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مقدمه
خردگرایی پذیرش اصالت خرد برای کسب شناخت (معرفت) است .خردگرایی معموال در مقابل دین خویی
یعنی پذیرش ایمان  ،وحی و مفاهیم دینی یا عرفانی بعنوان منابع کسب معرفت و دانش مطرح میشود.
خردگرایی یک نظام فکری است ،یعنی چگونه اندیشیدن را به انسان می آموزد .خردگرایی همچنین در قیاس با
تجربه گرایی مطرح میشود که مفهوم آن پذیرش تجربه بعنوان مهمترین منبع کسب معرفت است ،هرچند تجربه
گرایی و خردگرایی قابل جمع شدن با یکدیگر هستند ،بدین مفهوم که یک شخص میتواند هم تجربه گرا باشد
هم خردگرا.
پذیرفتن خردگرایی برابر است با عدم پذیرش حقایق بصورت مطلق .فرد خردگرا همواره احتمال خطا را در
اندیشه اش میدهد و خود را بطور صد در صد متعلق به یک مکتب فکری نمیداند بلکه عاقالنه ترین و منطقی ترین
مکاتب فکری را در زمان خودش انتخاب میکند و نسبت به افکارش تفکر انتقادی دارد ،یعنی با موشکافی با
مسائل روبرو میشود و از توجیه و فرار از تناقضات و خطاهای اندیشه اش دوری می جوید.
فرد خردگرا درستی و راستی مفاهیم را تنها با استناد به قوه عقالنیت میسنجد و تنها مفاهیمی را میپذیرد که از فیلتر
خرد با موفقیت خارج شوند .فرد خردگرا هیچ مفهوم غیر عقالیی را بعنوان حقیقت قبول نخواهد کرد .خردگرا
حتی به خود خردگرایی نیز با دیده خردگرایی مینگرد یعنی درصورتی که طرز تفکر و نظام فکری عاقالنه تری از
خردگرایی دریابد خردگرایی را نیز کنار خواهد گذاشت و به آن نظام فکری خواهد پیوست .خردگرایان همان
روش علمی رسیدن به حقایق را که مبتنی بر اصول دقیق خردمندانه است و در آن تعصبی وجود ندارد در حوضه
تفکرات خود استفاده میکنند.
انسان خردگرا لزوماً انسانی بیخدا نیست ،یک دین دار نیز درصورتیکه مفاهیم سازگار با خرد را قبول کند و
مفاهیم ناسازگار با خرد خویش را رد کند خردگرا است ،اما چنین شخصی هرگز نمیتواند مسلمان باشد .برخی از
اسالمگرایان ادعا میکنند که آنها نیز خردگرا هستند زیرا ابتدا اصول دین را با خرد خویش قبول میکنند و بعد دین
را دنبال میکنند .گذشته از اینکه این حرف آنها در تناقض با مسئله ارتداد است ،حتی اگر اینکار نیز توسط
اسالمگرایان واقعا انجام گردد ،نمیتوان آنها را خردگرا نامید زیرا خردگرا در هر زمان خردگرا است ،نه تنها در
پذیرش اصول ،در نقطه مقابل اسالمگرا ادعا میکند که در بررسی اصول دینش خردگرایانه عمل میکند و بعد از
آن دینخویی «پذیرش مفاهیم دینی مبتنی بر ایمان » را پیش میگیرد.
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خردگرایی مفهوم جدیدی نیست ،در تمام نقاط دنیا و در تمام طول تاریخ میتوان خردگرایانی را یافت ،یا حداقل
افرادی را یافت که خردگرایانه عمل کرده اند ،مثال منقول است که پیامبر اسالم در مقابل ابوجهل (نام اصلی وی
ابوحکیمه «پدر دانش» بوده است و پیامبر او را با نام گذاری «پدر نادانی» خواند) ادعای به معراج کردن کرد.
ابوجهل به او گفت که یک پای خود را بلند کن و او اینکار را کرد .ابوجهل به او گفت حال پای دیگر خود را
بلند کن و پیامبر نتوانست هردو پایش را بلند کند .ابوجهل به او گفت حال که تو نمیتوانی دو پایت را بلند کنی
چگونه میتوانی به معراج رفته باشی؟ این برخورد ابوجهل یک برخورد خردگرایانه بود و در نقطه مقابل برخورد
افرادی مانند علی بن ابی طالب که حرفهای محمد را بدون نقد و بررسی هضم میکرد و حاضر بود برای محمد
آدم بکشد و حتی در راهش کشته شود برخوردی کامال دین خویانه و ضد خردگرایی .همچنین برخورد شیطان
با خداوند در اسطوره های سامی از همین قرار است ،شیطان استدالل میکند و میگوید من برای چه باید به انسان
سجده کنم؟ من از انسان برتر هستم و انسان موجودی پست است ،در حالی فرشته ها همگی گوسفندوار به فرمان
اهلل عمل کردند.

تنها ماهی های مرده هستند که با مسیر آب حرکت میکنند.

تفاوت اصلی میان دین خویان و خردگرایان در این است که دین خویان بدون چون و چرا و تفکر انتقادی و
موشکافانه مفاهیم دینیشان را قبول میکنند ،مثالً اگر در اسالم گفته شده است که یک مرد حق ازدواج با  ۴زن را
دارد ،آنها این حرف را گوسفندوار قبول میکنند و پرسش نمیکنند که چرا  ۴و نه ۵؟ فرق میان داشتن  ۴زن و ۵
زن چیست که ما باید آنرا قبول کنیم .اما خردگرا برخوردی نقادانه با چنین مسائلی دارد.
شایسته است در باب خردگرایی از برترد راسل منطق دان بزرگ تاریخ بعد از ارسطو نام برد و جمله ای که او
گفته است را جمله ای که خردگرایی را در خود خالصه کرده است دانست .برترد راسل گفته است« ،من حاضر
نیستم برای عقایدم کشته شوم ،زیرا ممکن است عقاید من اشتباه باشند« ،این با ظن نگاه کردن به مسائل و
خردمندانه عمل کردن شیوه خردگرایان است و در مقابل دین خویان وجود دارند که به مفاهیم دینی خود یقین
دارند و بر اساس آنها آدم میکشند و خود را میکشند .حال آنکه تفکرات دینی هزاران بار بی پایه و اساس تر و
اسطوره ای تر و نابخردانه تر از تفکرات خردگرایان است.
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اندیشه وجود قدرت هائی ناپیدا ولی نیرومند که بر روند زندگی روزمره بشر نظارت و حکومت می کنند ،و در
طول زمان مایه پیدایش مذاهب مختلﻒ اساطیری و بعدا توحیدی شده اند ،از کجا سرچشمه می گیرد؟
پژوهشگران فراوانی در دو سه قرن گذشته کوشیده اند تا برای این پرسش پاسخ قابل قبولی بیابند ،که شاید فرضیه
زیر یکی از واقع بینانه ترین آنها باشد:
احتماال مهمترین عاملی که مذاهب را بوجود آورده است ترس از ناشناخته است .ترس بشر ابتدائی از نیروهای
مقتدر طبیعت که او را در میان گرفته بودند ،ترس بشر پیشرفته تر از خدایانی که این نیروها را در اختیار خود
داشتند ،و ترس بشر بازهم پیشرفته تر از خدای واحدی که بر مجموع این نیروها حکومت می کرد .واکنش همه
آنان در این راستا ،واکنش بومیان مکزیک و پرو در هنگام کشﻒ قاره آمریکا توسط جهانگشایان اسپانیائی بود
که چون آنها را سوار بر اسب هائی دیدند که هیچوقت ندیده بودند ،و از لوله های آتشبار توپ های آنها صدائی
رعد آسا شنیدند که هیچ وقت نشنیده بودند ،تردیدی در این نکردند که با خدایانی مقتدر روبرو شده اند که باید
آنها را پرستید .فراموش نکنیم که این واکنش تنها به مذاهب اولیه مربوط نمی شد ،زیرا که عمال مسیحیت و اسالم
نیز شکل گیری خود را تا حد بسیاری مدیون هراس مردم متمدن عصر از دوزخ بعد از مرگ و آتش سوزان و
مالئک عذاب و تازیانه و مارها و عقرب ها و آب جوشان آنها بودند .چنین برداشتی طبعاً به بسیاری از
»چرا«هائی که به ناچار مطرح می شد و هنوز جواب قانع کننده ای برای آنها وجود نداشت پاسخ می داد .بدین
ترتیب بود که در پﺲ هر یک از عناصر طبیعت گرداننده ای ناپیدا جای داده شد :خدایانی خورشید و ماه را به
حرکت می آوردند ،خدایان دیگری غالت و میوه ها را می رساندند ،خدایانی نیز رعد و صاعقه می فرستادند ،در
انتظار آنکه همه اینها به نوبه خود زیر فرمان خدایان مقتدرتری قرار گیرند که هم خورشید را می گردانند ،هم
گندم و تاک را می رویانند ،هم رعد و صاعقه می فرستند« ( گوستاو لوبون :زندگی حقایق).
با آنکه خدا در برداشت کلی ما خدائی مذکر است ،و نقاشان و مجسمه سازان نیز او را همواره با ریش و گیسوی
سپید مجسم ساخته اند ،خدایان اولیه تقریبا همگی خدایان زن بوده اند ،زیرا خالقیت و باروری در آنان و نه در
مردان تجلی می یافته است .صدها پیکره ماقبل تاریخی که از استخوان یا عاج یا قلوه سنﮓ تراشیده شده اند ،در
قرن گذشته و قرن کنونی در نواحی پهناوری از سیبری خاوری گرفته تا اروپای شمالی و اسکاتلند و اسپانیا و
فرانسه و منطقه دانوب و بلﻐارستان و ساردنی و مالت و خاور نزدیک و آناتولی و افریقا و چین و اندونزی بدست
آمده اند که تقریبا به همه آنها از جانب باستان شناسان لقب ونوس (ونوس ویلندف ،ونوس لسپوگ ،ونوس
گاگارینو ،ونوس کیوتسا و غیره) داده شده است ،هرچند که هیچکدام از آنها شباهت زیادی با ونوس زیبای میلو
ندارند.
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وجه مشخص همه این ونوس ها فربهی آنها است که در قاموس اجداد کهن ما از توانائی بیشتری برای باروری
حکایت می کرده است .بدین ترتیب ،از چهل سال پیش که نخستین تمدن های ماقبل تاریخی تدریجاً در جوامع
پراکنده انسان های اولیه شکل گرفتند مذهب نیاکان دوردست ما جنبه »مادرخدائی« داشت و تنها در حدود
پنجهزار سال پیش بود که این سنت جای خود را به »پدرخدائی« کنونی سپرد .سنت پرستش »الهه مادر« یا
»مادر زمین« حتی در دنیای امروزی ما نیز در نزد مردم شمالی اروپا (اسکاتلند ،ایرلند ،اسکاندیناوی ،پروس
شرقی) بصورتی عامیانه باقی مانده است و روز  ۵۱اوت (که کلیسای کاتولیک از سال  ٠۵۱۱به بعد آنرا روز مریم
مقدس شناخته است) بصورت روز »زمین مادر« جشن گرفته می شود .در لیتوانی این سنت ،جشن  Zemynaنام
دارد که می تواند با ریشه ایرانی زمین در ارتباط باشد.
عصر خدای مرد در حدود ششهزار سال پیش توسط آریائی ها که در آن هنگام پا به صحنه تاریخ گذاشتند آغاز
شد .کتاب تحقیقی قطوری بنام »تاریخ عمومی خدا«  Histoire generale de Dieuکه تنها چند ماه
پیش در پاریﺲ منتشر شد آریائی های ایرانی را نخستین گروه از خانواده بزرگ »هند و اروپائی« می داند که
خدایان مرد را در مجمع ارباب انواع بر مسند قدرت نشانیدند .با ظهور این خدایان» ،الهه های مادر« که تا آنوقت
بدون مرد فرزند می آوردند و نقش بنیادی آنها این بود که مظهر ادامه زندگی باشند ،زندگانی طبیعی تری پیدا
کردند ،یعنی با خدایان مرد نورسیده ای پیوند یافتند که هم شوهران و هم فرزندان آنها بودند ،هرچند که در
بخش بزرگی از جهان ،یعنی در آسیای باختری و مدیترانه شرقی تا مدتی دراز جنبه مادری بر جنبه همسری
برتری داشت و کماکان ایفای نقش ساالرانه با زنان بود.
خدایان بزرگ و کوچک دوران اساطیری ،در هر یک از میتولوژی های مختلﻒ رنﮓ شرایط جﻐرافیائی و اقلیمی
و قومی خاص خودشان را دارند .همه این خدایان فرآورده های محلی هستند ،یعنی محصوالت خاص سرزمین ها
و سنت ها و فرهنﮓ ها ،و پاسخگوی نیازهای مادی و روحی ساکنان آنها .یونان کهن در میتولوژی خود خدائی
بنام خدای شراب داشت ،زیرا قسمتی از بهترین انگورهای جهان در این سرزمین پرورش می یافت ،و افریقای سیاه
چنین خدائی را نداشت برای این که اصوال انگور نداشت ،در عوض خدای بائوباب داشت ،همچنانکه مصریان
خدای تمساح داشتند و سرخ پوستان خدای گاومیش و بومیان امریکای جنوبی خدای ذرت و هندیان خدای ببر
که تجلی کالی الهه خون آشام آنها بود.
با اینهمه ،این بحثی نیست که تنها در اروپای قرن فروغ و یا بعد از آن مطرح شده باشد  .بیست و پنﺞ قرن پیش
کزونوفانوس فیلسوف و شاعر یونانی در همین باره نوشته بود» :خدایان حبشی پوست سیاه و موهای مجعد دارند،
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در صورتیکه خدایان بربرهای شمالی آبی چشم و موطالئی هستند .اگر گاوان و اسبان نیز عقل ما را داشتند ،و
دست های ما را ،به احتمال بسیار خدایانشان را با شاخ و دم مجسم می کردند«.
در »دیکسیونر فلسفی « ولتر در همین زمینه آمده است» :اخیرا اطاقکی در گوشه باغ برای خودم ساختم  .شنیدم
که یک کور به دوستانش می گفت باید موش کور خیلی مهمی این بنای عظیم را ساخته باشد ،و یک راسو بدو
جواب داد :شوخی می کنی؟ چنین کاری فقط از یک راسوی نابﻐه ساخته است .فکر می کنم اگر یک کرم
ابریشم هم می خواست به پیله ابریشمی که دور خود تنیده است نامی بدهد اسمش را آسمان می گذاشت«.
مذاهب در آغاز صرفا جنبه محلی داشتند و بدنبال »بازاریابی« نمی رفتند .هر قوم و قبیله ای مذهب خاص
خودش را داشت ،به همان صورتی که زبان و رسوم و مقررات اختصاصی خود را داشت .حتی تصور اینکه
بیگانگان خدایان او را بپرستند ،برایش نوعی بی احترامی به حقوق این خدایان تلقی می شد .وقتی هم که خدائی
در شرایطی خاص از اقلیم خود به اقلیمی دیگر سفر می کرد ،به اقتضای شرایط اجتماعی و فرهنگی تازه تﻐییر
ماهیت می داد ،و این قاعده در دوران آئین های »توحیدی « نیز همچنان برقرار ماند .بقول فوستل دوکوالنژ
مورخ نامی قرن نوزدهم فرانسه »وقتیکه کنستانتینوس امپراتور رم مسیحیت را آئین رسمی امپراتوری رم اعالم
کرد و بدان هویتی یونانی داد ،یهودیت نیز از چهره عبوسی که پیﻐمبران آن در طول قرون برایش ساخته بودند
بیرون آمد و بدست کشیشانی که فلسفه یونانی را آموخته و از آن اشباع شده بودند صورت خدای قابل معاشرت و
دوست داشتنی مسیحیت را بخود گرفت «.در همین زمینه ،و در همان زمان ،گوستاو لوبون در »تمدن های هند
« خود نوشت» :آئین بودائی هند و آئین بودائی چین و ژاپن نه تنها شباهتی با یکدیگر ندارند ،بلکه تفاوت آنها
در حدی است که دانشمندانی که برای نخستین بار در این کشورها درباره بودائیسم به تحقیق پرداختند تصور
کردند که با مذهب تازه ای روبرو شده اند  .بهمین ترتیب آئین اسالم در مسیر خود از عربستان به هند تﻐییراتی
چنان بنیادی یافته است که شناخت آنرا تقریبا غیر ممکن می کند ،زیرا که توحیدی ترین مذهب جهان در این
سرزمین عمال تبدیل به یکی از آئین های اساطیری شده است .مثال در نزد بومیان دراویدی دکن بطوری رنﮓ
برهمایی گرفته است که تنها تفاوت میان این دو آئین این است که در آنها محمد را در جای برهما گذاشته اند«.
از حدود پنجهزار سال پیش ،آئین های اساطیری ) (mythologicalمتعددی در سرزمین ها و در نزد اقوام
مختلﻒ جهان شکل گرفته اند که بخشی از آنها در طول زمان از میان رفته اند و بخشی دیگر همچنان برجای
مانده اند .دائره المعارف معتبر »فرهنﮓ میتولوژی ها« که با همکاری دسته جمعی  ۱٩کارشناس تاریخ مذاهب
در چند سال پیش بچاپ رسیده ،مشخصات بیش از یکصد آئین اساطیری مختلﻒ را که در گذشته در پنﺞ قاره
جهان پا به وجود گذاشته اند به تفصیل نقل کرده است که از جمله مهمترین آنها می توان از آئین های کهن
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مصری و سومری و از میتولوژی های سامی (بابلی ،اکدی ،آشوری ،فنیقی ،عرب) ،میتولوژی های آریائی (هیتی،
ایرانی ،هندی ،یونانی ،ژرمنی ،اسکاندیناوی ،التینی ،اسالو ،ارمنی ،اوستی)  ،میتولوژی های آسیائی (چینی ،ژاپنی،
ویتنامی ،کره ای ،مﻐول ،ترک ،تاتار ،فنالندی ،اسکیمو) ،آئین های قبیله ای افریقائی و بومیان استرالیا و نیوزیلند و
گینه نو و جزایر اقیانوس آرام ،و میتولوژی های امریکا نام برد ،که جمع خدایان آنها بیش از صدهزار برآورد شده
اند.
بعضی از این آئین های اساطیری در سطحی بسیار ابتدائی هستند ،در عوض برخی دیگر منعکﺲ کننده فرهنﮓ
هائی بسیار پیشرفته و ظریفند که عالیترین آنها را در یونان کهن می توان یافت ،این میتولوژی پر آب و رنﮓ و
شاعرانه یونانی به تنهائی مجموعه ای از سی هزار خدای مرد و زن و نیمه خدایان و قهرمانان را در بر می گیرد که
بسیاری از آنها در معتقدات اساطیری آریائی (هند و اروپائی ) ریشه دارند .همین معتقدات آریائی پایه آئین
مزدائی ایران کهن نیز قرار گرفته اند که بعدا آئین توحیدی زرتشتی از آن سر برآورد و تﺄﺛیر گسترده ای در آئین
های توحیدی سامی (یهودیت ،مسیحیت ،اسالم) برجای گذاشت ،همچنان که شعبه میترائی مزدائیسم نیز از راه
امپراتوری رم عمیقاً در شکل گیری مسیحیت اﺛر بخشید .از دوران رنسانﺲ به بعد ،میتولوژی یونانی بطوری در هنر
و ادب و اندیشه جهان غرب رخنه کرده که نفوذ »یهودی  -مسیحی« سنتی آنرا در مقیاس وسیعی تحت الشعاع
قرار داده است.
تحول بنیادی بعدی در تاریخ مذاهب ،پیدایش خدایان »توحیدی « و استقرار آنها در جای خدایان اساطیری در
بخش بزرگی از جهان باستان بود .این تحولی بود که می بایست تا به امروز نقش بسیار موﺛری در روند تاریخ و
تمدن بشری ایفا کند ،بی آنکه این نقش الزاما جنبه مثبت داشته باشد ،زیرا درست همین آئین های توحیدی بودند
که سنت کشتار گروهی از آفریدگان خدا را بدست گروهی دیگر از آفریدگان همین خدا و بنام همین خدا
برقرار کردند و در این راستا دو هزار سال بر صفحات تاریخ رنﮓ خون زدند .آماری که در سال  ۴۱۱۱از جانب
یک انیستیتوی معتبر بین المللی انتشار یافت حاکی از این بود که در بیست قرن گذشته جهان بشری هزار و نهصد
سال را در جنﮓ و تنها یکصد سال آنرا در صلﺢ گذرانیده است ،و از این هزار و نهصد سال بیش از یکهزار سال
در جنﮓ های مذهبی گذشته است که دو آئین مسیحیت و اسالم عامل آن بوده اند .به حکایت همین آمار شمار
مردان و زنان و کودکانی که در این مدت بنام خدا کشته شده اند از مجموع قربانیان بربرهای شمالی و آتیال و
مﻐول و تاتار و جنﮓ های مستعمراتی بیشتر بوده است.
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وقتیکه سخن از آئین های توحیدی به میان می آید ،بطور سنتی تنها سه مذهب یهودی و مسیحیت و اسالم مشمول
این صفت شناخته می شوند ،در صورتیکه تاریخ جهان شاهد سه آزمایش  -و نه تنها یک آزمایش  -از این نوع
بوده است و در طول قرون سه نهضت و نه فقط یک نهضت توحیدی شکل گرفته اند .نخستین این آزمایش ها در
مصر کهن و در زمان آمنوفیﺲ چهارم (قرن چهاردهم پیش از میالد مسیﺢ) صورت گرفت که در دوران فرعونی
خود خدائی به نام آتن را که خورشید مظهر آن بود خدای یگانه آفریننده و گرداننده جهان هستی شناخت و تمام
دیگر خدایان اساطیری مصر را از مسند خود فرود آورد ،و به همین جهت نام خویش نیز به »آخن آتن« تﻐییر
داد .ولی این آزمایش با مرگ خود این فرعون پایان یافت و پﺲ از وی آئین کهن مصری به ترکیب پیشین خود
بازگشت و آزمایش های مشابه دیگری نیز در تاریخ باستانی این کشور صورت نگرفت.
آزمایش دومین در ایران توسط زرتشت انجام گرفت که از مجتمع خدایان آریائی ،اهورامزدا را بیرون آورد و او
را خدای یگانه شناخت و دو مظهر خیر و شر ،سپنتامینو و انگره مینو(اهریمن) و بقیه را در مقام امشاسپندان و
ایزدان در زیر فرمان او قرار داد ،ولی به خالف آئین آتن ،آئین توحیدی او بصورت تنها آئین توحیدی آریائی پا
برجا ماند و در دوران ساسانی آئین رسمی شاهنشاهی ایران شناخته شد و پﺲ از آن نیز بدست پیروان این آئین در
خود ایران و توسط پارسیان ایرانی در هند ادامه یافت.
آزمایش سومین آزمایشی بود که توسط قوم کوچک یهود در سرزمین کنعان (فلسطین) آغاز شد و بعدا در قالب
دو آئین سامی دیگر ،مسیحیت و اسالم ،بخش های بزرگی از جهان را فرا گرفت  .ویژگی این هر سه آئین ،که
پژوهشگران قرن نوزدهمی تاریخ مذاهب آنها را آئین های توحیدی یهودی نامیده اند ،این بود که بخالف دو
آئین توحیدی مصری و ایرانی که جائی برای خشونت در بافت مذهبی و اجتماعی خود قائل نشده بودند ،این
آئین های توحیدی یهودی شمشیر را ابزار اصلی استقرار و گسترش خود قرار دادند .در دوتای این آئین های سه
گانه ،آئین یهود و آئین اسالم ،این امر اساسا یک فریضه مذهبی اعالم شد ،ولی در آئین سومین ،جانشینان قانونی
عیسی مسیﺢ بودند که علیرغم خواست خود او این شمشیر کشی را بصورت فریضه درآوردند.
تا هنگامی که مسیحیت و اسالم پا به صحنه تاریخ نگذاشته بودند ،هیچ جنگی بنام مذهب صورت نگرفته بود و
هیچیک از آئین های اساطیری از راه زور بدنبال گسترش نفوذ خود نرفته و دست به کشتار مقدس نزده بود .تنها
خدایان توحیدی بودند که بنام مذهب فرمان کشتار دادند .به گفته ماکﺲ وبر ،پیش از آنکه کنیسه ها و کلیساها و
مساجد انحصارداران حق آدمکشی مقدس شوند ،هیچ پرستشگاهی چنین حقی را بنام خدایان غیر توحیدی برای
خود مطالبه نکرده بود ،و هیچ شمشیری بخاطر آن کشیده نشده بود که خدائی را با قانون خود به دیگران بقبوالند.
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جابجائی خدایان توحیدی با خدایان اساطیری ،استقرار دیکتاتوری آسمانی در جای دمکراسی پیشین بود ،زیرا تا
آن زمان این خدایان بزرگ و کوچک اساطیری هر کدام در منطقه عمل خود اختیار محدود خویش را داشتند و
عادتاً به کار دیگران دخالتی نمی کردند .اختالفات احتمالی آنها نیز با مراجعه به خدای خدایان  -که همیشه نقش
کدخدامنشی داشت  -به نحوی مسالمت آمیز حل می شد .پیروان زمینی این خدایان بجای ترسیدن از آنها با آنان
دوست بودند و می کوشیدند تا حسن نظر و یاریشان را با اهداء پیشکشی جلب کنند ،و وقتی هم که از آنها
ناراضی می شدند به سراغ خدایان دیگری می رفتند .با ظهور قدرت مطلقه ای در آسمان این همزیستی دیرینه
برهم خورد و جای خود را به فرمانروائی یک خدای خودکامه و سختگیر داد که برخالف گذشته نه می شد با او
گفتگوئی داشت و نه می شد سازشی کرد ،فقط می بایست از او ترسید و بی چون و چرا اطاعتش را کرد .قانون
قرن بیستمی »یک کشور یک ملت ،یک پیشوا« Ein Volk, ein Land, ein Reich, ein Fuhrer
با نوآوری توحیدی در آسمان برقرار شد و جای تعجب نبود که فاشیسم قرن بیستمی نیز با همه پیامدهای آن به
آسمان راه یابد.
در کتاب تاریخ عمومی خدا که قبال از آن سخن رفت ،در همین باره آمده است» :در دوران ما خدایان اساطیری
از گردونه خارج شده اند ،ولی آیا واقعا خدایان »برتری« در قالب خداهائی که توحیدی نامیده می شوند
جایگزین آنان شده اند؟ و اگر چنین باشد ،این »برتری « زاده چه ضوابطی است که پیش از آن وجود نداشته
است؟ می دانیم که ارزش های بنیادی مسیحیت یعنی اخالق و عدالت و احترام به حقوق دیگران بدست تمدن
یونانی نضﺞ گرفت و نه بدست کلیسای مسیحی ،و ضوابط معنوی این جهانی و آن جهانی اسالم نیز ضوابط
فرهنﮓ ایرانی و دیگر فرهنﮓ هائی بود که در جهان اسالم ادغام شدند .یهودیت هم تا آنجا که با مسیحیت
درنیامیخته بود اصوال ضوابطی اخالقی نداشت که مالک داوری قرار گیرد«.
آیا واقعا این آئین های توحیدی ،برداشت اصیل تر و معنوی تری را از مفهوم »خدا« به همراه آوردند؟ در پایان
قرن گذشته نیچه در کتاب معروف خود غروب بت ها  Gotzendammerungنوشت » :برای اینکه بت
پرست نباشی ،کافی نیست که بت ها را واژگون کرده باشی ،باید خوی بت پرستی را ترک گفته باشی«  ،و آنچه
آئین های توحیدی سامی عرضه کردند از نظر نیچه ترک بت پرستی نبود ،فقط جابجائی بت هائی کوچک با بتی
بزرگتر بود که همه ویژگی های انسانی بت های پیشین را داشت ،با این تفاوت که قدرت و اختیار کلیه آنها را
یکجا در خود تمرکز داده بود.
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در سه قرن گذشته ،صدها اندیشمند و پژوهشگر و صاحبنظر جهان غرب این برداشت فلسفی را مورد بررسی های
گسترده ای قرار داده اند که حاصل آنها تاکنون بصورت صدها کتاب و رساله منتشر شده است و نتیجه گیری
مشترک تقریبا همه این بررسی ها این است که این خدایان توحیدی نیز ،بدان صورت که در کتاب های مقدس
عرضه شده اند ،بنوبه خود آفریده انسانند و نه آفریننده او ،و از همین رو است که آنچه از زبان آنها در این کتاب
ها آمده غالبا متناقض با واقعیت های علمی و واقعیت های تاریخی و در بسیار موارد خالف بدیهی ترین ضوابط
اخالقی است .شخصیت علمی و فلسفی این اندیشمندان ،که به عئوان نمونه ای از آنها می توان از ال یب ،نیتﺲ،
نیوتن ،کتنت ،ولتر ،روسو ،دیدرو ،هگل ،بویل ،شوپنهاور ،داروین ،رنان ،انگلﺲ ،زوال ،نیچه ،هایدگر ،فروید،
اینشتاین ،برتراند راسل ،توین بی ،ولز ،مترلینک ،نام برد ،اجازه آن نمی دهد که به اظهار نظرهای آنان به سادگی
مهر غرض ورزی زده شود .آنچه غالب اینان در این راستا بیان داشته اند ،انکار خدا نیست ،انکار آن خدائی است
که کتاب های مقدس عرضه کرده اند ،و نیچه درباره او از زبان یک غیبگوی دور کهن گفته بود» :بدبختی را
ببین که در روی زمین سروران کهن تبدیل به فرومایگان نو شده اند ،و در آسمان نیز خدائی یهودی از کار
درآمده است«.
اگر هم اندیشه خدای واحد ،بطوریکه زیگموند فروید عقیده دارد ،در مصر کهن و در دوران یک فرعون
»توحیدی« شکل گرفته بود ،خدائی که بعدا بنام یهوه اولین خدای »توحیدی« شناخته شد ،هیچ شباهتی با
»آتون « مصری که مظهر عرفانی و شاعرانه ای از زیبائی و فروغ و معنویت بود نداشت ،بلکه خدائی ترشرو،
کینه توز ،بیرحم و خود خواه بود که فقط با زبان تهدید و ارعاب سخن می گفت و از بندگان خود تنها این توقع
را داشت که از او بترسند ،و نه اینکه او را دوست داشته باشند .خود یهوه در تورات خویشتن را خدائی حسود
(سفر خروج ،باب بیستم ،)۵۱ ،بیرحم (سفر خروج ،باب دوازدهم ، )۲۱ ،ویرانگر (سفر پیدایش ،باب نوزدهم،
 ،)۴۲مﻐرور (سفر خروج ،باب چهاردهم ، )۴ ،خودستا (سفرخروج ،باب چهاردهم ،)۵ ،مال اندوز (سفر اعداد،
باب سی ویکم ،)۱۴-۳٩ ،انتقامجو (هوشع ،باب هفتم ،)۲۳ ،معرفی می کند ،و پیﻐمبران او نیز از دستورهای موکد
وی در قتل عام (صحیفه یوشع) و کاله برداری (سفر خروج ،باب یازدهم )۲ ،سخن می گویند.
در هر سه کتاب آسمانی ،خدای توحیدی همانند خدایان اساطیری ،در چهره انسانی تصویر می شود :در تورات با
پیﻐمبران خود غذا می خورد و کُشتی می گیرد و قصد کُشــتـنشان را می کند ،در انجیل و قرآن بر روی تختی
نشسته است که در یکجا هفت ملک مقرب در برابرش ایستاده اند (یوحنا ،باب اول )٠۴ ،و در جای دیگر هشت
مَـلَک آنرا بر دوش گرفته اند (الحاقه .)۱٩ ،در هر سه کتاب توحیدی موسی خدا را از روبرو در باالی کوه طور
(سینا) می بیند و با او حرف می زند ،و در تورات نشیمنگاهش را نیز به موسی نشان می دهد (سفرخروج ،باب سی
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و سوم ،)۱۱ ،و پیﻐمبر دیگرش داود را در روی تخت خود در دست راست خویش می نشاند (حزقیال نبی ،باب
بیست و چهارم) .همه اینها مشخصاتی است که خدایان غیر توحیدی ،عمون ،بعل ،مردوخ ،زئوس ،ژوپیتر نیز
داشته اند و وجه مشترک همه آنها این بوده که هم شکل آدمی را داشته اند هم خصائص آدمیان را.
و اتفاقا درست در همین مورد ،همانطور که  Einsteinمی نویسد» :شاید بتوان در این تردید کرد که خدا
اصوال وجود دارد یا نه ،و کائنات چگونه آفریده شده است ،و این کائنات ابدی است یا نیست ،ولی در هیچ
صورت نمی توان قبول کرد که چنین خدائی از نزدیک یا از دور ،به یک انسان دوپای روی زمین شباهت داشته
باشد«.
از ویژگی های دیگر این خدایان توحیدی که همین اینشتاین مطلقا حاضر به پذیرفتن آنها نیست ،جنگجوئی آنان
و دعوتی است که به کشتار و غارت ویرانگری می کنند ،به هر دلیلی که باشد و با هر توجهی که درباره این
آدمکشی مقدس آورده شود  .واقعیت تاریخی در این مورد این است که دو آئین اسالم و مسیحیت  -و تنها این
دو آئین  -همواره دیدگاه امپریالیسم مذهبی داشته اند ،یعنی خواسته اند به زور اسلحه قانون خود را بر سراسر
جهان تحمیل کنند .یکی از نتایﺞ اجتناب ناپذیر این منطق امپریالیستی این بود که چون به گفته سعدی دو پادشاه
در اقلیمی نگنجند برای دو خدای باالنشین نیز امکان همزیستی در آسمان یا در زمین نبوده است  .آرنولد توین
بی ،سرشناس ترین مورخ عصر ما ،در این باره در »بررسی تاریخ« خود می نویسد » :کاهش تدریجی شمار
مذاهب و سرانجام تقسیم آنها به چند آئین مشخص ،برخورد الزامی دو مذهب سلطه جو یعنی مسیحیت و اسالم را
به دنبال آورد ،یعنی تبدیل به واقعیت باورنکردنی جنﮓ خدا با خدا شد«.
ارزیابی کتاب »تاریخ خدا« که قبال ذکر آن رفت ،ارزیابی جالب دیگری در همین زمینه است » :همه تاریخ
مسیحیت و اسالم چنان گذشته است که گوئی کلیسا و مسجد رسالت تبدیل الهیات را به آئین نامه یک امپریالیسم
آسمانی بعهده خود داشته اند ،و در این راستا جنﮓ های چند صد ساله صلیبی برخورد دو توتالیتاریسم مذهبی
بیش نبوده است .در این پیکار مستعمراتی ،یهوه مسیحیان و اهلل مسلمانان نقش مارشال هائی را ایفا کرده اند که می
باید نیروهای تحت فرماندهی خود را به جهانگشائی تمام و کمال رهبری کنند ،ولو اینکه انجام چنین برنامه ای
مستلزم نابودی همه آنهائی باشد که آماده قبول بی چون و چرای این نظم امپریالیستی نباشند ،زیرا که اینان الزاما یا
کافرند ،یا جاهل ،یا پیروان شیطان ،و با حتمال بسیار هر سه اینها  .و چنین است که در طول قرون آئین های
»توحیدی« که خود را نمایندگان خدائی مشترک در روی زمین دانسته اند بیش از همه »غیر توحیدی ها«
۱۱

فصل اول :سیری در تاریخ مذاهب

بیخدایی مدرن

دشمنان آشتی ناپذیر یکدیگر از کار درآمده اند ،و پیﻐمبران آنها نیز که می بایست پیامبرانی همدل و هم زبان
باشند در نقش ژنرال های ناسیونالیست بیش از هرکﺲ دیگر به روی یکدیگر شمشیر کشیده اند«.
همین محقق در جای دیگر از این ارزیابی خود می نویسد:

»تاریخ مذاهب پر از نمونه های کسانی است که با احساس انجام وظیفه مذهبی  ،بنام خدا آدم کشته اند و بدنبال
آن با وجدان آسوده در انتظار بهشت نشسته اند ،زیرا بر این اعتقاد راسخ بوده اند که تنها آنانند که کلیددار
حقیقت مطلق الهی هستند .گزینش یک پیامبر تام االختیار از جانب آسمان ،فرا خواندن الزامی جنﮓ در روی
زمین است ،زیرا مفهوم اجتناب ناپذیر دخالت یک فرستاده آسمانی در امور زمینی اصطکاک میان کسانی است
که بدو ایمان آورده اند و کسانی که از قبول این ایمان سرباز زده اند یا اصال اطالعی بر وجود چنین فرستاده
نداشته اند .فرستادن یک پیامبر ،خود بخود چنین معنی می دهد که خداوند میان برخی از آفریدگان خویش با
برخی دیگر از آنها دست به انتخاب زده است ،و چنین انتخابی خواه ناخواه انتخابی خونین است .روحانیت های
حاکم با ترسیم تصویر خدا بر روی شمشیر ،ماهیت رابطه خود را با خدا تﻐییر دادند .پیش از آن ترس از
»ناشناخته« نیاز به خدا را باعﺚ می شد ،ولی این ترس بعدا جای خود را به ترس از »خدای آن دیگری« داد که
راهگشای الزامی کینه توزی بیشتر و کشتار زیادتر بود .و چنین بود که پرشورترین اشتیاق آدمیان به دستیابی به
صلﺢ و عدالت ،تبدیل به یک سیستم منظم و برنامه ریزی شده آدمکشی شد ،و مذاهب »توحیدی« هیمه های
دوزخ را در همین جهان برافروختند«.
این پروانه آدمکشی در آئین های سه گانه توحیدی بر اساس ضوابطی مشترک صادر نشده است :در آئین یهود
آدمکشی مقدس فقط آن نوع کشتاری بود که بخاطر تﺄمین منافع مادی قوم اسرائیل انجام می گرفت و نه برای
ترویﺞ آئین یهود ،و چنین کشتاری هر قدر بیرحمانه تر صورت می گرفت بیشتر مورد پسند یهوه بود ،زیرا که با
ویرانی شهرها و قتل عام اهالی آنها جای زیادتری برای اسرائیلیان باز می شد .در جهان مسیحیت ،میراث بران
امپراتوری رم از همان زمان اعالم رسمیت آئین مسیﺢ سنت جنگجوئی و سلطه طلبی این امپراتوری را ،این بار به
نام کلیسای مقدسی که پیامبر آن از ریختن یک قطره خون وحشت داشت ،ادامه دادند و پیام صلﺢ و محبت او را
تبدیل به پروانه آدمکشی مقدس کردند ،بطوریکه از قتل عام کاتاها تا خورد شدن استخوان های قربانیان
انگیزیسیون ،از جنﮓ های صلیبی تا کشتار سن بارتلمی ،و از جنﮓ های صد ساله مذهبی تا ژنوسید استعماری
بومیان امریکا ،پرچم مسیحیت از درون دریائی از خون سر برافراشت.
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با ظهور اسالم این پروانه کشتار مقدس برای نخستین بار با امضای رسمی خود خداوند صادرشد» :قاتلو الذین
الیومنون باهلل«» ،قاتلوالمشرکین کافه کمایقاتلونکم کافه «» ،و قاتلوهم حتی التکون فتنه«» ،آنها را گردن
بزنید تا از فرط خونریزی از پای درآیند ،و اسیرانشان را محکم در بند بکشید « ...» ،آنان را با شمشیر بکشید یا
به دار بیاویزید یا دست ها و پاهایشان را در جهت خالف ببرید«» ،هر جا که آنها را یافتید بگیرید و بکشید«.

نخستین صد ساله تاریخ اسالم بطور بی وقفه در جنﮓ های جهانگشائی اسالمی گذشت ،هرچند که به گفته
برتراند راسل اندیشه غنیمت گیری نیز در آن سهمی اساسی داشت ،و این موج جنﮓ و کشتار تنها وقتی متوقﻒ
شد که شمشیر عرب در پواتیه و در قسطنطنیه و آسیای میانه از کار افتاد ،همچنان که موج دوم جهانگشائی
اسالمی در دوران ترکان عثمانی نیز وقتیکه شمشیر ترک در وین و لپانته و تبریز از برش افتاد متوقﻒ شد  .با
اینهمه از کار افتادن شمشیرهای عرب و ترک کشتارهای دسته جمعی بنام اسالم را متوقﻒ نکرد ،همچنان که
پایان جنﮓ های صلیبی به کشتارهای مذهبی در جهان مسیحیت پایان نداد .درست بالعکﺲ در این راستا در طول
بیش از هزار سال فجایعی در هر دو دنیای مسیحی و مسلمان صورت گرفت که روی مﻐوالن و تاتاران و بربرهای
قرون وسطائی اروپا را سفید کرد .فراموش نباید کرد که تقریبا همیشه قربانیان این فجایع کسانی بودند که به
نحوی از انحا مزاحم قدرت طلبی یا سودجوئی نمایندگان تام االختیار عیسی مسیﺢ یا پیمﻐبر اسالم می شدند ،نه
آنکه به خود دین یا به دینداران زیانی رسانیده باشند ،زیرا که صدها هزار قربانیان آین آدمکشی های مقدس
عموما هم از ایمان مذهبی برخوردار بودند و هم رویاروئی کفر آمیزی با خداوند نداشتند.
البته همه این کشتارها سفید مهر الزم را از جانب قدیسین مسیحی یا آیات عظام مسلمان داشتند ،همچنان که پیش
از آن نیز سفید مهر شیوخ و پیامبران یهوه را در اختیار داشتند .سن اگوستن قدیﺲ نامی مسیحی فتوا می داد که:
»وقتیکه خداوند بر مبنای مصلحتی که خودش تشخیص می دهد فرمان کشتن صادر می کند ،آدمکشی برترین
فضائل می شود و حرفه آنکﺲ که در راه خدا می کشد بصورت دلپذیرترین حرفه ها درمی آید « .قدیﺲ نامی
دیگر ،سن تماس آکوینوس ،اعالم می کرد که » :کشتن زندیقی که با زبان خویش از گناه خود توبه نکند در نظر
خداوند بزرگترین ﺛواب ها است و در چنین موردی تنها تکفیر مرتدان از جانب کلیسا کافی نیست ،بلکه باید
اصوال وجود نَحسِشان را از صفحه روزگا ر برانداخت «.قدیﺲ نامی سومین ،سن برنارد ،هشدار می داد که» :بدا
به حال جنگجوی مسیحی که شمشیرش غرق در خون کافران نباشد«  ،و آرنو اسقﻒ اعظم تولوز در موعظه های
خویش شعار می داد که» :ای شمشیر ،از غالف خود بیرون آ ،تیز شو و تیزتر شو تا بهتر و بیشتر گلوها را پاره
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کنی! « مارتین لوتر ،بنیانگذار آئین پروتستان نیز اعالم می کرد که » :موقعی که باید کافران را کشت ،آنکﺲ
که سر می برد ،به دار می آویزد ،استخوان ها را می شکند ،شاهرگ ها را قطع می کند و خونشان را بر زمین می
ریزد دیگر یک آدمی نیست ،خود خداوند است«.
در فاجعه معروف سن بارتلمی در فرانسه ،در یک شب و روز  ۲۳اوت  ۱۳٠٠٠ ، ۱۵۲٩مرد و زن و کودک حتی
آنهائی که هنوز در جنین مادر بودند توسط مردمی که می خواستند بهشت را با تضمینی بیشتر برای خود بخرند در
کوچه ها و میدان های پاریﺲ کشته شدند .کشیشی پاریسی در دفتر خاطرات خود نوشت» :امروز به چشم خود
دیدم که شکم های زنان را با خنجر می دریدند و بچه های شیرخوار را از آغوش مادرانشان بیرون می کشیدند و
آنها را از باالی دیوارها پرتاب می کردند تا عیسی مسیﺢ را از خود بیشتر راضی کرده باشند«.
ماجرای نفرت انگیز انگزیسیون (دیوان تفتیش عقاید) که چند قرن پیاپی اروپای مسیحی را به کشتارگاهی تبدیل
کرد و مردمان را گروه گروه به شکنجه گاه ها و سیاهچال ها و شعله های آتش و چوبه های دار می سپرد که پاپ
اعظم در مورد مشروعیت همه آنها از جانب عیسی مسیﺢ فتوای شرعی صادر کرده بود ،جلوه دیگری از فجایعی
است که به نام خدا انجام گرفته است  .تنها در انگیزیسیون اسپانیا طبق آمار خود کلیسا  ۳۱٫۱۱۲نفر به نام زندیق
و مرتد و منافق زنده زنده در آتش سوزانیده شدند .در جریان جنﮓ های صد ساله مذهبی کاتولیک ها و
پروتستان ها در قرون شانزدهم و هفدهم ،شورای مذهبی هوگنوت ها رأی داد که تنها بریدن سر یک کاتولیک
شایسته یک مومن واقعی نیست ،بلکه باید اول زبان او را از حلقش بیرون کشید ،بعد او را شش روز تازیانه زد،
سپﺲ گوشت هایش را عسل مالید و زنبوران و قوچان وحشی را به جانش انداخت ،یا زخم هایش را بست و
دوباره باز کرد و به آنها نمک پاشید ،یا بدنش را طوری به باال انداخت که از روی نیزه و شمشیر فرود آید ،یا
شکمش را درید و در آن کاه و یونجه ریخت و آنرا بجای آخور جلو اسب ها گذاشت.
به حکایت سندی رسمی از اسناد دوران کشﻒ امریکا که متن آن در سال  ۱۴۱۱در مکزیک منتشر شد کشیشان
اسپانیائی به عنوان انجام یک وظیفه مقدس ،نوزادان خانواده های بومی مکزیکی را اول غسل تعمید مسیحی می
دادند و بعد مﻐزشان را با سنﮓ می کوفتند تا آنها را از خطر کافر شدن بعدی در آغوش مادرانشان نجات داده
باشند .به موازات آنچه در جهان مسیحیت می گذشت ،جهان اسالم نیز صحنه کشتارها و بیرحمی هائی بهمان
اندازه وحشیانه و به همان اندازه نفرت انگیز بود ،با این تفاوت که این بار بهانه آدمکشی »حفﻆ بیضه اسالم« بود
و نه ایمان مسیحی .محمود غزنوی که هفده بار بنام صدور اسالم ولی با هدف واقعی غارت بتکده های ﺛروتمند
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هندوستان بدان سرزمین حمله برده و پﺲ از کشتارهای وحشیانه به غزنین بازگشته بود ،درباره حمله خود به ری،
به خلیفه بﻐداد نوشت:
»سید و موالی ما امام القادر باهلل امیر المومنین دانسته باشد که چون باطنیه شهر ری را پناهگاهی برای خود ساخته و
در آنجا کفر خود را آشکار کرده بودند ،این بنده با سپاهیان بر سر آنها تاختم و چون تسلیم شدند کار ایشان را به
فقها گذاشتم و آنان چنین فتوا دادند که قتل و قطع و نفی همه آنها واجب است ،و من در اجرای این فتوا زنادقه و
بواطئه و دیلمیان را به لشکریان ترک واگذاشتم تا تخم ایشان را از بیخ برکندند و به اندک روزگار زمین عراق را از
بد مذهبان پاک کردم به توفیق خدای عزوجل«.
تیمور گورکانی که قرآن را از برداشت و بدین فخر می کرد که حتی شﺄن نزول بسیاری از آیات آنرا می داند ،در
قتل عام هائی که در ایران بنام اسالم و نه بنام جهانگشائی اسالم انجام داد چهارصد هزار نفر را سر برید و از
سرهایشان منازها ساخت ،و هربار خداوند را از این که توفیق چنین طاعتی را بدو مرحمت فرموده است سپاس
گفت .در جریان جنﮓ های شیعه و سنی ایران عصر صفوی و امپراتوری عثمانی ،هر بار که طرفین عزم جنﮓ
کردند شیعیان عثمانی را به امر سلطان عثمانی و سنیان ایران را به فرمان مرشد کامل صفوی» ،قربتاالی اهلل« سر
بریدند ،بطوریکه تنها در یک مورد چهل هزار شیعه آناتولی و سی هزار سنی ساکن تبریز گردن زده شدند ،به
همان صورت که در جریان جنﮓ های صلیبی در یکروز دوازده هزار اسیر مسلمان را به فرمان ریچارد شیردل
»شهسوار کلیسا« و دوازده هزار اسیر مسیحی را به امر صالح الدین ایوبی »شیر مرد اسالم« در نبرد بیت
المقدس گردن زده بودند .در تبریز درعرض دو شبانروز بیست هزار نفر از خود تبریزیان را بجرم سنی بودن به
فرمان شاه اسماعیل شکم دریدند ،و بموازات آن استخوان های مردگان را از قبرها بیرون کشیدند و در مالء عام
در کنار سرهای بریده دزدان و روسپیان در آتش سوزاندند .در دوران همین »مرشد کامل« مجازات های دیگری
برای »دشمنان آل علی« ابداع شد که در حکومت همه جانشینان او ادامه یافت ،و از جمله آنها ،چنانکه
جهانگردان متعدد خارجی در نوشته هایشان آورده اند ،گچ گرفتن ،قطعه قطعه کردن اعضا و جوارح ،زنده پوست
کندن ،میل در چشم کشیدن ،گوش و بینی بریدن ،سرب گداخته در گلو ریختن ،به سیخ کشیدن و کباب کردن،
در روغن گداخته انداختن ،و بجای خمپاره در لوله توپ گذاشتن بود.
 ...و در هیچیک از این احوال ،مجتهدان عظام و مراجع عالیقدر تقلید نه تنها موردی برای اعتراض نیافتند ،بلکه
اهتمام ذات های اقدس ملوکانه را در تقویت »بیضه اسالم« شایسته کمال تقدیر نیز دانستند.
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در آغاز قرن خود ما ،حاج سیاح جهانگرد آزاداندیش ایرانی ،در خاطرات خودش نوشت » :امروزه »بابی
کشی« تبدیل به کار پر منفعتی شده است .هر کسی که مالها بگویند بابی است کارش ساخته است ،زیرا که
توقعات آنها را آنطور که می خواستند برنیاورده است  .تحت این عنوان چه خانواده ها از میان رفتند و چه سرها بر
باد رفت و حکام چه دخل ها کردند و حکام شرع چه پول ها به جیب زدند ،درحالیکه همه اینها فقط تهمت بود و
بﺲ .همینقدر که می گفتند کسی بابی است ،حجت االسالم دستورمی داد که گفتگو ندارد ،ببرید آسوده اش
کنید «.و در سال های پایانی همین قرن ،نماینده تام االختیارامام زمان که این بار برمسند والیت فقیه نشسته بود
فتوا داد که» :قرآن می گوید :بکشید ،بزنید ،حبﺲ کنید .شما فقط همان طرفش را گرفته اید که به اصطالح شما
رحمت است .اینها رحمت نیست ،مخالفت با خدا است .امیرالمومنین اگر قرار بود مسامحه کند شمشیر نمی کشید
تا  ٩٠٠نفر را یکدفعه بکشد .با محاکمه و زندان کار درست نمی شود و این عواطﻒ کودکانه بر قانون خرد
نیست( «.روح اهلل خمینی »دهه فجر« ۴۱ ،بهمن  .)۱۳۶۳و هم او ،در مراسمی دیگری بمناسبت سالروز تولد
پیامبراسالم ( ۳٠آذر  )۱۳۶۳تﺄکید کرد که:
»مذهبی که جنﮓ در آن نیست ناقص است .اگر به حضرت عیسی سالم اهلل علیه هم مهلت می دادند به همین
ترتیب عمل می کرد که حضرت موسی سالم اهلل علیه عمل کرد و حضرت نوح سالم اهلل علیه عمل کرد .این
اشخاص که گمان می کنند که حضرت عیسی اصال سر این کارها را نداشته و فقط یک ناصﺢ بوده است ،اینها به
نبوت حضرت عیسی لطمه وارد می کنند ،برای اینکه پیﻐمبر شمشیر دارد ،جنﮓ دارد ،جنﮓ می کند که مردم را
نجات بدهد  .همانطور که امام های ما هم همه جندی (سرباز) بودند ،با لباس سربازی به جنﮓ می رفتند ،همه
آدم می کشتند.
آنائیکه می گویند اسالم دین جنﮓ نیست و اسالم نباید آدمکشی بکند اسالم را نمی فهمند .قرآن می گوید
جنﮓ جنﮓ ،یعنی کسانی که تبعیت از قرآن می کنند باید آنقدر به جنﮓ ادامه دهند تا فتنه از عالم برداشته شود.
جنﮓ یک رحمتی است برای تمام عالم و یک رحمتی است از جانب خداوند برای هر ملتی در هرم حیطی که
هست  .شما چرا هی آیات رحمت را در قرآن می خوانید و آیات قتال را نمی خوانید؟«
***
مسئله جبر و تقدیر ،آنطور که در آئین های توحیدی سامی عرضه شده است (و در صفحات گذشته نمونه های
متعددی از برداشت های هر سه کتاب توحیدی را در ارتباط با آنها خواندید) برای هر انسان آموزش دیده جهان
امروز و بخصوص جهان فردا ،مسئله ای در حد اعلی سئوال برانگیز است ،بهمانطور که در طول قرون گذشته نیز
برای بسیاری از پیروان این مذاهب سئوال برانگیز بوده است ،و بهمانسان که در تمام تاریخ ایران اسالمی برای
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فرهنﮓ ایرانی سئوال برانگیز بوده است .ژول البوم اسالم شناس قرن نوزدهم فرانسه ۴۱۱ ،آیه قرآنی را استخراج
کرده است که بموجب آنها از کوچکترین امور مربوط به زندگی آدمیان ،چه آنها که بصورت مسائل روزمره
دارند و چه آنها که به امور درازمدت زندگی و مرگ آنان مربوط می شوند دقیقا بدانسان می گذرد که پیشاپیش
برای آنان خواسته شده است و اگر زمین و زمان بخواهند مثقالی در آن پﺲ و پیش نمی شود .در سال های پیش
از جنﮓ جهانی دوم ،اسالم شناس آلمانی ،فرانتﺲ بوهل در ارتباط با قانون جبر مطلقی که آئین های توحیدی
یهودی ارائه کرده اند ،نوشت» :اگر واقعا خدائی وجود دارد ،و اگر این خدا خدای واحدی است ،در اینصورت
همه چیز در اختیار اوست ،و اگر چیزی بنام شر در روی زمین وجود دارد نمی باید گفت که او اجازه آنرا داده
است ،بلکه می باید گفت که او خود آنرا خواسته است .و خدائی که خودش شر را خواسته باشد خدائی
ناپذیرفتنی است .این عذر بدتر از گناه که شر کیفری است که بخاطر نافرمانی آدم و حوا در بهشت نصیب
فرزندان آدم شده است مشکلی را حل نمی کند ،زیرا اگر آدم گناه نخستین را مرتکب شد ،برای این بود که خدا
خود اجازه آنرا داده بود ،و بنابراین خودش آنرا خواسته بود .در اینصورت این چه جور خدای مقتدر و عادل و
رحیمی است که خواسته است آفریده او مرتکب گناه بشود تا وی را از بابت آن مجازات کند؟ آیا صحیﺢ تر
نیست که این خدا بپذیرد که عامل اصلی نابسامانی های مادی و نابسامانی های معنوی در روی زمین خود او
است؟«
پژوهشگری فرانسوی از این ارزیابی نتیجه می گیرد که:
»هنگامیکه خدا پیشاپیش بجای انسان تصمیم بگیرد و راه او را دقیقا مشخص سازد ،و تمام اختیارات بشری بدین
محدود شود که اوامر صادره را دریافت کند و اعمال خود را با آنها منطبق سازد ،الزاما عقل و شعور بشری
محکوم به زوال می شود ،و این درست همین چیزی است که در مذاهب توحیدی انجام گرفته است ،یعنی به
همان نسبت که تعصب افراد زیاد تر شده ،شعورشان کاهش یافته است« (ژرالد مسادیه :تاریخ عمومی خدا).
محققان متعددی متذکر شده اند که این نحوه برداشت ،از مشخصات بنیادی فرهنﮓ سامی است و پیش از کتاب
های توحیدی نیز شواهد آنرا در اسطوره های مذهبی سایر اقوام سامی بین النهرین (اکدی ،کلدانی ،بابلی،
آشوری) می توان یافت .از جمله این اسناد لوحه مکشوفه در کاوش های باستان شناسی سال  ۵۱۱٩در »ابال «
(تل مردیخ کنونی در سوریه) متعلق به  ۲۵٠٠سال پیش از میالد است که به موجب آن مردوخ ،خدای بزرگ ،در
آغاز هر سال آن قسمت از سرنوشت هر فرد بشری را که به آن سال مربوط می شود به فرزندش »نبو « دیکته می
کند و وی نیز آنرا در لوحه مخصوص بنام لوح محفوظ به ﺛبت می رساند .خوشبختی و بدبختی آدمیان و بیماری
یا تندرستی آنان در طول سال ،و موفقیت ها یا ناکامی های آنان ،و کلیه امور روزمره دیگرشان ،همه از مسائلی
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است که در این لوح محفوظ ﺛبت است .اضافه بر این مردوخ اختیار تعیین مدت عمر آدمیان را نیز به فرزندش نبو
داده است ،و تاریخی که او برای پایان عمر هرکﺲ معین می کند ،امکان کم و زیاد شدن ندارد.

