدر ديدگاه  :و شكر سپاسگزاري

يك راست درباره مردم است. گاهي حتا نيازي به كسي براي سپاسگزاري 
براي تندرستي و خانواده سپاسگزار بوده براي همه برتري و  توانميمنيست. 

ين و براي هر فرصتي براي رساندن ا برميملذت  هاآنكه از  ييهاتيمز
به ديگران سپاسگزار باشم. من كمابيش هميشه درباره احتمال  هايبرتر

و كمابيش هميشه به طور ناگفتني  شميانديمباورنكردني زاده شدن خويش 
  م.هست هاشانسخوش، يكي از سپاسگزارم به خاطر پا گذاشتن به اين جهان

  
 ) همان سخنيزيآمهيكنادر نورنبرگ (به طور  مدافع نازيسه هزار سال بعد 

اوري دقضاوت و  مسندبوديم و معذور.  مأموردفاعي ابراهيم را پيش كشيده كه ما نيز 
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اصول اخالقي بود كه راه درازي  بررسيدر حال  نورنبرگ سكوالر يالمللنيبجهاني و 
را از دوران برنز تا كنون پيموده و اكنون داراي اصطالحي متفاوت براي پيروي از قانون 

گناه، يك  بلكه يك -نيك نبوده ديگر بيش از اين  فرمان بود. اين گناهانيبدر كشتن 
  جنايت بر ضد بشريت است.

د مذهبي ابراهيم را به عنوان الگو و سرمشق دانسته از افرا ياندكامروزه شمار 
(در اسالم ابراهيم و اسماعيل) ابراهيم و اسحاق هنوز كه خوب است هر چند داستان 

 توانمينم. من شوديمپيوسته بازگو  بخشالهامايمان وع نرين باالتاز  يانمونههم چون 
 ر شدهتكسي وقتي كه اخالقيكه باشد تواند شبيه و همانند چه ميتصور كنم كه 

  دوره برنز را داشته باشد.هاي محدوديت
اين «، گويمميرا بررسي كرده و  ياشهياند. ما رنديگيم ترآسانبيخدايان آن را 

توضيح تفاوت ميان درك كنوني از درست  براي» اخالقي نيست و دليل آن اين است.
عوا، نياز به دآسماني  يهاكتابو ارث رسيده از ول اخالقي فسيل شده صو نادرست و ا

دي پرنفوذي يا انديشمناز كتاب اي يا نكته. اگر چيز كشتي يا به عقب كج شدن نيست
 قابل بررسي دوبارهاخالقي بهتري  ييرأهممدارك نو يا  در پرتو به دست ما رسيده

  ما در دور انداختن يا دگرگوني آن مختار هستيم.بوده و 
وجود تصور صد در صد هوشياري و منطقي بودن از با شانسي بپريم.  نكهيانه 

دن كشيده ششديد هنگام به چالش  يليميببا  ميتوانيمنيز خودمان، ما بيخدايان 
سروته ي انسان يهمه .هر كسي ديگري فرياد بكشيم مانند ما فرضشيپ نيترپرارزش

پس  ،ت آن پنهان شويمشپ تاچيز مقدسي نداريم  ما آخرولي در  يك كرباس هستند.
  .رديگيمباشد كمتر جلو پيشرفت را دار جهت تركم ها باالتر وانديشههر چه سطح 

را  يداربردهتا  ندهمراه شد شياندروشن نا باورانانديش با نشخداپرستان رو
زن  نايگراجنسهمبه پايان رسانده، روابط ميان نژادها را بهبود بخشيده، حقوق زنان، 

كمابيش هميشه بر خالف  -و مرد را ترويج كرده و سيستمي از قوانين جهاني را 
ون چ كنميممن اين خداپرستان را ستايش  .بدهندسر و سامان  -آسماني  يهاكتاب
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به چالش كشيده و خوشحالم كه و ضرورت كه كتاب مقدس خويش را در هنگام نياز 
  ناچار نبودم خودم در اين باره كوششي داشته باشم.

  
  با آغوش باز پذيرفتن شك

اختن دور اند گراطبيعت بينيجهانيقين راحتي است. ولي بخش بزرگي از پذيرش 
  يقين داشتن است.پندار يا دست كم  -يقين  عادت

  

  

 
ر هيچ كسي صد د«مطمئن نيستم، و » «،دانمينم«مانند،ييهاعبارت

خوبي است كه شخص صادقانه  يهانشانه» صد مطمئن نيست
وانايي دربرگيرنده ت گراطبيعت بينيجهان پذيراي شك و دودلي است.

ش از مهبانگ بوده است؟ هيچ كسي يپ يزيچچه «گفتن براي نمونه 
به معناي پرهيز از . اين است صادقانه باور داشتنو  -.» داندينم

اين عبارت به  است.» دانديمفقط خدا «... افزودن عبارت  يوسوسه
 يمههكسي هست كه باالخره انديشه كه  راحت كردن خويش با اين

وف ويد هيوم فيلسيبيخدايان با د .ميدانينمكه ما مي داند را  هاپاسخ
ا ه اندازه بسنده و كافي پرسش نپرسيد، خدبوده كه گفته اگر ب يرأهم

  .ديشنويمتنها پاسخي است كه 
  

ي يگراشك. بندديماين است كه درهاي باز را  »يقين«مشكل و دشواري با 
تا زماني در دسترس بودن مدارك بسنده) جايگزين درست  يرأ(خودداري از داوري و 

يي عليرغم برخي ادعاها چيز منفي نيست مانند بدگماني. گراشكو  -يقين است 
الم يان و دانشمندان است. اگر اعگراانسانيي به طور يكساني ارزشي ناب براي گراشك

ت. يعني ديگر نيازي به پژوهش در اين باره نيس دانمميكنم كه پاسخي را با يقين كامل 
ن دو دستي چسبيد هاوقتمن درست است. ولي همانند بيشتر  يهافرضگاهي پيش 
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ت بهتر اس يانهيگزيي گراشكخواهد شد كه نادرست و اشتباه است. به آن روشن 
  شيي هر كسي را ناچار به پرسيدن پيوسته پرسگراشك. دارديمباز نگه راه را چون 

  ودلي است.شك و د راضي بودن از واقعيكرده كه به معناي 
  

  و جنسيتانديشيدن دوباره درباره رابطه جنسي 
رنز كه دوران ب مينيبيم ميپردازيمهنگامي كه به بررسي رابطه جنسي و جنسيت 

كه ريشه در اين دوران داشته  ييهانيد اي نبوده است.انديشانهبسيار روشن يدوره
. در نتيجه كمابيش هميشه رابطه اندرساندهنگه داشته و به امروز  راآن زمان  هاشهياند

 خوانآوازه ۴بوچ هنكوك -پيچيده شده  ياكنندهسردرگم آشفته  يهااميپجنسي در 
كه ريشه در دوره برنز دارد رابطه  ييهاينيدكه  ديگويمعاميانه  گوناگوننواهاي 

  ستش دارم.كنم كه دوبرقرار ... كه بايد با كسي دانديم يجنسي را چيز كثيف و نادرست
ياري رفته ولي بس هاشهياندمتدين به فراتر از اين  يهاانسانهر چند بسياري از 

تند هس رابطه جنسي و جنسيت خويش دربارهآسماني  يهاكتاباول ديگر هنوز پيرو 
اشته ت سر گذشرا پ هاشهياندحتا اكثريت جامعه زمان درازي است كه اين  نكهيابا  -

  است.
 ابل دگرگوني بهغيرق يهاشهياندآسماني باستاني و  يهاكتابآزاد شدن از 

 يهاشيگرادن فرهنگ و اخالق شبا رد و باليده  تواننديم هانيديبمعناي اين است كه 
ي جزييات بيشتر درباره دگرگوني معيارهاي اخود را سازگار كرده و دگرگون سازند. (بر

هيچ يك از سيماهاي زندگي  بنگريد.) 15اخالقي و دليل خوب بودن آن به بخش 
دوران برنز از شهوت و جنسيت نياز براي به روز رساني  يهاشهياندز بيش ا هاانسان
  ندارد.

  
 

                                                 
4. Butch Hancock 
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جنسي  يرابطهاز  يمتفاوتاخالقي يهاتيروايانگراانسانبيخدايان و
پيامدها براي هر چيز  يمالحظهندارند. همان چالش پاسخگويي و 

عادت ويژه جنسي آسيب يك نيز مطرح است. آيا  نجاياديگري در 
درگير در آن آگاهانه رضايت  يهاطرفآيا همه  ؟رسانديمو زيان 

ش . سكس يك بخديبتركان؟ اگر همه چيز درست است، خوب اندداده
طبيعي از انسان و فرگشت است و شيطان آن را شيرين نساخته است. 
طبيعي بودن آن دليلي براي رابطه جنسي برقرار كردن همه اجداد ما 

، خوب وگرنه دست كم اين كتاب ز خوبي استياست. رابطه جنسي چ
  يك خواننده كمتر داشت.

  
 هاآن هانيدبخش زير چندين عمل بدون زيان جنسي را بررسي كرده كه برخي 

  اند.كردهغدغن را 
  
  خودارضايي

گرايش عجيب جامعه به خودارضايي ريشه در انديشه روزگار كهن نادرست  يهاشهير
ته شخاستگاه ديني ندالذت جسمي ت دانستن نادرس شايددانستن لذت جسمي دارد. 

 يهاهشياند نيتريداشتندوستامن براي گذاشتن  ياصندوقچه. دين در واقع باشد
انه و اودنوبت نگرش جبنابراين هنگامي كه  بوده است. -چه خوب و چه بد -انساني 
هاي دينتن گذاشزير پاو رابطه جنسي شد گونه سكس  نيخطرتريباز رس تشده تقويت
  است. سختآسماني  كتابداراي 

يش كماب -باستاني در برابر خودارضايي در چندين دين سنتي  يهاشيگرا
ين شده است. كتاب اصول دبه خوبي حفظ  -يزيانگشگفتبسيار  سخنانهميشه با 

ان خوانده و يك الهيات د» يك رفتار اختاللي دروني و ناگوار«كاتوليك خودارضايي را 
از هر گناه ديگر در  ترمهمگناهي «يهودي پر هوادار در سده نوزدهم ميالدي آن را 

ان كه مسيحي تورات پنج بخش نخست كتاب آسمانيدر ضمن دانسته است. » تورات
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. قتل در ده فرمان است مانند ممنوع ديگراز هر چيز  ودارضايي بدترينگويا خيعني 
خودارضايي كنشي گناه آميز است كه روح شخص را «كه  ديگويممورمون  دين
 يگفتهو  دانديمو از سوي ديگر اسالم شيعي به طور كامل آن را ممنوع » دزدمي
ناه استمناء كه مرتكب گ يكس«كه  كننديمعلي را چنين بازگو امام گذار اين فرقه دبنيا

ست... ولي بار قابل قبول ابيست » .مرا هشتاد بار كشته باشد نكهيشود برابر است با ا
  ؟هشتاد

  

  

 
پرسش راضي بودن خودارضايي مورد ندارد. گراطبيعتاز ديدگاه

پرسشي بجا و مناسبي نيست زيرا كنشي يك تنه است. از سوي ديگر 
كف دست،  درآوردنمانند كور شدن، مو  - يزنكخاله يهاداستان

همگي ريشه در نادرستي لذتي جسماني روزگار باستاني  -عقيم شدن 
 آسماني و يهاكتاباز  گراطبيعت بينيجهاندارد. چون افراد داراي 

 هدف اصلي تواننديممروج اين ترس آزاد هستند  هاسنت
ي وت طبيعنمايش از شه و يرهاساز انيزيبيك سالم،  -ارضايي خود

هيچ زيان، بدبختي، گناهي در آن نيست. لذت  فرگشت ما است.
  .ببريد

  
  ييگراجنسهم
 ۵مرد انيراگجنسهمبرابر براي ناحقوق ديوار شكستن  بهپيوسته گرايش  ونياله ريغ
بدون در نگر  هدر اين ميانند. چرا؟ زيرا باز هم هيچ كسي ردا ۶زن انيگراجنسهمو 

دو  ي جنسيرابطهاز گرفتن جنسيت، نژاد يا هر چيز ديگري كه در ماجرا دخيل است 
با ش بزرگساالن در زندگي خوي آنچه. نديبينمفرد بزرگسال با رضايت كامل آسيبي 

  به من كاري ندارد حتا رابطه جنسي و ازدواج. دهنديمانجام رضايت 
                                                 
5. Gays 
6. Lesbians 
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به طور كامل ريشه در  شكمابي ايانرگجنسهمهر چند مخالفت با برابري 
درست همانند مخالفت با ازدواج ميان نژادي كه تنها پنجاه  ديني دارد يكارمحافظه

 هم از ميان گرايانجنسهمبرابري  يهابانيپشتولي  ايمگرفتهسال از آن فاصله 
بودند. اين هم دليل ديگري براي مشتركات  نا باورمندانو هم  روانهيمخداپرستان 

  نسبت به بنيادگرايان ديني است. نا باورمندانبا  روانهيمبسيار فراوان مذهبيون 
  

  انديشيدن درباره جنسيت
برابري جنسيت در كشورهاي پيشرفته فاصله درازي را از دوران برنز پيموده  هر چند

 ماندهعقبدر چند فرهنگ  سال گذشته رخداده است. 200در  هاشرفتيپولي بيشترين 
زنان هم چون دارايي و اموال شوهران به شمار آمده و رفتار و حاكميت جنسيت به 

به زنان حق همكاري در رهبري فرهنگي . شديمرعايت در بيشتر تاريخ در غرب شدت 
ودن باندكي اي حقوقي و دار محدودشدهدر فضاي خانه و خانواده  شتريبو  شدينمداده 

بيشتري . مردان از حقوق فردي شوديمو مسلم فرض  وچراچونكه اكنون بدون 
ود خجنسيت قوانين و رفتارهاي در چهارچوب  يستيبايمنيز  هاآنبوده ولي  مندبهره

  .كنديمعمل 
ي . ولنمود ه چرخش تنديآغاز ب يشياندروشنچرخ در سده نوزدهم و بيستم 

ي با رويارويي متعصبان مذهباجتماعي در هر گام فرايند آن  يهاشرفتيپمانند ديگر 
  روبرو شد.

ي ليبرال توان بهتري براي سازگار يدارهانيدمانند  گراطبيعتافرادي با ديدگاه 
با دگرگوني و تغييرات نقش جنسيتي داشته و در بسياري موارد منجر به تغييرات 

بيخدا،  از آغاز ستينيفماصلي  يهاتيشخصاين اتفاقي نيست كه بيشتر شدند. 
آسماني  يهاكتابمتعصبانه  و مغزخشك يهاشهياندگرا و كساني بوده كه آزاد از ندانم

 راستكي هاخانمبرخي از كه چنداني ندارد  يشگفتجان از سوي ديگر  .اندبوده هاسنتو 
. فتندريمنشانه و مشكالت دشواري  يشهيربه عنوان  هاسنتآسماني و  يهاكتاببه 

اه آزادي در ر مانع نيتربزرگدين  كتاب آسماني و«، گفتيماليزابت كدي استاتون 
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 ، آن هم دراست اهانتدين درباره زنان تحقير و  يهاآموزه يزنان است. تنها معنا
 7 را در بخش يشيآزاداندو  ستينيفم(جزييات بيشتري درباره .» باالترين درجه

  ببينيد.)
اه كه ديدگ نيستشناسايي دين به عنوان بخشي از دشواري به معناي اين 

 افتهيمانازسجنبش  است.داشته  انديشيروشنبه سوي  درنگيبسفري  گراطبيعت
ا زنان با توجه به رفتار برابر ب ياموشكافانهار نگاه دقيق و چنابه تازگي  انديشيروشن

 بنگريد به( .اطمينان يابد براي زنان در جنبش انداخته تا از برابر حقيقي ميدان فعاليت
 كاري را بدون نيچنچون آزادانديشان  نهيهرآولي  براي جزييات بيشتر.) 14بخش 

آن نسبت به  آوردره دهنديمو دست و پاگير دوران برنز انجام  سوديبيادگارهاي 
  انجام اين روند با شيوه ديگر داراي اطمينان بسيار بيشتري است.

  
  

  پذيرش مرگ
  

بدون . بسياري از مردم ديآيمواضح و روشن است: من از آن بدم نگرش من از مرگ 
 كهنيا. شنديانديمتوجه به شيوه انديشه آنان درباره رخدادها پس از مرگ مانند من 

چالش زنده بودن است. حتا شايد چالشي  نيتربزرگخواهيم بود روزي ديگر زنده ن
اين باشد كه دريابم افرادي را كه دوست دارم نيز روزي خواهند مرد. دو  ترسخت
  بدتر، انگشت شست دو تا رو به پايين.برابر 

تصور است كه در واقع ما اين يك راه براي برخورد با واقعيت سخت مردن 
و باز دوباره روزي با افراد  ما تنها به جايي خواهيم رفت -بعد از اين همه نخواهيم مرد

را دوست دارم. ولي كساني كه داراي ديدار خواهيم كرد. اين انديشه  يداشتنوستد
 ر استبهت .شودينمكه آرزوها هميشه برآورده  داننديمهستند  گراطبيعت بينيجهان

  صادقانه با وضعيت خودمان برخورد كنيم.
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) 11و  4 يهابخشاپيكور يكي از فيلسوفان يوناني (بنگريد به 

استي به ر توانندينمزيرا  ترسنديمبيشتر مردم از مرگ  ديگويم
نيستي را باور كنند. انسان بايد دريابد كه مرگ نيستي است. سپس 

تا هنگامي كه هستم، مرگ نيست و زماني كه مرگ «، دهديمادامه 
 توانمينمهست من نخواهم بود. چرا بايد از چيز بترسم كه هيچ گاه 

 »آن را تجربه كنم؟
  

  ن نيكي است.سخ
در ميان دو كران  هاانسانرا پيشنهاد داده:  ٧اپيكور هم چنين استدالل تقارن

وضوع به و اين مپيش از زاده شدن نبوديد ها سال ونيليم. شما كننديمنيستي زندگي 
(البته تفسير آزاد از سخن تواين). اگر نيستي  سازدينما را نگران و ترسان هيچ رو شم

براي شما نيست پس از نيستي آينده نيز نبايد  يآورترسپيش از زاده شدن موضوع 
شاركت توانايي م نكهيامگر  -لحاظ معناي واقعي لغوي سخن همانندي است بترسيد. از 

اقي ان خود ببعدي را داشته باشيد. از سوي ديگر شما در خاطرات دوستدارزندگي در 
به ويژه  -ستاوردهاي شما در اين جهان در يادها خواهد ماند د و دخواهيد مان
  كمي نيست.ي شما كه جهان را بهتر ساخته است. كمك دستاوردها
ك ي ذيرند.پمردن را ب دين يهايتسلبدون  كنديمدم كمك به مر ين دلداراي

ان . نه ديو و نه شيطروديماميتاز: هنگامي كه ديگر بهشت مهم نباشد جهنم هم با آن 
 هاجرنو  هاترس يهمهنيستي به معناي پايان  د.شو نه شراره آتش كه مايه ترس با

  نويد واقعي آرامش مطلق است.است. يعني براي من و بسياري از بيخدايان 
  

  ... بدون شوخيود گفتنربد

                                                 
7. Symmetry argument 
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. آورنديمبيخداياني كه هيچ گاه ديني نداشته هميشه مرگ را هم چون پايان به شمار 
ه ك. ولي كساني شوميمسوگوار اندوهي جاودانه  ميدهيمهنگام كه عشقي را از دست 

 فيتوص» ٨دوم عزاي«آن را هم چون  هازمانبيشتر زماني به قيامت باور داشته 
كه ناچار  ابدييدرماز كنار گذاشتن دين كاتوليك پس  ديگويمجوليا اسويني  .كننديم

زيرا  و اكنون ديگر زنده نيست شناختهيماست پاياني بر زندگي هر كسي بگذارد كه 
  مرده هستند. هاآنكه  كردهينمدر زمان خداپرستي به هيچ وجه گمان 

هر كارشناس سوگواري به شما خواهد گفت كه روبرو شدن و تجربه كردن 
امت و وجود قي. تا هنگامي كه احتمال باشديماز انكار  تردرستو  ترسالماندوه بسيار 

ز و پرهي يااندازهتا  توانديم جهان ديگر پنجه به انديشه و دل كسي انداخته باشد
 ازبرا از شناسايي راستين افسوس و دريغ اجتناب در ميان بوده يك نشانه كه شخص 

شده بارها و بارها  نيديبكه  يگريدداستان خودداري جوليا را از كسان  من .دارديم
يرا ريسته و براي از دست دادگان گريسته زناچار به گذشته نگ گفتنديمكه  -شنيدم 

به راستي ديگر در ميان ما نيستند. اگر به جاي  هاآنكه  كردهينمتا آن زمان گمان 
ايان پ همان اندازه طبيعي كهدرست  -بپذيريدمرگ خود و ديگران به عنوان پايان آن 

ي از پس اين كار سخت برآييد ول ديتوانيم -با مرگخانگي  يداشتندوستيك جانور 
  كار مهم گفتن بدرود واقعي است.

  
  زندگي يهاتيمحدودپذيرش 

زندگي را به خودي خود ارزشمند و اضطرار  توانديمشناختن مرگ به عنوان واقعيت 
ا كه حت سازديمار پرمعناتر ياين روي خوب مرگ است: مرگ زندگي را بس بخشد.
  به پايان است.صادقانه از باور  ترمهمبسيار 

. استبه خوبي اين انديشه را به تصوير كشيده  ٩لواشك هميشگيو فيلم كتاب 
نوشيده و زندگي جاودان  ياچشمهاز  كه شوديمبازگو  ياخانوادهداستان در آن 

و از آن به  -زندگي جاويد خود بوده  87در سال  هاآنزمان داستان  . درابندييم
                                                 
8. Second grieving 
9. Tuck Everlasting 



 
 
 

  —————————— : زيستني سراسر بدون باور به خدا4دفتر 
 

 

٤٩٦

زرگ تغيير نكرده و ب هاآنبا بيرون رفتن از دايره مرگ و زندگي  شدت بيزار هستند.
 يهمان گونه كه يك .گذارديم هاآنكه زندگي از كنار  كننديمولي احساس  شوندينم
ناك ترس آغاز نشدهمرگ به اندازه زندگي  ديگويمكتاب به خوبي  يهاتيشخص از

  لي.بسيار عا» تنها بايد زندگي كني - ناچار نيستي هميشه زنده باشي« نيست.
  

  

 
 .شوديم ترپرارزشزندگي با اين واقعيت هميشگي نبودن آن بسيار 

 در خودآگاهي انسانبزرگي  يشانسخوش به عنواناين زندگي  درك
به صورتي  هرلحظهساختن گرفتن در نيرو اي براي خميرمايه

بايد خندان با هر بامداد  هاانسانما . شودمي ارزشمندباورنكردني 
ه كنيم ك هينه گردر حال هستيم  چونم ياز خواب برخيز خوشحالي

  جاودانه و ابدي نيستيم. چرا
  
  
  

  واقعيتجهان زدگي از عجايب نو در شگفت
  

 چون . هر اتم از وجودم از آغاز زمان وجود داشته وهستماز جهان  ياذرهبيدار شدم ديدم كه 
تي از ميان برود باقي خواهد از ميان برود هر ذره از وجود تا زماني كه گي تواندينمماده 

تاريخچه از كتاب  ١٠(ندانم گرا) بيل بريسون انگيزشگفتاز نويسنده  يقولنقل باماند. 
بايد گفت كه هر اتم از پيكر ما كمابيش بدون شك پيش  ١١كوتاهي از كمابيش هر چيزي

پديده ديگر نيز بوده  هاونيليمسازنده همين اتم بوده و  ستارهما آمدن وجود از به 
  از اين جنبه همگي ما شگفت انگيز هستيم. است.

                                                 
10. Bill Bryson 
11.  A Short History of Nearly Everything 



 
 

  گرا: ديدن گيتي از چشم يك طبيعت16بخش  ————————

 

٤٩٧

كه در  است ييهايشگفتما تازه يك نمونه از  يهااتم زيانگشگفت ينهيشيپ
سنتي  ادياندر ديدگاه كه  يزيانگشگفت يهانشان، شوديمديده  گراطبيعتديدگاه 

 شايصلاديده نشده است. كارل ساگان گفته ديني كه محور  -تا كنون كمدست -هرگز 
 توانديمبا دانش تكيه كرده  هكهنه نيست بلكه بر بزرگي گيتي آشكار شد يهامتن

ا به نمايش بگذارد. ترا كنوني  يهانيداز عجايب  يترفراوانو  تربزرگابهت بسيار 
  طبيعت را گرم نگه خواهند داشت. يهايشگفتتنور  ايمانبيآن زمان افراد 

  
  بررسي پارسايي و معنويت يك بيخدا
و  شوديم شنيده با لحني تحقيرآميزو  داركشفقر معنوي. اين عبارت بارها به صورتي 

را دريابيم. در پاسخ يك دوست مسيحي كه  گويندهسخت است كه منظور شخصي 
پرسيد، گفتم منظورش  امخانوادهدرباره دستاوردهاي معنوي در خانه به وسيله من و 

  از معنويت چيست.
رابطه روحي داشتن با خدا و  -كه  ديدانيم. معنويت، خوب..«اين خانم گفت، 

  »پذيرش او به عنوان راه رستگاري.
زيركانه باشد. ولي  ياحقه توانديمبدون دين  درست است انجام چنين كاري

 90ه ك دهميمواقعي انساني است من تعريفي را ترجيح  يهاارزشاگر نگر از معنويت 
  تا كنون زيسته را محروم نسازد. ييهاانساندرصد 

از همه سو مورد نكوهش » معنويت ولي نه نوع ديني« نديگويمكساني كه 
كه بكوشيد جايگاهي در ميانه  دهديم. اين وضعيتي زماني رخ اندگرفتهفراوان قرار 

طرح كنم م خواهميمولي اين افراد ادعايي را پيش كشيده كه من نيز هم اكنون  بيابيد.
انحصار  مانگيبمنبعي براي معنويت باشد ولي  توانديم افتهيسازمانسنتي  يهانيد -

آن را در دست ندارد. براي درك علت آن بگذاريد تا تعريفي از معنويت بدون 
  وابستگي به دين ارائه نمايم.
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ست. ا و هشيار بودن يبيدار پيرامونمعنويت در بهترين تعريف خود
دگي زناز  روياگونهبراي واال ساختن اين جهان مادي، تجربه كوششي 

دان جودي آگاه و سپاسگزار در ميبودن موانگيز رسيدن به شگفت باو 
 توانديم. معنويت داشته باشد توانديمهر كسي  كنندهرهيخاين جهان 

 واندتيمالزامي نيست. دين در زمينه ديني وجود داشته باشد ولي 
در  هازمانگاهي هشياري و بيداري را بهتر سازد ولي درست بيشتر 

  .رديگيمسر راه بيداري و هشياري واقعي قرار 
  

برخي از بيخدايان هيچ دلبستگي به اين جستارها ندارند ولي بسياري نيز به 
 يهاوهيشدلبستگي دارند. براي بيخداياني كه به اين مسائل دلبستگي دارند  هاآن
ار كشخص را از جستارهاي روزمره رهايي بخشيده و مايه  توانديمزير  يگراعتيطب

  مغز در امور متفاوتي گردد: كردن
  
 اگر گمان كنيد مراقبه يا مديتيشن حالت مخالف و در روبرو ١مديتيشن :

. مراقبه درباره هشيار بودن از بودن خويش، ديانگرفتههشياري است نكته را 
راي بزرگي ب ياوهيشمراقبه  نشئه بودن. افزون بر اين نه حضور در لحظه است

 متمركز كردن خود در زمان حاضر است.
 رتمركز شديد ب : زماني كه به طور كامل در لحظه حاضر باشيد با چنان٢تچان 

كار در حال اقدام كه گذر زمان را از ياد ببريد سپس ناگهان به ساعت نگاه 
 يهاالتحاين حالت تچان است. اين يكي از  -كنيد و ببينيد كه نيمه شب است 

به آن وارد شود.  توانديماست كه شخصي  ارضاكنندهپر معنا و به طور ژرف 
 اين معنويت سكوالر است.

  
 

                                                 
1. Meditation 
2. Flow state 
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 ييهايسرگرمبرخي از مردم براي رسيدن به حالت تچان مجذوب 
يا  دخواننيميا  نوازنديموند. برخي شمانند نقاشي يا درودگري مي

. ديگران خود را در گفتگوهاي ژرف يا مطالعات سازنديمآهنگ 
ام در هنگتچان كه حالت  شوديم. سازنديمآتشين و پرتنش غرق 

ورزش يا هنگام غرق شدن در بازي ويدئويي رخ دهد. (بله من تازه 
به معنويت پيوند دادم و در اين سخن نخستين ويدئويي را  يهايباز

را جستجو كنيد تا » ٣ويدئوي يهايبازمعنويت «تن نيستم. بر خط 
زير نبايد كه معنويت ناگ ديافتيدر نكهياپس از  .)گويمميببينيد چه 

فتي براي رسيدن به شگ آنگاهو گم شده شما تچان است  باشد ديني
. دهديماحتمالي خود را نشان  ره ،و بهبود بخشيدن به حالت ذهن

 »من در حالت تچان هستم، مذهبي نيستم«بگوييد،  ديتوانيم آنگاه
 »دارم تنها هوشيارم.نايمان «، دييبگويا حتا  -

  
  طبيعت يهايشگفت رفتن به استقبال

سرد و خالي از  گمانيببدون خدا  بينيجهانكنند كه يم احساسبسياري از مردم 
خن هميشه درست ضد اين س شيكمابشگفتي است. ولي كساني كه دين را رها كرده 

. البته دين مردم را از ستايش و تحسين طلوع خورشيد يا زاده شدن نوزادي نديگويمرا 
ه كشف ك ابندييدرميي درآمده گراطبيعتولي اين افراد تازه به سلك . كندينممنع 

فرايندهاي طبيعي پنهان در پشت چنين عجايبي كمابيش هميشه مايه ستايش و سپاسي 
يار شكوه بس - شوديم يشتندر برابر شكوه شگفتي خو ترقيعمبسيار ژرف و 

يعت طب يهايشگفتز كوچك ا ينمونهبراي ديدن » خواست خدا.«از  زتريانگشگفت
  بنگريد به سياهه زير:

  
 وجود دارد. ميدانيمبوده كه  ياستارهاز مواد  شدهساخته يهاانسان 

                                                 
3. video games spirituality 
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  مايل) بر  68400كيلومتر ( 110079كره زمين در فضا با شتابي نزديك به
 .كنديمساعت حركت 

 كنديمحركت  هاانگشتنزديك به شتاب رشد ناخن  هاانسانزير پاي ما  هاقاره. 
  اي هر فردي از مادر و نيمي ديگر از پدر او است.انيدنزديك به نيمي از 
  ،ا نواخته شده بپيوسته  سمفونيو حتا هويت فردي شما با  هاشهياندخاطرات

 .رديگيمالكتروشيميايي در مغز شما شكل هاي تركيب
 در روي زمين خويشاوند است با داشتن اجداد  يازندهبا هر چيز  هر فرد

بلكه با نهنگ، باكتري، درختان سرخ چوب و  هامونيمنه تنها با  -مشترك 
 روبرو خانه... حتا با موز خويشاوند است. يهاچمن

  خورشيد كه هم زمان به ميلياردها مولكول هوا  يهاشرارهاز  ترگرمآذرخش
 تاب حركت كرده و پشت سر شكافيبا ش فوق گرم يهامولكول .كنديمبرخورد 

ز ابزرگي تندر غرش . گذارديمبر جا  نزديك به يك و نيم كيلومتر خألاز 
 .كنديمرا پر  خألتركيدن ميلياردها مولكول 

 وجود دارد كه عضو كيهان از اين ستارگان در  ۴نزديك به يك ميليون ميليارد
در جهاني ميليارد سال نوري  12 در طولاست كه يكي از صد ميليارد كهكشاني 

كه داراي ساختاري منحني به هم بافته شده از فضا و زمان كشيده شده و در 
به وجود آمدن شرايط درخور و درستي شده كه ي مايهخمير دروژنيهآن 

 فرگشت يافته است. ۵سرانجام به جاستين بيبر
 .هم چنين استفان هاوكينگ ... 

  
ين موارد را روشن ساخته و هر يك به طور بنياد فرايندهاي طبيعي هر يك از ا

  .سازديمشيوه نگاه من به جهان را دگرگون 
 يارهذحتا شر ياد گرفته ب آنچهاز و موارد فراواني ناشناخته مانده ولي  هانكته

 .كنديمنبرده بلكه آن را تقويت  گفتي را از ميانفهم و آگاهي ش. كاهدينماز شگفتي را 
                                                 
4. Trillion 
5. Justin Bieber 
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 يهايگفتشجهان طبيعت به طور كامل بر  يباورنكردن يهاشگفتكه  ننديبيمبيخدايان 
  جهان كنترل شده با دستان ناپيدا برتري دارد.