در طول همه قرون اسالمی ،تالش های بی وقفه ای از جانب مفسران و محدﺛان و راویان مذهبی عالم اسالم
صورت گرفته است تا تناقض آشکار میان این دو نظریه قرآنی را که از یکسو سرنوشت هر فرد آدمی پیشاپیش
رقم زده شده و هر آنچه می اندیشد یا انجام می دهد قبال برای او مقرر شده است ،و از سوی دیگر وی باید بابت
آنچه کرده است جواب پﺲ بدهد و همه آنها در روز حساب در ترازوی او گذاشته شود ،به نحوی از انحاء
توجیه کنند ،و خود این واقعیت که هربار مفسر تازه ای به دنبال مفسران پیشین بدین تالش پرداخته است نشانی بر
این است که تالش مفسران قبلی چندان قرین موفقیت نبوده است.
***
وجه مشترک دیگر هر سه آئین توحیدی سامی ،عبودیت مطلقی است که در آنها خدا از بندگان خود طلب می
کند و این عبودیت را رکن اصلی ایمان آنان می شمارد .در نتیجه به همان نسبت که در این هر سه آئین خدایان
مقتدرتر می شوند آدمیان بیشتر به مقام بندگانی ناتوان و بی اختیار تنزل می یابند  .در تورات ،و به دنبال آن در
انجیل و در قرآن ،خداوند آدم را بنده سر به راهی می آفریند که حق تشخیص و انتخاب ندارد ،به همین دلیل به او
و زنش حوا هشدار می دهد که به درخت معرفت نیک و بد نزدیک نشوند ،و مار (شیطان) آشکارا به حوا می
گوید که اگر خدا شما را از خوردن میوه این درخت منع کرده است بدین خاطر است که با خوردن این میوه مانند
خود ما امکان معرفت نیک و بد را خواهید یافت این چیزی است که مورد پسند او نیست .درست هم به همین
جهت که آدم و همسرش با خوردن میوه ممنوع قدرت تشخیص و تعقل پیدا می کنند خداوند آنها را از بهشت
بیرون می راند و انواع دردها و بیمارها را در روی زمین نصیب خود آنان و تا ابداالباد نصیب همه بازماندگانشان
می کند  .آنچه از هر سه کتاب آسمانی در این مورد نتیجه گیری می شود این است که بشر نه حق اینرا دارد که
آزادانه فکر کند و تشخیص بدهد  ،و نه چنین تشخیصی اصوال برایش حاصلی دارد ،زیرا به هر حال نمی توان
سرنوشتی را که برای او تعیین شده است تﻐییر دهد .آنچه وظیفه او است اطاعت بی چون چرا از خواست تقدیر
است ،زیرا »کوزه از کوزه گر نمی پرسد که چرا مرا چنین ساختی و چنین نساختی «.ضوابط اخالقی در این
راستا در برابر ضابطه عبودیت مقام بسیار پایین تری دارند .مثال پیﻐمبران تورات می توانند دزد یا دیوث یا زناکار یا
دروغگو و یا متقلب باشند و با اینهمه همچنان پیامبران و برگزیدگان خدا شناخته شوند ،بشرط اینکه اگر یهوه از
یکی از آنان خواست که فرزند یگانه اش را برای او قربانی کند بی چون و چرا این کار را بکند ،اگر از دیگری
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خواست که بخاطر شرط بندی یهوه با شیطان رضایت دهد که کلیه فرزندانش بمی رند و کشتزارهایش آتش
بگیرد و خودش با هزار و یک بیماری خاکستر نشین شود ،همه اینها را بی گفتگو بپذیرد و همچنان شکرگزار او
باشد ،و اگر از پیﻐمبر دیگرش خواست که بمدت  ۳۱٠روز بر روی نان روزانه خودش گه بمالد ،چنین نانی را با
اشتیاق بخورد و بابت این روزی آسمانی به درگاهش دعا کند.
در اسالم بر این تسلیم بی قید و شرط تﺄکید باز هم بیشتری گذاشته شده است که آیات متعددی از قرآن منعکﺲ
کننده آنند .اهمیت عبودیت را در ساختار ایدئولوژیک اسالم از اینجا می توان قیاس گرفت که اسامی خاص
فراوانی اصوال با پیشوند »عبد « آغاز می شوند ،در صورتیکه چنین نوع اسامی را در هیچ آئین دیگر نمی توان
یافت .حتی پدر خود محمد عبداهلل نامیده می شود ،و آنهم در زمانی که هنوز اهلل خدای یگانه مسلمانان شناخته
نشده است و فقط بتی بزرگ در جمع بتان است .به قول روژه آرنالدز استاد کلژ دوفرانﺲ» :چهارده قرن پیش
سواران اهلل از صحرای سوزان عربستان به دنیای کهن سرازیر شدند ،ولی این بار به خالف مهاجمان پیشین اینان
حامل مذهب تازه ای بودند که در آن برای نخستین بار خداوند بصورت مستقیم فرمان می داد و داوری می کرد و
از باال به حکومت می پرداخت و در این حکومت تنها چیزی که از بندگان او خواسته می شد ،تسلیم بی چون و
چرا به اراده او بود ،چیزی که دقیقا معنی اسالم (تسلیم) است«.
***
تزریق عقیده گناه در نهاد انسان مذهبی از دیگر ویژگی های آئین های توحیدی سامی است ،که نظیر آنرا درآئین
های توحیدی مصری و ایرانی و در مذاهب غیر توحیدی نمی توان یافت .این عقیده گناه بویژه در دو آئین یهودی
و مسیحی همواره بصورت عامل فشاری از جانب کنیسه و کلیسا در راه تحکیم سلطه آنها بکار گرفته شده است .
فرد مومن باید بپذیرد که اساسا گناهکار بدنیا آمده است ،زیرا قسمتی از بار گناهی را که نخستین پدر و مادر او با
نافرمانی در برابر خداوند و خوردن میوه ممنوعه او مرتکب شدند بر دوش دارد ،هرچند که عیسی مسیﺢ در مقام
فرزند خداوند کوشید تا این گناه را به قیمت مرگ خود در روی صلیب برای آدمیان خریداری کند.
در تورات آمده است که» :خدا به حوا گفت اکنون که نافرمانی کردی رنﺞ و الَم تّـرا بسیار افزون گردانم و با
درد فرزندان خواهی زائید و شوهرت بر تو حکومت خواهد کرد ،و به آدم گفت چونکه سخن زوجه ات را
شنیدی پﺲ به سبب تو زمین ملعون شده است و تمام ایام عمرت از آن با رنﺞ خواهی خورد و خار و خﺲ برایت
خواهد روئید و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا حینی که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی« (سفر
پیدایش ،باب سوم .)۱۱ -۶۱ ،در انجیل ،پائولوس اصوال نوع زن را مسئول رانده شدن مرد از بهشت می داند و از
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بابت این گناه زنان را موظﻒ بدین می شمارد که پیوسته زیر دست شوهرانشان باشند .قرآن نیز ،به پیروی از
تورات ،تﺄکید می کند که» :پﺲ به آدم و زوجه اش گفتم که از بهشت بیرون روید ،و از این پﺲ بعضی از شما
بعضی دیگر را دشمن خواهید بود و زمین برایتان تا بهنگام مرگ پناهگاهی موقتی خواهد بود« (بقره.)۶۳ ،

البته با همه گذشت قرون ،هنوز بدین دو پرسش پاسخ قانع کننده ای داده نشده است که اگر خدا خودش به
شیطان اجازه داده بود که مردمان را گمراه کند ،گناه آدم و حوا که فریب این شیطان را خوردند چه بود؟ و
بفرض آنهم که این دو گناهکار بودند چرا باید فرزندان نسل های بعدی آنها بابت گناه این پدر و مادر ساده لوح
جواب پﺲ بدهند؟
***
در مذاهب توحیدی یهودی ،عادتاً خدا از بندگان خود نمی خواهد که او را دوست داشته باشند ،ولی اکیدا می
خواهد که از او بترسند ،و بر این موضوع در سراسر تورات و قرآن و در نیمه توراتی انجیل تﺄکید گذاشته شده
است» :از من بترس ،زیرا که من یهوه ،خدائی مهیب و ترسناک هستم« (سفر الویان ،باب نوزدهم۴۱ ،و،) ۳۲
»از من بترس و مرا عبادت کن و به نام من قسم بخور« (سفر تثنیه ،باب ششم» ،)۱۳ ،یهوه خدای تو ،از تو می
خواهد که از او بترسی و او را به تمامی دل و جان خودت اطاعت نمائی« (سفر خروج ،باب بیستم» ،)٩ ،ابتدای
حکمت ترس از یهوه است ،و انتهای آن نیز ترس از یهوه است« ) امثال سلیمان ،باب نهم» ،)۱٠ ،خوشا به حال
آنکﺲ که از مهابت خداوند می ترسد« ) مزامیر داود۱۱۲ ،و ... » ،)۱۲١و سلیمان به حضور یهوه دعا کرد که به
هرکﺲ از ما یاری ده تا در تمام روزهائی که بر روی زمین پدران خود زنده باشد از تو بترسد« (کتاب اول،
پادشاهان ،باب هشتم ،٠۴ ،کتاب دوم تواریخ ،باب ششم.)۳۱ ،
در همین زمینه در انجیل آمده است» :خداوند می فرماید که از من اطاعت کنید و نجات خود را با ترس و لرز به
کمال برسانید « (نامه پائولوس رسول به فیلیپیان ،باب دوم» ، )۱ ،هرکﺲ که بیشتر از خدا بترسد نزد او مقبولتر
است« (اعمال رسوالن ،باب دهم» ،)۵۲ ،خدا را آنطور که مقبول است عبادت کنیم ،یعنی از او بترسیم و
احترامش بگذاریم ،زیرا خدا آتشی است که می سوزاند« (رساله به عبرانیان ،باب دوازدهم۲١ ،و» ، )۲۱عمر
خود را در روی زمین با ترس از خدا بگذرانید تا پﺲ از مرگ بخوبی داوری شوید« (رساله اول پطرس رسول،
باب اول » ،)۱٩ ،مﻐرور مباش ،بلکه بترس« (رساله پائولوس رسول به رومیان ،باب یازدهم» ، )۲٠ ،ای خداوند،
اکنون که زمان داوری مردگان است وقت آن است که خادمان خود یعنی آنهائی را که از تو ترسیده اند پاداش
بدهی« (مکاشفه یوحنا ،باب یازدهم.)۱١ ،
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در قرآن به نوبه خود ،با شباهتی بسیار به تورات ،آمده است که» :خداوند فرمود از من بترسید زیرا که خدائی
یگانه هستم« (نحل» ،)۱۵ ،از خدا بترسید ،آنچنانکه باید از او ترسید« (آل عمران» ،)۱٠۲ ،مومنان آنانی هستند
که چون نام خدا آید دل هایشان لرزان شود« (انفال» ،)۲ ،تا بتوانید از خدا بترسید« (تﻐابن» ،)۶۱ ،آنانکه از
خدایشان در نهان بترسند اجری بزرگ خواهند داشت« (ملک» ،)۱۲ ،بشارت نیکو ده آنهائی را که چون یاد خدا
کنند دل هایشان از ترس بلرزد« (حﺞ» ،)۵۳ ،از خدا بترسید ،زیرا او بر هر آنچه می کنید آگاه است« (حشر،
» ،)۱١از من بترسید تا نعمت خود را بر شما تمام کنم و به رستگاری راه یابید« (بقره.)٠۵۱ ،
نظیر مورد جبر و اختیار ،در این مورد نیز میان توحید یهودی و توحید ایرانی اختالفی بنیادی وجود دارد ،زیرا که
در آئین های ایرانی هیچ جا سخن از ترسیدن از خدا به میان نمی آید و آنچه اهورامزدا از آفریدگان خود می
خواهد این است که از راه پندار و گفتار و کردار خود دوست و یاور او باشند .بخشی از گاتاهای سی و یکم
زرتشت این اصل بنیادی را به روشنی ارائه می کند » :اهورامزدا  ،سرآغاز و سرانجام همه چیز ،پدر منش پاک و
آفریننده راستی و داور دادگر ،شکوه خسروانی خود را همراه با رسائی و جاودانگی و راستی و شهریاری و پاک
منشی به آن کﺲ می بخشد که در اندیشه و کردار نیک دوست او باشد .یاور ارجمند اهورا کسی است که در
گفتار و کردار خویش راستی و درستی و نکوئی را پشتیبان باشد«.
این دو گانگی برداشت ها در میان اندیشه سنتی ایران ماقبل اسالم و ایران مسلمان در ارتباط با نوع رابطه انسان و
خدا و در زمینه حدود اختیار آدمی در ارتباط با آفریدگار او ،خمیر مایه اصطکاک هزار ساله فرهنﮓ پارسی با
فرهنﮓ مذهبی سامی است که قبال از آن سخن رفت.
***
با همه باال نشینی و قدرتمندی خدایان توحیدی ،و با آنکه آدمیان در همه شرایط آفریدگان بی اختیار و سر به
فرمان آنان بیش نیستند ،همین خدایان احتیاج مبرمی بدین دارند که همین آفریدگان بی اختیار پیوسته زبان به حمد
آنان داشته باشند و عرض شکرگزاری کنند و بر عبودیت خویش تﺄکید گذارند ،و به تعبیر یک صاحبنظر ایرانی
» بطور دائم چشم براه درود و تعظیم مخلوق خویش و مراقب وردها و دعاهای آنان در کنیسه ها و کلیساها و
محراب ها باشند ،از کوتاهی های این مخلوقات ذره بینی خود که انسان نام دارند خشمناک شوند و بر آنان سنﮓ
و آتش فرو ریزند ،و به تملق و تکریم آنها شادمان شوند و مائده آسمانی به پاداششان بفرستند « (جالل الدین
آشتیانی در کتاب تحقیقی در دین یهود) .یهوه ،خدائی که تفاخر می کند که خدای زمین و آسمان است و
۲۱
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بزرگتر از او خدائی نیست در کتاب آسمانی خود به قوم برگزیده خویش شکایت می کند که» :خیال می کنید
من نمی فهمم که بره نرینه تندرست خودتان را برا ی خود نگاه می دارید و بره کور و لنﮓ و بیماری را برای من
قربانی می کنید که اگر آنرا به حاکم خودتان هم هدیه بدهید از شما نخواهد پذیرفت؟ چه شده است که احترام
مرا که اینقدر عظیم و مهیب هستم نگاه نمی دارید؟« و » اهلل« ،خداوند کتاب آسمانی دیگر تصریﺢ می کند که
جن و انﺲ را تنها برای آن آفریده است که او را ستایش کنند ،همچنان که کشتی ها را برای آن ساخته است که
مردمان هنگام سوار شدن بر آنها شکر نعمتش را بجای آورند ،و وقتی زکریا در عالم سالخوردگی و بی فرزندی
به درگاه او خاضع و خاشع می شود ،خداوند به پاداش همسرش را که نازا است اجازه بارداری می دهد و یحیی
پیﻐمبر را به او عطا می کند (انبیاء.)۱٠ ،
***
اعتقاد سنتی پیروان آئین های توحیدی بر اینکه رفتن به راهی که مذهب آنان بر ایشان تعیین کرده است آنها را به
بهشت می رساند و نرفتن بدان دوزخ و شعله های آتش آنرا بدنبال می آورد ،اگر در درازای قرون بهشت را برای
مومنین تضمین نکرده باشد قدرت و حاکمیت و ﺛروت فراوان برای کارگردانان کلیسا و مسجد تﺄمین کرده است،
زیرا این اعتقاد در طول همه این قرون مطمئن ترین وسیله اعمال نفوذ دستگاهای مذهبی برای بهره گیری از بیم و
امید میلیون ها و میلیون ها پیروان این مذاهب قرار گرفته است.
ولی این نحوه بهره برداری از مذهب درست به همین دلیل پیامدهای منفی بسیار را بدنبال آورده و زیان های
سنگینی را چه در زمینه مادی و چه در راستای معنوی برای جوامع بشری در برداشته است .تا آنجا که به تاریخ
مربوط می شود ،مسلمانان و مسیحیان بیشماری در طول قرون یکدیگر را با این اعتقاد کشته اند که با کشتن
دشمنان خدا می توانند بهشت آن جهان را با اطمینان بیشتری برای خود خریداری کنند ،و اتفاقا این دشمنان خدا
درست همان هائی بوده اند که با آنها خدائی مشترک و پیامبرانی مشترک و قوانین مشترک داشته اند ،و تازه به
همین جنﮓ مسیحی و مسلمان اکتفا نکرده اند بلکه مسیحیان مسیحیانی دیگر و مسلمانان مسلمانانی دیگر را نیز
بیدریﻎ و بیرحمانه کشته اند تنها بدین جهت که گروهی از آنان کاتولیک و گروهی دیگر پروتستان ،یا گروهی
سنی و گروهی دیگر شیعه بوده اند .البته آنچه اینان را واقعا رویاروی همدیگر قرار داده بیش از آنکه خود خدا
باشد .نمایندگان تام االختیار او در روی زمین بوده اند که وکالتنامه هایشان را خودشان تنظیم و خودشان امضا
کرده بودند .آنچه آرنولد توین بی جنﮓ خدا با خدا می نامد در عمل جنﮓ گروهی از نمایندگان خدا با
گروهی دیگر از این نمایندگان بوده است ،که هر دوی آنها شهادت نقد را دَر بَهایِ بهشت نسیه به مومنین فروخته
اند .یکی از تازه ترین نمونه های این سودای نقد و نسیه را در همین سالهای در شهادت طلبی صد ها هزار نـــو
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جوانی میتوان یافت کـــه از کالس های درس جمهوری اسالمی به روی مین های اسالمی آن سوی مرز فرستاده
شدند ،و چنانکه در اجــساد آنان دیـــــده شد ،همگی کلید های مارک  Made In Taiwanبر گردن
داشتند تا به محض شهادت با این کلیدها درهای کاخ های اختصاصی خود را در بهشت به روی خویش بگشایند،
کاخ هائی که طبق حدیﺚ موﺛقی که از امام جعفر صادق به آیت اهلل دستﻐیب شیرازی ،شهید محراب ،و از آیت
اهلل دستﻐیب به این جوانان رسیده بود شش دانﮓ به ایشان واگذار شده بود» :رسول خدا صلی اله علیه و آله
فرمود که هر شهید را قصری نصیب است در بهشت ،از لولو ،که در آن هفتاد خانه است از یاقوت سرخ ،و در هر
خانه هفتاد حجره است از زمرد سبز ،و در هر حجره هفتاد تخت است و بر هر تختی هفتاد فرش ،و بر هر فرش
حورالعینی نشسته است با هفتاد خوان طعام در برابر که در هر خوان آن هفتاد قسم طعام است ،و خدایتعالی چنان
قوتی به شهید می دهد که ازهمه اینها به تمام و کمال بهره می برد« .و اگر خود آیت اهلل حساب نکرده بود،
احتماال این جوانان ریاضی خوانده پیش از شهادت حساب کرده بودند که بر مبنای این حدیﺚ موﺛق اندکی بیش
از  ۴۲میلیون حورالعین در مالکیت اختصاصی هر یک از آنها قرار خواهند گرفت.
 ...و در آنجا که به اصول اخالقی و معنوی ارتباط می یابد ،این منطق نکوکار بودن در مقابل مزد گرفتن منطقی
است که اگر می تواند ویرانگر اخالق باشد مسلما نمی تواند سازنده آن باشد .سال ها پیش اینشتاین در کتاب
معروف خودش »جهان ،آنطور که من می بینم« در این باره نوشت» :اگر عامل تعیین کننده رفتار بشر در این
جهان تنها بیم از کیفر یا امید پاداش در جهان دیگر باشد شرایط حاکم بر جامعه بشری ما شرایطی ترحم آور
خواهد بود « ،و در قرن پیش از او متفکر سرشناس فرانسوی ،امیل فاگه ،در همین باره نوشته بود» :اسطوره
پاداش یا کیفر آن جهانی ویران کنندهِ همه موازین اخالقی این جهان است ،زیرا که کسی که تنها بدین کیفر و
پاداش وابسته باشد ،خوبی را بخاطر خوبی و اخالق را بخاطر اخالق نمی جوید ،بلکه صرفا آنرا معامله ای به
حساب می آورد که در آن اخالق داشتن معامله ای سودمند است و اخالق کاالئی است که می تواند به خرید و
فروش گذاشته شود« .
در این معامله ،عادتاً اجازه تقلب به طرفین داده نمی شود ،همچنانکه در قزوین امامزاده ای که نیاز دریافت داشته
ولی کارگشائی نکرده است امامزاده بیﻐیرت نام می گیرد .در جهان مسیحیت نیز به قدیسان هشدار داده می شود
که قبول این قداست از جانب مومنین مستلزم این است که آنان نیز به تعهداتی که در این باره دارند عمل کنند.
فوستل دوکوالنژ ،تاریخ نگار قرن نوزدهم فرانسه ،در ارتباط با این قرارداد سنتی نمونه های جالبی ارائه می کند:
»سن کلومبان قدیﺲ مسیحی قرون وسطی ،هنگامیکه مقبره قدیﺲ بزرگ قرن سوم ،سن مارتن را پﺲ از انجام
مراسم دعا و نیایش ترک گفته و عازم بازگشت به خانه خود بود متوجه شد که در غیاب او دزدان به خانه اش
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دستبرد زده اند .با اوقات تلخی به مقبره سن مارتن بازگشت و بانﮓ برداشت که :خیال می کنی آمده بودم در
کنار استخوان های تو دعا کنم برای اینکه مالم را بدزدند؟ و اعتقاد عمومی بر این بود که اندکی بعد سن مارتن
معجزه کرد و دزد پیدا شد و صاحب مال و اموال گم شده خویش را بازیافت .در کلیسای سن کلمب پاریﺲ نیز
اتقاق مشابهی افتاد .کشیش متولی کلیسا به کنار ضریﺢ قدیﺲ رفت و گفت :سن کلمب ،درست گوش کن که
چه می گویم :اگر هرچه زودتر همه آنچه را که از این کلیسا دزدیده شده است برنگردانی ،در کلیسای ترا خواهم
بست و دیگر هیچ احمقی نذر و نیاز برایت نخواهد کرد ،و این بار نیز فردای این هشدار همه اشیاء دزدیده شده
پیدا شد ،زیرا که در عالم قدیسین نیز هر چیزی حساب و کتابی دارد ،و تابع قانون بده و بستان است .حتی پادشاه
بسیار روشنفکر و کاتولیکی چون لوئی چهاردهم نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده ،زیرا که پﺲ از دریافت خبر
شکست سربازانش در مالپالکه ،در هیات وزیرانش با لحنی مالمت آمیز گفت» :بنظرم خدا آن کارهائی را که
برایش کرده ام فراموش کرده است!«
نحوه انجام معامله و نوع مزد دریافتی ،در آئین های سه گانه توحیدی یهودی با یکدیگرمتفاوت است :در نزد
یهودیان ،تا پیش از دوران اسارت بابلی آنان این معامله نقدا و در همین جهان انجام می شد ،زیرا که این آئین ،با
همه آسمانی بودن خود ،هنوز با اندیشه جهان دیگری با بهشت و دوزخ آن آشنا نبود» :یهوه خدایت را عبادت
کن تا من نیز نان و آب ترا برکت دهم و بیماری را از تو دور کنم وترا به پیری برسانم ،و زنت را از سقط فرزند
در امان بدارم ،و زنبورها را بفرستم تا جمیع دشمنانت را از پیش رویت برانند« (سفرخروج ،باب بیست و سوم) و
اگر از من آنچنانکه باید بترسی و فرائضم را بجا آوری ،من نیز به تو زمین پر از نهرهای آب و چشمه سار و گندم
و جو و انگور و انجیر و انار می دهم ،زیتون و عسل هم می دهم« (سفر تثنیه ،باب هشتم) .ولی در دو آئین دیگر
توحیدی دریافت پاداش به جهان دیگر موکول شده و کیفیت و کمیت آن نیز تﻐییر کرده است» :به آنهائی که به
آیات ما ایمان آوردند و تسلیم امر ما شدند ،از جانب ما خطاب رسد که خودتان و همسرانتان با شادمانی وارد
بهشتی شوید که در آن جام های زرین و سبوهای شراب طاهر و طعام های لذیذ بر شما دور بگردانند و هر آنچه
را که مورد عالقه دل ها و چشم هایتان باشد در اختیارتان گذارند« (زخرف۱۶ ،و» ،)٩٠و هر که از مقام کبریائی
ما بهراسد او را دو باغ پاداش خواهد بود که در آنها انواع میوه ها است،از هر کدام دو نوع ،و بهشتیان بر
بسترهایی از حریر و استبرق تکیه می زنند و حوریانی به لطافت یاقوت و مرجان در کنار خود دارند که پیش از آن
دست هیچکﺲ بدانان نرسیده است« (رحمن ۶۴ ،ببعد) ...» ،و شرابی که طبعش چون کافور و طعمش چون
زنجبیل است بدانان دور گردانند ،و بر گرد چشمه ای که سلسبیل نام دارد پسرانی زیبا روی باشند که پیوسته
نوجوانند و چون بدانان بنگری آنها را مانند مرواریدهای غلطانی خواهی یافت« (دهر۱١ ،و» ،)۱۱و آنانکه
نمازهای خود را بطور مرتب بجای آورند فردوس برین را میراث خواهند برد« (مومنون ...» ،)۱۱-۱ ،و همانا
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برای مومنین درهای بهشت گشوده است ،و در آن سریرهائی است که بر آن تکیه زنند و میوه های فراوان بخورند
و شراب گوارا بنوشند ،و حوریان ماهرو بر گرداگردشان باشند ،زیرا که ما همه اینها را در روز حساب بدانان
وعده داده بودیم« (ص .)۴۵-۱۴

در این داد و ستد زمینی و آسمانی ،بر مبنای سنتی که در نخستین آئین توحیدی بنیاد نهاده شده ،درجه ایمان و
اخالص تقریبا هیچ جا با معیار اخالق و عدالت سنجیده نمی شود ،با معیار طول و عرض گنبد معبد یا کلیسا یا
مرقدی که ساخته می شود ،و اندازه طالئی که در تزیین آن بکار می رود ،و تعداد گاوان و گوسفندانی که قربانی
می شوند به سنجش گذاشته می شود .مثال سلیمان ،پادشاه و پیﻐمبر نمونه ،می تواند به روایت خود تورات برادرش
را بکشد ،کمر ملتش را در زیر بار کار اجباری و مالیات بشکند و عصیان های بجان رسیده مردم را بدست سربازان
مزدور خود به خون بکشد ،و هفتصد زن عقدی و سیصد جاریه در حرمسرای خود داشته باشد که بسیاری از آنان
پیروان خدایانی دیگر باشند و پیامبر برگزیده یهوه بخاطر چشم و ابروی این همسران برای هر یک از خدایان آنان
پرستشگاهی بنا کند ،و با همه اینها خداوند چنان از او راضی باشد که باد صرصر و جن و انﺲ و مرغ و مور و
ماهی را در زیر فرمانش گذارد و تخت شاهی او را بر دوش عفریتان امکان طی االرض دهد وصیت حکمت او را
در آفاق بپراکند ،همه اینها بخاطر اینکه این سلیمان معبدی بنام یهوه در اورشلیم بپا کرده است که شصت ذراع
طول و سی ذراع ارتفاع دارد و سراسرش زراندود شده است ،و بهنگام گشایشش صد و چهل هزار گاو و گوسفند
به نام یهوه قربانی شده اند:
»و خانه خداوند که سلیمان بنا کرد طولش شصت ذراع و عرضش بیست ذراع و ارتفاعش سی ذراع بود ،و
سلیمان داخل محراب را که طول و عرض و ارتفاعش بیست ذراع بود به طالی خالص پوشانید ،و پیش روی
محراب زنجیرهای طال کشید و آنها را به طال پوشانید ،و تمامی خانه را به طال پوشانید و تمامی مذبﺢ را نیز پیش
روی محراب بود به طال پوشانید و در محراب دو کروبی از چوب زیتون ساخت که قد هر یک از آنها ده ذراع
بود و هر بال آنها پنﺞ ذراع ،و آنها را به طال پوشانید ،زمین خانه را از اندرون و بیرون به طال پوشانید ،و بجهت در
محراب دو لنگه از چوب زیتون و آستانه ای به اندازه پنﺞ صنوبر بود و آنها را دو تخته لنگه دوم نامید به طالئی که
موافق نقش ها ساخته شده بود پوشانید« (کتاب اول پادشاهان ،باب ششم).
در دوران کشﻒ امریکا بدست اسپانیائی ها ،در مدتی کمتر از یک قرن دو امپراتوری متمدن و ﺛروتمند آزتک و
اینکا در مکزیک و پروی کنونی بدست تفنگداران اسپانیائی بکلی منهدم شدند و طبق آمار خود مورخان اسپانیا
سی تا صد میلیون مردم بومی این سرزمین ها در بزرگترین ژنوسید تاریخ چنان قتل عام شدند که در پایان قرن بعد
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تنها یک میلیون نفر از آنان زنده مانده بودند ،و با اینهمه ،چون قسمتی از طالهائی که از این کشتار بدست آمده و
به اسپانیا فرستاده شده بود به مصرف طال کاری کلیساهائی رسید که یا قبال در این کشور ساخته شده بودند و یا
توسط پادشاهان و اشراف و کلیسا به نشان خلوص و ایمان مسیحی آنان ساخته شدند ،پاپ اعظم به نمایندگی تام
االختیار عیسی مسیﺢ از آنان اظهار رضایت کرد و نیمی از تمام سرزمین های کشﻒ شده و آنهائی را که بعدا
کشﻒ می شدند به پادشاه اسپانیا و نیم دیگر را به پادشاه پرتقال بخشید و هر دوی آنها را لقب »پادشاه بسیار
مسیحی« داد ،همان مسیﺢ که در انجیل از او نقل شده بود که» :هیچکﺲ نمی تواند هم بنده خدا باشد و هم بنده
طال«.
در همین جهان مسیحیت ،در سال هائی که در »روسیهِ مقدس « عصر تزاری روستائیان محروم از حقوق مدنی
هزار هزار در کشتزارهای خود جان می سپردند ،کلیساهای ارتدکﺲ غرق طال و جواهر شدند ،همچنان که در
دوران خود ما ،رئیﺲ جمهوری سرزمین افریقائی فقیری چون ساحل عاج که درآمد سرانه ساالنه ساکنانش از
روزی دو دالر تجاوز نمی کند ،در ده سال پیش بزرگترین کاتدرال جهان را با وسعت  ۱٠٫٠٠٠متر مربع و با
گنجایش  ٩٠٠٠جای نشسته و  ۱۱٠٠٠جای ایستاده و  ۳٠٠٠٠٠جای بیرون کلیسا و بزرگترین گنبد جهان با ٠۶۱
متر ارتفاع و  ٠٠۵٩متر مربع آئینه کاری ،در داخل پارکی به مساحت  ۱۳٠هکتار  -سه برابر تمام وسعت واتیکان -
با هزینه سیصد میلیون دالر در کشور خود بنا کرد ،درحالیکه در طول همان چهار سالی که ساختمان این بنای بی
مصرف ادامه داشت به شهادت آمار سازمان ملل سیصد هزار زن و مرد و کودک افریقائی در مناطقی نه چندان
دور از ساحل عاج از قحطی جان سپردند.
مسجد سلطان حسن دوم در کازابالنکا ،بصورت بزرگترین مسجد جهان ،با  ۳٠٠متر طول و  ۱٠٠متر عرض و ۶٠
متر ارتفاع و با بلندترین منازهِ اسالمی جهان که با احتساب دستگاه لیزر باالی آن  ۲٠٠متر ارتفاع دارد یکی دیگر
از همین نمونه ها است .این مسجد اسالمی که توسط یک کافر فرانسوی طراحی شده و به کارفرمائی مهندسان
فرانسوی و با تکنولژی اروپائی ساخته شده با مساحت  ۲٠٠٠٠متر زیر ساختمان و سقﻒ قابل باز شدن آن و صحن
 ١٠٠٠٠متری آن و مساحت کلی نه هکتاری آن و با  ۳٠٠٠٠٠متر مکعب بتون و  ٠٠٠٠۴تن فوالدی که در آن
بکار رفته ،از نظر مالی ششصد میلیون دالر هزینه برداشته است ،در شرایطی که این پول می توانسته است بجای
ساختمان این بنای مطلقاً غیر الزم در کشوری که بیش از یکهزار مسجد دیگر دارد ،بمصرف اجرای طرح های
بهداشتی و آموزشی و اجتماعی و اقتصادی بسیار ضروری تری در خود مراکش یا بمصرف کمک به گرسنگان و
قحطی زدگان کشورهای دیگر افریقائی که در همان سال های بنای این مسجد دسته دسته جان می سپردند رسیده
باشد.
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مورد کامال مشابهی را با همه این ویژگی ها در ایران والیت فقیه در مورد آرامگاهی می توان یافت که این بار
حتی بنام خدا نیز ساخته نشده ،بلکه تنها به نام یکی از نمایندگان تام االختیار او ساخته شده است و گزارش مربوط
بدانرا در روزنامه اطالعات تهران ( ۶۱اسفند  )۱۳٩۱می توان خواند .بموجب این گزارش مرقد و مصالی امام
خمینی در بهشت زهرا بنائی شامل ششصدهزار متر مربع فضای سر پوشیده ،مساحت مسقفی به طول یک کیلومتر
و عرض بیش از نیم کیلومتر است که نظیر آنرا در هیچیک از دیگر بناهای مذهبی جهان ،چه اسالمی ،چه
مسیحی ،چه یهودی چه مذاهب »غیر توحیدی« نمی توان یافت .این »حرم مطهر« نه تنها بزرگترین بنای مذهبی
جهان تشیع بلکه اصوال بزرگترین بنای نوع خود در تمام جهان اسالم است ،زیرا که وسعت آن از مجموع وسعت
مرقد رسول اسالم در مدینه و مرقدهای علی بن ابیطالب و حسین بن علی و موسی بن جعفر و علی بن رضا و
محمد تقی وعلی النقی و حسن عسکری یعنی هفت امام شیعه که آرامگاه های مجللی در خاک عراق و ایران
دارند فراتر می رود .البته الزم به ذکر است با نوسازیهای اخیر این هزینه بسیار بیشتر از مبالﻎ فوق شده است.
شاید نیازی بدین یاد آوری نباشد که این بار نیز ،چون در زمان سلیمان پیﻐمبر و پادشاهان »بسیار مسیحی« اسپانیا
و تزارهای روسیه مقدس ،این مرقد و مصالی مطهر با بودجه ای دو میلیارد دالری در شرایطی ساخته شده است و
می شود که دست کم یک سوم مردم ایران در زیر مرز فقر بسر می برند ،و در بقیه جهان اسالم نیز که ولی فقیه
مدعی رهبری آن بود روزانه هزاران کودک از گرسنگی و بیماری جان می سپاردند.
در همان زمان اعالم برنامه ساختن مصالی امام خمینی در بهشت زهرا یک نشریه فارسی چاپ آلمان حساب کرد
که هزینه ای که بدینکار بیفایده و مطلقا غیر الزم اختصاص داده شده می توانست بمصرف ساختمان یکصد
بیمارستان ،یا ده هزار مدرسه ،یا چهل هزار خانه برای همان »مستضعفانی« رسیده باشد که رژیم »والیت فقیه«
با ادعای خدمت صادقانه بدانان بر مسند قدرت نشسته بود.
 ...و شاید بدین تذکر دیگر نیز نیازی نباشد که برخالف آنکه مذاهب توحیدی جهان سامی معامله بر سر بهشت
آن جهانی را قانون رایﺞ حکومت این جهانی خود قرار داده اند ،گرایش صادقانه آدمیان به آرمان هائی واال و
فداکاری آنان در راه این آرمان ها ،در حد قبول داوطلبانه و حتی مشتاقانه مرگ ،هیچوقت الزاما با توقع پاداشی
همراه نبوده است  .در سراسر تاریخ مردمی بیشمار در راه دفاع از آب و خاک خود بی انتظار مزدی این جهانی یا
آن جهانی کشته شده اند .هزاران شوالیه قرون وسطی با شعار جوانمردی و مردانگی داوطلبانه جان باخته اند و
هزاران دیگر در دوران مشروعیت جنﮓ های تن به تن بنام شرافت به استقبال مرگ رفته اند ،و صدها هزار ژاپنی
در طول تاریخ این کشور با انگیزه ای مشابه »هاراگیری « کرده اند ،همچنان که در قرن ما میلیون ها کمونیست
۲7

فصل اول :سیری در تاریخ مذاهب

بیخدایی مدرن

ضد مذهب و ضد خدا در انقالب های کمونیستی روسیه و چین و دیگر کشورها ،در حماسه هائی چون
استالینگراد و لینگراد ،بخاک افتادند بی آنکه هیچکدام از آنها انگیزه رفتن به بهشت موعود داشته باشند ،و در این
میان تنها آئین های توحیدی بودند که در آنها الزاما تقوی با بهشت معامله شده است ،حتی اگر کسانی خود
خواهان چنین سودا نباشند و چون عارف پارسی بگویند:

ما ز دوست غیر از دوست ،مقصدی نمی خواهیم
حــــــور و جــــنـــت ای زاهـد ،بر تو باد ارزانی!
***
منطق دیگری که در جهان های »توحیدی « مسیحیت و اسالم مشکل آفریده این بوده است که اگر بجز
مسیحیان به بهشت مسیحیت و جز مسلمانان به بهشت اسالم راهی نداشته باشند ،تکلیﻒ همه آنهائیکه پیش از ظهور
این دو آئین به جهان آمده و از جهان رفته اند چه می شود؟ از پیدایش نخستین انسان ها در روی زمین حدوداً سه
میلیون سال و از پیدایش انسان های هوشمند  Homo Sapiensکه بشر امروزی در آنان ریشه دارد سی تا سی
و پنجهزار سال می گذرد .اولین تمدن ها نیز پنﺞ تا هفت هزار سال پیش شکل گرفته اند ،در صورتیکه از آغاز
مسیحیت تنها دوهزار سال و از ظهور اسالم تنها هزار و چهارصد سال می گذرد .اگر هیچکدام از آدمیانی که
پیش از این دوهزار ساله در روی زمین زیسته اند راهی به بهشت نداشته باشند به چه دلیلی ،و با چه مجوزی باید
این راه را نداشته باشند؟ و تازه در میان آدمیان همین دوهزار ساله نیز ،آنهائیکه چون بومیان امریکائی یا استرالیائی
یا مردم افریقای سیاه اساساً نامی از مسیحیت یا از اسالم نشنیده و با آنها آشنائی نداشته اند چرا باید تا ابداالباد در
آتش دوزخ بسوزند یا در بی تکلیفی برزخ بسر برند؟ ویل کینگسلند متفکر امریکائی در کتابی که در ارزیابی
همین معما نوشته است می پرسد:
»اگر با مرگ عیسی در روی صلیب گناهکارانی که بعد از او به جهان آمده اند یا می آیند رستگار شده اند
تکلیﻒ غارنشینان ماقبل تاریخ و بیابان نشینان و پیروان مذاهب قبل ازمسیﺢ  -مذاهبی که در برخی از جهات همپایه
و شاید هم عالیتر از مسیحیت بودند  -چه می شود؟ آیا هیچکدام از این میلیون ها آدم ماقبل مسیﺢ نباید انسان
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محسوب شوند و این امتیاز باید به تنها کسانی تعلق گیرد که بر حسب اتفاق بعد از مرگ مسیﺢ بدنیا آمده اند و به
همین دلیل از بخت دستیابی به زندگی ابدی برخوردار شده اند؟«
حتی برای مومنان پر و پا قرص آئین های توحیدی چنین پرسشی به ناچار مطرح می شده است ،و به ناچار صلحای
آنها را به بند بازی های »فیلسوفانه « برای پاسخگوئی بدین پرسش وا می داشته است .نمونه ای از این بند بازی را
در کمدی الهی دانته می توان یافت که در آن سخنور بزرگ و در عین حال بسیار مذهبی ایتالیائی نه حاضر است
کسانی چون همر و بقراط و جالینوس و ابن سینا را که عمیقا مورد احترام و عالقه اویند در آتش دوزخ بسوزاند و
نه می تواند آنها را بخاطر مسیحی نبودنشان در بهشت جای دهد ،و ناگزیر پناهگاهی بنام  limboبرای آنان می
سازد که در عین آنکه در دوزخ جای دارند آتش دوزخ بدانان راهی ندارد.
در معتقدات اسالمی جائی برای چنین پناهگاه در درون دوزخ منظور نشده است ،و به ناچار کسانی چون سقراط،
با آنکه آیت اهلل خمینی او را »فیلسوف توحیدی عظیم الشﺄنی« دانسته است که »مردم را از بت پرستی و از
شرک به خدا نفی کرد« ،و چون افالطون که از نظر همین آیت اهلل »معروف به توحید است و از بزرگان حکمت
الهی است« و چون فیثاغورث که »علم الهیات را از حضرت سلیمان نبی اخذ کرد« محکوم بدانند که چون
دیگر کافران برای همیشه در آتش دوزخ بسوزند ،ولو اینکه هیچیک از آنان در دوران آئین های اساطیری خود
اصوال نامی از مسیحیت یا از اسالم نشنیده بودند.
***
مورد معجزه ،که هر سه آئین توحیدی یهودی از آن بصورت گسترده ای بهره گرفته اند ولی در آئین های
توحیدی غیر یهودی جائی ندارد ،مانند اسطوره آفرینش موردی است که در آن این هر سه مستقیما رویاروی
جهان دانش قرار گرفته اند ،زیرا قوانین کائناتی حاکم بر گردش میلیاردها کهکشان قوانینی چنان فراگیر و وابسته
به پیوسته یکدیگرند که کمترین دگرگونی در یکی از آنها به حکم دور تسلسل نظم سراسر کائنات را برهم می
زند و دیگر نه زمینی باقی می ماند و نه آدمیانی که چنین معجزه ها را ببینند و از آنها عبرت گیرند .وقتی که فی
المثل یوشع ،شمشیرکش یهوه ،با اشاره انگشت خود خورشید را در آسمان از حرکت باز می دارد تا فرصت
بیشتری برای قتل عام فلسطینیان داشته باشد ،از دیدگاه قوانین فراگیر کائناتی پیامد چنین معجزه ای این می تواند
باشد که سراسر منظومه شمسی برهم ریزد و بدنبال آن نظم کهکشانی که منظومه شمسی ما جزئی از آن است بهم
بخورد ،و چنین اخاللی به نوبه خود نظم کائناتی میلیاردها کهکشان دیگر را فروپاشد ،و همه اینها برای اینکه
یوشع بن نون بتواند چند هزار مرد و زن و کودک فلک زده فلسطینی بیشتری را در ارض کنعان بکشد.
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موضوع معجزه از همان آغاز حتی مورد مخالفت اندیشمندانی بزرگ از خود مذاهب »توحیدی« بوده است که
از زمره سرشناس ترین آنها می تواند از زکریای رازی و ابن سینا و بیرونی در جهان اسالم ،اسپینوزا و نیوتن و
فروید و اینشتاین در دنیای یهود ،ولتر و داروین و نیچه و تقریبا همه بزرگان علم فلسفه چند قرن اخیر در جهان
مسیحیت نام برد و تعبیر جالب رازی را به عنوان شعار مشترک آنها یادآوری کرد که داستان های معجزات را
الالئی های مادربزرگان لقب داده بود ،یا گفته اینشتاین را که عنوان کردن چیزی بنام معجزه تمسخر و تحقیر کلیه
قوانین حاکم بر جهان آفرینش است و طرح آن در شﺄن هیچ مذهب واقعی نیست.
ارزیابی دقیقی از موضوع معجزه را در دیکسیونر فلسفی ولتر که یکی از برترین دستاوردهای فلسفی و ادبی »قرن
فروغ« اروپا است ،می توان یافت:
»مفهوم یک معجزه نقض قوانین بنیادی و ابدی حاکم بر کائنات است که توسط خداوند وضع شده است ،و
چنین قانونی نباید و نمی تواند نقض شود .کسانی خواهند گفت که قانونی که خدا وضع کرده است می تواند
توسط خود او نیز به حال تعلیق درآید .ولی برای چه خدائی که بر همه چیز دانا است قانونی را برقرار کند که می
داند خودش آنرا نقض خواهد کرد؟ دانائی مطلق او مطلقا باید این ماشین عظیم را به کاملترین صورت ممکن به
حرکت درآورده باشد و اگر احتمال آن وجود داشته باشد که در آن نقصی بروز کند باید وی پیشاپیش بر آن
آگاهی داشته و این نقص را برطرف کرده باشد .وانگهی کارهای خدا می بایست دلیلی داشته باشد ،و چه دلیلی
می تواند وجود داشته باشد که وی برای مدتی نظم مستقر شده خود را برهم بزند؟ در اینجا نیز کسانی می توانند
بگویند که این کار بخاطر مصالﺢ آدمیان انجام می گیرد .ولی در اینصورت می باید این کار بخاطر منافع همه
آدمیان انجام گیرد و نه به نفع چند آدم معین ،یعنی اینکه آفریننده همه کائنات ،گردش دستگاهی را که تمام
جهان آفرینش او را در حرکت دارد ،تنها بخاطر لطﻒ خاصی که به چند موجود معین خود در گوشه ای از این
جهان دارد ،متوقﻒ کند! و تازه اگر فرض کنیم که خدا خواسته باشد با اعطای امتیازاتی خاص گروه کوچکی از
انسان ها را بر دیگران برتری دهد ،چه ضرورتی دارد که برای اینکار آن نظمی را که خودش برای همه زمان ها و
برای همه مکان ها برقرار کرده است برهم بزند ،و تنها بدین منظور برهم بزند که چند موجود ذره بینی خود را به
حقانیت چند موجود ذره بینی دیگرش متقاعد کرده باشد ،یعنی بدان ها گفته باشد که من قوانینی را که بصورت
ابدی و برای همه جهان آفرینش برقرار کرده بودم به تعلق درمی آورم تا شاید از این راه آنچه خودم به انجام آن
موفق نشدم انجام پذیر شود .چنین معجزنمائی بیش از آنکه نشان قدرت خدا باشد نشان ضعﻒ او است ،و آنهائیکه
به خداوند نسبت معجزه می دهند در عمل بدو توهین می کنند ،زیرا عمال او را ضعیﻒ و دمدمی می شمارند.
حقیقت این است که اعتقاد به معجزه تحقیر خدا است«.
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اتقاقا خود آئین های سه گانه توحیدی نیز که می باید در این باره برداشت های واحدی داشته باشند ،باهم توافق
ندارند .مثال تلمود هر چهل معجزه ای را که در انجیل به عیسی نسبت داده شده است سحر و جادوی شیطانی می
داند و می نویسد که عیسی بدین دلیل محکوم به اعدام شد که جادوگری می کرد ،در صورتیکه قسمت مهمی از
معجزات منسوب به عیسی تکرار همان معجزاتی است که در خود تورات به پیمبران اسرائیل نسبت داده شده
است .در جهان اسالم نیز ،با آنکه خود محمد مدعی معجزه ای نشده و قرآن دست کم در پنﺞ مورد این موضوع
را تﺄیید کرده است ،بسیاری از فقیه های بزرگوار همچنان دو پا را در یک کفش کرده اند که نمی شود پیﻐمبران
دیگر معجزات متعدد کرده باشند و پیامبر اسالم که بزرگترین آنها است معجزاتی زیادتر از همه آنها نکرده باشد.
در قرآن آمده است » :کافران می گویند چرا خداوند بر محمد آیات و معجزه ای نفرستاد؟ بدانان بگو که تنها
وظیفه ای که تو داری ارشاد آنها و هشیار کردنشان است « (رعد ...» ،)٩،و می گویند چرا بر محمد معجزه ای
از خداوند نازل نمی شود؟ به آنان بگو که علم غیب تنها از آن خداوند است« (یونﺲ» ، )۲٠ ،گفتند چرا
معجزاتی از جانب خداوند بر او فرود نمی آید؟ ولی آیا برای آنان این کتابی که ما برایشان فرستاده ایم کافی
نیست؟« (عنکبوت» ،)٠۵ ،اینها می گویند که (محمد) قرآن را به خدا افترا بسته و این کتاب از خود او است .
بدانان بگو اگر راست می گوئید شما هم ده سوره مانند آن از پیش خود بیاورید و هرکﺲ را هم که بخواهید در
این باره به یاری بطلبید ،و اگر نپذیرفتند پﺲ بدانید که قرآن از جانب خداوند نازل شده است« (هود۶۱ ،و ،)۱٩و
اگر هم جن و انﺲ جمع شوند نخواهند توانست نظیر این قرآن را فراهم آورند ولو آنکه به کمک یکدیگر
بیایند« (بنی اسرائیل .)١٩ ،وعلیرغم این تﺄکیدهای صریﺢ قرآن ،ولی فقیه ایران در مقام سخنگوی همه کاسه های
گرمتر از آشی که از زمان درگذشت محمد تا عصر مالمحمد باقر مجلسی شمار روزافزونی از معجزات را به
محمد نسبت داده اند ،در کشﻒ االسرار خود می نویسد:
» مرحوم مجلسی در کتاب حق الیقین تحت عنوان بیان مجملی از معجزات حضرت رسول اهلل نوشته است بدانکه
حقتعالی هیچ پیﻐمبری را معجزه عطا نکرد مگر آنکه مثل آن و زیاده بر آنرا بر آن حضرت عطا کرده است ،و
معجزات آن حضرت را احصا نمی توان کرد چنانکه من خود زیاده از هزار معجزه او را در سایر کتب آورده ام.
پﺲ وارد می شود در بیان معجزات آن حضرت بطور تفصیل از قبیل زنده کرده مردگان و شفا دادن بیماران و این
نوع زیاده از آن است که حصر توان کرد .و گمان ندارم در تمام مسلمانان و در بسیاری از ملل یهود و نصاری و
دیگر طوایﻒ کسی پیدا شود که بگوید ما و شما هیچ نشنیدیم که پیﻐمبر کوری را شفا داده باشد یا بیماری را
خوب کرده باشد«.
البته فهرست این معجزات ناخواسته ای که پیامبر اسالم انجام داده و خود از آن بی خبر مانده است به همین هائی
که آیت اهلل بعنوان نمونه آورده است محدود نمی شود ،زیرا هزار سال پیش از آن ،شیخ مفید ،فقیه قدر اول جهان
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تشیع ،در »الکنت االعتقادیه « خود که اساس عقیدتی مکتب شیعه دانسته شده است از معجزات دیگری چون
ناله درخت خرما ،و جوشیدن آب از میان انگشتان پیﻐمبر ،و شکایت شتر بدو ،و سالم آهو ،و سخن گفتن بزغاله
بریان ،و عرض حال گرگ ،و التماس سوسمار ،و راه رفتن سنﮓ و موارد متعددی از همین روال نام برده بود .با
اینهمه ،آیت اهلل خمینی با نادیده گرفتن همه آنچه اندیشمندانی چون رازی و راوندی و بیرونی و ابن سینا در انکار
معجزه و در رد ادعاهای کسانی چون شیخ مفید نوشته اند ،در کشﻒ االسرار خود این انکار معجزه را تنها ترفندی
از جانب بنیانگذاران آئین بهائی می داند که خود قدرت معجزه کردن نداشته اند و از همین جهت منکر آن شده
اند:
»میرزا ابوالفضل گلپایگانی در کتاب خود بنام فرائد که آنرا برای ترویﺞ مذهب باب و بها نوشته منکر معجزه شده
و کالم همه این یاوه سرایانی که معجزات را انکار می کنند ،استداللشان بی کم و کاست از آن کتاب است ،و
علت انکار کردن ابوالفضل گلپایگانی کرامت و معجزات را این بود که چون دست باب و بهاء از آن کوتاه بود از
اینجهت چاره ندیدند مگر آنکه معجزات را یکسره انکار کنند تا کسی از آنها مطالبه معجزه نکند«.
از دیدگاه اندیشه مذهبی ،امروز یکبار دیگر بشریت درمسیرتحولی بنیادی قرار گرفته است ،نظیر آن تحولی
که پیش از این خدایان توحیدی رادرجای خدایان اساطیری گذاشته بود  .برای نخستین باردرتاریخ تمدن
بشری،انسان این بار به برکت دانش و نه ازطریق شیوخ یا کاهنان قوم یهود -با خدائی آشنا شده است که
آفریننده او است و نه آفریده خود او ،و برای نخستین بار نیز دریافته است که حیوان دوپائی که انسان نام
دارد آن گل سرسبد کائنات نیست که این خدا اورا بصورت خودش آفریده و ابر وباد و مه وخورشید و
فلک رابه خدمتش گماشته باشد ،بلکه فقط موجود ذره بینی دیگر درروی کره ای ازکرات کوچک
خورشیدی از جمله میلیارد ها خورشید دیگر کهکشانی است که خودش تنها یکی ازمیلیاردها کهکشان
دیگر جهان آفرینش است ،واین موجود ذره بینی بسیار بیشتر ازآنکه به آفرینند ه و گرداننده این مجتمع
مافوق بزرگ شباهت داشته باشد به شمپانزه هائی شبیه است که آنها را درجنگلها و درباغ وحش ها فراوان
میتوان یافت.
برای میلیاردها مردمی که هزاره دوم را با نیمه قرون وسطائی اول و نیمه نوآور دوم آن درپشت سر گذاشته
اند ودر کوتاه زمانی پا به هزاره سوم خواهند نهاد ،امروزه روشن شده است که آنچه درطول نسلهای پیاپی
درکتابهای مقدس "توحیدی" خود درباره جهان آفرینش خوانده اند بسیار بیشتر بازتاب اسطوره های دور
کهن بوده است تا منعکﺲ کننده واقعیتهائی که تلسکوپهای نیرومند زمینی و فضائی و عکسهای دریافتی از
ماهواره هائی که برماه و مریخ و زهره نشسته یا از چند قدمی مشتری و زحل و نپتون گذاشته اند دردسترس
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بشر پایان قرن بیستم نهاده اند ،زیرا همه این مدارک بصورتی قاطع حکایت از آن دارند که نه زمین و
آسمان در عرض شش روز آفریده شده اند ،نه خورشید و ماه و ستارگان درآسمان واحدی به دور زمین
درگردشند ،نه خورشید هرشامگاه درچشمه آب تیره ای غروب میکند تا بامدادان از چشمه آب دیگری
سربرآورد.
آنچه نیز که دراین هرسه کتاب درباره خلقت آدم گفته شده از نظر واقعیتهای علمی امروز به همان اندازه
اسطوره آفرینش دور ازحقیقت است ،زیرا که انسان نه بصورت خلق الساعه آفریده شده ،نه ازخاک و گل
ساخته شده ،نه نفحه زندگی دربینی او دمیده شده است.آنچه هم که دراین کتابها درباره جهان ماوراء
الطبیعه نوشته شده نه ازآسمان بلکه از اسطوره های باستانی بین النهرین آمده است که امروز کاوشهای
باستان شناسی الواح حاوی آنها رادر موزه های بزرگ جهان دردسترس عمومی قرار داده اند ،همچنان که
قوانین و مقرراتی که دراین کتابها فرامین تﻐییر ناپذیر آسمانی اعالم شده اند ازقوانین حمورابی که
یکهزارسال پیش ازتورات تدوین شده و لوحه اصلی آن یکصد سال پیش درحفریات باستان شناسی شوش
از خاک بیرون آمده است ( و اکنون درموزه لوور پاریﺲ نگهداری میشود) رونویﺲ شده اند.
امروزه درمراکز آموزشی همه جهان "توحیدی " ،منجمله دردبیرستانها و دانشگاههای جمهوری اسالمی
ایران ،این واقعیت نجومی تدریﺲ میشود که ازپیدایش کره ماه – که بشر درسالهای خود مابرآن پای نهاده
و نمونه هائی از سنگهای آنرا برای آزمایش به زمین آورده است – درحدود چهار ونیم میلیار سال میگذرد،
و در همین مراکز آموخته میشود که از پیدایش انسان هوشمند درروی زمین بیست میلیون سال بیشتر
نمیگذرد ،ودانش آموز یا دانشجوئی که حق فکر کردن دارد دشوار میتواند بپذیرد که چنین کره ای برای
روشن کرده شبها یا تعیین اوقات حﺞ و معامالت این انسانهائی آفریده شده باشد که می بایست تنها چهار و
نیم میلیارد سال بعد سر و کله آنها درروی زمین پیدا شود ،همچنان که نمیتواند بپذیرد که اسبها و االغهائی
که صد وپنجاه میلیون سال از پیدایش آنها درروی زمین میگذرد تنها بمنظور سواری دادن به حیوانات
دوپائی خلق شده باشند که میبایست دست کم صد وسی میلیون سال بعد ازخود آنها برروی همین زمین
پیدا شوند ،و تازه خود این حیوانات دوپا بعد ازکوتاه مدتی ابزارهائی بنام راه آهن و کامیون برای خویش
اختراع کنند که اصوال نیاز آنها را به استفاده ازاین زبان بسته ها برای حمل ونقل برطرف کند و زحمت چند
میلیون ساله جهان آفرینش رادراین مورد حاصل گذارد.
دو قرن پیش ولتر دردیکسیونر فلسفی خود نوشت که این گفته کتاب مقدس که آسمان و همه آنچه درآن
است بخاطر کره زمین و آنهم موجود خاصی ازموجودات این کره آفریده شده است ،مثل این است که
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بگویند خداوند همه کوهستانها را آفرید و یک ذره شن رانیز درگوشه ای ازآنها آفرید ،و نتیجه گیری کنند
که همه این کوهستانها به خاطر این ذره شن آفریده شدند.
اگر چنین پرسشهائی دردورانهای جهل وتعصب قرون وسطائی جز برای اقلیتی بسیار معدود مطرح نمیشد،
وتازه برای این گروه معدود نیز امکان طرح آنها یا بحﺚ درباره آنها وجود نداشت ،امروز درجهانی که
سطﺢ آموزش درهمه جای آن بصورتی پیگیر باالتر میرود و طرح و بحﺚ همه مسائل درآن روز بروز
تعمیم بیشتری پیدا میکند ،دیگر نه میتوان از طرح چنین پرسشهائی جلو گیری کرد ،نه میتوان آنها را بی
پاسخ گذاشت ،و اگر مومنین قرون گذشته اصوال اجازه تردیدی دراصالت بیچون و چرا ی متون مقدس را
نداشتند و بفرض آنهم که میداشتند برایشان دراین زمینه امکان مراجعه به هیچ پژوهش قبلی نبود ،امروز که
نوشته های هزاران کارشناس و پژوهشگر در همه این زمینه ها حتی درکشورهای جهان سومی نیز
دردسترس مراجعه کنندگان قرار گرفته است دیگر نمیتوان راه را بر کنجکاوی هیچ انسان قرن بیست و یکم
بست و نمیتوان هم این کنجکاوی را با تکفیر و اتهام و چماق جواب داد .وقتی که چنین باشد ،به ناچار
درمورد بسیاری از مسائل مربوط به واقعیتهای مذهبی ،بخصوص آنجا که مذهب بخواهد ازمرزهای واقعی
خود فراتر رود و حکومت و سیاست را نیز دراختیار خویش گیرد ،برای او پرسشهای فراوانی مطرح میشود
که غالبا ازدیدگاه واقعیتهای علمی یا اجتماعی یا اقتصادی و یا فرهنگی دورانی که درآن زندگی میکند
جواب قانع کننده ای برای آنها نمییابد.
مثال ازخود میپرسد که اگر خدای او خدای واحد همه جهانیان است و بنابراین میباید به همه آفریدگان خود
به یک چشم بنگرد ،چرا باید این خدا پیام خویش را ازطریقی که بتوان یکسان به همه آنان ابالغ شود بر
آنها نفرستاده باشد ،بلکه تنها برای مردم سرزمین کوچکی که بیش از  ۱ / ۵٠٠٠دنیای مسکونی وسعت
ندارد ،آنهم نه ازطریق یک پیﻐمبر ،بلکه ازطریق  ۱۲۴٠٠٠پیﻐمبر یهودی فرستاده باشد ،وبرای خویشاوندان
عرب همین یهودیان فقط از طریق چهار پیﻐمبر عرب ،ودربیرون ازاین دو برای هیچیک ازدیگر ملتها و
نژادها و اقوام پنﺞ قاره جهان اصوال پیامی نفرستاده باشد؟ و برای چه باید این خدا دریکجا به زبان عبری به
بندگان خود پیام فرستاده باشد ،در جای دیگر به زبان آرامی و جائی دیگر به زبان عربی ،و بجز این سه
زبان ،بیش ازسه هزار زبان بزرگ و کوچک دیگری را که درحال حاضر پنﺞ میلیار نفر ازمردم جهان با آنها
حرف میزنند بکلی نادیده گرفته باشد؟ و چرا باید این خدا یک جا خود را یهوه نامیده باشد و جای دیگر
این نام را به اهلل تﻐییر داده باشد ،درصورتیکه شناسنامه های هیچیک از پیﻐمبران دیگرش  :آدم ،نوح،
ابراهیم ،یعقوب ،موسی ،و بقیه را تﻐییر نداده است؟ و اصوال چرا باید برای ابالغ حقائقی واحد به یک پیام
واحد اکتفا نکرده و بدنبال آنها پیامهائی دیگر فرستاده باشد؟ و چرا باید تنها در فاصله چند صد سال
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بسیاری از محتویات این پیامهائی که ازجانب خدائی واحد فرستاده شده اند با یکدیگر اختالف یافته باشند
و گاه شامل ضد و نقیض ها و اشتباه ها و ناسخ و منسوخ ها ئی باشند که تاکنون هشتاد هزار ازآنها شمارش
شده اند؟
و بازهم از خود میپرسد که درشرایطی که جامعه بشری تالش پیگیر خود را براستقرار هرچه بیشتر حکومت
قانون و عدالت درروی زمین متمرکز کرده است وتنها درطول یک قرن بیش از یکصد میلیون نفر ازمردم
آن درمبارزه با رژیمهای خود کامه جان باخته اند ،چرا باید همین مردم از آسمان پیام خود کامگی مطلق
دریافت دارند ونه تنها ملزم به قبول آن باشند بلکه ملزم به ستودن آن نیز باشند؟ چرا باید یکجا اززبان
فرمانروای آسمان بشنود که من خدای مقتدری هستم که برهر کﺲ که بخواهم لطﻒ میکنم و هر کﺲ
راهم که بخواهم ذلت میدهم ،از یعقوب جانبداری کردم زیرا ازاو خوشم می آمد ،و برادرش عیسو را زیر
دست او قرار دادم زیرا از او متنفر بودم ،و وای برکسی که ازمن دلیل بخواهد زیرا که مگر کوزه ازکوزه
گر میپرسد که چرا مرا چنین ساختی؟ (تورات ،سفر خروج ) ،و جای دیگر بشنود که  :ای آدم ،توکیستی
که درکار خداوند فضولی کنی و از او بپرسی که چرا چنین کردی و چرا چنان نکردی؟ تو کیستی که
ازخدا جواب میخواهی؟ (انجیل ،رساله پائولوس به رومیان ) ،و باز جای دیگر ازخود همین خدا بشنوند که:
خداوند هرکﺲ را که بخواهد هدایت میکند و هرکﺲ را نیز که بخواهد درگمراهی نگاه میدارد ،هرکﺲ را
که بخواهد عزیز میکند و هرکﺲ را هم که بخواهد ذلیل میکند ،به هرکﺲ که بخواهد همه چیز میدهد و
ازهرکﺲ که بخواهد همه چیز رامیگیرد ،هر که را بخواهد مسلمان کند دلش را به اسالم مایل میکند و هر
کﺲ را که بخواهد کافر نگاه دارد ازپذیرفتن ایمان باز میدارد ،و بعضی رابر بعضی دیگر برتری میدهد تا
عده ای بتوانند عده دیگر را به خدمت خود گیرند ،و چنین است کار خدا که هر آنچه خواسته باشد میکند،
ودرکرده او چون و چرا نمیتوان کرد ( قرآن ،بترتیب سوره های ابراهیم ،آل عمران ،انعام ،زخرف ،انبیاء ).
و باز ازخود میپرسد که چرا باید حکومت مطلقه این خدا بسیار بیشتر ازآنکه از عطوفت ومحبتی نشان داشته
باشد که برازنده آفریدگار است برترس و ارعابی متکی باشد که عادتا دیکتاتورهای روی زمین بر آن تکیه
میکنند؟ چرا باید این خدا ازبندگان خود عبودیت مطلق بطلبد و بابت کمترین سرپیجی ازاین عبودیت
بدانان نهیب آتش سوزان و مار و عقرب و تازیانه دوزخ دردهد؟ وچرا باید برای تسجیل این عبودیت بدانان
عقده گناه تزریق کند تا همواره بابت خطائی که پدر و مادرشان درباغ بهشت مرتکب شده اند بدهکار او
باشند؟ و چرا باید خدائی که منطقا درحد اعالی بی نیازی است مانند بسیاری اززمامداران زمینی متوقع آن
باشد که تملقش رابگویند تا مستحق صله شوند ،و برایش گنبد و بارگاه بسازند تاازاو پروانه رفتن به بهشت
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بگیرند؟ و چرا باید برآورده شدن حاجات خود را نه دررفتن پاکدالنه به راه او ،بلکه درشفاعت کاهنان یا
قدیسان یا امامان و امامزادگان به درگاه او بجویند؟
و باز میپرسد که چرا درشرایطی که درروی زمین مسئوالن ژنوسیدها به دادگاههای بین المللی جنایتکاران
علیه بشریت خوانده میشوند ،باید درآسمان خداوند به پیﻐمبرش فرمان کشتار دسته جمعی بدهد واورا
مﺄمور کند که نه تنها زنان و کودکان بلکه گاوان و سگان و گربه های شهرهای تسخیر شده راازدم شمشیر
بگذراند؟
چرا باید خود این خدا درعرض یکشب چند صد هزار نخست زاده خانواده های مصری و حتی نوزادگان
حیوانات آنها را بدست خویش بکشد؟ وچرا درشریطی که کالهبرداری و دزدی درروی زمین جرمی
آشکار شناخته میشود ،باید این خدا درآسمان ازطریق پیﻐمبر اولوالعزم خود قوم برگزیده خویش را مﺄمور
کند که هرچه بیشتر از همسایگان مصری خودشان طال و نقره به امانت بگیرند تا آنها را درخروج ازاین
کشور باخود ببرند؟ وچرا باید همه این کشتارها ،و همه این توطئه گریها و دزدی هائی که درروی زمین
مجازات اعدام یا زندان دارند ،درکتاب های مقدس درهاله تقدس جای گیرند و خاطره آنها بصورت اعیاد
مذهبی جشن گرفته شود؟ چرا باید این خدا زنانی را که خودش آفریده است بی آنکه دراین باره ازآنها
نظری خواسته باشد ،تاپایان عمرشان نیمه مردان به حساب آورد ،شهادتشان را نصﻒ شهادت مرد قرار دهد
و ارﺛیه آنها را نصﻒ ارﺛیه برادرشان ،و به شوهرانشان اجازه داشتن چندین زن دیگرنیز بدهد درحالیکه
خودشان رادرزیر چادر اجازه ادای بیش از پنﺞ کلمه دربرابر مردان ندهد؟ و چرا باید کسانی ازآفریدگان
خویش رابرده کسان دیگری قرار دهد که پول بیشتری دارند یا شمشیر برنده تر ،ولی حقوق انسانی بیشتری
ندارند؟ و چرا باید مشروعیت این و آن بی عدالتی راتنها درگرو این بگذارد که " مردان را بر زنان برتری
است" و یا "خداوند خود برخی از بندگان خویش را بربرخی دیگر برتری داده است تا آنانرا به خدمت
خود گیرند؟" ،و چرا باید به گفته صاحبنظری معاصراین خدایان عطش خون داشته باشند و پیوسته قربانی
بطلبند؟ و تازه دراین صورت نیز چرا باید آئینهای توحیدی این قربانی را دقیقا ازراهی تجویز کنند و آنرا
"ذبﺢ حالل" بدانند که بیشترین رنﺞ وعذاب را برای قربانی همراه داشته باشد؟ و چرا باید ده ها صفحه از
نخستین کتاب توحیدی تنها به نحوه پاره کردن گلوی گاو و گوسفند یا شکستن گردن االغ اختصاص
داشته باشد؟
ازهمه باالتر این جوان میپرسد که چرا باید پیام عدل و مساوات آسمان ازطریق شمشیرهای خون چکان
زمینی به مردمان ابالغ شود که مسلما آفریدگار آنان میتوانسته است راهی بهتر ازاین برای هدایتشان یافته
۳6