  
  درك مفاهيم و معناي فرگشت

كي از ي. دهنديمي درباره پيامدهاي پذيرش فرگشت هشدار گاه ناگرايآفرينش
 يايناده شود كه داگر به كودكان آموزش «اين است كه  هاآنهشدارهاي تكراري 

ده و زنباقي « نديگويمهم چنين » انند جانوران رفتار خواهند كردم، آنان جانور بوده،
(من هر .» شوديممايه خشونت و سنگدلي به حد و مرزي  ماندن سازگارترين جاندار

ولي زمان بسنده و كافي براي يافتن جزييات  .)امآورده 15دو اين سخنان را در بخش 
واال و  واقعي آن زيبا، راتيتأثيد و درخواهيد يافت كه هفرگشت اختصاص د

  است. زيانگشگفت
  

  

 
بوده ولي دانش  شدهراندهفرشتگانهاانسانكهآموزديمدين
ارتقا يافته هستند. آموزه  ييهامونيمدر واقع  هاانسانكه  آموزديم

 در انسان شود انگار كه يارزشيبمايه احساس شرم و  توانديمديني 
. ولي آموزه دوم سبب به وجود مياشدهخودمان سبب بدبختي خويش 

نجا كه انسان توانسته تا بدي شوديمآمدن احساس شگفتي و سپاس 
ده و شاست كه با دانش تقويت طبيعي و عادي ديدگاهي برسد. اين 

گاهي  هاانسانبله درست است  .سازديمو سربلند  نيبخوشمرا 
ج اطفال فل هاانساندارند. ولي  آفريقاييكرداري مانند بابون يا ميمون 

را نيز درمان كرده، گيتي را اندازه گرفته، سازمان ملل را ساخته و 
 توانديم. بشر هميشه اندنوشتهرا  ١مانند تار شارلوت ييهاكتاب
ولي در نگر داشته باشيد كه نيا و اجداد  داري بهتر داشته باشدكر

                                                 
1.  Charlotte’s Web 
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درست رفتار  هاانسانكه  گويمميمنسباكتري بوده پهاانسان
  .كننديم

 
 سازديمن» به داشتن كرداري مانند جانوران«را ناگزير مپي بردن به حيوان بودن 

تا احساس عميق خويشاوندي با جانداران ديگر داشته باشم. اين  سازديمبلكه ناچارم  -
است كه با فرگشت تقويت  بينيجهانيك  يهاداللتو  هاچم نيتربزرگيكي از 

ون افزاز خويشاوندان است.  يادوبارهديدار در واقع در جنگل  يروادهيپ آنگاه. شوديم
چك بر روي كو ياشاخهتم بلكه بر اين هنگامي كه دريابم آخرين فرآورده فرگشت نيس

 كردميمغروري را كه در پاراگرف پيشين حس  آنگاهدرخت پيچيده و بزرگ زندگي 
  و باز هم شگفتي. -با دوز درستي از فروتني تعديل شده 

  
  

  كشف و تعريف معناي زندگي
  

، دهديماگر باور نداريد كه خدايي هست كه خواست الهي او به زندگي شما معنا 
 يريگميتصمبخواهيد به آزادي شايد بيابيد.  را شزندگي خوي معنايناچاريد خودتان 

به ويژه در  -براي مردم باشد  توانديمبراي خود انديشيده كه همه زندگي شما 
 . ولي گويا انديشه تصور كردنكشوري با وسواس جدي براي آزادي فردي متحدهاالتيا

دون كه زندگي ب ترسنديم هاآن. است ناكترسد از افرامعناي زندگي براي بسياري 
  خدا زندگي بدون معنا نيز باشد.

 توانديمهم چنان كه در بسياري از ديگر جستارها اين كتاب ديديد خدا 
 :يدبگو توانديمهدف باشد. يك انسان مذهبي تجو معنا و چهارچوب خوبي براي جس

 هاالسو پس از  و نيايش كردمدعا  روزشبانههدف خدا از آفريدن من چيست.  فهميدمنمي
اد . من هيچ زماني اين اندازه شروشن ساخت ]گذارديم نجايامعنا را در [با مرا دل برآورده نشدن خدا 

  .امكردهون هدف خلقت خود را در زندگي پيدا رو كامروا نبودم. در اين هنگام با همه وجودم و از د
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داشته و آن را چنين بازگو  ياتجربهد چنين ييك شخص بدون ايمان نيز شا
  نمايد:

انديشه بدون  هاسالو پس از  دهيشياند روزشبانه. در زندگي خودم نداشتم يمن هدف راستين
اد و شندازه . هيچ گاه اين ارساند ]گذارديم نجايا[معنا را در به اين تفكرات جدي مرا سرانجام  ،نتيجه

  .امافتهيكه هدف راستين زندگي خويش را  دانمميكامروا نبودم. من با تمام وجودم 
 نچهآتفاوت بسيار كمتري از  نيديبو يك شخص  دارنيدباز هم يك شخص 

ري ؛ ديگروديمرا به خدا نشانه  شانديشيدن خوينوك . يكي رود دارندانتظار ميكه 
كه خدا هدايتش كرده؛  كنديم. يكي حس دانديمانديشيدن خويش را از مغز خود 

 داننديمهر دو  با ذهن و اطالعات خودش هدايت گشته است. كنديمديگري احساس 
  .اندنبودهچه زماني شادكام بوده و چه زماني  كه

نم را خودم برگزي امنهيگزكه  دهميمبا فرض توان انتخاب داشتن من ترجيح 
يار است. زندگي به اين شيوه بسبيشتر بيخدايان نيز همين باور كه  كنميمو گمان 

ه ك نميگزيبرمرا  ياخانهم و نگزيپرمعناتر است. من شخصي را بر ازدواج برمي
كنيم.  تربيتكه بچه داشته باشيم و  ميكنيمنم. ما انتخاب در آن زندگي ك خواهميم

واقعيت اين است  بهر حال نويسنده شوم. خواهميمآموزگار باشد؛ من  خواهديم يخانم
كه ما هرگاه خودمان انتخاب كنيم اين تجربيات بسيار پرمعناتر از هنگامي است كه 

غل ما را شانتخاب كرده، تصميم بگيرد بچه داشته باشيم و خانه و  يگريدمرا همسر 
ار كمتر بسي ميديگزيبرمهماني باشد كه خود ما  هاانتخاب حتا اگر اين انتخاب نمايد.

  است. ارضاكننده
  

  

 
چندان متفاوت از  در واقع گراطبيعتبينيجهانهدف و معناي در

ناني درباره هدف يا احساس يبي اطم نيست. داراننيد بينيجهان
مايه نوميدي و خشم  توانديم زندگي معناي دلخواه را ندارد نكهيا

ي ولي كسان است. رسانكمكانديشه خدا  هاانسانشود. براي برخي 
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ا و ترسناك ر زيانگدلكه به خدا باور ندارند ناچار بايد همه اين راه 
 خودشان سپري نمايند.

  
  .شناسمينمهمان گونه كه پيش از اين گفتم من هيچ راه ديگري را 

  
  

  پرورش كودكان با خردورزي مستقل
  

مستقل  آزادي انديشيدن هاارزش نيتريدرونباالترين و يكي از بيشتر بيخدايان  يبرا
قوق ح بخواهنداست. بنابراين هم چنين منطقي است كه بيشتر پدر و مادران بيخدا 

  مستقل رعايت شود. يشهياندكودكان براي داشتن 
درباره جهان طبيعت به كنجكاوي نيرومندي  پدر و مادرم من در وجودم يك

به خاطر آن بسيار  ووجود آورده و من آزاد بودم كه خودم درباره آن بينديشم 
ر داشته ه باوچبه آننساخته تا گمان كنم بايد هرگز مرا ناچار  و مادرمپدر سپاسگزارم. 

را  ياژهيو پرسش توانمينمداشته و هيچ گاه به من نگفتند كه نبايد يا  هاآنباشم كه 
م را خشت به خشت بر روي هم درك دبنيا و بپرسم. من باورهايم را خودم ساختم

  گذاشتم.
يرا باور داشتم ز آنچهدرست دانستن  راستينتيجه اين روند اعتماد عميق به 
ن بزرگ را به م يهاپرسشكسي پاسخ هيچ  من خودم بنياد همه آن را گذاشته بودم.

نياموخت و هرگز به من گفته نشد كه بايد به چيزي باور داشته باشم چون فالني و 
را كه پشت هر يك از  ياتجربهمنطق و گر از سوي ديفالني گفته حقيقت دارد. 

  .دانمميمن نهفته را  يهادگاهيد
  را بازگو نمايم.داشته برايم كه ارزشي  توانمينم
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به عنوان پدر هميشه به كودكانم فشار آورده كه خود را از زير نفوذ 
 يشند.و به طور مستقل بيند دهيكشمن به عنوان بابا بيرون  سنگين

 پرسنديم ريناپذابطالهرگاه از ديدگاه من درباره مسائل بزرگ 
 كنميمولي همواره يادآوري  كنميمتشريح  هاآنديدگاهم را براي 

و متفاوت را يافته و از نظرات  ناهمسانكه بايد افرادي با نظرات 
  و سرانجام خودشان تصميم بگيرند. –آنان نيز آگاه شده 

  
ستي آيا عيسا به را«يد سنزديك به هشت سال داشت و پرپس زماني كه دخترم 

اني گمان نكنم، نه. گمان كنم اين تنها داست«گفتم، » پس از مرگ رستاخيز داشته است؟
. ولي با مادربزرگ باربارا هم گپي بزن است تا ما احساس بهتري از مرگ داشته باشيم.

 براي خودت تصميم بگيري و يتوانيمديگري دارد. بعد  فكر بزرگمامانكه  دانممي
  »حتا تصميم خود را تغيير دهي، هزار بار، اگر دوست داشته باشي.

كه پدر و مادران بيخدا همين رويكرد را در پيش گرفته  دانستمينمپيش از اين 
انجام شده تا كنون از آن آگاه شدم. يك  ينظرسنج نيتريعموميا نه ولي سرانجام با 

و كانادا  متحدهاالتياميالدي) از پدران و مادران در  2006( 1385نگرسنجي در سال 
گفته كه » بسيار مذهبي«درصد والدين با برچسب  90روشن ساخت كه نزديك به 

كودكان خود را به ويژه براي باور به عقايد خويش تربيت كرده در حالي بيش از  هاآن
 كودكانشان خواهنديم اهآنكه  داشتهدرصد پدر و مادران با هويتي بيخدا اعالم  90

ميالدي) از  2012( 1391سنجي گسترده سال نظر. هويت ديني را خودشان برگزيند
  پدر و مادران به وسيله وندي توماس راسل كمابيش نتيجه همانندي را نشان داد.

خوب چرا؟ چرا بيخدايان چنين جستار مهمي را به بخت و شانس واگذار 
  را ببينيد: هاليدل؟ اين كننديم

  
 بلكه آن را به كودكان خود گذارندينموا» شانس و اقبال«در واقع آن را به  هاآن .

 .سپارنديم
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  از تجربيات دوران كودكي خويش پرهيز نمايند. در زمان كودكي  خواهنديمبرخي
به بسياري از بيخدايان گفته شده كه بايد چه باوري داشته باشند و گاهي حتا با 

ات . بنابراين تجربياندشدهمذهبي مانند جهنم يا غضب خدا ترسانده  يهاشهياند
از  هانآرا نسبت به تلقين به هر كودكي حساس ساخته و تا  هاآندوران كودكي 
كرده و به وارونه آن به سختي بكوشند. از سوي ديگر كساني مانند  اين كار پرهيز

 شند.با مندبهرهين برتري كودكان از هم خواهنديمداشته مستقل من كه روندي 
  

كودكان خويش را بيخدا بار تا  كوشنديمبيخدايان در نتيجه شمار اندكي از 
تا جاي ممكن كودكان را از هر گونه برچسبي دور نگه گرايش دارند  بلكه بيشتر آورند

نند اگر كودكان من هويتي ديني را برگزي داشته تا بتوانند خود راه خويش را برگزينند.
وي صداقت، كنجكا يهاارزشبا راهي كه بوده  رازمثبت اب يهاراه مطمئن هستم يكي از

چيز برگزينند كه من  هاآن. اگر اندافتهيو همدردي منطبق و جور بوده كه پرورش 
 يمانند هر جستار و موضوع ديگرگمان كنم چندان مثبت نيست مطمئن هستم كه 

 هاآنه عشقم ب گمانيبناراحت نشده و  هاآنيي خواهيم داشت. ولي از درباره آن گفتگو
اين هم رويكردي ديگري است كه در ميان پدر و مادران  – شودينمبه هيچ رو كمتر 

  بيخدا و پدر و مادران مذهبي ليبرال مشترك است.



 

 

 
  
  
  

  17بخش 
 مياندن در بوبيخدا 

  انخداپرست
  

  در اين بخش
  هانيديب با چشمانفرهنگ ديني ما مشاهده 
 آمادگي براي دانستن درباره دين حتا در صورت مذهبي نبودن 
 جنگ يا صلح انتخاب 
  خانواده مذهبيبيخدا بودن در 

  
دين داراي نفوذ و حضور بسيار بزرگ در جهان است. از هر شش تن پنج تن به عنوان 

از  متأثرخداپرستي شناسايي شده و تاريخ و فرهنگ جهان انواع باورمندان به 
  مذهبي است. يهاشهياند

، ولي كنميماشاره » دين را كنار گذاشته«گاهي به بيخدايان به عنوان كساني كه 
 روديمهر اندازه كسي كه با دوچرخه به سر كار . شوديمي مايه گمراهي كماين گفته 

گارد. دين را ناديده ان توانديمترافيك را ناديده انگارد بيخدا هم به همان اندازه  توانديم
 يهااسممردين هنوز در يا نروژ  سيانگلدر كشورهاي به طور نسبي سكوالر مانند  حتا

 خود هاساختمانمهم شخصي، هويت فرهنگي و حتا در معماري و  يهامراسمعمومي و 
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، كه كشوري با تراز باالتر اعتقاد هست، دين در متحدهاالتيادر  نجايا. دهديمان شرا ن
اجتماعي، از سرسپردگي به  يهايمشخطسياسي گرفته تا  يهايسخنرانهر چيزي از 

 هاانوادهخعمومي گرفته تا سفره شام  يادبودهايپرچم تا شعارهاي بر روي اسكناس و از 
  .دهديمخود را نشان 

 .دازدپريماين بخش به برخي مسائل و جستارها بيخدا بودن در جهاني مذهبي 
  
  

  مذهبيبا اكثريت زندگي در فرهنگي 
  

بخشي از چالش بيخدا بودن مانند هر اقليتي يافتن راهكاري براي چگونه زيستن در 
ا حل ر بسياري يهاپرسشت. يك بيخدا ناچار است كه براي خودش ميان اكثريت اس

كند: آيا بايد درباره باورهاي خودم رك باشم يا بايد خاموش نشسته و اجازه دهم 
ده مذهبي ش يهاسنتمراسم و  اليخيبد يديگران مرا مانند خود فرض كنند؟ آيا با

از حق  توانميمرد شوم؟ چگونه  هاآندهم يا بايد با خنده از كنار  رييتغرا  هاآنيا بايد 
و هنگامي كه  –كه حقوق ديگران را زير پا گذارم نآ بدونآزادي خودم دفاع كنم 
ه د؟ آيا درست است كشپاسخ من چگونه بايد با گذارنديمديگران حقوق مرا زير پا 

است؟ اگر داراي  آورانيزنادرست يا  كنميمباورهايي را به چالش بكشم كه گمان 
اجازه دهم براي خود تصميم را بيخدا تربيت كنم يا  هاآنباشم آيا بايد  يودكانك

مطمئن شوم  انمتويمبگيرند چگونه  خودشان تصميم دوست داشته باشم تابگيرند؟ اگر 
  ؟كنمينمخودم را به آنان تلقين  يهادگاهيدكه 

پاسخ  هاوهيشاجتماعي و برخي  يهاچالشزير من به برخي از  ييهابخشدر 
  .اندازميمنگاهي  هاآنبيخدايان به 

  
  انتخاب راه مبارزه، دانستن قوانين
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كشورهاي غربي داراي ترازهايي از آزادي عقيده براي افراد است. مداراي مذهبي  شتريب
ش هميشه راهكاري عملي براي متوقف كردن مردم از كشتار به دليل بيرسمي كما

به عنوان پرتوهاي طبيعي در  ييهايآزاد امروزه چنين است. هاي اعتقاديتفاوت
است. در اين جوامع همه به طور كامل معناي  شدهرفتهيپذجوامع متمدن  تاروپود

  درگيرهايي مربوط به گذشته است. يهمهرا دريافته و خوشبختانه » آزادي عقيده«
 يهاليدلخوب البته... باشد، شايد اين جورها هم نباشد. با وجود آزادي عقيده به 

  عموميت داشته باشد:شايد  هابينيجهانزير هنوز درگيري ميان 
  كنندهديتهد توانديممخالف  يهاآموزهخصي بوده و مشاهده شعقايد ديني بسيار 

 ديده شود.
  فرمان «داراي يك نقشه حكومتي براي تغيير دادن جهان بوده (مانند  هانيدبرخي

با تاريخ يا حكم الهي (يهوديان  هاآن مليتمشروعيت  كهنيا هيا باور ب» ١بزرگ
 رسيده است. )متحدهاياالتارتدوكس در اسراييل يا امت واحده مسيحي در 

  ن دين را چو» سازشكاري«نابودي دين را هم چون هدفي نهايي و برخي بيخدايان
 .داننديمبرابر اين هدف  سد و مانعي در

  زير پا گذاشتن حقوق ديگران شخصي و  اعتقاداتامكان دارد كه مرز ميان انجام
 ناروشن و مبهم باشد.

  ديگر يا چهارچوب اين انتقادها  هابينيجهانهمه افراد جامعه حق انتقاد آشكار از
 .شناسندينمرا به رسميت 

  يك  حق ناباوري به هيچ رندهيدربرگبسياري از مردم آگاه نيستند كه آزادي دين
 .شوديمنيز » آزادي دين شامل آزادي از دين«يعني  –نيز هست 

با تنوع فراوان ديني روبرو هستيم باز هم شاهد  ياجامعه باكه  زمانيحتا 
زون بر اف فراواني از سوي مردم هستيم. يهاخشونتو  قروچهدندان، هاسوءتفاهم

پس از به در مانهاتان) » ٢زيرو گراندمسجد «درگيري ميان اديان (مانند كشمكش 
ه ك معترض به مواردي هستندبشنويد كه شايد از اعتراض بيخدايان توافق رسيدن 

                                                 
1. The Great Commission آخرین فرمان عیسا درباره جھانی بودن مسیحیت 
2. Ground Zero Mosque 
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ر ضد ببا بوي مذهبي  ايتوافقنامه گذاراناستيسشايد  .نبايد باشد كننديمگمان 
بنيادي تصويب كنند، ده فرمان بر روي سنگ كنده و بيرون از  يهااختهي پژوهش

ش دبيرستاني از بلندگو آيتي از كتاب آسماني پخ دادگاهي نصب شود، پيش از فوتبال
شود يا نام خدا بر روي اسكناس و سوگند تابعيت بيايد. شايد اين احساس به وجود 

خود به ديگران بوده و در اين روند  يهاآموزهدر حال تحميل  دارنيدكه اكثريت  آيد
  .كننديمحقوق خودمختاري من بيخدا را لگدمال 

كه  ندكنيمخشمگين شده، حسي پيدا  هاپرسشاز اين  مذهبي افرادبسياري از 
رمندان باو انگار آزادي ابراز عقيده آنان زير يورش قرار گرفته است. حقوق مسيحيان و

و  خانگي يهاانجمن، داشتن يقلبآزادانه  اعتقاداتبه ديگر اديان براي پرستش و 
هيچ ك مشترگر در فضاي پرستشگاهي هرگز نبايد زير پا گذاشته شود. از سوي دي

  دست و پاي پيروان غير از مرام خودش را ببندد.كسي نبايد 
 1845خورشيدي ( 1224ي جنوبي در سال هاستيباپتزماني كه فرقه ديني 

قليت ا هاآنگرديد، اعضا آن درك درستي از اين مفهوم داشتند. گذاري ميالدي) بنياد
ميل يا كودكانشان تح هاآناز خدا به  كوچكي بوده و راضي نبودند تا ديدگاه اكثريت

 ن حمايتآگذاري اعالميه بنيادو در هاي جنوبي ستيباپتود. بنابراين در گردهمايي ش
 ه شدهنوشت يادگذاريبندر سند  .وجود داشتاز جدايي دين از سياست  سنگين و جدي

 هانآ». دولت هيچ حقي براي مجازات و كيفر ديدگاه مذهبي به هيچ عنوان ندارد«كه 
 و مدارس هاآموزشگاهبا چنگ و دندان جنگيده تا مطمئن باشند كه ادارات دولتي و 

ه اعالم داشتند ك هاآن. رديگينمقرار  يعمومي دولتي هيچ گاه زير اختيار هيچ مذهب
  اين موضوع بايد براي خانواده و دين رعايت شود.

 دهمتحياالتافرقه پروتستان در  نيتربزرگولي پس از دگرگون شدن به 
 نامزدها از منبر، دييتأاست، درباره جدايي دين از سي شكنقانون نيتربزرگبه  باپتيست

فشار براي انجام مراسم ديني مسيحي در مدارس، البي مستقيم درباره سياستگذاري 
چرنديات البته از نظر  يهمهروشن است كه و شدند  آنان... يهاارزشدولتي موافق با 
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هر چند كه اسناد رسمي  –آنان درباره جدايي دين از سياست را فراموش كرده 
  خودشان آشكارا موافق اين جدايي است.

  

  

 
كه  اقليت هابينيجهانبيخدايان، يهوديان، هندوها و –سخت نگيريد

د. روآد نخواه هاآنبه ياد هميشه  ١چيپ سيتز يونيزيتلوبرنامه  نجايا
اعضاي اقليت نبردي است كه به خاطر حفاظت و حمايت از حقوق 

  .داردهمه افراد ارزش انتخاب  آزادي عقيده
  
  
 و مدارس دولتي و در مسائل هاآموزشگاهدين و سياست در  يهاكشمكش

  عمومي
 دهديمچالش زماني رخ  قلب يا در خانواده آسان است. ميصمگير باورها خود از پي 

رها ويژه كه داراي باو كردههمپوشاني پيدا  يديگركسان كه زندگي يك تن با زندگي 
و مدارس  هاآموزشگاهسياست عمومي،  دارند.را خود بوده و كردارهاي ويژه خود 

 .سازديمدشوار را مواردي است كه كار  –عمومي  يهاساختمانو  هاراه، هاپاركدولتي، 
ولي به خاطر هدف جامعه آزاد اين دشوار ارزش خودش را دارد. از سوي ديگر بخش 

  درك درستي از معناي واقعي جدايي دين از سياست است. ،بزرگي از برخورد با چالش
ه البته ضرورتي ندارد ك –بيشتر بيخدايان همان احساسي را دارند كه من دارم 

 هدربار ينيز هست، زيرا توافق جهانچيز خوبي همه باوري يكسان داشته باشند. 
محافظت  تا در برابر يورشضرورت ندارد هرگز رخ نخواهد داد.  هاي مذهبيپرسش

درخواست از ديگران براي عدم انتقاد و  -باشد و راحتي  آرامش توانديمشوم كه 
هيچ راهي نيست تا دريابيم چه چيزي به افراد برخواهد  يورش توقع بيجايي است.

  خورد.

                                                 
1. Cheap seats 
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است كه من و شما همگي بدون عضويت تر به سخن ديگر خردمندانه و منطقي
 جهان يگررا به د ينيبجهانما يك ينيم دولت بب نه اينكهدر دين ديگري زندگي كرده 

. از سوي ديگر منطقي است كه بخواهيم كودكان ما به دهديمترجيح ها ينيب
 سخن به اين معناست كه دولت آموزشگاهي برود كه دين ديگري را ترويج نكند. اين

 هخانوادجستارها در  هانياو مدارس بايد به طور كامل بيرون از روندهاي ديني باشد. 
  .شوديمتعيين تكليف  شيوهبهترين به 

  

  

 
پدر و مادري درباره دين در مدارس نگران شوديمزماني كه شنيده

يد داشته باشتوجه  -گاهي پدر و مادري بيخدا، ولي نه هميشه  -شده 
ه مدرس است.» انتقاد«درباره  ييار كمبساين نگراني در موارد كه 

ج ديگر ترجيح داده يا تروي هايبينيجهان بهرا  ينيبجهاننبايد يك 
يت پدر و مادر دهد زيرا انجام چنين كاري دخالت در حقوق و مسئول

  ، است.داننديمه صورتي كه مناسب ب در تربيت كودكان،
  

 همدرسوجود دارد. بپنداريد من ناظم نكته اين  روشن ساختنراه خوبي براي 
كه  نمكيمبرخاسته و اعالم كودك شما هستم. من در گردهمايي انجمن اوليا و مربيان 

 يهاهيآخواهان بازگرداندن دين به مدارس هستم. از اين دوشنبه ما هر روز با تالوت 
خلقت خدا را  يآموزهكرد و به جاي فرگشت  مكتاب آسماني روز را آغاز خواهي

. سرانجام دعاهاي ما رسديمدي به آسمان و شاهلهله  صداي .ميدهيمآموزش 
خود حمل كرده،  يهاشانهمستجاب شد! هم چنان كه مردم با سرمستي مرا بر روي 

دعا خوانده و  ٢چاك-زيب-كه ما به درگاه خداي قربانيان مايا چاك كنديماعالم 
 هاهشانماياها حقيقت راستين است. ناگهان از روي  هانشيآفركه داستان  ميآموزيم

                                                 
2. Chac-Xib-Chac 
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 هانياايد هيچ ديني را به كودكان شما تحميل كنم. حقم بود. من نب - افتميمبه زمين 
 .شوديمدر خانواده به بهترين صورت حل 

رگرفته ب كيكاتولما تنها از دين  يهاشياينكه  گفتميمعبارت ديگر اگر به 
ر و هر بامداد با نام پد بايد از درگاه مريم مسئلت بطلبيمبراي نمونه يعني  -شده 

ها براي اعتراض جلوي دفتر من صف ستيمتدها و باپتيست –آسماني آغاز كنيم 
ق است. اگر بشنوم كه آموزگار صادنيز من  ينيبجهانو حق هم دارند. درباره  بندنديم

براي نمونه به ويژه گفته باشد كه  -من از بيخدايي هواداري كرده  يهابچهدر مدرسه 
 -جود ندارد و به كودكان نيز گفته كه شما نيز همين باور را بايد داشته باشيدخدا و

  ا بكنم.ر اشكله خواهميممن نخستين پدري هستم كه 
براي حل  ييهاكوشش هاآموزشگاهدر » ٣ينيآينمازهاي ميان «با پيشنهاد برخي 

نه . براي نمورديگيبرنمخدا را در  يهامفهوم يهمه. ولي هيچ نيايشي اندكرده مسئله
» خدا« هانيدبرخي در نماز خوانده شود.  به درگاهشداراي خدا نبوده تا  هانيد يهمه

. رندآويمرا كفر به شمار » خدا«نوشتن يا حتا آوردن نام  هانيدناميده نشده و برخي 
كه دستورات ويژه براي عدم برگزاري نماز عمومي داشته و تنها  شناسميمديني را هم 

. (شايد شما درباره اين دين شنيده باشيد شمارديمز را به صورت تكي در اتاق روا نما
 آمده است.) 6:6۴-5 يهاهيآو دستورات آن در كتاب متا  ميگويمبله مسيحيت را  -

ه عنوان من ب دگاهيبا دكه  مدينشناز سوي ديگر من تا كنون به راستي درباره نمازي 
 .كندينمكار » نماز و نيايش ميان آييني«يك بيخدا جور درآيد. خوب پس هيچ 

  است. و دشواريمشكل اين پاسخ  سكوالرآموزشگاه و مدارس 
  

 

                                                 
3. Interdenominational prayers 
ی کوچھ ایستاده نماز گذارند تا ھاگوشھعبادت کنی، مانند ریاکاران مباش زیرا خوش دارند کھ در کنایس و  و چون .4

.اندنموده لیتحصاجر خود را  میگویممردم ایشان را ببینند. ھر آینھ بھ ما   
و پدر نھان بین  لیکن چون عبادت کنی، بھ حجره خود داخل شو و در را بستھ، پدر خود را کھ نھان است عبادت نما

 تو، تو را آشکار جزا خواھد داد



 
 
 

  —————————— : زيستني سراسر بدون باور به خدا4دفتر 
 

 

٥١٤

  

يست. ن» بيخدايي«داراي همان معناي »سكوالر«توجه داشته باشد كه
وده، بديني بي طرف  يهاپرسشآموزشگاه و مدرسه سكوالر در برابر 

 .اردسپيم -به دست خانواده  -را به جايگاه واقعي خود  هاپرسشاين 
  

كاربرد دارد. همان اندازه كه همه سيماهاي ديگر دولت در  سخناناين 
مان يا ده فر» توكل به خدا«گر است كه مداخلهمزاحم و » به خدا سپردم«يا » الحمدهللا«

  كند.ايجاد مي مزاحمت در دادگاه فدرال
 يهاساختماندين به يك ديدگاه از  ييا نمادهاي خنانبه سو نفوذ رسوخ اجازه 

 !آورديدرم هااسكناس، سر از روي شوديمچه  ديدانيمدولتي همان و سپس خودتان 
 اهنمونهاست. با پيش كشيدن اين  متحدهاياالت يهاپولخوب اكنون ديگر روي 

ر د. (شديمچاپ  هاپولنبايد روي اين شعار شويد كه  يرأهماميدوارم كه شما با من 
 همتحداياالت ادگذارانيبنحقيقت از روي نخست هم اين شعار وجود نداشته است. 

توكل «ولي  دادنديمرا ترجيح  -۵برخاسته از اجزاي بسيار ياگانهي -شعاري سكوالر 
خورشيدي  1330 يدههدر  ۶سميكارتمكيا  هاسرخدر زمان دومين ترس از » به خدا

را از كشورهاي بدون خداي  متحدهاياالتشد تا  افزودهبه پول رايج ميالدي)  1950(
  كمونيست مشخص سازد.)

اين كشور براي چهارچوب بندي و  ادگذارانيبن يهاكوشش يهمهبر خالف 
ش نحفاظت از آزادي ديني هنوز نيز يك چالش واقعي بوده و هر نسل ناچار به ك

ار هر چند بسيار دشو -ويز شدن با آن است. خوب باز هم مشكلي نيست دوباره و گال
. و بلوغ آنان است هاانسان يهمه يهاارزشاست بهترين شيوه براي زنده نگه داشتن 

  بنگريد.) 6به بخش  متحدهاياالت ادگذارانيبن يدرباره(براي جزييات بيشتر 
  
  

                                                 
5. E pluribus unum 
6. Second Red Scare  



 
 

  : بيخدا بودن در جهاني پر از خداپرست17بخش  ————————

 

٥١٥

  زندگي در پستو
 باپتيست ، يكيكي از پسرعموهاي همسرمبا  يترسناك چند سال پيش گفتگوي

كه بسيار مورد ستايش و احترام من است. او تازه دريافته بود كه من  داشتمجنوبي 
بيخدا هستم و درباره آن براي بيش از دو ساعت گپ زديم. البته بگومگو نبود بلكه 

ا ناراحت نشده باشي كه مخت راميدوارم كه «يك گپ دلنشين بود. در پايان او گفت، 
  .»شناختمينمخوردم. خوب بيخداي ديگري 

چند  اين بود كه به خوبي زيانگشگفت .»يشناسيمدر واقع بدون شك «گفتم، 
قرار داشته و من در بخش دو » ناباوري كماننيرنگ«جايي بر در كه  شناختيمتن را 

، به ويژه محل زندگي او -است نام بردم. ولي ننگ بيخدايي بسيار گسترده  هاآناز 
جايي كه بيشتر افراد بدون باور به خدا در پستو زندگي كرده  -متحدهاياالتجنوب 

. سازنديمنديدگاه خود را با شمار اندكي از افراد به اشتراك گذاشته يا به هيچ رو آشكار 
شه و پيو سجود كرده و حتا  عدر بسياري موارد اين افراد به كليسا رفته، هنوز ركو

 11. (همان گونه كه من در پروژه روحانيت در بخش دارنديمشغل ديني خود را نگه 
هر بيخداي ديگري نيز در اين مناطق  روحاني هستند.)شرح داده برخي بيخدايان حتا 

 يمههپنهان شدگي را به كار گرفته بنابراين ين استتار و صورتي از ابه احتمال بسيار 
به اين پندار ادامه داده كه تنها هستند. از سوي ديگر بسياري از باورمندان و  هاآن

رك ، نيويوووديهالكه بيخدايان جايي آن دورها در  پندارنديماطرافيان اين افراد هنوز 
  .كننديا چين و ماچين زندگي مي

  

  

 
تصور نمود كه هر پدر و مادري در همسايگي، هر توانيمبه آساني

در  برداشتنشخصي در حال تشويق در بازي فوتبال يا در حال گام 
راهرو سوپرماركت يك شخص با ايمان مسجدي است. ولي اين پندار 

ر در حتا اگ ديكنيمدرست نيست. مهم نيست كجا زندگي هيچ گاه 
دگي كنيد باز هم زن متحدهاياالتكمربند كتاب مقدس در جنوب 



 
 
 

  —————————— : زيستني سراسر بدون باور به خدا4دفتر 
 

 

٥١٦

نا  هايسرشماروجود دارند. انيگراانسانها وگراندانمبيخدايان،
از  يا بيش متحدهاياالتدرصد جمعيت  20را نزديك به  باورمندان

تن برآورده كرده هم چنين درصد بسيار باالتري در كانادا  ونيليم 50
را براي شمار افراد در  14. (بخش تسا شدهو انگليس برآورد 

  كنيد.)كشورهاي گوناگون بررسي 
  

نا  اكثريت ي بسيار راحت است. در جاهايي نيزدر مناطقآشكار ساختن باورها 
 يهاجنبشحتا زماني كه در  دهنديمخموش و پنهاني به زندگي ادامه  باورمندان

  .رونديماعتقادي به پيش 
  

  بيرون آمدن از پستو
اند. پنهان بم انكه باورهايشخواهند مي نا باورمندانبه داليل بسياري يك بيخدا يا 

 يمانيايباعالم ي برخورد اطرافيان با ترس از چگونگ لاين دالي نيتريعمومنخستين و 
  است.