فصل اول :سیری در تاریخ مذاهب

بیخدایی مدرن

باشد؟ وچرا باید حقانیت یک آئین درگرو قدرت بازوی شمشیر زنان آن باشد ،یعنی برای استقرار حکومتی
آسمانی درست همان راهی برگزیده شود که مﻐوالن و تاتاران برای تحمیل حکومتهای زمینی خود بدان
رفتند؟ و چرا فی المثل باید مورخان جهان اسالم درباره نحوه ابالغ پیام توحیدی اسالم به ایرانیانی که خود
نیز آئینی توحیدی داشته اند گزارش داده باشند که  ":درجنﮓ جلوالء آنقدر ازایرانیان کشته شدند که تمام
دشت و صحرا ازاجساد آنان پوشیده شد و ازآنرو بود که این جنﮓ را جلوالء (پوشیده) نام دادند ،و آن
اندازه اززنان و کودکان ایرانی به اسارت گرفته شدند و به بردگی دربازارهای مکه و مدینه فروخته شدند
که خدای داناد ،و گویند که شمار آنان فزون از  ۱۳٠٠٠٠نفر بود ،ودرهمین جنﮓ سی هزار هزار (سی
میلیون ) مثقال طال ازجانب فاتحان به غنیمت گرفته شد ،بجز آن صد هزار دینار زر وهزار هزار درهم سیم
که سعد وقاص برای شخص خود به غنیمت گرفت و تاقسمتی ازآن سرائی مجلل در ده فرسنگی مدینه
برای خود ساخت "( ابوحنیفه دینوری دراخبارالطوال ،مقدسی دراحسن التقاسیم ،طبری دراخبار الرسل و
الملوک)  ،و جوانی که این رامیخواند با منطق یک انسان پایان قرن بیستم از خود میپرسد که آیا کشتن بی
دریﻎ مردمی که اصوال از مفهوم پیام تازه بی اطالع بوده اند ،و اسیر گرفتن زنان و کودکان آنان و
فروختنشان دربازارهای مکه و مدینه ،به غارت بردن دارائی آنها ،بهترین راهی بوده است که یک خدا ی
توحیدی میتوانسته است برای برقراری حکومت آسمانی خود درروی زمین انتخاب کند؟ و تازه آیا
درچنین صورتی نیز این خدا درمحاسبه خود اشتیاه نکرده است؟ زیرا که اگر پیام او میتوانسته است از راه
شمشیر بخش بزرگی ازجهان را فرا گیرد ،بناچار همین پیام با کند شدن همین شمشیر محکوم بدان بوده
است که برای بخش بزرگ دیگری ناشنیده بماند ،و ازکار افتادن کامل این شمشیر این مفهوم را داشته باشد
که همین جهان مقتدر اسالمی مستعمره شمشیر کشان دیگری شود که توانائی بیشتری برای این شمشیر
کشی داشته باشند؟
و باز ازخود میپرسد که اصوال چرا باید خدا گروهی ازبندگان خود را مﺄمور مسلمان کردن گروهی دیگر
کند ،درشرایطی که درکتاب آسمانی خویش تصریﺢ میکند که اختیاررستگاری یا گمراهی همه این
بندگان با خود اوست" :و اگر خود ما میخواستیم همه مردمان را به راه راست هدایت میکردیم ،ولی وعده
ما تخلﻒ ناپذیر است که جهنم رااز اجنه و از آدمیان پرکنیم " بی آنکه مشخص شود که چرا باید جهنم
ازاین آدمیان و ازاین اجنه ای پر شود که خود آنها درآنچه میاندیشند و میکنند تا بدین اندازه بی اختیارند؟
و بازهم ازخود میپرسد که چرا باید پیام آوری توقع آن کند که مردم ادعای پیام آوری اورا آسان بپذیرند،
بی آنکه دلیلی جز آنچه خود میگوید براصالت چنین رسالتی بدانان ارائه کرده باشد؟ ولی ازهمین مردم
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بخواهد که ادعای احتمالی پیام آورانی دیگر را درهمین شرایط وبا همین مشخصات رد کنند؟ دردیکسیونر
فلسفی ولتر درارتباط با این پرسش میتوان خواند که  " :خود من روز هجدهم فوریه سال  ،۱٩۶۳دقیقا
درلحظه ای که خورشید وارد برج حوت میشد به آسمان رفتم و اندکی بعد دوباره به زمین باز گشتم .البته
این سفررا با براق محمد نکردم ،باکالسکه آتشین الیاس نبی یا اسب بالدار سن جرج یا خوک مقدس سن
آنتوان نیز نکردم .دراین معراج خیلی چیزها درآسمان دیدم که حاال هیچکدام از آنها را به یاد ندارم .با این
وجود حاضر نیستم درصحت گفته من تردیدی کنید ،همانطور که پیش از این درصحت ادعاهای دیگران
تردیدی نکرده بودید".
همه این پرسشها وبسیار پرسشهای دیگری نظیراینها ،چه کارگردانان کنیسه وکلیسا ومسجد بخواهند وچه
نخواهند ،برای نسل نوخاسته ای که روز بروز بیشتر از آموزش پیشرفته جهان امروز و آموزش پیشرفته تر
جهان فردا بهره میگیرد مطرح خواهد شد ،و خواه ناخواه نیز این نسل نوخاسته که بیش ازپیش بصورت
نسلی بالﻎ و نه صﻐیر فکر میکند خواستار پاسخهائی روشن برای آنها خواهد بود ،بااین ویژگی خاص که
این بار این پاسخها را تنها دربعدی محلی ،یعنی دردرون جامعه خود وکشور خود و مذهب خود نخواهد
جست ،بلکه دربعدی جهانی یعنی دردرون همه جامعه بشری و درراستای همه سرزمینها و همه آئینها
جستجو خواهد کرد ،زیرا که امروز ،برای نخستین بار درتاریخ بشریت ،فواصل ارتباطی عمال ازمیان
برداشته شده اند و هرجای روی زمین میتواند در هر لحظه روز یا شب یا هر جای دیگری در روی زمین در
ارتباط باشد .حاصل چنین ارتباطی این است که انسان های آغاز قرن بیست و یکم از باالی سر مرزهای
جﻐرافیائی و نژادی و زبانی و مذهبی و سیاسی دیروز و امروز منظما با یکدیگر نزدیکتر و نزدیکتر میشوند،
و گسترش روزافزون وسائل نقلیه زمینی و هوائی و دریائی ،و دستگاههای روابط جمعی  :رادیوها،
تلویزیونها ،مطبوعات ،ووسائل پیشرفته تکنولوژیک :تلفن ﺛابت ومتحرک و فکﺲ و اینترنت ،آنها را پیوسته
بیشتر درتماس قرار میدهد و بناچار زندگی روزمره مادی وفرهنگی آنانرا نیز بیکدیگر وابسته تر میکند.
لباسها وخوراکیهایشان یکسانتر میشوند ،ترانه های موسیقی مشترکی را میشنوند و فیلمهای سینمائی مشترکی
را می بینند ،دروس تحصیلی مشترکی را می آموزند و با سیستمهای پزشکی وجراحی مشترکی تحت درمان
قرار میگیرند و فعالیتهای ورزشی مشابهی دارند ،با مسائل اقتصادی و اجتماعی غالبا مشابهی نیز دست به
گریبانند که برای آنها از طریق غالبا مشابهی راه حل میجویند.
در چنین شرایطی الزاما بسیاری ازجدائی ها جای خود را به نزدیکی میسپارند ،وبسیاری ازآنچه پیش ازاین
در گذشته بصورتهائی خونین این مردم رارویاروی هم قرار میدادند این بار آنانرا درکنار هم مینشانند،
ویکی از اصولی ترین این جدائی های مذهبی اند .جوان آموزش دیده آغاز هزاره سوم نمیتواند درمورد
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چنین جدائی ،آنطور فکر کند که پدران و مادران اونه تنها درنیمه قرون وسطائی هزاره دوم ،بلکه حتی
درقرن نوزدهم و بیستم آن فکر میکردند ،زیرا دیگر نه مذاهب بصورت کالسیک خود برایش قابلند ،نه
جدائی ها ی گذشته مذهبی برایش قابل توجیحند ،نه براداشتهای سنتی این مذاهب پاسخگوی مشکالت و
مصائب زندگانی قرن بیست ویکمی ا و هستند  .و نه تنها برداشتهای علمی و تاریخی و اجتماعی این
مذاهب برای او ازاعتبار افتاده اند ،قوانین و مقرراتی هم که اینها به صورت قوانینی آسمانی و ابدی بدو ارائه
کرده بودند دیگر برایش قابل قبول نیستند ،به این دلیل روشن که هرقانونی میباید چه درسطﺢ جوامع
مختلﻒ و چه درسطﺢ همه جامعه بشری بطور مستمر درتﻐییر باشد تا بتواند پاسخگوی شرایط و نیازهای
زمان خود باقی بماند .دمکراسی و رکن بزرگ قوه مقننه آن اصوال برای همین بوجود آمده اند که ملتها
بتوانند بصورت منظم برقوانین ومقررات خود نظارت کنند و طبق مصالﺢ خویش به تعدیل یا تﻐییر آنها
بپردازند ،درصورتیکه یک مذهب توحیدی از آغاز اعالم میکند که کلیه قوانینی که آورده است قوانینی
هستند که از جانب آسمان برای همیشه وضع شده اند
و افراد بشر حق دخل و تصرف درآنها را ندارند .نتیجه این میشود که آن قوانینی که به هنگام اعالم آنها
درتورات و انجیل وقرآن قوانینی مترقی و جامع به حساب می آمدند ،با گذشت زمان وبه اقتضای تﻐییر
شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بصورت قوانینی درمی آیند که دیگر نه مترقی هستند و نه
پاسخگوی نیازهای جوامع ،وچنین قوانینی تنها میتوان با چماق و پاسدار و گلوله – آنهم برای مدتی محدود
– رعایت شوند .آنچه امروز درسراسر جهان "توحیدی " دراین راستا میگذرد فریبکاری حساب شده ای
بیش نیست ،زیرا درعین آنکه درهمه این جهان سخن ازمذهب و از احترام به شعائر آن میرود ،درهیچ
کشوری ازدنیای مسیحیت و یهود ،و با استثنائی چند درهیچیک ازپنجاه و دوکشور جهان اسالمی،
مقررات قضائی تورات و انجیل و قرآن درعمل رعایت نمیشود .حتی جمهوری والیت فقیه با همه آنکه
درآغاز کار خود ادعا کرده بود که اولین حکومت واقعی اهلل درروی زمین است درطول بیست سال عمر
خود الزاما بسیاری از آنچه را قوانینی الیتﻐیر الهی اعالم کرده بود بی سر وصدا تعدیل کرده است و بسیاری
دیگر را بکلی نادیده گرفته است ،بطوریکه امروزه از"اسالم ناب محمدی " آن شیر بی یال و دم و اشکمی
بیش باقی نمانده است.
منشور جهانی حقوق بشر که درسالهای بعد از جنﮓ جهانی دوم تنظیم شده درچندین ماده از مواد سی گانه
خود بکلی متناقض با قوانینی است که در کتابهای مقدس هرسه آئین یهودی و مسیحی و اسالمی درهمان
زمینه ها آمده اند ،واین خود اعتراف آشکاری است براینکه امضا کنندگان منشور خودشان به تﻐییر ناپذیری
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قوانینی ﺛابت و ابدی آسمانی اعالم شده اند اعتقادی ندارند ،وبفرض هم که داشته باشند اصوال امکان
اجرای آنهارا ندارند.
همه کشورهای روی زمین درحال حاضر برلﻐو قاطع اصل بردگی تﺄکید گذاشته اند  .با این وجود دومیلیارد
مسیحی جهان همچنان درکتاب مقدس خود میخوانند که "ای غالمان ،شما باید با همان اشتیاقی از اربابان
زمینی خود اطاعت کنید که ازارباب آسمانی خود عیسی مسیﺢ اطاعت میکنید" ،و بیش از یک میلیار
مسلمان جهان همچنان درکتاب آسمانی خود میخوانند که " چگونه مرد آزادی را که ما بدورزق فراوان
عطا کرده ایم با بنده ای هیچگونه اختیاری ازخود ندارد برابر میتوان گذاشت "؟
منشور جهانی حقوق بشر بر تساوی حقوق کامل مرد و زن تﺄکید گذاشته است .باوجود این مسیحیان جهان
همچنان درکتاب مقدس خود میخوانند که " سر هر مردی مسیﺢ است ،ولی سرهرزنی شوهر اواست،
وزنان باید طوری از شوهران خود اطاعت کنند که ازخداوند اطاعت میکنند " ،ومسلمانان جهان نیز
همچنان درکتاب مقدس خویش میخوانند که " مردان را برزنان برتری است ،زیرا خداوند چنین خواسته
است که برخی ازبندگان او بربرخی دیگر برترباشند".
درمنشور جهانی حقوق بشر تصریﺢ شده است که هرفردبشری حق دارد مذهب خودرا آزادانه برگزیند
وآزادانه تﻐییر دهد .بااینوصﻒ یهودیان و مسیحیان همچنان درکتاب مقدس خود میخوانند که " هرکﺲ
ازشما که برای خدائی غیر ازیهوه قربانی بگذرانید ،البته هالک شود و هر کﺲ نیز که نام یهوه را با بی
احترامی ببرد البته سنگسار شود" ،ومسلمانان نیز همچنان درکتاب آسمانی خود میخوانند که " هرکﺲ
ازشما که ازدین خود برگردد اورا دردنیا و آخرت عذابی الیم خواهد بود وخدا و مالئک و مردمان همه بر
آنان لعنت خواهند کرد و جاودان درجهنم جای خواهند گرفت که درآن عذاب خدا براوهرگز تخفیﻒ
نخواهد یافت" ،و درقوانینی مذهبی خویش نیز میخوانند که مرتد نه تنها ازعضویت درجامعه اسالمی طرد
میشود ،بلکه حقوق مدنی خود را نیز ازدست میدهد :نکاح او با زوجه اش باطل میشود ،غالمان و کنیزانش
آزاد میشوند و اموالش بنفع بیت المال مصادره میشود ،واگر زن باشد آنقدر درزندان میماند تا یا توبه کند و
یا بمیرد.
جهان مسلمان درسال  ۱۱١۱منشور جداگانه ای نیز بنام " اعالمیه حقوق بشر اسالمی " وضع کرده است.
دراین اعالمیه  ۱۳نوع حقوق سیاسی و اجتماعی ،با قاطعیتی حتی بیش ازآنچه درمنشور جهانی حقوق بشر
آمده برسمیت شناخته شده اند که ازجمله آنها حق آزادی مذهبی ،آزادی عقیده و فکر و حقوق اقلیتها
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است ،حقوقی که تقریبا همه آنها با آنچه دراین باره درمتون مذهبی اسالمی آمده است تناقض آشکار
دارند.
هفته نامه فرانسوی نوول ابسرواتور اخیرا دربررسی مفصلی که بصورت گروهی دراین زمینه انجام داده بود
از زبان فرید ،جوان مسلمان افریقای شمالی درپاریﺲ ،نوشت":مذهب من رابطه قلبی من با آفریدگار من
است ،ولی این خدا پرستی من خداپرستی پدران من نیست که میباید الزاما ازطریق قوانین وتشریفات معینی
بگذرد .من خودم رامسلمان میدانم ،ولی این مسلمانی را فقط دردرون یک برداشت جهانی قبول دارم،
مثالنمیتوانم بفهمم که خدائی که همه کائنات را میگرداند و برای او اینهمه مسائل وجود دارد که باید
برآنها نظارت کند چرا باید این را که من درگوشه قهوه خانه ای بنشینم و گیالس آبجو خودم را بنوشم
جسارتی به خودش تلقی کند؟ تصور میکنم که ناخودآگاه ایمان را جانشین شریعت کرده ام  .به اسالم
فرهنﮓ خیلی وابسته ام ،ولی به اسالم مذهب بسیار کمتر .اسالم من بیشتر یک اسالم فردی است که آنرا
آزادانه پذیرفته ام ،نه آن نوع اسالمی که پدرانم پیشاپیش برای من خواسته اند .فکرنمیکنم که بتوانم چنین
اسالم پدرانم را به پسر آینده ام منتقل کنم".
همین هفته نامه دریک گزارش بعدی که درژانویه  ۱۱١١ازفرستاده مخصوص خود به قم دریافت داشته
بود ،درهمین راستا نوشت" :درسرزمین بنیادگرائی ،مسجد ها بیش ازپیش خالی میشوند و ایمان ها بیش
ازپیش کاهش مییابند .اسالم ایرانی که اکنون به شعار و مقنعه و نماز جماعت محدود شده است مانند
صدفی خالی روزبروز از محتوای معنوی خود تهی تر و به یک سناریوی تکراری خسته کننده نزدیکتر
میشود .شمار هرروز بیشتری از ایرانیان که ازامر به معروفهای سنتی عمامه داران بستوه آمده اند ،با قید اینکه
هویتشان فاش نشود اعتراف میکنند که نه تنها ازاسالم بلکه ازهرگونه اندیشه مذهبی دورشده اند ،و کسانی
از آنها نیز آشکارا خود را خداناشناس میخوانند .آیت اله حائری یزدی ،فرزند یکی از رهبران درجه اول
پیشین جهان تشیع ،که دیپلمه ازچندین دانشگاه امریکائی و متخصص بررسی تطبیقی فلسفه غربی و فلسفه
اسالمی است ،درحالیکه دستش از پارکینسن و درعین حال ازخشم میلرزید ،به من گفت :این دیوانه هائی
که حکومت بنام اسالمند ،خودشان بزرگترین ویرانگران اسالم هستند ،زیرا نمیفهمند که دنیای امروز دنیای
قرون وسطی نیست .پسر سی ویک ساله یک آیت اله دیگر درهمین زمینه به من گفت  :آنچه انقالب
اسالمی نامیده شده ،مذهب را ازمرزهای معنویت واخالق بیرون کشیده است تا آنرا مستقیما رویاروی
مسائل روزمره یک جامعه و یک ملت قرار دهد .درحال حاضر نه خود مسئوالن برداشت روشنی ازاسالم
دارند ،نه مردم چیزی ازآن سر درمی آورند .واقعیت این است که کمربند اسکوالستیک اسالمی ترک
برداشته است.
4۱

فصل اول :سیری در تاریخ مذاهب

بیخدایی مدرن

وقتی که سخن ازرژیم حکومتی الئیک به میان می آید ،این اصطالح تقریبا درهمه دنیای مسلمان مرادف با
المذهبی یا مذهب بودن تلقی میشود ،درصورتیکه مفهوم آن ،چنانکه در هر دائره المعارف و
هردیکسیونری میتوان یافت ،به سادگی جدائی حکومت ازمذهب وبه عبارت دیگر عدم دخالت دین و
سیاست دراموریکدیگر است.
دریک حکومت الئیک دین رسمی دولتی وجود ندارد ،ولی افراد کشور درداشتن یا نداشتن مذهب یا
پیروی ازهر مذهبی که داشته باشند آزادند و دولت همچنان که حق تحمیل یک مذهب خاص را برآنان
ندارد ،حق جلوگیری از مذهب رانیز ،آنچنانکه فی المثل دررژیمهای کمونیستی قرن حاضر معمول بود،
ندارد.
تا پایان قرن هجدهم تقریبا درهیچ کشوری رژیم الئیک بمفهوم امروزی آن وجود نداشت ،واین نحوه
برداشت از حکومت عمال بدنبال جنبش فلسفی و فکری آزاداندیشی اروپای "عصر فروغ " برقرار شد ،که
دیگر به کلیسا اجازه نظارت بر فعالیتهای مذهبی و مخالفت با پژوهشها و عملکردها ی جهان دانش را نداد،
و دیگر از همه اینها بنام اعمال شیطانی ومتناقض با متون مذهبی (که درطول قرون هزاران اندیشمند و محقق
و آزاداندیش به اتهام آن به زندان یا شکنجه یا چوبه دار و یا درون شعله های آتش فرستاده شده بودند)
"ممانعت شرعی" به عمل نیامد.
در دو قرن اخیر ،کشورهای مختلﻒ جهان یکی پﺲ ازدیگری یا رسما ویا عمال این نحوه حکومت را برای
خود برگزیده اند ،وازسال  ۱۱۴١اصوال این برداشت یکی ازاصول زیربنائی منشور جهانی حقوق بشر قرار
گرفته است .درحال حاضر درمیان  ۱١١کشورعضو سازمان ملل متحد تنها  ۱٩کشور بصورت مذهبی اداره
میشوند که بجز واتیکان همه آنها کشورهای اسالمی هستند .درجهان مسیحیت و درجهان بودائی و برهمائی
و شینتوئی حتی یک حکومت مذهبی باقی نمانده است ،و اسرائیل نیز با آنکه امروزه عمال بدست خاخام
های افراطی خود اداره میشود ،ازنظر قانون اساسی خویش یک دولت الئیک است .با اینهمه شاید نیازی
بدین تذکر نباشد که درسراسر جهان مسیحیت ،با بیش از دومیلیارد نفر جمعیت ،همچنان کتاب مقدس
(بیبل) کتاب مقدس بشمارمی آید ،و همچنان قوانینی ازقبیل سنگسار ،قصاص ،برده داری ،تبعیضات
جنسی ،حرام و حالل ،قربانی ،ازنظر مذهبی قوانینی تلقی میشوند که توسط خود خداوند درکوه سینا به
موسی ابالغ شده اند ومیباید تا پایان جهان به اعتبار خود باقی باشند .حتی درامریکای مذهبی که خود را
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اورشلیم روی زمین میداند ودرآن هریکشنبه میلیون ها نفر به کلیسا ها میروند و بیش ازدویست فرقه مختلﻒ
بنام مسیحیت فعالیت میکنند ،نه هیچکﺲ خود را ملزم به اجرای این قوانین الیتﻐیرالهی میداند ،نه کلیسا و
سازمانهای متنفذ مذهبی بخود اجازه تذکری را درهیچیک ازاین زمینه ها به مراجع اجرائی یا مقننه یا
قضائی کشور میدهند .وقتی هم که کلیسا با تمام نیروی خود علیه کنترل موالید به مبارزه برمیخیزد ،درهمین
کشور مذهبی زورش به این کار نمیرسد.
کشورهای شانزده گانه ای که درجهان امروز با مارک "اسالمی " اداره میشوند همگی کشورهائی جهان
سومی هستند که ازنظر نوع حکومت درشرائط یکسانی قرار ندارند  :هفت تای آنها رسما عنوان جمهوری
اسالمی دارند (ایران ،بنگالدش ،یمن ،پاکستان ،موریتانی ،کومورو لیبی ) ،افﻐانستان عنوان امارت اسالمی
دارد و عربستان سعودی و عمان عنوان سلطان نشین اسالمی  .اندونزی رسما عنوان اسالمی ندارد ولی
بموجب قانون اساسی آن همه افراد آن باید پیرو یکی از سه آئین توحیدی باشند .سودان ،امارات عربی
متحده ،کویت ،بحرین ،قطر نیز رسمااسالمی نامیده میشوند ،ولی عمال بصورت مذهبی اداره میشوند.
هیچیک ازاین کشورها نه از سطﺢ آموزشی باالئی برخوردارند و نه از سطﺢ علمی باالئی ،وغالبا بجز عوائد
نفتی منبع درآمدی ندارند .هیچکدام نیز بصورت واقعا دموکراتیک اداره نمیشوند.
بااینهمه ،مفهوم واقعیتهائی که به تفصیل ازآنها سخن رفت این نیست که درجهان قرن بیست و یکمی و
هزاره سومی ما عصر دین به پایان رسیده است ،تنها این است که عصر برداشت کوته بینانه یا حسابگرانه
سنتی ازدین پایان رسیده و عصر تازه ای آغاز شده است که درآن انسان میتواند خود را باخدا درارتباط بیند
بی آنکه این رابطه او الزاما از مجرای مذاهبی معین و نمایندگان تام االختیاری معین بگذرد.
دراین تحول بنیادی ،که طبعا مانند هر تحول بنیادی دیگر نه میتواند یکروزه صورت گیرد و نه میتواند آسان
صورت گیرد – و بااینهمه الزاما صورت خواهد گرفت – دانش ،که این بار نه رویاروی مذهب بلکه
درکنار آن قرار گرفته است ،نمیتواند خودش جایگزین مذهب شود ،زیرا که این دواصوال قابل تعویض یا
یکدیگر نیستند  :یکی ازآنها واقعیتی ریاضی است و دیگری گرایشی عاطفی .یکی مادی است و دیگری
معنوی ،وپیشرفتهای شگفت انگیز عصر ما درزمینه اولی نه تنها نیاز روحی بشر را به دومی ازمیان نبرده ،بلکه
درست به علت همین قدرت روزافزون عنصر مادی نیاز به معنویت را افزونتر کرده است .همچنان که
دردانشگاههای جهان ما دو بخش علوم ریاضی و انسانی درکنار یکدیگرند ولی کاریکدیگر را نمیکنند،
درتمدن بشری ما نیز دوعنصر مادی و معنوی مکمل همدیگرند ولی علی البدل همدیگر نیستند .شاید
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گرایش روزافزونی که درجوامع پیشرفته جهان امروز ما به بودائیسم – ولو درصورت سطحی آن – نشان
داده میشود بازتاب گویائی ازهمین حقیقت باشد.
این واقعیت دیگر رانیز نادیده نمیتوان گرفت که درهمین جامعه پیشرفته امروز ما درعین حال گرایش
نیرومندی به بیخدائی وجود داردکه به منطق خاص خود متکی است ،هرچند که مرزهای واقعی آنرا با
آمارهای رسمی رژیمهائی چون رژیم های کمونیستی دیروز و امروز مشخص نمیتوان کرد ،زیرا که نه
قانون مارکسیسم انقالبی میتواند توده هارا قلبا ازکلیسا یا معبد جداکند ،نه قانون والیت فقیه انقالبی میتواند
آنهارا قلبا به مسجد بکشاند.
این برداشت بنیادی" فلسفی – مذهبی " که خدارا دربیرون ازکنیسه و کلیسا و مسجد میباید جست ،وبا او
جدا از خاخام و کشیش و مفتی میباید سخن گفت ،هرچند که عمدتا درجهان مسیحیت امروزی پدیده ای
ازقرون فروغ اروپا بشمار می آید پیش ازاین عصر فروغ نیز چه دردنیای مسیحی و چه درجهانهای یهودی و
مسلمان برداشتی کامال ناشناخته نبوده است ،واین سخن معروف ولتر خطاب به خداوند که  ":اگرمن
مسیحی نیستم برای این است که ترا بهتر دوست داشته باشم " پیش ازولتر نیز از زبان آزاد اندیشانی
دیگرشنیده شده است که یکی ازسرشناس ترین آنها اسپینوزا فیلسوف یهودی قرن هفدهم است.
باروخ اسپینوزا ( ،)۱۶۳۲-۱۶٩٩بزرگترین فیلسوف یهودی و یکی ازمعروفترین فالسفه جهان عرب ،ازنسل
یهودیانی بود که درپایان قرن پانزدهم پﺲ ازسقوط غرناطه و تصرف آن توسط مسیحیان ازاین کشور رانده
شده بودند .مکتب فلسفی که به دست او بنیاد گذاشته شد ،از همان دوران زندگیش بازتاب فراوانی
دراروپای قرن هفدهم پیدا کرد و با عنوان اسپینوزیسم درتحوالت فلسفی قرون بعد اروپا نیز تﺄﺛیری عمیق
بخشید .برداشتهای فکری اسپینوزا درمورد مذهب یهودی که تاحد زیادی راهگشای نهضت آزاد اندیشی
اروپا ی قرن فروغ شد درقرنی که اودر آن میزیست بکلی تازه و انقالبی بود ،بطوریکه بعدا پدر نقد علمی
کتاب مقدس لقب دادند .ماجرای تکفیر او توسط جامعه خاخام های یهودی اروپا و متن نفرین نامه معروفی
که دربیست و چهار سالگی وی علیه اوصادر شد درصفحات قبل نقل شده است.
اسپینوزا معتقد بود که نوشته های تورات نه وحی خداوند است و نه حتی نوشته های خود آن" پیﻐمبرانی"
که این کتابها به نام آنها نامگذاری شده اند .هیچیک ازاین پیامبران مسلما پیامی ازجانب خدا دریافت
نداشته اند و آنچه بیان کرده اند ،بازتاب اندیشه های شخصی آنان بوده است .بهترین دلیل این واقعیت خود
کتاب مقدس است که پراز اغالط وآشفتگی هااست ،و چون تدوین آن به دورانهای مختلﻒ تعلق دارد از
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هیچگونه همگونی و تداومی برخوردار نیست ،زیرا ریشه مطلب آن صرفا ریشه ای انسانی است و نه آسمانی
و آشفتگی آن به طبیعت متﻐیر یهودیان وابسته است .بهمین دلیل قوانین تورات نه تنها آگاهی بیشتری را
برای پیروان خود بهمراه نمی آورند ،بلکه یوغ سنگین تری نیز برگردن آنان میگذارند .معجزات تورات
هیچکدام اصالتی ندارند ،زیرا اساسا معجزه با قوانین آفرینش جور نمی آید ،گذشته ازآنکه خود تورات نیز
نوشته موسی نیست.
درمنطق اسپینوزا قوانین توراتی نمیتوانند رهنمودی برای جهان بشری باشند ،زیرا این قوانین برای یک قوم
خاص وضع شده اند ،درحالیکه جامعه انسانی نیازمند قانونی است که از نظام فراگیری عالم هستی مایه
گرفته باشد .کتاب طبیعت بازبان اعداد و اشکال ریاضی تدوین شده است و قانون حاکم برآن عقل آدمی
است که ازعقل کل جهان سیراب میشود  .معرفت واقعی ازراه اندیشه بدست می آید که موهبتی الهی است
و نه از راه ابتذال هائی که پیﻐمبران یهود نسبت داده اند .این معرفت به هرکسی اجازه میدهد که با آزادی
کامل به تفکر بپردازدبی آنکه بدین تفکر و تعمق مهر کفر وارتداد زده شود ،زیرا مرتدان و کافران حقیقی
آنهائی هستند که تعلیماتشان بجای خداشناسی کینه و نفرت ببار می آورد و آدمیان را ازحقیقت دور وبه
عبودیت نزدیک میکند .هسته مرکزی برداشتی که اسپینوزا ازدین دارد عشق به خداوند است که وی
تورات را نفی میکند ،زیرا که ازچنین عشقی درآن نشانی نمییابد.
همه این مسائل که در قرون هفدهم و هجدهم دراروپای مسیحی مطرح شدند ،درقرون اولیه اسالمی نیز
ازجانب برخی ازاندیشمندانی که ازمحیط فکری عصر خود بسیار جلوتر بودند ،به صورتهائی گاه پنهان و
گاه آشکارا مطرح شده بودند ،و به پاسخهائی کما بیش مشابه آنچه امروز بدین پرسشها داده میشود رسیده
بودند .دراین پرسشها و پاسخها نقش اصلی را عمدتا متفکرانی ایرانی برعهده داشتند ،هرچند که
آزاداندیشانی چون ابوالعالء معری و ابونواس نیز بهمین راه رفتند .این نوع آوری انقالبی اندیشمندان ایرانی
امری طبیعی بود ،زیرا که اینان ریشه درزیربنای مذهبی بسیار کهنی داشتند که متفکران جهان نوخاسته
اسالمی فاقد آن بودند .فرهنﮓ مذهبی ایرانی ،پیش ازاسالم آئینهائی چون زرتشتی و مهری و مانوی
راشکل داده و به مناطق پهناوری دربیرون ازمرزها ی جﻐرافیائی خود نیز صادرکرده بود که هریک ازآنها
تﺄﺛیری عمیق چه درآئین های غیر توحیدی بودائی و برهمائی ویونانی و رومی ،وچه درمذاهب توحیدی
یهودی و مسیحی و مسلمان برجای گذاشته بودند .ازنظر اصولی برداشتهای مذهبی این آئینهای آریائی با
برداشتهای جزمی هیچیک از آئینهای سامی ،بخصوص یهودی و اسالمی قابل تطبیق نبود .چنین تضاد
بنیادی بناچار اصالت همه آن اصول ماوراء الطبیعه راکه مذاهب توحیدی سامی برآنها پایه گذاری شده
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است برای این متفکران آزاداندیش دربرابر عالمت سئوال قرار میداد ودر نهایت به نفی مسائلی ازقبیل
پیامبری و وحی و معجزه میشد.
همچنان که قرن فروغ جهان مسیحیت درمتفکرانی چون ولتر و کانت و لسینﮓ و هگل متبلور شد ،قرن
پیش رس فروغ اسالمی نیز هشتصد سال پیش ازآن عمدتا درچهار اندیشمند برجسته ایرانی  :ابن راوندی،
سرخسی ،بلخی و به ویژه زکریای رازی تبلور یافت ،هرچند که بدین قرن و بدین عصیانگران محدود
نماند ،زیرا که دوقرن پﺲ از آنان خیام نیز به همین راه رفت ،ودرطول قرون بعد جنبش پرشکوه عرفان
ایرانی ازهمین اندیشه های مانوی مایه گرفت .تفاوت اصولی که دراین مورد میان این متفکران با
اندیشمندان اروپائی قرن هجدهم وجود داشت این بود که عصیان آنان ،به علت اینکه هنوز شرایط آموزشی
و اجتماعی جامعه آماده پذیرش افکار آنها نبود جنبه شخصی داشت ،درصورتیکه دراروپای قرن هجدهم
این عصیان بصورت یک جنبش فکری دسته جمعی صورت گرفت ،و موفقیت آن نیز از همانجا آمد.
ابن راوندی ،عالم الهیات ،فیلسوف و محقق اواخر قرن سوم هجری درتفسیر معروف خود نوشت که
هیچوقت نتوانسته است جواب قانع کننده ای درباره مسئله وجود خدا ،بدان صورتیکه در مذاهب توحیدی
توصیﻒ شده است ،بیاید .مخالفان معتدل تر او بدین اکتفا کردند که بگویند راوندی با موضوع نزول وحی
مخالﻒ بوده و عقیده داشته است که وحی واقعی قدرت ممیزه ای است که خداوند بصورتی یکسان به همه
نوع بشرعطا کرده است و به عمل تبعیض آمیزی بصورت نزول وحی برای افرادی معین نه عادالنه و نه
ضروری است .وی وقوع معجزاتی رانیز که همه پیامبران مدعی آن بوده اند یا پیروان آنان برایشان قائل شده
اند بکلی منکر بود وآنرا ابداعی خیالبافانه و افسانه پردازانه میدانست ،ودرعین حال عقیده داشت که اصل
ایرانی دوگانگی خیر وشر چه ازنظرحل مسائل این جهانی وچه ازنظر مسائل ماوراء الطبیعه بمراتب واقع
بینانه تر ازاصل توحیدی " یهودی – اسالمی ) است.
سرخسی ،دوست و هم دوره تحصیلی ابن راوندی ،که سالیان دراز سرپرست و معلم خلیفه عباسی المعتضد
در دوران ولیعهدی او بود ،در این مورد عقایدی کامال مشابه راوندی داشت و او نیز در رساله های متعدد
خود موضوع پیﻐمبری ووحی و معجزه را برمبنای همان دالیلی که درمورد ابن راوندی گفته شد انکار
میکرد .با همه حق تربیتی که او برشاگرد خود داشت ،وی پﺲ از رسیدن به مقام خالفت برای اینکه خود را
از عقیده ناشی از قیمومت اوآزاد کند او را به زندان انداخت و سرخسی ده سال زندانی ماند و بعد هم به
دستور خلیفه کشته شد .درهمه مدت زندان او ،شاگردانش هرروزه درپای پنجره زندان گرد می آمدند تا
دروس فلسفی و مذهبی اورا بشنوند ویاد داشت کنند ،وچندین رساله وی درهمین شرایط دیکته شد.
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احمد بن سهل بلخی ،اندیشمند بزرگ قرن چهارم هجری که همزمان جوانتر این دوبود ،یکی ازسرشناس
ترین علمای الهیات و درعین حال مورخ و جﻐرافیادان بزرگ عصر خود بشمار میرفت و بخصوص بالغت
او درحدی بود که وی را یکی ازسه تن بلﻐای درجه اول زبان عربی دانستند وبدو" جاحﻆ خراسان" لقب
دادند .اﺛر جﻐرافیائی معروف او صوره االقالیم یکی از عالیترین آﺛار نوع خود درجهان اسالمی شناخته شده
است ،و حدود الفلسفه او یکی ازبهترین آﺛارفلسفی ،ولی جالبترین اﺛروی تفسیری است که برقرآن نوشته و
درآن منابع واقعی بسیاری از آنچه راکه درقرآن وحی منزل معرفی شده مشخص کرده است ،منجمله
براساس مدارک روشن نشان داده است که اسامی مختلﻒ خداوند درقرآن نه از منبع وحی بلکه از منابع
سریانی آمده اند .این محقق نیز یکی از اندیشمندان چهارگانه ای بود که درقرن سوم وچهارم هجری،
نظرات آزاداندیشانه آنان کفر آمیز بشمار آمد وخودشان زندیق و مرتد شناخته شدند.
بااینهمه شاخص ترین چهره این "قرن فروغ "تاریخ اسالم که باهشت قرن فاصله پیشگام قرن فروغ جهان
مسیحیت بود ،بزرگترین پزشک دنیای اسالمی ،زکریای رازی ،ملقب به جالینوس العرب است.
مجموعه آﺛار رازی شامل  ۲٠٠تا  ۲٩۱کتاب ورساله در رشته های مختلﻒ پزشکی ،ریاضی ،شیمی،
طبیعیات ،ماوراء الطبیعه ،الهیات ،منطق و فلسفه است که تنها به عنوان یکی ازآنها میتوان از"الحاوی " دائره
المعارف پزشکی سی هزار صفحه ای نام بردکه فقط برای ترجمه التینی آن دراروپای قرن سیزدهم بیست
سال وقت صرف شد و نسخه منحصر بفردی از نخستین چاپ متن این ترجمه درسال  ۱۴١۶که اکنون
درکتابخانه بریشا نگهداری میشود دهکیلو گرم وزن دارد ،وچهارقرن تمام بهمراه ترجمه قانون ابن سینا
کتاب درسی دانشگاههای اروپائی بود.
ولی آنچه در اینجا اختصاصا مورد تذکر ما است رازی پزشک و شیمیدان و کاشﻒ الکل نیست ،بلکه
رازی متفکر و فیلسوفی است که از این دیدگاه درفلسفه اسالمی نقشی کامال استثنائی دارد ،وشخصیت او
در این زمینه میتواند در آن واحد ترکیبی ازشخصیتهای اسپینوزا و ولترو هگل ونیجه و فروید و اینشتاین
بحساب آید.
دو کتاب کامل از مجموعه هفده کتاب فلسفی رازی به نام های مخارق االنبیاء ( درنفی پیمبران) و حیل
المتنبیین (فریبکاریهای پیامبرنمایان) به شرح اندیشه ها و برداشتهای فلسفی او درزمینه خدا ومذاهب و
پیمبران اختصاص یافته است .اصل این هردو کتاب که درفهرست جامع ابوریحان بیرونی از مجموعه
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تﺄلیفات رازی ،ازآنها به عنوان "کفریات"یاد شده ازبین رفته است ،ولی بخشهائی از مطالب آنها در آﺛار
نویسندگان دیگر بخصوص درکتاب اعالم النبوه ابوحاتم رازی که خودش پیروآئین اسماعیلی بوده به
منظور رد آنها نقل شده است .مجموعه این مطالب منقول درکتابــــــهای مختلﻒ بصــــــورت یازده
مبــــــحﺚ مجزا درسال  ۱۱۳۱دریــــــک جـــــلد مستقل توسط خــــــاورشناس بــــرجســــته
آلــــــمانی  Paul Krausبا عـنوان التینی

Abu Mohamed Filii Zachariah

( Raghensis Opera Philosophica fragmentaeسیره الفلسفیه ،بخشهائی ازآﺛارفلسفی
ابومحمد بن زکریای رازی )درقاهره به چاپ رسیده ،که خود "پاول کراوس" بعد آنها را در شرحی که
درباره رازی دردائره المعارف اسالم  Encyclopedia of Islamنوشته خالصه کرده است .وی
نوشته های رازی را بی پروا ترین اظهار نظر یک فیلسوف و صاحبنظر تاریخ اسالم درباره ماوراء الطبیعه و
مذاهب وپیامبران ومسائلی ازقبیل وحی و معجزه و رسالت میشمارد و مینویسد که اصالت خاص این
اندیشمند دراین است که هشت قرن پیش ازاروپای ولتر و هگل مخالفت قاطع خود را نه تنها با تعالیم قشری
مذاهب ،بلکه اصوال با بافت فکری آنها ابراز داشت .کراوس تزهای اصولی رازی رادراین راستا چنین
خالصه میکند که  :کلیه افراد بشر با حقوقی یکسان و بصورتی مساوی بدنیا می آیند وخالق آنان
حقانمیتواند برای برخی ازآنها امتیازی خاص بردیگران قائل شود ،بدینجهت غیر قابل تصور است که خدا
کسانی از آنها را به دلخواه خود برگزیندو آنانرا از جمع دیگران جدا کند و بدانان بصورتی تبعیض آمیز
رسالت پیﻐمبری دهد تا حقیقت های اورا ازطریق وحی دریافت دارند و آنرا به زور شمشیر و ازراه جاری
کردن سیل خون به دیگربندگان وی ابالغ کنند ،درحالیکه برای این خدا آسانتر است که همین حقایق را
ازراه شعوری که خود او بدین آفریدگان خویش داده است بدانان تفهیم کند ،و اگر جز این باشد مفهوم
آن این است که یا خدا عادل نیست و یا آنهائیکه ادعای رسالت او را دارند بدو دروغ میبندند.
ازدیدگاه رازی همه آنهائیکه ازآغاز تاریخ مدعی پیﻐمبری شده اند دربدترین احتمال فریبکاربوده اند و
دربهترین احتمال تعادل روانی نداشته اند .معجزات مورد ادعای آنان یا معجزاتی که توسط دیگران بدانان
نسبت داده شده اند مطلقا بی اساساند ،زیرا قوانین جاودانی حاکم برآفرینش نمیتواند تنها بخاطراﺛبات
حقانیت فالن کﺲ ازنظرغیرقابل تﻐییر خود خارج شوند درباره تنوع مذاهب نیز رازی شدیدا نظر انتقادی
دارد ،زیرا معتقد است که این تنوع متناقض حقیقت واحدی است که این مذاهب خود را نماینده آن
میدانند ،واگر واقعا ازچنین حقیقتی نشان داشتند دیگر دلیلی نداشت که به دنبال یک مذهب مذهب دیگری
به میدان بیاید که با مذهب قبلی کال جزئا تفاوت داشته باشد .ازنظر او اگر مردمان بدنبال پیامبران میروند
بطورآگاهانه یا ناخودآگاه برای این است که اززیر بار مسئولیت شخصی شانه خالی کنند  .رازی هیچ دلیل
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قابل قبولی نمی بیند که یک ملت معین (ملت عرب)این رسالت را بنام خداوند خود قائل شده باشد که
ملتهای دیگری راکه معلوم نیست چرا ازدریافت وحی محروم مانده اند بازور شمشیر به بهشت هدایت کند.
ازنظر اومذاهب دردرجه اول عامل جنگهائی هستند که بشریت را باره و بارها به خاک و خون کشیده اند،
واضافه برآن باهرگونه تفکر آزاد و هر علمی که با اسطوره های خود آنها مطابق نباشد دشمنی دارند ،زیرا
بجای اندیشه و تشخیص عبودیت وتسلیم میطلبند .رازی هیچیک ازکتبی را که آسمانی دانسته شده اند
معتبر نمیداند و معتقد است که خداوند بجای اینکه هرچند یکبار کتابی را به زبان خاصی برای قوم معینی
بفرستد ،میتواند آدمیان را ازراه اندیشه و ادراک آنان به راه مورد نظر خویش هدایت کند بی آنکه گروهی
ازآنها رابرای اینکار مﺄمور کشتن گروهی دیگر کرده باشد  .وقتیکه یک داعی اسماعیلی ازاو میپرسد که
آیا یک فیلسوف میتواند پیرو مذهبی باشد که ازراه وحی بدو رسیده است ،جواب میدهد" چطور کسی که
خودرا فیلسوف میداند و بنا براین ادعای استدالل و منطق میکند ،میتواند این مجموعه های ضد ونقیض را
که به نام وحی بدوعرضه شده اند باور کند بی آنکه حتی حق تردیدی رادرباره آنها داشته باشد؟" بااینهمه،
رازی به درک واقعی خداوند وقوانین او ازطریق دانش وفلسفه عمیقا اعتقاد دارد و معتقد است که علم
دربسیار موارد بهتر از مذهب میتواند راهگشای حقیقت الهی باشد .پاول کراوس درپایان نقد خود
منویسد ":مکتب فکری رازی بی تردید در برگیرنده حادترین جدل فلسفی است که درقرون وسطی علیه
مذهب صورت گرفته است .بخشی ازضوابط این مکتب احتماال ازاندیشه های مانویان و بخشی
دیگرازضوابط فلسفی یونان کهن الهام گرفته اند ،ولی بیش ازهرچیز اندیشه و استدالل مستقل و نیرومند
خود رازی است که بدین برداشت پیشگامانه شکل داده است ".
الزم به یادآوری است که رازی درزندگی حرفه ای خود یکی ازنوعدوست ترین پزشکان عصرخویش
بود ،در حدی که درعین آنکه جالینوس العرب نامیده میشد طبیب الفقرا نیز لقب گرفته بود ،زیرا همواره
تنگدستان را به رایگان میپذیرفت و غالبا هزینه درمان آنانرا نیز ازکیسه خود میپرداخت ،درصورتیکه
دعوتهای پیاپی راکه از جانب امرای مختلﻒ عصر ازاو به عنوان بزرگترین پزشک جهان اسالم میشد رد
میکرد  .ازبیعدالتیهای اجتماعی چنان زنﺞ میبرد که وقتی که درپایان عمر کورشد و بدو پیشنهاد کردند که
به روش ابداعی خود او ویرا مورد عمل جراحی قرار دهند گفت که ترجیﺢ کور بماند و دوباره چشم به
زشتی هائی که عمری شاهد آن بوده است نگشاید.
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درست هزار سال بعد اززکریای رازی ،تقریبا تمام اندیشه ها و برداشتهای اورا درباره خدا ،ماوراء الطبیعه،
مذاهب ،پیمبران ،وحی و معجزه ،باشباهتی شگفت انگیز اززبان یکی ازبزرگترین نوابﻎ عصرما ،آلبرت
اینشتاین میتوان شنید ،و اتفاقا توصیفی هم که موریﺲ مترلینک ازاینشتاین بصورت" مردی که مﻐز او
واالترین جایگاه اندیشه بشری عصرمااست" میکند مشابه وصﻒ جرج سارتن اززکریای رازی در"تاریخ
علم" اواست که درآن وی یک دوران کامل از تاریخ علمی جهان را"عصر رازی" بعنوان شاخص ترین
اندیشمند عصر ،نامیده است.
کلود آلگروزیر کنونی آموزش و پرورش فرانسه که شخصا فیزیکدان سرشناسی است ،درتازه ترین کتاب
خودش بنام " خدا دربرابر دانش "( که قبال نیز چند بار دراین کتاب ازآن سخن رفته است) ،درارتباط با
دیدگاههای مذهبی و ماوراء الطبیعه اینشتاین مینویسد:
" اینشتاین خودش یهودی است ،ولی آئین یهودی را بطورکامل نفی میکندوخدای تورات راخدائی
سنگدل ،حقیر ،کینه توزو انتقامجو مینامد که شایسته هیچ احترامی نیست .کارگردانان همه مذاهب را به
شدت مورد حمله قرار میدهد و تعصبات فکری آنان را باهمین قاطعیت محکوم میکند ،و بعد ازآنکه
درهیچیک ازاین مواردجای تردیدی باقی نمیگذارد ،تﺄکید میکند که به خداعمیقا اعتقاد دارد ،وازآن
باالتر ،اصوال برای هرپژوهش علمی زیربنائی مذهبی قائل است ،زیراکه یک اندیشه واقعی علمی نمیتواند
ازیک دید کائناتی جدا باشد  .تالش جهان دانش را برای کشﻒ قوانین حاکم برکائنات ،قبول ضمنی این
واقعیت میداند که این کائنات تابع نظم مشخص است و بنابراین آفریننده ای برای این نظم وجود دارد .و
میپرسد  :آیا کوشش برای شناسائی قوانین ساده ولی ناشناخته ای که پیچیدگی ظاهری جهان آفرینش
برآنها تکیه دارد خود نمایانگر تالشی عرفانی نیست که آدمی را با آفریننده خود پیوند میدهد؟"
در ارزیابی ارتباط فرضی خدا با مذاهب ،اینشتاین دراﺛرمعروف خود"جهان ،آنطورکه من میبینم"،
مینویسد ":کسی که واقعا درک کرده باشد که سراسر کائنات برپایه قانون علت و معلول درگردش است و
بروز کمترین اختاللی دراین نظم ساختار همه جهان آفرینش رابرهم میریزد ،مطلقا نمیتواند افسانه ای بنام
معجزه را بپذیرد ،یعنی نمیتواند دراین دستگاه مافوق بزرگ جائی برای خدا یا برای مذهبی بیابد که نظم
موجود را به دلخواه خود وبا انگیزه هائی خاص تﻐییر دهد ،وبرپایه پاداش یا کیفر کارهای آدمیان قوانین
کائناتی رادرجهاتی معین به انحراف درآورد ،همانطور که انسانها نمیتوانند ازقبول مسئولیت خودبا این
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توجیه که آلتهائی دردست خدایانی فرضی بیش نیستند سرباز زنند ،و خودرا شیئی بیروحی تلقی کنند که
مسئول کرده های خویش نیست".
درجای دیگر ازهمین کتاب ،وی درباره درک سنتی جوامع بشری ازمفهوم خدا مینویسد:
"معتقدات ساده لوحانه توده ها همواره خداراموجود غول آسائی تصور کرده است که باید هم ازاوترسید
وهم در صدد جلب رضایت و عطوفتش بود ،ودرهردوحال باید بااوروابط دوجانبه برقرار کرد تا
ازرویاروئی باوی احتراز شده باشد .ولی جهان دانش براساس قانون علت و معلول همین خدا را درواقعیت
نظم بینهایت بزرگ ودر عین حال هماهنگی میجوید که برمبنای آن میتوان آینده را بهمانصورتی ردیابی
کردکه گذشته را ،وقوانین تﻐییر ناپذیر آفرینش را جلوه گاه قدرت موزون و بی تبعیضی درچنان ابعادی
دید که اندیشه بشری ،درهرحدی ازتنوع و دوربینی ،دربرابر آن حتی ذره ناپیدائی بحساب نمی آید".
تحلیل اینشتاین ازمذاهب براین اصل کلی متکی است که هرمذهبی دردرجه اول ازترس از جهان ناشناخته
مایه میگیرد ،ومینویسد که " :درتاریخ تمدن بشری ،این ترس بطورمنظم توسط طبقه ای دامن زده شده و
مورد بهره برداری قرارگرفته است که روحانیت نام دارد وبراین اساس سازمان داده شده است که خود را
رابط انسانها با قدرتهائی رعب انگیز قلمداد کند تاسلطه جوئی خویش راازاین راه تثبیت کرده باشد.
درجریان عمل گاه زمامداران ،خواه بصورت پادشاه و خواه طبقات ممتاز ،درراه حفﻆ قدرت سیاسی یا
دفاع ازمنافع و امتیازات مادی خود مستقیما ایفای این نقش مذهبی رابعهده گرفته اند وگاه نیز میان آنان و
طبقات روحانی دراین راه ائتالف نزدیکی برقرار شده است که ازاشتراک منافع این دودرامراستیالجوئی
اقلیتی ممتاز براکثریتی مطیع و استثمار این اکثریت توسط این اقلیت سرچشمه میگیرد" .وازاین ارزیابی
نتیجه میگیرد که :کاراساسی همه تشکیالت مذهبی ،اعم از کنیسه وکلیسا و مسجد ،درهرمقطع زمانی
ومکانی ،مبارزه با دانش وسرکوبی آزاداندیشان به اتهام انحراف از قوانین مقدس مذهبی بوده است ،زیرا
تثبیت حاکمیت آنان مستلزم این بوده است که پیروان مذاهب همواره صﻐیرانی باقی بمانند که حق واجازه
سئوالی را درباره اصالت بیچون و چرای آنچه به نام واقعیتهای آسمانی بدیشان عرضه میشود نداشته باشند.
اگر آئین یهودی را از پیﻐمبران بزرگ وکوچک آن جداکنند ،واگر مسیحیت و اسالم راازپیرایه های سنتی
خود بپیرایند وبه ویژه اگر آنهارا ازسلطه روحانیت هائی که درطول قرون بدانان تحمیل شده اند خالصی
بخشند ،دستیابی توده ها ی عظیم یهودی و مسیحی ومسلمان به زیربنائی مشترک یعنی به توحیدی واقعی ،و
نه آن توحید های کاذبی که بدانان ارائه کرده اند ،امکان پذیر خواهد بود.
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نتیجه گیری نهائی اینشتاین ازهمه اینها این است که خدارا ازراه مذاهب نمیتوان شناخت ،بلکه ازراه
آموزش ودانش میتوان شناخت ،و فتوای اونیز دراین مورد این است که  ":آینده هرکشور ،هرجامعه،
هرخانواده ،هرفرد ،ودرنهایت آینده جامعه بشری درگروافسانه ها و اسطوره های اجدادی نیست ،درگرو
درجه بینش یعنی درجه آموزش او است".
همچنان که درروزگاری کهن آئین های اساطیری جای خودرا به آئینهای نوخاسته توحیدی سپردند،
درجهان کنونی ما خوداین آئینهای توحیدی درجریان آنند که جای اعتبار متزلزل شده خویش را به
برداشت واقع بینانه تری از مذهب و ازاندیشه مذهبی بسپارند که این بار نه دراسطوره های ساخته و پرداخته
شیوخ و کاهنان کهن ،بلکه در دانش و بینش پیشرفته جهان پایان هزاره دوم ریشه دارد .وشمار پیوسته
بیشتری ازپرورش یافتگان این جهان نو دیگر به خلل ناپذیری بیچون و چرای آنچه کسانی ،درطول قرون،
باادعای کلید داری حقیقت مطلق به پدرانشان عرضه کرده بودند اعتقاد ندارند ،بدین دلیل روشن که تقریبا
همه این حقیقتهای " آسمانی"دررویاروئی با واقعیتهای زمینی جهان دانش یکی پﺲ ازدیگری ازاعتبار
افتاده اند.
ا اینهمه این بدین معنی نیست که تمدن جهان کنونی ازدین بریده باشد یادرجریان چنین جدائی باشد.
راست است که هم اکنون بسیاری ازمردم جهان به " بی خدائی" گرائیده اند ،ولی اکثریت بسیار بزرگتری
همچنان به گرایش عاطفی خویش نسبت به حقیقتی فراسوی جهان مادی و واقعیتهای ریاضی آن پایبند
مانده اند .آنچه گزیدگان این اکثریت واقعا میطلبند بیخدائی نیست ،شناخت اصیلتری ازخدا وپیوند معنوی
تری بااواست که الزاما ازمجرای مذاهبی معین و تشریفات و مقرراتی پیش ساخته نمیگذارد .زبان حال
واقعی اینان این گفته دلنشین سخنوری پارسی است که :
رهی جﺰ مسجد و مﻴخانه مﻴجوﻳم ،که مﻴبﻴنم
گروهی خود پرست اﻳنجا و جمعی بتپرست آنجا!

این واقعیت تاریخی دیرینه را در عین حال نادیده نمیتوان گرفت که هیچ سنت ریشه گرفته کهن را یکروزه
ترک نمیتوان گفت .سالها پیش ازاین سعدی جهان دیده ما گفته بود.
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سعدی ،به روزگاران مﻬری نشسته در دل
بﻴرون نمﻴتوان کرد  ،اال به روزگاران!