بازيگر كمدي است واكنش مادر كاتوليك خود را هنگام يك جوليا اسنوي كه 
چيز  باور نداشتن به خدا يك«ه است. مادرش گفته، دريافتن بيخدايي او توصيف كرد

ز ا و مادرشواقعي پذيرش پدر طنز به كنار، جوليا دشواري » است ولي بيخدايي؟!
كه او به خانواده، آموزش و شهر خود  ديگويم يو. پدر دينمايمتصميم خود را بازگو 

ت. هم خيانت كرده اس –حضور ديني كاتوليك  نيتربزرگاپوكان، در واشينگتن با –
 ديگويمكه ديگر با او سخن نخواهند گفت و پدرش  نديگويمپدر و هم مادرش به وي 

  به مراسم خاكسپاريش نيايد.
  .زور بزنيد تا جلويم را بگيريدكه  شديانديمجوليا 

ه ك رسديم. حتا به جايي شوديمسرانجام، به آهستگي آتش پدر و مادر سرد 
هر چند  -كنديمافتخار به او  شيهاشهياندبازگو كردن صادقانه براي  ديگويمپدرش 

  در اين ميان نقش داشته است.و شيطان يك جوري اهريمن  كردهيمهنوز تصور 



 
 

  : بيخدا بودن در جهاني پر از خداپرست17بخش  ————————

 

٥١٧

ه يك روند پيچيد –اين يك خالصه پرشتاب از داستان آشكار شدن راز است 
از اين رويداد وجود دارد طوالني كه در چند جمله كوتاه گنجانده شد. هزاران شكل 

. برخي از بيخدايان شرايطي را بازگو كرده كه از ترسختبرخي بسيار  ترآسانبرخي 
را طرد كرده است.  هاآنيا خانواده به طور كامل  دهيآزاردشده يا  سوءاستفاده هاآن

ر گ. ولي بسياري دياندشدهبرخي بيخدايان نوجوان عاق شده يا از خانه بيرون انداخته 
ته حتا خوب پيش رف يارمنتظرهيغگفته كه به طور  بودهواكنش بدي  به راهكه چشم 

و نيرومندتر با دوستان و خانواده شده است. پاسخ به  صادقانهارتباطي بسيار  يهيما
رويداد وابسته به جستارهاي فراواني است: دين خانواده، چقدر مذهبي هستند، كجا 

  ي چه اندازه استوار است و چيزهاي بسيار ديگر.، روابط خانوادگكننديمزندگي 
  

  

 
بيرون آمد بيخدايان هم راستا و همانند بسياري از قضاياي 

و دگرباشان  هادوجنسهمرد،  انيگراجنسهمزن،  انيگراجنسهم
) است، كساني كه براي برداشتن گام همانندي LGBT(١جنسي 

ه ك داننديمهر دو گروه  انيگراجنسهمدرگير هستند. بيخدايان و 
بسياري از اطرافيان شامل عزيزان و دوستداران بيخدايي و 

كر و ف. آورنديمرا غيراخالقي يا حتا شيطاني به شمار  ييگراجنسهم
ي از دست دادن روابط ارزشمند يا حتا ترد شدن كامل از انديشه

سوي خانواده و دوستان بسيار دردناك و ترسناك است. بسياري از 
گويند كه آفتابي شدن يا بيرون آمدن ارزش اين خطرات را افراد مي

  ندارد.
  

افراد نمونه در فرهنگ  –نيز وجود دارد ها يا مدل نيز درباره الگو هاييپرسش
 و هادوجنسهمرد،  وزن  انيگراجنسهمكه داراي هويت يكساني هستند. بسياري از 

                                                 
1. Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) 



 
 
 

  —————————— : زيستني سراسر بدون باور به خدا4دفتر 
 

 

٥١٨

خواهان جنسهمآغازين جنبش حقوق  يهاسال) به ويژه در LGBTدگرباشان جنسي (
در كه  ديرسيمكمابيش هميشه اين گونه به نگر  زيراهرگز خود را آفتابي نساختند 

به طور مبتذلي جلف و پر  –وجود دارد  ٢به عنوان گييك شيوه تنها ديدگاه عموم 
همان طور كه مردم از زرق و برق بودن و به طور جنسي برونگرا بودن. در گذر زمان 

و دگرباشان  هادوجنسهمرد،  انيگراجنسهمزن،  انيگراجنسهمهر جايي به عنوان 
بود  هاشهيكلبا ناهماهنگ از افراد بسياري  شامل) سرك كشيدند كه LGBTجنسي (

اراي د هاآناينك ديگر  ديدند. ترآسانبسياري ديگر نيز بيرون آمدن از پستو را 
 تيشخصهاي شخصي و ش) كه با ارزLGBTبراي ( ييهاوهيشدند شالگوهايي 

  خودشان جور بود.
ر برخي دماندن . كاربرد داردبراي بيخدايان نيز و مكانيسم  سازوكارهمين 

گاوران ، جنرا ديده نيخشمگبيخدايان  كه تنهااست به اين دليل  ايتا اندازهپستوها 
جنگ بر ضد اديان. اين افراد ديگر ايمان نداشته  يآمادهفرهنگي با شمشيرهاي كشيده 

 دنديديمولي تنها دو انتخاب در پيش رو  دهاي در دسترس بودنو در جستجوي گزينه
ي ب يادامه داشتن ايماني ظاهري براي عدم واكنش دوستان و خانواده يا اعالم جنگ –

 يازهيانگ بسياري از بيخدايان هيچ به عالوه. هاآنار وو باورهاي است هاآند پروا بر ض
  رويارويي نداشتند.جنگ و  اعالمبراي 

يشه ش هميكماب »جنگاوران فرهنگي«گفتم، رويكرد  14همان گونه كه در بخش 
. دسترس اين نيست مهم بود به خوبي توجيه شده بود. ولي اين آگاهي كه تنها راه در
كه از او چيزهايي شنيده بودم  زماني كه من يك نوجوان شكاك بودم تنها بيخدايي

 –). اين خانم كار دالورانه و بزرگي كرد 8ري اوهير بود (بنگريد به بخش مادلين مو
و  هاورشيهر چند مرا ترساند! او داراي اعتماد به نفسي بزرگ، بسيار خروشنده و در 

ودم ولي ب بعد با خشم او بيشتر موافق هاسال انتقادهاي خود از دين بسيار بي امان بود.
با آن كنار بيايم. بنابراين بدون وجود الگوها و  توانستمينمسالگي به هيچ رو  15در 

                                                 
2. Gay  



 
 

  : بيخدا بودن در جهاني پر از خداپرست17بخش  ————————

 

٥١٩

خودم را پنهان نگه داشته و در پستو  يهاشهياند هاسالديگر من براي  يهاسرمشق
  ماندم.

مرا از بيخود كرده و از انزوا  يشيآزاداندتاريخچه جذاب و دلكش سرانجام 
را در دفتر دوم و سوم همين آن تاريخچه كه  به راه افتادم هاغولمراه خارج شده و ه

ون هزاران شيوه گوناگ كهشدم  سنتي. تنها به دليل مهم بودن بخشي از امآوردهكتاب 
. ناشناخته باقي مانده است بخش بزرگ سرگذشت آن. ولي وجود داشت ابراز آنبراي 

دان شناخته شده، چن يهاسرمشقكي از و به طور نسبي شمار اند با وجود ناشناختگي
 نا باورمندانميليون از  50بيش از يعني شگفتي ندارد كه تنها درصد كوچكي جاي 

  درباره باورها خود رك هستند. آمريكايي
در  چاپ شده يهاكتابدگرگون گشت. بسياري از وضعيت خوشبختانه هر دو 

شك ديني بوده و دربرگيرنده ي تاريخچهاز  يتربزرگبخش گذشته درباره  يدهه
اخته شن يهانمونهت مانند وجود درس هم چنيناست.  يرگذاريتأثبزرگ و  ينهيشيپ

 طيف گستردهزن  خواهجنسهممرد يا  خواهجنسهم» چگونه بودن«بي شمار براي شده 
دارد  وجود انيگراانسان وها گراندانمرشدي براي بي ديني، از بيخدايان، عمومي رو به 

  كه:
  

 توجه مردم را به سوي مشاركت در كار با مردم مذهبي جلب كرده 
 پدافند كرده آزادي دين براي باورمندان از 
  8خود را مذهبي ناميده حتا بدون داشتن باور به خدا (بنگريد به بخش( 
 پشتيباني دو طرفه به وجود آورده، مراسم و هاسنتبا  ييهاانجمن 
  هياتي بر روي كارهاي خيريه تمركز كردهال يهابحثبه جاي 
 درست مانند مردم عادي ديگر هستند 

  
نبوده ولي اگر شخصي به طور  هارسانهاين افراد پيوسته نقطه توجه و كانون 

  را خواهد يافت. هاآن گمانيبدقيق جستجوگر باشد 



 
 
 

  —————————— : زيستني سراسر بدون باور به خدا4دفتر 
 

 

٥٢٠

 نكهياچگونگي و آفتابي شدن يا نشدن به بسياري از چيزها بستگي دارد مانند 
لي در اين گفتار كام. است يا يك فرد مستقل بالغوابسته و كم سال  ييك بيخدا فرد

 نيتربزرگباره فراتر از چهارچوب و هدف اين كتاب است. (گرتا كريستينا يكي از 
گفتگو  13او در بخش  دربارهبالگرهاي بيخدا كتاب كاملي در اين باره نوشته كه من 

كنيد، شماري از نكات و مشاهدات  بررسيرا باره اين  حاشيه زير در هرحالبهنمودم.) 
  در آن آمده است.

  

 

  

  آفتابي شدن بيخدايان: مسائل و راهكارها

  
معرفي كرده يا گمان كنيد كه يكي از اعضاي خانواده  نا باورخواه خود را به عنوان 

  است: نا باور
  يا آفتابي شدن يك تصميم شخصي است. هيچ شخصي  هاشهياندآشكار ساختن

 نبايد با زور انديشه خود را براي افراد ديگر آشكار سازد.
  خويش را به عنوان بيخدا براي ديگران آشكار ساخته و چشم  يهاشهيانداگر

واكنش سخت و ناجور هستيد نخست مطمئن شويد كه داراي پشتيبان  به راه
 اده منتخب، برخط و غيره.دوستان، اعضاي خانو –هستيد 

  ه بگوييد ك هاآن، به ديكنيماگر به عنوان به خدا خود را به عزيزان معرفي
بخش بزرگ شخصيت شما دگرگون نشده است. هنوز احساس داريد، داراي 

را دوست  هاآنهم چون گذشته ارزش، اميد، آرزو، پروا، كنش، انديشه بوده و 
به انتخاب شما ارج و احترام گذاشته و  ديخواهيمداريد. از سوي ديگر اگر 

راي داشتن ب هاآنپذيرفته شود، به عزيزان خود بگوييد كه شما نيز به انتخاب 
 .ديكشيمهر چند كه دين را به چالش  ديگذاريمايمان احترام 



 
 

  : بيخدا بودن در جهاني پر از خداپرست17بخش  ————————

 

٥٢١

 كه شما نظرات خوبش را آشكار يالحظهگام به گام پيش برويد. دم و
زمان خوبي براي بگومگو درباره نكته به نكته دين خانواده نيست.  ديسازيم

 در آغاز بر روي روابط كانون شده و تكيه كنيد.
  كه يكي از عزيزان شما بيخدا است، آگاه  شوديماگر مذهبي هستيد و روشن

 اعالم كنيد كه شما او را پيش خود كرده است. هافرضباشيد كه او بدترين 
و دوست خواهيد داشت حتا اگر با او  ديگذاريمرد احترام را به عنوان يك ف

يچ چيزي ه شويد كه كمابيش زدهشگفتشايد با گذشت زمان موافق نيستيد. 
 هستيد اعالم نواهمو  يرأهمدگرگون نشده است. هم چنين اگر با او ميان شما 

 كند كه هميشه شگفتي خوبي خواهد آفريد.
  و تكان دهنده است و به شكستن روابط گاهي آشكار ساختن نظرات فاجعه

 ت.مردم پيش خواهد رف ينيبشيپ. ولي شايد هميشه بسيار بهتر از انجامديم
 ترآسانعادي شدن ناباوري شرايط را براي ديگران بسيار  آگاه باشيد كه 

 ندكيم. هم چنين به كاهش ترس عمومي از تفاوت و ناهمساني كمك سازديم
  شخص ديگري بيخدا است. فهمديمص مذهبي زماني كه شخ

  
  

  ي واكنش در برابر دين و افراد مذهبيچگونگ يريگميتصم
باره كه من كسي نيستم كه ايمان آورده باشم با مجموعه  پس از تصميم در اين

  روبرو شدم: هاپرسشديگري از 
 من باورهاي ديني را رد كردم ولي چگونه با دين رفتار كنم؟ 
  آيا فرض اين است كه بايد با دين مقابله كرده، آن را به چالش كشيده و سركوب

 يا فرض كنم كه وجود ندارد؟ –يا زندگي كردن در كنار آن را ياد بگيرم  –كنم 
  چگونه بايد با افراد مذهبي رفتار كنم؟ترمهمموضوع بسيار ، 
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دست نها كه نه ت ندنكيم احساسپاسخ هميشه روشن نيست. بيشتر بيخدايان 
ديني نادرست بوده بلكه هم چنين در فرهنگ همگاني و براي  يهاآموزهبرخي كم 

 يهاآموزهمني براي ياست. اعطاي پوشش ا آورانيزدر آن فرهنگ  زندهحقوق مردم 
آنان عشق  و به شناسنديمكه بيخدايان  ييهاانسانولي بسياري از  ديني نادرست است.

مشكل  يهابخشدر حالي يورش به  خواهندينمايان دده و بيخ، مذهبي بوورزنديم
به  آيا پيرواننيز يورش برند... يا شايد فرقي برايشان ندارد؟  هاآنسازتر دين به 

بخشي  زهرآگيني يهاآموزه باسيستم اعتقادي يك با ادامه به پشتيباني از خودي خود 
  از مشكل نيستند؟

  :به معناي انجام امور زير است هاپرسشاين  به پاسخبراي بسياري از بيخدايان 
  
 م در سوي ديگر تا جاي ممكن.نگه داشتن اعتقاد در يك سو و مرد -1

بسياري احترام بگذارم در حالي كه با برخي  آشنايانبه  توانميمخود من 
رم. پس از جدا ساختن اين را دوست نداها مخالف بوده و اين ديدگاه هاآن يهادگاهيد

  آشكارتر خواهد شد.چگونگي شيوه برخورد  مالحظه،دو 
 درك يكسان نبودن اعتقادات مذهبي. -2

به ويژه هنگامي كه  است سرانهسبككمي » فرممتن هانيدمن از همه « عبارت
ده شدگرگون » را دوست بدار اتهيهمسا«به » را بكش اتهيهمسا«حكم دين از حدود 

براي آنان در كه  كرده نيچدسترا  ييهادگاهيد دارنيد يهاانسان. بسياري از است
الهام بخش آنان است. هر چند كه جهان و براي كارهاي خوب و نيك مجموع بي زيان 

جنس خداوند از هم«با شعار  ٣مانند آخوند فرداند آوردهايمان  كساني كهشمار بيشتر با 
رهاي مانند كويك يادافر اجهاني بولي مانند كابوس باشد؛  توانديم» بازي نفرت دارد

  جاي بدي نباشد. يطور نسببه  توانديم براليل
 25ر . من هم دننديبينم هانيداوت بزرگي ميان انواع فبيخدايان تبسياري از 

خدايان نيز . بينميبيمبزرگي  يهايناهمسانالگي همين طور بودم ولي اكنون تفاوت و س

                                                 
3. Rev. Fred 
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با  .افراد با ايمان مانندخويش را دارند درست  ينيبجهانتوان دگرگون ساختن و رشد 
ه تا ب كنديمكمك اين دگرگوني ولي  كنندينمهمه افراد مسير يكساني را طي  نكهيا

يير خويش را تغ يهادگاهيدگوناگوني برداشته و  يهاگاميادآوريم كه بيخدايان نيز 
.. .كمابيش هميشه داده و چگونه انديشه و تفكرات آنان درباره اديان و مردم مذهبي 

  .ابدييمفرگشت 
  

مانند  دلخواه خويش يوهيشكه بايد به همان  كننديمگمان  بسياري از بيخدايان
بايد با  و تواننديم بيخدايانو نهادهاي مذهبي باشند.  هاانسانجهان گرفتار  همكار يك

صداي بلند به عدم مدارا، جهل و ترس يعني خاستگاه دين اعتراض كرده در حالي كه 
ارزش ي همههش، مدارا، هم دردي، صداقت و مشوق و ستايش گر ددر همان حال 

من اين را . دهندانجام مييا نهادهاي مذهبي  ي باشند كه افرادمشترك ديگرهاي 
اين سياره كوچك را با  نا باورانباورمندان و دور  ياندهيآتا نام. مي ۴گرفتاري همزيستي

با هم ديگر انجام دهند پرداخت  تواننديمهم شريك خواهند بود پس بهترين كار كه 
  يادآوري عدم تخريب سياره است. وزمين  بهااجاره

  

  

 
تن و سخن نگف خموشيبه معناي يستيزهمتوجه داشته باشيد كه

ت ديگران نيس يهافرضپيشو به چالش نكشيدن  هاتفاوتدرباره 
 .ستامايه مشكالتي  به راستي ييهافرضچنين  به ويژه زماني كه

 كه در مغز جا خوش يات حياتي است. باورها و اعتقاداتيفرضچالش 
مايه دشواري نيست. ولي  رساندينمو زيان  بيآسو به كسي  كرده

 ريتأثنمود پيدا كرده بر مردم  زماني كه باورهاي من در بيرون
 قادهاو انت هاچالشدر برابر داشتن من حقي براي مصونيت  گذارديم

رباره دفرد خاصي  يهاشهياندگمان كنيد كه ندارم. بنابراين اگر شما 

                                                 
4. Engaged coexistence 
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ورد م نامنصفانهكه آن شخص ديگران را شوديمافراد ديگري سبب
ه بب ترويج و اشاعتهديد قرار داده يا به كسي آسيب رسانده يا س

حق درست و بجايي داريد تا صاحب آن انديشه را  شوديمناداني 
ت نادرس شيهاشهياندساخته كه  قانعخواسته گفتگو كرده وي را 

 مرا دگرگون سازيد. يهاشهياندبكوشيد كه  -است
  

د ايش، انسان هستم ييهاشهيانديا فرد صاحب چنين  از سوي ديگر چون من
انداخته و چرند و ياوه سر هم بافم، سر و صدا راه بطفره روم، آسمون و ريسمان به هم 
ي اين سروصداها من باز هم با همه. ولي دهديمكنم. اين كاري است كه بشر انجام 

  ست.اين تنها راه پيشرفت ابايد درك كنيم كه  شما شايسته سپاس است.پافشاري 
ا پلورايستي مانند اينج ا در مورد يك جامعهي–البته اين يك راه دو طرفه است 

ه دوست ونه كهر گبه طور مستقل هر كسي آزاد است تا  باشد. هشايد خياباني صد طرف
ت اس آورانيزشما  اعتقاداتكه  دريابم. ولي اگر و باور داشته باشد دهيشيانددارد 

ديداري دوستانه فرارسيده است. گاهي اين سخن به معناي گفت كه زمان  توانيم
يك دشواري بزرگ اگر هر چند  – استهوه در گام نخست پرس و جو از شاهدان ي

كلنجار رفتن در هر و حوصله حال  . گاهيدهمينمترجيح انجام آن را ، باشدالهياتي ن
رجيح ي كه پيرتر شدم تاز هنگام ژهيوهر چند گاهي به  – ط را دارمبر ختاالر گفتگويي 

 براي نمونه يك ديدگاه ،خطر بزرگي وجود دارد اين كار را نكنم. ولي زماني كه دهميم
را سد كرده يا بخشي از جامعه را در حاشيه قرار  يويژه ديني راه درماني پزشكي موفق

 تا وظيفه خود را انجام كوشميم كهاست  در چنين زماني يا جنگي به راه افتاده،داده 
  دهم.

 يشهير دارد. هاآنبراي  بيشتري يمتفاوت داشته و نيرو هاآستانهافراد ديگر 
ه شايسته احترام هستند ولي انديش هاانسانهمزيست بودن به ياد داشتن اين است كه 

  احترام را به دست آورد.بايد و آموزه 
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  ديندرباره آموختن 
  
 اصولسواد آزموني براي سنجش ميزان  ۵ميالدي) اتاق فكر پيو 2010( 1389در سال 

ناهمسان و متفاوت انجام داد.  هايبينيجهانبا  متحدهاياالتدر دين از پاسخگويان 
نزديك به نيمي از  -پاسخ درست  16اصلي كاتوليك و پروتستان هر دو  يهاانيجر

و  3/20نزديك به  هامورموندرست  يهاپاسخ. پرسش دادند 32به  - هاپرسش
داده بودند. اين ميزان پاسخ درست  هاپرسشپاسخ درست به  5/20پاسخگويان يهودي 

  كمابيش خوب بود ولي هنوز در جايگاه دوم قرار داشت.
  

  آمارهاي بيشتري درباره دانش ديني
  :ميالدي) اتاق فكر پيو 2010( 1389نظرسنجي سال  درپاسخگويان 

  ده فرمان نيست. كه قانون طاليي جز داننديمدرصد از افراد  55تنها 
 54  كه قرآن كتاب آسماني مسلمانان  دانستنديمدرصد از پاسخگويان

 .است
  ا ) رحنا(متا، مرق، لوقا و يو هاليانجكمتر از نيمي از پاسخگويان اسامي

 .دانستنديم
 كه آموزگاران مدارس دولتي  دانستنديمافراد  از اندكي كمتر از يك چهارم

 آورند. نمونهانجيل ادبي از مثال به عنوان  تواننديم
  هاتستانپروبلكه  هاكيكاتول نهكه  دانستنديمدرصد پاسخگويان  18تنها 

  .ندناديمرستگاري را ايمان تنها راه كه به طور سنتي  هستند
  

                                                 
5. Pew Forum  
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چه گروهي در جايگاه نخست ايستاده، باالترين گروه آگاه از جستارهاي خوب 
يعني نزديك به دوسوم  9/20 هستند كه به يانگراندانمبيخدايان و  ينبله اديني؟ 
  .انددادهپاسخ درست  هاپرسش

 -دربرگيرنده چندين پرسش درباره انجيل-مسيحيت پيرامون  يهاپرسش
 9/7) پروتستان سفيد (به ترتيبمسيحيان انجيلي و  هامورموناز سوي  هاپاسخبهترين 

ا يان باالترين آگاهي رگراندانم. يهوديان و بيخدايان و تسا بودهپرسش  12از  3/7و 
جهاني مانند اسالم، بودا و هندو داشتند. (مسيحيان از اين نگر بد  يهانيددرباره ديگر 

باز  كه دااليي الما بودايي بوده و دانستنديم انييكايآمرعمل كردند.) كمتر از نيمي از 
  ست.ا سميهندوئويشنو و شيوا مربوط به  كه دانستنديمدرصد آنان  40هم كمتر از 
 هاآن كه دين دانستندينم متحدهاياالتساكن  يهاكيكاتولدرصد از  وپنجچهل

كه نان و شراب مقدس در واقع به خون و جسم عيسا دگرگون شده و بيش  ديگويم
 ياخهشكه مارتين لوتر بنيادگذار  دانستندينم متحدهاياالت يهاپروتستاناز نيمي از 

  مذهبي آنان در دين مسيحيت است.
. دهنديمهم به دست  برخالفو امريكا تصويرهايي  اروپاهنگام گفتگو از دين 

؛ داننديمگرايش به مذهبي بودن شديد داشته ولي بسيار كم درباره دين  انييكايآمر
  اروپا به سختي سكوالر بوده ولي اطالعات بسياري فراواني از دين دارند.

  :خورديمين ناهمساني منطقي به چشم باري ا
  

  ود دين خاستگاه خبيخدايان پس از آزمايش و به چالش كشيدن  هازمانبيشتر
 اين راه ادامه دادند. بيخدا گشته و سپس

  ده شده كشي شپدافند از مواضع خويش به چال يبرابيخدايان كمابيش هميشه
و  بر له و عليه دين را داشته يهااستداللو  هاگزارهبنابراين گرايش به دانستن 

 ).3. (بنگريد به بخش رنديگيمبه فراواني ياد  هاآندر اين روند 
  راواني يافته براي همين به گرايش فدين را جستار جالبي  هازمانبيخدايان بيشتر

 براي بررسي آن دارند.
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  .زدرداپيمزير به بررسي و چرايي آگاهي فراوان بيخدايان درباره دين  يهابخش
  

  درك چرايي اهميت سواد ديني (براي همه)
ديگر حتا براي شخص غيرمذهبي مهم  يهافرهنگدر  نيدچرا آگاهي ديني، شامل 

  است؟ سه دليل بسيار خوب وجود دارد:
  

 :بيشتر مردم روي زمين هويت ديني داشته چون براي آشنا شدن با جهان، 
جهان را از پشت عينكي ديني ديده و درباره خويش با درجاتي از اصطالحات 

ي آگاهاز برخي مفاهيم بنيادي دين شخص اگر ، كننديممذهبي روشنگري 
. چرخدسردرگم ميجهان با براي آشنايي  بيهودهرا  درازيزمان نداشته باشد 

اره بايد درب سوي ديگر هر چه اين آگاهي بيشتر باشد بهتر است. نه تنها از
ديگر جهان نيز داراي اهميت  يهانيدبزرگ دانست بلكه آگاهي از  يهانيد

 اساسي است.
 :مشاركت در گفتگوهاي فرهنگي كار كوچكي نيست.  براي شركت در گفتگوها

ي با مذهب يهادگاهيدبه آميخته بيشتر جستارها و مسائل سياسي و اجتماعي 
مذهبي  يهادگاهيدفرد هر چه بيشتر درباره خاستگاه  .يابدپايان مي شك و ترديد
 واندتيمبهتر  نديآيمآن بداند و بداند كه به چه كار  يهاشهيربداند، درباره 

. هم دارديمكارزار نگه ميدان پاسخگو باشد. اين موضوع شخص را در ميانه 
انستن داد با ند ٧يا پسر ولخرج ۶چنين اگر شخص ارجاعي به داستان جاده دمشق

 .شودينماز اعتبار شما كاسته  هاآنمعاني 
 :شخص داراي آگاهي خوبي باشد، هنگامي كه  براي گرفتن تصميمي آگاهانه

هتر براي همين هميشه ب .كه چه بهتر مي توان تصميم گرفت بسيار جالب است
 و اشتباهاحتمال  تاكنيم  بر تنخويش را  يهاجامهاست كه در محيط روشن 

 هاشهياند. همين موضوع هنگام آراستن تا به تا كمتر شود يهاكفشپوشيدن 
                                                 
6. Road to Damascus      
7. Prodigal son 
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 ينيبجهانكه آگاهانه  ييهاانسان. شوديممطرح  ينيبجهانشامل انتخاب دين و 
اني مثبت را برگزيده در حالي كس بينيجهانبيشتر يك  نديگزيبرمخويش را 

 بندچسيمزادگاه خويش  بينيجهان بهكه خود را راحت ساخته و بدون بررسي 
. سواد نيرومند ديني براي گزينشي خوب به انددهيبرگزچشم بسته راه خود را 

 شخص كمك كرده و براي همه جهانيان بهتر است.
  

  آموختن نادرست درباره دين
وبي خ يهاوهيشبه دست آوردن اطالعات درباره دين  يهاوهيش نيتريهيبدبسياري از 

 -بينيهانجيا هر كس ديگري، براي گزينش بهتر  –نيست. بنابراين چگونه يك بيخدا 
  درباره دين اطالعات به دست آورد؟

رفتن به پرستشگاه و كليسا و مسجد شايد هم چون يك پاسخ بديهي به نگر 
منبر چندان ربطي  يباشد، نشستن پا خواهديمهر چه برسد. ولي سودهاي ديگر آن 

نشستن روي نيمكت كليسا يا پاي منبر يك فرقه هر هفته با د ديني ندارد. به سوا
 تازه اگر – رميگيمجستارهاي پر زرق و برق و شيرين آن ياد  مذهبي تنها درباره

، دپيمايش پيو نشان داده شبرخي از آمارهاي در  ترشيپكند. همان گونه كه بكمكي 
بسيار كم درباره دين خودش ه و هنوز بار در سال به كليسا رفت 52 توانديم فردي
  بداند.

نبه يا يكش يهاآموزشباز هم بدتر با چند مورد استثنا نشستن پاي منبر (يا 
 به هيچ آقايي هيچ چيزي از اديان ديگرقرائت كتاب آسماني) يك فرقه مذهبي يا دين 

. تجربه كردن يك فرقه مذهبي مانند اين است كه شخصي چند بيت شعر آموزدينم
  از بر است.را جهان كوچه بازاري خوانده و گمان كند كه كل پيشينه شاعري 

 يهاكتابطوالني يا خواندن  يهايسخنرانهم چنين نيازي به گوش دادن به 
اري چنين كحتا م هم هست چون بسياري از مردالبته خوب تاريخ و آسماني نيز ندارد. 

 جالب ،ترساده بوده و هاروشاين  از فراتر. به دست آوردن سواد ديني كنندينمرا نيز 
  ي است.خوشو بسي مايه 
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  آموختن درست درباره دين

به عنوان يك بيخداي متوسط سواد ديني قابل قبولي داشته باشيد؟ اين  ديخواهيم
  كارها را بيازمايد:

 امور روزمره باشيد.متوجه نفوذ دين را در  -1
اشباع نخستين گام براي به دست آوردن  دين همه جا هست و توجه به اين

بنيادي  يهااختهيدانش درست از دين است. دين در خبرها هست از بحث پژوهش 
نيز ديده  هامليفغير خشن. دين در  يهاكنشتا تغييرات اقليمي يا تروريسم گرفته تا 

مداران . سياستشوديمو هم چنين در تلويزيون نيز ديده  نيز هست هاكتابدر  شوديم
از همين  ييهابخش. در آورنديمخويش را با دين باال  يهايسخنرانسروته 
بي چه مذهخوب شما بر و بچ « -متحدهاياالتبخش جنوبي  ميگوينم - متحدهاياالت
. روزهاي هفته نماد شوديمپرسيده  واردانتازهاست كه از  يدومين پرسش» ؟داريد

وز و هفت ر مينيبيمو سيارات  هاماهخدايان اسكانديناوي بوده، خدايان رومي را در نام 
ل در اص هايليتعطآفرينش يهودي و بابلي دارد.  يهاداستانبودن هفته ريشه در 
، مگس در ٨در دلو ياقطرهمانند  - هاتيروااز  يشماريبتعداد روزهاي مذهبي است. 