و در قرن گذشته ،صاحبنظری از جهان غرب در همین ارزیابی نوشت:
"درنهاد هرانسان بالﻎ و عاقل جهان امروزما ،حتی دربهترین شرایط فکری وآموزشی ،غالبا دوشخصیت
متفاوت نهفته است :یکی انسان مدرن ،آنچنانکه تحصیالت و مطالعات او همراه با محیط اخالقی و
اجتماعی وی آنرا ساخته اند ،دیگری انسانی کهن که خمیر مایه عاطفی او درکارگاه نفوذهای اجدادی
شکل گرفته و بر ضمیر ناخودآگاهش عمیقا نقش اندیشه ها واعتقادات گذشته ای دراز زده شده است.
درنزد بسیاری ازما درلحظات انتخاب نهائی همین ضمی ناخودآگاه است که علیرغم همه واقعیتهای پذیرفته
شده ،واکنش های اجدادی را بصورتی ظاهرا نو به میان می آورد واندیشه های میراﺛی آنانرا کلمه به کلمه
به ما دیکته میکند ،ولو اینکه این بار بدانها رنﮓ آزاداندشی زده شده باشد"( گوستاو لوبون :تمدن اعراب).
با اینهمه ،و بر مبنای همین واقع نگری ،تردید نمیتوان کردکه درشرایط نوین دانش و بینش بشری و با
جابجائی الزامی نسلها ،گرایش نوجوئی و به اصطالح رایﺞ امروزی پاکسازی مذهبی درجهان قرن بیست و
یکم بطور منظم بیشتر و پای بندیهای ناخودآگاه سنتی بصورت اجتناب ناپذیر کمتر خواهند شد ،هرچند که
درمسیر چنین تحولی طبعا همه کشورها و ملتهای جهان ما نمیتواند مواضعی یکسان داشته باشند :بخشی از
آنان که در سطﺢ باالتری ازپیشرفتهای آموزشی و اجتماعی و اقتصادی قرار دارند – و در حال حاضر
قسمت بزرگی از جهان مسیحیت و کشورهای مترقی دیگر چون ژاپن دراین طبقه اند – هم گرایش و هم
آمادگی بیشتری برای نوین نواندیشی دارند .بنیادگرائی ها و افراط گریهای مذهبی ،بخصوص درصورت
پرخاشجویانه آنها ،دیگر عمال جائی دراین جهان ندارد ،کسی درآنها از بابت نوع مذهبی که دارد یا از
بابت کمی و زیادی ایمان خود و یا درجه پای بندی خود به اجرای فرائض و مستحبات مذهبی مورد
بازخواست قرار نمیگیرد ،هرکﺲ نیز میتواند آشکارا اعالم بیدینی کند یا آزادانه مذهب خویش را تﻐییر
دهد .البته هنوز مواردی چون رویاروئی،کاتولیکهاوپروتستانهای ایرلند شمالی یا سربهای ارتدکﺲ و
مسلمانان بوسنیائی رامیتوان یافت که نشان از خشونتهای مذهبی دارد ،ولی همه میدانند که این رویاروئیها
بسیار بیش ازجنبه مذهبی ریشه سیاسی و ملی دارند .بخش دیگری ازهمین جامعه بشری که عمدتا از
کشورهای بودائی – سومین مذهب بزرگ جهان حاضر -تشکیل میشود ،هرچند که غالبا نسبت به جهان
غرب درسطﺢ پائین تری ازپیشرفتگی قرار دارد ،ازنظر ساختار فلسفی آئین خود اصوال گرایشی به خشونت
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و پرخاشگری مذهبی ندارد .بخش سومی ازاین جوامع جهانی " ،آنمیست" های افریقائی و استرالیائی و
بومیان جزائر اقیانوس آرام و نظایر آنهایند که اصوال دیدگاهی مذهبی به مفهوم سنتی آن ندارند ،وازبنیاد
گرائیها و پرخاشجوئی های مذهبی نیز بدورند.
در مقابل همه اینها ،بخشی چهارمین ازجهان مذهبی وجود دارد که همچنان درآشتی ناپذیری سنتی و
تعصبها و بنیادگرائیهای غالبا جشونت آمیز باقی مانده است ،هر چند که ریشه واقعی این همه را در
نابسامانیهای اجتماعی و سیاسی و به ویژه اقتصادی آن باید جست .تقریبا همه اعضای این بخش ازجهان را
کشورهای اسالمی تشکیل میدهند .همه این کشورهای پنجاه گانه اسالمی کشورهائی جهان سومی هستند،
باسطﺢ علمی و آموزشی پائین تراز جهان غرب وبا اقتصادهائی نابسامان ،جزدرمواردی که مصنوعا با
درآمدهای نفتی مربوط میشود .هیچیک از این کشورها ،باآنکه در قانونهای اساسی تقریبا همه آنها بر
دمکراسی تﺄکید نهاده شده است بصورت واقعا دمکراتیک اداره نمیشوند و درهیچکدام نیز حتی درترکیه
الئیک آزادی مذهبی بمفهوم اصیل آن وجود ندارد .بهمین جهت دریچه اطمینانی که درجهان مسیحیت با
واقع بینی توسط خود کلیسا گشوده شده است دراین جهان اسالمی همچنان بسته مانده است ،و چنین
مجتمع متحجری را الزاما خطری انفجاری فراگیر تهدید میکند .اگر من اختصاصا براین واقعیت تکیه
میگذارم ،بدین جهت است که عقیده دارم ایران ،بابهره گیری ازمیراث فرهنگی سرشارخویش ،هم میتواند
و هم میباید نقش ممتازی رادربرداشت جهانی دنیای فردا از اندیشه مذهبی وازمعنویت ایفاکند.

ایران ما درطول سه هزار سال همواره یک کانون پویای نوآوری مذهبی بوده است .اگر دراین مدت جهان
پیﻐمبر خیز سامی آئینهای سه گانه یهودی و مسیحی و اسالم راپدید آورده ،ایران نیز به تنهائی زادگاه سه
آئین آریائی مهری و زرتشتی و مانوی بوده است که هیچکدام ازآنها اصالتی کمترازآئینهای سامی نداشته
اند.
و سرانجام این مذهب سامی دوام بیشتری یافتند بخاطر این بود که قدرتهای نظامی نیرومند تری از جانب
آنها بکار گرفته شد ،نه اینکه معنویت واالتری عرضه شده باشد .صاحبنظری ازهمین جهان غرب ،دریکی
از تازه ترین پژوهشهایی که دراین زمینه به چاپ رسیده ،در ارزیابی این واقعیت مینویسد " :تاریخ مذاهب
بما آموخته است که تنها خدایانی پای برجا میمانند که قدرت نظامی بیشتری را پشتوانه خود داشته باشند.
خدائی که درکتابهای مقدس خدای محرومان و مستضعفان اعالم شده بود در درازای قرون عمال در جبهه
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زورمندان یعنی سالطین و خلفا و پاپها و استعمارگران جای گرفت و خدایان دیگروقتی دربرابر آنها میدان
خالی کردند که باشمشیرهای برنده تری روبرو شدند  .حتی آئین بیخدای بودا ،وقتیکه شمشیر آشوکا از
پشت سرش برداشته شد زادگاه هندی خود را ترک گفت و در سرزمینهائی دیگر مسکن گزید که
نیروهائی نظامی دراختیارش گذاشتند .تاریخ خدایان توحیدی درعمل تاریخ امپریالیسم مذهبی است
وهرسیستم امپریالیستی الزاما برد و پایه شمشیر و پول تکیه دارد(مسادیه :تاریخ عمومی خدا).
این سخن ارنست رنان قبال نقل شد که اگرمسیحیت درآغاز کار خود به بیماری فلﺞ مبتال شده بود ،امروز
آئین میترا درجای آن آئین برترجهان بود  .این گفته هگل نیز گفته شناخته شده ای است که آئین زرتشتی
دربرابر شمشیر عرب خورد ونه دربرابر اسالم  .شاید نیازی بدین تذکر نباشد که درسرکوبی آئین مانوی نیز
هردوشمشیر مسیحی و مسامان متفقا بکار افتادند.
درآغاز قرن گذشته ،هگل در اﺛر معروف خود ( Vorlesungen uber die Philosophie der Religion
درسهائی درباره فلسفه مذهب ) دراین باره نوشت  ":آئین زرتشتی ایران نخستین آئینی بود که بعدی
درجهانی داشت ،زیرا خواست خدای آن ،اهورامزدا  ،این بود که فروغ هر چه دورترو بیشتر گسترش یابد.
درآئین کهن ایرانی هر اصل اخالقی نتیجه منطقی قانون تکامل براساس پیکار دائمی خیر و شر و روشنائی با
تاریکی است ،و درچنین رویاروئی آدمی بجای اینکه مانند دیگر مذاهب مواظب باشد اصول اخالقی را
بصورت اوامری آسمانی بی چون و چرا بپذیردو خودش حق دخالتی درآنها نداشته باشد ،خود درقلمرو
اندیشه و تشخیص خویش نقشی تعیین کننده دارد ،و گوئی مقام واالئی دربرابر آفریدگار خود پیدا کره
است".
درنیمه دوم همان قرن ،کنت دو گوبینو در( Histoire des Persesتاریخ ایرانیان) خود درارزیابی دیگری
درهمین زمینه نوشت ":زرتشت سراسر جهان را میدان نبرد روشنائی ،زندگی ،راستی ،آبادانی وتندرستی
ازیکسو ،و تاریکی ،مرگ ،دروغ ،ویرانی وبیماری ازسوی دیگر میشمارد ،ودرپندار او تاهنگامیکه این نبرد
با پیروزی نهائی اهورامزدا براهریمن به پایان نرسیده است همه آدمیان دراین پیکار سهیمند و وظیفه دارند
که آگاهانه درجبهه خیر علیه شر اهورامزدا را یاری دهند .دربرداشت زرتشت آدمی درگزینش خوب و بد
مختار است ،ودراین راستا مقامی چنان ارجمند دارد که نیکی گفتار و پندار وکردارش برای پیروزی
روشنی بر ظلمت ضرورتی بنیادی پیدا میکند .برخالف مذاهب سامی که بدن را خوار ودنیارابیمقدار
میدانند درآئین ایرانی هرفردی این رسالت رابرعهده دارد که نیرومند و کوشا و سازنده و آفریننده باشد .
وقتیکه این آموزشها را درنظر میگیریم ،خوب احساس میکنیم که هرچند خدای بیبل قطعا خدای بزرگی
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است ،ولی ملت بیبل درمقایسه باملتی که چنین اصول و تعالیمی دارد ملت کوچکی است ،زیرا این اصول
باآن دروغها وفریبکاریها وخودخواهی ها و کوته نظریهای درون خیمه ها ی شیوخ که تورات به تفصیل
برای ماحکایت میکند وجه اشتراکی ندارند".
درارزیابی بازهم جالب دیگری درهمین زمینه ،کرگلینگر استاد سرشناس تاریخ مذاهب درکتاب معروف
خود ( بررسیهائی درباره پیدایش و کسترش زندگی مذهبی) مینویسد " :دربرداشت ایدئولژیک آئین
زرتشتی ،فرد انسانی وجود مجزائی نیست که تنها به رستگاری خودش بیندیشد ،بااین منطق که اگر فرائض
مذهبی خویش را بطور کامل انجام دهد شایسته آن بهشتی شود که بدون دخالت او ساخته شده است ،بلکه
او همکار الزامی پروردگار خود درطریق هدایت جهان درمسیر روشنائی است وازچنین دیدگاهی حکم
سرباز یا کارگری رادارد که درراه تحقیق یک طرح بسیار بزرگ کارمیکند ،نه تنها برای زندگی شخصی
خودش ،بلکه برای همه جهان آفرینش ودرپیکاری همه جانبه برای پیروزی نهائی فروغ برتاریکی و زندگی
برمرگ .باچنین برداشتی بنیادی ،برای نخستین بار در تاریخ مذاهب جهان اصولی مطرح میشود که درهیچ
آئین دیگر سابقه ندارد".
و بازهم یک محقق نامی تاریخ ایران ،آرتورکریستن سن ،درکتاب" نخستین شهریار درتاریخ افسانه ای
ایرانیان ” Les types du premier Homme et du premier Roi dans l’histoire
 legendaire des Iranienesدراین باره منویسد" :تفکیک آشکار دودنیای فروغ و ظلمت ،و
رابطه نزدیک آدمی با ساختار کائنات نقشی که خود اودراین رویاروئیایفا میکند از ویژگیهای بنیادی آئین
مزدائی ایران است که وارد دیگر آئین های آسیای مقدم شده است".
این آزادی تشخیص وآزادی انتخاب تقریبا درسراسرسرودهای معروف زرتشت( گاتاها) منعکﺲ است ":
سخن هارا بشنوید وبا اندیشه روشن درآنها بنگرید و راهی را که باید درپیش گیرید برای خود برگزینید.
ازآن دو مینوی همزادی که درآغاز آفرینش دراندیشه و انگارپدیدارشدند ،یکی نیکی را مینمایاند دیگری
بدی را ،ومیان این دو دانا راستی را برمیگزیند ونادان دروغ را "( سرود سی ام ،بندهای دوم و سوم)؛ " ای
مزدا ،هنگامیکه برای ما تن و خرد آفریدی وبه تن ما جان دادی و توانایی گفتار و کردار ،ازماخواستی که
راه خویش را آزادانه برگزینیم و بدلخواه خود به راستی یا به گژی رویم"(سرود سی ویکم ،بند یازدهم)،
خود زرتشت نیز مدعی شناخت حقیقت ازراه وحی نمیشود ،بلکه آنرا زاده اندیشه و ادراک خویش
میشناسد" :ای مزدا ،هنگامیکه ترا با نیروی اندیشه ام شناختم ،دریافتم که توسرآغاز و سرانجام هستی و آن
سرچشمه اندیشه نیکی که به آدمیان آزادی گزینش داده ای تا راه راستین خویش را برگزینند"( سرود سی
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ویکم ،بندهای ١و .(۱کسی که راه فروغ را دراین انتخاب برمیگزیند ،از آن پﺲ دوست و یاور اهورامزدا
است و نه بنده بی اختیار وسربه فرمان او .این ویژگی دربند دیگری از همین سرود منعکﺲ شده است" :
اهورامزدا با خداوندی وسروری خود ،رسائی وجاودانگی وراستی و شهریاری وپاک منشی را به آن کﺲ
ارزانی میدارد که دراندیشه و درکردار دوست اوباشد .یاور ارجمند اهورا کسی است که گفتار و کردارش
نشان ازراستی ونکوئی دهد"( سرود سی ویکم ،بندهای  ۲۱و ) ۲۲
این اندیشه تفکیک بنیادی خیر وشر وآزادی آدمی درگزینش یکی ازآنها ،درآئین دیگرایرانی ،مانویت،
نیزمنعکﺲ شده است.
مانویان بامنطق" جبری" دوآئین توحیدی یهودی ومسیحی مخالﻒ بودند ،زیرا معتقد بودند که اگر چنین
باشد خدای واحد حق کیفرخطاکارانی راکه خود مسئول گمراهی آنان بوده است ندارد واصوال تصور
خدائی یگانه که خیروشرهردومخلوق او و ناشی ازمشیت اوباشند نامعقول است .قانونگزاری نیز ،درآئین
مانی وظیفه خود آدمیان بود و بهمین جهت ،چنانکه دو محقق برجسته قرون چهارم و پنجم هجری ،بﻐدادی
دراصول الدین و معتزلی درتثبیت دالئل النبوه خود تذکر داده اند مانویان پیمبران بنی اسرائیل را که مدعی
آوردن قوانین الهی بودند فرستادگان اهریمن میخواندند.
اندیشه مذهبی وفلسفی مانی بخصوص پﺲ ازمرگ خود او ،همانند آنچه درمورد عیسی اتفاق افتاده بود،
به خارج ازمرزهای ایران رفت وازچین تا اسپانیا ،درآسیا و افریقای شمالی واروپای مسیحی گسترش یافت
و بعداخمیرمایه نهضت بزرگ معتزله دردنیای اسالمی و جنبشهای بوگومیل وکاتار دراروپای مسیحی و
نقش بنیادی آنها درهردو مورد شد ،که یک دانشمند سرشناس قرن خود ما ،آنرا ،تاآنجاکه به حماسه کاتار
دراروپای قرون وسطی مربوط میشود"طنین یکی ازپرشکوه ترین پیامهای مذهبی ایران درتاریخ جهان "
نامیده است( شارل هانری پوئش درکتاب روح ایران ).
همین اندیشه های مانوی ،بعدا سنﮓ زیربنائی مکتب عرفان ایرانی شد که اساس فکری آن رابطه دوستانه و
حتی عاشقانه انسان با پروردگار بود .لوئی ماسینیون متخصص سرشناس عرفان اسالمی ومولﻒ اﺛر تحقیقی
بسیار ارزشمندی درباره حالج ،درارزیابی این واقعیت مینویسد:
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"برخالف اعراب ودیگر اقوام سامی که رابطه آنها با خداوند همواره یکنوع احترام آمیخته باترس و
نگرانی بوده است ،عرفای ایرانی رابطه ای رابراساس عشق ومحبت با پروردگار خود پی ریزی کرده اند،
وبا او باچنان صفا وصمیمیتی سخن گفته اند که درقرآن نیامده ،برای نخستین بارحالج دربیان رابطه خالق و
مخلوق بکاربرده است".
پژوهشگر سرشناس دیگرعرفان اسالمی ،الکسندرگیب ،در" بررسیهائی درتمدن اسالمی" درهمین باره
منویسد " :آنچه عادتا عرفان اسالمی نامیده میشود بررویهم زاده اندیشه ایرانی است .میتوان گفت تالش
ایرانیان برای تﻐییر دیدگاه مذهبی تمام جهان مسلمان ازراه اشاعه تصوف و مجموعه اشعار عارفانه ای که
شهرتی تقریبا همانند شهرت قرآن یافته اند درحکم انتقامی بود که ایران ازآئینی که با شمشیر بدو تحمیل
شده بود میگرفت .عشق عرفانی عرفای ایران که اعتراض وعصیانی آشکار علیه ضوابط قشری ومتعصبانه
مذهبی بود ،تﺄﺛیری بنیادی درنسلهای پیاپی مسلمانان وازراه آنان درآسیا و اروپای غیر مسلمان بخشید،
بطوریکه میتوان گفت ایران ازاین راه درعالم اندیشه وفرهنﮓ ،امپراتوری بمراتب گسترده تری از
امپراتوری جهان کورش و داریوش برای خود بوجود آورد".
پژوهشگر سرشناسی دیگر ،ازهمه اینها نتیجه گیری میکند که " اگر نیروی معنوی یک مجتمع اخالقی و
مذهبی براساس گسترش آن ازراه اندیشه و نه ازطریق جنﮓ و کشتار اندازه گیری شود ،باید قاطعا گفت
که دراین راستا عامل ایرانی درتاریخ مذاهب جهان مقامی بسیار باالتر ازمجموع عوامل یهودی و مسیحی
واسالمی دارد" ( شارل اوتران درکتاب میترا ،زرتشت و زیربنای آریائی مسیحیت Mithra ,
 Zoroastre et .(la Orehistoire aryenne du Christianismeو شاعره نامی انگلستان،
گرترودبل ،مترجم محافﻆ ،درارزیابی شیوائی که ادواردبراوان در" تاریخ ادبیات ایران" ازاونقل میکند،
درهمین زمینه مینویسد ":وارستگی از محدوده زمانی و مکانی و گرایش بسوی جهان بینی و جهان اندیشی،
از ویژگی های بنیادی فرهنﮓ ایرانی است ،که نمونه بارزی ازآنرا درمقایسه آﺛار دو مظهر بزرگ فرهنﮓ
غرب و فرهنﮓ شرق  :دانته ایتالیا و حافﻆ ایران میتوان یافت – که تقریبا معاصر یکدیگر بودند .دردوران
حافﻆ ،شهر شیرازکه وی همان اندازه بدان دلبسته بود که دانته دلبسته فلورانﺲ بود ،چند بارمحاصره و
مسخر شد  .حافﻆ پادشاهان و شاهزادگان متعددی را دید که براریکه قدرت نشستند و بعد نیز ازآن
فروافتادند ،بی آنکه تقریبا هیچ بازتابی ازآنها درشعر سحرانگیز اوبماند ،درصورتیکه برداشتهای فلسفی و
جهانی دانته صرفا مربوط به زمان ومکان خود اومیشد ،ودرنتیجه آنچه برای دوران خود او واقعیتهائی
مشخص بود ،امروز برای ما تصویرهائی نامﺄنوس ،گاه زیبا و گاه هراس انگیز بیش نیست .ولی تصویری که
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حافﻆ ترسیم میکند افقی بسیار گسترده تر دارد که ازقید زمان و مکان بیرون است ،چنانکه گوئی دیده
جهان بینی او با نگرشی شگفت آور بدان اندیشه ها و ادراکهائی که میبایست ما دردورانهائی دورتر بدانها
دست یابیم راه یافته و آنها را ازنزدیک شناخته است .آنچه اوبیان میکند از قید زمان ومکان بیرون است،
والجرم امروز نیز مستان و هشیاران دورو نزدیک میتوانند بهمان گرمی" به شعر حافﻆ شیراز " پای بکوبند
که در دوران خود او سیه چشمان کشمیری وترکان سمرقندی پای میکوفتند".
برترین خصیصه این خدائی جوئی عرفان ایرانی ،جهانی بودن مطلق آن است .عارف پارسی خدارا درمقامی
باالتر ازجدائیهای کنیسه و کلیسا و مسجد میجویدو بخالف انحصار طلبی خاخام وکشیش و مفتی
اورامتعلق به همه وهمه را متعلق به اومیشمارد .بهمان اندازه درخرابات مﻐان نور خدا می بیند که درمحراب
کلیسا و دررواق مسجد می بیند ،وندای این خدارا با همان رسائی درمیکده میشنود که میتواند درصومعه
بشنود .گاه هم اصوال این ندا را درصومعه نمیشنود ولی درصفای خرابات میشنود:
درﺻﻮﻣﻌﻪ ﭼﻮن راﻩ ﻧﺪادﻧﺪ ﻣﺮا دوش رﻓﺘﻢ ﺑﻪ درﻣﻴﮑﺪﻩ  ،دﻳﺪم ﮐﻪ ﻓﺮازاﺳﺖ
ازﻣﻴﮑﺪﻩ ﺁواز ﺑﺮ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ  :ﻋﺮاﻗ ـﯽ در ﺑﺎز ﺗﻮ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻣﻴ ـﮑﺪﻩ ﺑﺎزاﺳﺖ

برای این عارف ،کفر ودین بازتاب خدا وبیخدائی نیستند ،راههای دوگانه ای هستند که به یک سرمنزل
میرسند:

کانجا که عشق آمدنه جای کفر و دﻳن است

گر سر عشق خواهی ،از کفرو دﻳن گذر کن

و آنجا که یهودی وترسا رو به اورشلیم دارند و مسلمان روبه کعبه ،اوهمه اینها را تنها خانه می بیند و خود
سراغ صاحبخانه میگیرد و میگوید:
چون نظر باز کنﻲ ،کعبه و بتخانه ﻳﮑی است!

اﻳنﻬمه جنگ وجدل حاﺻل کوته نظری است
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بسیار پیش ازصاحبنظران قرن فروغ ،عرفای ما اصالت بتها و بت پرستان "توحیدی" را همسنﮓ بتها و بت
پرستهای اساطیری مورد سئوال قرار داده و اززبان سعدی شیراز (هرچند که وی آشکارا درمکتب عرفان
نبود) گفته بودند:
برخﻴﺰ تا ﻳﮑسو نﻬﻴم اﻳن دلق ازرق فام را

بر باد قالشی دهﻴم اﻳن شرک تقوی نام را

هر ساعت از نو قبله ای بابت پرستی مﻴرود

توحﻴد برما عرﺿه کن ،تا بشﮑنﻴم اﺻنام را!

وسخنوری دیگر ازعصر خود ما ،بنوبه خود درباره دوزخ این کلید داران میگفت:
بقدر فﻬم تو کردند وﺻﻒ دوزخ را
که ما ر هفت سر و عقرب دو سر دارد !
سخنور سرشناسی دیگر ازهمین قرن خود ما ،بی اعتقادی دیرینه فرهنﮓ ایرانی را به دوزخ و بهشت
مجتهدان و مقلدان ،با نیشخندی چنان ظریفانه منعکﺲ کرده است اگر عین قصیده کوتاه او در این باره نقل
نشود:
ترسم من از جهنم و آتشفشان او

عمود گر ِان او
مالک عذاب و ِ
آن ِ

آن اژدهای او که ُدمش هست ﺻد ذراع

میان دهان او
وان آدمی که رفته ِ

آن کرکس ی که هست تنش همچو کوه قاف

بر شاخۀ درخت جحیم آشیان او

وان کاسۀ شراب حمیمی که هر که خورد

از ناف مشتعل شودش تا زبان او

آن گرز آتشین که فرود آید از هوا

بر مغﺰ شخص عاص ی و بر استخوان او

آن عقربی که خلق گریﺰند سوی مار

از زخم نیش پر خطر جان ستان او

جان می دهد خدا به گنه کار هر دمی

تا هر دمی ازو بستانند جان او

از مو ﺿعیﻒ تر بود از تیغ تیزتر

آن پل که داده اند به دوزخ نشان او

جﺰ چند تن ز ما علما جمله کاینات

هستند غرق لجة آتش فشان او

جﺰ شیعه هر که هست به عالم خداپرست

در دوزخ است روز قیامت مکان او
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ُُ
وز شیعه نیز ه ــر که فکل بست و شیک شد

هیکل چون پرنیان او
سوزد به نارِ ،

وانﮑس که کرد کار ادارات دولتی

سوزد به پشت میز جهنم روان او

وانﮑس که روزنامه نویس است و چیـﺰ فهم

آتش فتد به دفتر و کلک و بنان او

وان کاسب فضول که پاالن او کج است

فردا کشند سوی جهنم عنان او

تنها برای ما و تو یﺰدان درست کرد

خلد برین و آن چمن بی کران او

موقوفة بهشت برین را به نام ما

بنمود وقﻒ ،واقﻒ ّ
جنت مکان او

آن باغ های پر گل و انهار پر شراب

وان قصرهای عالی و آب روان او

آن خانه های خلوت و غلمان و حور عین

وان قاب های پر ز پلو زعفران او

فردا من و جناب تو و جوی انگبین

وان کوثری که جفت زنم در میان او

بشریت پایان قرن بیستمی که خیلی زود پا به قرنی تازه و هزاره ای تازه خواهد گذاشت ،آن بشریت قرون
وسطائی نیست که هزار سال پیش از این پا به هزاره دوم گذاشته بود .بشریتی است که تقریبا همه شرایط
مادی و معنوی زندگی او درطول این هزاره تﻐییری بنیادی کرده است .دنیا ی زمینی او با اکتشافات
جﻐرافیائی دوبرابر و جهان آسمانی او با اکتشافات علمی چند میلیارد برابر شده است .میکروسکوپها و
تلسکوپها ی او وی را با ناشناخته هائی بینهایت کوچک و بینهایت بزرگ آشنا کرده اند .زندگی روزمره او
با دستاوردهای دانش صنعت رنگی بکلی تازه بخود گرفته است و سطﺢ آموزشی او در ابعادی که همه این
دگرگونی هارا امکان پذیر سازد باال رفته است .شمار کسانی که درجهان امروز ما آموزشها ی دانشگاهی
دیده اند سه برابر شمار تمام مردم روی زمین درسال  ۱٠٠٠میالدی است.
در چنین شرایطی ،از چنین جامعه بشری پایان هزاره دوم توقع نمیتوان داشت که درقلمرو همه ضوابط مادی
و معنوی تحولی چنین فراگیر درپشت سر گذاشته باشد ،ولی درقلمرو اندیشه مذهبی همچنان درمواضع
هزار سال پیش خود درجا بزند و دقیقا همانطور فکر کند که انسان قرون وسطائی دراین مورد فکر میکرد و
همانطور عمل کند که انسان قرون وسطائی دراین موردعمل میکرد .متون مقدسی که پژوهشگران عصرما
درآنها هشتاد هزار خطا و ضد و نقیض آشکار یافته اند دیگر همان متون مقدس پایان هزاره نخستین نیستند
که درآنها مطلقا توهم و خطا و لﻐزشی نمیرفت ،وکلیدداران امروزی حقایق آسمانی نیز دیگر آن دیوانهای
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تفتیش عقاید جهان مسیحیت یا محاکم شرع قاضی القضاه های دنیای اسالم نیستند که صدای نکته گیران را
با شکنجه وزندان و شعله های آتش در گلو خاموش میکردند .نسل فردا بیشتر از نسل امروز ،و نسل پﺲ
فردا بیشتر از نسل فردا-و این بار به برکت دانش و نه حدیﺚ – منتواند دیدنی های جهان هستی را با واقع
بینی بسیار زیاد تر ،و نادیدنی های آنرا با ادراک بسیار عمیقتری ببیند و با آگاهی بسیار گسترده تری مورد
ارزیابی قراردهد .خدا این بار برای او نه خدای یک زمین و یک خورشید و مشتی ستاره است که همه
درششهزار سال پیش آفریده شده اند ،بلکه گرداننده نظم سرسام آوری است که میلیاردها کهکشان را با
میلیاردها خورشید آنها از میلیاردها سال پیش درگردش دارد ،واین خدا نه دیگر آن خدائی میتواند باشد که
درجائی ازآسمان بر تخت خدائی خود بردوش مالئکی مقرب تکیه زده است ،نه آن خدائی که آدمیان این
زمین را به شکل شخص خودش ساخته و پراخته است ،نه آن خدائی که هرچند یکبار از کار خود پشیمان
میشود یا گفته خود را پﺲ میگیرد برای آنکه گفته بهتری را درجای آن بگذارد .چنین خدائی نه قومی
برگزیده دارد ،نه سرزمینی را در برابر چند آلت ختنه شده به کسانی میبخشد ،نه به زبانهائی خاص برای
کسانی وحی میفرستد ،نه گروهی از آفریدگان خویش را مﺄمور کشتار گروهی دیگر میکند ،نه خودش
شبانه چند هزا نفر ازبندگانش را سر میبرد ،نه بابت خطائی که خودش برای این بندگان خواسته است آنها را
به آتش و مار و عقرب جهانی دیگر روانه میکند.
همچنان که درجامعه بشری امروز ما روز بروز جا برجدائی های نژادی تنگتر میشود ،وهمچنان که
رویاروئی های ایدئولوژیک بیش از پیش جای خود را به هم داستانیهای دمکراتیک میسپارند ،جدائی های
مذهبی نیز الزاما جای خود را به درک تازه ای ازمذهب میدهند -و بخصوص خواهند داد – که درآن خدا
خدای همه بشریت وحقیقت او حقیقت همه بشریت و قانون او قانون همه بشریت است ،و ارتباط هرفردی
ازافراد این بشریت با او نیز ارتباط قلبی آزادانه و آگاهانه ای است که نه بر ترس و ارعاب این جهانی و مار
وعقرب آنجهانی ،بلکه برمعنویت و بر نیک بینی و نیک اندیشی و نکو خواهی هردوجهانی تکیه دارد.
اگرباید میان بشریت هزاره سوم و خدای او پیوندی وجود داشته باشد این پیوند مسلما ازمجرای جنﮓ هفتاد
و دوملتی نمیگذرد که چون حقیقت ندیده اند ره افسانه زده اند ،ازمجرای جهان بینی واقع نگرانه ای
میگذرد که درآن بشر ،بصورت جزئی واال ومسئول از جهان عظیم آفرینش – و نه بصورت بنده ای بی
اختیار و مﺄمور اجرای فرامین فرمانروائی باالنشین و ترسناک و خودکامه – راه خویش را ،مسئوالنه و
آگاهانه ،درمسیر تکامل دائم بپیماید و درهمه این رهنوردی ،گرداننده این جهان آفرینش را بصورت
دوست و پشتیبان درکنار خویش بیند.
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در ارتباط با آنچه گفته شد ،این تذکررا ضروری میدانم که تﺄکید من براصالت خاص برداشتهای فکری
آئینهای کهن ایرانی و برداشتهای عرفانی مکتب تصوف ایران ،بدین معنی نیست که بازگشت به آئین
زرتشتی یا به گرایشها ی عرفانی را برای ایران یا جهان هزاره سوم توصیه کنم .چنین اندیشه ای نه واقع بینانه
است و نه منطقی است .هم آئین زرتشتی وهم مکتب عرفان پارسی پدیده هائی ازگذشته اند که قابل تکرار
درجهان امروز وفردا نیستند ،وفراموش نیز مکنیم که آئین زرتشتی خود یکی ازسازندگان اسطوره ها ی آن
جهانی بود که آئین های توحیدی سامی ازآنها مایه گرفتند .آن سهم اساسی که میباید برای فرهنﮓ ایران
درچنین تحولی قائل شد ویژگی جهان بینی آئینهای ایرانی و نحوه خداشناسی مکتب عرفان پارسی است
که درست همان دو رکن اصولی است که ساختار مذهبی بشریت قرن بیست و یکم میتواند و میباید برآن
بنیاد نهاده شود.
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مقدمه
اولین بار که در دبستان معلمین سعی می کردند افکار مورد نظرشان را در سر من و دیگران فرو کنند ،در دلم
باورهایشان را نقد می کردم ،و از سستی آنها متعجب می شدم .چیزی نمی گفتم ،چون واکنشهای قبلی کامال مرا از
این کار زده کرده بود .حرفهایی که معلمین می گفتند را بعدا بارها و بارها شنیدم ،به همان شکل .همگی کلیشه أی
بودند .معلمینی که آن حرفها را با شوق زیاد برای کودکان بیچاره تعریﻒ می کردند قادر به دفاع کردن از آنها در
برابر کودکی ده ساله نبودند .حرفهای حاشیه أی آن معلمین ،ادعاهایی بود عجیب ،که با قاطعیت زیاد بیان می
شدند ،و همگی در ذهن من ﺛبت می شد .آن هنگام تنها دفاع آنها این بود که "تو کودکی و نمی فهمی" .من هم
تمام آنها را ﺛبت کردم و صبر کردم تا "بزرگ" شوم .سال به سال بیشتر متوجه بی اساسی آنها می شدم .چیزهایی
که گاه به عنوان یافته های علمی معرفی می شدند ،همه تو خالی از آب درآمدند .ولی هیچ گاه نتوانستم آن معلمین
مطلع (!) را بیابم و بگویم " حاال که بزرگ شدم ،اگه می تونی جوابمو بده".
کتابهای درسی که سالها به زور به خورد ما داده شد ،همه پر بودند از استداللهای اشتباه ،و دروغهای فاحش .محیط
اطرافمان پر از تبلیﻐات .ما در محیطی بزرگ شدیم که از کارتونهای بچه ها گرفته تا اخبار شبانگاهی و سریال های
تلویزیونی ،همگی با هزار جور تبلیﻎ خدا و مذهب شروع می شوند و نشانه های این تبلیﻎ و زمینه سازیها را می توان
در تمام حرکات آنها دید .تمام ابزارها را بسیﺞ کرده اند تا این باور را در ما درونی کنند .کاری کنند تا واقعا ادعای
فطری بودن خدا درست از آب در آید.
طوری وانمود می کنند که انگار باورهای غیر دینی ،و خداناباوری ،اموری بسیار غریب و دور از ذهن ،و بدتر از آن
غیر منطقی هستند .انگار هیچ نشانه أی از آنها در کشور (ایران) یافت نمی شود .می خواهند کاری کنند تا هرکه به
گفته های آنها شک کند ،احساس تنهایی و غریبی کند .می خواهند ترس از غربت افراد را مجبور به ایمان آوردن
کند .ولی اینطور نیست .از هر بیست نفری که هر روز از کنار شما رد می شوند حداقل یک نفر خداناباور است،
چهار نفر بی دین ،و بیش از نیمی از افراد باقی مانده اعتقاد بسیار ضعیفی به دین دارند .ممکن است در زبان آن را
انکار نکنند ،ولی در واقع هیچ وقت چندان به آن دل نبسته اند.
در این میان چه باقی می ماند ؟
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هیچ منبعی اجازه ی نقد این باورها را ندارد .هیچ مقاله أی ،هیچ سخنرانی أی ،و هیچ کتابی .همه چیز تحت کنترل
است.
در چنین وضعیتی ،و با توجه به اینکه مسئله ی وجود خدا برای بسیاری از ایرانیان ،و به خصوص جوانان (که هنوز از
پویایی فکری زیادی برخوردار هستند و مسایل محیطی هنوز آنها را چنان در بر نگرفته که از فکر کردن ببرند)
مطرح است ،و پاسخی (در جهت ابطال برهانها) برای آنها وجود ندارد ،نیاز بسیاری نسبت به وجود یک مرجع کامل
احساس می شود .در تمام مباحثی که طرح می شود ،به خصوص بحﺚ های مطرح شده در انجمنهای الکترونیک و
جمع های خصوصی ،بحﺚ هایی کامال تکراری وجود دارند که می توان جواب آنها را به سادگی در جایی جمع
کرد.
با توجه به این مسایل ،و اینکه عالقه ی بسیاری به این بحﺚ دارم و سالهای زیادی از عمر خود را صرف چنین بحﺚ
هایی کرده ام و با جوانب مختلﻒ آن آشنا هستم و به جهت عالقه مندی به فلسفه و منطق ،یکی از اهداف همیشگی
ام این بوده که زمانی در برابر این جریان عظیم بایستم -هرچند یک تنه -و آنچه را باید انجام دهم .می خواستم
کتابی کامل در نقد و رد تمام برهانهای سراسر اشتباه بنویسم ،ولی آرزویی بود که ممکن بود انجامش سالها به تاخیر
افتد .گذشته از اینکه پﺲ از عملی شدن ،باید انتظار مشکالت بسیاری را نیز داشت .امیدوارم بتوانم از این طریق به
هدفی که از کودکی داشته ام نزدیک شوم ،و سهم خدمتم به کشور و جهان را ادا کنم.

خداناباوری چیست؟

ایده ای از خدا وجود دارد ،و اعتقاد به آن پیش از آنکه بر پایه ی استدالل باشد ،بر اساس عوامل غیر عقلیست.
خداباوران به دالیل مختلﻒ وجود خدا را قبول می کنند (معموال از خانواده ی خود ارث می برند) و بعد سعی می
کنند برای آن دالیلی پیدا کنند .البته متاسفانه اکثر ما در مورد بیشتر عقایدمان چنین روشی داریم ،شما و من .نقص
بزرگیست که باید درمان شود ،و نیاز به تالش بسیاری دارد .خداباوران پﺲ از آنکه برای عقیده ی پیش فرض شده
ی خود به دنبال دلیل گشتند ،برهانهایی تهیه کردند ،که در این سایت بررسی شد .این برهانها همگی اشتباه هستند ،و
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هم در این سایت اشتباه آنها نشان داده شده ،و هم در سراسر تاریخ ،طوری که حتا برخی از خداباوران خود نیز این
مطلب را قبول دارند .حال این نکته مطرح می شود ،که با ابطال برهانها چه نتیجه ای می گیریم ؟
خداباور ممکن است پﺲ از اینکه تمام برهانها ابطال شود ،بگوید که "بسیار خوب ،حال اگر میتوانی ﺛابت کن
وجود ندارد !" .برهانها در مورد وجود داشتن خدا بود ،و ما برهان ها را نقض کردیم ،نه وجود خدا را .خوب ،حال
به وجود داشتن خدا اعتقاد داشته باشیم یا به وجود نداشتنش ؟
پاسخ این مطلب در آتئیست یا آگنوستیک آمده است ،و در آنجا شرح داده شده که چرا چنین موقعیتی معادل با
فرض وجود نداشتن خداست.
انتقادی که می توان از این سایت ،و مطالب مشابه گرفت این است که اعتقاد به خدا بر اساس استدالل شکل نگرفته،
و در نتیجه بر اساس استدالل و منطق نیز از بین نمی رود .پﺲ این همه تالش برای چیست ؟
اول اینکه بسیاری از افراد ،دست کم بین جوانان اهل فکر ،نظری قطعی در مورد خدا ندارند ،و در جستجوی جواب
هستند .این افراد می توانند با مراجعه به چنین منبعی ،و منابع مخالﻒ ،به نتیجه برسند.
از این گذشته ،کسانی هم که جوابی یقینی برای مسئله دارند نیز به پایان خط نرسیده اند .همه ی ما در حال
دگرگونی هستیم ،و اعتقادات بسیاری از این افراد نیز تﻐییر خواهد کرد ،و این تﻐییر در اﺛر جمع شدن موارد مختلفی
که این مطالب هم می تواند یکی از آنها باشد انجام می شود .البته در این موارد مهمترین عنصر فکر کردن خود
شخص است.
آخرین نکته ای که مطرح می شود این است که از بین رفتن اعتقاد به خدا چه نتایجی دارد .پیش از هر چیز باید
تاکید کنم که در اینجا هدف بررسی درستی یا نادرستی مسایل است ،نه نتایﺞ آنها .با این حال ،برخی از خداباوران
اعتقاد دارند (یا دست کم اینگونه معتقدانده شده اند) که از بین رفتن این اعتقاد عواقب وخیمی دارد (که ابدا اینطور
نیست) و لزا از این مطلب به عنوان شبهه برهانهایی به نفع خدا استفاده کرده اند .این شبهه برهانها در قسمت بررسی
برهان ها طرح شده اند و مسئله ی نتایﺞ اعتقاد تا جایی که به این حوزه مربوط می شود در آنجا بررسی شده اند.
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به طور خالصه ،ما در جهانی زندگی می کنیم که مجهوالت بسیاری را پیش روی ما قرار داده است .مجهوالتی که
سبب شگفتی فراوان ما می شوند ،و چون غرور و قدرت طلبی ما اجازه ی تسلیم نمی دهد ،سعی می کنیم به هر
شکل که شده بر آن مسلط شویم .یکی از روشها علم بوده است ،که سعی کرده با استفاده از خود طبیعت آن را حل
کند ،و با مرور زمان به نتیجه برسد .روش دیگر دین است که سعی می کند هر چیز را در سریعترین شکل ممکن به
نوعی ماست-مالی کند ،و به این شکل بر این حﺲ بد فایق آید .ولی آیا واقعا جوابهایی که دین به مجهوالت می
دهد جواب است ؟ یا تنها جایگزین کردن ابهامهایی واقعی با ابهامهایی دیگر ؟
دین را می توان در واکنش غیرخردورزانه با مجهوالت ،و ترکیب آن با سواستفاده ی برخی افراد خالصه کرد .اگر
این دو نبود ،دینی به وجود نمی آمد ،و ایده ی خدا نیز مانند بسیاری از خرافات دیگر که در حال حاضر بسیار
کمرنﮓ تر شده اند از بین می رفت.

خداناباوران چه کسانی هستند ؟

دانشمندی بنام «لبورا» سردمدار حرکتی بود که آنرا به "یورش سپاه دانشمندان سرتا پا مسلﺢ بر پیکر دین" تعبیر
کردند .این حرکت پﺲ از مدتی گسترده شد ،و چنان گسترده شد ،که اکنون نه تنها از آن بر ضد دین استفاده می
شود ،که حتا به نفع دین هم استفاده می شود !
دقیقا به یاد دارم زمانی در کتب معارف دبیرستان می خواندم که "کمی افزایش دانستگی و تحصیالت باعﺚ کاهش
اعتقاد به خدا می شود ،ولی افزایش بیشتر آن باعﺚ تقویت این اعتقاد می شود ".و هنوز هم کتابی در کتابخانه ام
دارم که در صفحه ی اول آن جمله أی مشابه باال را به نقل از پاسکال نوشته است .سوالی بود که همیشه برای من
مطرح بود  :آیا این گفته ها پشتوانه ی آماری دارند ؟
این سوال نه تنها برای من ،که برای بسیاری از افراد مطرح بوده و هست .اولی کسی که سعی کرده است به شیوه أی
علمی این مسئله را بررسی کند (و ما از آن اطالع داریم) ،متخصص آماری به نام لوبا بوده است .او یک بار در سال
 ،۱۱۱۶و بار دیگر در سال  ۱۱۳۳آماری در این زمینه تهیه کرد .کار او در سال  ۱۱توسط متخصصین دیگر پیگیری
شد ،و مجموع این نتایﺞ موضوع اصلی این نوشته است.
68

فصل دوم  :خداباوری

بیخدایی مدرن

عمده ترین دسته بندیهای مذهبی جهان از این قرارند :
اسم آیین

شمار پیروان

تاریﺦ ظهور

۵

مسیحیت

 ۱٫۸میلیارد

 ۱۶میالدی

پیرو عیس ی میباشد

۱

اسالم

 ۵٫۷میلیارد

 ۷۵۵پس از میالد

دینی که پیرو دمحم هستند

۳

هندو گرایی

 ۴۸۸میلیون

 ۵۱۸۸پیش از میالد و برخی از

کهنترین دین در میان همه ادیان مشهور که درهند اکثریت

بﺰرگترین دین جهان در حال حاﺿر میباشد دینی که

جنبههای آن در  ۱۷۸۸پیش از میالد

است

۷

بوداگرایی

 ۳۶۷میلیون

سده  ۷قبل از میالد

بیشتر در جنوب شرقی آسیا

۱

سیک گرایی

 ۱۳میلیون

 ۵۶۸۰–۵۷۷۴میالدی

بخشهایی از هند ،پاکستان و افغانستان رایج است

۷

یهودیت

 ۵۷میلیون

سده  ۵۳پیش از میالد

یک مذهب گسترده که در اسرائیل اکثریت است

۶

دین بهائی

 ۶میلیون

سده  ۵۴میالدی

۰

دین کنفوسیوس

تخمین زده نشده

 ۷۶۴–۱۱۸قبل از میالد

بیشتر در چین

۴

جین

 ۷٫۱میلیون

سده  ۷قبل از میالد

بیشتر در هند

۵۸

شینتو

 ۷میلیون

 ۳۸۸قبل از میالد

ً
بیشتر در ژاپن رایج است و قبالدین رسمی این کشور بوده

جوانترین دین از میان  ۱دین اول که بیشتر درمنطقه پنجاب،

توضیﺢ  :منظور از بی دین ) (None-Religiousکسی است که به نوعی از خدا یا خدایان اعتقاد دارد ،ولی
به هیچ دینی اعتقاد ندارد .و آتئیستها ) (Atheistsکسانی هستند که به هیچ نوعی از خدا یا خدایان اعتقاد ندارند.
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همانطور که در باال دیده می شود ،حدودا  %۵از جمعیت جهان را کسانی تشکیل می دهند که به خدا اعتقاد
ندارند .لوبا در سال  ۱۱۱۶برای اولین بار آماری مشابه را تنها در میان دانشمندان برگزار کرد .میزان اعتقاد در بین
دانشمندان چگونه است؟
آمارهای دیگری که انجام شده است نشان می دهد که میزان بی اعتقادی به خدا در بین فارغ التحصیالن دانشگاه
به  %۱۴می رسد (که از میانگین جهانی باالتر است) .نتایﺞ آمار لوبا نشان می دهند که میزان بی اعتقادی به خدا در
بین دانشمندان تا  %۶٠افزایش پیدا می کند.
لوبا نمونه های خود را از بین  ۱٠٠٠دانشمند از رشته های مختلﻒ انتخاب کرد.
لوبا کار خود را باز هم ادامه داد ،و دانشمندان را هم به دو دسته ی برجسته و غیر برجسته تقسیم کرد .این تقسیم
بندی بر اساس تحقیقات انجام شده ،مطالب منتشر شده و سایر سوابق علمی بود .نتایﺞ نشان دادند که میزان اعتقاد
به خدا در دانشمندان برجسته هم به شدت پایینتر از دانشمندان غیر برجسته است.

برجسته

غیر برجسته
۵۴۵۷

۵۴۳۳

۵۴۵۷

۵۴۳۳

فیزﻳك

۱۸

۷۳

۳۷

۵۶

زيست شناس ي

۳۴

۳۵

۵۶

۵۱

علوم اجتماعي

۱۴

۳۸

۵۴

۵۳

روانشناس ي

۳۱

۵۳

۵۳

۵۱

این مطالب ﺛابت میکنند که با افزایش تحصیالت ،اعتقاد به خدا دایما کمتر میشود ،طوری که بی اعتقادی در بین
دانشمندان  ۱۲برابر دیگران است .در سال  ۱۱۶۶تحقیق لوبا توسط دو محقق دیگر تکرار شد .این دو ،یک پروفسور
تاریخ علم به نام الرسون ،و دیگری خبرنگاری به نام ویتهام بودند.
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نتایﺞ نشان دهنده ی این بودند که میزان اعتقاد دانشمندان در طول این  ١٠سال تﻐییر نکرده است .البته در آمار
قدیم بیشترین بی اعتقادی در بین ریاضیدانها بود ،در حالی که در آمار جدید بیشترین بی اعتقادی در بین
فیزیکدانهاست.
یکی دیگر از فاکتورهایی که لوبا در آمار خود آنرا گنجانده بود ،اعتقاد افراد به جاودانگی بود .حدودا نیمی از
دانشمندان به جاودانگی انسان اعتقاد داشتند .این اعتقاد در نتایﺞ جدید کاهش یافته بود .فاکتور دیگر تمایل به
جاودانی بودن ،در بین کسانی که به آن اعتقاد نداشتند بود .این رقم در آمارهای جدید به شدت کاهش یافته است.
نکته ی جالب در اینجاست که لوبا کتاب خود را "تحقیقی بر ضد خدا" نامگذاری می کند ،در حالی که ویلیام
جیمز ،یکی از محققین جدید که از روشی مشابه استفاده کرده است ،نام کتاب خود را میگذارد "دانشمندان هنوز
اعتقاد دارند".
او بر این نکته بسیار تاکید دارد که با وجود کمتر بودن اعتقاد دانشمندان ،این اعتقاد در طول  ١٠سال کاهش
نیافته است .دانشمندان در سال  ۱۱۱۶هنوز هم به اندازه ی سال  ۱۱۱۶به خدا اعتقاد دارند ( .)%۴٠در حالی که اگر بنا
بر گفته ی لوبا افزایش دانش باعﺚ کاهش اعتقاد به خدا شود ،افزایش سطﺢ کلی معموالت بشری در این  ١٠سال،
و در نتیجه آگاه تر بودن دانشمندان فعلی نسبت به دانشمندان زمان لوبا ،می بایست باعﺚ کاهش بیشتر اعتقاد آنها
شود ،در حالی که چنین نیست .چرا؟
ویلیامز تاکید میکند که ماهیت مسئله این است " :نیمی از لیوان پر است ،یا نیمی از آن خالی ؟"
و اعتقاد دارد که باید به نیمه ی پر لیوان (که اتفاقا در طول  ١٠سال ﺛابت مانده است) توجه کرد .از دید او نتیجه

ی آمار این است که "حتی  %۴٠از دانشمندان نیز به خدا اعتقاد دارند!"
البته با وجود اینکه آمار جدید هم اعتبار به نسبت خوبی دارد ،ولی برخی در دقت آن شک دارند .در سال ۱٩
آمارگیری دیگری از طریق موسسه ی  Natureانجام شد ،که نتایﺞ آن بسیار پایینتر از آمار قبلی بود .این گروه از
محققین اعتقاد دارند که نتایﺞ آنها دقیقتر از نتایﺞ الرسون و ویتهام است .متاسفانه در این زمینه تحقیقات دیگری
برای مقایسه در دسترس نیست.
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برهانهای اثبات وجود خدا
برهان نظم

خالصه برهان
جهان دارای مجموعه های منظم بسیاری ست ،که نمی توانند اتفاقی به وجود آمده باشند ،و باید ناظم با شعوری داشته
باشند .جهان ما نشان دهنده ی وجود نوعی انتخاب است ،نه اتفاقی کور .این انتخاب کننده خداست.
شرح برهان
این برهان یکی از مهمترین و آشناترین برهانهاست ،و در کنار برهان علیت ،دو رکن مهم از باور استداللی به خدا را
تشکیل می دهند .با آنکه در کالم اسالمی به آن توجه چندانی نمی شود و بیشتر به مسیحیت تعلق دارد ،مفسرین
بسیاری از آیات قرآن را بیان کننده ی این برهان می دانند .برهان ساده ست ،و برای همین عمومیت زیادی دارد
در جهان شکل های مختلفی از نظم وجود دارد ،و می دانیم که نظم بدون ناظم ممکن نیست ،و یک مجموعه ی
منظم نمی تواند اتفاقی شکل گرفته باشد ،پﺲ جهان ناظمی دارد.
بدون شک مثالهای زیادی در این مورد شنیده اید .مثال ساعت ،چشم ،و هزار چیز دیگر .مثال می گویند ،ساعت
به آن کوچکی طوریست که نمی توانیم قبول کنیم سازنده أی نداشته باشد ،حال چطور می توانیم قبول کنیم که
کل جهان با عظمتی بسیار بیشتر از آن بتواند سازنده أی نداشته باشد؟
در اینجا منظور از نظم (معموال) برآورده کردن هدف است .سیستمی منظم نامیده می شود که بتواند هدفی را
برآورده کند و به همین خاطر به آن برهان غایت شناسی ) (teleologicalنیز گفته می شود.
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مهمترین مشکل این برهان ،در همین بیان نظم نهفته است .در این برهان نظم خصوصیت ذاتی شی دانسته شده،
طوری که میتوان با مطالعه ی یک شی گفت که منظم است ،یا خیر .در حالی که نظم را با توجه به هدف تبیین
می کنند ،و هدف چیزیست خارج شی ،یعنی رسیدن یک مجموعه به یک هدف (یا نرسیدن آن) چیزی نیست که
بتوان با مطالعه ی مجموعه تحقیقش کرد .به عنوان مثال ،شاید مکانیزمی که زلزله را به وجود می آورد در جهت
رسیدن به هدف خاصی ندانیم و آن را منظم ندانیم ،در حالی که می توانیم از دیدگاهی دیگر آن را مکانیزمی
برای آزادشدن انرژی کرنشی سنگها و پایین آمدن سطﺢ انرژی شان بدانیم ،و در نتیجه زلزله را مکانیزمی در
جهت رسیدن به یک هدف مشخص و عالی ،و در نهایت منظم .چگونه می خواهیم هدفها را تعیین کنیم ؟ در
مثالی که می زنند ،چشم منظم است ،زیرا تمام اجزای آن طوری کنار هم قرار گرفته اند که بتوانند "ببینند" ،ولی
چرا "شنیدن" را هدف چشم قلمداد نمی کنیم ؟ اگر چنین کنیم ،چشم یک مجموعه ی منظم نخواهد بود ،زیرا
قادر به شنیدن نیست .از سوی دیگر ،اگر چشم قادر به بینایی نیز نبود ،می توانستیم آن را مجموعه أی منظم بدانیم،
چون به خوبی قادر است در جای خود باقی بماند و از هم نپاشد و سیستم رگهای آن به خوی می تواند سلولهایش
را تﻐزیه کند ! اصال در چه حالتی می توان گفت که چشم یک مجموعه ی بی نظم است و هیچ تفسیر دیگری از
آن نتوان کرد ؟ من که نمیتوانم حالتی را تصور کنم ،هر حالتی را که در نظر بگیریم ،می توانیم هدفی برای آن در
نظر بگیریم ،و بر اساس آن هدف چشم را منظم بدانیم.
میبینیم که در تعیین منظم بودن مجموعه ها مشکالت بسیار بزرگی داریم.
در مورد ماهیت نظم ،مثالی دیگر را در نظر بگیرید .فرض کنید به جایی وارد می شوید ،بدون آنکه اطالعاتی از
آنجا داشته باشید .میزی در آنجا می بینید ،که یک صندلی پشت آن و یک جا سیگاری روی آن قرار گرفته .روی
زمین تعدادی چوب کبریت افتاده ،و ظاهر آن طوریست که معلوم است از روی میز افتاده اند و شکل آنها
اتفاقیست .هم اکنون شکلی برای آنها در نظر بگیرید .بسیار خوب ،مطمئنا میتوانید شکلی را در نظر بگیرید که به
نظر اتفاقی بیاید.
خوب ،اکنون با سیستمی روبرو هستیم که آن را اتفاقی می دانیم .بهتر است بگوییم احتمال بسیار زیادی می دهیم
که اتفاقی باشد .حال فرض کنید ما در دنیایی زندگی میکنیم ،که در آن گروهی جنایتکار حرفه أی وجود دارد،
که نشان آنها تعدادی خط بهم ریخته است ،که بسیار شبیه شکل آن چوب کبریتهاست .بسیار خوب ،با این فرض
جدید چه نتیجه أی می گیریم ؟ مسلما نتیجه می گیریم که این چوبها به آن نشان مربوط میشوند و کسی آنها را به
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آن شکل "چیده" است ،و بعید می دانیم که بر اﺛر یک اتفاق از روی میز پرت شده باشند و چنان شکلی گرفته
باشند.
فرق در چیست ؟
در هر دو حالت ،امکان به وجود آمدن چنان شکلی در اﺛر یک پرتاب اتفاقی یکی ست ،و هیچ تفاوتی در مورد
چوب کبریتها وجود ندارد .ساختار آنها کامال مانند یکدیگر است .در حالی که مطمئنیم یکی از آنها اتفاقیست ،و
شک نداریم که دیگری اتفاقی نیست .چرا ؟
مشخص است که چیزی در درون این سیستم باعﺚ نشده است تا چنین نتیجه أی بگیریم (چون آن دو کامال مانند
یکدیگر بودند)  ،بلکه چیزی خارجی ،یعنی رابطه ی بین آن سیستم ،و عناصر دیگر جهان باعﺚ شد چنین نتیجه
أی بگیریم.
پﺲ آنچه مشخص است ،نظم چیزی نیست که بتوانیم آن را به یک مجموعه به تنهایی نسبت دهیم ،و نیاز به یک
قطب دیگر هم دارد ،و آن ،معیار قضاوت (اینکه چه هدفی مد نظر است) و محیط قرارگیری ست .با این حساب،
در مورد ساعت به این خاطر برایش سازنده أی در نظر می گیریم ،که نخست ساختارش مناسب نشان دادن
گذشت زمان است ،و گذشت زمان (به این شکل) قرارداد ما انسانهاست ،و هدف و معیاریست که برای ما انسانها
عمومیت دارد .پﺲ طبق معیارهای ما این ساعت هدف مند است (مانند چوب کبریتها در حالت دوم) ،در حالی
که می توانستیم با ساختار دیگری از معیارها بار آمده باشیم که این ساعت برای ما هدف مند نباشد ،و در نتیجه
توجه ما را جلب نکند (مانند چوب کبریتها در حالت اول) ،که اگر شرایط خاص دیگری نیز فراهم باشد ،آن را
به هیچ وجه مجموعه أی منظم نخواهیم دانست .از سوی دیگر ،دلیل مهم دیگری که ساعت را دارای سازنده ی
هوشمند می دانیم این است که تا جایی که امکان تحقیق وجود داشته ،به ما ﺛابت شده که طبیعت چیزی مانند
ساعت به وجود نمی آورد ،و هرکجا ساعتی بوده سازنده ای داشته .در نتیجه اگر باز هم ساعتی ببینیم به طور
استقرایی نتیجه می گیریم که سازنده ای دارد ،در صورتی که اگر قبال هیچ آشنایی با ساعت نمی داشتیم (و
چیزهای شبیه آن ،مثال چیزهایی که از فلزات صیﻐل شده ساخته شده اند و  )...آنرا ساخته شده توسط یک انسان
نمی دانستیم .می دانید مانند چیست ؟ ما اگر اکنون یک بلور را ببینیم ،با وجود اینکه ساختار منظم (از نظر
هندسی) آنرا می بینیم ،در حالتی که انگار کنار هم چیده شده اند ،تصور نمی کنیم که انسانی هوشمند آن را
ساخته باشد ،بلکه آن کار را به طبیعت نسبت می دهیم ،زیرا می دانیم طبیعت چنین ساخته هایی دارد ،در حالی که
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اگر قبال با بلورها آشنا نبودیم ،احتماال با دیدن ساختار آن احتمال می دادیم کسی هوشمندانه اجزای آن را چیده
باشد.
مسئله ی مهمی که در مورد این برهان وجود دارد این است که واقعا چه چیزی بی نظم است .با توجه به معیارهای
منظم دانستنی که معرفی می کنند ،می توان چیزی را بی نظم دانست ؟
در مورد مثال معروف و تکراری چشم ،همه قبول داریم که سیستم بسیار پیچیده أی دارد ،متناسب با آنچه از آن
طلب می کنیم ،ولی بهتر است بگوییم از چشم انتظاری داریم که مطابق با توانایی آن است ،نه اینکه تواناییهای
چشم طوریست که انتظارات ما را برآورد .بسیار خوب ،حال بگویید که با توجه به اینکه چشم محدودیتهای بینایی
بسیاری دارد ،و به عنوان مثال ،سطحی بسیار حساس و آسیب پذیر دارد ،قادر به بزرگنمایی نیست ،دقت و توان
آن از بین می رود و هزار چیز دیگر ،باز هم می توان سیستم فعلی را منظم دانست ؟ بله ،شاید به خوبی آن ایده
نباشد ،ولی این به معنی نامنظم نبودنش نیست ،زیرا هنوز می تواند هدف دیدن را ارضا کند .اگر چشم ما قادر به
تفکیک رنگها نبود ،و همه چیز را تکرنﮓ می دید ،دیگر آن را منظم نمیدانستید ؟ چرا ،باز هم هدف دیدن را
ارضا می کرد .اگر قادر به دیدن فاصله ی بیشتر از یک سانتیمتر نبود ،آن را منظم نمی دانستید ؟ چرا ،باز هم به
هدفی خاص خود می رسید .در نهایت اگر حتا قادر به دیدن نیز نبود چطور ؟ چرا ،باز هم آن را منظم می دانستند،
زیرا جرمی مادیست که در جای خود به طور پایدار قرار گرفته و با دیگر مواد به طوری برنامه ریزی شده و منظم
در تعادل است ،و لزا منظم .همانطور که انگشت کوچک پا را نامنظم نمی دانیم.
پﺲ چه زمان به عنصری نامنظم می رسیم ؟
با این ترتیب که ما پیش می رویم ،هرچه "وجود" داشته باشد برچسب منظم می خورد.
(اگر کسی به این فکر کند که صرف وجود داشتن نیز برای رسیدن به خدا کافیست ،باید یادآوری کنم که این
مطلب به برهان علیت مربوط می شود و از بحﺚ فعلی خارج است)
می دانید چرا ؟
به این خاطر که برخالف دیدگاه سنتی ،این قوانین نیستند که وجود را می سازند ،بله قوانین روابطی هستند که با
"وجود"ها متناظر می شوند .برخی فکر میکنند قوانینی وجود دارند که به چیزها شکل می دهند ،و لزا اگر بتوانیم
قانونی را بین اشیا کشﻒ کنیم ،به آن ایده ی خارق العاده نزدیک شده ایم .در حالی که قوانین برداشت ما از
وجود اشیا هستند .جهان ما هرشکلی که می داشت ،از نظر ما منظم می بود ،هر شکلی .به عبارت بهتر ،نظم ،ایده
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ایست ذهنی (نه قانونی خارجی) که از تطابق شی با کل حکایت می کند .اگر چیزی بتواند در سیستم کلی جهان
پایدار باشد و رابطه أی مانند آنچه قبال دیده ایم داشته باشد ،از نظر ما منظم است .مانند قضاوت در مورد شخصیت
اجتماعی افراد است .آنچه شهروند خوب یا بد می نامیم به افراد بستگی ندارد ،به تطابق آنها با جامعه ای که در آن
قرار گرفته اند مربوط می شود .هر جامعه ای ،حالت خود را خوب (به جای منظم) می داند ،و هرکﺲ که مطابق
معیارهای آن باشد از نظر آنها خوب (منظم) دانسته می شود .اینکه او را خوب (منظم) می دانند ،تنها و تنها به این
معنیست که او با سیستم جامعه و اجزای دیگر آن رابطه ای هماهنﮓ دارد .در مورد خود جامعه (جهان) چطور ؟
خوب است یا بد ؟ مسلما هر جامعه ای خود را خوب می داند ،همانطور که هر حالتی از جهان منظم نام می گیرد،
به این خاطر که کل جهان خود معیار قضاوت در مورد نظم است ،و اگر بخواهیم در مورد جهان قضاوت کنیم،
معیار دیگری برای سنجش نداریم .مانند اندازه گیری طول ها ،که برای تعیین اندازه ی اشیا آنها را با معیار طول
می سنجیم (مثال متر استاندارد) ،و در عین حال این کار در مورد خود معیار بی معنیست .مثال اگر بخواهیم بدانیم
اشیا در اﺛر گذشت زمان تﻐییر طول می دهند ،یا اندازه ای ﺛابت دارند ،آنها را یک یک با معیار طول می سنجیم و
متوجه می شویم که برخی از آنها ﺛابت هستند ،و برخی نیستند ،که این تنها از رابطه ی آنها با معیار حکایت می
کند (و ممکن است یک چیز بر اساس معیاری ﺛابت باشد و بر اساس معیاری دیگر نباشد ،مانند منظم بودن و منظم
نبودن در مثال چوب کبریتها) .حال معیار خود ﺛابت است یا خیر ؟ مسلما ﺛابت است ،چون همواره با خود برابر
است .حال آیا فرقی می کند که معیار ما چه باشد ؟ خیر ،معیار ما هرچه که باشد ،همواره نسبت به زمان ﺛابت
است همانظور که جهان ما نیز هرچه باشد از نظر ما منظم است.
در نهایت به این مسئله می رسیم که یا باید اطالق نظم بر کل جهان را بی معنی بدانیم ،زیرا در مورد کل جهان
معیار دیگری برای قضاوت نداریم (هرچه هست درون جهان قرار می گیرد ،و چیزی خارج آن نیست که معیار
قرار گیرد) ،یا کل جهان را معیار مطلق بدانیم ،و در نتیجه آن را منظم بدانیم .در حالت اول دیگری نظم یا بی
نظمی وجود ندارد که بخواهیم از آن وجود داشتن یا نداشتن خدایی را نتیجه بگیریم .در حالت دوم ،جهان منظم
است ،ولی منظم بودن آن به خاطر قرارداد ماست ،و ارتباطی با خدا ندارد ،همانطور که ﺛابت بودن همیشگی معیار
طول ربطی به جنﺲ آن و اجزای تشکیل دهنده اش ندارد و تنها به قرارداد ما مربوط می شود .به عبارتی ،گفتن
اینکه "کل جهان ،در حالتی که کل جهان معیار نظم باشد ،منظم است" ،مانند این است که بگوییم "جهان جهان
است" یا "نظم نظم است" ،که هیچ معنای جدیدی ندارد و نتیجه ای نمی توان از آن گرفت.
برهان نظم به شکلی دیگر ،در قالب احتماالت نیز بیان می شود .این بیان از نظر اکثر متکلمین دینی مورد قبول
نیست و ایرادهای زیادی از آن گرفته اند (البته نه همه) ولی در بین عموم مردم رواج زیادی دارد:
76

فصل دوم  :خداباوری

بیخدایی مدرن

اگر دسته ای از میمونها با یک ماشین تایپ بازی کنند احتمال دارد که مجموعه آﺛار شکسپیر نتیجه شود ؟ مسلما
نمی شود .پﺲ چطور می توان انتظار داشت جهانی که بسیار بزرگتر و پیچیده تر است بتواند بر اساس اتفاق به
وجود آید ؟ کافیست احتمال قرار گرفتن زمین در جایی مناسب در منظومه ی شمسی را حساب کنیم و آن را با
احتمال پدید آمدن یک پروتئین ترکیب کنیم و  ...به چنان عدد کوچکی می رسیم که هیچ فرد عاقلی نمی تواند
آن را قبول کن.
متاسفانه برداشت اکثر افراد از احتماالت درست نیست ،و این ایراد نه تنها به چنین استداللهایی محدود نمی شود،
که تمام زندگی آنها را تحت تاﺛیر قرار می دهد و تصمیم گیریها و نتیجه گیریهای آنها را به خطا می کشاند .با این
حال ،به نظر می آید که از این وضع راضی هستند!
البته شکی نیست که اگر احتمال تشکیل چنین ترکیبی از جهان را محاسبه کنیم ،عددی بسیار بسیار بسیار کوچک
می شود .ولی از کوچکی این عدد چه نتیجه ای می توانیم بگیریم ؟ بعید بودن وقوع آن را ؟ هرگز!
مسئله بسیار ساده است .اگر فکر می کنید جز این است ،هم اکنون آزمایشی کنید .تعداد کافی کارت تهیه کنید،
آنها را از یک تا یک میلیارد شماره گذاری کنید (در صورتی که مایل باشید بیشتر) و بعد از بین این یک میلیارد
کارت یکی را بیرون بکشید .تعجب نکردید ؟! عددی بیرون آمد که احتمال بیرون آمدنش یک در میلیارد بود !
چطور چنین اتفاقی افتاد ؟! چطور چنین اتفاق بعیدی رخ داد ؟ آزمایش را تکرار می کنیم ،و هر بار بدون استثنا
چنین اتفاق عجیبی می افتد!
البته اگر فکر می کنید این احتمال به اندازه ی کافی کوچک نیست ،می توانید تعداد آنها را به توان هزار برسانید
و آزمایش را تکرار کنید ،و تحقیق کنید که هر بار اتفاقی خارق العاده می افتد یا خیر.
در مورد جهان ،هر شکلی که می داشت ،احتمالش دقیقا به اندازه ی احتمال حالت فعلی می بود .پﺲ داشتن چنین
شکلی از لحاظ احتمالی اصال چیز عجیبی نیست ،همانطور که اتفاق افتادن چیزی که احتماال یک در میلیارد (یا
توان هزار آن) در آزمایش ما بود اصال برایمان عجیب نبود و نیاز به عامل توجیه کننده ای (خدا) نداشت.
در برخی متون برهان نظم را اینگونه خالصه می کنند که "ساختار جهان نشان دهنده ی وجود نوعی انتخاب
است" ،که با وجود دقیق نبودن بیان ،می تواند به خوبی روند کلی آن را مشخص کند .البته و صد البته در نگاه
اول چنین می نماید که نظام جهان بر اساس یک انتخاب شکل گرفته .ولی آیا واقعا اینطور است ؟ نه الزاما .ما به
این خاطر احساس می کنیم انتخابی در بین است ،که عادت داریم برای رسیدن به مصنوعاتی هماهنﮓ با جهان
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"انتخاب" کنیم .ولی هیچ دلیل منطقی نداریم که باور کنیم جهان خود نیز به مانند مصنوعات ما بر اساس یک
انتخاب ایجاد شده .همانطور که اگر انتخابی در بین نباشد و شکلی به وجود آید (مانند آنچه در مورد چوب
کبریتها وجود داشت) برای تکرار آن باید حتما انتخاب کرد ،در حالی که خود آن نقش کلی و اولیه فاقد انتخاب
بود.
عالوه بر این باید حتما به این مسئله توجه کرد که در مورد بسیاری از چیزها در جهان انتخابی درونی وجود دارد.
اینکه من به شکل فعلی هستم ،انتخابی ست که توسط اجزای موجود در جهان انجام شده و نیاز به توجیه خارجی
ندارد .اگر مسایل را تحلیل کنیم ،می بینیم که اجزای مختلﻒ چنان به هم وابسته هستند که بسیاری از آنها به لحاظ
ساختار توسط ساختار سایر اجزا مشخص می شوند و نمی توان آنها را به عنوان مسایلی جدا در نظر گرفت.
اگر بخواهیم مشکل این برهان را خالصه کنیم ،می توان گفت مشکل اصلی و عمده ی آن بسط دادن است .انسان
آنچه را در اطراف خود مشاهده کرده ،همراه با قضایا و احکامشان ،به کلی ترین چیزها بسط داده ،بدون اینکه در
این انتقال به شرایط دقت کند.
در مثالهای زیادی که زده می شود ،مثال انسان با تمام پیچیدگیهایش ،دلیلی برای وجود یک آفریننده ی فراجهانی
دانسته می شود .حال نباید این را پرسید که اگر چنین چیزی باشد ،خدایی که خود نیز یک موجود با شعور و
هماهنﮓ فرض می شود نیز حتما و حتما منظم است ،و در نتیجه باید آفریننده ای باالتر از خود داشته باشد ؟
مسلما چنین چیزی را قبول نمی کنند .این مشکل تحلیل موضعی نقص برهان را نشان می دهد ،مانند اکثر برهانهای
دیگر .تنها راه فرار از آن این است که بگوییم نظم تنها به چیزهایی که دارای اجزا هستند تعلق می گیرد و از رابطه
ی اجزا حکایت می کند ( البته نشان دادیم که رابطه ی بین اجزا کافی نیست و به یک قطب دیگر نیز نیاز دارد) در
حالی که خدا بسیط است (اجزا ندارد) .ولی واقعا بسیط بودن خدا به چه معناست ؟ چطور چیزی می تواند بسیط
باشد و کاری انجام دهد ،یا شعوری داشته باشد ؟ درست است که برای فرار از نقد ،هر چیز غیر قابل تصوری را به
هر چیزی نسبت دهیم ؟ اشکالی ندارد ،فرض می کنیم چیزهای بسیط بتوانند شعور هم داشته باشند و کارهایی
انجام دهند .ولی این سریعا به این نتیجه نمی رسد که زنجیره ی نظم ها (من منظم هستم ،به خاطر نظمی که پدر و
مادرم داشته اند ،و نظم غذاها و اشیا و  )...می تواند به عنصریا عناصری بسیط در همین جهان ختم شود ؟ البته
همینطور است .با وجود این فرض جدید که برای فرار از نقد پیشین طرح شد ،دیگر نمی توان به ماده ای خارج
جهان رسید .خداباور می تواند جواب دهد که ماده نمی تواند بسیط باشد در حالی که غیر ماده می تواند ،و در آن
صورت من هم می گویم که ماده می تواند بسیط باشد و غیر ماده نمی تواند!
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برهان علیت

خالصه برهان:
جهان نمیتواند خود به خود پدید آمده باشد و چیزی باید آن را به وجود آورده باشد.
شرح برهان:
یکی از پرسابقه ترین و مهمترین برهانهاست ،و به عقیده ی نگارنده در کنار برهان نظم ،مهمترین دالیل اعتقاد
بسیاری از خداباوران است ،و یک سر و گردن باالتر از سایر برهانها.
آن را در شکل مختصر آکویناسی میتوان اینگونه بیان کرد:
در میان پدیده ها سلسله أی از علل وجود دارد ،و چون تسلسل علل ممکن نیست ،باید علت نخستینی وجود داشته
باشد .این علت نخستین خداست.
البته ممکن است چنین بیانی از علیت کمی نا امید کننده باشد ،چرا که از پیرایه های لفظی عاری ست .گوینده آن
را بی دلیل پیچیده نکرده ،و این مسئله باعﺚ می شود که مخاطب در میان دریایی از کلمات گم نشود و کل
استدالل به وضوح در برابرش قرار گیرد .ممکن است آنچه به وضوح دیده می شود چندان باب طبع نباشد ،ولی
اصل ماجراست .متاسفانه ما (منظورم شرقیها ،و به طور خاص ایرانیهاست) عادت داریم مسایل را پیچیده کنیم ،و
نه تنها چیزی که پیچیده نباشد را بی دلیل بی ارزش می دانیم ،که چیزهای پیچیده را نیز بی دلیل با ارزش می دانیم
!
پذیرفتن اینکه پدیده أی می تواند بدون علت باشد مشکل است .بسیار مشکل .ما عادت داریم اینگونه انتظار داشته
باشیم که هر چیزی نیاز به علتی داشته باشد .برای علل آن جستجو می کنیم و آنها را می یابیم ،و اگر هم موفق
نشویم ،گناه آن را خود به گردن می گیریم و ایرادی از اصل علیت نمی گیریم .ولی اصل علیت از کجا آمده
است ؟ چه اﺛباتی برای آن داریم ؟
اگر کسی ادعا کند که علیت جهان شمول نیست ،و برخی چیزها می توانند بدون علت باشند و در نتیجه زنجیره ی
علتها تشکیل نمی شود که الزم باشد برای فرار از تسلسل ،از آن وجود خدا را نتیجه بگیریم ،ممکن است ادعایش
را چندان خوش نداریم ،چرا که تصور چیزی فاقد علت بسیار دور از ذهن می نماید.
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این برهان هم مانند بسیاری دیگر از برهانها ،گرفتار مشکل تحلیل موضعی ست .فرض کنیم برهان درست باشد.
فرض کنیم اصل علیت جهانشمول باشد .بسیار خوب ،حال سوال اساسی را می پرسیم  :علت خدا چیست ؟
اگر قرار باشد خدا علتی داشته باشد ،از خدایی خود برکنار می شود .پﺲ این جواب ممکن نیست .هم به آن
خاطر ،هم به این دلیل که اگر علتی داشته باشد ،علتش هم باید علتی داشته باشد و باز تسلسل به وجود می آید .در
حالی که ما برای فرار از تسلسل فرض خدا را پذیرفتیم .پﺲ خدایی که علت داشته باشد در این برهان به هیچ وجه
قابل قبول نیست ،زیرا نمی تواند به مقصود اصلی که رفع تسلسل است بیانجامد.
اگر قرار باشد خدا علتی نداشته باشد چطور ؟ این حالت به این معناست که علیت جهانشمول نیست .یعنی چیز یا
چیزهایی وجود دارند که نیاز به علت ندارند .ولی یکی از مقدماتی که باعﺚ شد به فرض وجود خدا برسیم
جهانشمول بودن علیت بود .اگر علیت جهانشمول نباشد ،باز هم زنجیره أی که تصور می کردیم ما را به خدا می
رساند تشکیل نمی شود.
پﺲ چه می شود ؟
"به نظر" می آمد که ایده ی خدا درمان این تناقض بزرگ است ،در حالی که با تحلیلی کاملتر در می یابیم این
ایده که برای رفع تناقض ساخته شد ،خود نیز گرفتار آن تناقض است.
نتیجه گیری درست این است که تصور علیت در شکل جهانشمول آن ممکن نیست .دست کم بدون پذیرفتن
تسلسل امکان ندارد .علیت نمیتواند جهانشمول باشد .اگر جز این عمل کنیم ،به تناقض می رسیم ،و این برهان این
تناقض را دست آوی زی برای رسیدن به خدا قرار داده است ،در حالی که اگر بعد از این نتیجه گیری باز هم تحلیل
را ادامه دهیم ،میبینیم که باز هم تناقض وجود دارد .پﺲ تناقض اولیه در فرض وجود جهانی بی خدا نبوده است،
در تصور ما از علیت بوده است.
اگر کسی ادعا کند که جهان علتی ندارد ،با اعتراض خداباور روبرو می شود که چطور می توان آن را بدون علت
تصور کرد ؟! در حالی که خداباور به جای آن به وجود خدایی باور دارد که علت این جهان است ،و در عوض
خود علتی ندارد ! پﺲ تفاوت در چیست ؟
تصور ما از علیت ،به شکلی که پذیرفته ایم ،چیزیست که ساخته و پرداخته ی محیط اطراف ماست .اگر قرار باشد
پا را از مرزهای جهان معمولمان بیرون بگذاریم چطور ؟ آیا باز هم آنچه از طریق جهان معمول کسب کرده ایم
اعتبار خواهد داشت ؟
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تجربه خالف این را نشان می دهد .هنگامی که انسان به جهان بسیار کوچک وارد شد ،با شکل دیگری از علیت
برخورد کرد .بیان کالسیک علیت که میگفت "پدیده های مشابه علت های مشابهی دارند" (و هنوز نیز در بین
بسیاری رایﺞ است) در این جهان معتبر نیست .بله ،واقعا معتبر نیست ،در حالی که باور معمول و روزمره ی ما
خالف آن حکم می کند .اگر قرار باشد از سوی دیگر حرکت کنیم و قصد داشته باشیم درباره ی کل جهان
قضاوت کنیم چطور ؟ آیا باز هم تصور می کنیم باورهای روزمره مان صادق است ،یا اینکه انتظار روابط غیر
منتظره أی خواهیم داشت ،مانند بار قبل که به جهان بسیار ریز وارد شدیم ؟
تصور جهانی که علت نداشته باشد برای همه ی ما سخت است .ولی پاسخی هم برای آن نداریم .افسوس که حتا
تصور خدا نیز پاسخ این مسئله ی بﻐرنﺞ نیست .اگر خداباور استدالل گر ما قصد داشته باشد از این ابهام فرار کند،
نمیتواند به خدا برسد .هیچکدام به جایی نمی رسیم .تنها نتیجه أی که میتوانیم بگیریم این است که بعضی چیزها را
نمی دانیم ،بعضی چیزهای شگفت انگیز وجود دارد ،و اینکه برخی ایده های فکری ما نیاز به اصالح دارند.
البته جوابی که از سوی خداباور علیت دوست داده می شود این است که جهان نمی تواند بدون علت باشد ،ولی
خدا می تواند .ولی چطور ؟ چه خصوصیتی وجود دارد که آنها را اینچنین می کند ؟ قاعدتا جواب می دهد اینکه
جهان مادیست و خدا غیر مادی .ولی مگر ما جایی از خصوصیت مادی بودن و غیر-غیر-مادی بودن جهان برای
رسیدن به علت استفاده کردیم ؟ مگر ما جایی علیت را با توجه به خصوصیت ماده ﺛابت کردیم که اگر زمانی
بگوییم چیزی غیر مادی وجود دارد (حتا اگر این تصور درست باشد) از علیت برکنار باشد ؟ اگر قرار به ادعا
باشد ،من هم می توانم ادعا کنم که ماده میتواند علت نداشته باشد و غیر ماده نمی تواند.
یکی از جوابهایی که داده میشود این است که خدا علت ندارد ،چون ازلیست ،و جهان علت دارد ،چون ازلی
نیست و شروعی در زمان دارد .برای اﺛبات اینکه جهان نمیتواند ازلی باشد ،معموال از برهان ترمودینامیکی یا بیﮓ
بنﮓ استفاده می کنند .با توجه به نادرستی این دو دلیل ،فرض ناممکن بودن جهانی ازلی غیرقابل قبول خواهد
بود ،و این دفاع از علیت رد می شود.
ممکن است بگویند به این علت جهان نمی تواند چیزی بی علت درون خود داشته باشد ،در حالی که خدا می
تواند ،که خدا بسیط است و هیچ جزئی در جهان اینگونه نیست ،و چیزی که بسیط نباشد چون حداقل نیاز به علتی
برای جمع شدن اجزایش گرد هم دارد ،نمی تواند فاقد علت باشد .گذشته از اینکه بسیط دانستن چیزی تا چه حد
می ت واند مشکل به بار آورد ،می توان گفت برخی از اجزای مادی جهان بسیط بوده اند ،و آغازگر زنجیره ی علل
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جهان .آخرین اعتراضی که می تواند بشود این است که ماده نمی تواند بسیط باشد ،و من از آنها دلیل خواهم
خواست و آنها هم چیزی نمی توانند بگویند.
این برهان کامال وابسته به دیدگاهی سنتی از علیت است .دیدگاه بشر در طول تاریخ بسیار تﻐییر کرده و جور
دیگری به علیت نگاه می کند ،که با این شیوه ی جدید ،نمی توان چنین برهانی را اقامه کرد  :تاریخچه علیت.

برهان هستی شناسی

خالصه برهان
ما خدا را بﺰرگترین و کاملترین موجود تعریﻒ می کنیم .چنین چیزی الﺰاما وجود نیز دارد ،زیرا در غیر این ﺻورت می توان
چیز دیگری مانند آن را فرض کرد که وجود نیز دارد ،و به خاطر وجود داشتن برتر و کاملتر از اولیست ،که این مسئله
.تناقض آمیز است ،زیرا فرض ما این بود که موجود اول برترین است .پس کاملترین چیز (خدا) وجود دارد

شرح برهان
خدایا ،آنکه آگاهیش از ایمان سرچشمه گرفته است ،با من موافقت خواهد کرد که تو همانی که ما باور داریم ،و
ما باور داریم که تو آنی که بزرگتر از آن را نتوان تصور کرد.
حال ،آیا چنان ماهیتی می تواند وجود نداشته باشد ،آنگونه که ابلهان می گویند "خدا وجود ندارد" ؟
ولی همین ابلهان نیز ،هنگامی که گفته ی مرا بشنوند –که خدا آنست که از آن بزرگتر را نتوان تصور کرد -می
دانند که آن را شنیده اند ،و آنچه فهمیده اند در فاهمه ی آنهاست ،حتا اگر این ماهیت وجود نداشته باشد .برای
آنکه تصور یک چیز ،با تصور وجود آن فرق دارد.
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همانگونه که یک نقاش وقتی قصد دارد چیزی را بکشد ،تصویری از آن را در ذهن خود دارد ،و با اینکه تصوری
از وجود آن ندارد (چون وجود ندارد) ولی تصوری از [ماهیت] آن در ذهن دارد .بعد از آنکه آن را کشید ،هم از
آن تصوری دارد و هم درکی از وجودش.
بنا بر این ،حتا ابلهان هم باید قبول داشته باشند که تصوری از آنچه بزرگتر از آن را نتوان تصور کرد در ذهن
ایشان هست ،چون می توانند آن را درک کنند ،و هرچه درک شود در ذهن هست.
مسلم است بزرگی که ب زرگتر از آن را نتوان تصور کرد تنها در ذهن نیست ،چون اگر فرض شود که تنها در ذهن
است [یعنی وجود ندارد] می توان چیزی مشابه آن را تصور کرد که واقعیت نیز دارد ،و چون آن چیز بزرگتر است
]به خاطر واقعی بودن = وجود داشتن[ خالف فرض است ،و به عبارت دیگر آنچه بزرگتر از آن را نمیتوان تصور
کرد تنها در ذهن نیست و در واقعیت نیز وجود دارد ،چون خالف آن موجب تناقض است .پﺲ ،آن موجودی که
بزرگتر از آن را نمیتوان تصور کرد ،حتما وجود دارد.
این چند خط ترجمه ی قسمتی از کتاب  Proslogiumاست که در قرن یازدهم میالدی توسط انسلم قدیﺲ
نوشته شده است ،و اولین بیان ﺛبت شده از برهانیست که با نام ( Ontological Argumentبرهان هستی
شناسیک) شناخته شده است ،و در متون اسالمی با نام برهان علم الوجود نقل می شود .این برهان به دالیل مختلفی
اهمیت دارد و از سوی شمار نه چندان کمی از فالسفه تایید و استفاده شده است.
احتماال بسیاری از کسانی که برای اولین بار متن برهان را می خوانند (یا می شنوند) ،متوجه می شوند که باید
جایی در آن ایرادی وجود داشته باشد .البته این نظر تا زمانی که ﺛابت نشود اهمیتی ندارد (زیرا می تواند تحت
تاﺛیر میل ،یا احساس ما باشد ،که هیچکدام اعتبار ندارند) ،با این حال اﺛبات نادرستی آن کار مشکلی نیست .در
اصل ،نویسنده ی متن که مخالفین خود را گستاخانه ابله می داند (که با دید قدرتمدارانه ی کلیسای زمانه اش
منطبق است ،و البته با گرایشهای مشابهش در نقاط دیگر دنیا نیز همپایی می کند و حتا می توان نشانه های آن را
در کتابهای درسی ایران قرن بیستم نیز دید !)  ،با برهانی به جنﮓ آنها می رود ،که بیشتر خود او را ابله جلوه می
دهد.
ابتدا ،نادرست بودن برهان را به طور غیر مستقیم نشان خواهم داد ،سپﺲ ایرادهای فلسفی ،و بعد کالم آخر ،یعنی
ایراد منطقی آن را بیان خواهم کرد.
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برهان به طور خالصه اینچنین است ،که اگر یک  GCBماهیتی که از هر لحاظ بزرگترین و برترین است) را
تصور کنیم ،دو حالت ممکن وجود دارد ،یا در خارج از ذهن (=تصور) ما وجود دارد ،یا خیر .در حالت دوم ،می
توانیم یک  EGCBرا تصور کنیم ،که دارای تمام صفات  GCBهست ،و به عالوه در خارج از ذهن نیز
وجود دارد .مسلم است که  EGCBاز  GCBبرتر و بزرگتر است ،زیرا واقعیست و نه تخیلی .ولی این خالف
فرض است ،چون فرض ما این بود که چیزی بزرگتر از  GCBنمیتواند تصور شود (و در حال تحقیق وجود آن
بودیم) ،پﺲ حالت دوم که به تناقض رسید ممکن نیست ،و تنها حالت اول اعتبار دارد ،یعنی  GCBحتما در
خارج از ذهن وجود دار  GCBرا خدا می نامیم.
البته برای کسی که وجود خدا را اینگونه اﺛبات کرد زیاد کار سختی نیست که ﺛابت کند این خدا فالن و بهمان
هم هست ،و در نهایت کلیسا را نماینده ی خود کرده ،و ایشان –کشیش بالهت ستیز را -به نمایندگی از خود
مالک جان و مال مردم کرده است.
روش این استدالل که با نام های قیاس ذوحدین و  Dilemmaخوانده می شود ،این است که در آن برای یک
مسئله ی خاص تمام حالتهای ممکن را در نظر می گیرند .هر حالتی در شرایطی خاص برقرار خواهد بود ،و به
همین خاطر تک تک مسیرها را با فرض درستی شرط اولیه ی آن مسیر طی می کنند .هرگاه مسیری در انتها به بن
بست برسد (=تناقض داخلی) نتیجه می گیریم که شرط اولیه ی آن ممکن نبوده ،و در نتیجه خود مسیر (حالت
مورد نظر) غیر ممکن است .از این طریق ،با حذف حالتهای مختلﻒ ،به جواب مورد نظر می رسیم.
فرض کنید می خواهیم بدانیم گزاره ی  (p or q) => (p & q) = Fمستلزم چه ارزشهایی برای  pوq
است .دو حالت را در نظر می گیریم ،که در یکی  p=qو دیگری  p=~qباشد .در حالت اول ،می توانیم  qرا
با  pجایگزین کنیم ،در نتیجه خواهیم داشت  ((p or q) => (p & q)) = (p => p) = Tکه نتیجه ی
آن تناقض آمیز شد (به جایT ، Fرا نتیجه گرفتیم) ،پﺲ فرض اولیه ،یعنی هم ارز بودن  pو  qنادرست بوده
است .اگر فرض هم ارزی نادرست باشد ،پﺲ الزاما باید  p=~qباشد ،که جواب مسئله ی ماست.
برای اینکه مطمئن شویم تمام حالتهای ممکن را در نظر گرفته ایم ،برای تقسیم آنها از روش منطقی (و نه تجربی)
استفاده می کنیم ،و معموال دو راه متناقض را در نظر می گیرند (مانند مثال باال) .می دانیم که دو متناقض نمیتوانند
هردو نادرست یا درست باشند ،پﺲ دو راه متناقض تمام حالتهای ممکن را در بر می گیرد (مثال می گوییم امروز
یا باران می آید یا نمی آید .حالت سومی وجود دارد ؟ یا سه حالت در نظر می گیریم .عددی که بزرگتر از صفر
است ،کوچکتر از آن ،یا برابر با آن .حالت چهارمی وجود دارد ؟) .راه های غیر ممکن را نیز از طریق نشان دادن
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وجود تناقض های درونی مشخص می کنند .در هر مسیر فرض اولیه را مسلم فرض می کنند ،سپﺲ از ترکیب آن
با مسایل دیگر به نتیجه أی غیر قابل قبول می رسند .اگر مسایلی که استفاده شده یقینی باشند و نتیجه واقعا تناقض
آمیز باشد ،نتیجه می گیریم که فرض مسیر که مسلم پنداشته شده بود غیر قابل قبول است ،و به عبارت دیگر مسیر
نامعتبر است.
بسیار خوب ،حال نوبت استدالل کردن ماست (این بار به سبک گونیلو.
یک  GCLرا تصور کنید . GCLبهترین و جالب ترین سرزمین دنیاست ،که در آن انسانها در صلﺢ و آرامش
زندگی می کنند ،کسی به دیگری ظلمی نمیکند ،کسی بیمار نمیشود ،شیرها و ببرها علفخوارند و کاری به
حیوانات دیگر ندارند (!) ،انسانها بدون اینکه کار کنند از زندگی بهره مند می شوند و…
ممکن است  GCLدر خارج از ذهن ما (که آن را تصور کرده ایم) وجود داشته باشد ،یا وجود نداشته باشد .اگر
وجود داشته باشد که هیچ ،ولی اگر وجود نداشته باشد ،یک  EGCLرا تصور می کنیم که دارای تمام صفات
 GCLهست ،و عالوه بر آن در خارج از ذهن هم وجود دارد .مسلم است که  EGCLاز  GCLبرتر است،
زیرا به جای اینکه تخیلی باشد واقعیست .ولی این خالف فرض است ،پﺲ حالت دوم ممکن نیست ،و GCL
حتما وجود دارد.
بسیار خوب ،ﺛابت شد که چنین سرزمینی وجود دارد .البد اگر روزنامه ی امروز را باز کنیم می توانیم در قسمت
تبلیﻐات آژانسهای مسافرتی تورهای  GCLرا هم پیدا کنیم!
البته اگر قدیﺲ بالهت ستیز اینجا بود ،ممکن بود بگوید که "البته که وجود دارد ! این همان سرزمین وعده داده
شده به کاتولیکهای مومن است" .ولی خوب ،دو حالت وجود دارد ،یا اینطور است ،یا نیست .اگر نباشد (یعنی
حرف ایشان اشتباه باشد) که هیچ ،ولی اگر حرف ایشان درست باشد ،می توانم یک  NCGCLرا تصور کنم،
که نیکیهای خود را محدود به گروه خاصی از مسیحیان نمیکند ،و تعلق به آینده هم ندارد ،بلکه همین االن ،و در
همین جهان وجود دارد .مشخص است که  NCGCLبهتر از سرزمینیست که ایشان معرفی کرده است ،و چون
این مسئله تناقض آمیز است ،پﺲ این حالت (درستی حرف ایشان) ممکن نیست ،و در هر صورت این گفته
نادرست است.
حال یک  GCFرا تصور می کنم .بزرگترین و برترین دوستی که می توانم داشته باشم .دوستی که چنان
قدرتمند است که می تواند با یک دست درختی را از ریشه در بیاورد (مثال اگر درخت در سر راه حرکت من قرار
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داشته باشد و بخواهد مرا مجبور به دور زدن و دور کردن راهم کند!) .چنان ﺛروتمند است ،و چنان به من عالقه
دارد ،که هیچگاه از لحاظ مالی مشکل نخواهم داشت .چنان داناست که هر سوالی از او بپرسم جواب خواهد داد
و…
آیا او وجود دارد ؟
اگر وجود داشته باشد که هیچ ،و اگر نداشته باشد یک…
پﺲ  GCFوجود دارد .بله ،من دوستی دارم که دارای چنان مشخصاتیست!
این دوست کجاست ؟!
شاید قدیﺲ بالهت ستیز بگوید که "در آسمانهاست" ،ولی من می گویم که اگر حرف او درست باشد ،می توانم
یک  NHGCFرا تصور کنم ،که در زمین است و ظاهری مثل تمام انسانهای دیگر دارد و همواره در کنار من
است .این دوست دیدنی بسیار جالبتر و برتر از چیزیست که او گفت ،ولی این با فرض در تناقض است ،پﺲ اصال
ممکن نیست ،و حرف او اشتباه است.
بسیار خوب GCF ،من وجود دارد ،و هم اکنون در کنار من است ،ظاهری مانند تمام انسانها دارد ،و دارای
خصوصیات شگفت انگیزی که گفته شد هست.
این بالهت ستیزی اندیشمندانه خوب انسان را به سمت خیالبافی سوق می دهد ! ابله کیست ؟
در این برهان فرض شده است که وجود داشتن در خارج از ذهن یک امتیاز مثبت به شمار می رود (همانجایی که
گفته شد  EGCBاز  GCBبرتر است) .همینجا اختالف سلیقه ها شروع می شوند .فرض کنید انسلم به جای
اینکه مسیحی باشد ،بودایی می بود .بودایی ها اعتقاد دارند که زندگی سراسر رنﺞ است ،و انسان هر بار که می
میرد در جسمی دیگر دوباره به جهان می آید و رنﺞ می کشد .هر بار که در زندگی انسان خوبی باشد ،بار بعد در
جسمی بهتر حلول می کند ،و در غیر این صورت در جسمی بدتر ،طوری که از انسان به حیوان ،گیاه ،و در نهایت
جمادات نزول می کند .در جهت صعودی هم چنان باال می رود ،که در نهایت به نیروانا می رسد ،و این نقطه پایان
زنجیره ی شوم وجود ،که سراسر رنﺞ است می باشد .نیروانا نیستی محض است .بودایی اعتقاد دارد نیست ممتاز از
هست می باشد ،چون زندگی شوم و رنﺞ آور است .حال ،استدالل را از زبان او می شنویم:
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دو حالت وجود دارد ،یا  GCBدر خارج از ذهن وجود دارد ،یا ندارد .اگر نداشته باشد که هیچ ،ولی اگر در
خارج از ذهن وجود داشته باشد ،می توانیم یک  NEGCBرا تصور کنیم که دارای تمام صفات GCB
هست ،ولی در خارج از ذهن وجود ندارد .مشخص است که  NEGCBبرتر از  GCBاست ،زیرا نیستی برتر
از هستیست ،و این خالف فرض است (فرض برتری) ، GCBپﺲ این حالت ممکن نیست .در نتیجهGCB ،
الزاما در خارج از ذهن وجود ندارد . GCBخداست ،پﺲ خدا وجود ندارد.
مشخص است که استدالل انسلم تا چه حد سست و بی اساس است ،طوری که می توان با آن به نتایجی اینچنینی
رسید .اکنون که اشتباه بودن استدالل او مشخص شد ،نوبت به کشﻒ ایراد آن می رسد .چه چیز باعﺚ شده است
تا استدالل اشتباه از آب در بیاید ؟
مهمترین ایرادی که مخالفین مختلﻒ این برهان گرفته اند ،ایراد فلسفی کانت است .او به صفت دانستن وجود
اعتراض دارد.
ما هر چیزی را مجموعه أی از صفات می دانیم ،مثال از نظر ما گاز کامل (به عنوان یک چیز) ماهیتیست که دارای
دو صفت گاز بودن ،و دارای مولکولهای بدون برخورد ،است .حال می توانیم بپرسیم که گاز کامل (هروقت این
لﻐت را به زبان می آوریم ،منظورمان چیزیست که دارای صفات قرارداد شده برای این کلمه باشد) وجود دارد یا
نه ،به این معنی که چیزی در واقعیت وجود دارد که تمام این صفات همزمان قابل اطالق به آن باشند ،یا خیر .البته
می دانیم که جواب منفیست .آیا گاز کاملی که وجود داشته باشد ،ماهیتش با گاز کاملی که وجود ندارد فرق
دارد ؟
مسلما اینطور نیست .ما وجود را یک صفت نمیدانیم که به مجموعه ی صفات گاز اضافه شود ،و به واقعیات
اطالق شود .فرض کنید در تعریﻒ گاز کامل بگوییم  :چیزی که گاز است ،مولکولهای آن هنگام جنبش به هم
برخورد نمیکنند ،و وجود هم دارد .تعریﻒ بسیار خنده داریست ! هنگام تطبیق دادن این ماهیت به واقعیتها ،اگر
چیزی وجود داشته باشد که  n-1صفت قبلی را (در اینجا  nبرابر با سه است) شامل شود ،خصوصیت  nام
(وجود) را هم شامل می شود (یعنی اگر گاز باشد و مولکولهایش با هم برخورد نکنند ،می توان آن را یک گاز
کامل موجود در نظر گرفت) ،و فرقی با وقتی که این خصوصیت درج نشده باشد ندارد ،و هنگامی که چیزی
شامل  n-1خصوصیت قبلی نباشد هم که کار همانجا متوقﻒ می شود .پﺲ درج کردن وجود در مجموعه ی
خصوصیات جسم بی معنیست.
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عالوه بر آن ،هنگام انجام این عمل ذهنی ،کاری که انجام می شود سنجیدن مجموعه ی خصوصیات ،با معیار
وجود است .اگر قرار باشد وجود نیز عضوی از این مجموعه باشد تکلیﻒ چیست ؟!
ایراد واردی که کانت از این برهان گرفته است این است که وجود نمیتواند جزو خصوصیات سازنده ی ماهیت
باشد ،و در نتیجه دو موجودی که تصور شد (در مثال ما  GCBو  EGCBنامیده شدند) و تنها تفاوتشان در
وجود بود ،به لحاظ ماهیت تفاوتی ندارند ،و نمیتوان گفت که یکی برتر از دیگریست ،و در نتیجه استدالل به
نتیجه نخواهد رسید.
گذشته از ایراد کانت ،اگر بنا باشد وجود نیز یکی از خصوصیات ماهیتی باشد ،چرا انسلم آن را هنگام شروع کار
همراه با خصوصیتهای دیگر داخل  GCBقرار نداد که بعد از یک استدالل-نما این کار را بکند ؟
اگر وجود در ماهیت باشد ،استدالل انسلم اینگونه خواهد بود:
موجودی را تصور کنید که از آن بزرگتر نتواند وجود داشته باشد ،وجود نیز داشت باشد .دیدید که وجود دارد ؟
به عقیده ی نگارنده ایراد گفته شده کامال وارد است ،ولی شخصا با این ابزار راضی نمیشوم (زیرا ایرادی
فلسفیست ،و در فلسفه جای صحبت بسیار زیاد است و معموال توافقی وجود ندارد) و تنها زمانی پرونده ی انسلم
را بسته شده دانستم ،که توانستم ایراد منطقی برهان او را پیدا کنم:
 GCBماهیتیست که از آن بزرگتر نتواند تصور شود.
 - ۱یک  GCBرا در ذهن تصور کنید.
 - ۲اگر  GCBوجود دارد به  ۵برو ،وگرنه برو به .۳
 -۳یک  EGCBتصور کن ،که دارای تمام صفات  GCBاست ،و در خارج نیز وجود دارد.
 EGCB -۴از  GCBبرتر است ،زیرا واقعیست ،نه تخیلی .پﺲ چیزی وجود دارد که از  GCBکه قرار بود
چیزی بزرگتر از آن وجود نداشته باشد) بزرگتر است ،و این تناقض است .پﺲ این مرحله (شماره ی  ۳و )۴مجاز
نیست ،برگرد سر جای اولت.
 -۵مبارکه GCB ،وجود داره!
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این استدالل از نظر شکل درست است .یعنی تمام حالتهای ممکن را در نظر می گیریم ،و ﺛابت می کنیم که همه
ی حالتها یا به نتیجه ی مورد نظر ما می رسند ،یا بی اعتبارند.
ایرادی که در این استدالل وجود دارد ،در مرحله ی شماره ی  ۳استادانه پنهان شده است .اگر دقت کنید ،اینجا
یکی از دو حالت ممکن قرار است تست شود .در این مرحله وجود نداشتن  GCBفرض شده است ،و این فرض
تا پایان این مرحله (یعنی شماره ی  ) ۳اعتبار خواهد داشت .ولی می بینیم که در ادامه ی کار ،در همین شماره ی
 ،۳خواسته شده است که یک  EGCBفرض شود ،و  EGCBچیزی نیست جز یک  GCBکه وجود دارد،
در حالی که در اینجا وجود نداشتن  GCBفرض شده بود!
پﺲ می بینیم که ایراد از همینجاست .در اینجا وارد کردن  EGCBغیرمجاز است ،و به عبارت دیگر ،می توان
گفت که در قسمت سوم که خواسته شده است یک  EGCBرا تصور کنیم ،کاری غیر ممکن خواسته شده:
تصور  EGCBدر این مرحله غیر ممکن است ،زیرا  EGCBهمان  GCBاست که وجود دارد ،در حالی که
در این مرحله فرض شده است که  GCBوجود ندارد .پﺲ نمیتوان  EGCBرا فرض کرد ،و در نتیجه نمیتوان
استدالل را ادامه داد و به نتیجه رسید.
بنا بر این ،تناقضی که در شماره ی  ۳کشﻒ می شود ناشی از فرض اساسی مرحله (وجود نداشتن ) GCBنیست،
بلکه ناشی از تصور متناقضیست که در این مرحله شده.
اگر زواید این برهان ،که برای مخفی کردن حقه ی آن گردآوری شده اند را کنار بگذاریم ،پیکر برهنه ی آن
اینچنین خواهد بود:
 -۲اگر  GCBوجود دارد به  ۵برو ،وگرنه برو به .۳
 -۳فرض کنید که  GCBوجود دارد.
 -۴ما فرض کرده بودیم که  GCBوجود ندارد ،و حال می بینیم که وجود دارد .این دو با هم در تناقض هستند،
پﺲ این مرحله اعتبار ندارد .برگرد به ۲
 -۵مبارکهGCB ،وجود داره!

در بسیاری از متون برهان به این شکل بازگو می شود:
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 ﺧﺪا ﻣﻮجﻮديسﺖ كﻪ ازﺁن كﺎﻣلتروجﻮد ﻧﺪارد. وجﻮد الزﻣﻪ ي كمﺎل اﺳﺖ. -پس ﺧﺪا وجﻮد دارد.

که در این شکل بی پیرایه بدقوارگی آن بیشتر نمایان می شود.
فردی در گوشه أی نشسته است ،تصوری مبهم از کمال برای خود می سازد ،و انتظار دارد این تصور او وجودی
را الزم کند ! به حساب او ،کمال مجموعه ایست از "زیبایی ،دانایی ،توانایی ،… ،وجود".
خوب ،شخصی دیگر هم در آن سو می نشیند و به جای کمال ،تصوری از گمال می پرورد ،با این تعریﻒ که
گمال مجموعه ایست از "کلروفیل قوی ،تنه ی  ۲٠کیلومتری ،ساقه ی محکم ،ریشه ی مناسب ،برگ زیبا،… ،
وجود" .بعد هم البد می گوید:
ابر درخت چیزیست که از آن کاملتر وجود نداشته باشد.وجود الزمه ی کمال است.پﺲ ابر درخت  ۲٠کیلومتری وجود دارد.
در اینجا نیز ایراد اصلی صفت دانستن وجود است ،که پیش از این در مورد آن صحبت شد .می توان آن را بازی با
کلمات نامید .بازی بسیار هنرمندانه أی که نمیدانم با چه هدفی انجام شده است!
تاریخچه ی برهان:
همانطور که گفته شد تاریخ این برهان با انسلم شروع می شود .بسیاری از متکلمین یا فالسفه ی رشنالیست (در
مورد این مسئله در بخش آخر مقاله شرح کاملی آمده است) نیز آن را تایید ،بازگو ،یا اصالح کرده اند .از جمله
ی مهمترین آنها می توان به دکارت (قرن ۱٩ام) اشاره کرد.

مهمترین منتقد این برهان ،راهبی تارک دنیا به نام گونیلو بوده است که هم عصر انسلم بوده ،و در پاسخ به انسلم،
کتابی با نام "از سوی ابله" می نویسد ،و نشان می دهد که با سبک استدالل انسلم می توان هر چیزی را ﺛابت کرد
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(حتا چیزهایی که می دانیم وجود ندارند) .آنچه او مثال می زند جزیره أی رویایی و فوق العاده است ،که مشابه
آن در این مقاله آمده است .تنها جوابی که قدیﺲ اندیشمند به او می دهد این است که "ولی خدا با جزیره فرق
می کند" !! .با این حال ،چند قرن پﺲ از آن ،شخصی با نام  Alvin Plantingaدر پاسخ به این انتقاد می
گوید:
ایده ی وجود جزیره أی که بهتر از آن وجود نداشته باشد ،مانند ایده ی وجود عددی طبیعیست که بزرگتر از آن
نباشد ،یا خطی که کﺞ و معوج تر از آن وجود نداشته باشد است .عددی وجود ندارد که از آن بزرگتر نباشد ،یا
خطی که از آن کﺞ تر را نتوان تصور کرد .همین مسئله در مورد بهترین جزیره نیز وجود دارد .فرقی ندارد که چه
تعداد دوشیزه ی حبشی ،و دخترکان رقاص به آن جلوه می دهند ،همواره می توان جزیره أی را تصور کرد که دو
برابر آن دختران رقاص داشته باشد .کمیتهایی که بهینگی جزیره را شکل می دهند ( مثال تعداد درختان نخل،
تعداد و کیفیت نارگیلها) هیچکدام ماکزیمم مطلقی ندارند.
به عبارتی ،مقصود وی آن است که متﻐیرهای موجود در این ماهیت (جزیره ی برتر) هیچکدام کراندار نیستند ،و
در نتیجه ماکزیمم مطلقی هم ندارند که بتوان آن را تصور کرد و از آن در برهان استفاده کرد .البته ایراد
واردیست ،مثل ایرادهای بسیار زیاد دیگری که می توان از برهان انسلم گرفت ،ولی در صورتی مقصود گوینده -
که دفاع از انسلم بود -را تامین می کرد که نشان می داد تصور خدای انسلم برخالف تصور جزیره دارای ویژگی
کراندار نبودن نیست .ولی آیا اینطور است ؟ چه تفاوتی در این دو وجود دارد ؟ اگر کﺞ و معوج بودن صفتی
مثبت می بود ،می بایست این خدا دارای آن باشد .آیا در آن صورت همان حکم خط در مورد این خدا نیز صادق
نمیبود ؟
چطور زیبایی وقتی که صفت جزیره باشد کراندار نیست ،ولی وقتی که صفت خدا باشد کراندار نبودنش مشکلزا
نخواهد بود ؟
دانایی چطور ؟ آیا دانایی کراندار است ؟
اگر فرض کنیم چیزهایی که برای دانستن وجود دارد متناهی است ،موجود مطلقی که همه ی آنها را بداند ،با
دانستن آنها چیز جدیدی برای دانستن به وجود می آورد که "دانستن اینکه او همه ی چیزها را تا آن زمان می
دانسته است" می باشد .اگر این چیز جدید را نداند (یعنی نداند که همه چیز را می داند) دانای مطلق نیست ،و اگر
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آن ر ا بداند ،دوباره چیز جدیدی به وجود می آید ،که آن دانستن این دانستگی بیشتر است ،و تا آخر .پﺲ دانستن
نمیتواند محدود و کراندار باشد ،درست مثل اعداد و کﺞ بود.
پﺲ اگر ایراد او وارد باشد ،با توجه به اینکه نشان دادیم صفات سازنده ی ماهیت خدا تفاوتی اساسی با صفاتی که
او مثال زده است ندارد ،به این نتیجه می رسیم که استدالل او نیز می تواند راهی برای رد این برهان باشد (برعکﺲ
آنچه خود انتظار داشته است.
نمونه أی دیگر ،الیب نیتز است .او اینگونه فرض می کند که خداوند کاملترین چیز است ،و چون کمال نیازمند
وجود است ،پﺲ وجود نیز دارد .به عبارت دیگر تصور چنین خدایی در حالی که وجود نداشته باشد ،متناقض
است ،پﺲ وجود دارد (در این باره در قسمت اول مقاله صحبت شده است.
دیگری اسپینوزاست .در عین حال منظور او از این برهان با دیگران فرق دارد .اسپینوزا به نوعی وحدت وجود
اعتقاد داشته است ،به این معنی که تنها "یک" چیز وجود دارد ،و کثرت و گوناگونی توهمی بیش نیست (البته با
کمی ساده انگاری در نقل اعتقاد او) .از نظر او این یک چیز ،که همه چیز است ،خداست ،طبیعت است ،انسان
است و خالصه اینکه همه چیز را در برمیگیرد (نزدیک به آنچه اکثر عرفا اعتقاد دارند) .پﺲ از اینکه سعی می کند
به شکلی منطقی این یگانگی را نشان دهد ،در مرحله ی بعد از طریق برهان هستی شناسیک وجود آن یک چیز را
ﺛابت می کند (که می توان بر آن اسم خدا ،طبیعت ،یا هر چیز دیگری را گذارد) .به عبارت دیگر ،با اینکه کل
برهان همان است ،ولی منظور آن کمی فرق دارد و در اینجا به اندازه ی قبل متوجه اﺛبات وجود خدا نیست .در
متن اسپینوزا که از لحاظ شکل بیان متفاوت ،ولی از لحاظ منطقی مانند قبل است ،آمده است که "چون وجود به
طبیعت جوهر ]آن چیز یگانه أی که جز آن نیست[ تعلق دارد ،تعریﻒ آن ضرورتا باید مستلزم وجود باشد و بنا بر
این از صرف تعریﻒ آن وجودش را می توان استنتاج کرد".
توماس آکویناس قدیﺲ نیز با انسلم مخالفت کرد .او می گفت که در مورد خدا آنچه ابتدا بر انسان مشخص می
شود وجود اوست ،و بعد صفات او .به عبارت دیگر ،تا انسان نداند که او وجود دارد نمیتواند صفات او را بداند.
این در حالیست که انسلم از صفات او وجودش را نتیجه می گیرد .البته این ایراد اصال وارد نیست ،چرا که هر
چیزی که قرارست در موردش صحبت شود نیاز به تعریﻒ دارد (البته برخی متکلمین ترجیﺢ می دهند این کار را
نکنند تا بیشتر دستشان برای سفسفطه و مﻐلطه باز باشد) .تا زمانی که تعریﻒ خدا مشخص نباشد ،گفتن اینکه "خدا
وجود دارد" یا "خدا وجود ندارد" هیچ معنایی ندارد ،زیرا صحبت در مورد واژه أی که از کنار هم قرار گرفتن
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حروف خ ،د ،و الﻒ تشکیل شده است نمیباشد ،درباره ی مفهوم آن است .پﺲ باید این مفهوم مشخص باشد ،و
این تعریﻒ است که مفهوم را مشخص می سازد ،و تعریﻒ هم مجموعه أی از ماهیتهاست.

برهان وجود و امکان

خالصه برهان
وجود داشتن موجوداتی که در جهان هستند امریست امکانی و نه ﺿروری ،یعنی می توانستند وجود نداشته باشند .اگر
.همه چیز ممﮑن الوجود باشند هستی آغاز نمی شود ،و باید واجب الوجودی باشد که این چرخه را آغاز کند

شرح برهان
بنا بر باور شبهه فلسفی موجود در کالم اسالمی و مسیحی ،که برگرفته از آرای برخی فالسفه ی خاص (چون
افالطون و ارسطو) است ،و در عین حال متکلمین آنها را اصول بدیهی و غیر قابل اجتنابِ تمام فلسفه های دنیا می
دانند ،وجود به دو نوعِ واجب و ممکن تقسیم می شود .وجودِ واجب ،وجودِ ماهیتی ست که نبودنش تناقض آمیز
باشد ،و وجودِ ممکن آنچه واجب نباشد .مثال وجود نداشتن قلمی که اکنون بر روی میز من است ،ممکن است
(؟) تناقضی منطقی به وجود نیاورد ،در این صورت ممکن الوجود است .اگر نبودِ آن تناقض آمیز باشد ،واجب
الوجود خواهد بود.
برهان را اینگونه اقامه می کنند:
وجودِ اشیایی که ما مشاهده می کنیم ضروری نیست .یعنی هم می توانند باشند و هم می توانند نباشند .اگر همه ی
چیزها چنین باشند ،هیچ چیز در آغاز وجود پیدا نمی کرد ،و در نتیجه اکنون نیز چیزی وجود نمی داشت .بنا بر
این باید موجودی باشد که وجودش ضروری باشد ،که آنرا خدا می نامیم.
در توضیﺢ بیشتر می توان گفت که وجودِ ممکن ،نه به بودن گرایش دارد ،نه به نبودن .پﺲ اگر وجود داشته باشد،
عاملی بوده که باعﺚ آن شده باشد .اگر تمام اشیا ممکن باشند ،موجود بودنشان ایجاد تسلسل می کند ،که قابل
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قبول نیست .پﺲ حتما باید موجودی باشد که وجودش ضروری باشد و تکلیﻒ وجودهای ممکن را مشخص کند.
به این موجود ،که آنرا واجب الوجود می نامیم ،خدا می گوییم.
مسئله را به این صورت نیز طرح می کنند که هر چیزی که ضروری نباشد نیاز به تبیین دارد .اینکه دو چیز برابر با
چیز دیگر خود برابرند ،نیاز به تبیین ندارد به این خاطر است که ضروری و بدیهیست ،در حالی که شناور ماندن
کشتی بر روی آب اینچنین نیست ،و نیاز به تبیین دارد (!) .تبیین یعنی اینکه وجود چیزی از طریق ارتباط آن با
چیزهای تبیین شده ی دیگر ،کامال یقینی و مشخص شود .حال ،اگر سلسله ی چیزهای موجود در جهان را تبیین
کنیم ،در نهایت به جایی می رسیم که به عاملی بی نیاز از تبیین (تبیین شده به خودی خود = ضروری) نیاز داریم.
آن عامل (یا عاملها) را خدا (یا خدایان) می نامیم.
این برهان توسط ابن سینا هم بیان شده ،و خود او (که کاش وقت خود را یکسره صرف پزشکی می کرد و با
دخالت در کار فالسفه باعﺚ بدنامی خود نمی شد) که برهانهای دیگر را به کلی غیر قابل قبول می دانست ،این
یک برهان را درست و یقینی می دانست ،و یگانه راه رسیدن به وجود خدا .مالصدرا نیز از آن با عنوان برهان
صدیقین نام می برد.
شاید به نظر آید که این برهان همان برهان علیت است (به خصوص در بیان دوم) ،با این حال تفاوتهای ظریفی با
آن دارد .این برهان نیز برهانی عقلیست ،و چون برهان هستی شناسیک قصد دارد به صورت عقلی محض به وجود
خدا برسد.
اولین ایراد این برهان این است که موجود بودن چیزی که ذاتا ممکن است ،نه واجب ،الزاما نیاز به عاملی خارجی
ندارد .برای این ادعای آنها هیچ دلیل و اﺛباتی وجود ندارد ،و حتا به عنوان مثال نقض (که حتا نبودن چنین مثال
نقضی هم بی اعتباری آن را برطرف نمی کند) می توان به سیستمهایی اشاره کرد که به خاطر کوچک بودنشان
تابع عدم قطعیت می شوند .به عنوان مثال ،الکترونی را فرض کنید که به سمت پرده أی پرتاب شده .بر اساس عدم
قطعیت می دانیم که به هیچ وجه نمی توان محل برخورد آن را تعیین کرد ،بلکه می توان احتمال برخورد آن به
نقاط مختلﻒ را مشخص کرد .نقطه أی را در نظر می گیریم ،که مثال احتمال برخورد الکترون با آن  %۲٠است
(منظورم از نقطه سطحی کوچک است ،نه نقطه به معنای هندسی آن) .در این حالت می دانیم که برخورد الکترون
با آن نقطه ضروری نیست .یعنی هم می تواند برخورد کند ،هم می تواند برخورد نکند ،و این سرانجامِ الکترون با
هیچ رویداد پیشینی در تناقض نخواهد بود .پﺲ این مسئله امری امکانیست .حال ،اگر الکترون به آن نقطه برخورد
کند تکلیﻒ چیست ؟ چیزی که ضروری نبوده رخ داده ،در حالی که عاملی باعﺚ ترجیﺢ این عمل نشده .هیچ
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عاملی باعﺚ نشده که امکان برخورد الکترون با این نقطه تبدیل به رویداد واقعی شود؛ هیچ چیز الکترون را مجبور
به برخورد کردن یا برخورد نکردن به جایی نمی کند ،بلکه تنها احتمال آن را تعیین می کند ،که این نیز خود
مسئله أی امکانیست ،نه ضروری .امکانی که با هیچ عامل معین کننده أی کامل نمی شود.
پﺲ تبدیل امکان به واقعیت الزاما نیاز به عاملی خارجی ندارد ،و برهان ابطال می شود ،و نمی توان از آن وجودِ
واجب را (واجب الوجود) نتیجه گرفت.
از سوی دیگر ،باید در نظر داشت که آنچه این برهان سعی دارد اﺛبات کند ،وجود چیزیست که "واجب الوجود"
نامیده اند .گذشته از اینکه "خدا"ی اﺛبات شده در هریک از برهانها (با وجود نادرستی اﺛبات) فرسنگها با خدای
دینها (که دانا و توانا و بخشنده و انتقام گیر و پند دهنده و پیامبر فرستنده و مجازات کننده و غیر است) فاصله
دارد ،واجب الوجود ،که البته در کالم آن را با خدا معادل می دانند ،با همان خدای دیگر برهانها هم بسیار متفاوت
است .اﺛبات وجودِ یک یا چند واجب الوجود ،صرفا به این معنیست که سلسله ی علی (وابستگی اشیا به هم) نمی
تواند تسلسل داشته باشد و باید در جایی قطع شود ،ولی هیچ اﺛباتی برای غیر اینجهانی بودن آن ندارد .اﺛبات می
کند (البته اﺛباتی نادرست) که واجب الوجودی هست ،ولی نمی گوید که این واجب الوجود چیزی خارج از
جهان است (خدا) .هیچ الزامی برای چنین چیزی وجود ندارد .تنها چیزی که این برهان در صورت درست بودن
می توانست بگوید این است که سلسله ی وابستگی اشیا به هم باید جایی قطع شود .همین و بﺲ .و این نتیجه اصال
ارتباطی با خدا پیدا نمی کند ،مگر با حقه و نیرنﮓ .گذشته از اینکه حتا رسیدن به همان نتیجه نیز معتبر نیست و
برهان به کل اشتباه است.