شال كفش نايك،  آسماني دارد. يهاكتابريشه در  - ١٠و گرگ در جامه ميش ٩روغن
همگي  متحدهاياالت، المپيك و نام نخستين برنامه فضاي هاراهميداس، اطلس  يهاگردن

  گرفته شده بلكه زير نفوذ دين نيز بوده است. يوناني يهااسطورهاز نه تنها 
 دين پرورش دهيد. دربارهكنجكاوي خويش را  -2
است كه شرايط آن را تحميل نمايد، مانند هنگامي  ترآسانهنگامي داري يند

ها دانش و . اين تندار باشيدبايد دينبراي خوب بودن كند كه پافشاري ميشخصي كه 
  .كنديمكه به درك ما از هويت و چيستي خودمان كمك  استآگاهي 

                                                 
8. Drop in the bucket  ی دلو و مانند قطرهمثل  ھاامت) دارد، اینک ٤٠:١٥ی در کتاب اشعیا (اجملھاشاره بھ

.شوندیمغبار میزان شمرده   
9. A fly in the ointment  ی مرده روغن عطار را متعفن ھامگس) دارد، ١٠:١ی در کتاب جامعھ (اجملھاشاره بھ

است. ترنیسنگاز حکمت و عزت  و اندک حماقتی سازدیمو فاسد   
10. A wolf in sheep’s clothing ) دارد، اما از انبیای کذبھ احتراز کنید کھ ٧:١٥ی در کتاب متا (اجملھاشاره بھ  

.باشندیمولی در باطن گرگان درنده  ندیآیمنزد شما  ھاشیمبھ لباس   
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 -دذهن داري كامل در يصورت تصويررا به كل ماجراطمئن شويد كه م

درباره مارتين لوتر كينگ جونيور بدون توجه به توانينمخوب، بد و زشت.
به  و دين او نقش مهم در الهام بخشيدنبودن او گفتگو كرد  باپتيستكشيش 

 توانينماو بازي كرده است. بدون درك باورهاي پس از مرگ مسلمانان 
داشت. از سوي  2001سپتامبر  11تروريستي  يهاورشيدرك درستي از 

ته درك نكتنها با توجه به اين  ،متحدهاياالت بنيادگذاريديگر پي بردن به 
 يهاانيجريان مذهبي از گراشكآن  ادگذارانيبنكه بسياري از شود مي

  بودند. يمتفاوت
  
 پي گيري كنجكاوي را تا رسيدن آگاهي. -3

 يهاداستانو  هااسطورهتا جايي كه توان داريد فراتر از فرهنگ خويش برويد. 
د. نه، ديني را نگاه كني يهاهيمادرونبا  يهالميفديگر را به فراواني بخوانيد.  يهاسنت

از  آسماني نيست بلكه يهاكتاب شكستهدرهمنظر من تنها چند تا داستان حماسي 
بت، جادوگر، فيدلر روي سقفف جيسون و پوست زرين، گاندي، هفت سال در تكيريكو و زنان ليتل بودا، 

. اين سياهه به تنهايي شش سيستم متفاوت باور را ميگويمسخن  ١فهرست شيندلر و لبه
تر پنج تا باور بيشآگاهي درباره ، خوب بيخدايي هم در آن هست. يعني رديگيدر برم

ادرمتعال، بروس قنكنيد مانند  را فراموش هايكمدهم چنين پاي منبر بنشنيد.  نكهيااز 
  .٢ما و اختراع دروغگدو

  

 

 
 را بخوانيد. هم ٣بل، آلن دوندس و جوزف كامپآرمسترانگكار قرآن 

                                                 
1. Little Buddha, Kirikou and the Sorceress, Fiddler on the Roof, Jason and the Argonauts, 
Gandhi, Seven Years in Tibet, Schindler’s List, and The Ledge فیلم 
2. Bruce Almighty, Dogma, and the Invention of Lying 
3. Karen Armstrong, Alan Dundes, and Joseph Campbell 
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ابع دست منبا پرداختن به شمار اندكي از اديان مختلف چنين مطمئن شويد كه
ن سرتاكه  دانميمچون  -. البته نه هر هفته ديكنيمآن را بررسي  نخست

دت . تنها يك بار در مكنندينمهم اين كار را  هايمنبرشلوغ است و بيشتر پا 
. و سپس با باورمندان گپ و گفتگو داشته باشيد ديبپردازبه اين كار  يكوتاه

رند باور دا هانيابپرسيده و بپرسيد چرا به  هاآناز باورمندان درباره باورهاي 
  خودتان بگذاريد. يهاشهياندرا در جريان  هاآنسپس 

  
 خود را به هم تنيده تا دركي يكپارچه بدست آوريد. يهايبررس -4

از اين  يتركاملتصويري ، ذره به ذره، بند به بند ديكنيمهم چنان كه بررسي 
ت. هنگامي اس زيانگشگفتبه راستي  .رديگيمكه دين يك ساخته انساني است شكل 

خوب در آمارگيري و  ولي رساند شايد بيخدا نشودا به پايان كه كسي اين كارها ر
پاسخ بهتري خواهد داد. از سوي ديگر اين شخص ديگر هيچ گاه جهان را  هاينظرسنج

  به صورت پيش نخواهد ديد.
  

  

 
. دهدينمو مراسم طوالني رخ هايسخنرانسواد ديني در هنگاميافتن

سواد ديني درباره هزاران بخش كوچك و روزمره و داشتن دقت 
 است. هاآنبسنده براي ريشتن 

  
  

  گسترده و مذهبيخانواده يك در به عنوان بيخدا زيستن 
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بوده  ١گسترده يهاخانوادهداراي  متحدهاياالتها در كانادا و گراندانمبيشتر بيخدايان و 
مذهبي هستند. گاهي اين گونه زندگي هيچ مشكل و دشواري  هانهيزمكه در برخي 

 يهاافشكخاستگاه  توانديم بينيجهانتفاوت در  هازمانولي بيشتر  آوردينمپيش 
  باشد. عيني

اهميت  كه هستند شگفت بيخدا به طور يكسان دربرخي از افراد، خداپرست و 
متفاوتي داريم، خوب كه چي؟ شما دوست داريد پيتزا خودت  يهادگاهيدما  :موضوع در كجاست

 . پس نيمي از پيتزاها را با ماهيخورديمآنچو تزيين كني من حال از ماهي به هم  يهايماهرا با 
  ! دين هم مانند همين مورد است.مييآيمبا هم كنار و  ميدهيمآنچوي سفارش 

  

  

 
مردم ي بستگي به معناي دين برايريگجهينتدرستي يا نادرستي اين

 هاپاسخاز  يامجموعهدين تنها ديدگاه يا دارد. براي بسياري از مردم 
اين  يهاشهياند كنندهفيتوصدين هويت است. دين تنها  -نيست 
. تندهسچه كسي  هاآنكه  كنديمنيست بلكه بيان  هاانساندسته 

اس اين احس كنديمبنابراين هنگامي كه يك عضو دين خانواده را رد 
كه خانواده خويش را نيز طرد كرده است. من گمان  آيدبه وجود مي

ه دين با هويت را شناختخوردن  ونديپشيوه برخي بيخدايان  كنميم
 يهاكيناميدسازوكار و باشند و هم چنين درك كاملي از چگونگي 

 پيچيده خانواده در هنگام ارتداد يك عضو خانواده داشته باشند.
  

زير شمار اندكي از موضوعاتي كه به طور كلي هنگام بيخدا شدن يك  يهابخش
پيرامون  هايناسازگاركاستن  يهاروشو برخي  دادهرخعضو از يك خانواده مذهبي 

  .كنديمگفتگو  اين موارد
  

                                                 
1. Extended families  و  بودهاستوار  یو سبب ینسب یھایاست کھ بر اساس بستگ یاخانواده گسترده، خانواده

در یک  ھانوه. این گونھ خانواده از پدربزرگ و مادربزرگ تا شودیم ییو چند گروه زناشو یشامل چند گروه خون
کنندیمخانھ زندگی   
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  تنوع مذهبي در خانواده تشريح
است ي اتشبيه  نيتريتكراراين جمله » سكوالر در دريايي ديني هستم. يارهيجزمن «

. اين بيخدايان احساس تنهايي كامل امدهيشنديني  يهاخانوادهكه من از بيخدايان با 
 همگي به طور كامل از ديدگاه فرد بيخدا يكساندارند، به طور كامل بيگانه زيرا ديگران 

هستند. هر چند اين تصويري بسيار غريبانه است ولي گاهي به طور كامل و همانند 
  است.درست 

گردآمدن اعضاي خانواده در مراسم نيايش يا واي بدون شك احساسي مانند 
 نيتريمذهبولي حتا در  .اندكردهو همگي سرها را خم  گردآمدهكريسمس دارد كه همه 

هم م نيز يكپارچگي كامل در برابر دين يك توهم است. يمذهبو پارساترين جوامع 
دت از ش ياگستره، طيفي از باور و كننديمنيست كه مردم در ظاهر چگونه برخورد 

من يك خانواده  وجود دارد. بپنداريد خانواده گسترده ياخانوادهايمان در هر گروه و 
. در ميابييمحضور  در گردهمايي ساليانه خانوادگيهمگي نمادين و ويژه مذهبي است. 

حتا  .شوديم بيشتر از عيسا تجليل شده و به درگاه خدا نماز گزارده اين گردهمايي
ي نمادي . در هر اتاقشوديمبا ارجاعاتي به دين انجام گفتگوهاي اجتماعي و سياسي گويا 

ي مانند صليب به ديوار آويخته است. خوب چرا ديوارها با نمادهاي مذهبي مذهب
 كه همه غير از دانميمعمويم است.  يخانهمن كه نيست،  يخانهآراسته نشده باشد، 

ر در سكوال يارهيجز«خوب، من  .رونديميكبار شايد هم دوباره به كليسا  ياهفتهمن 
  »دريايي ديني هستم.

در وسته پي سنتي، آيا به راستي اوضاع چنين است؟ بله، پدربزرگ و مادربزرگ
هاي باپتيستاز  از خدا و پيوسته شكرگزار و ترسانآسماني  يهاكتابحال قرائت 

 غرديمرا به سوي آسمان بلند كرده و  هادستف وده خاله گلوريا هي كجنوبي ب
تان سخناني مانند داس وياز سوي ديگر پسر عمو د ،شايد روزي ده مرتبه» هللا!اسبحان«

 در درياي آتش هاانسانبلغور كرده و براي ريختن بيش از دو سوم  ٢هاماندها سريال ج

                                                 
2. Left Behind 
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اين ظاهر به شدت آغاز به كاوش و دوزخ طاقت صبر كردن ندارد. ولي هنگامي كه 
  ديني نمودم طيفي در خانواده پديدار گشت.

  
  يك خادم كليسا بوده ولي تا هنگام ازدواج چندان متدين نبوده  خاله گلورياشوهر

 است.
  اين مسائل نينديشيده بود ولي باز هم به كليسا رفته و هرگز به هايم عمويكي از

 .داديمم ، خوب در ظاهر كاري مانند ديگران انجاكرديمسجده 
 كنديمياد گرفته و گمان  سميبودائدر دانشگاه مطالبي درباره  ،يكي ديگر از عموها 

ن هيچ راهي نيست كه اي«كه  ديشيانديمكه دين جالبي است ولي از سوي ديگر 
 »به مرام بودايي بگروند.خانواده 

  يكي از بهترين دوستان دختر عمو حنا يهودي و ديگري مورمون است. او خودش
را ها اپتيستببپذيرد كه خدا غير  تواندينمتنها  دانديم باپتيسترا به طور كامل 

 .فرستديمو يهوديان را به جهنم  هامورمونمانند 
  ه ك كنديميكي ديگر از دختر عموها، كلي، كتاب سام هريس را خوانده و گمان

 چيزهايي براي گفتن دارد.
  ييخدا«كه روي آن چاپ شده،  پوشديمشرت يت كيپير و خوبم سوزان  يعمهو 

 جنوبي چندان همخواني باپتيست يهاشهياندبا  -» كه برگزيدي تو را ميامرزد
 ندارد.

  
، همگي دنيآيمبه تمام معنا. ولي هنگامي كه خانواده گرد  قلمكارشلهديديد، يك 

. رسنديماين همگي يك جور به نگر و آب مذهبي اكثريت را به خود گرفته و بنابر رنگ
ي و جور ولي رنگارنگ كننديمهر چند همگي بامداد يكشنبه صف نخست كليسا را پر 

 يدارنيدواجوري باز هم وجود دارد. پس يك بيخدا يك جزيره در محاصره درياي 
ترسيم طيف باورها يكي از نبوده بلكه بخشي از طيف باورها است. از سوي ديگر 
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راحتي  احساسداشتن براي  توانديمكاري است كه يك خانواده  نيترسالمپوياترين و 
  ترسيم نمايد. خانواده دروندر  يبا هر باور
  

  
  هاتفاوتشك و بروز برپا ساختن فضايي امن براي 
 كننديمنكه بيخدايي در ميان آنان است همگي غش  هنگامي كه افراد متدين دريابند

طوالني بخوانند. بسياري از مردم به خوبي و به طور  ياروضهيا باالي منبر رفته و 
در ميان خانواده و  دركه  شونديمكامل از ايمان خود خاطرجمع بوده و خوشحال 

  تنوع جا باز كنند. براي جورواجوري وجايي دوستان خود 
آشتي دادن و هماهنگ ساختن روش درست و كامل چگونگي تن سولي دان

باورهاي ناهمگون گاهي براي كساني دشوار است كه عادت به اين گمان يافته كه همگي 
 و دوستان ديني كنميمهنگامي كه عطسه  دارند. هاآناطرافيان باورهايي مانند 

 ولي دستپاچه شده و پوزش معناي نيت خوب گرفتهبه » ت بدهدخدا عمر« گفتنديم
اشم ب! منصفانه بگويم اگر اين قدر نازك نارنجي اندشدهاگر مايه دلخوري  خواهنديم

 شوميمنكه ناراحت  پرسنديمرد شود. برخي ديگر زيرم كه آب  منبايد جايي بخواب

 

 

سخن  ديندرباره بسيار كم ليودهنديممراسم مذهبي را انجامهاخانوادهتر شبي  
ي جو خانوادگ خواهديمكه  ياخانوادهكه هر عضو  كنميم. من پيشنهاد نديگويم

را پيرامون موضوع اختالفات ديني آرام سازد، بكوشد تا باورها را هم چون 
يك  . نه يك جنگ سخت تن به تن بلكه تنهابشود گفتگو براي تريعادجستاري 

 توجه باشيد. براي نمونه يادآوريجالب  يگفتگو ساده. آغازگر جستار و موضوع
 ركتشمحلي رشد چشمگير داشته است. در اين باره كه  كنيد كه پرستشگاه هندو

گفتگو كنيد كه موضوع مورد عالقه و دلبستگي من  اخروي يا دنيوي در مسابقه
 نيز هست. (بنگريد به حاشيه زير).
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 كارت تبريك كريسمس قرار بدهند. اين يهانامبگويند يا مرا در سياهه  اهللاسبحانكه 
كوشش بسيار خوبي براي سازگار من بوده و من قدردان آن هستم، ولي هيچ نيازي به 

  نگراني نيست.
مان گونه . ههايي بزنيداينك ديگر بايد بتوانيد حدس، است هانيامن  يهاواكنش
ت. دست ان اسمتفاوت و ناهمسگفتم حساسيت بيخدايان به دين بسيار  8كه در بخش 

. شوديمنجاي كسي تنگ  كم من در برابر تظاهرات ديني اطرافيان بي تفاوت هستم.
  د.شته باحساسيت بيشتري داش تردردناكشخصي با پيشينه پر روشن است كه البته 

  

 

  

  دنيوي يا اخرويشناسايي اشتراكات: مسابقه 

 در تارنماي توانيمرا اخروي يا دنيوييشدهنيتضميكي گفتگوي
http://www.beliefnet.com/Entertainment/Quizzes/BeliefOMati

B_OLD.aspx.  .مطرح كرده سپس يانهيچندگزبيست پرسش  اين آزمونيافت 
باور را نشان داده و درصد پوشش باور شما را با هر كدام  يهاستميساز  يااههيس

براي نشان دادن اين است كه مردم بيش  ياين ابزاري نيرومند و جالب .دهديمنشان 
  مشترك دارند. انديشه و افكار شدهيمگمان  ترشيپ آنچهاز 

 يگراانساندرصد  100آخرين بار من  كنميممن هر سال در اين آزمون شركت 
گراي توحيدگرا شدم. ولي هم چنين يك بودايي خوب جهاندرصد  92سكوالر و 

 م.داشت هاپروتستانمشترك با جريان اصلي  يهاشهيانددرصد  60درصد) و  73(
به داليلي من كمتر از سه سال  !وجود داردمشترك با خانواده  يهانهيزمچه فراوان 

  درصد). 18تا  16پيش يهودي بودم ولي كمي بيشتر كاتوليك شده بودم (ميان 
ا پيش از گردهمايي خانوادگي داراي هر ديدگاهي باشيد مهم نيست پيوند باال ر

عدي با پست الكترونيك به همه اعضاي خانواده و فاميل بفرستيد. گفتگويي كه با ب
اين آزمون پيش خواهد آمد تضمين شده جالب خواهد بود. (البته روشن است كه 

خود با ديگر اديان لذت  يهاشهياندبرخي اعضاي خانواده از فهميدن همپوشاني 
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بيشتري خواهند برد. براي گرفتن مچ مادربزرگ انجيل دوست آماده باشيد كه 
  اسالمي مطابقت دارد.) يهاشهياندبا  شيهاشهيانددرصد  70دريافته بيش از 

  
 چنداني انجام دهم. نيايش در سر ييترشروبدون  توانميمگفتم كه اين كار را 

گشودن آغوش خود براي برخي از اعضاي اين «براي  سفره شام با التماسي از خداوند
از سوي  .شوديمنيست نيز شامل اين موضوع  يامحترمانهكه البته همزيستي » خانواده

اي به را چون كنايه» كنميمتنها به درگاه تو نيايش «اين جمله را  توانمينمديگر من 
. به تانديشمندانه اس ، حتا گاهينيست سختيك بيخدا ببينم. خواندن نماز براي من 

براز ابيشتر  –ناهمسان و متفاوتي دارد  هايهدف هازماناين كار بيشتر رخ كشيدن 
  داوري و ناخشنودي تا مراقبت و نگراني.

  

 

  

  

ه بسكوالر با مراسم سر سفره شام يا ناهار سازگار شده چون يهاخانوادهبسياري از
ون بد -آرام شدن، بازتاب، سپاسگزار بودن -همان هدف احساسي مانند دعا خواندن

. دعوت از يك عضو سكوالر خانوار براي اجراي كنديملحن و آواي مذهبي كمك 
به جاي خواندن دعا هنگام گردهمايي خانواده يك نشانه خوب به شمار  شنيتيمد
ين هم چن يا آقاي سكوالر هشداري بدهيد.البته پيش از آغاز به اين خانم  .ديآيم

ست محترمانه ا رديگيماز سوي طيف غير الهياتي خانواده انجام  مراسميامي كه هنگ
  .نخست پرسش شودكه پيش از برپايي 

  

  

 
ي شتري سوار هايدودلدر كل ساختن يك فضاي امن براي تفاوت و 

 بلكه به وارونه خواستي ارادي براي آزاد گذاشتن نيست دوالدوال
جاي سر هاانساناحترام به  خود است گفتگوها براي رسيدن به جاي
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احترام را به دست آورده و نياديباهاشهياندوهاآموزهخودش ولي
كه هيچ شخصي سخنان صميمانه شخص اطمينان به وجود آيد 

ه ب برديم. رسيدن به اين مرحله زمان كندينم سركوبديگري را 
ويژه اگر خانواده به اين انديشه خو گرفته كه ديدگاهش يك ديدگاه 

و ارزش  هاتفاوتآگاه بودن به وجود ولي  بزرگ است. آوريشاد
 دادن به گوناگوني به راستي نيمه از كارزار است.

  
  خنثي كردن فشارهاي خانوادگي

ه ماي توانديمديني  يهاتفاوت بازهم دنخوبي داشته باش هايويژگي همهحتا اگر 
شديد باشد  يهاتنشواقعي در يك خانواده شود. از سوي ديگر اگر اين  يهاتنش

  خانواده را از هم بپاشد. توانديم
  

 

  

  

از  واندتيم، ارتباط مستقيم يك ضرورت بوده و شديد استياخانوادهاگر تنش در
گفتگو  اصلهر سوي خط تقسيم مذهب آغاز شود. اصل بردن يا باختن نيست بلكه 

  .ييزداتنشكردن بوده ولي گفتگو براي آشتي كردن و 
  

  

 
است.  بسآتشبرابر با  ييازدكه تنشكننديمبسياري از مردم گمان

ز ا استن تنش و اطمينان يافتن دو طرفكدر واقع ابزاري براي  ييزداتنش
» يرگيچ«به قصد خودم  باپتيستاست. اگر من به با مادرزن  هم ديگر

و  ديآيدرنمدين شما با عقل جور  برخورد كنم، شايد بتوانم بگويم
گام تا هنبخواهم كه احترام فراواني به من بگذارد و اضافه كنم كه 

نخواهم گذاشت نوادگان خود را ببيند. ولي اين پذيرش اين سخنان 
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ار به آستانه انفج نيست. خواه برنده خواه بازنده تنشاييزدتنش
  .رسديم

  
اگر به جاي اين شيوه من رويكردي با هدف كاهش تنش در خانواده داشته 

ه همين و ب صادقانه به مادرزنم بگويم كه ارتباط با او برايم مهم است توانميمباشم 
رده، او همراهي ك يهايدلواپسبا  توانميمبا او گفتگو كنم.  خواهميمدليل در اين باره 

كه من به  كنديمكه او احساس  دانميمو  كنميمنشان دهم كه احساس او را درك 
كه نشان دهم در واقع همان فرد  كوشميم. پس از اين هم امكردهخانواده خودم پشت 

عشق ورزيده  امخانوادهپيش هستم، هنوز صادقم و احساس محبت و عشق دارم و به 
مايه كاهش و بهترين آرزوها را براي آنان دارم. اين رويكرد به جاي متشنج كردن 

  .سازديمتنش شده و تنش را با اطمينان و ارتباط مستقيم جايگزين 
  

  

 
ز حكم براي كساني نيشايد اين سخنان براي برخي بديهي باشد ولي 

كمتر درباره  خانوادگي از اين دست يهاكشمكشهشدار را دارد. 
 و باورها بوده و بيشتر در رابطه با ارتباط با هم ديگر است. هاشهياند

و عزت، همدلي و اطمينان دادن درست چيزي است كه در احترام 
تن در رويارويي و كاس يشماريب يهاخانوادهچنين لحظاتي نياز بوده و 

 كارا و مؤثراين رويكرد را بسيار  ييهايريدرگتنش پيرامون چنين 
سيار آغاز بيك اين در واقع  -، اين پايان كار نيست . البتهاندافتهي

 خوب و عالي است.
  

  ارتباط با ديگران
 يهايدشوار انيگراانسانها و گراندانمبيست و يكم، بيخدايان،  يسدهپيش از آغاز 

ر مايه تنهايي و جدا افتادگي بيشتموضوع ين ا وفراواني براي يافتن همديگر داشته 
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 ا باورانن. در گذر دهه گذشته، البته با سپاس از اينترنت توانايي ارتباط با ديگر شديم
  به صورتي انقالبي درآمده است.

و بيخدايان  آمريكايي انيگرانساناملي مانند انجمن  يهاسازماناعضاي 
 ۴آپو ميت ٣ئيست نكسوساجتماعي مانند آته يهاشبكهرشد داشته است؛  آمريكايي

ته است؛ آسان ساخهاي مشترك دلبستگيبا را براي بيخدايان  ياهيناحارتباط محلي و 
ته و جرياناتي را باز گذاش هاشهياند و تاالرهاي گفتگو راه تبادل و داد و ستد هاوبالگ

 منبعاين  ارهدربيشتر كه يك دهه پيش قابل تصور نيز نبود. براي كاوش با جزييات ب
  بنگريد. 14و  13 يهابخشبه 

  
  دن براي نخستين بارآمحساببهحس

 2009خورشيدي (ژانويه  1387در دي متحده در اياالت شيپهمين چند سال 
و درخشان در جايي كه پيش از  جانيپره پديدار شدند، نا باورانميالدي) ناگهان 

در يك سخنراني بزرگ رياست جمهوري. بيست  -نبود  هاآنآن هرگز نشاني از 
 در يك صبح متحدهاياالت جمهورسييردقيقه پس از آغاز سوگند چهل و چهارمين 

مود: را در اين كشور تشريح ن هاينيبجهانو تنوع سرد و تلخ باراك اوباما گوناگوني 
لت ما است. م بلكه نقطه قوت ضعفنقطهميراث هزارتكه ما نه كه  ميدانيم«گفت، 

  »است. نا باورانو  -متشكل از مسيحيان، مسلمانان، يهوديان و هندوها 
  .همين طور خشكم زد همين طور خشكم زد. نويزيتلويادم نيست چه مدت جلو 

ن مبراي درك احساس ، ديانبودهطرد نشده هاي از اعضاي اقليتيكي اگر هيچ گاه 
گر شخصي و تاريخ اين كشور ا كه عضو شويد. براي بيشتر پيشينه كنميمپيشنهاد 

صوصي را يك باشگاه خ متحدهاياالتنبود رياست جمهوري  يمرد مسيحي سفيدپوست
ض از تبعي ترژرف، تربزرگنماد اي از نشانهو تنها  -ديديم يرخاص ديگشبراي ا

 انييقايرآف -آمريكايي. انتخاب اوباما يك رخنه بسيار بزرگ براي ددييمدر فرهنگ 
  بود. لرزهنيزمنبود بلكه يك  هاآنبود. اين انتخاب تنها پاياني براي محروميت 

                                                 
3. Atheist Nexus 
4. Meetup 
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راي ب -ترتياهمكم يهايسخنراندر نخستين سخنراني، نه-جمهورسييرگرايش 
. ازه انتخاب او انقالبي نبودايد به هم اندشهم چون بخشي از ملت  نا باوراندانستن 

 -ولي براي كساني از اين شهروندان اين كشور شنيدن نام خود براي نخستين بار 
  .كردنديمباور كنيد، بسيار بزرگ بود. در دولت خودمان ديگر روي ما حساب 

  
  دوباره به حاشيه رانده نشدنكوشش براي 

گفتم بيخدايان در بازگو نمودن » آفتابي شدن«در بخش  ترشيپهمان گونه كه 
ر . برخي بسياشنديانديمبه طور كامل متفاوت  اطرافيانبراي خويش  يهاشهياند

خود و هم دين اكثريت  شيكهمرا  هاآناطرافيان  ليانسادر طي خوشحال هستند كه 
رخي ب. كننديم صداقت. ولي گاهي بسياري از اين افراد احساس عدم اندهبه شمار آورد

كه  هستند ييهاشهياندداراي  هاآن كننديمديگر از بيخدايان هنگامي كه مردم گمان 
است احساس ناراحتي كرده يا به دليل ديده شدن مانند يك  آورانيزبه نگر خودشان 

ر ديگ خواهنديم. با اين وجود برخي ديگر كننديمشهروند درجه دو احساس آزردگي 
كمك  ا باوراننعموم مردم نسبت به تصوير  يهاشهياندده تا بتوانند به تغيير پنهان نبو

  خانواده يا دوستان به وجود آيد. يهاشهياندكرده حتا اگر اين تغييرات تنها در 
اين مورد آخري به ويژه مهم است. از سايه بيرون بودن بيرون آمدن را براي 

ت مايه فرگش كهساخته  دشوارتررا  نا باورانساخته و كليشه سازي ديگران آسان 
زن و مرد كار كرده و داراي  انيگراجنسهمبراي به خوبي  ششود. اين رومي هانگرش

  .باشديمهمان كارايي براي بيخدايان 
  

  

 
 هابامشتپاين موضوع با فرياد كشيدن از باالي از بيخدايان بهبرخي

بيخدايي را قاب  اتاصطالح ازهر نماد يا پيامي  دادهنشان  واكنش
  :ديگري برگزيدند، مانند ترآرام يهاراهكردند. برخي 
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 ا يآزادانديشي دادها خرمربوط به عالمتشرت يايتدنيپوش
 آزادانديشي يهاسازمانهاي نشان

  گر ويدئو يا دي يگذاراشتراكو به  هاگفتهيا  هاادداشتيپست
و  هادگاهيدستگي اجتماعي كه به آه يهارسانهپيوندها در 

 .ساختيمرا آشكار  نا باوري يهانگرش
  در گردهمايي خويشاوندان ياله ريغ» نيايش«پيشنهاد يك 
 يافتن فرصت براي ابراز يك ديدگاه ناباوري در گفتگو 
  يا اعمال مذهبي يا تنظيم  هاكنشاز انجام  محترمانهخودداري

 مشاركت خود
  

از سوي ديگر هيچ چيزي به اندازه ساده بيرون آمدن و طبيعي رفتار كردن 
تنها براي يك روز كنار گذاشته شده و هر ناباوري  هاترسو  هاانگ يهمهنيست. اگر 

را  درك مردم توانديمبيخدايي خويش را براي دوستان و خانواده خويش آشكار سازد 
با  و ديگر يك ديدگاه غيرقابل تصورآن يك شبه دگرگون سازد. بيخدايي پس از 

تنوع و  ازيك جاي دوردستي نيست بلكه بخش بهنجاري » هاغريبه«تعريف نادرست 
  جورواجوري باورها در خانواده و جوامع در همه جا روي زمين است.



 

 

 
  
  
  

  18بخش 
بهترين چيزهاي  داشتننگه

  بقيهدين...دور انداختن 
  

  در اين بخش
  رونديمواقع) مردم به پرستشگاه در چرا ( نكهيادرك 
  انساني ياجامعهساختن 
 بزرگداشت زندگي 
 كردار نيك 

  
ده واكنش گوناگون خواهيد ديد. » مسجد«يا » كليسا«در حضور ده بيخدا بگوييد 

را جايگاه، تقلب، ناداني و ترس  نجاهايا شدهسرخبرخي به معناي واقعي كلمه از خشم 
 هستند. بيخداياني نيز هستند كه از پنجره باز شده به روان و تفاوتيب. برخي ننديبيم

هستند. بسياري از بيخدايان هنگام انديشيدن به  زدهجانيهدل انسان به وسيله دين 
پرستشگاه احساس دلتنگي همراه با كمي حسرت كرده در حالي كه ديگران با پشت 
  كردن به مسجد، كنيسه و كليسا و دين هيچ احساسي مگر احساس رهايي ناب ندارند.

ذشته فرد گدر كردار بستگي و ارتباط بسيار بزرگي با پيشينه و  هاتفاوتاين 
رفته قرار گ سوءاستفادهشنيده، مورد  دروغباشد كه در دوران كودكي دارد. اگر كسي 
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ن در طول دورا توانديمو ترسيده باد، رنجش واكنشي قابل درك بوده و اين احساس 
در سراسر زندگي درگاه يك كليسا را نديده باشد  برجا باشد. اگر شخصي هرگز زندگي

 ولي اگر شمار بزرگي از بيخدايان و بهردرگم كننده باشد. س كل جريان شايد برايش
را ببيند كه خداپرستان با تعلق به دين  يهابهرهطور احتمالي شمار روزافزوني از آنان 

ها باور ساختنانساني بدون رها  يهابهرهشايد خواهان همين  آورنديمبه دست  ياژهيو
  خويش باشند. يهاشهياندو 

  د:مانن كنديمچيست؟ دين چيزهاي ديگري نيز فراهم  هابهرهخوب اين سود و 
  

  دهديمكه مردم را به هم ديگر پيوند  ييهاانجمنبرپايي جوامع و 
 شدهنييتعو باورهاي از پيش  هاارزشاز  يامجموعه 
  پيچيده يهاشهياندبراي اعالم زبان و نمادهاي مشترك 
  دسازيمزندگاني را مشخص  يهادورهمراسمي كه 
  براي برتر نمودن جهان مادي ياوهيشاز حس شگفتي  ياگونهداشتن 
  بزرگ يهاپرسشآسان ساختن پاسخ به 
  زندگي ياباختهبراي آسان ساختن تنگناها و  يامشاورهتوضيحات 
 يهادهشمانند  يانجام كارهاي خوب درديگران  همراهي بابراي  ياوهيش 

مستقيم باورهاي  ابرازبه عنوان هايي ين دهشچنبراي  يداوطلبخيرخواهانه و 
 فردي

  
دگي به زنو البته با شادي  هابهرهبدون داشتن برخي از اين  توانديمهر كسي 

 خواهميمننمايد باز هم  ييجوصرفهخود ادامه دهد. هر چقدر در زمان و انرژي من 
براي پاسخ دادن  دهميمرا تعريف كرده و ترجيح مشخص ديگري ارزش و باورهايم 

 . وليگيردانجام مي واقعيهاي ارزشهزينه  راحت و آسوده نباشم زيرا يهاپرسشبه 
 نيازهاي واقعي انسان بوده كه حتا با نپرستيدناز  برگرفتهاين سياهه  يهابهرهبرخي از 
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با  يمددكارهاي نياز به عضويت در انجمن. برخي نيازها مانند رودينمخدا نيز كنار 
  افزايش يابد. توانديمحتا  ،هاانسانمراقب  يخداوندوجود  يشهياندرفتن  كنار

 ييهااهرپرداخته و سپس به  يو مذهب يخداپرست يهانيد يهابهرهاين بخش به 
  .ابندييمدست  هاآنبه بدون انديشيدن به خدا  نا باورانكه  پردازديم

  
  

  هاپرستشگاهبه  رفتن) ن(راستي دليل درك
  

و  هاهشياندبگويد كه  ياگانهيبهيچ چيزي ناخوشايندتر از اين نيست كه شخص 
براي نمونه اگر كسي بخواهد يك بيخدا را  .دانديمباورهاي شما را بهتر از خودتان 

ژرفاي  دركه اين خانم يا آقاي بيخدا  دانديمنمايد، كافي است كه بگويد  نيخشمگ
وارونه همين كار را كرده و به مردم مذهبي  خواهمينمبه خدا باور دارد. ولي من  وجودش

  .رونديمبگويم كه چرا به كليسا، كنيسه يا مسجد 
مند شدن بيخدا از دين بدون رفتن به ولي اگر بخواهم درباره چگونگي بهره

حتا - دشونيماين تجربه روبرو با در واقع ديني بگويم ناچارم بدانم چگونه  يهامكان
ه انديشه من با نظرات آنان متفاوت است. اگر رفتن به پرستشگاه به اگر گمان كنند ك

 ريغكوتاه باشد ولي اگر موضوع ديگري  توانستيمراستي براي خدا باشد اين بخش 
  به خدا نيز در ميان باشد آنگاه چيزي براي گفتن دارم. وابسته

  
  

  

 
قابل  يهاپژوهشخوب حدس بزنيد موضوع چيست: زماني كه 

ده پرستشگاه كشيبه  به پرسش پيرامون رفتن يو خوب اطمينان
كه رفتن به پرستشگاه با هر جور نياز انساني  گردديم، روشن شوديم

. اين نيازها در قاب خدا و دين قرار داده شده ولي كنديمرابطه پيدا 
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بوده كه به راستي مهم  هاانساناين تصوير در قاب، نيازهاي واقعي
  است.