برهان دفع خطر احتمالی

خالصه برهان
اگر جهان دیگری نباشد که هیچ ،شما از اندک لذت آمیخته به رنج این جهان بهره مند شده اید و ما نشده ایم ،در حالی که
.اگر جهان دیگری باشد ما در آن از لذت بی انتها بهره می بریم ،و در نتیجه مسئله به نفع ماست
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شرح برهان
این برهان که به شکلهای مختلﻒ بیان می شود ،دارای اسمی "رسمی" نیست ،و "دفع خطر احتمالی" عنوانیست
که برخی از متون به آن داده اند ،و من نیز از آن استفاده می کنم.
این برهان به شکل "عقلی محض" طرح می شود ،به این معنی که در آن از هیچ نوع مقدمه ی تجربی ،احساسی یا
امثال آن استفاده نمی شود ،و تنها از مقدمات واضﺢ منطقی کار را شروع می کنند .به این خاطر ،دفع خطر
احتمالی نیز چون برهان وجودی (هستی شناسیک) و برهان وجود و امکان از امتیازی باال برخوردار است ،چرا که
عقلی بودن برهان راه را بر روی تردیدها و اختالف نظرهای موجود در مقدمات تجربی و احساسی می بندد ،و
قطعیت و استواری زیادی به برهان می دهد .البته اگر برهان درست باشد.
بنیان این برهان بر محاسبه ی امید ریاضی منفعت دو گروه دین دار ،و بی دین است .به عبارت دیگر مبتنی بر
احتماالت است .اگر امید ریاضی منفعت دین داران طبق این روش ریاضی بیشتر باشد ،نتیجه می گیریم که روش
آنها در زندگی بهتر است (حتا اگر ندانیم ادعای آنها در مورد خدا و دین درست است یا خیر) و نتیجه می گیریم
که باید دیندار بود و خدا را باور داشت (البته در صورتی که منفعت باور باشیم ،در صورتی که تنها به درستی
مطالب اهمیت دهیم ،چنین برهانی به هیچ وجه جای طرح ندارد) .این برهان ،همانطور که از ساختارش پیداست،
آخرین سنگر خداباوران است .معموال هنگامی که تمام برهانهای دیگر بی نتیجه بمانند ،دست به دامن این
استدالل میزنند.
احتماالت ابزار تصمیم گیری در مواقعیتست که اطالعات کافی وجود نداشته باشد.
اگر جعبه أی وجود داشته باشد و در آن توپهایی به سه رنﮓ زرد ،سبز ،و آبی وجود باشد ،و قرار باشد روی
رنﮓ توپی که خارج می شود شرط ببندیم ،چه می کنیم ؟
هرکدام از رنگها را می توانیم انتخاب کنیم .زمانی که هیچ اطالعاتی در مورد تعداد توپها نداشته باشیم ،برای ما
فرقی ندارد که روی زرد بودن توپ شرط ببندیم ،یا سبز بودن آن ،زیرا ترجیﺢ یک چیز بر چیز دیگر مستلزم
نوعی آگاهیست .مثال اگر بدانیم برگزار کننده ی مسابقه عالقه ی زیادی به رنﮓ آبی دارد ،احتمال می دهیم که
توپ آبی بیشتری در جعبه گذاشته باشد ،و روی توپ آبی شرط می بندیم .ولی این نوعی آگاهیست ،و فرض ما
این بود که هیچ آگاهی مستقیم یا غیر مستقیمی در مورد تعداد توپها نداریم .پﺲ چه می کنیم ؟ فرقی ندارد که
روی چه توپی شرط ببندیم.
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این مسئله در احتماالت به این شکل مطرح می شود که احتمال رویدادهای فاقد اطالعات "همگن" هستند .چون
چیزی در مورد تعداد توپها نمی دانیم ،از نظر احتماالت مقدار احتمالی "برابر" به آنها تعلق می گیرد (یک سوم
احتمال هر رنﮓ ،در مثال باال) .در این دیدگاه ،همه چیز در یک سطﺢ قرار می گیرند و برتری أی نسبت به هم
ندارند .در مراحل بعدی آگاهیهای مختلفی که نسبت به آنها پیدا می کنیم ،تعادل اولیه ی آنها را برهم می زند ،و
برخی را باالتر می برد و برخی را پایینتر .پﺲ از اینکه تمام اطالعات الزم جمع آوری شود ،احتمال متناظر با هر
رویداد به مقدار حدی خود می رسد.
برهان را می توان اینگونه بیان کرد:
در مورد وجود خدا و نظام دینی برهانهای زیادی وجود دارد ،که برخی آنها را قبول دارند ،و برخی قبول ندارند.
با اینکه این برهانها درست هستند ،فرض می کنیم اینگونه نیست ،و آنها هیچکدام اﺛباتی برای وجود خدا و نظام
متعارف دینی نیستند .فرض می کنیم هیچ اطالعاتی در مورد این مسایل نداریم .با اینکه برهانهای مختلﻒ به ما
نشان می دهند که خدایی وجود دارد و آن جهانی هم هست ،ولی فرض می کنیم چنین اطالعاتی نداریم .پﺲ،
وجود داشتن آن جهان و وجود نداشتن آن همگن می شوند ،و هرکدام دارای احتمال یک دوم.
دین داران و بی دین ها هردو در این جهان زندگی می کنند .دین داران اعتقاد دارند که زندگی اینجهانی آنها بهتر
از بی دین هاست ،و بی دین ها هم عکﺲ آن را ادعا می کنند .فرض می کنیم دین داران در این جهان هیچ لذتی
نمی برند و تمام لذایذ این دنیا متعلق به بی دین هاست .پﺲ تا اینجا بی دینها به اندازه ی یک عمر لذت از
دیندارها جلوتر هستند.
در مورد آن دنیا .پنجاه درصد احتمال دارد وجود داشته باشد ،و پنجاه درصد احتمال دارد که وجود نداشته باشد.
اگر وجود نداشته باشد ،محاسبه در همینجا تمام می شود ،و اگر وجود داشته باشد هر دو گروه به آن دنیا منتقل
می شوند .در آن دنیا دین داران از لذت جاودانی برخوردار می شوند ،و بی دین ها خیر .پﺲ در این حالت حساب
ها می شود یک عمر لذت برای بی دین ها ،و بی نهایت لذت برای دین دارها.
مشخص است که برد با دین دارهاست ،چون امید ریاضی کل برابر خواهد بود با لذت این دنیا ،به عالوه ی
احتمال وجود آن دنیا ،ضرب در احتمال آن ،که برابر می شود با یک عمر لذت برای بی دین ها ،و نیم بی نهایت
لذت برای دین دارها ،که برابر با بی نهایت است .چون بی نهایت از یک عمر بیشتر است ،پﺲ امید ریاضی لذت
(سعادت) برای دین داری باالتر از بی دین ها است .پﺲ در نهایت دین دارها هستند که سعادتمندند.
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برهان چندان پیچیده نیست و ساختار جالبی نیز دارد .با این حال ایراد آن نیز کوچک نیست.
درست است ،چون قصد نداریم از برهانهای مشکوکِ دیگر استفاده کنیم ،می توانیم قید تمام آنها را بزنیم و
بگوییم که هیچ اطالعاتی در مورد آن جهان نداریم .پﺲ احتمال وجود آن پنجاه درصد می شود .امید ریاضی
کل ،برابر خواهد بود با مقدار لذت این جهان ضرب در احتمالش (یک) به عالوه ی لذت آن جهان در احتمالش
(یک دوم) .در مورد لذت این جهان هم جای بحﺚ است ،که باز هم می توان قید آن را زد ،و گفت که فرض می
کنیم دین دارها اصال در این جهان لذتی نمی برند .دیندارها در اینجا از هیچ پیش فرضی استفاده نمی کنند تا از
قطعیت برهان کاسته نشود .تا اینجای کار هیچ مشکلی وجود ندارد .پﺲ یک عمر لذت (بی دین) در برابر صفر.
در مورد آنجهان چطور ؟
در آن جهان دیندارها لذت جاودانه می برند و…
چرا ؟ چه کسی گفته است که چنین سرنوشتی وجود دارد ؟
بله ،البته مشخص است که ادعای دیندارها اینگونه است که جهان دیگری وجود دارد و فالن جور و بهمان جور
است ،ولی چنین ادعایی که از سوی همگان پذیرفته شده نیست .دیندار ریاضی دوست ما اگر قصد داشته باشد به
شیوه ی عقلی محض و تنها با استفاده از روش منطقی/ریاضی عمل کند ،باید اینجا نیز مانند مراحل قبل بدون
پیشداوری عمل کند .البته از این نیز گذشته ،یکی از محورهای شروع برهان این بود که ما چیزی در مورد آن
جهان نمی دانیم (و این خود علت آن بود که وجود داشتن و وجود نداشتنش را همگن در نظر گرفتیم) ،پﺲ در
مورد آنچه در آنجا می گذرد نیز چیزی نمی دانیم .همانقدر که احتمال دارد در آن جهان دین دارها پاداش
بگیرند و بی دینها مجازات شوند ،احتمال دارد که اتفاق عکسش بیفتد .پﺲ از هر دو اتفاق باید چشمپوشی کنیم،
و به بیان ریاضی ،چون اطالعاتی در مورد آن نداریم ،باید آن را همگن فرض کنیم .در آن دنیا همانقدر که دین
دارها لذت می برند ،بی دینها نیز لذت می برند (همگن) .پﺲ مقدار کل لذت برای دیندارها می شود "یک عمر
به عالوه ی نیم لذت آن دنیایی" ،و برای دیندارها می شود "نیم لذت آن دنیایی" (ضریب نیم احتمال وجود آن
دنیا است) .بر این اساس می بینیم که برد با بی دینهاست .البته این نتیجه نیز درست نیست ،چرا که این برتری ناشی
از ارفاقیست که از سوی دیندار ریاضی دوست شده بود .اکنون که ورق برگشته ،باید آن ارفاق را نیز حذف کنیم.
آن ارفاق لذت بردن بی دین ها در این دنیا و لذت نبردن دیندارها بود ،که در مورد آن اتفاق نظر نیست .پﺲ آن
را نیز حذف کنیم .بسیار خوب ،حال نتیجه ی استدالل چه می شود ؟ مشخصا این می شود که برنده کسیست که
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در این دنیا بیشتر لذت برده باشد .اگر گروه دینداران بیشتر لذت می برند ،برنده آنها هستن ،و اگر بی دینها ،برنده
ایشانند" .این استدالل" اینگونه می گوید.
شاید به نظر معقول نیاید که در آن دنیا دینداران مجازات شوند و بی دینها پاداش داده شوند .ولی این مسئله به
برهان ما مربوط نمی شود ،چرا که قصد داریم مسئله را به صورت صرفا منطقی بررسی کنیم .در عین حال ،چنین
فرضی آنقدر هم که برای ذهن پرورش یافته در محیط دینی نامعقول می نماید ،دور از ذهن نیست.
فرض کنید شما خدا باشید .خدایی مانند آنچه در ادیان تصور کرده اند .فرض کنید همانطور که در این برهان
فرض شده ،برهانهای دیگر راه به اﺛبات شما نمی برند .شما جهان را طوری آفریده اید که کسی نمی تواند وجود
شما را اﺛبات کند .جنابعالی مدتها در کارگاه خود مشﻐول ساختن پیچیده ترین قسمت انسان ،یعنی مﻐز او بودید.
شاهکار شما ساختن مﻐزی با چنان پیچیدگی بوده که می شناسیم .اکنون کناری نشسته اید و در حال تماشای
دسترنﺞ خود هستید .ساخته های شما دو گروه می شوند ،گروه اول با اتکا به شاهکار شما (مﻐز) و با توجه به اینکه
راهی برای اﺛبات خود قرار نداده اید ،وجودتان را قبول ندارند ،و گروهی به شاهکار شما (مﻐز) بی توجه هستند و
بدون اینکه دلیلی داشته باشند ادعا می کنند که شما وجود دارید ! "مگه من مسخره ی اینام ؟! اگه دلم می
خواست یه کاری می کردم که بدونن من وجود دارم ،وقتی همچین کاری نکردم یعنی دلم نمی خواسته .من
اینهمه جون کندم و این مﻐز صابمرده رو براشون درست کردم که استفاده کنن ،اونوقت جای اینکه از حاصل
اینهمه تالش من استفاده کنن داران به مسخره می گیرنش ! دارن منو مسخره می کنن !! همچین حالی ازشون
بگیرم که بفهمن"!
وقتی هم که دو گروه به جهان بعدی بروند ،گروه اول به خاطر منطقی عمل کردن از شما پاداش می گیرند و
گروه دوم به خاطر مسخره کردن شما دمار از روزگارشان در می آید.
شاید هم به خاطر بدنام کردن اسم شما مجازات شوند .اینهمه خرابکاری می کنند و به حساب شما می گذارند ،در
حالی که بی دین ها مسئولیت کارهای خودشان را قبول می کنند .مشهور است که می گویند "خداناباوران کمتر
به خدا صدمه زده اند تا خداباوران".
خوب ،فکر نمی کنم چنین فرضی چندان غیر معقول تر از فرض خالفش (پاداش گرفتن دینداران) باشد.
خالصه اینکه این برهان در صورتی که فاقد پیش داوریها باشد ،هیچ نتیجه أی به ما نمی دهد" .دفع خطر
احتمالی" با ادعای اولیه ی بی پیشداوری بودن ،ریاضی بودن ،و عقلی بودن کار خود را شروع می کند ،در حالی
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که برای رسیدن به نتیجه مجبور است از این روش تخطی کند .این برهان تنها در صورتی به نتیجه ی درست می
رسد که فرض دینداران در مورد چگونگی آن جهان را قبول کنیم .مسلما اگر قرار باشد "فرض"ها قبول شوند،
نیازی به استدالل کردن نیست .می توان از همان ابتدا حکم مسئله را فرض کرد ! فرض می کنیم خدا وجود دارد
و مسئله تمام می شود.
می توان برهان را به شکل درست ،و آبرومندانه تر دیگری هم بیان کرد " :اگر کسی پیشفرض دینداران در مورد
چگونگی آن جهان را قبول داشته باشد ،به نفعش است که به شیوه ی دینداران عمل کند".
که البته این برهان کامال درست است ،و صورت بیان آن به شکل قبال گفته شده می باشد .تنها حکم مسئله اصالح
شد .واضﺢ است ،اگر شما کسی هستید که نمی دانید جهان دیگری وجود دارد یا نه ،ولی مطمئن هستید که (از
کجا مطمئن هستید ؟!) در آن جهان (در صورت وجود) دیندارها پاداش داده می شوند و بی دین ها مجازات می
شوند ،و مطمئن هستید که (از کجا مطمئن هستید ؟!) دینداری یعنی نماز هفده رکعتی خواندن و روزه ی فالن
جور گرفتن و غسل بهمان جور گرفتن و … و گردن زدن کفار به حکم دین و اطاعت و تقلید از رهبر دینی و
امثال آن ،منطق حکم می کند که به این روشها عمل کنید .بله ،واقعا منطق چنین حکم می کند ،ولی در صورتی
که آن مقدمات فراهم باشد ،و فکر میکنم چنین نتیجه گیری أی چندان هم سخت نباشد .بله ،تنها نتیجه ی درستی
که از این برهان می توان گرفت همین است.
ولی افسوس .آیا چنان مقدماتی فراهم است ؟ پیروان هر دینی سلسله احکامی دارند که احساس می کنند عمل
کردن به آنها باعﺚ می شود در آن جهان پاداش داده شوند ،و تمام کسان دیگر ،یعنی تمام بی دینها و حتا تمام
دیندارهای دیگری که به دین آنها نیستند جهنمی هستند .دشمنی پیروان ادیان با ادیان غریبه چندان کمتر از
دشمنی آنها با بی دینها نیست .دینهای مختلﻒ که هیچ ،شعبات کوچک دینهای مختلﻒ نیز شامل این قاعده می
شوند .شیعه سنی را قبول ندارد ،و سنی شیعه را .پروتستان کاتولیک را قبول ندارد و کاتولیک پروتستان را…
بیان دیگر این برهان به شکل دیگری نیز بیان می شود ،که در اصول فرقی با بیان ریاضی پیشین ندارد .می گویند:
اگر بخواهید به جایی بروید و قرار باشد از کوچه أی گذر کنید ،و فرد دروغگویی در آنجا ایستاده باشد و به شما
بگوید که دیوانه أی در آن خیابان کمین کرده است تا شما را بکشد ،چه می کنید ؟
درست است که آن فرد مورد اعتماد نیست و به احتمال زیاد دروغ می گوید ،ولی باز هم ریسک نمی کنید و بر
اساس همان حرف از کوچه ی بعدی رد می شوید.
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این همه پیامبر در تاریخ آمده اند ،که همگی نیز مشهور به صداقت و درستی بوده اند .به شما اخطاری داده اند.
منطق حکم می کند که برای دفع خطر احتمالی اقدام کنید.
این شکل از استدالل مشکالت بیشتری هم در پی دارد .درست است که دفع خطرهای احتمالی کاری معقول
است ،ولی به چه قیمتی ؟ و چطور خطر را تعیین می کنیم ؟
اگر کسی در خیابان جلوی شما را بگیرد و بگوید که شما بیماری خاصی دارید که اگر همین االن یک دست
خود را از کتﻒ نبرید ،درجا خواهید مرد ،چه می کنید ؟! باالخره مردن شما خطری احتمالیست .دست خود را می
برید ؟!
اگر در آپارتمان خود در طبقه ی ششم نشسته باشید و در حال چَت کردن باشید ،و ناگهان از ناشناسی پیﻐامی برای
شما بیاید که "هم اکنون گروهی جانی در حال ورود به آپارتمان شما هستند .آنها تمام قربانیهای خود را به
بدترین شکل ممکن شکنجه می کنند تا بمیرد .متاسفانه هیچ راه فراری هم ندارید ،آنها شما را محاصره کرده اند
و هرلحظه ممکن است به شما برسند .به شما پیشنهاد می کنم برای گرفتار نشدن به چنین مرگ دردناکی ،هم
اکنون خود را از پنجره به بیرون پرتاب کنید ،تا بدون درد زیاد بمیرید ".چه می کنید ؟ باالخره احتمال وجود
چنان خطری هست ،می دانید که چنین جنایتهایی در دنیا بی سابقه نیست .خود را از پنجره به بیرون پرت می کنید
؟!
کسی می پرسید ""اگر در اتاقی باشید و هوس کنید از آبی بنوشید ،و کسی به شما بگوید که آبهای آن اتاق
سمی هستند چه می کنید ؟ آیا ترجیﺢ نمی دهید آب ننوشید ؟"
بسیار خوب ،اگر در حال مرگ از تشنگی باشید چطور ؟
اگر پﺲ از آن کﺲ دیگری هم بیاید و به شما بگوید که "در هوای اینجا سمی وجود داشته که شما از آن تنفﺲ
کرده اید و تا چند دقیقه ی دیگر شما را خواهد کشت ،و پادزهر آن آبیست که در این اتاق وجود دارد" چه می
کنید ؟ آب را می نوشید یا خیر ؟
خطر در نوشیدن آب است یا در ننوشیدن آن ؟ چگونه وجود خطر را تعیین می کنید ؟ با حرف کسی ؟
ممکن بود وقتی به آن اتاق می روید نفر دوم خواب باشد و شما تنها پیام نفر اول را بشنوید .آنوقت آب را نمی
نوشید و در نتیجه ی تنفﺲ هوای آن اتاق می میرید ؟
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ممکن بود وقتی به آن اتاق می روید نفر اول خواب باشد و شما تنها تنها پیام نفر دوم را بشنوید .آنوقت آب را می
نوشید و در نتیجه ی زهر موجود در آب می میرید ؟
ممکن بود هردو خواب باشند و شما پیامی نگیرید .آنوقت چه می کردید ؟
چگونه خطر را تعیین می کنید ؟ با حرفهایی که شنیده اید ؟ با حرفهایی که ممکن بود بشنوید ولی از آنها بیخبرید
؟ با حرفهایی که شنیده اید ولی ممکن بود از آنها بی خبر باشید ؟
انتخابهای زندگی ما به هم پیوسته هستند .اینکه ما بخواهیم خطری محتمل را دفع کنیم ،قیمتی دارد .ممکن است
این قیمت ارزش آن کار را داشته باشد ،و ممکن است نداشته باشد .اگر هنگام گذر از آن کوچه چنان پیﻐامی
دریافت کنم و کوچه ی دیگری اندکی پایینتر وجود داشته باشد ،احتماال مسیرم را عوض می کنم و از آن کوچه
ی پایینی عبور می کنم ،ولی اگر تنها راه ممکن این باشد که در خالف جهتْ کره ی زمین را دور بزنم و به نقطه
ی مورد نظرم برسم ،مسلما چنین کاری نمی کنم.
در مورد دین هم اگر بنا بود مسئله این باشد که کسی ادعا کند "جهان دیگری وجود دارد که فالن و بهمان است.
اگر می خواهی بعد از مرگ به آن جهان بروی کافیست هم اکنون یک نفﺲ عمیق بکشی" ،ممکن بود چنان
کاری بکنم ،ولی وقتی این کار به قیمت اسارت من در بند قوانین بی اساس دینی و تبدیل شدنم به ابزاری در
دست رهبران دینی و انکار تعقلم باشد ،مسلما چنین کاری نمی کنم ! همانطور که با دریافت یک پیام مشکوک
خود را از پنجره به بیرون پرتاب نمی کنم .ممکن است دیندار بودن را بد ندانم .ممکن است آنها را قوانینی بی
اساس ندانم (آنگونه که چندی پیش گفتم) و رابطه با رهبر دینی را ابزاری و اسارت ندانم ،و در نتیجه دیندار
باشم .ولی این به خاطر نتیجه گیریهای دیگریست که در مورد آنها کرده ام ،و برای آنها دالیلی داشته ام ،نه به
خاطر دفع خطری احتمالی.
از تمام اینها گذشته ،مشکالتی که در قسمت قبل مطرح شد هم وجود دارند .اگر قرار است تنها و تنها از خطرهای
احتمالی بگریزید ،و کسی بوده که به شما بگوید جهان دیگری وجود دارد که در آن دینداران پاداش می گیرند،
منِ نوعی هم هستم و به شما می گویم که جهان دیگری هست که در آن بی دینها پاداش می گیرند.
بسیار خوب ،چه می کنید ؟
دو پیام دارید ،هردو مشکوک ،و هر دو در جهت دفع خطری احتمالی .در حالیکه این دو پیام ضد هم هستند و
شما تنها می توانید یکی از آنها را قبول کنید.
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خوب ،چه می کنید ؟
حرف آن کسی که پیام اول را به شما داد ،یا حرف منِ نوعی را ؟
شاید بگویید حرف نفر اول را .چرا ؟ چون آن حرف بیشتر تکرار می شود و کسان بیشتری آن را قبول دارند ؟
(ر.ک .چه کسانی خدا را باور ندارند) از کجا می دانید اینطور است و صدای کسانی که نظر مخالﻒ داشته اند در
گلو خفه نشده است ؟ حتا اگر اینطور باشد ،نظر جمع چطور می تواند چیزی را ﺛابت کند ؟ مگر کم هستند
اشتباهاتی که مقبول تر از درست ها هستند ؟ چرا برای درمان بیماریهای خود به جای پزشک به رای اکثریت
اطرافیانتان رجوع نمی کنید ؟
از این گذشته ،واقعا اگر قرار باشد انسان قدرت تفکر خود را انکار کند و بنا به گفته ی دیگران عمل کند ،شما
ترجیﺢ می دهید بنا به گفته ی بی سوادها زندگی کنید یا دانشمندان ؟ البته هردو روش ابلهانه ست ،ولی من
شخصا اگر مجبور به انتخاب بین این دو باشم ،دومی را انتخاب می کنم .با کمی دقت در توزیع باورها (چه
کسانی خدا را باور ندارند) می بینیم که این روش به نفع خداناباوری تمام می شود .خداناباوری ایده ایست که
متعلق به قشر فرهیخته و تحصیل کرده است.
شاید بگویید نفر اول دالیل محکم تری دارد .بسیار خوب ،این عالیست .این به آن معنیست که قصد دارید مسئله
را تحلیل کنید .شاید واقعا همینطور باشد ،شاید دالیل نفر اول قویتر باشد (به قسمتهای دیگر سایت مراجعه کنید)،
ولی در این صورت فراموش نکنید که شما از طریق "دفع خطر احتمالی" عمل نکرده اید ،بلکه چیزی را که
فهمیده اید درست تر است انتخاب کرده اید ،نه آنکه تنها به قصد دفع خطری احتمالی چیزی را قبول کرده باشید.
در اینجا به ط ور کل عمل کردن در جهت دفع خطر احتمالی امکان ندارد ،و برای تصمیم گیری باید فاکتورهای
دیگری را وارد کرد ،زیرا به ازای هر دو تصمیم متناقضی خطری احتمالی وجود دارد .می دانید تفاوت در
کجاست ؟ در این است که دیندار ما در این استدالل ادعاهای مخالﻒ را حذف شده فرض می کند .خطرهای
دیگر را نادیده می گیرد ،و به نوعی ،برای رسیدن به اعتقادش ،آنرا پیشاپیش فرض میکند (مصادره به مطلوب).
خوب ،چه می کنید ؟
حرف آن کسی که پیام اول را به شما داد قبول میکنید ،یا پیام مرا ؟
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من پیشنهاد دیگری دارم .به جای اینکه در جهت دفع خطری محتمل بدون وجود دلیلی منطقی کاری را انجام
دهید ،فکر کنید و تصمیمی منطقی بگیرید.

برهان ترجیح هستی

خالصه برهان
جهان هست ،به جاي آنكه نباشد .اﺻل عدم است .ترجﻴح بالمرجح محال است .حال كه جهان وجود دارد ،الجرم مرجحي
(.خدا) در كار است

شرح برهان
این برهان اسمی رسمی ندارد ،و از خانواده ی برهانهای جهانشناختی است.
صورت این برهان را بر اساس یکی از کتبی که در این زمینه نوشته شده است نقل می کنم:
جهان هست ،به جای آنکه نباشد .اصل عدم است .ترجیﺢ بالمرجﺢ محال است .حال که جهان وجود دارد ،الجرم
مرجحی (خدا) در کار است.
آن را میتوان به شکل ساده تر اینگونه بیان کرد که جهان هم می توانست وجود داشته باشد ،هم وجود نداشته باشد
(یعنی هیچکدام تناقض منطقی ندارند) .اصل با وجود نداشتن است ،و این وجود است که نیاز به دلیل دارد .نقطه
ی شروع عدم است و وجود چیزی فراتر از آن .پﺲ اگر جهان وجود نمی داشت اتفاق خاصی نیفتاده بود ،ولی
حال که وجود دارد (خالف حالت معمول و اصیل) ،حتما چیزی بوده است که باعﺚ شده چنین اتفاق خاصی
بیفتد .آن چیز خداست.
همانطور که مالحظه می شود این برهان بسیار شبیه برهان وجوب و امکان است ،و تنها تفاوت مهم نتیجه ایست که
میگیرد.
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این برهان از سه فرض استفاده کرده است .اینکه جهان وجود دارد ،اصالت با عدم است ،و اینکه "ترجیﺢ نیاز به
مرجﺢ دارد".
از این سه مقدمه در مورد اولی مشکلی نیست ،چرا که همه به شکلی وجود را قبول داریم ،دست کم در مورد
وجود "خود".
اینکه ترجیﺢ بدون ترجیﺢ دهنده ممکن نیست به عبارتی بیان علیت است ،که نقدهای وارد بر برهان علیت را نیز به
این برهان وارد میسازد ،و از سوی دیگر حکمی نادرست است ،که در مورد نادرستی آن در برهان وجوب و
امکان توضیﺢ داده شده است .آنگونه که در آنجا بیان شد" ،ترجیﺢ بال مرجﺢ" ،نه تنها غیر ممکن نیست ،بلکه
همواره در حال اتفاق افتادن است و کل هستی را در بر گرفته است .بر این اساس مشخص است که برهان باطل
میشود ،زیرا یکی از مقدمات آن درست نیست.
از این گذشته ،دومین فرض ،یعنی "اصالت عدم" نیز مشکالت زیادی دارد.
به چه معنی اصالت با عدم است ؟
"اصالت" در فلسفه معانی زیادی دارد ،منظور در اینجا چیست ؟
گوینده ی این برهان خود میگوید:
منظور از اصالت عدم این است که در شرایط مساوی و قبل از دخالت هر فاعلی یا هر عاملی یا هر مبدائی ،در
شرایط صفر ،برای عالمِ هستی ،یعنی جهان یا کیهان به صرفه تر ،محتمل تر ،و به اقتصاد فکر و منطق نزدیک تر
این است که این جهان وجود نداشته باشد ،مگر اینکه خالفش ﺛابت شود و مرجﺢ وجودی داشته باشد.
مشخص است که گوینده برای فرار از گردابی که فراهم آمده ی خود اوست چگونه گرفتار همانگویی شده
است .اگر اصالت عدم به این معنا باشد که "هیچ چیز وجود ندارد ،مگر اینکه پدیدآورنده أی وجود داشته باشد"
(که آن را با کمی پیچ و خم در گفته ی خود آورده است) برهان اش به این شکل در می آید:
جهان وجود دارد ،هیچ وجودی بدون پدید آورنده ممکن نیست ،پﺲ جهان پدید آورنده أی (خدا) دارد.
که آن را کامال به برهانی بی معنی تبدیل میکند ،چرا که اکنون الزم است ﺛابت شود که "وجود بدون پدید
آورنده ممکن نیست" ،و مسئله را تبدیل میکند به برهان علیت.
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برهان لزوم وجود پاسخ برای امیال درونی

خالصه برهان
به ازای هر میل درونی پاسخی وجود دارد ،و تا زمانی که ما به ازایی خارجی وجود نداشته باشد ،میلی نیز نخواهد بود .ما
.گرایش به خدا داریم ،پس خدا وجود دارد

شرح برهان
برخی میگویند:
به ازای هر نیازی ،پاسخی وجود دارد .تا آب نباشد ،تشنگی وجود نخواهد داشت ،و تا غذا نباشد گرسنگی
نخواهد بود .پﺲ وقتی گرایش به سوی خدا در انسانها وجود دارد ،حتما خدایی نیز وجود دارد.
این برهان از دو مقدمه تشکیل شده است ،یکی اینکه انسان به خدا گرایش دارد ،و دوم اینکه هر گرایشی لزوما ما
به ازایی خارجی دارد .در مورد این دو ،ایرادهای زیادی وجود دارد .اینکه انسانها همگی و همواره ،کم و زیاد،
به خدا گرایش دارند ،حرف بی اساسیست .آنچه باعﺚ می شود برخی چنین برداشت کنند ،تنها تفسیری خاص از
اعمال معمولی ما ،یا بازتابی از خواسته های محیط است .مسلما وقتی در محیطی که انسان از کودکی در آن
پرورش پیدا می کند همواره برای خدا تبلیﻎ کنند ،ایده أی از خدا در ذهن افراد شکل می گیرد (مگر اینکه
شخص فاقد حافظه باشد) .در عین حال وجود این ایده ،هیچ چیز را نمی تواند ﺛابت کند ،چون تنها بازتابی از
اجتماع ماست ،نه چیزی از درون شخص ،همانطور که اکثر ما ایده ای از غول داریم (زیرا هیچگاه داستانهای
کودکی را فراموش نمی کنیم) در حالی که می دانیم وجود خارجی ندارد و کسی هم چنین ادعایی نمی کند.
برخی نیز اعمال بسیار معمولی انسان را اشتباه تفسیر می کنند .مثال شخصی هنگام رفتن می گوید "خداحافﻆ" ،و
استنباط می کنند که "حتا او هم که وانمود میکند به خدا اعتقاد ندارد ،او را یاد می کند" .یا مثال شخصی به
دیگری ابراز عالقه می کند ،و نتیجه می گیرند که "این ابراز عالقه نمونه أی ناقص از میل و گرایش او به عشق
الهی ست" .مسلم است که هیچگاه نمی توان به قطعیت نشان داد که همگان (کم یا زیاد) به خدا گرایش دارند ،یا
اگر داشته باشند ،این گرایش معنی دار است و از درون فرد جوشیده .میل و گرایش به خدا آنچنان که می گویند
عمومی و همگانی نیست :برهان فطرت.
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از این گذشته ،در مورد مقدمه ی دیگر هم قطعیتی وجود ندارد .چطور می توانیم بگوییم که به ازای هر میلی ،ما
به ازایی خارجی وجود دارد؟ قابل انکار نیست که تمام انسانها در تمام تمدنها و زمانها ،میل به پرواز داشته اند ،و
وجود این میل از وجود میل به خدا بسیار قطعی تر است .بسیار خوب ،ما به ازای خارجی این میل چیست ؟
مشخص است که هیچ .انسان همواره میل به پرواز داشته است ،و این میل وجود هیچ چیز را نشان نمی دهد .البته
اگر کسی از سر تفریﺢ بگوید که وجود هواپیما را نشان می دهد ،می توان به او یادآوری کرد که همانطور که
انسان هواپیما را بر اساس میل خود ساخته است ،باور خدا را هم بر اساس میل خود "ساخته است" .البته این جواب
خوش آیند خداپرستان نیست.
از تمام این مسایل که بگذریم ،حتا اگر فرض کنیم که دو مقدمه ی اشتباه این برهان هم درست باشند ،باز به حکم
آن نمی رسیم .فرض می کنیم در تمام انسان ها چنین میلی وجود داشته باشد ،و فرض می کنیم هر میلی با
وجودی در خارج متناظر شود .چطور می توانیم نتیجه بگیریم ما به ازای خارجی این میل "خدا"ست؟
فروید دقیقا به این مسئله می پردازد و این میل انسانها را تحلیل می کند .انسان در کودکی بسیار وابسته به پدر خود
است ،طوری که او را نمونه ی کمال می پندارد .این رابطه به خاطر وابستگی حیاتی کودک آنقدر محکم و عمیق
است ،که هیچگاه از بین نمی رود (معروف است که می گویند آنچه در کودکی بیاموزید مانند نوشته های حک
شده بر روی سنﮓ از بین نرفتی هستند) و وقتی این فرد بزرگتر می شود و می بیند که پدرش با تصویر ساخته شده
در ذهنش تطبیق نمی کند ،با توجه به اینکه قادر به کنار گذاشتن تصویر نیست ،سعی می کند چیز دیگری
جایگزین پدر کند ،و آن چیز ایده ی گنﮓ و مبهم خداست .پﺲ ،ما به ازای خارجی این ایده نه خدا ،که پدر
فرد است .یا در تحلیلی کلی تر ،نمونه های مختلفی از بزرگی و قدرت .مثال خدایان سخت گیر و ظالمی که در
برخی جوامع تصور می شوند ،می توانند به نوعی ایده ی تﻐییر شکل یافته ی روابط شاگرد و استادی باشند .چرا
ایده ی خدا در هر جامعه أی با شکل روابط اجتماعی آنها سازگاری دارد ؟ آنهایی که سیستمهای پدرساالرانه و
دیکتاتوری دارند ،خدایانی همانگونه دارند ،و آنها که روابط دوستانه و دموکراتیک دارند ،خدایانی شبیه به همان.
این به این خاطر نیست که این ایده حاصل تصویرهاییست که در اﺛر زندگی اجتماعی فرد ،در ذهن او نقش می
بندد ،و بعد به سمت خدا نشانه گیری می شود ؟
یا از سوی دیگر ،می توانیم مسئله را اینگونه تحلیل کنیم که میل یاد شده وابسته به اموری دیگر است ،و آنها گریز
از ترس و ناتوانی هستند ،که میتوان آن را میل قدرت نیز نامید .همه ی ما در مقابل برخی چیزها ناتوانیم ،و چون از
این ناتوانی گریزانیم ،همواره سعی می کنیم با آن مقابله کنیم .وقتی هیچ راهی برای مقابله با آن نداشته باشیم ،به
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خیاالت متوسل می شویم ،و اینگونه ست که با توجه به وجود اموری که همواره در برابر آنها ناتوانیم ،میل مقابله
ی ما به شکل میل به باور گنﮓ و مبهم خدا بروز می کند .یعنی سعی می کنیم وجود خدایی را باور کنیم که در
رابطه اش با ما ،ناتوانی مان را جبران می کند .چون حاضر به قبول ضعﻒ خود نیستیم ،خود را گول می زنیم و
اینگونه می پنداریم که خدایی وجود دارد که ضعﻒ های ما را جبران کند ،و مثال اگر کسی حق ما را خورده
است ،این خدا زمانی او را مجازات می کند ،یعنی کاری که خود قادر به انجامش نیستیم .مشخص است که چنین
چیزی به معنی وجود خدا نیست ،بلکه تنها به معنی وجود ناتوانیست .البته شاید گفته شود که وجود چنین ایده أی
از کمال خود نشان دهنده ی وجود خداست ،که این مطلب در برهان ایده ی کمال بررسی می شود.
البد آنها که به این استدالل باور دارند ،اعتقاد دارند که ایده ی نحﺲ بودن عدد  ۱۳هم حتما دلیلی دارد ،وگرنه
بیخود نیست که این همه آدم در نقاط مختلﻒ دنیا چنین باوری دارند .حتما ایرادی در این عدد هست ،حتما
پلیدی و شومی أی دارد که به طریقی می تواند در زندگی انسان اﺛر بگذارد .اینگونه است ؟
مسئله ی مهم این است که هر انتظار ،تصور ،و ایده أی که برای مدتی طوالنی همراه انسان باشد ،با یک میل
درونی همراه می شود .مانند همان میل به پرواز ،یا میلِ وجود خدا .به این ترتیب ،بنا بر این مسئله ،و آنچه پیش از
این گفته شد ،این میل درونی به معنی وجود چیزی در خارج ذهن نیست ،بلکه تنها نشان دهنده ی شرایط
اجتماعی و فردی شخص است.

برهان حرکت

خالصه برهان
در بعض ی اجسام حرکت وجود دارد ،این اجسام خود نمی تواتند عامل حرکت خود باشند و نیاز به محرک دیگری دارند.
پس به ازای هر متحرکی محرکی الزم است که آن نیز خود به خاطر متحرک بودن نیاز به محرک دیگری دارد .این زنجیره برای
.جلوگیری از تناقض باید به یک محرک بی تحرک ختم شود ،که همان خداست
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شرح برهان
یکی از پرسابقه ترین و مهمترین برهانهاست ،و به عقیده ی نگارنده در کنار برهان نظم ،مهمترین دالیل اعتقاد
بسیاری از خداباوران است ،و یک سر و گردن باالتر از سایر برهانها.
آن را در شکل مختصر آکویناسی میتوان اینگونه بیان کرد:
در میان پدیده ها سلسله أی از علل وجود دارد ،و چون تسلسل علل ممکن نیست ،باید علت نخستینی وجود داشته
باشد .این علت نخستین خداست.
البته ممکن است چنین بیانی از علیت کمی نا امید کننده باشد ،چرا که از پیرایه های لفظی عاری ست .گوینده آن
را بی دلیل پیچیده نکرده ،و این مسئله باعﺚ می شود که مخاطب در میان دریایی از کلمات گم نشود و کل
استدالل به وضوح در برابرش قرار گیرد .ممکن است آنچه به وضوح دیده می شود چندان باب طبع نباشد ،ولی
اصل ماجراست .متاسفانه ما (منظورم شرقیها ،و به طور خاص ایرانیهاست) عادت داریم مسایل را پیچیده کنیم ،و
نه تنها چیزی که پیچیده نباشد را بی دلیل بی ارزش می دانیم ،که چیزهای پیچیده را نیز بی دلیل با ارزش می
دانیم !
پذیرفتن اینکه پدیده أی می تواند بدون علت باشد مشکل است .بسیار مشکل .ما عادت داریم اینگونه انتظار داشته
باشیم که هر چیزی نیاز به علتی داشته باشد .برای علل آن جستجو می کنیم و آنها را می یابیم ،و اگر هم موفق
نشویم ،گناه آن را خود به گردن می گیریم و ایرادی از اصل علیت نمی گیریم .ولی اصل علیت از کجا آمده
است ؟ چه اﺛباتی برای آن داریم ؟
اگر کسی ادعا کند که علیت جهان شمول نیست ،و برخی چیزها می توانند بدون علت باشند و در نتیجه زنجیره ی
علتها تشکیل نمی شود که الزم باشد برای فرار از تسلسل ،از آن وجود خدا را نتیجه بگیریم ،ممکن است ادعایش
را چندان خوش نداریم ،چرا که تصور چیزی فاقد علت بسیار دور از ذهن می نماید.
این برهان هم مانند بسیاری دیگر از برهانها ،گرفتار مشکل تحلیل موضعی ست .فرض کنیم برهان درست باشد.
فرض کنیم اصل علیت جهانشمول باشد .بسیار خوب ،حال سوال اساسی را می پرسیم  :علت خدا چیست ؟
اگر قرار باشد خدا علتی داشته باشد ،از خدایی خود برکنار می شود .پﺲ این جواب ممکن نیست .هم به آن
خاطر ،هم به این دلیل که اگر علتی داشته باشد ،علتش هم باید علتی داشته باشد و باز تسلسل به وجود می آید .در
۱19

فصل دوم  :خداباوری

بیخدایی مدرن

حالی که ما برای فرار از تسلسل فرض خدا را پذیرفتیم .پﺲ خدایی که علت داشته باشد در این برهان به هیچ وجه
قابل قبول نیست ،زیرا نمی تواند به مقصود اصلی که رفع تسلسل است بیانجامد.
اگر قرار باشد خدا علتی نداشته باشد چطور ؟ این حالت به این معناست که علیت جهانشمول نیست .یعنی چیز یا
چیزهایی وجود دارند که نیاز به علت ندارند .ولی یکی از مقدماتی که باعﺚ شد به فرض وجود خدا برسیم
جهانشمول بودن علیت بود .اگر علیت جهانشمول نباشد ،باز هم زنجیره أی که تصور می کردیم ما را به خدا می
رساند تشکیل نمی شود.
پﺲ چه می شود ؟
"به نظر" می آمد که ایده ی خدا درمان این تناقض بزرگ است ،در حالی که با تحلیلی کاملتر در می یابیم این
ایده که برای رفع تناقض ساخته شد ،خود نیز گرفتار آن تناقض است.
نتیجه گیری درست این است که تصور علیت در شکل جهانشمول آن ممکن نیست .دست کم بدون پذیرفتن
تسلسل امکان ندارد .علیت نمیتواند جهانشمول باشد .اگر جز این عمل کنیم ،به تناقض می رسیم ،و این برهان این
تناقض را دست آویزی برای رسیدن به خدا قرار داده است ،در حالی که اگر بعد از این نتیجه گیری باز هم تحلیل
را ادامه دهیم ،میبینیم که باز هم تناقض وجود دارد .پﺲ تناقض اولیه در فرض وجود جهانی بی خدا نبوده است،
در تصور ما از علیت بوده است.
اگر کسی ادعا کند که جهان علتی ندارد ،با اعتراض خداباور روبرو می شود که چطور می توان آن را بدون علت
تصور کرد ؟! در حالی که خداباور به جای آن به وجود خدایی باور دارد که علت این جهان است ،و در عوض
خود علتی ندارد ! پﺲ تفاوت در چیست ؟
تصور ما از علیت ،به شکلی که پذیرفته ایم ،چیزیست که ساخته و پرداخته ی محیط اطراف ماست .اگر قرار باشد
پا را از مرزهای جهان معمولمان بیرون بگذاریم چطور ؟ آیا باز هم آنچه از طریق جهان معمول کسب کرده ایم
اعتبار خواهد داشت ؟
تجربه خالف این را نشان می دهد .هنگامی که انسان به جهان بسیار کوچک وارد شد ،با شکل دیگری از علیت
برخورد کرد .بیان کالسیک علیت که میگفت "پدیده های مشابه علت های مشابهی دارند" (و هنوز نیز در بین
بسیاری رایﺞ است) در این جهان معتبر نیست .بله ،واقعا معتبر نیست ،در حالی که باور معمول و روزمره ی ما
خالف آن حکم می کند .اگر قرار باشد از سوی دیگر حرکت کنیم و قصد داشته باشیم درباره ی کل جهان
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قضاوت کنیم چطور ؟ آیا باز هم تصور می کنیم باورهای روزمره مان صادق است ،یا اینکه انتظار روابط غیر
منتظره أی خواهیم داشت ،مانند بار قبل که به جهان بسیار ریز وارد شدیم ؟
تصور جهانی که علت نداشته باشد برای همه ی ما سخت است .ولی پاسخی هم برای آن نداریم .افسوس که حتا
تصور خدا نیز پاسخ این مسئله ی بﻐرنﺞ نیست .اگر خداباور استدالل گر ما قصد داشته باشد از این ابهام فرار کند،
نمیتواند به خدا برسد .هیچکدام به جایی نمی رسیم .تنها نتیجه أی که میتوانیم بگیریم این است که بعضی چیزها را
نمی دانیم ،بعضی چیزهای شگفت انگیز وجود دارد ،و اینکه برخی ایده های فکری ما نیاز به اصالح دارند.
البته جوابی که از سوی خداباور علیت دوست داده می شود این است که جهان نمی تواند بدون علت باشد ،ولی
خدا می تواند .ولی چطور ؟ چه خصوصیتی وجود دارد که آنها را اینچنین می کند ؟ قاعدتا جواب می دهد اینکه
جهان مادیست و خدا غیر مادی .ولی مگر ما جایی از خصوصیت مادی بودن و غیر-غیر-مادی بودن جهان برای
رسیدن به علت استفاده کردیم ؟ مگر ما جایی علیت را با توجه به خصوصیت ماده ﺛابت کردیم که اگر زمانی
بگوییم چیزی غیر مادی وجود دارد (حتا اگر این تصور درست باشد) از علیت برکنار باشد ؟ اگر قرار به ادعا
باشد ،من هم می توانم ادعا کنم که ماده میتواند علت نداشته باشد و غیر ماده نمی تواند.
یکی از جوابهایی که داده میشود این است که خدا علت ندارد ،چون ازلیست ،و جهان علت دارد ،چون ازلی
نیست و شروعی در زمان دارد .برای اﺛبات اینکه جهان نمیتواند ازلی باشد ،معموال از برهان ترمودینامیکی یا بیﮓ
بنﮓ استفاده می کنند .با توجه به نادرستی این دو دلیل ،فرض ناممکن بودن جهانی ازلی غیرقابل قبول خواهد
بود ،و این دفاع از علیت رد می شود.
ممکن است بگویند به این علت جهان نمی تواند چیزی بی علت درون خود داشته باشد ،در حالی که خدا می
تواند ،که خدا بسیط است و هیچ جزئی در جهان اینگونه نیست ،و چیزی که بسیط نباشد چون حداقل نیاز به علتی
برای جمع شدن اجزایش گرد هم دارد ،نمی تواند فاقد علت باشد .گذشته از اینکه بسیط دانستن چیزی تا چه حد
می تواند مشکل به بار آورد ،می توان گفت برخی از اجزای مادی جهان بسیط بوده اند ،و آغازگر زنجیره ی علل
جهان .آخرین اعتراضی که می تواند بشود این است که ماده نمی تواند بسیط باشد ،و من از آنها دلیل خواهم
خواست و آنها هم چیزی نمی توانند بگویند.
این برهان کامال وابسته به دیدگاهی سنتی از علیت است .دیدگاه بشر در طول تاریخ بسیار تﻐییر کرده و جور
دیگری به علیت نگاه می کند ،که با این شیوه ی جدید ،نمی توان چنین برهانی را اقامه کرد  :تاریخچه علیت.
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برهان احساس

خالصه برهان
ما وجود خدا را به وﺿوح احساس میﮑنیم ،پس وجود دارد
شرح برهان
برخی ادعا می کنند که وجودِ خدا را احساس می کنند ،پﺲ وجود دارد .البته مشخص است که این ادعا نمی
تواند صحیﺢ باشد و گمان هم نمی کنم کسی بر آن تاکید زیادی کند یا ادعا کند که برهانی منطقیست ،ولی چون
متوجه شده ام که می تواند باعﺚ ایجاد اطمینانی قلبی به درستی این باور شود ،در حال نوشتن این خطوط هستم.
همه می دانیم که احساس ما نمی تواند مالک حقیقت باشد ،زیرا قسمت بسیار بزرگی از آن زاییده ی عادت و
خواسته های محیط است .اگر کسی –به هر دلیلی -با باوری خاص پرورش یابد ،آن باور در او درونی می شود ،و
اینچنین است که احساس او نیز از آن تبعیت می کند .در جامعه ی ما ،چون تبلیﻐات بسیار زیادی در جهت
باورهای دینی وجود دارد ،زمینه کامال برای چنین رویدادی مناسب است .کودکان از زمانی که می توانند اطراف
خود را به شیوه ی معمول درک کنند ،با این تبلیﻐات آشنا می شوند .از برنامه های کودکان گرفته –که در آن
مجریان همواره از خدا سخن می رانند -تا مدرسه و معلمان ،و گاهی خانواده .وابستگی کامل یک کودک ناتوان
به پدر و مادرش ،و باور او به آنها به عنوان موجوداتی بزرگ و درست که حامی وی هستند ،باعﺚ می شود که
باورهای آنها را بپذیرد .مدرسه که مثال محل یادگیری اوست ،بیش از هر چیز سعی در قبوالندن چنین باورهایی به
او دارد (زیرا با جهت گیریهای حکومت بیشتر منطبق است و می تواند راه را برای مقاصد آنها هموار کند(
این تبلیﻐات تا پایان عمر همراه ماست ،همراه همه ی ما .بسیار مشخص است که این تبلیﻐات در ما اﺛری درونی
خواهند گذارد .همانطور که مدهای لباس به راحتی روی سلیقه ی ما اﺛر می گذارند .آنچه احساس می نامیمش،
بازتابی از چنین روندهاییست ،در تقابل با اراده و قدرت باورهای شخصی.
شاید کسانی بگویند که احساس آنها در مورد وجود خدا بسیار واضﺢ تر و شفافتر از احساس هایی ست که از
طریق تلقین به وجود می آیند ،در حالی که این وضوح تنها به خاطر همسویی باور شخص با تلقینها بوده است .چه
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احساسی شفافتر از احساس یک دیوانه که هر از چندی احساس می کند موجودی خبیﺚ در حال حمله به اوست
؟ حتا فشرده شدن دستان آن موجود خیالی به دور گردن خود را نیز احساس می کند و درد می کشد .آیا چنان
موجودی وجود دارد ؟ آیا فریادهای کمک خواهی یک دیوانه ی بی ریا که تنها برآمده از احساس اوست باعﺚ
اعتقاد ما به چیزی می شود ؟
احساس هیچ اعتباری برای تعیین درستی و نادرستی مسایل ندارد ،نه احساس ،و نه قابل قبول نمودن ایده ها.

برهان فطرت

خالصه برهان
باور به خدا در فطرت تمام انسانها وجود دارد و به همین خاطر هم در تمام ملل ،تمام سرزمینها و تمام زمانها به نوعی بروز
می کند .این نشان دهنده ی وجود خداست.

شرح برهان
بر خی چنین می گویند که باور به خدا در میان تمام ملل و در تمام زمانها به نوعی وجود داشته ،پﺲ نمی تواند
دروغی بی اساس باشد.
در این برهان از دو مقدمه استفاده شده است .یکی اینکه باور به خدا همواره وجود داشته ،و دیگر اینکه همیشگی
بودن یک باور به معنی درستی آن است.
در مورد مقدمه ی اول می توان با قطعیت گفت که اشتباهی بزرگ است .ایده ی خدا به شکلی که در ادیان
متعارف وجود دارد ،جز بسیار کوچکی را تشکیل می دهد ،که هم از نظر جﻐرافیایی پراکندگی کامل ندارد ،و
هم از نظر زمانی به گذشته های دور نمی رسد .سایر چیزهایی که با عنوان مشابه ،یعنی "خدا" نامیده می شوند،
عمال تنها در اسم با آن اشتراک دارند .قبیله أی که گاو می پرستد چقدر با اسالم یا مسیحیت تشابه دارد؟
از این برهان با عنوان برهان فطرت نیز یاد می شود ،و اینگونه بیان می کنند که باور به خدا فطریست (یعنی همیشه
و همه جا وجود داشته و خواهد داشت) و لذا خدا وجود دارد.
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آنچه فطری بودن باورها می نامیمش ،معموال چیزی نیست جز بازتابی از هنجارهای اجتماعی .نمونه ای از آن می
تواند شیوه ی لباس پوشیدن باشد .ما عادت داریم بیشتر بدن خود را بپوشانیم ،و در صورتی که جز این باشد
معذب خواهیم بود .آیا این مسئله به معنی فطری بودن "حیا"ست ؟ خیر ،به این خاطر است که محیط اینگونه ما را
عادت داده است ،همانطور که بسیاری از قبایل بدوی عادت به لباس پوشیدن ندارند و از این خصلت فطری بی
بهره هستند .حال فرض کنید جوامعی باشند که تبلیﻐاتی بسیار بسیار زیاد برای خدا می کنند (مثل ایران و اکثر
کشورهای دیگر) و باور خدا نیز فطری نباشد .به نظر شما فردی که از لحظه ی تولد با این مسئله درگیر است می
تواند آن را از ناخودآگاه خود خارج کند ؟ به نظر من نمی تواند ،و این همان است که فطری بودن باور می
خوانندش .مانند زبان مادری .زبان مادری نیز فطری نیست ،ولی به خاطر ارتباط بسیار نزدیکی که با آن داشته ایم
(به خصوص در زمان کودکی) هیچگاه از ناخودآگاه ما خارج نمی شود و تا پایان عمر نیز ما را همراهی می کند.
پﺲ یادآوری یک چیز به معنای فطری بودن آن نیست.
و حال فرض کنیم باور خدا فطریست (در حالی که هیچ دلیلی برای آن نداریم) ،آیا میتوانیم از آن وجود خدا را
نتیجه بگیریم ؟ مسلما خیر .این مطلب در برهان احساس ،برهان پاسخ و برهان معقولیت به طور کامل بررسی شده
است.

برهان عدالت

خالصه برهان
.تنها در ﺻورتی عدالت در جهان برقرار خواهد بود که خدایی وجود داشته باشد

شرح برهان
از برخی شنیده ام که اعتقاد دارند تنها راهی که برای توجیﺢ عادالنه بودن جهان وجود دارد خداست ،و اینکه
جهان باید عادالنه باشد ،در نتیجه خدا وجود دارد.
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از شنیدن چنین چیزی بسیار تعجب می کنم .چطور می توانیم جهان را لزوما عادالنه تصور کنیم ،که بعد برسیم به
اینکه تنها راه عادالنه بودن آن خداست (اگر درست باشد) و در نتیجه خدا وجود دارد ؟
در مورد ارتباط بین اخالق (عدالت) و خداباوری ،و اشتباه ادعای وابستگی اخالق به دین ،در برهان اخالقی بحﺚ
شده است؛ می ماند ادعای دوم:
چرا در جهان "باید" عدالت وجود داشته باشد ؟
اگر تنها اندکی واقع بین باشیم ،می بینیم که عدالت هم مثل تمام صفات خوب دیگر ایده آلی ذهنیست که در
جهان خارج به شکل کامل وجود ندارد .فرض این نیست که "جهان حتما باید عادالنه باشد" ،این است که
"خیلی دلم می خواهد جهان عادالنه باشد" .قبول تصور جهانی که در آن عدل حکمفرما نیست همانقدر سخت
است که قبول مرگ پدر برای فرزند مشکل است .ولی همان فرزندی که نمی تواند این واقعیت تلخ را قبول کند،
بعد از مدتی تسلیم آن می شود .انسانی که در جهانی پر از ستم احساس تنهایی و بی پشتوانگی می کند ،ممکن
است نتواند قبول کند که عدالتی وجود ندارد و ستمهایی که بر او رفته بی جواب می ماند ،و البته بسیار سخت
است ،ولی این مسئله به معنی وجود عدالت نیست.
اگر مایل هستید در جهانی زندگی کنید که عدالت در آن حکمفرما باشد ،باید به جای خیالبافی عمل کنید .تا
زمانی که مردم خود پذیرنده ی ستم نباشند ،ستمگری به وجود نمی آید ،یا دست کم دوام پیدا نمی کند .مسئله
این است که وجود عدالت در جهان الزامی نیست ،بلکه به عملکرد من و شما بستگی دارد .اگر من و شما بخواهیم
و شایستگی آن را د اشته باشیم ،عملِ درست ما خود پدیدآورنده ی عدالت خواهد شد ،و اگر رمه وار زندگی
کنیم ،باید تنها خواب عدالت را ببینیم .واقعیت این است :انتخاب کنید.

برهان اخالقی

خالصه برهان
اخالق تنها در ﺻورتی می تواند وجود داشته باشد که خدایی (و بهشت و جهنمی) وجود داشته باشد .چون اخالق وجوددارد،
پس خدا هست .
۱۱5

فصل دوم  :خداباوری

بیخدایی مدرن

شرح برهان
برهان اخالقی نیز بیان های گوناگونی دارد ،ولی به طور کل محور تمام آنها این است که بدون وجود خدا اخالق
ممکن نیست ،و چون اخالق وجود دارد ،پﺲ خدا هم وجود دارد.
مسئله را از دو جنبه ی مختلﻒ می توان بررسی کرد ،یکی اینکه بدون وجود یک مبدا مشترک چگونه مشترکات
اخالقی به وجود می آید (مسایلی که در بین تمام اقوام در تمام زمانها ﺛابت بوده است) و دیگری اینکه بدون
وجود یک تضمین متافیزیکی چگونه اخالق می تواند عملی شود.
در مورد مسئله ی اول ،نخستین چیزی که باید طرح شود این است که مشترکات اخالقی چیستند .این قسمت بیش
از هر چیز بر این تاکید دارد که بدون وجود خدا اخالق مطلق ممکن نیست ،در حالی که بسیاری از خداناباوران
اصال به مطلق بودن اخالق اعتقاد ندارند .اگر بنا باشد اخالق را نسبی بدانیم ،این برهان حرفی برای گفتن ندارد .در
اینجا قصد ندارم در مورد نسبی یا مطلق بودن اخالق صحبت کنم ،و لذا هر دو حالت را در نظر می گیرم .دیدم
که نسبی بودن اخالق برهان را منتفی میکند .اخالق مطلق ،با توجه به اشتراکاتش ،نیاز به منبعی مشترک و ﺛابت
دارد .در این برهان این منبع را خدا معرفی می کنند ،ولی آیا الزامی برای آن هست ؟ من که اینطور فکر نمی کنم.
انسان دارای خصوصیاتیست که در نوع ﺛابت باقی میماند و از طریق سیستمهای کشﻒ شده ی بیولوژیک به نسل
های بعد منتقل می شود .همین خصوصیتهاست (که همراه با مسایل دیگر) می تواند اشتراکات اخالقی را (در
صورت وجود) پدید آورد ،و ما را از یک توجیه متافیزیکی بی نیاز می کند.
در مورد مسئله ی دوم که اهمیتی بیشتری نیز دارد ،یعنی تضمین اخالقی ،آزمایشی ذهنی را به شما پیشنهاد می
کنم .شهری بسیار معمولی ،با همه نوع شهروند .یک بار آن را در حالتی در نظر بگیرید که اعتقاد به خدا وجود
دارد (بعضی بیشتر و بعضی کمتر) و قانونی نیست ،و یک بار حالتی را در نظر بگیرید که قانون هست و اعتقاد به
خدا نیست .منصفانه مسئله را بررسی کنید و بگویید کدام حالت خالفکاری بیشتری خواهد داشت.
من شک ندارم که جامعه ی دوم بسیار بسیار بسیار موفق تر خواهد بود ،و به شما اطمینان می دهم که در مذهبی
ترین جوامع هم اگر قوانین وجود نداشته باشند ،خالفکاری بیداد خواهد کرد ،و در بی دین ترین جوامع هم اگر
قوانین مناسبی وجود داشته باشد ،مشکالت به حداقل می رسند.
در مورد نظم جامعه ،تنها چیزی که واقعا و در عمل می تواند کارساز باشد قانون است ،نه اعتقاد دینی ،و نه
چیزهای دیگر .یک قانون مناسب می تواند بهترین حالت ممکن را ایجاد کند.
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در نهایت ،برخی نیز می گویند که هیچ جامعه أی بدون دین نمی تواند دوام داشته باشد .نمی دانم چطور می
توانند چنین چیزی بگویند در حالی که در کشورهای خاور دور ،باور به خدا وجود ندارد ،و از آن مهمتر ،اعتقاد
به بهشت و جهنم (که ضمانت اخالقی ادیان برای تبعیت از دستورات آنهاست و در اینجا منظور ما) نیز وجود
ندارد .این جوامع از بزرگترین تمدنهای بشری هستند و چند هزار سال دوام یافته اند ،بدون آنکه بی دین بودنشان
آنها را نابود کند (و در ضمن ،از پرجمعیت ترین تمدنها نیز بوده اند) .همچنین است بسیاری از قبایل و تمدنهای
دیگر در سراسر جهان .نکته ی مهم اینکه دین به شکل متعارف آن ،که اکنون در جهان شناخته شده است ،از
سرزمین سامیها به وجود آمده (دقیقا با باورها و فرهنﮓ آنها) و گسترش پیدا کرده .تا پیش از این گسترش ،اقوام
مختلﻒ به شیوه هایی زندگی می کردند که با این معیارها ابدا دینی نامیده نمی شود .اعتقاد به بهشت و جهنم در
بسیاری از آنها وجود نداشته ،و خدایان آنها به گونه أی بودند که هیچ شباهتی به خدای متعارف و شناخته شده ی
ما ندارند و کارکردهایی کامال متفاوت دارند .آنها هم زندگی کردند و دوام داشتند.
پﺲ می بینیم که گذشته از بحﺚ نظری ،در مورد تضمین اخالقی مثال نقض هم وجود دارد ،که بدون وجود
تضمین اخالقی متافیزیکی می توان نظام اخالقی و اجتماعی پایه ریزی کرد.
عالوه بر این مطلب ،می رسیم به این بحﺚ که اخالق در نظام دینی واقعی تر است یا در نظام انسان مدارانه ی
خداناباور (یا خداباوری که اخالق را بر مبنای خدا شکل نمی دهد) .چون در حالت دینی کارهای خوب به طمع
پاداشهای آنجهانی انجام می شوند ،در حالی که در نظام سکوالر به خاطر انسانیت هستند .به نظر من دومی بسیار با
ارزش تر ،واقعیتر ،و با دوام تر است .تفاوت آنها مثل تفاوت احترام و خوش برخوردی یک مﻐازه دار با مشتریست
در برابر احترام و خوش برخوردی دو دوست با هم.

برهان پرستش

خالصه برهان
.انسان همواره میل به پرستش دارد ،که نشان دهنده ی وجود خداست
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شرح برهان
گاهی از این هم به عنوان برهان یاد می کنند .می گویند که در تمام انسانها میل به پرستش وجود دارد ،هیچ میلی
بدون ما به ازای خارجی نیست ،پﺲ حتما باید خدایی وجود داشته باشد که این میل به پرستش معطوف به او
باشد.
این استدالل بسیار نزدیک به آن چیزیست که در برهان پاسخ برای امیال درونی بررسی شد ،و بهتر است بگوییم
حالت خاصی از آن .البته بسیار ضعیفتر از آن است ،و شاید بررسی آن لزوم چندانی نداشته باشد.
به طور خاص ،سه مشکل وجود دارد ،یکی اشتباه بودن تصور اینکه همه میل به پرستش چیزی دارند ،دیگری
اشتباه بودن این حکم کلی که هر میلی ما به ازایی خارجی دارد ،و در نهایت نتیجه گیری وجود خدا از دو مقدمه
قبل .خالصه اینکه برهان از سر تا ته غلط است ،و این مطالب همگی در برهان گفته شده بررسی شده اند.

برهان دریافت مستقیم
خالصه برهان
ما وجود خدا را به دریافت مستقیم می شناسیم ،مانند شناختی که در مورد وجود خود داریم (با دریافت مستقیم) و نیازی
.به اثبات ندارد

شرح برهان
در فلسفه معموال شناخت را به دو دسته ی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می کنند .یکی از دالیلی که برای توجیﺢ
اعتقاد به وجود خدا ارائه شده است با توجه به این مطلب است.
شناخت ما از وجود خدا شناختی مستقیم است ،نه غیر مستقیم ،به همین خاطر هم نیاز به برهان ندارد .مانند وجود
"من" که نیازی به اﺛبات ندارد ،و هرکسی می تواند وجود خود را به دریافت مستقیم دریابد .ما خدا را نیز به
دریافت مستقیم می شناسیم ،همانگونه که وجود خود ،یا درد و شادی و گرسنگی خود را در می یابیم.
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شناخت مستقیم (حضوری) را اینگونه تعریﻒ می کنند که در آن واسطه أی بین شناسنده ،و مورد شناسایی وجود
ندارد .شناخت غیر مستقیم (حصولی) را هم نقیض آن تعریﻒ می کنند.
بسیار خوب ،حال این شناخت مستقیم واقعا چیست ؟
آنچه وجودش به طور مستقیم درک می شود (مانند درد) چیزیست که بودنش محدود به ذهن ماست .چیزیست
که بودنش همان باور ما به بودنش است .نه اینکه طبیعتش چنین باشد ،بلکه ما بنا به تعاریﻒ خود ،آنها را متناظر
می دانیم .من هروقت احساس کنم که درد می کشم ،آن را هم معنی با این می دانم که در بدن من درد وجود
دارد .در نتیجه همین که احساس کنم درد دارم ،حتما درد دارم (چون آن را اینگونه تعریﻒ کرده ام) .در حالی
که اگر به عنوان مثال درد را ورود بعضی سیگنالهای عصبی به درون مﻐز بدانیم ،دیگر نمی توان درد را باوری
مستقیم دانست ،و احساس من ممکن است با واقعیت این تعریﻒ فاصله بگیرد .این در حالیست که در حالت دوم
ادعای درد کشیدن به معنی وجود چیزیست (سیگنالهای عصبی) در حالی که در حالت اول به معنی وجود هیچ
چیز نیست.
پﺲ در تعریﻒ معمول (که به معنی دریافت مستفیم است) هرگاه کسی احساس کند که درد دارد ،می توان گفت
که درد در او وجود دارد .حال این وجود به چه معناست؟
آیا به این معناست که واقعا چیزی به نام درد وجود دارد ؟
خیر ،به این معناست که در ذهن او باوری از درد کشیدن وجود دارد .ممکن است این درد به خاطر صدمه خوردن
هیچ بافتی از بدن او نباشد ،فقط احساس درونی او باشد .این درد در اصل وجود ندارد ،بلکه حالتیست از حاالت
مﻐز ،نه چیزی شبیه به شبه که به بدن انسان وارد شود ! وجود آن ،مجازا یعنی حالتی از باورهای ما.
حال ،اگر کسی ادعا کند که وجود خدا را به دریافت مستقیم درک می کند چه ؟
اگر واقعا اینطور باشد (فرض می کنیم) معنایش این است که در ذهن او باوری از خدا وجود دارد .حالتی از ذهن
او وجود دارد که احساس وجود خدا را به وجود می آورد .آیا این به آن معنیست که خدایی در خارج ذهن او
وجود دارد ؟ نه الزاما .همانطور که شادی و غم انسان به هیچ وجودی خارج ذهن او اشاره نمی کند.
هنگامی که از محدوده ی شناخت باواسطه ،وارد محدوده ی شناخت بی واسطه می شویم ،به قلمروی ذهن خود
وارد شده ایم ،که هیچ ارتباطی به خارج ندارد .هرآنچه در آنجا می گذرد درباره ی حاالت ذهن انسان است ،و
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هیچ ارجاعی ضروری به بیرون از ذهن ندارد .هرگاه به طور ضروری (نه اتفاقی) با بیرون از ذهن مرتبط شود،
درکش نیاز به واسطه پیدا می کند و دیگر نمی توان آن را شناخت بی واسطه (حضوری) دانست ،چرا که برای آن
باید نوعی تسلط ذهنی به بیرون از "من" داشت ،و بیرون از "من" چیزیست که در "من"حضور ندارد ،بلکه
آگاهی به آن باید "حاصل" شود ،و این آگاهی علمی حصولی (غیر مستقیم) خواهد بود.
دریافت حضوری دریافتی ست که در آن واسطه أی بین شناسنده و مورد شناسایی وجود نداشته باشد .تنها
هنگامی چنین است ،که این دو فاکتور "یکی" باشند .اگر آن دو یکی نباشند ،برای ایجاد آگاهی باید ارتباطی بین
آنها برقرار شود ،که همان واسطه است .مثال وقتی که "من" وجود خود را به طور بی واسطه درک می کنم،
علتش آن است که "من" و "خودم" یکی هستند و با یکدیگر در اتحاد ،یا وقتی دردم را حﺲ می کنم ،به این
خاطر است که دردِ من حالتیست در ذهن من ،نه چیزی خارج از آن .پﺲ تنها در صورتی آگاهی انسان از خدا می
تواند حضوری باشد ،که وجود خدا محدود به ذهن انسان باشد ،نه جهان خارج ،و این ایده با باور عمومی از خدا
(که آن را موجودی جدا از انسان می داند) در تناقض است و ره به سوری باورهای وحدت وجودی می برد که
دست کمی از الحاد ندارند .در این حالت مسئله بسیار ساده می شود :اگر فرض کنیم که خدا خودِ من است ،با
توجه به اینکه وجود من برای من بدیهیست ،وجود خدا (=من) هم برای من بدیهی خواهد بود .ولی این خدا کجا
و آن خدا کجا .اگر کسی هم باشد که بگوید منظورش از خدا همان آب است ،البته و صد البته که خدا وجود
دارد .ولی این خدا کجا و آن خدا کجا.
پﺲ نتیجه ی کلی اینکه باور به وجود خدا اگر بنا بر شناختی حضوری (مستقیم) باشد ،به معنی وجود واقعی خدا
نیست ،و اگر بنا بر شناختی حصولی باشد ،از بی نیازی به اﺛباتی که مشخصه ی شناخت حضوریست بهره نخواهد
برد.

برهان ترمودینامیکی
خالصه برهان
بر اساس قانون دوم ترمودینامیک ،جهان همواره به سمت بی نظمی پیش می رود .اگر جهان ازلی می بود ،اکنون در زمان
بی نهایت می بودیم و بی نظمی می بایست به حد خود رسیده باشد ،طوری که هیچ عنصر منظمی وجود نداشته باشد ،در
حالی که می بینیم اینگونه نیست ،پس جهان ازلی نیست و آفریده شده است.
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شرح برهان
فیزیکدانی می گفت "کسانی برای اﺛبات وجود خدا از قانون دوم ترمودینامیک دم می زنند که حتا نمی دانند
قانون اول ترمودینامیک چیست!".
این برهان توسط برخی تحصیلکرده های خداباور ارائه شده ،که با وجود اینکه نشانگر شوق و عالقه ی آنها به
مسئله ست ،متاسفانه سطحی و غیر دقیق است .شاید دقیقتر آن باشد که این استدالل را مقدمه أی برای برهانهای
جهان شناسانه بدانیم (برای اﺛبات ازلی نبودن جهان) ،ولی چون دیده شده که مستقال هم بیان شود ،و از آن مهمتر
اینکه بحثی متفاوت است ،آن را در متنی جداگانه بررسی کرده ام.
ترمودینامیک از چهار قانون بنیادین تشکیل شده است:
قانون صفرم ،بیان کننده ی خاصیت ترانهادگی متﻐیر دما است .به این معنی که دو جسم هم دما با جسمی سوم،
خود با یکدیگر هم دما هستند.
قانون یکم ،بیان کننده ی پایستاری انرژی درونی سیستم است .انرژی درونی تفاضل انرژی حرارتی داده شده به
سیستم و کار گرفته شده از آن است .مثال اگر مجاورت دو جسم گرم و سرد را در نظر بگیریم (که به تﻐییر دمای
آن دو منجر می شود) در صورت منزوی بودن سیستم ،کار انجام شده صفر خواهد بود ،و در نتیجه انرژی درونی
هر جسمی برابر خواهد بود با انرژی گرمایی اولیه ی آن ،به اضافه ی تﻐییرات آن (عالمت دار) .مشخص است که
مجموع آن دو برابر خواهد شد با مجموع انرژیهای اولیه ی دو جسم ،که معادل با قانون بقای انرژی خواهد بود.
انرژی مجموعه ی منزوی در طی فرآیند تﻐییر دما ﺛابت باقی می ماند.
قانون دوم جهت تبادل حرارت را تعیین می کند .هنگامی که دو جسم گرم و سرد در مجاورت هم قرار می
گیرند ،حرارت از جسم گرم به جسم سرد منتقل می شود ،نه برعکﺲ.
قانون سوم بیان کننده ی این است که صفر مطلق دمایی حدیست ،و هیچگاه نمی توان به آن رسید ،یا از آن
پایینتر رفت.
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قانون دوم بسیار ساده است .این قانون اﺛباتی به معنای خاص و دقیق کلمه ندارد ،تنها قاعده ایست که همیشه با
تجربه موافق بوده و دلیلی برای مخالفت با آن نداریم .از سوی دیگر ،می توان به شیوه ی آماری نیز آن را توجیه
کرد .این قانون توسط متﻐیر آنتروپی مدل می شود ،که تﻐییر آن برابر با تﻐییر گرمای تبادل شده تقسیم بر دماست.
در این مدل قانون به این صورت بیان می شود که هر سیستمی همواره در جهتی حرکت می کند که مجموع
آنتروپی سیستم و محیط افزایش پیدا کند .مثال هنگامی که مقداری آب بیست درجه با همان مقدار آب هشتاد
درجه به طور ا یزوله مخلوط شود مجموع می تواند پنجاه درجه باشد ،یا نیمی از آن صفر درجه و نیم دیگر صد
درجه .در حالت اول میانگین دمای قسمت اول آب  ۳۵درجه و قسمت دوم  ۶۵درجه خواهد بود ،و این دو مقدار
برای حالت دوم  ۱٠درجه و  ۱٠درجه .گرمای مبادله شده در حالت اول ( ۳٠درجه تﻐییر دما)  ۱.۵برابر حالت دوم
( ۲٠درجه تﻐییر دما) است .پﺲ تﻐییرات آنتروپی برای حالت اول برابر خواهد بود با:
 Q/35-1.5Q/65=0.02Qو در حالت دوم Q/90-Q/10=-0.089Q
همانطور که مشخص است مقدار تﻐییرات آنتروپی در حالت اول مثبت و در حالت دوم منفیست .بر اساس قانون
دوم ترمودینامیک اولی رویدادی ممکن است ،و دومی غیر ممکن .یعنی در مخلوط شدن آب سرد و گرم ،جسم
گرم به جسم سرد گرما می دهد ،نه برعکﺲ.
بحﺚ در مورد قانون دوم ترمودینامیک در همینجا کامل شد ،با این حال در برخی از متون کار را ادامه می دهند و
از آنتروپی به عنوان معیاری برای "نظم" نام می برند .می گویند هرچه سیستمی آنتروپی اش بیشتر باشد نامنظم تر
(به هم ریخته تر) است .این ارتباط بسیار گنﮓ و نامفهوم است ،و کاربردی هم در فیزیک ندارد .در اصل در
اینجا نظم (که با نظمی که در برهان نظم طرح می شود فرق دارد) با ترکیب های خاص مواد متناظر می شود .به
عنوان مثال ،حالتی که نیمی از آب دمای صفر درجه و نیمی دیگر دمای صد درجه داشته باشد را منظم تر از
حالتی می دانند که تمام آن پنجاه درجه باشد (دومی آنتروپی بیشتری دارد) ،و علت آن را این ذکر می کنند که
در حالت دوم "توانایی ما برای مرتب کردن مولکولها کاهش یافته است" .البته باید به یاد داشته باشیم که هرگاه
قصد داریم آنتروپی را با نظم متناظر کنیم مفهوم این نظم را به خاطر داشته باشیم ،چون من شخصا حالتی که تمام
قسمتهای آب دمای یکسانی دارند را منظم تر از حالت دیگر می دانم.
در بیانی دیگر ،آنتروپی سیستم برابر خواهد بود با یک ضریب ﺛابت ،ضرب در لگاریتم احتمال قرار گیری سیستم
در حالت مورد نظر .به عبارت دیگر ،هرچه احتمال قرارگیری سیستم در حالتی بیشتر باشد ،آنتروپی آن حالت نیز
بیشتر خواهد بود .در مورد مثال این بخش نیز در صورتی که مسئله را به طور آماری بررسی کنیم متوجه می شویم
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که احتمال قرار گیری مایع در حالت  ۵٠درجه بیشتر است ،که در قبل دیدیم که آنتروپی بیشتری دارد .با توجه
به این مسئله می توان گفت که متﻐیر آنتروپی خط سیر محتمل را تعیین می کند .قانون دوم ترمودینامیک به طور
بسیار ساده ،مشخص می کند که احتمال قرار گیری سیستم در چه حالتی بیشتر است ،و البته این را به طور قطعی
می گوید .چون احتمال حالتهای مختلﻒ در فرآیندهای ترمودینامیکی بسیار نوسان دارد ،و مثال احتمال یکی از دو
فرآیند ده میلیارد میلیارد برابر فرآیند دیگر است ،اینکه احتمال وقوع را با یقین جایگزین کنیم چندان دور از ذهن
نمی نماید .با این حال این مسئله به این معنی نیست که اتفاقی خارج میدان تعیین شده توسط قانون دوم نمی افتد؛
به این معنیست که "وقوع اتفاقاتی خارج مسیر تعیین شده در قانون دوم بسیار بسیار نامحتمل است" ،ولی می تواند
اتفاق افتد.
در اینجا نیز احتمال را با بی نظمی متناظر می کنند .می گویند هرچه احتمال وقوع چیزی بیشتر باشد ،بی نظم تر
است ،زیرا تعداد حالتهای منظم (از نظر ما) همیشه کمتر از حالتهای نامنظم است.
بسیار خوب ،پﺲ دیدیم آنچه به عنوان بی نظمی به قانون دوم منتسب می کنند به چه معنیست و از چه قدرتی
برخوردار است.
در مورد برهان ،که در اصل قصد دارد ازلی بودن جهان را نفی کند ،که از این موضوع در برهان های
جهانشناختی استفاده کند (و مثال بگوید که چیزی که شروعی در زمان دارد ،نیاز به آفریننده دارد) اینگونه بیان می
کند:
اگر جهان ازلی باشد ،یعنی شروعی در زمان نداشته باشد ،همواره در هر نقطه ای از زمان که باشیم ،بی نهایت
زمان را پشت سر گذارده ایم ،و با توجه به اینکه آنتروپی جهان (یعنی کل فرآیندهایی که همواره در حال رخ
دادن هستند) در حال افزایش است ،مقدار این افزایش در طول این زمان بی انتها باید بی نهایت زیاد شده باشد ،و
در نتیجه جهان در بی نظمی مطلق به سر برد ،طوری که هیچ فرآیندی نتواند انجام شود (زیرا هر فرآیندی باید
باعﺚ افزایش آنتروپی شود ،و وقتی آنتروپی در نهایت خود باشد جایی برای افزایش ندارد و در نتیجه فرآیندی
انجام نمی شود) .چون می بینیم که جهان در چنین حالتی نیست و هم در آن فرآیندهایی انجام می شود و هم
موجوداتی منظم وجود دارند ،پﺲ جهان نمی تواند ازلی باشد و حتما باید شروعی در زمان داشته باشد.
در اینجا ،گذشته از اینکه نظم به معنی ترمودینامیکی استفاده نشده است ،و اینکه یافته ای علمی که به ابعاد
دسترس بشر تعلق دارد به محدوده ای بسیار بزرگتر تعمیم داده شده است (که از نظر علمی مورد قبول نیست) به
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نکته ی مهمی می رسیم که ممکن است تا کنون متوجه آن شده باشید .علت اینکه رویدادهای معمول ما با قانون
دوم ترمودینامیک موافق هستند ،این است که ما در زمانهایی بسیار کوتاه و تعداد بسیار کم ،با فرآیندهایی روبرو
هستیم که احتمالهای بسیار بسیار کوچک دارند ،و در نتیجه رخ نمی دهند .با این حال ،زمانی که پا به قلمروی
مورد بحﺚ بگذاریم ،که در آن زمان بی انتهاست و تکرارها بی نهایت ،به لحاظ آماری می دانیم که هر رویدادی
که احتمالش صفر مطلق نباشد به احتمال بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار باال رخ می دهد ،و به عبارت دیگر ،قانون
دوم ترمودینامیک را نمی توانیم به صورت کالسیک آن به کار بریم (حداقل باید آنرا تبدیل به نسخه ای آماری
کنیم) زیرا مطمئنا به تعداد بسیار زیادی نقض میشود .این یک مطلب ،و دیگر اینکه می دانیم قوانین فیزیک در
تکینگیها اعتبار ندارند .سیاهچاله ها (درون آنها) و انفجار و انهدام بزرگ (در صورت وجود) نمونه هایی از
تکینگیها هستند .در نتیجه متوجه می شویم که عوامل زیادی در جهان بزرگ (و نه چهاردیواری ما) وجود دارند
که روند تﻐییرات جهان را از آنچه از بسط دادن یافته های روزمره ی خود تخیل کرده ایم دور می کنند.
به عنوان مثال ،همانطور که در مطلب بیﮓ بنﮓ نیز آمد ،اگر مدل تﻐییرات سینوسی جهان را در نظر گیریم ،در
هر انفجار بزرگ مقدار آنتروپی جهان دوباره به مقدار اولیه اش برمی گردد (و به اصطالح خودمانی  Resetمی
شود) و در نتیجه در زمان بی نهایت نیز مقدار آنتروپی از محدوده ی خاصی فراتر نمی رود ،و جهان می تواند
ازلی باشد.
در عین حال ،با اینکه این برهان نمی توان ﺛابت کند که ازلی بودن جهان غیر ممکن است ،حتا با فرض ازلی نبودن
جهان نیز نمی توان وجود خدا را ﺛابت کرد ،که این مطلب در برهانهای جهانشناختی  ،مانند برهان علیت بررسی
می شود.

برهان بیگ بنگ

خالصه برهان
یافته های علمی نشان می دهند که جهان از انفجاری بﺰرگ پدید آمده است و نمی تواند ازلی باشد ،در نتیجه نیاز به
آفریننده دارد.
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شرح برهان
استفاده از مدل انفجار بزرگ بیشتر به عنوان مقدمه أی برای "اﺛبات" ازلی نبودن جهان استفاده می شود که در
برهان های جهان شناسی استفاده دارد .در عین حال ،می توان آن را به طور مستقل هم بررسی کرد.
کشفیات تلسکوپهای فضایی نشان می دهد که فرکانﺲ نور دریافتی از اجرام آسمانی ،به نسبت فاصله شان از زمین
تﻐییر می کند ،که با توجه به روابط دوپلر ،نشان دهنده ی وجود سرعت نسبی بین منبع تولید نور و منبع دریافت
آن است .به خاطر یکسان بودن این پدید در جهت های مختلﻒ ،معنی این داستان این است که کل جهان در حال
انبساط است .تمام اجرام در حال دور شدن از یکدیگر هستند .اینکه اجرام در حال دور شدن از یکدیگر هستند ،و
در عین حال نیروهای موجود همه از نوع گرانشی هستند که با این دور شدن مخالفت می کنند ،نتیجه می گیریم
که روند این دور شدن در آینده کمتر خواهد شد ،و در گذشته بیشتر بوده است .تنها چیزی که می تواند آن را
توجیه کند (؟) این است که انفجاری وجود داشته باشد ،که در آن جهان به شکل کنونی ایجاد شده باشد ،و سپﺲ
با نیروی ناشی از آن انفجار ذرات پراکنده شوند ،و انبساط کنونی نیز باقیمانده ی حرکت ناشی از آن انفجار باشد.
این مدل مانند مدل پرتاب توپی در سطﺢ شیب دار است .اگر نیروی پرتاب زیاد نباشد ،توپ بعد از مدتی باال
رفتن می ایستد ،و سپﺲ به عقب بر می گردد .اگر نیروی پرتاب زیاد باشد ،توپ می تواند به قله ی سطﺢ شیب
دار برسد و از آن سو پایین رود.
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در مدل انفجار بزرگ ،انبساط جهان باعﺚ افزایش فاصله ی بین اجرام میشود ،و در نتیجه نیروی گرانشی بین آنها
را کاهش می دهد .نیروی گرانش نیز خود با ایجاد شتابی در خالف جهت انبساط سعی دارد جلوی گسترش
جهان را بگیرد .مشخصا اگر نیروی اولیه به حدی باشد که بتواند بر گرانش غلبه کند ،جهان برای همیشه در حال
گسترش باقی خواهد ماند ،و اگر ضعیفتر باشد ،طوری که نیروی گرانشِ در حال کاهش پیش از اینکه به اندازه ی
کافی ناچیز شود فرصت داشته باشد تا سرعت انبساط را به صفر برساند ،انبساط متوقﻒ می شود ،و سپﺲ در
خالف جهت ،منقبض می شود ،و بعد از مدتی به یک انهدام بزرگ خواهیم رسید.
البته انفجار بزرگ تنها تئوری موجود نیست ،هرچند که معروفترین آنهاست .در عین حال ،از لحاظ علمی یقینی به
حساب نمی رود.
در این تئوری ،کار دنیای ما با یک انفجار بزرگ شروع می شود ،که خداباوران آن را به معنی ازلی نبودن جهان
می دانند .ولی آیا واقعا چنین است ؟ نه الزاما ،زیرا مدل انفجار بزرگ هرگز نمی گوید که پیش از انفجار بزرگ
جهان وجود نداشته است.
همانطور که گفته شد یکی از سرنوشهای جهان این است که به یک انهدام بزرگ منجر شود .اگر دقت کنیم می
بینیم که هر انهدام بزرگ نیز می تواند از سوی دیگر یک انفجار بزرگ دیگر باشد ،و از این طریق در روندی
دایمی قرار گیرد .جهان می تواند به این شکل مطابق مدل انفجار بزرگ عمل کند ،و در عین حال ازلی نیز باشد.
پﺲ مدل انفجار بزرگ در صورت درستی به معنی ازلی نبودن جهان نیست ،در عین اینکه حتا ازلی نبودن جهان
هم نمی تواند به نتیجه ی مورد نظر برهانهای جهان شناختی برسد.

برهان نیاز مدام

خالصه برهان
.برای حفظ و دوام جامعه الزم است باور به خدا حتی اگر درست هم نباشد،
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شرح برهان
برخی افراد هستند که باور به وجود خدا را "درست" نمی دانند ،یا در درستی آن تردید دارند ،ولی آنرا "الزم"
می دانند ،و در نتیجه اعتقاد دارند که باید آن را باور داشت .معموال وقتی که خداباوران در بحﺚ به بن بست می
رسند ،و نمی توانند وجود خدایی را که قبال ادعا می کردند اﺛبات شدنیست اﺛبات کنند ،به دفع خطر احتمالی پناه
میبرند ،و پﺲ از اینکه از طریق آن نیز به نتیجه نمی رسند ،آخرین حرفی که برای گفتن دارند این است که "با
تمام اینها ،جامعه بدون دین دوام نمی آورد".
بسیار خوب ،پیش از بررسی این مسئله ،یک نکته ی مهم را یادآوری می کنم .اگر بدانیم که خدایی وجود دارد،
قاعدتا باید به وجود آن اعتقاد داشته باشیم (و بحﺚ به این مسایل نمی رسد) ،و در غیر این صورت ،اگر بدانیم که
وجود ندارد ،و در عین حال باز به آن اعتقاد داشته باشیم ،به این معنیست که در حال فریب دادن خود هستیم .آیا
شما حاض ر هستید خود را فریب دهید ؟ آیا شما فکر می کنید بهترین زندگی اجتماعی در سایه ی دروغ به وجود
می آید؟
بله ،گاهی اوقات ممکن است دروغ های کوچک مسئله را به نفع همه تمام کند ،یا در دوره أی از زمان دروغهای
بزرگ بتوانند به نفع همه باشند ،ولی برای دوره أی طوالنی چطور ؟
اگر خدایی وجود داشته باشد و اعتقاد به آن بتواند کمکی به انسان کند ،می توان گفت که قسمتی از آن
سودمندی به خاطر وجود آن خداست (نه صرفا به خاطر اعتقاد ما) ،ولی اگر وجود نداشته باشد ،و در عین حال
اعتقاد به او کمکمان کند (به فرض) ،چون دیگر خدایی وجود ندارد که بگوییم قسمتی از آن سودمندی به خاطر
وجود اوست ،نتیجه می گیریم که هرچه سودمندی وجود دارد از ذهن انسان بوده است .به این معنی که ذهن
انسان این قدرت را دارد که بتواند برای خود شرایطی مناسب مهیا کند (باز هم تاکید می کنم به فرض درستی این
گفته که اعتقاد به خدا به انسان کمک می کند) .واضﺢ است که اگر ذهن انسان این قدرت را داشته باشد ،می
تواند آن را مستقیما نیز به کار گیرد (نه فقط از طریق یک دروغ) ،و دیگر نیازی به آن دروغ نیست.
خالصه اینکه اگر سودمندی أی در اعتقاد به خدا وجود داشته باشد ،و در عین حال خدایی وجود نداشته باشد ،آن
سودمندی را بدون اعتقاد به او نیز می توان به دست آورد ،پﺲ نیازی به این اعتقاد نیست.
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بعضی می گویند که اگر اعتقاد به خدا و جهان دیگر نباشد ،نظم جامعه به هم میخورد و خالف کاری غوغا می
کند .این مسئله در برهان اخالقی بررسی شده است.

برهان معقولیت

خالصه برهان
.اعتقاد به خدا قابل قبول ترین باور در مورد جهان است

شرح برهان
برخی ادعا می کنند که باور به خدا ایده ایست که از ایده های جایگزین بسیار معمول تر می نماید و قبول کردن
آن ساده تر است .آیا چنین چیزی می تواند دلیل باور به خدا باشد ؟
گاهی اوقات در علوم از سادگی به عنوان معیاری برای انتخاب استفاده می شود .اگر دو تئوری مختلﻒ پدیده أی
را توصیﻒ کنند ،تئوری ساده تر قبول می شود .البته کامال هم معقول است ،ولی تفاوت بسیار بزرگی وجود دارد.
در مورد انتخاب تئوریهای علمی ،تنها و تنها هنگامی از معیار سادگی استفاده می کنیم که هیچ فاکتور ترجیﺢ
دهنده ی دیگری وجود نداشته باشد ،و دو تئوری هردو نتیجه ی یکسانی در مورد پدیده های مشاهده شده بدهند.
هرکدام از تئوریها را که انتخاب کنیم نتیجه أی که می گیریم تفاوت نمی کند (مگر وقتی که محدوده ی بررسی
را افزایش دهیم ،که در آن صورت نیز انتخاب تئوریها تجدید می شود) ،پﺲ می توانیم هرکدام را که خواستیم
انتخاب کنیم .ولی در مورد ایده ی خدا ،نتایجی که از باور داشتن به او می گیریم و نتایجی که از باور نداشتن به
او می گیریم بسیار فرق دارد .این دو تئوری نتایﺞ بسیار متفاوتی دارند ،و در نتیجه منطق حکم می کند که با
بررسی و تحلیل آنها "تئوری" مناسب تر (=درست) را انتخاب کنیم.
شاید بسیاری از کسانی که چنین برهان-واره أی را در نظر دارند گفته های قبلی را کامال قبول داشته باشند ،و
مسئله ی آنها تنها در مورد این باشد که این سادگی را چیزی عجیب بپندارند که نشان از یک دلیل خاص دارد.
مثال تصور اینکه خدایی انسان-وار در تخت خود نشسته ،عصایی را در هوا می چرخاند ،چیزهایی زمزمه می کند
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و جهانی به وجود می آید ،بسیار بسیار ساده تر از این باشد که این جهان بر اساس تکامل تدریجی نمونه هایی
ابتدایی و ناقص به وجود آمده باشند (تاکید می کنم که یگانه ایده أی که مقابل باور به خدا قرار می گیرد باور به
تکامل نیست ،و اصوال اعتقاد دارم که ملزم کردن خود برای رسیدن به جواب برای مسایل دور از دسترس درست
نمی باشد  :منشا جهان) ،ولی آیا این مسئله می تواند ترجیحی بین دو ایده به وجود آورد ؟
دو تئوری مختلﻒ را در نظر بگیرید .یکی اینکه خورشید به دور زمین می چرخد ،از شرق بیرون می آید ،آسمان
را دور می زند و در غرب فرو می رود ،و دیگر اینکه زمین کره ایست که به دور آن خورشید می گردد و چنین
منظره أی را ایجاد می کند ،در حالی که چرخش آن را حﺲ نمی کنیم و به خارج پرتاب نمی شویم .به نظر شما
باور کدامیک ساده تر است ؟ مسلما ایده ی اول بسیار ساده تر است و باور کردن آن راحت تر .در حالی که می
دانیم نادرست است ،و تئوری پیچیده تر و عجیب تر دومی درست.
تا کنون به کوه ها دقیق شده اید ؟
می دانید کوه ها چطور ساخته شده اند ؟
کوه ها الیه های افقی زمین بوده اند که در اﺛر فشارهای جانبی به تدریﺞ چین خورده اند (مثل فرشی که در اﺛر
کشیده شدن پایه ی میز چین می خورد) و چنین شکلی به خود گرفته اند .شکل آن الیه های چین خورده در محل
شکستگیها و برش ها به خوبی نمایان است و زمین شناسی این مسئله را کامال تایید می کند .ولی آیا تصور و
درک آن برای شما ساده است ؟ سنگهایی با چنان عظمت و سختی "چین" بخورند ؟!
آیا می توانید پدید آمدن یک "زبان" از صفر را تصور کنید ؟
شما را نمی دانم ،ولی تصور اینکه یک زبان با تمام کلمات و دستور زبانش از صفر به وجود بیایید و کم کم
تکامل یابد برای من بسیار مشکل است ،هرچند که آنرا قبول دارم.
بسیار ساده انگارانه ست تصور اینکه حقیقت باید ساده باشد؛ و شواهد نیز آنرا تکذیب می کند.
فیزیک ارسطویی بسیار ساده بود ،ولی فیزیک نیوتونی که از آن بسیار پیچیده تر بود جایگزین آن شد .فیزیک
نیوتونی نیز در برابر فیزیک مدرن بسیار بسیار ساده است .قرنها تالش دانشمندان ما را به جایی رسانده که کمتر
کسی می تواند نسبیت و کوانتوم را به عنوان دو قسمت مهم از آن درک کند ،و کمتر کسی هست که بتواند ادعا
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کند بر آنها مسلط است ،حتا استادان دانشگاه .در حالی که هر فارغ التحصیل دبیرستانی می تواند ادعا کند که به
فیزیک نیوتونی مسلط است.
فیزیک روز به روز پیچیده تر شده است ،و البته به واقعیت نزدیک تر .ایده های بسیار ساده ی اولیه ،چون فیزیک
ارسطویی ،آنقدر رویایی و بی اساس بودند که به هیچ درد انسان نمی خوردند و چیزهای درست زیادی نمی
توانستند بگویند ،ولی اکنون با وجود اینکه سادگیِ زیبای آن از بین رفته است ،ولی ابزاری قدرتمند و نزدیک به
حقیقت به وجود آورده است.
نه سادگی ،و نه احساس ما ،هیچکدام نمی توانند معیاری برای تصمیم گیری باشند.

برهان علمی
شرح برهان
چنین اصطالحی در برخی متون خودنمایی می کند ،بدون آنکه مشخص شده باشد منظور از "علمی" دقیقا
چیست ،به خصوص هنگامی که فالسفه ی علم خود در تعریﻒ و توصیﻒ علم همزبان نیستند .البته مشخص است
که در اینجا صفت "علمی" به جای صفت "خوب"" ،عالی" ،یا "بدون نقص" به کار رفته ،و معنای خاصی
نداشته است.
با بررسی یکایک این متون ،می توان به این نتیجه رسید که تنها علت این نامگذاری دخالت برخی از دانشمندان
خداباور در نگارش متن برهان بوده .متاسفانه اکثر آنها به طور ناقص بیان شده ،و شکلی کامال عامیانه دارند .به جز
برخی از آنها که به اﺛبات ترمودینامیکی یا مدل بیﮓ بنﮓ مربوط می شوند ،باقی تماما بیانهایی مختلﻒ از برهان
نظم هستند و چیز جدیدی در بین آنها وجود ندارد .اگر مایل هستید مثالهای مختلفی که در توصیﻒ برهان نظم
استفاده می شود را بدانید ،می توانید از چنین متونی به عنوان منبع کمکی استفاده کنید ،ولی انتظار هیچ استدالل
جدید یا حتی قوی ای نداشته باشید.
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برهان نقص دانش بشری
خالصه برهان
اینﮑه نمی توان خدا را اثبات کرد به معنی وجود نداشتنش نیست ،به معنی ناقص بودن فهم بشر است.

شرح برهان
خداباوران مختلﻒ در مورد این مسئله جبهه گیریهای گوناگونی داشته اند .برخی یافتن وجود خدا را محدود به
شهود می دانسته اند ،مانند عرفا ،و برخی آن را در صالحیت عقل نیز می دانند ،که اسالم نمونه ای از این گروه
است .البته با وجود آنکه از نظر اکثر آنها خدا به طور کل از طریق عقل قابل فهم نیست ،ولی اکثر آنها معتقدند که
وجود آن را به طریق عقلی می توان ﺛابت کرد.
صحبت در مورد تواناییهای فکری بشر نیاز به فرصتی بیشتر و زمینه ای دقیقتر دارد ،که در اینجا از آن چشم پوشی
می کنیم .ولی آیا برای کسی که قصد ندارد با کلمات بازی کند و واقعا می خواهد به جواب درست برسد ،چنین
حرفی قابل قبول است ؟
فرض کنیم واقعا طوری باشد که انسان قادر به اﺛبات آن نباشد .حال چرا باید وجود داشتنش را فرض کند و نه
وجود نداشتنش را ؟ مگر جز این است که معنی این جمله این است که انسان نمی تواند بداند خدا وجود دارد یا
خیر ؟ پﺲ چرا در نهایت وجود داشتنش را فرض می کنند ؟ در حالی که در نوشته ی آتئیسم یا آگنوستیسیزم
توضیﺢ داده شده است که چنین باوری به فرض وجود نداشتن خدا می انجامد ،و اتفاقا همین فرض غیرقابل
تحقیق (تحقیق نظری) بودن وجود خدا چیزیست که فرض اولیه ی برخی از خداناباوران است.
مشخصا فرض غیر قابل تحقیق بودن وجود خدا به تنهایی نمی تواند اعتقاد به وجود آن را توجیه کند .چیزی که
معموال به آن ضمیمه می کنند ،شهود است .می گویند عقل در مورد آن ناتوان است ،و شهود به ما می گوید که
وجود دارد ،پﺲ وجود دارد.
در مورد اعتبار شهود ،در نوشته های برهان فطرت ،و برهان احساس زیاد صحبت شده و بی اعتباری آن به طور
غیر مستقیم نشان داده شده است.
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آنچه شهود می نامندش ،و می توان آن را خیالبافی یا توهم نیز نامید ،چنان بی اساس است که حتا اگر قرار باشد
آن را بی اعتبار ندانیم ،در برابر ادعای آنها که می گویند شهودشان از وجود خدا حکایت می کند ،من نوعی می
توانم ادعا کنم که شهودم از وجود نداشتن خدا حکایت می کند .چه خواهند گفت ؟ چطور اشتباه بودن ادعای
من و معتبر بودن ادعای خود را ﺛابت می کنند ؟ البته نمی توانند.
شهود ایشان همان احساسشان هست ،و احساس هم بی اعتبار.
این را هم باید یادآوری کنم که اگر قرار باشد وحی را معیار اعتقاد به خدا بدانیم دچار مشکل بزرگی شده ایم،
چون اعتبار وحی خود وابسته به وجود خداست .به عبارت دیگر ،اگر وجود خدا را تابع وجود وحی کنیم ،آنوقت
با ید وجود وحی ،و درستی آن را ﺛابت کنیم ،که از اﺛبات خود خدا مشکل تر است .تنها چیزی که به عنوان اﺛبات
آن می آورند تکیه بر معجزات است ،که در جای خود بحﺚ شده است.
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مقدمه
خرافه در گذشته بخشی از نظام گسترده تری از اندیشه ها و باورها بوده است و در عصر حاضر عنصر مجزا و
منفردی است که از راه سنت و فرهنﮓ به ما رسیده است و چنان با سنن ملی و فرهنگی ما عجین گشته که ماهیت
خرافی آنها پنهان مانده است و البته این انتقال همچنان ادامه دارد.
خرافه ،نوعی از باور و اعتقاد است که پایه علمی و منطقی ندارد و بر اساس دانسته های قبلی و اطالعات ﺛابت شده
مطرح نمیگردد .امروزه در گوشه و کنار مناطق کشور شاهدیم که عده ای از افراد به جای آنکه به دنبال راه حل
پذیرفته شده و کارساز باشند ،به درختانی متوسل می شوند و پﺲ از انجام آدابی خاص و با بستن گره و تکه ای
پارچه به آن درخت ،خواهان حل مشکل و برآورده شدن حاجات خود هستند .وجود گروه هایی خاص با عناوین
رمال ،طالع بین ،فالگیر ،کﻒ بین و ...که امروزه در جامعه ی ما اندک نیستند ،دال بر رواج افکار خرافی در سطﺢ
جامعه است .وجود باورهایی مانند :فال نیک و فال شوم ،تخم مرغ شکستن ،قفل مراد کنار قبر باز کردن ،گره زدن
سبزه ها جهت بخت گشایی و ...همه نشان از شیوع گسترده ی خرافات دارد که زندگی اجتماعی افراد را در بر
گرفته است .امروزه خرافه ها فقط به حوزه ی سنتی زندگی افراد محدود نمی شود بلکه به حوزه ی نوین زندگی
افراد هم رسوخ کرده است و در زیر نقاب به ظاهر خردگرایی جامعه ی نوین اشتیاق گسترده و فوق العاده ای نسبت
به پدیده های اسرار آمیز غیبی موج می زند و از خاصیت داروهای گیاهی گرفته تا احضار ارواح ،طرفداران زیادی
را پیرامون خود گرد آورده است .خرافات در طول قرن های متمادی چنان بر منطق ما تﺄﺛیر گذاشته و به رغم
پیشرفت در علم و فن آوری ،هنوز هم در زوایای خودآگاه ما کمین کرده و بر رفتار اجتماعی و طرز تلقی ما از
زندگی تﺄﺛیر می گذارد.
با توجه به جنبه های منفی و کژ کارکردهایی که این پدیده به عنوان یک مسﺄله و آسیب اجتماعی دارد ،و این گونه
استقبال مردم از خرافات و عمومیت یافتن آن سبب شده تا محققان و پژوهشگران علوم اجتماعی خرافات را به عنوان
یک مسﺄله و آسیب اجتماعی مورد توجه قرار دهند .با توجه به این امر در کتاب حاضر سعی بر آن است تا خرافات
را از بعد روانشناسی اجتماعی بررسی کرده که بدین منظور محورهای ذیل مورد توجه قرار می دهد :مفهوم شناسی
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اوهام و خرافات ،تاریخچه ی پیدایش خرافه پرستی ،پیامدها و کارکردهای خرافات ،علل پدید آمدن خرافات،
نظریات تبیین کننده ی خرافات و در پایان نقد و بررسی خرافات.

مفهوم شناسی اوهام و خرافات

در بحﺚ از پدیده ی خرافه پرستی با دو واژه ی »اوهام« و »خرافات« روبه روئیم ،که برای درک بهتر خرافه
پرستی الزم است تا به تعریفی دقیق از این دو مفهوم برسیم:
کلمه ی »خرافه« که مفرد خرافات است ،لﻐتی عربی است که ریشه ی آن »خرف« به معنی چیدن میوه است.
خرافه در لﻐت به معنای سخن بیهو ده ،عقیده ی فاسد و رأی باطل ،زوال عقل ناشی از پیری و نیز به معنای افسانه و
داستان بی اساس است؛ به عبارت دیگر ،اعمال و عقاید خالﻒ عقل است .در اصطالﺢ ،خرافات یعنی اخبار ،اعمال
و عقیده های بی اساس و باطل .امروزه در زبان فارسی خرافات به معنای عمل یا اعتقاد ناشی از نادانی ،جهل ،ترس
از ناشناخته ها ،اعتقاد به جادو و بخت یا درک نادرستِ علّت و معلول هاست .بنابراین خرافه به چیزی گفته می
شود که توجیهی عقالنی نداشته باشد؛ روابط علِت و معلولی بین دو چیزی برقرار کند که هیچ گونه ربطی به هم
ندارند.
در فرهنﮓ انگلیسی تعریﻒ د قیق تری از واژه ی خرافه آمده است و آن اینکه باور یا عقیده به نحﺲ بودن یک
چیز ،شرایط ،حادﺛه ،عمل خاص و نظایر آن ،فاقد پشتوانه ی علمی.
به طور کلی ،خرافات یک تصور و عقیده ی نامعقول و بی اساس است که با رفتارهای معینی بر روی وقایع آینده،
بدون داشتن هیچگونه ارتباط علّی و معلولی و بدون هیچ ارتباط سودمندی ،تﺄﺛیر می گذارد .نمونه های خرافات از
فرهنگی به فرهنگی دیگر بسیار زیاد و متفاوت است .یک قمارباز ممکن است ،باورش بر این باشد که پیروزی و برد
در پوکر ،منوط به نشستن روی صندلی مخصوصی است تا اینکه پیروزی و برد خود را در مهارت یا قانون های
معمولی ببیند.
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اوهام نیز در بحﺚ از پدیده ی خرافات مطرح است که معنای لﻐوی آن که جمع »وهم« است ،آن حالت ذهنی
ای است که با آن معانی جزئی ادراک می شود؛ ولی معنای اصطالحی آن که در اینجا منظور است ،واقعی
پنداشتن آن چیزهایی است که از نظر علمی ،منطقی و عقلی نادرست و غیرواقعی هستند.
کینبام بانی ،در کتاب جرم شناسی عنوان می کند به طور کلی می توان گفت ،خرافه پرستی عبارت است از
داشتن عقاید باطل و غیر علمی و غیر منطقی درباره ی عالم و تﺄﺛیر طبیعت یا قوای ناپدید در طبایع انسان .البته از
آنجا که خرافات ا ز فرهنگی به فرهنگی دیگر بسیار زیاد و متفاوتند که در اشکال مختلﻒ طالع بینی ،فالگیری،
جادوگری ،طلسم ،افسانه و باورها و رفتارهای مختلﻒ نامعقول و بی اساس مانند نحسی یا سیه بودن بعضی از ایّام
متجلی می شود ،می توان آن را به طور کامل تر اینگونه تعریﻒ نمود:
خرافه پرستی عبارت است از پیرویِ عقاید باطلِ بی اساس که با درجه ی فرهنگ و دانش جامعه ای که شخص خرافی
منسوب به آن است هیچ گونه تناسبی نداشته باشد.

خرافات انواع و گونه های متفاوتی دارد که به طور کلی می توان آنها را در غالب سه شکل زیر بیان کرد:
۱ـ اعتقاد به این که اگر به عمل خاصی اقدام شود نتیجه خوبی در بر نخواهد داشت.
۲ـ اجرای مراسم خاصی که نتیجه ی دلخواه را به بار خواهند آورد.
۳ـ ذکر عالیم و اوراد خاصی که به اعتقاد بیان کننده آنها باعﺚ حوادﺛی نیک یا بد خواهند شد.

تاریخچه پیدایش خرافه پرستی
انسان ابتدایی به حکم زندگی ناگزیر از آن بود که نمونه های هستی را بشناسد و حوادث عالم را برای خود تبیین
معنی کند .از این رو عمال و نظراً به تالش می پرداخت؛ امّا چون تجربه ی کافی نداشت و نمی توانست با مشاهده و
آزمایش ،بسیاری از اشیاء و امور پیرامون خود را بشناسد ،به ناچار برای فرونشاندن بی تکلیفی خود به خیال پناه می
برد و با تخیل ابتدایی خود هستی را تعیین می کرد و به این طریق پاسخ هایی برای برخی از مسائل بی شمار زندگی
می یافت و موافق آنها برای تسلط بر حوادث پیرامون خود دست به فعالیت هایی می زد.
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بنابراین ،خرافه پرستی در واقع همزمان با شروع شناخت بشر از خویش آغاز شد .زمانی که انسان در صدد برآمد به
مدد وسایلی به حوادث آینده وقوف یابد و از اتفاقات ناخوشایند جلوگیری به عمل آورد تا بدین گونه بر ترس
هایش فائق شده و به نحوی ،به احساس امنیت دست یابد .به طور کلی ،از دیدگاه اجتماعی خرافه یک پدیده ی
روحی و اجتماعی است که از هزاران سال پیش تا کنون در ذهن بشر چنان نفوذ کرده است که طرز تفکر او را
تحت تاﺛیر سلطه ی خود درآورده است .به طوری که با غریزه او عجین شده است وعقل و استدالل هم قادر نیست
که در همه ی موارد بر غریزه ی تحت تسلط خرافات پیروز شود .از این رو فرهنﮓ خرافات با جهل و توجیه
غیرعقالنی از عملکردهای بشر همراه می گردد.
برخی از باورهای بومی در ایران نتیجه آزمایش روزانه ،خانوادگی ،مذهبی و انفرادی و بازمانده و یادگارهایی از
نژاد هند و ایرانی است و حتی بعضی از آنها یادگارهای دورهی ابتدایی بشر است ،مانند اعتقادات و افسانه های
موجود درباره ی ماه ،خورشید ،اژدها ،صحبت با جانوران و گیاهان .برخی دیگر از باورهای خرافی در ایران را می
توان ناشی از هجوم همسایگانی مانند کلده و آشور که در واقع مادر خرافات و جادو بودند ،دانست.
همچنین ،با توجه به این که جهان دیروز عرصه ی لشکرکشی ها ،صﻒ آرایی ها ،تهاجم ها و یورش ها و تسلط
های کم و بیش طوالنی و موقت بوده ،هر لشکرکشی و هر تسلطی بر قومی دیگر ،تعدادی فرهنﮓ عامیانه را که
زادهی تجربهی قوم فاتﺢ بوده به کشور مﻐلوب تحمیل کرده است ،تجربه هایی که برای کشور فاتﺢ مفید و
محصول تجربه است ،حال آن که برای کشور مﻐلوب عقیده ای پوچ ،بی ریشه ،بی بنیاد و فاقد معنی محسوب می
شود که به طریقی غیر اصولی و تجاوز کارانه به فرهنﮓ مردم داخل شده است .برای مثال به نمونه های ذیل اشاره
می شود:
 بچه ای که زیاد گریه می کند قطعاً خوش آواز می شود. هر گاه ابر به شکل شتر در بیاید در آن سال وبا خواهد آمد. اگر کﻒ دست بخارد پول دار خواهی شد.عال وه بر دو مورد که درباره ی تاریخچه ی خرافه پرستی ذکر شد می توان به تﺄﺛیر آیین ستاره پرستی و طب سنتی
در پیدایش خرافه پرستﺲ نیز اشاره کرد .پﺲ از پیدایش آیین ستاره پرستی و با گذشت زمان به تدریﺞ دانشمندان و
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حکیمان دوران باستان درصدد منظم کردن و مدون ساختن اعتقاداتشان به ستاره ها برآمدند واین نظریات را جمع
بندی کردند .اینان که اغلب خود هم پزشک بودند ،هم ستاره شناس و هم دانشمند و به طور خالصه به آنها لقب
حکیم (همه چیزدان) داده شده بود ،برای توجیه خصوصیات جسمانی افراد و علّت بیماریها ،از یک طرف تئوری
چهار عنصر را ابداع کردند و گفتند که جسم و جان انسان از امتزاج و ترکیب چهار عنصر اصلی و بنیادی آب،
آتش ،خاک و باد سرشته شده و ترکیب های گوناگون این چهار عنصر تنوع خصوصیات جسمانی و روحی را به
وجودآورده است و از طرف دیگر در دانش جهان شناسی آمدند وجهان را به هفت یا نه آسمان که آنها را فلک
نامیدند ،تقسیم کردند که برگرد زمین قرار دارند و بر آن محیطند و گرد زمین می گردند ،پﺲ فضای اطراف زمین
را به چهار قسمت اصلی و دوازده قسمت فرعی تقسیم کردند و اسم هر قسمت را یک برج گذاشتند و هر برج را
تحت نفوذ مجموعه ای از ستارگان که خود دارای یک ستاره ی اصلی و مرکزی بودند ،شمردند .به این ترتیب به
هر قسمت از بخش های دوازده گانه ی فضا که به طور قراردادی تقسیم شده بود ،ستاره ای را حاکم دانستند و آن
بخش را قلمرو و نفوذ آن ستاره در نظر گرفتند .مدت سپری شدن هر بخش را هم یک ماه یا یک برج نامیدند و
گفتند که هر ماه تحت نفوذ برجی است و بر هر برج نیز ستاره ای حکومت می کند .بنابراین ،به تدریﺞ این اعتقاد
خرافی شکل گرفت که هر کﺲ در هر ماهی متولد شده باشد ،تحت نفوذ برج آن ماه و ستاره ی حاکم بر آن برج
است .آنگاه ایدهی چهار عنصر و دوازده برج را با هم ترکیب کردند و از آن نخستین تئوری پزشکی باستان شکل
گرفت .در این تئوری طبع انسان به چهارگونه طبع خشک و تر و گرم و سرد تقسیم شد و خالق این چهارگونه طبع
نیز ستارگان حاکم بر برج ها وماه ها شمرده شدند .دسته ای از آنها پدید آورنده ی طبع های آبی شمرده شدند که
مزاج های سرد و تر را می ساختند .دستهی دوم که مزاج های گرم و خشک را می ساختند ،برج های آتشی پنداشته
شدند و به همین ترتیب ،برج های بادی پدید آمدند .مزاج های گرم و تر و برج های خاکی خالق مزاج های سرد و
خشک شناخته شدند.
ستاره پرستی در مراحل بعدی تکامل خود موفق به خلق موجوداتی ذهنی -تخیلی و اساطیری به نام ارباب انواع و
ستاره -خدایگان شد والهه ها را خلق کرد که هر کدام یکی از امور زندگی آدمیان را برعهده داشتند و بر آن
نظارت ودر آن دخالت می کردند.
هر یک از آنها بر یکی از مقدرات آدمی حاکم بودند و همچون قاری قهار توانگر ،مقام امور آن مقدر را زیر نظر و
بر آن اختیار کامل داشتند و به این ترتیب مقام امور زندگی اخالقی ،شخصیتی و حتی خصوصی ترین امور زندگی
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افراد تحت سیطره ی این ستاره -خدایگان درآمد و فرهنﮓ های اساطیری بر مبنای این تخیالت و بخشی از نیازهای
انسان باستان شکل گرفتند و ساخته و پرداخته شدند .و بدین ترتیب رفته رفته اعتقاد به نیروهای مرموز ستارگان و
نقش مسلط و قاطع آنان در سرنوشت و زندگی آدم ها به شکل خرافه ای به نام طالع بینی و ستاره بینی درآمد و
بخشی از آدم های خرافی و ناآگاه به حقیقت رویدادها و سیر تطور حوادث را فریب داد و آلت دست طالع بین و
ستاره شناس قرار داد.
علل پدید آمدن خرافات

نولسون ،یکی از مورخان مشهور در اﺛر خود به نام »خاستگاه خرافات و رسوم عامه« می گوید:

خاستگاه حقیقی خرافات را باید در مساعی نخستین انسان و در امور زیر جستجو کرد:
 توضیﺢ اسرار طبیعت و هستی خویش. آرزوی مطلوب ساختن سرنوشت خویش و دیدن اتفاقات آینده در زمان حال. آرزوی بر کنار ماندن از تﺄﺛیر شیطان های غیر قابل ادراک. تالشی ناگزیر برای نفوذ در آینده.از سوی دیگر ،به طور کلی می توان گفت که سه عیب بشرترس ،حیرت و جهل سه انگیزهی اساسی و مهم در
افکار و خیال های خرافی است،امّا شاید بتوان علل و مبادی خرافات را در این موارد به طور مبسوط تری بررسی
کرد:
 - ۱ناتوانی از درک حقایق و جهل و نادانی

بشر در طول تاریخ هر زمانی که به طریقی معقول و منطقی نتوانسته مجهوالت خود را شناسایی کند ،خواه ناخواه به
سمت امور خرافی کشیده شده است .یکی از علل گسترش خرافاتی نظیر تفﺄالت و فال زدن را در بین اعراب جاهلی
پایین بودن سطﺢ شناخت شان دانسته و می نویسد :همین » ناتوانی از درک علّیِ امور مختلﻒ است که علت شیوع
تام خرافات و اساطیر را در بین اعراب روزگاران جاهلی باز می گوید «.انسان نادان چون معنا و علل حوادث و
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اشیاء را درک نمی کند با سرگشتگی دست به دامن بهترین یار نادانی ،قوه ی خیال ،می شود و به دستیاری آن
ذخیرهای بی کران از اباطیل و اساطیر گوناگون می سازد و داستان ها و افسانه های رنگارنﮓ درست می کند و
جهانی پر از تصویرخدایان،بُت ها و ارواح نامریی به وجود می آورد؛ چون انسان نادان با مشاهدهی شگفتیهای
موجود در طبیعت دچار بهت و حیرت می شود ،بی اختیار مجذوب آنها شده و در برابرشان سجدهی تعظیم به جای
میآورد وآنها را خدای خود میخواند ،لذا میتوان گفت خرافات زاده ی تخیل ،تحیّر و واهمهی انسانی است.
بنابراین به طور خالصه می توان گفت ،خرافه ها گرچه به شکل های گوناگون یافت می شوند امّا همگی یک
ریشه ی مشترک دارند و آن این است که بشر از بی اطاعی و عجز و ناتوانی خود در اضطراب بوده و از این رو
پیوسته تالش کرده است تا طبیعت را به گونه ای بشناساند تا خود را از ترس آن رهایی بخشد .بنابراین خرافه وسیله
تسکین عجز بشر است.

 -۲پایین بودن سطح فرهنگ و بینش اجتماعی جامعه

الﻒ) تصادف

بدترین ویژگی خرافات این است که معموالً آسان ،آن هم با یک تصادف به وجود می آیند .به طور مثال ،هیﺄتی
در زیر یک درخت تصمیم می گیرد ،مﺄموریتی را بپذیرد و در کار خود موفق می شود ،از آن پﺲ این درخت
خوش شگون و مقدس نامیده می شود .یا بر سر راه هیﺄت دیگری زاغی عبور می کند و آن هیﺄت در کار خود
شکست می خورد ،از آن پﺲ زاغ پرنده ی نحسی شناخته می شود.
ب) تیپ شخصیتی افراد

معموالً افراد روان رنجور از طریق خرافات می خواهند ضعﻒ ها و کاستی های شخصیتی خود را جبران یا
بپوشانند.
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 - ۳اشتیاق به آگاهی از وقایع آینده

کم تر شدن امکان کنترل محیط :بشر قبیله ای چون نمی توانسته بین قوانین طبیعی و قوانین اجتماعی که ناشی از
عملکرد زندگی اجتماعی انسانهاست تفاوتی قائل شود ،قوانین اجتماعی را نیز ال یتﻐیر فرض می کند .در نتیجه از
ابزارهای دعا و نفرین ،جادو و غیره برای مهار امور اجتماعی جاری سود می برد .در واقع می توان چنین استنباط
کرد که وقتی امکان کنترل محیط کم تر می شود ،گرایش به خرافات افزایش می یابد .بنابراین بشر قبیله ای برای
راهنمایی خودش در موضوع اعتقادات به عقل اتکاء نمی کند .ولی به واسطه ی میل و احتیاجی که به دانستن علیت
وجود اشیاء دارد ،به قلب ،احساسات و قوه ی تصور خویش پناهنده می شود.

 -۴عدم اعتماد و اطمینان به آینده

مطالعات روانشناختی خرافات نشان می دهد که معموال در مواقع حساس و لحظه هایی که عدم اعتماد و اطمینان به
آینده وجود دارد ،خرافات زاده میشود و رویارویی با مسائلی همچون تولد ،مرگ ،مرض ،قحطی ،فقر ،حوادث
طبیعی و مواردی از این قبیل که همیشه برای بشر منبع اضطراب بودند و احساس شکست و ترس و خشم به دنبال
داشته اند و چون هیچ کدام از این ها را آدمیزاد نمی توانسته از راه علم و منطق توجیه کند ،به خرافات و اعتقادات
روی آورده است تا از اضطراب و تشویش درونی رها شده تسکین خاطر پیدا کند.

۵ـ پایین بودن سطح فرهنگ و بینش اجتماعی جامعه

پیامدها و کارکرد های خرافات
از منظر جامعه شناسی هر پدیده ای کارکرد و پیامدی دارد که در این میان خرافات نیز از جمله مقوله های فرهنگی
است که از این امر مستثنی نمی باشد .در ذیل به کارکردهای منفی و مثبت این پدیده پرداخته می شود:
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از جمله پیامدها و کارکردهای منفی خرافات می توان ،موارد ذیل را برشمرد:
۱ـ توجه به وضع آنی و سپردن آینده به دست حادثه

چون آدمی از درمان دردها عاجز می ماند به تسلی خود می پردازد و گذران بودن همه چیز را دستاویز تسکین
خویش می سازد که »این نیز بگذرد« در چنین شرایطی انسان ها در هر امری فقط به وضع آنی آن توجه میکنند و
آینده را به دست حادﺛه می سپارند .با هرچه پیش آید می سازند و به آنچه می گذرد نمی اندیشند.

۲ـ جبر گرایی و بی قانونی

خرافات انسان را از شناخت علت امور مانع می شود و جامعه ای که خرافات در آن رواج دارد آن جامعه و
اعضای آن در صدد عالﺞ دردهای اجتماعی بر نمی آید .به عبارتی ،خرافات ،رنﺞ فکر کردن و شکل تحلیل
عقالنی در امور روزمره را از دوش انسان بر می دارد.

۳ـ بی اختیاری انسان

خطر خرافه گرایی این است که موجب بی اختیاری ،بی ارادگی و بی تدبیری انسان می شود و او را به تنبلی
سوق می دهد .زیرا یک انسان سنتی همیشه خود را به تقدیر وابسته می داند و گمان می کند که سرنوشت انسان
از پیش طراحی شده است .در این خصوص «ریچارد هوگارت» می گوید ،دنیای تجربه ی بسیاری از انسان ها
با تمام جزئیات آن تابع نقشهی مشخصی است .برخی افراد با وجود آن که به خرافات می خندند و خود را از
داشتن چنین عقایدی مبری می دانند ،به طور کلی به راهی می روند که در همان نقشه مشخص شده است .آنان
همان ترجیﺢ بندهای سابق را تکرار می کنند و همان ممنوعیت ها و رخصت ها را همچنان پاک می دارند.
۴ـ عقب نگه داشتن اذهان افراد کم سواد و بی تجربه.

عالوه بر موارد ذکر شده درباره ی پیامدها و کارکردهای منفی ،این پدیده کارکردهای مثبتی از قبیل موارد ذیل
را نیز دارد:
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الﻒ) ایجاد نوعی احساس تسلط در انسان و کمک به حفﻆ یکپارچگی شخصیت فرد .خرافات ممکن است این
نقش مثبت را نیز داشته باشد که الاقل نوعی احساس تسلط در شخص بیافریند .این احساس تسلط هر چندخیالی
باشد باز هم ممکن است واقعاً کمک کند که یکپارچگی شخصیت فرد حفﻆ شود.
ب) ایجاد نوعی احساس امنیت و اعتماد به نفﺲ کاذب.