   
از كليساروها دليل اصلي اين  ١پيمايش به تازگي انجام شده از سوي گالوپيك 

كه  ديپنداريم گمانيب. رونديمبه كليسا  هاآنچرا  -تنها يك دليل- پرسديمكار را 
 يهامكتيندرصد از حاضران در روي  27ولي تنها » خدا.«بيشتر مردم خواهند گفت، 

. اندآوردهكليسا به عنوان دليل نخست و اصلي از خدا و پرستش او سخن به ميان 
راي الهام يا ب گفته كه به دليل مالحظه، پشتيباني جامعه ياافراد مورد پرسش بيشتر 

  .رونديميا تنها به دليل عادت به كليسا  -بودن  گراواقعيا  رشد شخصيت
 ه همراهب سختييشه و شغل سكوالر من پ گرايانسانيكي از دوستان 

تنها براي قرار گرفتن در جمع  گفتيمترشرويي داشت. اين خانم  هايرجوعارباب
  به همين سادگي. .روديميكبار به كليسا  ياهفتهدوستانه براي  يهاچهره

در زمينه  توانديم هانيا يهمه -، رشد شخصيت بخشالهامخوب اشتراك، 
  خدا ندارد. يآموزهدر انديشه و  ياشهيرباورهاي مذهبي رخ دهد. ولي هيچ يك نيز 

 2010(خورشيدي  1389يك پژوهش از سوي هاروارد/ويسكانسين در سال 
ررسي به . اين بي رسيدو مشابه ) با پيمايش از افراد متفاوتي به نتيجه همانندميالدي
شگاه و رضايت از زندگي پرداخته بود. مطالعات ميان رفتن به پرستو پيوند  رابطه

از زندگي  و ترخوشحال رونديمبه پرستشگاه كه  يبسياري ديگري نشان داده كه افراد
ا ي -بداند چرا. آيا از باور به خداست  خواستيمهستند. اين گروه  تريراضخويش 

  پاي چيز ديگري در ميان است؟
از  ترالخوشح رونديمبه پرستشگاه  اين گروه پژوهشگر دريافتند كساني كه

 در ايندوستان صميمي داراي زيرا  روندينمكه به پرستشگاه هستند كساني 
در  هامعجدوستان صميمي در اين  بدون يند. كليساروهاي با انضباطهست هاييگردهما

به كليسا  كه هستندرضايت زندگي نسبت به كساني از  يترنييپا ازيامتواقع داراي 

                                                 
1. Gallup 
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كه نمره باالي رضايت زندگي كمابيش به طور كامل  نديگويمپژوهشگران  .روندينم
نه ربطي به الهيات دارد نه به پرستش نه به  -مربوط به سيماي اجتماعي دين است 

 زيرا در اينرضايت بيشتري دارند  رونديمخدا. مردم هنگامي كه به پرستشگاه 
حس تعلق و پذيرش را داراي مردم  .سازنديمرا اجتماعي  يهاشبكه هاييگردهما

ساخته كه هر كسي اين احساس را تا حدودي دوست دارد. پيوند و ارتباط با ديگران 
. از سوي ديگر بدترين چيز اين است كه در روديماز ميان را قطع كنيد و رضايت نيز 

د. رشخصي ببيند ديگران با هم ارتباط داشته ولي خودش هيچ ارتباطي ندا هامراسماين 
  .رسديمبه نگر منطقي  هانياهمه 

به  آنكه بيشتر از رونديمخندان كساني كه به پرستشگاه  يچهره نكهياكشف 
خدا مربوط باشد به مردم ربط دارد خبر خوبي براي كساني است كه به خدا باور 

 را احساس كرده ولي هاانجمنبيشتر ما هنوز همان نياز به ارتباطات اجتماعي و ندارند. 
  اين نياز را بيرون از درهاي پرستشگاه به خوبي برآورده سازيم. ميتوانيم

  
  

  (... يا دست كم بدون خدا) مذهببدون  هاانجمنساختن 
  

 وندرو مراسمي با عناصر فراطبيعت نبه پرستشگاه  دهنديمبراي كساني كه ترجيح 
شيده به پرستشگاه كرفتن  سودين شيوه براي به دست آوردن پرسش به سوي بهتر

 كارا و يهاتجربهحس اجتماعي است. اين بخش نگاهي به  هاآنكه يكي از  شوديم
كه پيرامون چيزهاي ديگري، به طور كامل چيزهاي انساني  اندازديمخالقانه در اجتماع 
  ساخته شده است.

  
  گراانسان يهاانجمنتجربه در 
غير از خدا ساخته شده  محوريهست كه پيرامون  ييهانيداز در اين ميان  ياتجربه

است. در نگاه نخست، دين بدون خدا شايد مانند رستوران بدون خوراك ابلهانه به نگر 
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لي اگر شما چند اين بند آخر را خوانده باشيد برسد. آيا خدا محور اصلي نيست؟ و
جز وده ب ينام خدا سرپوش شكنيست. بدون  ياصلديگر بايد بدانيد كه خدا محور 

 ياحتمالي براي انجمن تمركزولي اين تنها يك  .خواننديمبراي او نماز و سرود  اينكه
  براي بهتر بودن است. اعضا بخشالهامپذيرنده است كه 

  
  توحيدگرا ييگراجهانپيروان : فرهنگ اخالقي و دهندهپرورشانجمن 

برپا سازد كه تنها خواهش و خواست آن بهتر بودن  انجمني توانديمهر كسي 
مردم و ساختن جهاني بهتر باشد. اين توصيف كوتاه و خوبي از فرهنگ اخالقي و ديني 
است كه در آن وجود خدا انتخابي بوده و در بخش هفت درباره آن گفتگو كردم. اين 

مذهبي كه  يهاانسان، شوديم) UUتوحيدگرا ( يگرايتوصيف هم چنين روشنگر جهان
 هاارزشگرد هم آمده، اين اصول و  هاارزشنه بر اساس ايمان بلكه بر اساس اصول و 

  دربرگيرنده موارد زير است:
  

 و ذاتي هر شخص سرشتين بزرگي و ارزش 
 انساني ابطوي در رلدادگري، برابر و همد 
 يك جستجوي آزاد و مسئوالنه درباره حقيقت و معنا 

  

  

 
را  »يگرايانسان«توحيدگرا يگرايهاناز اعضاي جنود و يك درصد

هم چون برچسبي براي توصيف خويش برگزيده و بيش از نيمي از 
اهي ر يدهندهنشان گرايي توحيدگراجهانهستند. اصول  نا باور هاآن

به  - نديآيم داريهدف يهاانجمندر  تواننديم نا باوراناست كه 
و اصول به  هاارزشجاي اشتراك در دين با به اشتراك گذاشتن 

  محور اصلي.عنوان 
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  دادهازدستدين  پيشين در داراننيد آنچهدرك واقعي 
) هيچ دشواري 14(بنگريد به بخش  نداشتهفراواني بيخداياني كه احساس نياز اجتماعي 

يرون است! بسياري از مردم پس از ب ترراحت هاكشنبهي - ننديبينم كارراهبراي يافتن 
آمدن از درهاي پرستشگاه براي آخرين بار احساس سنگيني از آزادي و آرامش 

رف و احساس ژ نا باورانبه بسياري از  كننديم. ولي هنگامي كه نماز را ترك كننديم
  (البته در صورت انجام آن). دهديمنابي از دلتنگي دست 

 يهايررسب بر طبقكه البته  - دنشويمنتنگ دلخدا اين افراد براي بسياري از 
اين افراد از روز نخست به منطقي نيز هست،  هاپژوهشهاروارد/ويسكانسين و ديگر 

تارها و جس تنگدل. به احتمال بسيار اين افراد اندرفتهينمخاطر خدا به پرستشگاه 
و در ميان جمع بودن شده كه بقيه  دنيبخشمسائلي مانند ارتباطات اجتماعي، الهام 

  .رونديم هاارتگاهيزو  هاپرستشگاهمردم امروزه به آن داليل به 
راي چه دلم ب«نترنت را با عبارتي مانند اي ديتوانيمبراي آزمايش اين انديشه 

  را جستجو كنيد. بدون شك الگويي پديدار خواهد شد:» ١است شدهتنگچيزهاي دين 
 » احساس در جمع بودن است. امدادهچيزي كه با دين از دست« 
 » است. درنگيبتنها چيزي كه با دين از دست دادم پشتيباني جمعي« 
 »همراهي با ديگران را در انجام كارهاي خوب هستم. تنگدل« 
 » داشتم تنگ شده است. ترشيپدلم براي احساس تعلقي كه« 
 »امدادهدست  احساس ارتباط و اهداف عمومي را از«. 
 » امدادهاز خودم بوده و آن را از دست  يتربزرگبخشي از چيز  كنميمحس«. 
 » امدادهحس عضويت و همدمي تنها چيزي است كه من با دين از دست«. 

  
  بيرون از دينيآوردن چيزهاي دينبه دست

از  ييهاوهگر نكهياافزون بر  .پردازنديمديگري نيز  يهاوهيشان به گرايانسانگاهي 
يز برخي از مذاهب ن كردهان به سوي برخي از سيماهاي بهتر دين حركت گرايانسان

                                                 
1. what I miss about church 
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هبي مذ يهاانجمنو گيراترين اين نيترجذاب. يكي ازشوديمگراانسانبيشتر 
روحاني  ۴است. لن التون ٣در اسپرينگ ليك ٢يشين در ميشيگانانجمن مسيحيان پ

 است كه به تازگي از استراليا آمده است. التون يدارسروزبانمردي  كليسااين 
داراي هويت و برخالف نام مذهب و نمادهاي ديني دريافت كه امت تازه وي 

نمادها مذهبي مانند صليب در واقع  از سوي ديگروده و ب يباورهاي بسيار گوناگون
ليب ص. پس از گفتگوهاي فراوان با اعضا التون تصميم گرفته تا كنديممردم را دور 

) از c3تري (سي -تغيير نام دهد ۵تريسي اكسچنجرا پايين آورده و كليسا را به نام 
نين تبادل كليسا و هم چ يريقرارگمكان  ين و اكسچنج از نام خيابان اكسچنجنام پيش

و آغاز به ترويج آن هم چون يك انجمن معنوي فراگير  - گرفته شده هاشهياند
  نمود.» نيديببا دين و «بدون يك مرامنامه كانوني و پذيرش مردم 

و شديد بود. همان گونه كه كريس استدمن (بنگريد  ينيبشيپفرياد وامذهبا قابل 
زمان يك جنگ فرهنگي بدترين در  داننديم) و اشخاص ديگر به خوبي 13به بخش 

اني مانند من نثار كس كرانيبو  غيدريبايگاه ايستادن ميانه آوردگاه است. ستايش ج
  .اندگرفتهقرار  ييهاگاهيجالن و كريس باد كه به هر صورتي در چنين 

  
درست است اين همان فهرست  - داشتن، تعلق وستنيپدوستي، گردآمدن، 

  !رونديماست كه به زيارتگاه و پرستشگاه  ييهاانسان يهاليدل
نيست،  گراانسان يهاانجمن زيانگدلزيبا و  يهاتجربههيچ پاياني براي 

خوانده  ۶يشيآزاداند. يك گروه كه همدمان شوديم فزوننيز ا هر روزكه  ييهاتجربه
و بيخدا را در داالس و نواحي تگزاس گرد يك برنامه  گراانسان 700بيش از  شوديم

، يادگيري و ارتباط با ديگران گرد آورده است. ياجتماع، بهسازي يداوطلبپر مشغله 
است از  فردمنحصربهيكتا و  يهاانجمنويژه براي چنين  آزمايشگاهناحيه تگزاس يك 

                                                 
2. Michigan 
3. Spring Lake 
4. Ian Lawton 
5. C3 Exchange 
6. Fellowship of Freethought 



 
 

  داشتن بهترين چيزهاي دين: نگه18بخش  ——————
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آزادانديشي  مذهبآزادانديشي شمال تگزاس،  مذهببه  توانيم هاانجمنجمله اين 
بسيار ديگري  يهاانجمن و ٧ها در آستين و داالسهستون، ياوران بيخدا براي بيخانمان

ي ندهن كنشرو متحدهاياالتدر سراسر  بدون ايمان يهاگروهديگر  موفقيتاشاره نمود. 
ج، ي هاروارد در كمبريگرايانساناست از انجمن  اجتماعيديگر اي هجنبهرضايت از اين 

  ي در اوكلند كاليفرنيا.گرايانسانماساچوست تا همدمان 
  

  ديگر يهالهيقب كشف
اين  .نديگويمسخن بودن » ٨يشهروند جهان«درباره  انگرايانسانبسياري از بيخدايان و 

 يهاكشمكشاست كه مايه  غيرخودي-خودي از  رد شدنراه مثبت و زيبايي براي 
شده است. ولي هم چنين هر كسي خواستي غيرقابل انكاري براي  هاانسانفراواني ميان 

 وي معناداري همانند يوهيشبه از مردم دارد كه  تركوچكيافتن يك قبيله، يك گروه 
از به اجتماع نيمجذوب و درگير  اششهياندو جذوب شدن  براي درگير. انسان باشند
  چيزي كه به او حس تعلق بدهد. دارد

 ساسبه سختي احرا  اين موضوع يهاهفتهدر نخستين پس از رفتن به دانشكده 
 و سردرگمي بي كسيي كارشناسي بوده و احساس دانشجو 32000كردم. من يكي از 

در اصطالحات ديني » و گمراه بحال خود واگذاشته«كاربرد واژه  يوهيش(به  .كردميم
  ژرف ببينيد.) به طورانديشيده تا نيازهاي انساني را 

دانشجو  160رژه دانشكده بودم گروهي از  يدستهاز سوي ديگر هم چنين عضو 
مربوط به  يهاارزشبا سنتي بيش از يك سده، يك هدف مشترك و داراي اصول و 

 اين دسته قبيله منخود يعني ديدارهاي منظم و رسيدن به آماجي با كمك هم ديگر. 
 اين حس به من دست داشتميبرمشد. برخي روزها هنگامي كه در محوطه دانشگاه گام 

سپس يكي ديگر از اعضاي دسته را  -شوميمكه انگار در درياي انساني گم  داديم
  .يهگرو! يك هويت داشتم، يك ارتباط تركاندميمو  دميديم

                                                 
7. North Texas Church of Freethought, the Houston Church of Freethought, Atheists Helping 
the Homeless in Austin and Dallas 
8. Citizens of the world 
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شايد اين حس را تجربه كرده باشيد. هر چند افراد مختلف درجات متفاوتي از 
 ندهست يالهيقبي اجتماعي بوده، جانور هاانسانولي  كننديمكشش اجتماعي را احساس 

 واندتيمبه راستي  يو تعلق داشتن به يك گوشه ويژه و قابل درك از جهان انسان
باشد. گاهي احساس نياز به تعلق داشتن وجود ندارد. براي نمونه هنگامي  رسانياري

اري با اتكا به خودم بدون هيچ دشو توانستميمكه من احساس اطمينان و پيروزي داشتم 
جهان روبرو شوم. ولي هنگامي كه داراي اطمينان بسياري  هايسختو مشكلي به با 

زماني كه امور خوب پيش نرفته و جهان با من چون چيزي چسبيده به ته  نبودم،
 آمدميبرماز جهان  ياگوشهاين زماني بود كه من در جستجوي  كرديمرفتار  كفشش

  ارتباط داشته باشم. هاآنمراقبم بوده و با  ييهاانانسكه 
  

  

 
، دسازيممذهبي براي بسياري از افراد اين گوشه ويژه را يهاانجمن

ي افراد . برااندخوردهكه با اعتقادات مشتركي به هم پيوند  يالهيقب
 توانديمپيوندهاي اجتماعي بيخدايان  نيچنهمغيرمذهبي 

يقي يا داوطلب يا ساختن موس ييمايپراههاي مشترك مانند دلبستگي
موضوعي جغرافيايي باشد مانند همسايگان  توانديمباشد. اجتماع 

نزديك در ميان جمع همسايگان يا ورزش دوستان و هواداران تيم 
سته به پيرامون و واب توانديممشترك  هادلبستگيفوتبال محلي. اين 

توحيدگرا كه من در  ييگراجهانول صاملي بوده مانند  يهاارزش
به آن اشاره » گراانسان يهاانجمنهمراه با  ياندوزتجربه«بخش 
وي يك از س يبانيپشتبه سادگي پيوند و  توانديم. هم چنين منمود

  خانواده همراه و صميمي باشد.
  

  

 
به  - توانديمگرايي يك روي بد نيز دارد. قبيله گرايي البته قبيله

را  هاانسان -باورها، زبان، فرهنگ، مليت يا هر چيز ديگري يلهيوس
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 نيتربزرگرا رو در روي هم ديگر قرار دهد.هاآنجدا ساخته و
ايرادي كه بسياري از بيخدايان به دين دارند درست همين گرايش 

تستان، وبه كاتوليك و پرتقسيم  هاستانسان يبندميتقس هشديد ب
 يهاتعباربهترين  ، هدايت شدگان به راه راست.نا باوربه باورمند و 

ره يديني و غير ديني به طور يكسان و به سختي كوشيده تا دا
رگيرد را در ب هاانسانگرايي را بسيار گسترده ساخته تا همه قبيله

هر چند كه افراد تعريف خوشان از گوشه دنج قبيله را هنوز دگرگون 
. رسيدن به اين تعادل با دين يا بدون دين يكي از اندنساخته
  زندگي نوين و مدرن انسان است. يهاچالش

  
  
  

  ت روزهاي ويژهشبزرگدا
  

الت، ا، تعطيزادروزه - هابزرگداشتو  هاجشننيز از  نا باورمندان ،هاانسانمانند بيشتر 
 نيپرمعناتر ،سال را ترسيم كرده پايين و بااليكه  به هر صورتي -رسيدن به سن تكليف

ديگر و  يهاساليا را با هم  هاانسانكرده و  يگذارنشانهزندگي را  هادملحظات و 
و پاياني در تنوع و  ياكرانه .برندپيوند داده لذت مي هاآنديگر زندگي  هازمان

به  ياارهاشاين روزهاي ويژه را بدون  تواننديم نا باورانكه نيست  ييهاوهيشگوناگوني 
  .دهنديمو اين كار را نيز انجام  جشن بگيرندموضوعات مذهبي 

  
  تعطيالتبردن از لذت 

ر انداختن مذهبي و دومفاهيم در اختيار گرفتن بهترين تعطيالت بهترين فرصت براي 
  است. آنبخش الهيات پشت 



 
 
 

  —————————— : زيستني سراسر بدون باور به خدا4دفتر 
 

 

٥٥٤

در اصل روزهاي مقدس است. ولي براي هر روز مقدسي  هايليتعطبسياري از 
يز نسخه سكوالر ن يكسرانجام كه به نيازهاي طبيعي و احساسي انسان ربط داشته 

خاك گرفته  يهاگوشهتوسعه پيدا كرده در حالي كه روزهاي تنها الهي و مقدس در 
بر ضد  حامي امام ٩امام پليكارپ جشنديني برجا مانده است. بنابراين  يهاسالنامه
و اسهال خوني تنها يك روز مقدس است ولي تعطيلي نيست در حالي كه  دردگوش
سكوالر باز كرده  هايراه خود را به جشنامام حامي عشق و ازدواج  والنتاينامام  جشن

ين هم اوام گرفتن و اقتباس را دارد. (والنت شاست. خوب چرا نه؟ چيزهاي خوب ارز
ي اين موضوع تعارف برا زيادي يهاشكالتيز هست ولي چنين امام حامي طاعون ن

  .)شودينم
  

 :شايد شنيده باشيد كه  من است. يهاعشقاين يكي از  روز شكرگزاري
 خواهديم يشناسنمكبراي كه  ستلحظه براي يك بيخدا هنگامي نيترسخت

سپاسگزار چه كسي باشد؟ صادقانه بگويم به  داندينمولي  سپاسگزاري كرده
تم هس شناسنمكو مردي بسيار  شانسخوش. من بسيار نيست دشوارهيچ رو 

 زنده و واقعي براي سپاسگزاري يهاانسانو هيچگاه سختي چنداني براي يافتن 
-مديون چيزهايي هستم كه خاستگاه انساني ندارد  . حتا هنگامي كهامنداشته

واي، «براي گفتن  سختيهيچ  -شيد، سالم بودن، يك جنگل آرامباال آمدن خور
بدون ناچار بودن به سپاسگزار بودن از كسي يا چيزي. هم » بسيار خوشحالم

 انيپايبهستم تا سپاسگزاري  يوحسابدرست التيتعطچنين من عاشق يك 
 و حيران كننده كنم. زيانگشگفتاين زندگي  نثاركه خويش را 

 خوشم  ريسمس بسيارهم چنين مانند بسياري از بيخدايان ديگر از ك :كريسمس
 ١٠ستام فلين كريسمبر خط عبارت  -نيستند  يرأالبته همه موافق و هم .ديآيم

لي بيخدايي بر ضد اين تعطيلي را پيدا كنيد. و يهاگزارهجستجو كرده تا بهترين 
 دارند. به دين يااشارهلذتي بدون  برنديمبيخداياني كه از اين تعطيالت لذت 

                                                 
9. St. Polycarp 
10. Tom Flynn Christmas 
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راستي بايد بگويم كه من در حدود ده سال داشتم كه پي بردم يك نسخه ديني 
 كريسمس هم وجود دارد.

ن آ زماندر انقالب زمستاني يا نزديك به  ياجشنوارهانديشه برپايي 
كه  است يمنطق. هميشه گردديبازمپيش از مسيحيت به هزار سال دست كم 

دوستان، خانواده سخاوت و در ميانه زمستان با و  مدههم آ گردخود  عزيزانبا 
 .كنميمحالي درست همين كار را شو من با خوخوش بگذارنيد دهش و همدلي 

هر چند شماري اندكي از بيخدايان  -د وروشن شبگويم تا  ،از سوي ديگر
تبريك كريسمس از سوي آقا يا خانمي شايد غرولند كرده يا به  دنيشنهنگام 

 ر واقعبرايشان مهم نيست. د كمدستبيشتر بيخدايان ولي  دنشدت اعتراض كن
 ١١به دست كريس كرينگلتجسم روح بخشندگي  در واقعكه  نديگويمبرخي 

 گويندمي. پس هنگامي كه اين افراد رنديگيمجشن  »١٢كاريسمس«را 
(من  !درنگييمجشن اسطوره متفاوتي را به طور كلي  هاآن» كاريسمس مبارك«

وست ز دني» تعطيالت خجسته باد«كمابيش آن را بسيار دوست دارم.) هم چنين 
كنشي عالي براي باز كردن پاي كساني كه مسيحي نيستند.  -داشتني است 

ي امانند درگيره» يجنگ كريسمس«. اين مشكلي ندارد كه همه باشند، بابا
  .دهندهآزار ديگران ، برايبدربخوربراي برخي  –ساختگي است ديگر  فرهنگي

  
 شردگمحور . زيرا وجود دارد سراسر طبيعي ييهاشهيرتعطيالتي با  هانياغير از 

ر شده سپس دكوچك  يهاشببراي نيمي از سال روزها بلند شده و و  بودهكج  زمين
اال پايين و باحساس  در .شوديمبلند  هاشبنيمه ديگر سال برعكس روزها كوتاه و 

. تنها در دو روز يزان حس شاعري پر ژرفا و با شكوهي وجود داردآو ارهيس اين رفتن
 - شودمي يساعت 12روز و شب به تعادل رسيده  هاچرخشاين  يانهيماز سال در 

از آغاز خواب دراز زمستاني خبر داده؛ ديگري يكي  پاييزي.اعتدال اعتدال بهاري و 
ه ك چيزهايي يادم هستاست. من هم گويا انه آمدن رستاخيز زندگي در هر سال شن

                                                 
11. Kris Kringle               بابانوئل 
12. Krismas 
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رهم را سداستان خويش قرض كرده و با آن اين انديشه را  دانم كجا،نمي ،هانيدبرخي 
  .چيزهاي خوب ارزش وام گرفتن را دارد . چرا نكند؟اندكرده

، ١۶، حنوكا١۵، روز مكزيكي مردگان١۴، هالوين١٣روز زمين- ته ندارداين فهرست 
. باورمندان و ناباوران به ١٨وسيويفستطنزآميز مانند  هايليتعط، حتا ١٧سال نوي چيني

جشن گرفته و هم كدام را كه دلشان خواست يك اندازه آزاد هستند كه هر كدام 
  رند.يجشن نگ خواهندينم

  
  جشن تولد

ادآور يت لحظابه  دست از كار كشيدن براي توجهاز هنگامي كه فرهنگ وجود داشته 
من خودم و  - بوده است هاانساندر زندگي بخشي از فرهنگ بزرگ هاي دگرگوني

 پر رخي از ب از زاده شدن كودكي بينديشم. تربخشالهامبه چيز پرمعناتر و  توانمينم
 ياانوادهخه دليل پا به جهان گذاشتن كودكي در ب امدهيدكه  ييهامراسمترين جنبش

با برافراشتن دستان پا شده است. گاهي  گروهي از مردمان محتاط و دلواپس بهيا 
. رفتندگكودك را نيز روي دست باال مي ،خانواده و دوستان به عنوان نماد پشتيباني

ه اميد و ب گويندميسخن  نيآفريشادگاهي با سخنان شيرين و ، پاشنديمگاهي آب 
. برنديميك زندگي نوين توجه خويش را به سوي يك گل رز يا يك كتاب يا شمع 

  است. ي خوبيبهانه گمانيب
در همه نه دربرگيرنده يادي از دين و خدا است ولي  هامراسمبسياري از اين 

 نيست. خانواده، عنصر دين ضروريساختن چيزي، راي بامعنا ب هرگز بهر حال - هاآن
شگفتي يك جهان به هم مرتبط هر سيمايي از زندگاني را بدون توجه به و  اجتماع

و جامعه  گرايي توحيدگراجهان. پيروان بخشديمديدگاه فرد از خدا معنا و مفهوم 

                                                 
13.  Earth Day                                 کره زمین ستیزطیمحاسفند، برای افزایش آگاھی نسبت بھ  ٢٩روز  
14. Halloween                                 شودیمسنتی غرب در روز نھم آبان برگزار  یھاجشنیکی از  
15. the Mexican Day of the Dead   آبان ١١آبان تا  ٩جشن ملی در مکزیک و چند کشور دیگر از  
16. Hanukkah  با کریسمس زمانھمجشن یھودیان بھ مدت ھشت روز کمابیش                              
17. Chinese New Year                   بھ مدت پانزده روز ماهبھمنجشن بر طبق سالنامھ چینی در  نیترمھم  
18. Festivus                                     شودیمدی برگزار  ٢جشنی سکوالر کھ در  



 
 

  داشتن بهترين چيزهاي دين: نگه18بخش  ——————
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فرهنگ اخالقي در واقع درست دو نمونه از اجتماعاتي با آداب و تشريفاتي ايثارگرانه 
  ت.اس -و قابل اطمينان آزاد از فراطبيعت  كاملو به طور  -انگيزه  لبريز از نماد و

ود ي وجگرايانسانبه رشدي از تشريفات و مراسم با سنت  هم چنين روند رو
، اين شوديماز هنگام پا به جهان گذاشتن تا سن دو سالگي بر پا  دارد. اين تشريفات

 ١٩وسيماركوس اورلكتاب هر چيزي از  - يخوانكتابمراسم كمابيش هميشه شامل 
 شايد هميشه بخش. است خانوادگي يهاداستانو شنيدن  يخوانترانه - ٢٠سوس تا دكتر
توصيف خاستگاه، معنا و اهميت خانوادگي نام كودك است كه يكي  هااين مراسماصلي 

يكي يا دو بزرگسال  من انتخاب موردعالقهبخش . دهنديميا هر دو والدين آن را انجام 
است كه متعهد مي شوند  –نه والدين تعميدي  شوديمناميده » ٢١منتور«بيشتر  -ويژه 

  پشتيبان و راهنماي كودك باشند.
ها يك هويت ويژه ديني براي كودك تعريف باپتيستاگر چه مسيحيان يا 

تعريف  گراانسانكودك را يك بيخدا يا  ي،گذارنامانه گرايانسان، در تشريفات كننديم
ش در اجتماعات آزاداندي دست باال تا كنون چنين چيزي ديده نشده است. - كنندينم

با » ابيخد«يا » مسيحي«امر بسيار مهمي بوده و آموزه ناميدن يك كودك  خودمختاري
كمابيش هميشه بر  گراانسان. به جاي اين والدين رديگيماين ارزش رو در رو قرار 

 تأكيددن به كودكان براي به دست آوردن باورها و اعتقادات خويش اهميت اجازه دا
  گفتگويي با جزييات بيشتر درباره رويكرد والدين است.) 19دارند. (بخش 

  
  بلوغ

 جشنراهي آميز و جدي  غبطه يشمكشكمن در  يسالگزدهيسكمابيش در 
ن به اييكي از دوستان يهودي به سن تكليف رسيده و من هم دم. ش ٢٢پسران تكليف

يروي از پ يناچاربا ا حفظ كردن يك سوره از تورات يا بنه البته  قالب گرفتار شدم.
غدغن شده است، باور كنيد  هايخوردناحكام از قوانين موسا. (كشمش يكي از  613

                                                 
19. Marcus Aurelius  میالدی) ١٨٠-١٢٠رومی (امپراتور  
20. Dr. Seuss  ١٩٠٤-١٩٩١کودکان ( ییکایآمرنویسنده(  
21. Mentors  
22. Bar mitzvah 
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از بچگي به بزرگسالي بود.  رفتنچيزي كه براي من جذاب بود  .)كنمينمشوخي 
من اين مرحله را در آن زمان به آهستگي طي كرده بودم ولي داشتن حس  گمانيب

خوب «، ديگويماست كه اجتماع به شما  يالحظهمتفاوتي است؛ اين  يزيچدگرگون 
ديگر بزرگ شدي. اختيارات بيشتري داري ولي از سوي ديگر ما هم از تو انتظارات 

  »بيشتري داريم. خوب اينك كمي كيك بدون كشمش بفرما.
 از ديگر امريكاي التين يهافرهنگدر  يسالگپانزده، جشن تولد ٢٣كويينسس

پيوند با تشريفات كاتوليكي بود ولي به تازگي  بالغ شدن است. زماني در يهاسنت
  بيشتر و بيشتر جشني سكوالر شده است.

 18، شايد هم 16شايد  -شخصي يك زادروز ويژه را در نگر بگيرد  نكهيامگر 
. استثناي بزرگ در روديمبالغ شدن امروزه بدون سر و صدا پيش  -ي راسالگ 21يا 

يعني جاهايي كه آشكارا دين بخش بزرگي را اين مورد جاهايي با استيال و چيرگي دين 
ي پيدا بلكه يك هويت دين شوندينم. كودكان در اين كشورها تنها بالغ دهديمتشكيل 

  .كننديم
  

  

 
در گوشه و كنار جهان تشريفات پرمعناي گراانسانيهاگروهبرخي از

شگرد اين تشريفات مانند هميشه  .اندساختهبه بلوغ رسيدن افراد را 
و  هامانيپ -انجام كردارهاي خوب و درست دين بدون اعتقادات

جهان  يهانييآ نيترموفقآن است. يكي از  -بيخود يهاغدغن
ي نروژ است. هر بهار بيش از ده هزار تن از گرايانسان مراسم بلوغ

آموزشي درباره فلسفه زندگي و  يدورهنروژ  يسالهكودكان پانزده 
، اخالق و رابطه جنسي انسان، حقوق بشر و وظايف جهان يهانيد

 دهندهتكاندر پايان در مراسمي  .كننديمشهروند متمدن را طي 
 رسمي نامهيگواهين آتش يهايسخنرانو شعر و  يقيموسهمراه با 

                                                 
23. Quinceañera 
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بر  هانآبيخدا نشده بلكه بزرگسالي هاآن.كننديمآموزشي دريافت
 يهكرده كه بنياد جامع تأكيدانساني  يهاارزشزمينه و مبناي 

 متمدن است.
  

توحيدگرا و فرهنگ اخالقي داراي برنامه همانندي براي بلوغ بوده  ييگراجهان
 -اخالق، شهروندي، مسئوليت، امور جنسي -گوني جستارهاي اين دگر نيترمهمو بر 

گشت ان -ديگر يهامانيپو  ينيبجهانگذاشتن خودمختاري جوان درباره  پا ريزبدون 
  ي است.. مراسم باشكوهگذاردمي

  
  زناشويي

ت. ينه موجود بوده اسي در كليسا تنها گزعروس مراسم مذهبيبسيار  يهاسدهدر گذر 
جايگزين ديده شده در برابر روش  يهاروشولي در چند نسل اخير رشدي در 

 آنچهپس ، ٢۴بلروحاني در جلو، كنن پاچل به وجود آمده كه در آنعروسي استاندارد 
، عروسي ساحليبرگزار مي شود.   ٢۶، محبت حليم و مهربان است٢۵خدا پيوسترا 

به سبك كتاب معروف  عروسييك بار شنيدم ... ٢٧متالعروس كلينگون، عروسي هوي 
تم و من عاشق(«سبز و ران خوك انجام گرفته است  يهامرغتخم اهداي دكتر سوس به 

گرفته بود از بس  همه درددل  ؟چي شد ديدانيم»). آهنراهدر باران، در قايق، در 
  و رويكردي سطحي به زندگي بود. دارخندهاين بازتابي عالي از يك زوج . خنديدند
ندي آخويشگاه پهنوز در از جمله خود من  نا باورانفراواني بيشتر  هاسال يبرا

ايد ش مي توانستم دوباره مراسم را برگزار كنماگر  .كردنديمدر پرستشگاهي ازدواج 
يك كه در  يشخص- گراانساناز سوي يك مجري  گراانسانيك مراسم عروسي 

ور به ط زيانگخاطرهدنيوي با معنا و  مراسمهمه جور  برپاييبراي  گراانسانسازمان 
  .كردمبرگزار مي – دهيدآموزشرسمي 

                                                 
24. Pachelbel’s Canon                        بل سده ھفدھمیک شیوه موسیقایی مذھبی از آھنگساز آلمانی پاجل  
25. What-God-has-joined-together     تااز انجیل م یاھیآ  
26. Love-is-patient-love-is-kind         از نامھ نخست پولس رسول بھ قرنتیان یاھیآ  
27. Beach weddings, Klingon weddings, heavy metal weddings 
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ي گرايانانسازدواج  ،و تشريفات تطبيقي ديگريگذارناممراسممانند

زان آويبدون  باشكوهمعنا دار و  مراسم برگزاري را دريك زوج دست 
. ايمان ندارند نآبه كه گذارد باز ميديني يا خدا  يهاسنتبه  شدن

 چندان باب نيستدر امريكاي شمالي هم اين مراسم اگر چه هنوز 
ي در اروپا بسيار مردم پسند شده است. تنها گرايانسانازدواج ولي 

ه به ثبت شده ن يهاازدواجبيشتر به عنوان يك نمونه در اسكاتلند 
به عالوه . رديگيمي انجام گرايانسانسبك  بوده بلكه بهشيوه كاتوليك 
در كليساي خواهان جنسهممراسم ازدواج تصويب  طرحي براي

  وجود دارد. 2015كليساي كشور تا سال  نيتربزرگ ،اسكاتلند
  

ه به وسيلي رسمزدواج اامريكا  يهاالتيادر بيشتر تا همين چند سال پيش 
در وگاس ناچار  ٢٨مقلد الويس يهازوجحتا  .شدينمقانوني شمرده  گراانسانمجريان 

ر د باره اين گفته كه دراگر . كردنديمنخست بايد خويش را مقيد به ازدواجي ديني 
موارد زير را مالحظه هستيد   متعجبدارد سختي با دين ازدواج پيوند  متحدهاياالت
  نماييد:

  
 رنديگيميا زادگان دوباره مسيحي طالق  بيست و هفت درصد از توابين مسيحي 

 در مقايسه با
 بيست و چهار درصد از اعضاي ديگر مذاهب مسيحيت و 
 گراهاتنها بيست و يك درصد از بيخدايان و ندانم 

  

                                                 
28. Elvis                ییکایآمر شھیخواننده و ھنرپ یسلیپر سیالوطرفداران  
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ملي مانند  يهاسازماناز سوي  گراانساناخير مجريان  يهاسالخوشبختانه در 
ايالت كشور ايالت  50 يهمهاج در ي اجراي مراسم ازدوبراي گرايانسان يجامعه

  .اندگرفتهمتحده چراغ سبز 
ازدواج ي تفاوت فراواني با ازدواج به سبك ديني ندارد. گرايانسانازدواج 

شعرخواني و اجراي موسيقي، سوگند و بده و بستان حلقه  رندهيدربرگكمابيش هميشه 
راه را تا تاالر  يهمه ٢٩مولي عمه شايداست. در برخي موارد مدعوين  گردآمدنو 

به عبارت  »صبركنيد ببينم...«پيشاني خود زده و بگويد پذيرايي طي كرده و ناگهان به 
واج سنتي ازد يهامراسمبا  هيچ همانندي و شباهتيبدون مراسميبرپا ساختن  ديگر
ت از سنت به دسشدن . اين امتياز دستاوردي است كه با هر گام دور است ريپذامكان

ن خودشاچيز نويني را تراشيده و ريخت دهند كه براي  دنتوانيم هاانسان - ديآيم
  مناسب باشد. گذشته هاسنتبسيار بهتر از 

ي كه تنها چيزهاي دييتأاز سوي ديگر چه چيزي بهتر از آغاز زندگي مشترك با 
  به راستي باور داريد؟

  
  ياد مرگ
اين اشد و ب زيانگغمرخدادي  توانديم هانيديبگمان كنيد كه مراسم خاكسپاري شايد 

بيشتر. من  نهدرست مانند مراسم خاكسپاري ديني است  -افراد بيشتر غمگين هستند 
ه مرحوم بر اين معنا ك تأكيدو با وجود  امبودهدر مراسم به خاكسپاري ديني به فراواني 

ار شديد. يگاهي بس -مردم گريه كرده  ، باز همخداست پيشگاهدر  و قرين افتخاراينك 
رويدادهاي پس از مرگ آموزه  يتياهميب ينشانه هاهيگراست و اين  زيانگغممرگ 

  جهان نيست. يك فرد دوست داشتني ديگر در اين ينيرديغاست. ديني يا 
  

 

                                                 
29. Mildred 
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از يادآوري زندگي و انتظار ياختهيآممراسم به خاكسپاري ديني
ون اين بدزيستن پس از مرگ است. مراسم به خاكسپاري يك بيخدا 

وجه تاست بنابراين به جهان ديگر  يادروازهكه مرگ تنها  است پندار
ن در ينهم چو زندگاني قرار گرفته  بازتاببيشتر بر بزرگداشت و 

 يهاكانهتي بررس .بازتاب زنده بودن پيشين مرحومباالترين اولويت 
 ينوع به گذارديمزندگي يك تن بر جا كه  يزيانگشگفتنامتعارف و 

راي ب شانيزندگبراي بازماندگان درباره مهم بودن  ينيرومند هشدار
  اطرافيان است.

  
ش هميشه كمابي ان نيز مانند همتايان مذهبيگرايانسانتشريفات به خاكسپاري 

 ،يخوانكتاب - هانيترپسندمردميكي از  ٣١لنونجان » ٣٠تصور كن«-همراه با موسيقي 
  مراسم رسمي و يادبود از سوي دوستان و خويشاوندان نزديك است.

اري خاستگاه مجموعه بسي توانديمي گرايانسانمراسم به خاكسپاري به سبك 
بسياري شامل برداشت و تفسيرهايي كه به پيوند باشد.  هاشهياندو  هاالهاممتفاوتي از 

ي از كر فرد انسانانسان و جهان فيزيكي مربوط است يعني در واقع هر اتم از پيميان 
 و قرارگرفته يشماريبروز نخست آغاز جهان وجود داشته، در ميان كوره ستارگان 

رسيده، و سرانجام پيش از گردآمدن براي يك لحظه زمين  به كرهتغيير يافته، سپس 
، هاسنگو ريخت دادن به پيكر اين شخص ويژه و اين زندگي يكتا در ساخت 

اينك زندگي براي  ديگري جريان داشته است. يهاانسان، گياهان، جانوران و هارودخانه
ه تا گياهان و شتپيكر او به زمين بازگ يدهندهتشكيل  يهااتم، اين فرد به پايان رسيده

ديگر را ساخته و سرانجام تا پايان يافتن زمان باز هم سيارات و  يهاانسانجانوران و 
ايد ش -است و عدم نابودي از زندگي جاويد  نوعيخورشيدهاي ديگري را بسازد. اين 

                                                 
30. Imagine 
31. John Lennon  ،زاده انگلیس  کرا یقیموس یایدن یھاچھره نیتراز برجستھ و دانیقی، موسسراترانھخواننده

)١٩٤٠-١٩٨٠(  
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مذهبي وجود دارد ولي از اين ديدگاه  يهاانساننه آن گونه از زندگي ابدي كه اذهان 
  رانه و نيرومند نيست.كمتر شاع
  

  

 
بايد آرزوهاي خويش را پيش از مردن فاش سازد تا هر هر شخصي

گونه بي اطميناني و خطاي عزيزان خود را درباره اجراي مراسم 
وي از سسوگواري و به خاكسپاري برطرف سازد. اين موضوع به ويژه 

. نديآينمكه به طور سنتي مذهبي به شمار مهم است  افرادي بسيار
ا نگران اي باب«-متوجه هستم كه دوستان بيخدا ممكن است بگويند 

انداختن آنان: مراسم به فكر براي » چي هستي، خواهي مرد و خالص!
به خاكسپاري هر شخص كاري به او ندارد. همه خواهند مرد. از سوي 

اره درب» پيامي به جهانيان«سوگواري براي فرستادن ديگر مراسم 
ده مر مربوط به عزيزان هر شخصنيز نيست. اين مردن بدون توهم 
  هستند. و بازماندگان متوفي

  
خانواده ناچار بايد تصميمات  رديميم مشخصزماني كه شخصي با هويت ديني 

ده شمسيرهايي در ميان خطوط از پيش تعيين بيشتر  هاميتصمفراواني بگيرد ولي اين 
ه آرامگا كدامآيه كتاب آسماني خوانده شود در  كداممرثيه خوانده شود،  كدام -است 

ه نيست مرگ آن شخص براي خانواد شدهفيتعردفن شود. اگر شخصي بخشي از سنت 
. اردگذيمبسياري بر جا  يهانانياطمعدم  هايمشخطحتا در و  نشدهفيتعروي خطوط 

 ه و مرحومچگون داندينممرحوم حرمت گذاشته ولي  يهاخواستهبه  خواهديمخانواده 
. بزه و اعتراف هنگام گذارديماندوه بزرگ تنها  يانهيمدر  سر بزنگاهدرست را  هاآن

نيست. بنابراين هميشه بيخدايان را تشويق  رسانيارياندوهي بزرگ به افزوده شدن 
ا اين حتا هنگامي كه مقصود تنه - كنميمخود  مقصودبه آشكار ساختن دقيق انگيزه و 
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به هيچ رو، به راستي برايم فرقي ندارد. هر كاري كه دوست داريد، من «د، شجمله با
  »انجام دهيد، همان درست است.

ن و در چندي هاشهرستانشمالي امريكا، برخي  يهاالتيادر  هامراسممانند ديگر 
تا نقشه تشريفات سوگواري و به  حضورداشته گراانسانكشور اروپايي مجريان 

مجري يا «و اجرا نمايند. كافي است كه بر خط عبارت  خاكسپاري را كشيده
  را جستجو نماييد.» ٣٢گراانسانبرگزاركننده 

  
  

  مشورت و پشتيباني بدون دين
  

نهادهاي ديني وظيفه مشاوره دادن به مردم زمان درازي در شرايط سخت و نوميدانه 
اختن س متقاعد به وجود آمدن شرايط يا عدم شايستگي برايبه ندرت اجازه و  را داشته
بودند؛ گاهي (مانند  رگذاريتأث. گاهي دستاوردها دادندرا مي ماجراجويي مردم به

است. مشاوره در مورد درمان  ريتأثازدواج) بدون  مأمورانمجرد به عنوان  هايروحان
است. هر دو شايد براي باورمندان  رويكردهاي دينياز لبريز اعتياد و اندوه دو حوزه 

ره درمان اعتياد و مشاو يهاوهيشتا به معرفي  كوشديمو كارآمد است. اين بخش  مؤثر
  بال و مصيبت بدون توسل به نيروهاي ماورايي بپردازد.

  
  »نيروي برتر«كردارهاي ناروا بدون توسل به  دور انداختن

از غيرقابل بحثي آغ يازهاينشيپترك اعتياد مواد و الكل با  يهابرنامهبسياري از 
براي ورود به برنامه و بهبودي يافتن بايد به نيروي وااليي ايمان داشته باشيد.  - شوديم

) منتشر AA( ٣٣گمنام يهايالكلترك اعتياد كه از سوي  يبرنامهشش تا از دوازده گام 

                                                 
32. Humanist celebrant 
33. Alcoholics Anonymous (AA)  
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پذيرش بندگي » «چرخش اراده و زندگي به سوي خدا،« -به خدا دارد ييهااشارهشده 
  .اهنياو مانند » آگاهي از خواست خدانيايش براي » «با فروتني خواهش از خدا،» «خدا،

براي ترك اعتياد واجب است، يك معتاد بيخدا ») نيروي برتر«اگر خدا (يا يك 
  چه كند؟

راي بسياري از مردم سودمند ) بAAگمنام ( يهايالكل يهاكوششهر چند 
به وجود ها آناخير واكنش نيرومندي بر ضد روش دوازده گام  يهاسالولي در  بوده

و » شوديمهرگز درمان نشده بلكه هميشه احيا «از جمله اين ادعا كه يك الكلي آمده 
 رجايگزيني يك اعتياد با اعتيادي ديگ آنبندگي مذهبي  توان گفت لحنهم چنين مي

 يهاسازمانو  ٣۵د اسمارت، ترك اعتيا٣۴ترك اعتياد راشنالمانند  ييهاسازمان. است
اي براي الكل و مصرف مواد داشته كه پيشگامانه مؤثر يهادرمان ٣۶سكوالر هوشياري

  ها مطرح نيست.آننيازي به ادعاي ايمان داشتن به نيروي واال و برتري در 
رمانگران پروژه د با نام يخدماتخدا ه ب بدون اعتقادبراي كمك به افراد به تازگي 

نوع ) برپا شده تا اين افراد بتوانند هر www.seculartherapy.org(سكوالر 
  بيابند.سكوالر خويش  ينيبجهانبا اشتراك در درمانگري 

  
  دلداري سوگواران

زندگي پس از مرگ  يآموزهبا  -ايعزيز از دست رفتههنگام دلداري به بازماندگان 
ن، تريكه صميمانه كننديماحساس  نا باورمندانبدون شك دست باال دارد. دين  -

مرگ  كهاست  نيااعتراف به براي برخورد با مرگ ترين روش و كامل ترينمحترمانه
داده  ديگري را ترجيح روشكه شايد نسبت بوده به همان  پايان زندگاني افراددر واقع 

  خاطر عشق و همدلي انساني افراد سوگوار را دلداري و تسلي بدهند. بهو 
  

 

                                                 
34. Rational Recovery 
35. SMART Recovery 
36. Secular Organizations for Sobriety 
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براي مشورت با يك بيخدا ناچار نبايد بيخدا باشيد. ولي اگر به 
آخرت ايمان داريد بدانيد كه بسيار گستاخانه و نارواست كه خانم 
يا آقاي بيخدا را به عنوان راهي براي كنار آمدن با اندوه تشويق به 

رده يا بگوييد كه مرگ بخشي از خواست خداست يا كايمان آوردن 
خواهد رفت. مهم نيست كه » بهشت«وم به حدس بزنيد كه مرح

نيت شخص چه اندازه خيرخواهانه باشد اين گفتگو به اين گفته 
 رواناو  ليدليب يادكنندهينومباورهاي شما به طور «خواهد رسيد، 

شما خشم و دلخوري را » است بنابراين به باورهاي من گوش دهيد.
 واقع بسياري ازنيست. در  يخوبكار درست و به اندوه افزوده كه 

بيخدايان اشاره كرده كه دخالت باورهاي ديني در فرايند سوگواري 
ادن از دست د يهابخش نيتردردناكو  نيزتريبرانگچالشيكي از 

  عزيزان است.
  

 يتمديركه باور به زندگي پس از مرگ براي  سخننادرستي اين  ترمهماز همه 
به طور كامل بر  توانديم دهيدداغشخص . ، روشن و آشكار استاندوه ضروري است

  فرآيندها، منابع و فنون طبيعي تكيه نمايد:
  

 ديگران دلسوز و همدل با 
  يرون باعتبارسنجي اندوه و غم شخص و كوشش نداشتن براي شتابان و پر سرعت

 از اندوه هاآنكشيدن 
  مداخلهحضور و پشتيباني بدون 
 ام دار انجاز سوي فرد داغ درخواستانجام داده يا بدون  ديتوانيمر بپرسيد چكا

 دهيد
 يا در آغوش فشردن شخص.بفرستيد  ي، كارتبپزيد يخوراك 
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  ا گذاشته بر ج يراتيتأثبازگو كردن خاطرات عزيز از دست رفته و گفتگو درباره
 مرحوماز سوي آن 

  رنج وي به پايان رسيده  نكهيااگر مرحوم دچار بيماري و دردي بوده اشاره به
 است
  

مطمئن براي  ياوهيشاين  نياز به موشك هوا كردن ندارد. هانياهيچ كدام از 
هم  به سوي رفتنبراي  - رسديمبه نظر غيرقابل تحمل  آنچهمردم براي تاب آوردن 

  ديگر.
براي  2011در سال  ٣٧از ايمان دوراندوه يك گروه پشتيباني دو طرفه به نام 

يكي از  -تشكيل شد براي گفتگو و درددل كردن نا باورانفراهم كردن پناهگاهي براي 
 6000به طور ميانگين بيش از  يبوكسيفاينك گروه  اندك در نوع خودش. يكارهاراه

اليك خورده و جوي آزاد از مشاورهاي فراطبيعت فراهم ساخته كه در بيشتر تاالرهاي 
  گفتگو درباره غم و اندوه چيره است.

  
  

  كردار نيكگروهي انجام 
  

در آغاز بخش درباره آن گفتگو كردم (همان  ترشيپبررسي هاروارد/ويسكانسين كه 
رسيده بود كه رفتن به پرستشگاه نه به دليل ارتباط با خدا بررسي كه به اين نتيجه 

بلكه بيشتر به دليل ارتباطات اجتماعي است) هم چنين به نتيجه بزرگ ديگري نيز 
و  اشتهد كهم افزايش بسياري فراواني در كردار نيهنگام كار كردن با  هاانسانرسيد: 

  .شوديم تردر نتيجه اجتماع آنان نيرومند
  

 

                                                 
37. Grief Beyond Belief 
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براي . سودمند است شخص دريافت كنندهكردار نيك براياستيهيبد
م براي خوردن به هستيد كه مرددر انبار آذوقه  يداوطلبشما  مثال
كه اين انجمن كه كاري خوب  گردديم. سپس روشن نديآيم آنجا

. ديدار گروهي از بردمينيز  يهم چنين سود بزرگ دهديمانجام 
 وهگر دري مثبت و پرمعنا هادوستان به طور منظم براي انجام كار

  .دهديم شو سعادت و بهروزي اعضاي را افزاي بوده مانند چسب
  
به دليل انجمن شدن  داوطلب هم چنين - به خاطر دين و آيينشدن  وطلبدا

 نندهكمتعادل گمانيب -گراانسان يهاگروهمحلي، به دليل كلوپ خدمات يا به دليل 
در گوشه و كنار كشور  گراانسانبيخدا و  يهاگروهسوي ديگر بدون شك  است. از
. يردگاز كارهاي آنان را دربرمي يبزرگ انجام داده كه بخش داوطلبانهو گروهي خدمات 

 كارهاي خوب به كمك هم انجاماز سوي ديگر در اين روند بسياري دريافته كه هنگام 
 ست.ااعضاي گروه بيشتر احتمال آمدن و كنش به عنوان بخش بزرگي از هويت گروه، 

ديگري از گرفتن بهترين تجربيات ديني و دور ريختن بقيه آن  ينمونهالبته اين نيز 
  است.

  
  

  چيز مقدسي وجود دارد يا نهپرسش در اين باره كه 
  

سنتي و پرداختن به اصطالحات سكوالر براي برخي از  يهانيدمذهبي انجام رسوم 
ا ت توانديم ننديبيمافراد كه دين و مذهبي را تنها چيزي درباره خدا و اولويت آن 

گر . پس ديانددهيدرهر چيز مقدسي را  نا باوران كننده باشد. گويا سردرگماي اندازه
  باقي باشد؟ توانديمچه چيز احتمالي و داراي ارزشي 

بگويم كه همه چيزهايي كه در اين بخش كوشيدم تا از خدا  دهميممن ترجيح 
  هستند:» مقدسي«مجزا سازم هنوز چيزهاي 
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 انجمن و اجتماع 
  با ديگران و ارتباطپيوند 
 هدف و آماج مشترك 
 حس تعلق 
 گرفتنبخشي و الهامالهام 
 ردآمدن براي انجام كار خوبگ 

  
غيرقابل لمس و بدون چالش و پرسش. اگر بخواهيد  ياوهيشالبته مقدس نه به 

 ياوهيش. اين جستارها به نديآيمسربلند بيرون  -همه را زير پرسش بكشيد ديتوانيم
شايستگي  و زيانگشگفتمعناي ويژه، اميدبخشي  داشتنبا سراسر انساني و طبيعي، 

  احترام است.
چيزهاي است كه  يهمهو دربرگيرنده  همين جور ادامه پيدا كردهاين فهرست 

وان خدا و دين تنها به عن بنابه تعريف مقدس بدانند. تواننديمفارغ از باورها  هاانسان
 چيزي. ولي زماني كه ادنددبسيار انجام  يهاسدهخوب بوده و اين كار را در  ،چهارچوب

مانند زندگاني، كمال، آگاهي، عشق، داراي هدف  رديگيمدر جايگاه مقدس بودن قرار 
 يسدكنندهويژه، آزادي وجدان و غيره و مقدس شمردن به شيوه غيرقابل انعطاف و 

خوب روشن است ديگر  -واژهواقعي معناي به » غيرقابل دسترسي«راه خردورزي و 
ي . اين همان مقدسميدهيماصل تصوير بها ما به قاب بيشتر از زماني رسيده كه كه 

  بدون آن كنشگر باشد. توانديماست كه بايد بگويم هر كسي 
 ي در كهربايهر انديشه براي بحث و بررسي آزاد باشد و هيچ چيزكه زماني 

 ناگهان باورمندان و .شوديمانساني  وجودجستاري از » تقدس«دوران كهن گير نكرده 
ا هم ب، رونديمحتا هم چنان كه راه خود براي پرسش درباره خدا را  تواننديم نا باوران
 .رسديمچنين است و به نگر روشن  . آيندهمشترك گفتگو كنند يهانهيزمديگر در 



 

  پنج دفتر
  هاييتاده بخش

  
  ناتريچ تنطراح  موج پنجم

 
و  هودهيبگمان كنم اين درست راه من براي يافتن معنا در جهاني «

  »بدون معناست.



 
 

  

  
 
  

  

  اين بخش...در
  

وتاهي ك يهافهرستهمراه با  كنندهسرگرمكوتاه و  يهابخشاين دفتر را با  فور دوميز يهاكتابهر كتاب از سري 
ان درباره بيخداي زيانگدلدرباره ده واقعيت  ديتوانيماز اين ده تا از آن دارد. در اين دفتر شما ده تا  ،هايياز ده تا

بيخدا هستند و درباره ده راه آسان و جالب براي  ديدانينم، ده شخصيت مشهور كه شايد ديدانينمبخوانيد كه شايد 
  .نيز ياد بگيريدبيخدايي  ترژرفبررسي 



 

 

 
  
  
  

  19بخش 
ره دربا انگيزشگفت موضوعده 

  نا باورانبيخدايان و ديگر 
  

  در اين بخش
  هاپناهگاهيافتن بيخدايان زير سبيل خودتان... يا در 
  هاشهيكلرها ساختن 
 تربيت آزادانديش، نه بيخدا 
  مردم مذهبيهمكاري با 

  
 ا باوراننها و ديگر گراندانمكه شايد درباره بيخدايان،  است يزيچده درباره اين بخش 

  ندانيد.
  
  

  شونديمهمه جا پيدا  هاآن
  



 
 

  درباره بيخدايان زيانگشگفتده موضوع : 19بخش  ——————

 

٥٧٣

شما  در اطرافشايد گمان كنيد كه هر شخصي  روشنيحتا بدون توجه به هيچ سرنخ 
ورزشگاه فوتبال هورا  يهاپلههر شخصي كه در روي  در محله، اههيهمساي مهه -
 هاانسانر بيشتديگر  از سويپيروي دين اكثريت است.  -، افراد خانواده خودتانكشديم

الي گردآمده در ح ووديهالدر نيويورك يا » خارج،«جايي در كه بيخدايان  كننديمگمان 
  دارند.ايمان به ديني متعارف كه همه كساني كه در اطرافيان آنان هستند 

هر كشوري هر استان و هر ايالتي و هر اجتماعي ست همان گونه كه دردر واقع 
هست داراي  دستچپ، افراد داراي اختالل ديسلسكي يا گراجنسهمدر جهان داراي 

در  نيديبميليون  50اخير روشن ساخته كه بيش از  يهاپژوهشنيز هست.  نا باوران
ني برچسب ناباوري را روي پيشاكه  يك تنهر در برابر . كننديمزندگي  متحدهاياالت

شما حتا  .انددهيبرگزخود زده افراد بسيار بيشتري پنهان ماندن را  بوكسيفيا صفحه 
راه با مبسياري از اين افراد را خواهيد يافت كه سر خويش را در هنگام نيايش 

چون  -م را بدان هانيابايد  .اندنشستهخداپرستان خم كرده يا هر يكشنبه در صف نماز 
 .رفتمبدون اجبار خانوادگي به كليسا مي سال 20براي بيش از كه  خدايي بودميك بي

  
  

  شوديم ترافزونهر روز  هاآنشمار 
  

 هانآهستند.  نيديبمردم  افتهيتوسعه در كشورهاي» مذهبيهويت «پر رشدترين 
پا در ارو نهيهرآ. شوديماشاره » كدامچيه«به عنوان  هاآنكساني هستند كه گاهي به 

كشور اروپايي  19در در حال از ميان رفتن است.  بيشتريباورهاي ديني سنتي با شتاب 
) اكثريت مردم از خداپرست به اكثريت ميالدي 1950خورشيدي ( 1330 يدههاز 

درصد مردم هنوز باور به خدا دارند.  38تنها  سيانگل. در اندكردهبدون ايمان تغيير 
 سنتي يخداپرستدرصد و در استوني ته  23 سوئدد، صدر 34اين نسبت براي فرانسه 

 يرتآهستهرشد  ينيديبدرصد به خدا باور دارند. در امريكاي شمالي  16درآمده و 
ر رد شمارو به رشد است. برآو ينيبجهان نيترپرشتابدارد ولي با اين حال هنوز 



 
 
 

  —————————— هاييتادهبخش : 5دفتر 
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درصد  28كانادا و  يهاكيكاتولدرصد از  33در كانادا دشوارتر است زيرا  هانيديب
د پيو در بررسي نها نيترتازهي هستند كه به خدا باور ندارند. كانادا مدع هاپروتستاناز 

ميالدي) به  1990( 1370در  12به  1از » بدون دين«كه  دهديمنشان  متحدهاياالت
  ميالدي) رسيده است. 2012( 1391در  5به  1

. پنج رشد پرشتابي دارد نا باورانحتا در امريكاي التين و امريكاي جنوبي شمار 
درصد از مردم  11، اكوادوربرزيل و  از مردمد صدر 8، كيمكز از مردمدرصد 

  دهند.تشكيل مي نا باورانرا  اروگوئهردم م درصد از 17آرژانتين و 
  
  

  بسيار فراواني از دين دارند يهادانستهبيخدايان 
  

هر چه شخص بيشتر درباره دين بداند احتمال كمتري دارد كه اين خانم يا آقا مذهبي 
  رست باشد. د توانديمدرست نيست ولي به عنوان يك گفته كلي  همالبته هميشه  باشد.

ها اطالعات چنداني ندارند. بسيار مذهبي است ولي بسياري از آن متحدهاالتيا
 -برعكس هستند  انيياروپا. ندارندولي در مورد دين اطالعات زيادي  دارندمردم دين 
د. هر چه دارن يمانيايبدرباره دين بسيار است ولي گرايش بيشتري به  هاآناطالعات 

  شخص بيشتر درباره جزييات دين بداند گويا ايمان كمتري دارد.
متحده براي به درك اطالعات مذهبي پاسخگويان پيمايش اطالعات ديني اياالت

پرسش پاسخ دادند كه در واقع  16پرسش داشت. پاسخگويان به طور متوسط به  32
از ميانگين  ترنييپابود كه  14,7 هاكيكاتولبود. نمره  انييكايآمرميانگين كلي براي 

  است.
پاسخ درست  20,9گراها بود كه متوسط از بيخدايان و ندانم ازيامتباالترين 

دايي از بيخ پس هاآنداشتند. جاي تعجب ندارد. بيشتر بيخدايان خواهند گفت كه 
به  هانآتصميم به يادگيري درباره دين نكردند بلكه اين يادگيري درباره دين بود كه 

  بيخدايي رساند.
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  بسيار مراقب كردار خود هستندبيخدايان 
  

آزاد از يوغ خدا بوده، در فهرست شيطان عضوي شايد كسي خيال كند كه بيخدايان 
زيرا داللت  است زيآمنيتوهنيز به ويژه براي خداپرستان  فرضشيپثابت هستند. اين 

  تبهكار بودند.هم  هاآننبود  مراقب و بينااين اندازه خدا دارد كه اگر 
  

  

 
رست خداپرستان د بهت دارند كه اين اهانزيآمهيكنابيخدايان اثبات

كمابيش با  نا باوراناشاره نمودم  15نيست. همان گونه كه در بخش 
كه براي سنجش به آن فكر شود گرايش به رفتار اخالقي  يمعيارهر 

درصد از  5تا  3بيخدا  يژهيو. اين واقعيت كه افراد با هويت دارند
درصد از جمعيت  0,09را تشكيل داده ولي تنها  متحدهاياالتجمعيت 

. از سوي ديگر كنديمدرال نظريه مرا اثبات ف يهازندانزنداني در 
كشورهاي روي زمين  نيترنيد گفتم كم 15همان گونه كه در بخش 

نرخ  نخشونت و باالتري يهايكارتبهنرخ  نيتركمهم چنين داراي 
  به كشورهاي فقير هستند. يالمللنيبجهاني و  يهاكمك

  

  

 
اري بفهمد بسيخورد كه به راستي جا مييك انسان مذهبيهنگامي

در زندگي وي بيخدا هستند. درست از افراد با اخالق و درستكار 
 ديشناسيمو  ديداريمشخصي كه دوست  نكهيامانند فهميدن 

، تجربيات شخصي از هر آماري در جهان جلوتر است گراجنسهم
  .روديم
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٥٧٦

  
  
  

  هستندمردم ديگر شبيه  مانند وبسيار  هاآن
  

ايد كه ش است يزيچاز آن  ترسختاز ميان مردم بسيار بيرون كشيدن يك بيخدا 
به رشد و متنوع شدن ادامه » كدامچيه«. از سوي ديگر هم چنان كه ديكنيمگمان 

دا پيدر نژاد، آموزش، درآمد و سياست  بيشتر با جمعيت همانندينيز  هاآن دهديم
  :متحدهاياالت. در دكننيم

  
 درصد از جمعيت  69سفيد بوده ( آمريكايي نا باوراندرصد  هفتادودو

 هستند). پوستسفيد متحدهاياالت
  درصد  11بدون دين هستند (مقايسه كنيد با  آمريكاييهشت درصد سياهان

 ).آنجااز مجموع كل جمعيت 
  13تباران هستند (در مقايسه با التيناز امريكاي  نا باوراندرصد از دوازده 

 ).متحدهاياالتدرصد از اين افراد در كل جمعيت 
  افراد بدون دين احتمال به دانشگاه رفتن ميالدي)  1990( 1369در سال

مردم عادي). در سال از درصد  41به  درصد 51( بودمردم عادي  بيشترتر از
درصد  55ميالدي) اين شكاف كمابيش ناپديد شد ( 2008خورشيدي ( 1387
 عادي).مردم درصد  52به  نا باور

  درصد  52 درآمد خانوار- استبرابر با ميانگين درآمد جامعه اين افراد درآمد
افراد داراي اين درصد  53در سطح ملي  .استهزار دالر  50زير  هاكداماز هيچ

 ميانگين درآمد هستند.
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  دمكرات هستند؛ همين درصد از  آمريكايي يهاكدامچيهسي و چهار درصد از
لوك ب نيتربزرگنيز دمكرات هستند. افراد بدون دين  متحدهاياالتجمعيت 

 ميالدي) بود. 2012( 1391حامي انتخاب دوباره باراك اوباما در سال 
 ز درصد ا 13تنها  متحدهاياالتدرصد از كل جمعيت در  24ر مقايسه با د

ميالدي)  1990( 1369هستند. يك كاهش بزرگ از  خواهيجمهور هاكدامچيه
 بودند. خواهيجمهوردرصد از افراد بدون دين  24هنگامي كه  شوديمديده 

  را  هانيد طبقه بدون نيتربزرگ هامستقلافراد بدون وابستگي به احزاب يا
درصد از كل جمعيت  31درصد در برابر با  42يعني  دهنديم ليتشك

 .متحدهاياالت
  
  

  هستند. طبعشوخعادي، خوب و  ييهاانسان هاآن
  

تر كه شما يك شخص ترشرو، بدخلق و بد بندميمبكشيد. شرط يك بيخدا را ر يتصو
درصد  73,2شويد كه بدانيد  زدهشگفت. ولي شايد ديكشيميب و غريب را عج

  ت درصد باالتر از ميانگين كشور.شه -ي شريفي هستند هاانسانبيخدايان در واقع 
شريف بودن را ندارم. ولي از هنگامي كه  يسرانهخوب درست، به واقع آمار 

دها اگر نگويم با هزاران ولي با ص سمينويم ييگراانساندرباره بيخدايي و  ييهاكتاب
. برخي از آنان ترشرو، بدخلق و يا عجيب و غريب امداشتهبرخورد  گراانسانبيخدا و 

، مؤدبه ك امدهيدهم چنين بيخداياني بوده ولي نه بيشتر از ميانگين در كل جمعيت. 
مهربان بوده اين مورد نيز در همان  ييهاانسانو سخاوتمند و بامالحظه، دست و دل باز 

 هاهرسانهنگامي كه در خبرها و  هازمانحد ميانگين جمعيت بوده است. چون بيشتر 
 هانآخشمگين هستند به طور طبيعي مردم نيز  هاآن شوديماز بيخدايان خبر پخش 

يشتر كه گمان كنيم ب استمانند آن  . اين كميكننديمرا خشمگين و عصباني تصور 
  .شونديمهواپيماها سقوط كرده يا بيشتر كودكان گم 
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ه هنجار و ب خوب تواننديم نا باورانچه اندازهنكهيابردن بهبراي پي
بهترين راه فهميدن اين است كه چند تن از افراد خوب و باشند 

هستند. اگر حلقه  نا باور ديشناسيمبهنجاري كه در پيرامون خود 
شما در حدود ميانگين كلي جمعيت باشد شمار  دوستان و وابستگان

افراد آشناي شما يك به پنج است. (درباره جالب بودن بيخدايان 
  .)12بنگريد به بخش 

 
  
  

  پنهان نيز هستند هاآن
  

يست. كه چندان به واقعيت نزديك ن است يعبارت »هيچ بيخدايي نيست كه پنهان بزيد«
زن يا مرد يقين به هر چيزي كه داشته  اين عبارت به معناي اين است كه هر شخص

  باشد هنگام كه وضعيت بحراني سخت پيش آيد به خدا توسل خواهد جست.
بوده و زمان درازي است كه درباره  هاتيموقعبستر مرگ يكي از انواع اين 

راي ب ياپشتوانهشده تا  ييسراداستانها در هنگام مرگ گراندانمتوبه بيخدايان و 
پاياني از سوي برخي  يهاداستانخداپرستي باشد. بيشتر اين  يهاآموزهمفاهيم و 

بخش  مشهور بنگريد به يهانمونهساخته شده است (براي يكي از  شرفيبخداپرستان 
7(.  

به معناي واقعي كلمه، نهاد نظامي بيخدايان و  پناهجانهمان گونه براي يك 
 - ودشيمان سنگر بيخدايان شناخته هم چنين به عنو -) متحدهاياالتآزادانديشان (

 كوتاه) يگفتهقصار (اصطالح يا  يجملهيك نمونه زنده است كه اين اصطالح و 
به عنوان بيخدا  متحدهاياالتكنوني  اناز ارتشيتن  11000نادرست است. بيش از 
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از افراد ارتشي  300،000شناسايي شده كه شامل هزاران جنگنده كاركشته و بيش از 
  .دهندينمرا ترجيح » هيچ ديني«كرده كه  اعالم

مل ضد بيخدايي را تح يهاضيتبعبسياري از بيخدايان نظامي تراز بااليي از 
شامل آزار و حتا تهديد به مرگ از همتاها و افسران فرمانده. (براي يك نمونه  اندكرده

هال  جرمي«عبارت  از آزار يا براي فهم بيشتر بيخدايان در سنگر بر خط سنگين
  .)www.militaryatheists.orgرا جستجو كرده يا برويد به » ١بيخدا

  
  

  كنندينمبه طور كلي كودك خويش را بيخدا تربيت  هاآن
  

اين افراد  . اكثريت بزرگآورندينمبيشتر بيخدايان كودكان خود را به عنوان بيخدا بار 
رباره دخودشان  تواننديم هاآنفضاي پيرامون كودك خود ساخته بنابراين كودكان 

  تصميم بگيرند.دين 
ياد  هاآنرا در خانه به  هاارزشمهم است. ما خودمختاري كودكانم برايم 

كردارهاي خوب مانند درستكاري، متعصب نبودن، مدارا، كنجكاوي و  - ميدهيم
ا ردين، سياسي و اجتماعي  يهابرچسببايد  درازمدتولي كودكان من در  -همدلي

  كند، اگر برچسبي بخواهد.انتخاب 
  

  

 
ل به طور كامكودكان خودمختاري داشتننگهبهترين شيوه براي

 است. ييهابرچسبدورنگه داشتن كودكان در حال رشد از چنين 
و  دههويباندازه  هم» طفل مسيحي«يا » كودك بيخدا« يابچهناميدن 

» تكوچولوي ماركسيس«نابخردانه است كه ناميدن اين دختر يا پسر 
حتا بيخدايان نيرومندي مانند ريچارد داوكينز ». خواهيجمهوربچه «يا 

                                                 
1. Jeremy Hall atheist 
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 ينيبجهان يهابرچسبو موافق است. يرأز با اين همنيشناسستيز
ردن براي معنا ك فراوانتجربه پيچيده نياز به انديشيدن و اندوختن 

ا با ت دهميممن به كودكانم فضا و فرصت  دارد. بنابراينهر چيز 
يدن د هاپرستشگاه، از گفتگو كردهبسياري  يهاآموزهمردم درباره 

  كرده و بر انتخاب خويش كنترل داشته باشند.
  

و همنوا هستند. در واقع دو بررسي  يرأهمگويا بيشتر پدر و مادران بيخدا با من 
درصد  90شمالي روشن ساخته كه بيشتر از  آمريكاييبه تازگي انجام شده از والدين در 

لي و دهنديماز والدين مذهبي گفته كه كودكان را براي باور به دين خويش پرورش 
. آورنديمر درصد پدر و مادران بيخدا گفته كه كودكان را به عنوان بيخدا با 10از  تركم

  بقيه گفته كه دوست دارند كودكان خودشان تصميم بگيرند.
  
  

  ترسندينماز مرگ  داراننيدبيشتر از  هاآن
  

ته جوري ساخ بينيجهان همه است. هاانسانواقعيت زندگي  نيترسختمرگ  گمانيب
 وستدانكار كند. اگر چه بيخدايان آموزه مردن را آن را شده تا حتا با وجود رخدادن 

ندارند ولي بيش از افراد متدين گرايش به ناراحت بودن درباره مرگ را ندارند. از 
دت به ش شناسميماز مرگ هر باخدايي كه زندگي پس  يهاآموزهسوي ديگر با وجود 

در ميانه راه، در جايگاه درستي برخورد  هاآناز مرگ ناخشنود است. بنابراين ما با 
  .كنديمرخورد كه اخالق با فنا ب ميكنيم

 انجام لقاحدرك نبودن براي يك انسان زنده سخت است. ولي اگر پيش از 
چرا بايد نبودن پس از مرگ ما را بترساند؟ هر دو مانند هم است. نبودن نه  ميانبوده

ني غايب يع تنها به معناي نبودن بهشت است بلكه به معناي نبودن جهنم نيز هست.
هنگامي كه من «بودن كامل دردسر ترس و درد. همان گونه كه اپيكور گفته است، 
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هستم، مرگ نيست و زماني كه مرگ هست من نيستم. چرا بايد از چيزي بترسم كه 
  »؟كنمينمهيچگاه آن را تجربه 

به  در واقع توانديمديگر  يهاوهيشانديشيدن درباره مرگ به اين شيوه يا به 
رشي با آرامش بينجامد. اين دليلي بر اين است كه بيخدايان بيش از باورمندان از پذي

  .ترسندينممرگ 
  
  

 و همكاري با مذهبيون يستيزهمكمابيش هميشه در پي  هاآن
  هستند

  
سپر خودرو را ديده باشيد كه از نماد چندين دين آميخته تا واژه  يهابرچسبشايد 

هستند  خداپرست يهاانسانرا بسازد. بسياري از رانندگان اين خودروها  ٢همزيستي
  ولي بسياري نيز بيخدا هستند.

بيخدايان متنوع و گوناگون هستند و برخوردهاي ناهمسان فراواني با دين و 
رين پايان دين را ببينند. اين افراد بيشت خواهنديممذهبيون دارند. برخي ضد دين بوده و 

يخدايان . ولي بيشتر بدهنديمرا نوشته و بيشترين خبرها را به خود اختصاص  هاكتاب
و حتا  يرستپهنيمدرست همان گونه كه به نكته مثبت و منفي سياست،  انيگراانسانو 

اين دسته  .اندبردهمنفي دين نيز پي  يهانكتهمثبت و هم  يهانكتهدانش پي برده به 
كه دين براي هميشه به شكلي وجود خواهد  كننديماحساس  انيگراانساناز بيخدايان و 

 ترالقخو  ترمثبت يهاختيرداشت و بهترين رويكرد تشويق آن به رفتن به سوي 
راي اين دليلي ب است در همان حالي كه با استواري بر ضد موارد منفي اعتراض كنند.

 هاآنباني ني و پشتيميان دي يهاجنبشفعاليت و كنش گيري بسياري از بيخدايان در 
اين دليلي براي آن است كه چرا  از صدقه و خيرات بدون تبليغ ديني است. هم چنين

                                                 
2. COEXIST 
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ران به خداپرستان و ناباو تا كردهفراهم  يو بسياري ديگر فضاي توحيدگرا يگرايجهان
رد مشترك گ يهاارزشغيرمشترك به طور يكسان به دليل  يهاارزشجاي تقسيم با 

  هم بيايند.
  

  

 
ديني يا  يهاشهياندك بيخدايان بر ضد يشنيديداگرپس بار ديگر

. آيا دانگفتهمراسم آن اعتراض كرده از خود بپرسيد به راستي چه 
كرده يا  نكشهيربه راستي اين خانم يا آقاي بيخدا كوشيده تا دين را 

درخواست كرده كه مردم مذهبي ناجوانمردانه ديگران را از فرهنگ 
شور و دانش خويش به  يهمهبا  ستيديند؟ اگر موافق نحذف نكن

د كه خوبي وجود دار شيكمابگفتگو بپردازيد و بدانيد كه احتمال 
با مردم مذهبي هم  خواهديمبيخدايي كه در روبروي شما هست 

البته تا زماني كه شما در دو سوي جريان  كند يزيستي و همكار
  بتوانيد درباره بهترين راهكار آن گفتگو كنيد.

  



 

 
  
  
  

  20بخش 
(به اضافه يك) انسان ده 

نا مشهوري كه شايد ندانيد 
  اندبوده باور

  
  در اين بخش

 ندارندايمان كساني كه  يافتن 
 كاوش مدارك درباره ديدگاه آنان 

  
ي ديني خويش سخن هادگاهيدتا صادقانه از  آزاد نيستندمشهور  يهاانسانهميشه 
به مذاق برخي خوش نيايد. همان گونه كه در بخش  هادگاهيديژه اگر اين به وبگويند 

سيسرون گفته هر چند در گفتگوهاي خصوصي آسان است ولي كه  اشاره گرديد 4
  ديني سخت است. يهاشكاعتراف آشكار به 

  
وم عم در ذهنباوري دين  منفي نا يشهيكل از كار انداختنيك گام مهم براي 

 عشق آنو به  شناختهيمكه اين مردم  نا باوري افرادي استمردم آشكار ساختن 
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. اين بخش ده تن باشد خواه فردي مشهور يا دوست يا عضوي از خانواده- ندورزيم
 يهادگاهيدهاي بلندآوازه و مشهور كه گراندانماز بيخدايان و  )اضافه (به اضافه يك

هم چنين چگونگي آن نيز بازگو خواهد و آشكار ساخته به صورتي خويش را سرانجام 
آغازين اين كتاب سخن به ميان آمده  يهابخششد. البته درباره بيشتر اين افراد در 

  است.
را  هبلندآوازهاي گراندانمفهرستي بلندتر از بيخدايان و  تااگر دوست داريد 

  .www.celebatheists.comببينيد، بنگريد به 
  
  

  كه سالخ خانه شماره پنج را نوشت شخصي
  
نويسنده سالخ  )1922-2007( ١جونيور كورت وانگات آمريكاييبزرگ  سينوداستان

 يامصاحبهداستان كوتاه، يك بار در  120داستان ديگر و بيش از  13خانه شماره پنج و 
شك  هافتيسازمان يهانيدورانه به براي چهار نسل خانواده من مغر كمدست«كه گفته 

  »داشتند.
 موضوعكه  -سازديماين نويسنده ناباوري خود را بسيار سطحي روشن 

ولي اين بخش مهمي از هويت  -افرادي كه بدون دين بار آمده نيست يبراغيرمعمولي 
رده خدمت ك آمريكايي انيگراانسانبه عنوان رييس افتخاري انجمن  وانگاتوي بود. 

  شده است. ميالدي) 1992(خورشيدي  1371سال  يگراانسانو 
 آمريكايي گرايانانسانبه اعضاي انجمن  يانامهخويش را در  ييگراانسانوي 

٢)AHA :كوشميميعني معناي تقريبي به  وهستم  گراانسانمن «) چنين تعريف كرده 
 بدون چشمداشت پاداش يا كيفر و عذاب پس از ،رفتار شايسته و مناسبي داشته باشم

  »مرگ.

                                                 
1. Kurt Vonnegut, Jr. 
2. American Humanist Association  
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دست به دامن دين شود به ويژه مايه  يگاهگاههر بار دوست داشت كه  وانگات
 هاداستان. در مراسم به خاكسپاري ايزاك آسيموف نويسنده شديمخوبي  يخنده

خودش  - »بهشت استايزاك اينك در «تخيلي و نويسنده معروف بيخدا، وانگات گفت 
 گرادانمنو يك بار نيز خودش را عيساپرست  -زد  خشكشان گرايانانسانكه  ديگويم

  خواند.
تنها مدركي كه براي وجود خدا نياز دارم موسيقي «گفته وي با اين محتوي كه 

از  زيآمهيكنادر واقع نه عبارتي درباره ايمان به خدا بلكه يك جور سپاسگزاري » است
از درگذشت وي چند مفسر به اين گفته چسبيده و آن را به  ولي پس -موسيقي است 

  عنوان مدركي براي ايمان آوردن وي به كار گرفتند.
بعدي خود آن را به طور كامل  يهانوشتهوانگات هيچ گاه ايمان نياورد و در 

من يك بيخدا هستم (يا دست باال يك توحيدگرا كه بسيار گرد دين «آشكار ساخت، 
را  ٣بدتر از مرگ يهاعاقبتكتاب ميالدي)  1991( 1370وي در سال ).» خورميمچرخ 

چرنديات  ابسياري دلبخواه و آشكار«ديني  يهاآموزهنوشت و در آن اعالم كرد 
  است.» گيساخت

بر او داشته  تأثيريچه  ۴يشناسانسانهنگامي كه از وانگات پرسيده شد مطالعه 
  »د، كه بهرحال دين پدران من نيز بوده است.كر دييتأبراي من بيخدايي را «وي گفت، 
  
  
  

  استراليا ريوزنخستنخستين بانو 
  

نخستين بار با باراك اوباما ديدار نمود  ۵زماني كه براي نخستين بار خانم جوليا گيالرد
 - يياقيآفر جمهورسييرنخستين  ديكنيمگمان «گفت به اين مضمون  يافهيلط

                                                 
3. Fates Worse than Death 
4. Anthropology  
5. Julia Gillard 
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 وزيرستنخپس نخستين زن، بدون بچه، بيخداي  بودن خيلي سخت است؟ آمريكايي
  .»كشديمچه 

ميالدي) در نخستين هفته انتخاب خود در يك  2010( 1389گيالرد در 
مصاحبه بيخدايي خود را آشكار ساخت. وي گفت به خاطر حفظ ظاهر گرايشي به انجام 

 دارديمالبته حرمت احكام ديني را بسيار نگه «خانم گيالرد گفت، مراسم مذهبي ندارد. 
راي ب توانميمتكريمي كه  نيتربزرگولي اين احكام باورهاي او نيست. گمان كنم 

احترام به ايمان صميمانه آنان بوده و دوري از  اندآوردهكساني قائل شوم كه ايمان 
  خوابمان سنگين است. چقدر همتحداياالتما در اينجا با اين حساب .» تظاهر

پس از آن كه چند گروه مذهب اعالم كردند كه در انتخابات بعدي از او 
پشتيباني نخواهند نمود، رهبر مخالفين، توني آبوت كاتوليك گفت اعتقادات راسخ ديني 

قدر چشخصي نبايد بخشي از تصميم درباره پشتيباني از يك نامزد باشد. خوب باز هم 
  است. سنگينتحده ماياالتخواب 

  
  

  كماننيرنگنخستين بيخداي روي 
  

 آن ٨يبراي غزليات عاميانهو را نوشته  ٧جادوگر شهر اوزي فيلمنامهكه  ۶يپ هاربورگ
  كامل بود. نا باوريك » كماننيرنگجايي بر روي «مانند 

خدا هيچگاه كشش چنداني براي من نداشته است، بهرحال من  يخانه«او گفته، 
  »تئاتر. يصحنه -امافتهيمعبدي جايگزين 

. او داده استجاده سنگفرش زرد انجام هاربورگ كارهايي فراتر از شهر اوز و 
كه پيامي درباره نابرابري  شوديمناميده » وجدان اجتماعي برادوي« براي آواز برادوي

                                                 
6. Yip Harburg 
7. The Wizard of Oz 
8. Lyrics 
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سرود دسته » ٩كمك كني؟ يتوانينمهم  اليدو ردادش «شش آواز داشت. و رنج در زير پو
 1937 - يخورشيد 1316( ١١!براي چيهورا شد در حالي كه  ١٠جمعي ركود بزرگ

 -خورشيدي 1323( ١٢شليته پوشدختر و  اعتراضي بر ضد جنگ بودتصنيفي ميالدي) 
كه  ازدپرديم فمينيسم ضد نژادپرستي و پيش  يهاموضوعبه كاوش  ميالدي) 1944

  بسيار جلوتر از زمان خودش بود.
 ييكايآمر ريغ يهاتيفعال يتهيكمميالدي)  1950خورشيدي ( 1330در دهه 

نشان آبرو اگر  -سياسي در ليست سياه قرار داد  يهادگاهيدهاربورگ را به دليل 
  آبرويي وجود داشت.

 سينوداستانگراي ديني نبود. شكيك كتاب تنها  زجادوگر اوهاربورگ و كتاب 
و شكل گرفته ديدگاهايي مانند وانگات داشت. اكه فيلم بر اساس كتاب  ١٣فرانك باوم

به  توانديم اين داستانخواهم گفت) خود  21از سوي ديگر (همان گونه كه در بخش 
 هانساناعنوان داستاني از بريدن از خدا (جادوگر) ديده شده يا براي پي بردن به اين كه 

د منزل مقصوسركرده و به  نيتأمنيازهاي خود را از مغزها، انگيزه، شجاعت  تواننديم
  برسانند.
  
  

  متحدهاياالت يهاپولنگاره نخستين زن بر 
  

مذهبي پيشكسوت حقوق زنان سوزان بروانول  يهادگاهيدمانند بيشتر آزادانديشان، 
ميالدي) در گذر زندگي دگرگون  1820-1906 -خورشيدي  1199 -1285آنتوني (

او در خانواده با دين كواكر ارتدكس زاده شده بود، سرانجام به دين  نكهياگشت. با 
  توحيدگرا پيوست.

                                                 
9. Brother,Can You Spare a Dime? 
10. The Great Depression 
11. Hooray for What! 
12. Bloomer Girl 
13. Frank Baum 
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رسيد  يانقطهبه  گشتيمهمان چنان كه سوزان بيشتر درگير موارد حقوق زنان 
 يدهه. در ديديمرا چون سدي در برابر اين حقوق  افتهيسازمان يهانيدكه همه 

  .شديمشناخته  گراندانمميالدي) او به عنوان يك  1880خورشيدي ( 1260
اين موضوع را با نوشتن  ١۴اليزابت كادي استاتونبانو آنتوني دوست و ياور 

  نمود. دييتأ» ،مينيبيم گراانمندامروز، بانو آنتوني را هم چون يك «
 درباره وي برخورد بازتريدر اطراف فمينيسم تن از رهبران هر چند چندين 

يي يا بيخدايي خود داشتند ولي بانو آنتوني براي نگه داشتن راز گراندانم يهادگاهيد
) آشكارا اعالم بيخدايي كرده و به 7خويش دليل داشت. ارنستين رز (بنگريد به بخش 

به  انتويم هاآنكه از ميان  گرفتيمدليل بيخدايي پيوسته مورد آزار و يورش قرار 
 نيأمتنمود. هدف بنيادي بانو آنتوني  رد درخواست سخنراني وي از سوي تاالرها اشاره

كه دودلي و ترديدش درباره دين او را از اين  خواستينمامنيت آراي زنان بوده و 
 خود هديگران بهره گرفته و نقاب را از چهر يهاتجربههدف دور نمايد. بنابراين از 

  برنگرفت.
ه . زماني كردكيمدر دفاع از آنان بانو آنتوني سخنراني  شديمولي اگر نياز 

جماعت خشمگين در گردهمايي حقوق زنان استاتون را بيخدا ناميده و ادعا كردند كه 
بانو آنتوني براي سخنراني به پا خاست. از رهبري كنار گذاشته شود،  خواهديمخدا 

كه مدعي به خوبي دانستن خواست خدا براي بندگانشان  ييهاانسانمن به «وي گفت، 
 را سرجايشانهمه » زيرا هميشه با خواست خودشان مطابقت دارد. هستند اعتماد ندارم

  نشاند.
مدت براي  آمريكاييميالدي) مردم عادي  1979(خورشيدي  1358در سال 

سرانجام سر سوزان بروانول آنتوني بر روي سكه از وجود وي آگاه شدند چون  كوتاهي
 پول در گردشيك دالري كوچك عجيب نقش بسته و پس از بيست سال از دايره 

  خارج شد.

                                                 
14. Elizabeth Cady Stanton 
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وكل به ت«ديدن سوزان همراه با عبارت نقش بسته -براي بانو آنتوني بد نشد 
  زير دماغش كمي سخت بود.» خدا

  
  

  كار درجه يك!
  

به همين نام پدري مسيحي  ييهالميفبازيگر نقش هري پاتر در  ١۵دنيل ردگليف
ده مذهبي بار نيام چندانكه  ديگويمپروتستان و مادري يهودي دارد. ردگليف خودش 

و  -كه ايمانش تنها به خاطر ترس بوده  يريگجهينتبا اين  سالگي 12است و در سن 
  به عنوان بيخدا شناخته شد. -ترس دليل خوبي براي باور نيت

باورهاي  ١۶با مجله اسكوير ايمصاحبهميالدي) در  2009( 1388در سال 
من بيخدا هستم ولي آرامش فراواني دارم. «خودش را به روشني اعالم نمود. وي گفت، 

ولي احترام بسياري براي افرادي مانند ريچارد داوكينز  كنمينمبيخداييم را تبليغ من 
  .»كننديم غيتبلدارم كه بيخدايي را 
سپس  »مان دارد.به خدا اي ميباباگمان كنم «ديگر گفت،  ايمصاحبهردگليف در 

كه مادرم به خدا ايمان دارد يا نه، ولي من ندارم. من با  دانمينمدرست «ادامه داده، 
مشكل دارم زيرا چيزي » را داريم هاپاسخما همه «دين يا هر چيز ديگري كه بگويد، 

وجود ندارد، ما موجوداتي پيچيده هستيم. ما پيوسته در گذر زمان » هاپاسخ«به عنوان 
 . دين هيچ فضايي براي پيچيدگي انسانميدهيمخويش را درباره جستارها تغير  ذهنيت

  .»گذاردينم
اشته د متحدهاياالتنقش خوبي براي اتهام حقوق ديني در  هامصاحبهالبته اين 

لي و ضد مسيحي تثبيت نمود. يهالميفهري پاتر را زمان درازي به عنوان  يهالميفو 

                                                 
15. Daniel Radcliffe 
16. Esquire magazine 
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رتر در فيلم ب نيترموفقهري پاتر به عنوان  يهالميفبرعكس و وارونه داده و  ياجهينت
  تاريخ سينما ثبت شد.

  
  

  ١٧بازيگران و انسان دوستان درجه يك فهرست
  
كه كارهايش مايه آن شده كه هم در فهرست بازيگران درجه يك و هم  ١٨براد پيت

  ست.گراندانمدر فهرست انسان دوستان مهربان آورده شود نيز يك بيخداي 
پرسيده شد كه به خدا ايمان  ١٩بليدآلماني  يمجلهبا  ايمصاحبهزماني كه در 

  »نه، نه، نخير!«دارد، پيت لبخند زده و گفت، 
  »روح شما مادي نيست؟ولي «كه،  كنديم سماجت گرمصاحبه

باشم. گمان  گراندانمدرصد  80و  به خدانه، شايد بيست درصد «، ديگويمپيت 
كه به راستي كسي حقيقت را بداند. هر شخصي كه بميرد درخواهد يافت يا  كنمينم

  »ندارد. ياجنبهدرباره آن هيچ  انديشيدنتا آن زمان  فهمدينمهرگز 
برايم مهم نيست : «ديگويمبه طور مفصل  ٢٠پارادي با مجلهپيت در مصاحبه 

وجود دارد. من در  هانيد يهمهزيبايي در  يهاانگاره كه جهانيان دين داشته باشند.
آخر دبيرستان خانواده معتقد به  يهاسالبار آمدم و درست در  باپتيست ياخانواده
است كه ديگر مهار شما دست باورهاي  ييهازمان مسيحي بشارتي گشت. يهاجنبش

 مهنگامي رسيد كه سرانجام به روشني دريافتمن دوران بچگي نيست. اين زمان براي 
درباره مسيحيت داشتم كه از زمان  ييهاپرسش. من خوردينمكه دين بدرد من 

ا تنه شسيعني يك پر رسمينمپي بردم كه به پاسخ درستي  كودكستان در سرم بود.
، ديكنيم. مانند اين بود كه در النه يك خرگوش حركت رسديمبه يك پرسش ديگر 

                                                 
17. A-List 
18. Brad Pitt  ١٩٦٣دسامبر  ١٨بازیگر آمریکایی (زاده(  
19. Bild 
20. Parade 
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د. هم چنين چيزهاي ديگري هم بود كه شبراي پرسش ديگري مي يازهيانگهر پاسخي 
  »موافق نبودم. هاآنبا 

نياد درست ب بسيار بزرگي بر انسان دوستي در جهان گذاشته است. او ريتأثپيت 
 150ميالدي) را بنياد گذاشت تا تداركات مالي ساخت  2006( 1385را در  ٢١بساز

نيو اورلئان پس از توفان كاترينا فراهم شود و پنج ميليون دالر براي  9بخش خانه در 
  پشتيباني از اين پروژه اهدا نمود.

پشتيباني براي را برپا ساخته تا  ٢٢جولي-در همان سال آنجليا جولي بنياد پيت
ميليون دالر به  8در سطح جهان بوده و در نخستين سال بيش از  گرايانانسانكارهاي 

  آن اهدا نمود.
  
  

  بنيادگذار مجله مس
  

 ميالدي) 1934 -خورشيدي  1313 يزاده( ٢٣گلوريا استينمفمينيسم فعال سياسي و 
فمينيسم  يبرجستهميالدي) به عنوان چهره  1960( 1340 يدههپاياني  يهاسالدر 

را بنيادگذاري نموده و  ٢۴مسميالدي) مجله  1370( 1350 يدههپديدار شد و در 
رساندن پيام نيرومندي را براي برابر جنسي با شيوايي آغاز نمود. هم چنين مانند 

  پيش از خودش او نيز غيرخداپرست است.فمينيسم بسياري از پيشكسوتان ديگر 
مبادا ه ك بودهبسيار مراقب هميشه توني استينم نيز مانند سوزان بروانول آن

زنان دور نسازد. ولي هنگامي كه پرسش  مسائلمربوط به دين وي را از  يهادگاهيد
  .دهديماز وي پرسيده شود وي رك و روشن پاسخ  يميمستق

                                                 
21. Make It Right Foundation 
22. Jolie-Pitt Foundation 
23. Gloria Steinem 
24. Ms. magazine 
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ديگر كودكان خويش را با  2000در يك مصاحبه وي گفت، اميدوارم در سال 
 هاتبسبنهميشه هم انسان  »دهيم نه ايمان به خدا. پرورش هاانسانايمان به ظرفيت 

  را نساخته، هميشه اميد براي آينده هست.
وي به ويژه كل انديشه خشنود ساختن خدا را به دليل مالحظه قيامت تحقير 

كه اين  دينيبيم ديكنيمهنگامي كه خوب به آن نگاهي «كرده است. وي گفته است، 
. شوديماست يعني براي ايمان امروز پاداشي پس از مرگ داده  يزيانگشگفتشيادي 

  .»افتندينمبا سيستم پاداش خويش حتا به انديشه پاداش پس از مرگ نيز  مؤسسات
  
  

  يك اسقف واقعي و جدي
  

(زاده  ١جان شلباي اسپونگ به خدا اعتقادانيبدر رژه  يهاتيشخص نيتردهيچيپيكي از 
وي يك خداپرست ليبرال و يك  ميالدي) است. 1930 -خورشيدي  1309(زاده 

است. به دليل اين كه مردي در  ٣بازنشسته از نيوارك در نيوجرسي ٢اسقف اپيسكوپال
در جامه روحانيت است كه به وجود خداي فراطبيعت باور ندارد بنابراين او در واقع 

درباره او سخن  10ت كه در بخش يك نسخه نوين از ژان ميله روحاني بيخدايي اس
  گفتم.

هست: اسقف اسپونگ در زمان  باري يك تفاوت بزرگ ميان ميله و اسپونگ
زنده بودن هنگامي كه هنوز به عنوان روحاني فعاليت داشته باورهاي خودش را آشكار 
ساخته سپس به سخنراني و آموزش ادامه داده عليرغم اين واقعيت كه بخش بزرگي 

  از باورهاي مسيحيت را غيرقابل باور يافته است.
  براي نمونه:

  ندارد.اسقف اسپونگ به معجزه باور 

                                                 
1. John Shelby Spong 
2. Episcopal Bishop 
3. Newark, New Jersey 
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 .او به قيامت باور ندارد 
 .باور ندارد كه عيسا خدا بوده يا رستاخيز داشته است 
  باور ندارد.فراطبيعت و كمالي به خدا به عنوان موجودي 

  
 لهياكه بيخدا نيست بلكه يك غير كنديماو پافشاري  آخربا وجود اين بند 

. معناي سخنش چيست دانمينماو هنوز  يهانوشتههست. حتا با وجود خواندن بيشتر 
گفت كه او به انديشه متعارف از خدا باور ندارد. برخي  توانيمبا اين حال بدون شك 

  كه بهترين توصيف براي او باورمندان به دين است. زننديمحدس 
آزادساختن كتاب آسماني از چنگ اسپونگ چندين كتاب نوشته است مانند 

متعهد  هاكتاب. وي در همه اين ٢نابود شودن شده يا دگرگو يدمسيحيت باو چرا  ١بنيادگرايي
پونگ اس به نگه داشتن مسيحيت ولي آزاد ساختن آن از بند خداي فراطبيعت است.

است كه ما را به دوست  ياتكانهجايگاه خودش هم چون در خدا  يآموزهكه  ديگويم
  .خوانديمداشتن هم ديگر 

از  ياوهيش عنوانخداپرستي به «، ديگويماسپونگ در آخرين كتاب خويش 
درك خدا آشكارا بي سود و ناقص شده است و خدا در الهيات نه تنها مرده بلكه شايد 

ف الهيات ي. اگر دين در آينده وابسته به زنده نگه داشتن تعرقابل زنده كردن نيز نباشد
سيحيت گر ما. سدريمبه پايان راه  ميخوانيمباشد آنگاه پديده انساني كه ما آن را دين 

ه در ك ميشويمبه تعريف الهياتي از خدا متكي باشد آنگاه ما بايد با اين واقعيت روبرو 
خود  ينپايا شريف هستيم كه وارد حالت جمود نعشي يحال تماشاي اين سيستم دين

  .»شوديم
عات (براي اطال گرايي توحيدگراجهانو  اپستاينمانند كريس استدمن و گرگ 

را چك كنيد) اسپونگ نيز در ميانه كارزار ايستاده كه جايگاه  13و  9بيشتر بخش 
من احترام بسياري براي كساني قائل هستم كه از عهده اين سختي براي ماندن است. 

                                                 
1. Rescuing the Bible From Fundamentalism 
2. Why Christianity Must Change or Die 
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توانم يمنباشم و يا (در مورد اسپونگ) به درستي ن يرأهم هاآنحتا اگر با  نديآيبرمكار 
  د.بگوي دخواهيمه چه درك كنم ك

  
  

  ستاره شناس جهان بروترينتودل
  

و بانفوذترين مروج دانش در ميان مروجان دانش  نيپسندترمردماين روزها 
 ميالدي) است. 1958 -خورشيدي  1337(زاده  ١سونيدگراس تا ليناخترفيزيكدان 

بسياري تايسون را وارث معنوي مروج بزرگ دانش كارل ساگان شمرده و او اين راه 
و اين كار را بسيار عالي  كنديمرا طي  فهمعامهدانش دانشگاهي و دانش دشوار ميان 

  .دهديمانجام 
 براي خودش ييي ديني چهارچوبگراشكتايسون مراقب بوده تا نگذارد كه 

نشود. ولي هنگامي كه مسلط  دانشبزرگي و اهميت  پيام او دربارهبر يا نشده 
نند ما كندينم، در پاسخ دادن درنگ گذارديمدانش  يهاگامجاي  ديني پا يهاشهياند
  ».تئوري طراحي هوشمند«

ي از مصاحبه هنگامي كه از او درباره باورش به قادرمتعال پرسيده شد، با كدر ي
هر دليلي كه براي توصيف يك قادرمتعال «ره انديشناك هميشگي پاسخ داد: هچ
بسيار با توجه به مهربان و  يهاعبارتشامل  شناسميمكه  ييهانيداز همه ، امدهيشن

را  هاانانسما  توانديمرحيم بودن اين قادر است. هنگامي كه به گيتي و شيوهايي كه 
رحمان و رحيم بودن را دشوار  يهاعبارتن اين پذيرفت كنميماز ميان ببرد، نگاه 

  .»ابمييم
پرسيده  شناسيستارهتوضيحات آغازين و ابتدايي هنگامي كه از تايسون درباره 

وط به كه تنها مرب ييهانوشتهگذشته به ويژه  يهانوشتهمطالعه دقيق «شد، پاسخ داد، 
كه نويسندگان تنها هنگامي دست به دامن خدا شده كه  دهديم، نشان شوديمگيتي 

                                                 
1. Neil deGrasse Tyson 
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ه سرگشته ب كه برنديمهنگامي قادرمتعال را به كار  هاآن. دانستندينمچيزي را 
عدم  يهارانهك يثباتيبتنها به دليل بي كسي و  هاآن. نگرنديماقيانوس ناداني خويش 

ات خويش احساس اطمينان از توضيح هاآنكه  . هنگاميخواننديمدرك خويش خدا را 
  .»بردنديمداشتند به زحمت از خدا نامي 

 گراندانمخود را به عنوان يك  ١كاوشنكته پادكست  دردر يك مصاحبه تايسون 
  .كنديممعرفي 

  
  

  هاانسانيكي از ثروتمندترين (و سخاوتمندترين) 
  

 1930 -خورشيدي  1309(زاده  دوستانسانميليارد و  گذارهيسرما ٢وارن بافت
وتمند روي زمين است البته با توجه به روز ميالدي) نخستين، دومين يا سومين ثر

امور  درصد ثروتش براي 85با تعهد به پرداخت دست كم هم چنين بافت  آمارگيري.
يشتر بوده ب سخاوتمندترين و دست و دل بازترين انسان روي زمينيك از خيرخواهانه 
  پرداخت شده است. ٣گيتس -ميلندا از طريق بنياداين ثروت 
 بافت: نامهيزندگميالدي) در  1995( 1374بافت به دين در سال  يهادگاهيد

نبود. حتا در  خانوادهاو دربند دين : «شوديم، روشن ۴آمريكاييراز موفقيت يك كاپيتاليست 
 دهيسنجناز آن بود تا  تريمنطقو  يمحاسباتزماني كه در سنين جواني بود به شدت 

 ولي به خدايي ناديدني را اقتباس كردهاخالقي پدرش  يهالودهشاايمان بياورد. وي با 
  »ايمان نياورد.

                                                 
1. Point of Inquiry 
2. Warren Buffett 
3. Melinda Gates 
4. The Making of an American Capitalist 
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به بافت  يانامهطي  ١وارن آلن اسميت گراانسانچند سال پس از اين فعال 
و اتنها با يك واژه براي  پستالكارتباورهايش را نمود. بافت يك  دييتأدرخواست 

  »گراندانم«فرستاد: 
  
  

  بازيگر خانم، فعال درجه يك و يكي ديگر از بازيگران هري پاتر
  
 1338 يزاده( ٣اسكارو برنده جايزه  يسيانگل سينونامهلميفو هنرپيشه  ٢سونپاما تام

 يپرارزش يهانامهلميفميالدي) كه به خاطر بازيگري و نوشتن  1959 -خورشيدي 
 ۴پاتر هري يهالميفعشق حقيقت، نانسي مك في و سري اس، سحس و احپايان هوارد، مانند 

  مشهور است.
محيطي و سياسي وي است. اين  يهاتيفعال دانندميچيزي كه كمتر درباره او 

خدمات وي به عنوان يك پشتيبان و حامي شوراي پناهندگان  دربرگيرندههاي فعاليت
است كه براي جلب توجه مردم به فقر ميان كشورها گوناگون  ۵آيدو نماينده ويژه اكشن 

  .كنديمسفر  افتهيتوسعه
احبه . در يك مصسازديمبانو تامپسون ناباوري ديني خويش را پيوسته آشكار 

من بيخدا هستم؛ گمان «اعالم كرد،  هايياياسترالميالدي) با  2008( 1387در سال 
خرافات  ن را لبريز از ترس ومن ديآنارشيست ليبرال بناميد.  جوركيمرا  ديتوانيمكنم 

. اين كافي نيست كه بگويم به خدا باور ندارم. در واقع من دين را به عنوان دانميم
كتاب آسماني و قرآن به  از موضوعاتبرخي در : دانميماز رنج و ناراحتي  ياسامانه

  .»كنميمرا رد  هاآنو من  شوديممن توهين 

                                                 
1. Warren Allen Smith 
2. Emma Thompson 
3. Academy Award-winning 
4. Howard’s End, Sense and Sensibility, Love Actually, Nanny McPhee, and  the Harry Potter 
series 
5. ActionAid 



 

 

  
  
  
  

  21بخش 
راه آسان و خوشايند براي ده 

بررسي و كنكاش درباره 
  بيخدايي

  
  در اين بخش

 ها، ويدئو بالگ و پادكستپيگيري بالگ 
 گوش دادن به موسيقي خواندن كتاب و 
 انديشيدن درباره انديشه 
  و بيخدايان واقعي و زنده گرايانانسانديدار با 

  
ي ديني و ناباوري را بررسي و كاوش نمايد؟ اين گراشك جهان شتريبدوست داريد 

  در همين رابطه است. مختصربخش يك راهنماي كوتاه و 
  
  

  خواندن كتاب
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درازي  و زمان -بيخدايان شايد به خدا باور نداشته باشند ولي به كتاب اعتقاد دارند 

. در واقع اين يكي از دو جايي است كه بيشتر گذارنديمكتاب  يهابرگرا در ميان 
  بايد بيخدا باشند (جاي ديگر معبد و كليسا و مسجد است.) ابندييدرمبيخدايان 

در دفتر سوم اين كتاب و جاهاي ديگر شاهكارهاي بزرگ در رابطه با ناباوري 
تجو ديگر جس شماريببر خط براي منابع  ديتوانيمنين مذهبي را معرفي كردم هم چ
  ديگر مورد عالقه من آمده است: يهاكتابكنيد. در زير شمار اندكي از 

 كارل  :تين)(راندم هاوس/باالن جهان ديوزده: دانش چون شمع در تاريكي
ن اين فرياد پرشور را بر ضد خرافات و به حمايت از خردورزي سر داده اگسا

 است.
  شش جدل بر ضد دين و يك مقاله درباره خيرخواهي يخداي رضد هبر :

 است. نوشتهبرگ طالي ناب را  64آنتوني كليفورد گريلينگ اين  :(اوبرون)
  اين  كريستوفر هيچنز پايه براي ناباوران (دا كاپو): يهايخواندن: همراهبيخدايي

 كوتاه و عالي را از ناباوران گردآوري نموده است. يهانوشتهمجموعه از 
 :(فري پرس) اين يك بازگويي دوباره و پرشور از فرار ايان هرسي علي  المذهب

بيخداي  نيتربرجستهده، ترك اسالم و تبديل شدن به شاز ازدواج از پيش تعيين 
 جهان است.

 (بيسيك بوك) دهديميح ضپاسكال بوير انسان شناس در واقع تو :تشريح دين 
 دين دارند. هاانسانكه دين چيست و چرا 

 فرهنگ آسماني هم چون  يهاكتابفاهي: شچون چراغي الهي هم  يهانوشته
آلن دوندس كه از توده شناسان مورد عالقه من نيز  (راومن و ليتل فيلد): اقوام

آسماني از گفتارهاي شفاهي  يهاكتابچگونه  دهديمهست در اين كتاب نشان 
 به سنت نوشتن فرگشت يافته است.

  و گرايش به شگفتي (اونگتون ميفلين  : دانش، توهمكماننيرنگگسيختن
داوكينز نيست كه بسيار خوانده  يهاكتاباين در ميان آن دسته از  هاركورت):
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مورد عالقه من است. اين كتاب اين انديشه نادرست  يهاكتابشود ولي يكي از 
 .شوديماز آن  يزدگشگفتكه درك چيزي مايه نابودي  كشديمرا به چالش 

  به راستي كدام يك درست است (فري  ميدانيمجادوي واقعيت: چگونه
اين نيز به دست داوكينز و براي بالغين جوان نوشته است ولي به طور  :پرس)

 نيز ارزشمند است. ساالنبزرگكلي براي 
  
  

  هاويدئوبالگو  هاپادكست، هابالگپيگيري 
  

 يهاانيجربا  يراهواقعي براي هم يهاراهبرخط  هاويدئوبالگو  هاپادكست، هابالگ
ال خوشحجنگنده بوده و از يورش و غنيمت برخي . باشديمروزانه جامعه آزادانديشي 

گفته  البته بايد. را دوست دارندآشتي و صلح نيز هستند كه  يديگرافراد ؛ شونديم
سخنگويان امروزي يافتن  . برايجبهه قرار دارددر ميان اين دو افرادي نيز  شود كه
  جستجو كنيد:زير را  عبارات يناباور

  
  :كنكاش موارد بزرگDaylight Atheism, Atheist Ethicist, Greta 

Christina’s Blog, New Humanism, Skepchick, Rationally 
Speaking, Black Agenda Report, American Freethought 

podcast 
 :واكنش به خبرهاي روزانه Friendly Atheist, Butterflies and 

Wheels, Blag Hag, Pharyngula, What Would JT Do? 
 يي در برابر دوربينگراشك: Cristina Rad, Pat Condell, the Atheist 

Experience 
 :بيرون از دسته بندي Epiphenom — the science of religion and 

nonbelief, Symphony of Science videos, Why Won’t God 
Cure Amputees?, NonProphet Status 
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مانند هميشه اين فهرست نيز كوتاه است. ولي كمابيش با رفتن به هر بالگ 
 يهاتيسارا در حاشيه بيابيد كه  هابالگطوماري از  ديتوانيم گراانسانبيخدا يا 

  .اندنمودهپيشنهادي ديگر را فهرست 
  
  

  گوش سپردن به موسيقي
  

ر بخش دوازده ديي هر چند استراليا -، كمدين، بيخداي انگليسيدانيقيموستيم مينچين 
رباره د توانمينم ،به اواي ي دوبارهاشارهسخنان كوتاهي درباره او گفته شد ولي بدون 

  موسيقي و ناباوري سخني به ميان آورم.
آواز  و به يوتيوببرويد  ييگراانسانبراي شنيدن يك سرود زيبا به كام 

»White Wine in the Sun « و دارخندهرا جستجو كنيد. براي تقليدهاي مينچين 
 WoodyAllenJesus، «»The Good«اندكي مضحك از باورهاي مذهبي آوازهاي 

Book « و»Peace Anthem for Palestine « ترداغرا جستجو كنيد. باز هم 
اين آهنگ درباره ده فرمان ، خوب» (My Neighbor’s Ass«؟ به آهنگ ديخواهيم

  است).
را جستجو كرده و لذت ببريد.  ١بيشتر، موسيقي روي زميرمن يگذرانخوشبراي 

 ٢اييآلبوم بيخدبراي اميد، خشم و لذت از ديدگاه بيخدايي  ييهاآهنگهم چنين براي 
  در دسترس است. ٣شلي سيگل
ه بسيار ساده، بسيار زيبا با چنان كاركرد جهاني كه مردم ت آخر يك آوازسد

آن را زمزمه نكنند، حتا اگر بينديشند كه جهان بدون  انندتوينمجهان  يچهارگوشه
  ۴جان لنون» Imagine«بيش نيست:  ييايرؤدين 

                                                 
1. Roy Zimmerman 
2. An Atheist Album 
3. Shelley Segal 
4. John Lennon 



 
 

  راه آسان و خوشايند براي بررسيده : 21بخش  —————————

 

٦٠١

  
  

  انديشيدن درباره انديشه
  

اي بالقوه توان ،تفكرچگونگي  پيرامون يخودآموزخوب ي بيشتر از يك دورههيچ چيزي 
چگونه  كهنياندارد. كشف  هادر انسان نگاه به خود و جهانبراي دگرگوني و تغيير شيوه 

 است. هم چنين پي بردن به اين جالب (و كمي ترسناك)فرگشت يافته،  هاانسانمغز 
 رفتار و باورهاي باستانيان گرتيهداچگونه ترس  اينكهموارد نيز جالب است مانند 

هان را نگاه مردم به ج يوهيش هاانسانجانبي تصميمات  تأثيرات دييتأچگونه بوده و 
  .كنديمرا دگرگون  هاوهيشو يا اين  ساخته

  

  

 
 ييهاهيدستماانديشمندان بزرگ اصول و ماري ازشهاسدهدر گذر

 ايلتم بنابراين هنگام دادهگسترش را انتقادي براي انديشيدن 
گذشته و جهان را به طور روشن  بندهاراهاز سدها و  تواننديم هاانسان

به  -د را نداشته و افرا يچندانسختي اين اصول فهم  ببينند. پردهيبو 
 داراي -، شهروند، والدين و به عنوان يك انسانكنندهمصرفعنوان 

 .دينمايمنيرو و قدرت 
  

هر چه و  ۶توماس گيلويچ (فري پرس) ينوشته ۵چگونه بدانيم كه اين گونه نيست
نوشته توماس كيدا  ٧ميشيانديمانجام شش اشتباه بنيادي هنگامي كه  نپذير: يشيانديم

معرفي اين جستار است. هيچ كدام از اين  برايبزرگي  يهاكتاب ٨(پرومتوس بوكس)

                                                 
5. How We Know What Isn’t So 
6. Thomas Gilovich (Free Press) 
7. Don’t Believe Everything You Think: The 6 Basic Mistakes We Make in Thinking 
8.  Thomas Kida (Prometheus Books) 
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بوده  تشريح كرده اصولي هاآناز ديدگاه بيخدايي نوشته نشده ولي اصولي كه  هاكتاب
  .اندافتهيها با آنبه دور انداختن دين در كه بسياري از بيخدايان راه خويش را 

 كننديمرا باور  بيوغربيعجچرا مردم چيزهاي مانند  ٩مايكل شيمر يهاكتاب
است كه به طور ويژه بيشتر  ييهاكتاباز  ١١(تايمز بوكس) درست پندارمغز و  ١٠(هولت)

  و در حاشيه بعدي خواهد آمد. -ناباوري است در رابطه با باورهاي ديني و 
  
  

  پرنده مانند هيوالي اسپاگتي سوزن هايآويزهلمس شدن با 
  

براي رفتن به درون مغز بيخدايي بهتر از دين هيوالي اسپاگتي  يادزدانههيچ نگاه 
 2005( 1384در سال  نيآفريشادو  هوشمندانه» سامانه باور«پرنده نيست. اين 

به نام بابي هندرسون در سال  ياخوردهنماي بيست و ميالدي) به دست عاقل ديوانه
گرايي موزشي كانزاس براي اجازه دادن به آموز آفرينشآ يامنائتيهپاسخ به تصميم 

در كنار فرگشت در كالس علوم كانزاس اختراع گشت. هندرسون اعالم كرد كه بسيار 
. ولي چرا جلوتر ديدهيمجستارهاي مناقشه آميز را آموزش خوشحال است كه 

باورهاي من درباره آفرينش جهان به دست هيوالي  خواهميم؟ هم چنين ديروينم
  اسپاگتي پرنده را آموزش دهيد.

نكته بوده ولي اين روزها با  وضعيتدر اصل قصد تقليدي مضحك از يك 
 يهافسانها(يا پستافارينيسم) ديني كامل با كتاب آسماني،  هيوالي اسپاگتي پرنده

تر از بيشتر و نه كمنه ، دارتاببا منطقي  ، عشق و نفرت وهاوسوسهپيدايش، مناسك، 
از اين دين در گوشه و كنار  ييهابخش. رسدبه نظر مي بيوغربيعجديگر  هانيد

رباره د دانشگاهي پديدار شده است. (براي جزييات بيشتر يهامحوطهجهان به ويژه در 
  .)12پستافارينيسم نگاه كنيد به بخش 

                                                 
9. Michael Shermer 
10. Why People Believe Weird Things (Holt) 
11. The Believing Brain (Times Books) 
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  آسماني را بخوانيد يهاكتاب
  

آسماني به  يهاكتابگفته اگر ايزاك آسيموف نويسنده علمي تخيلي و بيخدا يكبار 
واندن خ«نيروي بالقوه الهام بخش براي بيخدايي است.  نيترمهمدرستي خوانده شود 

ا هاش رو تنها خوشگل -به معناي اين است كه شما خودتان آن را بخوانيد » درست
قطوري گر ا جدا نكنيد. راكه كريستوفر هيچنز گفته  ييهاهيآ يا روحاني شنگولجناب 

ده كه آغاز كرپيدايش و متا  يهاكتاببا است خواندن را تنها كننده  سرددلباعث آن 
آن باز  ياشهياندادامه دهيد. با  آنجابوده سپس از  هاكتابشايد دو تا از پرنفوذترين 

را خواهيد يافت باور  آنچه. دينخوايمبراي بار نخست آن را  اينكهرا بخوانيد مانند 
ا رد ر هاآنكه به طور كامل  كساني يشهياندنخواهيد كرد. و بينشي عالي به درون 

  پيدا خواهيد كرد. اندكرده
  

  

 
براي رفتن به تراز و مرحله بعد جنگ تن با تن با تفاسير نسخه نيو 

ي از توضيحي فراوان يهاپانوشترا بخوانيد كه به همراه  نترنشناليا
س بر ي كتاب مقدگراشك يسينوهيحاشديدگاه مسيحيت بوده و به 

سراسر و به طور كلي متفاوت گرايشي خط مراجعه كنيد كه داراي 
 است.

  
  

  را تماشا كنيد ،برودخدا ول كن 
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 كه از من درباره بهترين معرفي پيرامون بيخدايي به ويژه براي افراد غير بيخدا زماني
ليا وعالي شخصي و طنز ج ١٢يخوانتك ،دهميمي كه بيشتر پيشنهاد شوديمپرسيده 

ت اسخانم ك توسط ي زيانگشگفت، است. اين نمايش ١٣بروددا ول كن خني به نام سويي
كار دوران كودكي كاتوليك خودش را تشريح كرده و بر روي طنز -كه به عنوان بازيگر

يك عاشق اين بود كه كاتول سوييني ،ندياز غير از بيزاري  در دسترس است. يديويد
با ديدار كوتاهي از دو پسر خوب مورمون با الهياتي بسيار باشد. ولي چندين سال بعد 

عجيب و وارونه مايه آن شد كه او سرگشته شود كه آيا اصول عقايد وي چيز بهتري 
كه حقيقت جهان  خواستيمكه بيشتر هر چيزي  دهديموي توضيح  هم دارد يا نه.

  برايش آشكار شده و آغاز به بررسي دقيق مذهب خودش نمود.
ن زندگاني با آ يهمهدر  سويينيمذهبي را كه خانم پرتويي صميمانه و روشن 

در نتيجه آغاز به گشت و گذار در اديان ديگر  ساختينمشناخته شده بود را هموار 
شرقي  يهشدشناخته تركم يهانيد س به ديگرپنمود نخست به مظنونان هميشگي س

ر پديدار بيشت يهايبد كرديمپرداخت. باز هم يك بار ديگر هر چه بيشتر دقيق نگاه 
  .گشتيم

، يناسشستيز -آموزشي دانش هاي آغاز به رفتن به كالسيسوييني سرانجام 
كرده و تضاد اين دو با هم بسيار  -ديگر يهارشتهو  يشناسنيزم، يشناسستاره
در  أسفت با ماليمت ولي بدون افسوس و آخردستو باورناكردني بود.  زيانگشگفت

  خروج را به خدا نشان داد.
ت. تنها گر نيسبه هيچ رو اندرزگو و تحميل سويينيخانم  يدوساعتهاين شاهكار 

 رها كردنبراي  -رفتن، خود را بزرگ نديدن، شادي -شخص روندي در زندگي يك 
يد (مگر به بيخدايي بياب مورد بهتري براي نخستين نگاهخدا است. گمان نكنم شما هم 

  گيريد).البته جلوي آن را ب اينكه
  
  

                                                 
12. Monologue 
13. Letting Go of God 
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اعتقادات را به چالش كشيده ديگري كه  يهالميفبنگريد به 
  كنديمرا بررسي  گراطبيعت بينيجهانيا يك 
  

اوت و متف ياپنجرهكه  ديبگنجانخود  فهرستديگري را نيز در  يهالميف ديتوانيم
 رار زيربه ق ارزشبا هاي فيلمرا به سوي دين باز كند. شمار اندكي از  يزيبرانگچالش
  است:

  
  ي گراشك(نويسنده كتاب) يك  ٢. فرانك باومشنيديدبله درست  ١ز:اُجادوگر

و اشعار) يك  نامهلميف(نويسنده  ٣بوده است. يپ هاربورگديني و اخالق فرهنگي 
كل داستان هم چون روايتي از رها  توان ديد كهبه آساني مييك بيخدا بود. 

پي بردن به اينكه كل چيزي كه و  استنمودن وابستگي به خدا (جادوگر) 
هميشه  كردهيمجستجو خدا  درآماج انسانيت ت و ا، احساسهايپردل، هاشهياند
 يهاانيجركردن به  . بيخدايي به طور كلي توجهبوده است دست خودش در

 .)۴يخداز بجادوگر اُپشت پرده است. (براي جزييات بيشتر بر خط جستجو كنيد: 

  به صورت داستاني » دادگاه ميمون«دادگاهي معروف به  انيجر ۵باد:ميراث خور
ميالدي) برگزار شده است. از  1925خورشيدي ( 1304داستاني كه در سال 

 دست ندهيد.

 :اردوي ميالدي) درباره  2006( 1385در سال  يفيلم مستند ۶اردوگاه عيسا
و در  ٨در شمال داكوتا ٧ليك، دوئل ياچهيدرتابستاني مسيحيان ارشادي نزديك 

                                                 
1. The Wizard of Oz 
2. Frank Baum 
3. Yip Harburg 
4. Wizard of Oz atheism 
5. Inherit the Wind 
6. Jesus Camp 
7. Devil’s Lake 
8. North Dakota 
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 باز پسامريكا را به خاطر عيسا دوباره «كه  رنديگيمكودكان ياد  جانيادر 
 .» ١رنديگيم

 :را نوشته و جودي فاستر (بيخدا)  ) آنگراكه كارل ساگان دانشمند (ندانم ٢تماس
 1997خورشيدي ( 1376نقش اصلي را در آن دارد، اين فيلم ساخته شده در سال 

 أثيراتتفضايي را نشان داده و به بررسي  يهاگانهيببرخورد با  ميالدي) نخستين
 .پردازديمفلسفي و ديني برخاسته از اين رويداد 

 :ا توانا ر هاآنشكافي در ديواره آن يافته كه  شدهراندهبهشت  دو فرشته از ٣دگما
است، ولي رد شدن از شكاف همان و به پايان رسيدن  كردهيم آنجابه برگشت به 

 (و درست درباره چيزهاي بسيار ديگر). ياحرفهگيتي همان. به زبان 

  :كه جهاني  ۴رويسگبه كارگرداني بيخداي انگليسي ريكي  فيلمياختراع دروغ
ه زماني ك ديگوينمكه در آن هيچ كسي هيچ گاه دروغ  كشديمرا به تصوير 

ر آن را براي پيشرفت خويش به كا رديگيمشخصي چگونگي دروغ گفتن را ياد 
 شامل دروغ كوچكي بوده كه مرگ پايان راه نيست. يهادروغاين  رديگيمبكار 

 :يكي از بهترين طنزهاي ديني است كه تا كنون ساخته شده  زندگي برايان
 ريپذغزشلو انسان نداده بلكه به تب منجي اين فيلم تصويري از عيسا ارائه  است.

فراواني در  به كمكي به پاكسازي پيام كرده و توانندينمبه سادگي كه  پردازديم
 است. شدهيممشاهده سده نخست ميالدي در يهوديه 

  
  

  با يك بيخدا گفتگو كنيد
  

                                                 
1. Take back America for Christ 
2. Contact 
3. Dogma 
4. Ricky Gervais 
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يادگيري درباره بيخدايي گفتگو با يك بيخدا است. هيچ چيزي مانند  بهترين راه براي
  .شودينم سوءتفاهمگفتگوي رو در رو مايه از ميان رفتن بدفهمي و 

  

  

 
ود وج هاآنبيخدايي در خانواده داننديمكهدارنيدبسياري از افراد

يا نه.  ندكن دارد مطمئن نيستند كه اين موضوع را در گفتگوها بازگو
هرگاه يك دوست كه شخص ناراحت نشود.  خواهنديمگاهي تنها 

اور ب -، پرسديممذهبي يا خويشاوند مذهبي درباره نقطه نظرات من 
. كمابيش هميشه به گشوده شدن باب شوميممن خوشحال  -كنيد

اي . تنها آماده ديدن باورهرسديمو جالبي از گفتگو  يزيانگشگفت
 سراسر نو باشيد. اندازچشمخويش از يك 

  
  

  عضو كلوپ شويد
  

شايد به  -، آزادانديش نيستيد ديگر چه داريم گراشك، گراانساناگر بيخدا، ندانم گرا، 
  به كلوپ بينديشيد! وستنيپ

ويژه وجود  ديتأك، ويژگي و هاتيمأمورملي و جهاني با  يهاسازمانشماري از 
  از: اندعبارتاز در كشورهاي گوشه و كنار جهان  هاآندارد. برخي از 

  
  ١ي انگليسگراانسانانجمن )www.humanism.org.uk:( » از سوي

برپا شده كه در جستجوي زندگي اخالقي و واقعيت  ايمانيبدون  يهاانسان
 »هستند.يي گراانسانبخشيدن به زندگي بر اساس خردورزي و 

                                                 
1. British Humanist Association 
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 ١انجمن ملي سكوالر )www.secularism.org.uk :(بنگريد  ٢چارلز بردلو)
ميالدي) اين سازمان را  1866خورشيدي ( 1245به بخش هفت) در سال 

ه بگذاري نمود. اين سازمان براي جدايي دين از سياست در انگليس كمپين بنياد
سكوالريسم را به عنوان بهترين ابزار براي ساختن اجتماعي كه در «انداخته و  راه

 »آن مردم با هر دين يا بدون دين بتوانند منصفانه و منسجم با هم زندگي كنند.

  ٣ آمريكاييبيخدايان)www.atheists.org:(  بنگريد) مادلين موري اوهير
دفاع از كه هدف آن «كرده  يگذارهيپارا  آمريكايياين سازمان  )8به بخش 

 »بوده هم چنين هوادار جدايي كامل دين از سياست است.آزادي شهروندان بيخدا 

  ۴آمريكايي گرايانانسانانجمن )www.americanhumanist.org:(  اين
 ؛ براي افزايش آگاهيمتحدهاياالتيي در گراانسانندايي براي «به عنوان  انجمن

ي در يگراانسانيي؛ براي برپايي، حفاظت و ترويج گراانسانو پذيرش عمومي 
 »يي.گراانساناجتماع ما؛ و براي گسترش و پيشرفت انديشه و كنش 

 ) اتحاديه جهاني بيخداييwww.atheistalliance.org:( »يونيفدراس 
آزادانديش و افراد كه متعهد به آموزش اعضاي  يهاگروهجهاني از بيخدايي، 

هم  »خود و عموم مردم درباره بيخدايي، سكوالريسم و جستارهاي وابسته است.
اين سازمان، اتحاديه بيخدايي امريكا  يخواهرخواندهچنين بنگريد به 

)www.atheistallianceamerica.org(. 

  وجوپرسكانون )www.centerforinquiry.net:( كورتز فيلسوف  پاول
براي پرورش اجتماعي «) اين كانون را بنيادگذاري كرده 8(بنگريد به بخش 

 .»ستگراانسان يهاارزشپرسشگري و  يآزاددانش، خرد،  يهيپاسكوالر كه بر 

                                                 
1. National Secular Society 
2. Charles Bradlaugh 
3. American Atheists 
4. American Humanist Association 
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  بنياد فراتر از باور)www.foundationbeyondbelief.org:(  اين سازمان
در  طلبداوكه پشتيبان نيكوكاري و  استي مهربان گرايانانساندوستي شامل 
 .دارند جوامع خويش

 ١كانادا گرايانانسان )www.humanists.ca:(  اين سازمان ملي كانادايي در
مروج جدايي دين «گشته و  يگذارهيپاميالدي)  1968( خورشيدي 1347سال 

 يهشياندگسترش خرد، همدردي و  يدهندهجيتروي بوده و به طور كلاز سياست 
آموزش سكوالر و حمايت  يلهيوسبه  ييكانادابراي همه شهروندان  يانتقاد

 »اجتماعي است.

  ٢يي و اخالقگراانساناتحاديه جهاني )www.iheu.org:(  اين سازمان
 يگذارهيپاميالدي) در آمستردام  1952خورشيدي ( 1331گسترده در سال 

 يي،گراشكسكوالر، يي، بيخدايي، خردمندي، گراانسانگرديد تا نماينده 
فرهنگ اخالقي در سراسر جهان بوده و ترويج دهنده  يهاسازمانآزادانديشي و 

 باشد. گراانسان يهاارزش

  ٣يهودي گرايانانسانانجمن )www.shj.org:(  اخام شروين خاين گروه را
به حركت درآوردن مردم براي «نموده  يگذارهيپا) 8واين (بنگريد به بخش 

، گراانانسبراي بزرگداشت هويت يهودي و فرهنگي سازگار با فلسفه زندگاني 
 »بدون وابستگي به اقتدار فراطبيعت.

 ) بنياد رهايي از دينwww.ffrf.org:(  لويگ يالر يآناين سازمان به دست 
و آموزش عموم  استيسبراي ترويج جدايي دين از «شد  يگذارهيپاو آن گيلو 

.» دااعتقادي به خبيگرايي و جستارهاي مربوط به بيخدايي، ندانممردم پيرامون 
 يانرسكمكآزادانديش  يهاجنبشاين گروه كمابيش هميشه به بازوي قانوني 

 .كنديم

                                                 
1. Humanist Canada 
2. International Humanist and Ethical Union 
3. Society for Humanistic Judaism 
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 ١ه خردائتالف يكپارچ )www.unitedcor.org:(  آمريكايياين سازمان ملي 
در هر اجتماعي وجود داشته و با آسان ايمان با ترويج اين واقعيت كه بي كوشديم

 .را آشكار سازد ي بي ايمان به خداهاگروهساختن ارتباط و همكاري در ميان 

  اخالق ( آمريكايياتحاديهwww.aeu.org:(  گراصالحفيلكس آدلر 
 ترويجد به اين جنبش اخالقي ديني را بدون اعتقا) 7اجتماعي (بنگريد به بخش 

كه زندگي بر اساس اصول اخالقي كانون زندگاني بنياد گذاشت اين انديشه 
ن به زندگاني و ساختن بخشيدواقعيت  كننده است و هم چنينو راضيمعنادار 

 جهاني كه براي همه خوب باشد.

 ) كانون بيخداwww.atheistcentre.in :() كه به نام گورا بهتر رامچاندرا رائو
اين نهاد را در سال  را ببينيد) و همسرش ساراواتي گورا 8، بخش شوديمشناخته 
ميالدي) براي ترويج اصالحات مثبت اجتماعي در  1940خورشيدي ( 1319

 كردند. گذاريپايههندوستان 

  
ر سطح د و آشناياني كه در چندين بخش اين كتاب توصيف كردم هاانجمن البته

ر دملي يا جهاني نبوده بلكه در ابعاد محلي است. بيشتر شهرهاي بزرگ و هم چنين 
ين امحلي آزادانديشي هستند.  يهاسازمانكوچك اشخاصي داراي  يشهرهابسياري از 

وده، همانند شما ب بينيجهانفرصتي عالي براي ديدار با افراد ديگري است كه داراي 
، معاشرت و همكاري براي بهبود بخشيدن به اجتماع  هاشهيدانفرصتي عالي براي تبادل 

نيست كه آن را انجام  آنجازيرا هيچ شخص ديگري  خود،خردمندانه  هايابراز باور اب
ا ي» گراانسان» «بيخدا،« يهاواژهتنها برخط شهر خود و  هاگروهدهد. براي يافتن اين 

  را جستجو كنيد.» آزادانديش«
  

 

                                                 
1. United Coalition of Reason 
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(يا حتا اگر هم در شهر زندگي ديكنينماگر در شهري زندگي
خوبي براي يافتن افراد  يوهيش meetup.com)، سايت ديكنيم

هاي مشترك براي همه است. بسياري از با دلبستگي يديگر
هستند. گراانسان يهاگروهبيخدا يا  meetupدر  هاگروه نيتربزرگ
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