روانشناسی اجتماعی خرافات

امروزه شاهد گرایش قشر وسیع ی از افراد جامعه به سوی خرافات هستیم که به جهت حل و رفع مشکالت خود به
آنها متوسل می شوند.
خرافه پرستی در واقع همزمان با شروع شناخت بشر از خویش آغاز شد و انسان در صدد برآمد به مدد وسایلی به
حوادث آینده وقوف یابد و از اتفاقات ناخوشایند جلوگیری به عمل آورد تا بدین گونه بر ترس هایش فائق شده به
نوعی به احساس امنیت دست یابد.
بررسی زمینه های اجتماعی و فرهنگی بروز خرافات نشان می دهد که برخال ف تصور رایﺞ خرافات به هیچ وجه
چیزی غیرطبیعی و عجیب نبوده است .بلکه با شیوه های بنیادین اندیشیدن و احساس کردن و به طور کلی با نحوه
پاسخ دهی انسان ها در برابر محیط پیوند تنگاتنگی داشته است.
برخی از خرافه ها احتماال در گذشته ،بخشی از نظام گسترده تری از اندیشه ها و باورها را تشکیل می داده اند اما
در حال حاضر عناصر مجزا و منفردی هستند که از راه سنت به ما رسیده اند و هنوز هم توان خود را حفﻆ کرده اند.
مانند خوش شانسی ،بدشانسی ،آینه شکستن ،نعل اسب ،آب پشت سر مسافر ریختن ،طلسم ها و غیره .در واقع می
توان گفت قسمت اعظم خرافات جنبه فردی نداشته ،بلکه از طریق اجتماعی و به عنوان میراث اجتماعی به افراد
رسیده است .این خرافات به همان صورت حاضر و آماده معموال مورد قبول واقع شده می شوند .بی آنکه مشاهداتی
در کار بوده باشد .بشر قبیله ای چون نمی توانسته بین قوانین طبیعی و قوانین اجتماعی که ناشی از عملکرد زندگی
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اجتماعی انسانهاست تفاوتی قائل شود ،قوانین اجتماعی را نیز ال یتﻐیر فرض می کند .در نتیجه از ابزارهای دعا و
نفرین جادو و غیره برای مهار امور اجتماعی جاری سود می برد.
سحر و جادو نیز که در این زمینه شکل می گیرد در واقع اعتقاد به این مساله است که از راهی غیرعقالنی به کمک
نیروهای مرموز بر روابط ضروری پدیده ها تاﺛیر گذاشته شود و آنها را به نفع یا زیان جریانی به کار اندازد.
منظور از غیرعقال نی بودن در واقع نوعی برداشت انسان ها از تدبیر مسائل اجتماعی نسبت به پدیده های طبیعی
است که براساس منطق و محاسبات و دریافت واقعی روابط پدیده های قابل پیش بینی بنا نشده و در نتیجه قانون مند
تجربه پذیر و قابل اصال ح نیست.
در واقع می توان چنین استنباط کرد که وقتی امکان کنترل محیط کم تر می شود گرایش به خرافات افزایش می
یابد .بنابراین بشر قبیله ای برای راهنمایی خودش در موضوع اعتقادات به عقل اتکا نمی کند .ولی به واسطه میل و
احتیاجی که به دانستن علیت وجود اشیا دارد به قلب ،احساسات و قوه تصور خودش پناهنده می شود.
این چنین اندیشیدنی بی گمان یک عمل نادانسته روانی است که چون آدمی از درمان دردها عاجز می ماند به تسلی
خود می پردازد و گذران بودن همه چیز را دستاویز تسکین خویش می سازد که »این نیز بگذرد« در چنین شرایطی
انسان ها در هر امری فقط به وضع آنی آن توجه می کنند و آینده را به دست حادﺛه می سپارند .با هرچه پیش آید
می سازند و به آنچه می گذرد نمی اندیشند .به همین جهت خرافه پرستی که البته در دوره های مختلﻒ تاریخی در
ایران کم و بیش رواج داشته است در ادوار سیاه اجتماعی و سیاسی از جمله دوره غلبه اقوام (بیگانه) وقتی جامعه
دست خوش اضطراب ،درماندگی و نومیدی بوده و راهی برای گریز یا بهروزی نمی یافته شدت می گرفته است.
بررسی زمینه های روانشناختی خرافات ،رفتار انسان همیشه انسان ها را در تعجب فرو برده است .گاه خود ما نیز از
داشتن برخی تمایالت یا برخی افکار و اعتقادت یا حتی استفاده از یک کلمه نابه جا به جای یک کلمه مناسب در
تعجب فرو می رویم.
بخش عظیمی از قلمرو فرهنﮓ عامه اختصاص به اعتقادات و باورها دارد که برخی از آنها جنبه منطقه ای و برخی
دیگر جنبه ملی یا بین المللی دارد .به عنوان مثال سرعت تﻐییرناپذیر ،سرنوشت ،ذات ،بدشانسی ،چشم زخم،
نحوست عدد سیزده و غیره عقایدی هستند که در سطﺢ گسترده ای در اغلب جوامع بشری حضور دارند .در واقع
۱44

فصل سوم  :مبارزه با خرافات مذهبی

بیخدایی مدرن

آرای شکل گرفته ای هستند که نسل به نسل منتقل شده اند و در معبر زمان و مکان تﻐییر یافته ،دچار حذف و
اضافاتی شده اند .افراد معموال به یک نسبت به همه آنها معتقد نیستند این اعتقادات از وابستگی کامل تا بی اعتقادی
کامل به اندیشه ها متﻐیر است .برخی آنان را خرافه می دانند و برخی دیگر سخت بدان پایبندند.

خرافات از دیدگاه روانشناختی

مطالعات روانشناختی خرافات نشان می دهد که معموال در مواقع حساس و لحظه هایی که عدم اعتماد و اطمینان به
آینده وجود دارد خرافات زاده می شود و رویارویی با مسائلی همچون تولد ،مرگ ،مرض ،قحطی و فقر و حوادث
طبیعی شایدهایی از این قبیل که همیشه برای بشر منبع اضطراب بودند و احساس شکست و ترس و خشم به دنبال
داشته اند و چون هیچ کدام از این ها را آدمیزاد نمی توانسته از راه علم و منطق توجیه کند به خرافات و اعتقادات رو
آورده است تا از اضطراب و تشویش درونی رها شده تسکین خاطر پیدا کنند .همان طور که »دیوید هیرم« مدت
ها پیش بیان کرده تمایل به خرافات را هرگز نمی توان به طوراز بین برد چون نکته متناقض این جاست که خرافات،
بخش جدایی ناپذیر آن دسته از مکانیسم های دفاعی سازگاری انسان است .خرافات ممکن است نوعی احساس
تسلط در شخص بیافریند .این احساس تسلط هر چند خیالی باشد باز هم کمک می کند که یکپارچگی شخصیت
فرد حفﻆ شود.

نظریات تبیین کننده ی پدیده خرافات

در این خصوص پاره ای از صاحبنظران و دانشمندان علوم اجتماعی نظریات مختلفی ارائه کرده اند که هر کدام از
منظری خاص به پدیده خرافات نگریسته و سعی در تبیین علی آن نموده اند.
الﻒ) نظریاتی که به طور مستقیم به تبیین پدیده ی خرافات می پردازند:

۱ـ نظریه ی یادگیری اجتماعی (اسکینر)
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به نظر اسکینر وقتی ما به جامعه می نگریم ارزش ها و افکار را نمی بینیم بلکه در عوض صحنه ها و پدیده هایی مانند
چگونه انسان ها زندگی می کنند ،چگونه فرزندان خود را پرورش می دهند ،چگونه با هم رفتار می کنند ،چگونه
بر یکدیگر حکومت می کنند و ...در منظر دید و مشاهده ی ماست .از این روی فرهنﮓ یک جامعه متشکل از
رفتارهاست و نه ارزش ها و افکار ،رفتارهایی که خود معلول نیروهای خارجی -تشویق و تنبیه می باشند .در نتیجه
شناخت رفتار نیازمند مفاهیمی چون ارزش و فکر نبوده بلکه به شناخت عوامل و متﻐیرهای تعیین کننده ی رفتار یعنی
عامل تقویت نیاز دارد.
»اسکینر« که اساس نظریه ی خود را بر اصل تقویت رفتار بنا نهاده است ،اذعان می دارد ،هر گاه بین یﺄس و ظهور
یک تقویت کننده ،پیوندی تصادفی وجود داشته باشد ،رفتار حاصل را رفتار خرافی می نامیم .مردی که هنگام قدم
زدن در پارک اسکناسی پیدا کند ،هر کاری که در لحظه ی پیدا کردن اسکناس یا درست در لحظه ی پیش از آن
انجام می داده را مهم می داند .بنابراین ،آن عمل تقویت می گردد .بدین ترتیب رفتارهایی همچون قدم زدن در
پارک معین ،نگاه کردن به زمین و ...افزایش می یابد.

۲ـ نظریه همرنگی اجتماعی

نظریه همرنگی اجتماعی ریشهی خرافات را در اعمال فشارهایی می داند که از جانب گروه یا اجتماع به فرد یا
اشخاص وارد می آید و افراد خود را ملزم می دانند تا در رفتار و عقاید خود تﻐییراتی ایجاد کنند و خود را با جمع
همرنﮓ سازند.
»اپنحایم« براساس تقسیم بندی ها ی انجام شده بر روی سطوح مختلﻒ شخصیت انسان اظهار می دارد که سطﺢ
اول شخصیت انسان رفتار است که سطحی قابل مشاهده و سنجشی برای شخصیت انسان محسوب می شود.
سطﺢ دوم ،نظرات یا نیات انسان است که می تواند به عنوان مؤﺛرترین پیشگویی کننده ی رفتار انسان محسوب شود.

۱46

فصل سوم  :مبارزه با خرافات مذهبی

بیخدایی مدرن

سطﺢ سوم ،نگرش ها هستند که از احساسات مثبت نسبت به به یک شیء یا موضوع شروع و به بی تفاوتی و
احساسات منفی ختم می شود و در واقع نوعی حالت آمادگی برای عملیات عکﺲ العمل در قبال محرکی خاص
هستند.
سطﺢ چهارم ،ارزش ها هستند که در شخصیت انسان از نگرش ها به مراتب درونی تر ،عمیق تر و با دوام تراند.
تﻐییرات آنها در شخصیت کمتر و دیرتر صورت می گیرد و باورهای
کامالً محکم و درونی شده ای است که مبتنی بر یک سلسله ارزش ها و واقعیات است .مطابق این نظریه اعتقاد یا
باور زمانی حاصل می شود که فرد به طور مکرر یک حادﺛه یا پدیده را عیناً تجربه می کند که در این صورت تکرار
این تجربه منتهی به اعتقاد به آن پدیده می شود.
ب) نظریاتی که به طور غیر مستقیم به تبیین پدیده ی خرافات می پردازند:
عالوه بر نظریات یاد شده که از سوی دانشمندان مختلﻒ علوم اجتماعی و روان شناسی در قالب مکاتب متعدد ابراز
شده است ،نظریه های دیگری وجود دارند که به طور غیر مستقیم به موضوع خرافات پرداخته اند و در واقع
رفتارها،کنش ها و واکنشهای انسان را توجیه و تبیین نموده اند .از جمله ی آنها نظریه فرافکنی است.

۳ـ نظریه ی فرافکنی
مقصود از فرافکنی آن است که انگیزه های خود را از خویش بیرون اندازیم و آن را به دیگری نسبت دهیم .این
واکنش جبرانی و دفاعی انسان است که می خواهد اضطراب را از خود دور سازد و به طور ناهشیار عزت نفﺲ خود
را حفﻆ کند .به طور طبیعی افراد با احساس مشکالت ،به ویژه مشکالتی که حد و مرزهایش نامعلوم است ،دچار
ترس می شوند و برا ی رفع این ترس ها به هر وسیله ای متوسل می شوند و هر تجربه ای را امتحان می کنند .این
دسته از افراد معموالً با بی تجربگی موجبات شکست خود و بروز مشکالت را فراهم می آورند امّا برای فرار از
مسئولیت ،گناه آن را به گردن چیزهای دیگر می اندازند .کلماتی چون »چرخ کﺞ مدار«» ،ملک کﺞ رفتار«،
ای» بُخشکی شانﺲ«» ،بختم بسته شده« و »بختم برگشته«که مرتب در زبان برخی افراد می چرخد در واقع
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علّت شکست ها و ناکامی های افراد قلمداد می شود در حالی که این افراد هیچ گاه به فکر یافتن علت اصلی و
جبران شکست خود نیستند.

نقد و بررسی خرافات
بررسی زمینه های اجتماعی و فرهنگی بروز خرافات نشان می دهد که برخالف تصور رایﺞ ،خرافات به هیچ وجه
چیزی غیرطبیعی و عجیب نبوده است .بلکه با شیوه های بنیادین اندیشیدن و احساس کردن و به طور کلی با نحوه ی
پاسخ دهی انسان ها در برابر محیط پیوند تنگاتنگی داشته است .ترس که امری طبیعی در وجود انسان است تا در
مسیر صحیﺢ خود قرار نگیرد ،خرافه پرستی ریشه کن نمی شود و در هر زمانی به شکل ها و انواع متفاوتی ظاهر می
شود .بنابراین اگر رفتارهایی از مردم و جامعه سرزده می شود که رفتار مناسبی تلقی نمی گردد ،باید به اصالﺢ
باورهای مردم پرداخت و طبعاً این اصالﺢ موقعی صورت می گیرد که در پی شناخت ریشه ی ایجاد باور برآییم
وقتی ریشه ی ایجاد باور از پندارها ،خرافه ها و برداشت های غلط پیرایش گردند ،باورها در طی زمان تﻐییر کرده و
مسیر صحیﺢ خود را می یابند و در نتیجه این باورهای صحیﺢ رفتارها و کارکردهای اجتماعی صحیﺢ و سالمی را به
وجود خواهند آورد.
به عالوه ،تنها معایب نفﺲ و وجود بشر علت خرافات نیست ،بلکه محیط اجتماعی ،جﻐرافیایی و فرهنگی نیز تﺄﺛیر
مستقیمی در ایجاد و ظهور و ادامه یافتن خرافه دارد.
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در این فصل به بررسی برخی سواالت اولیه و شبهات اصلی که همواره مورد پرسش قرار میگیرند میپردازیم.

خردگرایی چیست؟
ساده ترین تعریﻒ خردگرایی ) (Rationalismپذیرش اصالت خرد برای کسب شناخت (معرفت) است.
خردگرایی معموال در مقابل دین خویی یعنی پذیرش ایمان  ،وحی و مفاهیم دینی یا عرفانی بعنوان منابع کسب
معرفت و دانش مطرح میشود.
خردگرایی یک نظام فکری است ،یعنی چگونه اندیشیدن را به انسان می آموزد .خردگرایی همچنین در قیاس با
تجربه گرایی ) (Empiricismمطرح میشود که مفهوم آن پذیرش تجربه بعنوان مهمترین منبع کسب معرفت
است ،هرچند تجربه گرایی و خردگرایی قابل جمع شدن با یکدیگر هستند ،بدین مفهوم که یک شخص میتواند هم
تجربه گرا باشد هم خردگرا.
پذیرفتن خردگرایی برابر است با عدم پذیرش حقایق بصورت مطلق .فرد خردگرا همواره احتمال خطا را در اندیشه
اش میدهد و خود را بطور صد در صد متعلق به یک مکتب فکری نمیداند بلکه عاقالنه ترین و منطقی ترین مکاتب
فکری را در زمان خودش انتخاب میکند و نسبت به افکارش تفکر انتقادی ) (Critical Thinkingدارد ،یعنی
با موشکافی با مسائل روبرو میشود و از توجیه و فرار از تناقضات و خطاهای اندیشه اش دوری می جوید.
فرد خردگرا درستی و ر استی مفاهیم را تنها با استناد به قوه عقالنیت میسنجد و تنها مفاهیمی را میپذیرد که از فیلتر
خرد با موفقیت خارج شوند .فرد خردگرا هیچ مفهوم غیر عقالیی را بعنوان حقیقت قبول نخواهد کرد .خردگرا حتی
به خود خردگرایی نیز با دیده خردگرایی مینگرد یعنی درصورتی که طرز تفکر و نظام فکری عاقالنه تری از
خردگرایی دریابد خردگرایی را نیز کنار خواهد گذاشت و به آن نظام فکری خواهد پیوست .خردگرایان همان
روش علمی رسیدن به حقایق را که مبتنی بر اصول دقیق خردمندانه است و در آن تعصبی وجود ندارد در حوضه
تفکرات خود استفاده میکنند.
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انسان خ ردگرا لزوماً انسانی بیخدا نیست ،یک دین دار نیز درصورتیکه مفاهیم سازگار با خرد را قبول کند و مفاهیم
ناسازگار با خرد خویش را رد کند خردگرا است ،اما چنین شخصی هرگز نمیتواند مسلمان باشد .برخی از
اسالمگرایان ادعا میکنند که آنها نیز خردگرا هستند زیرا ابتدا اصول دین را با خرد خویش قبول میکنند و بعد دین را
دنبال میکنند .گذشته از اینکه این حرف آنها در تناقض با مسئله ارتداد است ،حتی اگر اینکار نیز توسط اسالمگرایان
واقعا انجام گردد ،نمیتوان آنها را خردگرا نامید زیرا خردگرا در هر زمان خردگرا است ،نه تنها در پذیرش اصول ،در
نقطه مقابل اسالمگرا ادعا میکند که در بررسی اصول دینش خردگرایانه عمل میکند و بعد از آن دینخویی «پذیرش
مفاهیم دینی مبتنی بر ایمان را پیش میگیرد.
خردگرایی مفهوم جدیدی نیست ،در تمام نقاط دنیا و در تمام طول تاریخ میتوان خردگرایانی را یافت ،یا حداقل
افرادی را یافت که خردگرایانه عمل کرده اند ،مثال منقول است که پیامبر اسالم در مقابل ابوجهل (نام اصلی وی
ابوحکیمه «پدر دانش» بوده است و پیامبر او را با نام گذاری «پدر نادانی» خواند) ادعای به معراج کردن کرد.
ابوجهل به او گفت که یک پای خود را بلند کن و او اینکار را کرد .ابوجهل به او گفت حال پای دیگر خود را بلند
کن و پیامبر نتوانست هردو پایش را بلند کند .ابوجهل به او گفت حال که تو نمیتوانی دو پایت را بلند کنی چگونه
میتوانی به معراج رفته باشی؟ این برخورد ابوجهل یک برخورد خردگرایانه بود و در نقطه مقابل برخورد افرادی
مانن د علی بن ابی طالب که حرفهای محمد را بدون نقد و بررسی هضم میکرد و حاضر بود برای محمد آدم بکشد و
حتی در راهش کشته شود برخوردی کامال دین خویانه و ضد خردگرایی .همچنین برخورد شیطان با خداوند در
اسطوره های سامی از همین قرار است ،شیطان استدالل میکند و میگوید من برای چه باید به انسان سجده کنم؟ من
از انسان برتر هستم و انسان موجودی پست است ،در حالی فرشته ها همگی گوسفندوار به فرمان اهلل عمل کردند.

تنها ماهی های مرده هستند که با مسیر آب حرکت میکنند .
تفاوت اصلی میان دین خویان و خردگرایان در این است که دین خویان بدون چون و چرا و تفکر انتقادی و
موشکافانه مفاهیم دینیشان را قبول میکنند ،مثالً اگر در اسالم گفته شده است که یک مرد حق ازدواج با  ۴زن را
دارد ،آنها این حرف را گوسفندوار قبول میکنند و پرسش نمیکنند که چرا  ۴و نه ۵؟ فرق میان داشتن  ۴زن و  ۵زن
چیست که ما باید آنرا قبول کنیم .اما خردگرا برخوردی نقادانه با چنین مسائلی دارد.
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شایسته است در باب خردگرایی از برترد راسل منطق دان بزرگ تاریخ بعد از ارسطو نام برد و جمله ای که او گفته
است را جمله ای که خردگرایی را در خود خالصه کرده است دانست .برترد راسل گفته است،

((من حاضر نیستم

برای عقایدم کشته شوم ،زیرا ممکن است عقاید من اشتباه باشند)) ،این با ظن نگاه کردن به مسائل و خردمندانه عمل
کردن شیوه خردگرایان است و در مقابل دین خویان وجود دارند که به مفاهیم دینی خود یقین دارند و بر اساس
آنها آدم میکشند و خود را میکشند .حال آنکه تفکرات دینی هزاران بار بی پایه و اساس تر و اسطوره ای تر و
نابخردانه تر از تفکرات خردگرایان است.
آیا همه چیز بطور تصادفی بوجود آمده؟
این پرسش یکی از رایﺞ ترین پرسشهایی است که از بیخدایان میشود و بسیاری از خداباوران معتقدند که بیخدایی
یعنی «همه چیز تصادفی» اتفاق می افتد و البته این دیدگاه مثل همیشه ناشی از نادانی خداباوران نسبت به باورهای
بیخدایان است .در این نوشتار پاسخ مناسبی به این پرسش داده خواهد شد.

تصادف چیست؟
به اتفاقی تصادف گفته میشود که قابل پیشبینی نباشد ،و یا اینکه رابطه علیتی در مورد آن صدق نکند.

آیا تصادف در دنیای واقعیت وجود دارد؟
با تعریفی که از تصادف داده شد ،بسیاری از اتفاقاتی که در دنیای واقعی می افتند و آنها را تصادف میخوانیم دیگر
تصادفی نیستند .بعنوان مثال برخورد دو خودرو با یکدیگر را به هیچ عنوان نمیتوان تصادف نامید .زیرا با قوانین
حرکتی نیوتونی میتوان قبل از برخورد دو خودرو حالت برخورد آن دو خودرو را بطور دقیق پیش بینی کرد.
همچنین پرتاب یک تاس بر روی صفحه هرگز امری تصادفی نیست ،اگر وزن تاس ،حالت اولیه آن ،نیرویی که به
آن وارد میشود و باقی فاکتورها را بطور دقیق بدانیم ،میتوانیم پیشبینی کنیم که این تاس پﺲ از برخورد با زمین چه
عددی را نشان خواهد داد.
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عقیده عمومی دانشمندان در مورد اتفاقهایی که در مقیاس ماکروسکوپی می افتد برای مدت زیادی این بوده است
که تمام این اتفاقات کامالً جبری هستند ،یعنی با داشتن یک علت تامه میتوان در شرایطی معلول مشخصی را انتظار
داشت .بعنوان مثال اگر به جسمی که ساکن است نیروی کافی وارد شود آن جسم محرک خواهد شد .و اگر به
جسمی محرک نیروی کافی وارد گردد آن جسم ساکن خواهد شد.
اما پیشرفت در فیزیک مدرن این باور را تا حدود زیادی زیر سوال برده است ،نظریه کوانتوم که شاید مهمترین
محصول فیزی ک مدرن باشد بر این عقیده مبتنی است که اتفاقات را در مقیاس مایکروسکوپی(غیر قابل دیدن)
نمیتوان با قوانین نیوتونی توضیﺢ داد و پیشبینی کرد .در بیشتر تفسیرهایی که از مکانیک کوانتومی میشود اصل عدم
قطعیت وجود دارد و این به این مفهوم است که در برخی از اتفاقها قطعیت و جبر دیگر وجود ندارد و این اتفاقات
کامالً تصادفی هستند.
از جمله اینگونه اتفاقات که کامالً بی علت و تصادفی هستند میتوان از واپاشی پرتوزای عناصر پرتو افشان (رادیو
اکتیو نام برد .عناصر پرتو افشان دارای نیمه عمر میباشند ،نیمه عمر طول زمانی است که اتم یک عنصر به احتمال
 %۵٠واپاشی پرتوزای خواهد کرد .بعنوان مثال نیمه عمر اورانیوم ،۲۳١-چهار و نیم میلیون سال است و بعد از واپاشی
به توریوم ۲۳۴-تبدیل میشود که طول عمر  ۲۴5۵روز دارد .چندین عنصور پرتوزا وجود دارد و هرکدام طول عمر
خودشان را دارند و واپاشی آنها کامال بصورتی عینی و واقعی تصادفی است ،یعنی بر اساس عدم قطعیت کوانتومی
هیچ علتی برای آن نمیتوان جستجو کرد .اتفاقهای بسیار دیگری در فیزیک کوانتومی وجود که همانند این اتفاق بی
علت و تصادفی هستند .تصادفی بودن این اتفاقها به این معنی است که تنها میتوان با تخمین و حدس با آنها روبرو
شد و با آمار و احتمال حدس زد که این اتفاقها چگونه و کی پیش می آیند .باید روی این نکته تﺄکید کرد این عدم
قطعیت از روی نادانی ما نسبت به علتهای این پدیده ها نیست نیست ،بلکه به دلیل بی علتی و طبیعت تصادفی این
اتفاقها است.
آیا دنیا میتواند تصادفی بوجود آمده باشد و بطور تصادفی به وجود خود ادامه دهد؟
اگر فرض کنیم جهان بوجود آمده است ،بوجود آمدن بی علت جهان میتواند پدیده ای کوانتومی و کامال تصادفی
باشد و پیرامون این مسئله تئوریهای علمی و فلسفی بسیار محکمی وجود دارند.
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معموالً خداباوران فکر میکنند که خداباوران معتقدند همه چیز بصورت تصادفی بوجود آمده است و به وجود خود
ادامه میدهد ،اما بر اساس تعریفی که از تصادف داده شد ،اعتقاد علمی بر این نیست که همه چیز در دنیا بصورت
تصادفی اتفاق می افتد ،وقتی برای پدیده ای علتی وجود داشته باشد دیگر آن پدیده تصادفی نیست و در دنیا پدیده
های زیادی وجود دارند که در آنها میتوان رابطه علی را جستجو کرد ،و وقتی رابطه علی را جستجو کنیم به جبر و
قطعیت میرسیم و میتوانیم نتیجه پدیده ها را حدس زده و مشخص کنیم .بنابر این دیدگاه خداباوران مبنی بر اینکه
خداناباوران همه چیز را تصادفی میدانند اساساً باطل است و نقدهای آنها بر محال بودن تصادف ،حمله به آدم
پوشالی است نه به چالش کشیدن بیخدایی.
معموال حمله خداباوران به تئوری تکامل نیز همواره با این ادعا است که تکامل بر تصادف مبتنی است و تکامل
میگوید موجودات بصورت تصادفی به یکدیگر تبدیل شده اند ،این درحالی است که دو ایده بنیادی داروین عبارت
بودند که در میان جانوران -۱تﻐییرات در طی دگرگونی های تصادفی ژنتیکی تﻐییر پذیر ایجاد شده اند -۲تﻐییرات
به دلیل باال بردن شانﺲ نجات گونه ها و حفﻆ قابلیت تکثیر شدن آنها ایجاد شده است در حالی که تﻐییرات ناهنجار
توسط گزینش طبیعی حذف شده اند.
بنابر این در نگاه داروین ،شانﺲ تنها یکی از عوامل موﺛر در تکامل است و عامل بسیار مهم دیگری نیز در تکامل
وجود دارد که معروف به «گزینش طبیعی » است .این عامل مهم دوم در استدالل های خداباوران معموالً کامالً
نادیده گرفته میشود .و خدا باوران از روی علت نخستین تکامل استدالل میکنند که هیچ چیز نمیتواند از روی شانﺲ
بوجود آمده باشد .بنابر این دیدگاه علمی در مورد تکامل نیز این نیست که تکامل بصورت تصادفی انجام میگیرد.
اما مسئله بسیار مهم اینجا است که آیا احتمال پایین رخ دادن یک اتفاق ،باعﺚ میشود که این رخداد محال باشد؟
هرگز! یکی از مثالهایی که از بسیاری از خداباوران شنیده میشود این است که میگویند ،چطور میشود یک مقدار
آهن پاره و زباله در یک حیاط وجود داشته باشد و یک طوفانی بیاید و ناگهان یک هواپیمای جت اف ۱۶از به هم
برخورد کردن این ذرات آهن پاره پدید بیاید؟ زیرا احتمال این مسئله بسیار پایین است.
البته با ذهن ریاضی ،احتمال افتادن چنین اتفاقی بسیار پایین است اما این پایین بودن احتمال سبب نمیشود که این
اتفاق محال باشد .شما میتوانید خود آزمایش ساده ای را انجام دهید تا به این مهم پی ببرید.
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یک تاس بردارید ،و آنرا پرتاب کنید ،فرض کنیم عدد  ۶بیاید .احتمال اینکه عدد  ۶بیاید طبق قوانین احتمال ۱/۶
است .حال دوباره تاس را پرتاب کنید ،فرض کنید عدد  ۵بیاید ،احتمال اینکه عدد  ۵بیاید بازهم  ۱/۶است ولی
احتمال اینکه یک تاس بعد از دو بار پرتاب شدن به ترتیب  ۶و  ۵بیاید در واقع  ۱/۶ * ۱/۶یعنی  ۱/۳۶است .حال
فرض کنید این تاس را  ۱٠بار دیگر پرتاب کرده اید .به جدول زیر نگاه کنید.

دفعه

عددی که تاس نشان داده است

احتمال وقوع

نخست

۶

۱/۶

دوم

۵

۱/۶

سوم

۴

۱/۶

چهارم

۳

۱/۶

پنجم

۲

۱/۶

ششم

۱

۱/۶

هفتم

۲

۱/۶

هشتم

۳

۱/۶

نهم

۴

۱/۶

دهم

۵

۱/۶

حال که شما ده بار این تاس را پرتاب کرده اید و به ترتیب تاس مثالً روی اعداد  ۵5۴5۳5۲5۱5۲5۳5۴5۵5۶پایین آمده
است ،احتمال این را حساب کنید که بار دیگر نیز  ۱٠بار تاس را پرتاب کنید و باز هم نتیجه همین اعداد به همین
ترتیب باشد.
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احتمال وقوع چنین اتفاقی برابر است با  ۱تقسیم بر  ۶به توان  !۱٠یعنی  ۱/۶٠۴۶۶۱٩۶که عددی فوق العاده کوچک
خواهد بود .طبق قوانین ریاضی ممکن است شما سالها و قرنها مجبور باشید که تاس بیاندازید تا دوباره همان اعداد به
همان ترتیب حاصل شود ،اما سوال این است ،آیا این اتفاق که این اعداد با این ترتیب آمده باشند «محال» است؟!
هرگز! شما خود شاهد اتفاق افتادن این اتفاق بوده اید!
پﺲ کم بودن احتمال هرگز به معنای محال بودن یک اتفاق نیست! اگر شک دارید باز هم این کار را تکرار کنید و
اینبار بجای  ۱٠بار  ۱٠٠بار تاس را پرتاب کنید تا احتمال آن تدبیل به  ۱تقسیم بر  ۶به توان  ۱٠٠شود .بازهم خواهید
دید که هرچند احتمال بسیار کوچک است اما محال نبوده است .اگر این آزمایش را  ۱٠بار انجام دهید احتمال
رخدادن این اتفاق  ۱بر روی  ۶به توان  ۱٠٠٠خواهد بود .جالب است بدانید تعداد تمامی اتمهای کائنات بنابر عقیده
برخی کمتر از  ۱٠به توان  ۱٠٠است ،اما همچنان افتادن این اتفاق محال نیست ،بلکه ممکن است و شما خود این
قضیه را مشاهده کرده اید.
البته باید توجه داشت که پرتاب کردن تاس و نمایش یک عدد پدیده ای تصادفی با تعریفی که از تصادف داده شد
نیست ،اگر جرم ،حالت اولیه تاس ،میزان نیرویی که به آن وارد میشود و سایر عوامل موﺛر را با دقت اندازه گیری
کنیم میتوانیم از روی قوانین مکانیکی پیشبینی کنیم که تاس چه عددی را نمایش خواهد داد.

خود به خود یعنی چه؟
آیا دنیا خود به خود بوجود آمده است؟
آیا دنیا خود به خود به وجود خود ادامه میدهد؟
آیا همه چیز بصورت تصادفی بوجود آمده است و به وجود خود ادامه میدهد؟

مگر میشود همه چیز بطور تصادفی بوجود آمده باشد؟ به این دنیا با همه شگفتی هایش نگاه کن ،خداوند را در هر
چیز میتوان دید ،چطور شما به موجود ترین وجود شک دارید؟
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در منطق به این نوع سفسطه ها  False Dilemmaمیگویند این تقسیم بندی که اتفاقات یا تصادفی می افتند .یا
تدبیر کننده ای در کار است اصوال اشتباه است .خود برهان علت و معلول (رد برهان علیت در اﺛبات وجود خداوند
را در

اینجا

بخوانید) نشان میدهد که هر پدیده ای علتی دارد و اتفاقی که علت دارد نمیتواند تصادفی باشد ،و از

طرفی اتفاقی وجود ندارد که بی علت باشد و گذشته از اینکه تصادف و احتمال پایین یک اتفاق آن اتفاق را محال
نمیکند ،در دنیای واقعی و فیزیکی اتفاق و تصادفی وجود ندارد ،در این مورد در ادامه بیشتر سخن خواهیم گفت.
بنابر این ،درون این پرسش فرضی وجود دارد و آن فرض این است که جهان یا تصادفی بوجود آمده است یا خالقی
دارد ،و چون این دو انتخاب ،تنها انتخابها و حالتهای معتبر در مورد دنیا نیستند ،این سفسطه False Dilemma
است.
در پاسخ به این پرسش باید گفت که ما نیز نمیگوییم جهان بصورت تصادفی بوجود آمده است! بلکه این چیزیست
که اسالمگرایان دوست دارند ما بگوییم .این پرسش معموال به دلیل عدم شناخت الزم از نظریه تکامل مطرح میشود.
ذهن های غیر علمی و غیر فلسفی همواره در هنگام بیان این مطالب دنبال کی میگردند ،کی این تﻐییرات رو ایجاد
کرد ،کی داشت نگاه میکرد ،کی حواسش بود اشتباه نشود؟ در حالی که در مطالب علمی ،همچون توضیﺢ
چگونگی آغاز حیات بر روی زمین و یا شکل گیری کائنات و در هیچ مسئله علمی دیگری از «چه کسی» صحبت
نمیشود ،بلکه از «چگونه ،چرا و چطور» استفاده میشود.
بنابر این افرادی که فکر میکنند تئوری تکامل یعنی تصادفی بوجود آمدن موجودات با تکامل آشنایی ندارند ،از
توضیﺢ دومی که برای تکامل آورده میشود چشم پوشی میکنند.
دنیای علم بسیار شیرین و خرد آدمی بسیار کارا است ،اما افسوس که عده ای عاشق ماجراهای افسانه ای و خیالی
تخیلی هستند و دوست دارند باور کنند آسمان سوراخ شده و یک دست بزرگ آمده و ناگهان زمین نورانی شده و
گاو و گوسفند و شتر و خر و اسب و االغ و انسان ناگهان از نیستی به هستی وارد شده اند!

دنیا و انسان را چه کسی خلق کرده؟

پاسخ کوتاه:
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!هیچکﺲ

پاسخ بلند:
این پرسش معموال نخستین پرسشی است که از یک خداناباور توسط یک خداباور پرسیده میشود .این پرسش
همچنین از پرسشهایی است که ذهن پرسشگر انسانها برای مدتهای زیادی بدنبال پاسخ آن بوده است و افراد زیادی
از فالسفه و دانشمندان گرفته تا شاعران و خرافه گرایان هرکدام تالش کرده اند پاسخی به این پرسش دهند .در این
نوشتار تالش خواهد شد که پاسخی کامل به این پرسش داده شود .این پرسش درون خود سه فرض اساسی دارد:
۱ـ دنیا خلق شده است
۲ـ انسان خلق شده است
۳ـ یک کسی دنیا و انسان را خلق کرده است

و بعد از این سه فرض ،خداباور معموال تالش میکند که نتیجه بگیرد
۴ـ خداوند دنیا و انسان را خلق کرده است.

حال بعد از این  ۳فرض خداباور آدرس کسی که فرض سوم به آن اشاره میکند را از خداناباور میخواهد و میپرسد
اگر خدا وجود ندارد پﺲ چه کسی دنیا و انسان را خلق کرده است؟ این درحالی است که خداباور و بیخدا حداقل
در مورد یکی از این سه فرض و در مورد بسیاری از خداناباوران در مورد دو فرض نخست نیز ،توافق وجود ندارد.
لذا اساسا این پرسش چون بر فرضهای غیر مشترک مبتنی است پرسشی صحیﺢ نیست و به یک پرسش غلط نمیتوان
پاسخ داد .در این نوشتار ریشه این پرسش رایﺞ و همچنین خطاهای آن پرداخته خواهد شد.
خداباور نخست باید  ۳فرض اول را ﺛابت کند و بعد پرسش را مطرح کند؛ این مانند این است که شخصی از
شخص دیگر بپرسد شما در چه زمانی همسر خود را غیب کرده اید؟ در پرسش شخص نخست فرض شده است که
طرف مقابل همسری دارد ،غیب کردن یک انسان ممکن است و اینکه این اتفاق در مورد همسر شخص مقابل و
توسط شخص مقابل انجام گرفته است .حال اگر شخص نخست تمامی این فرضیات را ﺛابت نکند و یا حداقل این
فرضیات مورد توافق طرفین نباشد ،این پرسش ،پرسش غلطی خواهد بود .و پاسخ شخص پرسش شونده این نخواهد
بود که من در فالن زمان اینکار را انجام دادم.
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در این نوشتار به بررسی این سه فرض پرداخته خواهد شد اما قبل از آن شایسته است راجع به انگیزه این پرسش و
دلیل اینکه این پرسش بسیار پرسش رایجی است اندکی توضیﺢ داده شود.
چرا این پرسش بسیار رایج است؟

آدمیان از روی غرور و غیر واقع بینی خود همواره از اعتراف به «ندانستن» در هراس بوده اند و برخی اوقات این
هراس بیهوده و خام باعﺚ میشده است که جوابهایی را برای پرسشهایی که جوابشان را «نمیدانسته اند» از خود
بسازند و اوهام و خیاالت خود را بجای حقایق به مخاطبان خود تحویل دهند .از بارزترین مثالهای این عادت زشت
تاریخی قضیه «خداوند حفره ها» است ،توضیحات مفصد پیرامون این مسئله را در نوشتاری با فرنام (خدای حفره ها
چیست؟) بیابید .همواره بشر هروقت دلیل چیزی را نمیدانسه است آنرا به خدا و خدایان و سایر موجوداتی که مربوط
به دنیای واقعی نبوده اند نسبت میداده است .یعنی حفره های خالی دانش خود را با چپانیدن موجودات خیالی پر
میکرده است ،زیرا این روش ساده ترین راه برای رسیدن به پاسخ پرسش های انسان بوده است .نمود این واقعیت را
میتوان در طول تاریخ اساطیر بشری دید ،هرچه بیشتر به گذشته باز میگردیم فعالیت خدایان و حضور آنان بر روی
زمین بیشتر میشود و کارهای عجیب و غریب بیشتری از خدایان و اعمالشان نقل میشود اما حوزه فعالیت خدایان با
مرور زمان و با پیشرفت دانش بشری و حوزه فعالیت او کمتر و کمتر شده است و پﺲ از تصعید آنها به آسمان و بعد
متافیزیکی شدن آنها ،اعمالشان واقعاً ساده و مختصر از سوی خداباوران تلقی میشود.
پرسیدن این پرسش نیز از همینجا ناشی میشود ،خداباور معموالً چون با مفاهیم مرتبط به نحوه بوجود آمدن انسان و
محیط اطراف خود و سیاره ها و ستاره ها و د ر انتها جهان آشنا نیست و اطالعات چندانی نسبت به این مسائل ندارد،
میخواهد نادانی خود را و این حفره ای را که در دانایی خود او وجود دارد را با ساده انگاری بسیاری پوشش دهد و
نادانی خود را با دخالت دادن یک موجود ماوراء طبیعی پوشش دهد .شایسته است برای اینکه مسئله خدای حفره ها
روشنتر شود مثالی بزنیم.
فرض کنید فضانوردی بر روی کره مریخ میرود و انسانی فضایی می یابد ،و به رسم یادبود به او یک مجسمه ساخته
شده از یخ هدیه میدهد .آدم فضایی مجسمه را به خانه اش میبرد اما بعد از مدتی ناالن نزد فضانورد آمده و میگوید،
مجسمه من را یک نفر دزدیده است ،من آنرا روی بخاری در خانه ام گذاشته بودم و بعد از مدتی دریافتم که دیگر
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وی بخاری نیست ،لذا یک نفر آنرا از من دزدیده است! چه کسی آنرا دزدیده است؟ فضا نورد بعداً برای او توضیح میدهد
که یخ در مقابل بخاری ذوب میشود و کسی آنرا ندزدیده است.

در مثالی که زده شد نادانی آدم فضایی نسبت به چیستی یخ باعﺚ شده بود که او دلیل اتفاق ذوب شدن و آب شدن
یخ را نداند و به فکر این بیافتد که یک «کسی» باید حتماً این کار را انجام داده باشد .مثال خداباوران نیز وقتی که
این پرسش را مطرح میکنند دقیقاً همینگونه است .یعنی همانطور که گفته شد چون با دنیا و انسان و سایر موجودات
و چیستی و چگونگی آنها چندان آشنایی ندارند ،فکر میکنند بوجود آمدن اینها را یک «کسی» انجام داده است.
اینجاست که پرسش میکنند پﺲ اگر خدایی وجود ندارد پﺲ آن کﺲ کیست که دنیا را بوجود آورده است؟
همواره انسانهایی عادت دارند اتفاقاتی را که علت واقعی آنرا درک نمیکنند به موجوداتی ذی شعور و هوشمند
نسبت دهند .لذا این پرسش معموال از روی نادانی نسبت به مسائل فیزیکی و بیولوژیکی و کیهان شناسی بر میخیزد و
ضعﻒ در فلسفه باعﺚ میشود افرا به این نتیجه برسند که حتماً کسی باید جهان را و انسان را خلق کرده باشد و لزوماً
آن شخص نیز خدا است .پﺲ خدا وجود دارد ،دقیقاً همانگونه که ضعﻒ در زمین شناسی باعﺚ میشود برخی گمان
کنند زمین لرزه از طرف خدا است و ضعﻒ در پزشکی باعﺚ میشود برخی گمان کنند مورد نفرین خدا قرار گرفته
اند.
اصوال از جایگاهی باالتر که به قضیه نگاه کنیم دلیل به وجود آمدن توهمی بنام خداوند همین قضیه بوده است.
انسانهایی که در اعصار گذشته زندگی میکرده اند در مقابل پدیده ها ،حوادث و اتفاقاتی که در اطرافشان می افتاده
به دلیل اینکه از اطالعات و آگاهی فوق العاده سطحی ای در مقایسه با امروز برخوردار بودند خدایانی میساختند،
مثال در یونان برای آتش و گیاه و باد و طوفان و دریا و جنﮓ و… خدایانی میساختند ،اما به تدریﺞ با کشﻒ
واقعیت ها این خدایان از میان رفتند و خدایان کاملتری مانند اهلل آمدند که یک تنه مسئولیت همه این قضایارا بر
عهده گرفته اند .واقعیت در این نکته پنهان است که بشر بطور ناخود آگاه هرگاه علت پدیده ای را نمیدانسته از روی
آموزشهای قبلی و محیطی ای که قبال دیده علت آن پدیده را به سوی خدا سوق میدهد تا جایی که خداوند را در
مفاهیم اسالمی علت العلل مینامند ،در حالی که در دنیای واقعیت علت هیچ چیز خدا نیست .شما در هیچ کتاب
فیزیک یا شیمی ای (مگر چاپ شده در کشورهای اسالمی) حرفی از خدا و یا قدرت خدا نمیبینید ،علت ها همگی
زمینی و علمی هستند .علوم بشری ،چه تجربی و چه نظری همگی روزگاری متکی به الهیات بودند ،ولی با فرارسیدن
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پیشرفتهای متعدد در زمینه های مختلﻒ کم کم بشر دست به اکتشاف علت های ماقعی و منطقی و غیر الهی زد ،از
این روست که علم اصوال مادیگراست و شما در هیچ رشته علمی ای انشاء اهلل و ماشاهلل نمیبینید.
حتی دانشمندان و عالمان بزرگی نیز دچار این انحراف فکری شده اند که شاید بتوان معروف ترین آنها را نیوتون
دانست .نیوتون را شاید بتوان بزرگترین مﻐز علمی تمام طول تاریخ نامید ،وی برای کشفیات خود نیاز به ریاضیات
جدیدی داشت که این ریاضیات در دوران او وجود نداشت و وی خود دست به کار شد و این ریاضیات را پدید
آورد ،حسابان ) (Calculusبسیاری از مفاهیم خود را مدیون نیوتون است از دیگر خدماتی که نیوتون به علم
کرد میتوان کشﻒ نیروی جاذبه و قوانین حرکتی و بسیاری از چیزهای دیگر را نام برد .نیوتون که حدود  ۳٠٠سال
پیش زندگی میکرد خدا را باور داشت .شناخت نیروی جاذبه و حرکتهای فلکی سیارات و حرکت بیضی وار اجرام
آسمانی به دور خورشید برای نیوتون همانطور که خود میگوید یک الهام بزرگ بود .نیوتون با نگاه کردن به اینکه
چگونه ممکن است سیارات و اجرام آسمانی بر روی یک صفحه و در یک جهت و در مسیر مشخص حرکت کنند
را نشان از یک نظم و طراحی و در نتیجه ناظم و یا طراح بزرگ و قادر دانست (نگاه کنید به برهان نظم و رد آن) و
علت آنرا خدا دانست و گفت این نظم خدارا اﺛبات میکند .در حالی که ما امروز میدانیم چرا اجرام به دور خورشید
میگردند و چرا در یک جهت و در یک صفحه میگردند و… بنابر این نیوتون در این نتیجه گیری خود دچار یک
انحراف شده بود .ما میدانیم این شکاف در دانش نیوتون امروز دارای پاسخ های کاملی است و علت این پدیده ها
خدا نیست بلکه پدیده های دیگر علمی است.
بعد از توضیحی مختصر در مورد انگیزه شکل گرفتن این گونه پرسشها در ذهن خداباوران به بررسی فرضهایی که
در ابتدای این نوشتار مطرح شد خواهیم پرداخت؛ اما پیش از آن شایسته است چند عبارت را که در این نوشتار
استفاده خواهد شد تعریﻒ کنیم.
جهان/کائنات/دنیا

کائنات ) (Universeمجموعه ای است که تمام چیزهایی که وجود دارند را در خود جای میدهد .هرچیز که
وجود داشته باشد جزو این مجموعه جهانی است و اگر وجود نداشته باشد جزوی از جهان نیست ،لذا میتوان گفت
جهان و وجود دو مفهوم برابر هستند ،هرجا جهان وجود داشته باشد ،وجود ،موجود است و هرجا و هرزمان وجود
موجود باشد جهان وجود دارد .کلمه مترادف با وجود ،هستی است ،لذا میتوان گفت بر اساس تعریفی که از جهان
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داده شد ،جهان و هستی هردو به یک معنی هستند .با این تعریﻒ نه میتوان جایی غیر از جهان را در نظر گرفت و نه
میتوان زمانی خارج از جهان را در نظر گرفت.
قدی م

چیزی قدیم است که وجود داشته باشد و هرگز آغاز به وجود نکرده باشد ،یعنی همیشه وجود داشته باشد .چیزی که
قدیم است تابع زمان نیست ،یعنی در هر زمانی وجود داشته است .موجودی که قدیم است ،هستی را در ذات خود
دارد و بوجود آمدنی نیست.
حادث

چیزی است که وجود داشته باشد و آغاز به وجود کرده باشد ،یعنی در لحظه ای وجود نداشته باشد و در لحظه
دیگر بوجود آمده باشد .در زبان پارسی حادث را همچنین پدیده مینامند .پدیده چیزی است که پدیدار شود یعنی
در زمانی وجود نداشته باشد و در زمان دیگری بوجود آمده باشد .حادث هستی را در ذات خود ندارد و هستی در
مورد آن اتفاق می افتد.
علت

علت اتفاقی است که انجام یافتن آن سبب تحقق معلول میشود .علت در واقع وجود دهنده معلول است و هستی را را
به معلول میبخشد ،علت و معلول الزمه یکدیگر هستند یعنی اگر علت وجود نداشته باشد ،معلول نیز وجود نخواهد
داشت .علت یک شیء نیست ،بلکه یک اتفاق یا یک عمل است.
معلول

معلول اتفاقی (عملی) یا چیزی است که از خود (در ذات خود) هستی نداشته باشد ،یعنی وجود خود را وابسته به
چیز دیگری (علت) باشد ،یعنی تنها و تنها اگر علت وجود داشته باشد معلول بوجود می آید و در غیاب علت هرگز
معلول بوجود نمی آید .معلول لزوماً حادث نیست ،ممکن است معلولی قدیم باشد و هستی خود را مدیون علتی که
آن نیز قدیم است باشد.
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علی ت

رابطه موجود بین علت و معلول را علیت میخوانند .بین اینکه آیا علیت رابطه ای بین دو شیع است یا بین دو فعل
(عمل یا اتفاق) است بین فالسفه اختالف نظر وجود دارد ،علیت عمیق ترین و اساسی ترین رابطه ای است که
میتواند بین دو چیز وجود داشته باشد زیرا هستی و نیستی آن چیز در گرو رابطه علیتی است که بین معلول و علت
برقرار میشود.
آیا دنیا خلق شده است؟

با تعریفی که از دنیا داده شد ،بسیاری از فالسفه چه خداباور و چه بیخدا معتقدند جهان اساساً قدیم است و خلق
نشده است .یعنی همواره وجود داشته است و آغاز بوجود نکرده است .دالیلی که این فالسفه برای اﺛبات این ادعا
می آورند بسیار متنوع است ،البته قدیم بودن دنیا به خودی خود به معنی معلول نبودن آن نیست .برخی فالسفه ،چه
خداباور چه بیخدا نیز معتقدند جهان آغاز به وجود کرده است و حادث و معلول است .اگر دنیا خلق نشده باشد
آشکار است که بر اساس توضیحات داده شده این پرسش اساسی که این نوشتار سعی در پاسخ آن دارد بطور کلی
بی معنی خواهد بود و با تعریفی که از خلقت داده شد ،دنیا خلق نشده است و نیاز به خالق نیز ندارد.
اما برخی از فالسفه چه بیخدا و چه خداباور نیز معتقدند که جهان حادث است و قدیم نیست ،و خلق شده است.
تئوری بیﮓ بنﮓ یا انفجار بزرگ امروزه معتبر ترین توضیﺢ علمی برای تشریﺢ چگونگی بوجود آمدن کائنات
است .اما تئوری بیﮓ بنﮓ ﺛابت نمیکند که جهان برای وجود داشتن نیاز به علتی دارد .برای اطالعات بیشتر در
مورد اینکه چگونه جهان میتواند بدون وجود هیچ علتی خلق شده باشد به نوشتاری با فرنام «آغاز به وجود بدون نیاز
به علت» مراجعه کنید .فیزیک مدرن و مدارک علمی نسبتاً جدید نشان میدهند که جهان میتواند بدون اینکه نیازی به
علتی داشته باشد ناگهان بوجود بیاید .بسیاری از پدیده ها و اتفاقهای فیزیکی اساساً نیازی به علت ندارند و رابطه
علیت در مورد آنها صدق نمیکند .این نوشتار بطور کامل این قضیه را نشان میدهد .لذا این نظر که «هر حادﺛی لزوماً
معلول است و علتی دارد» زیر سوال است و مدارکی فیزیکی علیه آن وجود دارد .لذا حتی اگر با برهانهای صحیﺢ و
معتبر اﺛبات شود که دنیا بوجود آمده است و خلق شده است نیز هنوز اﺛبات نشده است که دنیا علتی دارد! لذا خلق
شدن دنیا به معنی وجود خالقی برای آن نیست.
آیا انسان خلق شده است؟
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پاسخ به این پرسش مربوط به رشته علمی بیولوژی است ،خردگرایان بیولوژیست ها و انتروپولوژیست ها را شایسته
ترین افراد برای پاسخ دادن به این پرسش میدانند .تئوری تکامل (تکامل چیست؟) قابل قبول ترین و معتبر ترین
تئوری است که برای توضیﺢ چگونگی رسیدن انسان به شکل فعلی خود وجود دارد ،درصورت درست بودن این
تکامل انسان خلق نشده است ،تکامل و خلقت یک تئوری و یک فرضیه کامالً مخالﻒ یکدیگر در مورد موجودات
زنده هستند .در مقابل تئوری تکامل دین داران «افسانه های خلقت» را مطرح میکنند و روی درستی این داستانها که
در کتابهای دینیشان آمده است تعصب میورزند .این داستانهای مذهبی که اساساً ریشه در اساطیر سامی دارند و آن
اساطیر نیز خود کپی برداری شده از سایر اساطیر ایرانی ،مصری ،هندی و غیره هستند معموالً ماجرای خلقت را به
یک زن و مرد اولیه منسوب میدانند و معتقدند آن دو مرد و زن توسط خدا بوجود آمده اند .در منطقه خاور میانه
انواع و اقسام افسانه های خلقت حتی قبل از بوجود آمدن ادیان وجود داشته است و ریشه تمام این افسانه های خلقت
در همان افسانه ها و اسطوره های باستانی است.
افسانه خلقت یهودیان که ریشه در باورهای اسطوره ای خاور میانه ای دارد ابتدا آدم از خاک پدید آمد و بعد حوا از
دنده چپ آدم بوجود آمد (انجیل به این مسئله اشاره دارد اما قرآن نمیگوید حوا از دنده چپ آدم بدنیا آمده است،
اساساً در قرآن نامی از حوا نیامده است) .و بعد این دو شخص از بهشت اخراج شدند .بین تمامی ملتها اینگونه
داستانها رواج داشته اند و هرکدام برای بوجود آمدن انسان نظریاتی داشتند که هرگز بر شواهد و بررسی های علمی
مبتنی نبوده اند بلکه صرفاً مبتنی بر داستان پردازی ها و اسطوره های باستانی آنها بوده است ،برای نمونه های فراوان
از این داستانها به کتابی با فرنام «افسانه های اولیه :افسانه های خلقت در اقصی نقاط جهان» رجوع کنید .لذا ماجرای
خلقت انسان با تعریفی که از خلقت داده شد اساساً غیر علمی و در نتیجه از نظر خردگرایان غیر معتبر است.
اسالمگرایان در مورد سازگاری نظریه تکامل با قرآن نظرات مشترکی ندارند ،عده ای روی غلط بودن این نظریه
اسرار میورزند و دالیل(!)ی برای رد آن می آورند (هارون یحیی) و عده ای نیز میگویند تکامل اساساً در قرآن
وجود دارد (فرقه رجویه و برخی از افرادی که خود را روشنفکر دینی میدانند) و داستان قرآن در مورد آدم و حوا به
معنی وجود اولین انسانها و ماجرای خلقت نیست .اما در قرآن بطور مستقیم در آیه ای اشاره شده است که آدم از
خاک بوجود آمده است (سوره آل عمران آیه  )۵۱و این آیه باعﺚ میشود نظر قرآن کامالً در تضاد با تئوری تکامل
قرار بگیرد و در نتیجه نظری که قرآن راجع به خلقت انسان میزند کامال ضد علمی و اسطوره ای و همردیﻒ با تمام
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افسانه های خلقت است .لذا خلق شدن انسان از آنجا که غیر علمی است مورد توافق بین خردگرایان و اسالمگرایان
نیست.
اسالمگرایان باید مدارک علمی را نشان دهند و تئوری تکامل را زیر سوال ببرند و ﺛابت کنند که انسان آنگونه که
قرآن میگوید از خاک پدید آمده است و آدم و حوایی وجود داشته اند .البته قرآن در مورد خلقت انسانها دچار
تناقض میشود قرآن درمورد انسان در جایی میگوید که او از لخته خون (سوره  ۱۶آیات ۱و )۲پدید آمده است ،در
جای دیگر میگوید از آب (سوره  ۲۱آیه  ،۳٠سوره  ۲۴آیه  ،۴۵سوره  ۲۵آیه  )۵۴پدید آمده است و در جایی
میگوید از «چیزی مانند سفال» (سوره  ۳آیه  ،۵۱سوره  ۳٠آیه  ،۲٠سوره  ۳۵آیه  )۱۱پدید آمده است.

آیا کسی دنیا و جهان را خلق کرده است؟

خلق شدن کائنات هرگز به این معنی نیست که لزوماً کسی آنرا خلق کرده است .بسیاری از چیزها هستند که بدون
نیاز به «کسی» خلق میشوند ،مثالً گیاهان وحشی بدون نیاز به «کسی» خلق میشوند .سیاره های جدید در کائنات بدون
دخالت «کسی» خلق میشوند .هر چیزی که خلق میشود لزوماً نیاز به خالق ندارد .تمام تالشهای خداباوران از اقامه
براهین مختلﻒ این است که ﺛابت کنند جهان معلول است و خدا علت آن است .حتی اگر تمامی براهین خداباوران
را برای اﺛبات معلول بودن دنیا بدون در نظر گرفتن خطاهای براهین آنها قبول کنیم ،به چه دلیل باید این علت خدا
باشد؟ خدا یک شخص (دارای شخصیت ،بودن یعنی مختار و هوشمند بودن و زنده بودن) است که ویژگیهای خود
را دارد .مثال قادر مطلق است ،همه جا حاضر است .چه دلیلی وجود دارد که «علت» جهان نیز این ویژگیها را داشته
باشد؟
یعنی خداباور با ﺛابت کردن اینکه جهان معلول است و علتی دارد ،وجود خدا را ﺛابت نکرده است ،بلکه تنها وجود
یک علت برای دنیا را ﺛابت کرده است ،حال این علت میتواند هر چیزی باشد .یک علت مکانیکی و طبیعی مانند
تمامی علتهای دیگر میتواند علت پدید آمدن دنیا باشد ،در مورد اینکه علیت رابطه ای بین اتفاقها است یا بین افراد
است اختالف نظر وجود دارد ،و در مورد اینکه آیا یک موجود غیر طبیعی میتواند معلول اتفاقات و چیزهای طبیعی
شود خداباور با مشکالت و تناقضات بسیار مهمی روبرو میشود که توضیﺢ دادن در مورد آنها در حوصله این نوشتار
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نیست .اما حتی اگر فرض کنیم علت میتواند در رابطه علیت یک شخص نیز باشد ،به چه دلیلی باید این شخص خدا
باشد؟
خداباور بعد از اینکه ﺛابت میکند دنیا علتی دارد ،باید ﺛابت کند آن علت یک شخص است و بعد باید ﺛابت کند آن
شخص خدا است ،و ویژگیهای خدا را دارد .اﺛبات کردن چنین چیزی بسیار برای خداباوران دشوار خواهد بود .این
برهان به همانقدر برای اﺛبات خدا به خداباور کمک میکند که شخصی ادعا کند دنیا توسط یک اسب شاخدار
نامرئی ،یا بابانوئل یا هر شخص دیگری خلق شده است .هیچ دلیل قانع کننده ای برای اﺛبات اینکه علت دنیا باید
دارای شخصیت باشد و ویژگیهای خدا را داشته باشد وجود ندارد .خداباوران معموالً برای اﺛبات این قضیه به برهان
نظم پناه میبرند که خود برهان نظم خطاها و سفسطه های زیادی درون خود دارد و مشکالت آن در نوشتاری با فرنام
«رد برهان نظم» بررسی شده است.

آیا خداوند میتواند خالق جهان باشد؟

کسانی که خداوند را علت بوجود آمدن دنیا میدانند از قدیمی ترین و ابتدائی ترین تئوریهای موجود برای علیت که
به دوران ارسطو برمی گردد استفاده میکنند .این درحالی است که تئوریهای زیادی برای علیت بعد از ارسطو بوجود
آمده است و فالسفه بسیاری این تئوری را پیشرفت داده اند و تعاریﻒ و شرایط دقیقی برای آن وضع کرده اند .برای
ارسطو و کسانیکه پیروان او بوده اند و هستند کامالً طبیعی و منطقی به نظر میرسد که بگویند خداوند علت جهان
است ،اما همانطور که علم پیشرفت کرده است فلسفه نیز پابه پای آن پیشرفت کرده است .دیدگاهی که امروز نسبت
به تئوری علیت وجود دارد نسبت به دیدگاه ارسطو که  ۲۴٠٠سال پیش زندگی میکرده است بسیار متفاوت است و
کسانیکه از آن رابطه علیت استفاده میکنند مانند این است که از دست آوردهای علمی آن دوران استفاده کنند .خدا
با تعریفی که خداباوران از آن دارند (خداوند چیست؟) با تئوریهای جدیدتر از تئوری علیت ابداً سازگار نیست و
اگر درستی این تئوری ها را قبول کنیم ،خداوند هرگز نمیتواند علت پدید آمدن کائنات باشد ،زیرا خداوند هرگز
در تعریﻒ علت نمیگنجد و لذا نمیتواند علت هیچ چیزی باشد.
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از کجا می دانید خدا وجود ندارد؟
پاسخ کوتا ه

به دلیل اینکه دلیل معتبری برای وجود خدا وجود ندارد و دالیل معتبری برای عدم وجود خدا
وجود دارند .بنابر این اعتقاد داشتن به وجود خدا نامعقول است.
پاسخ بلند

پاسخ روشن و درست به این پرسش رایﺞ ،نیازمند طرح چند پیشگفتار است.

پیشگفتارها

پیشگفتار نخست ،تعریﻒ خدا
پیش از هر بحثی پیرامون خدا بایسته است که تعریفی از خدا ارائه شود.

تعریﻒ کردن واژه خدا بسیار مشکل ساز است ،زیرا هر یک از خداباوران حتی بیخدایان برای خودشان تصورات
متفاوتی از خداوند دارند و این اجازه را به خود میدهند که خداوند را آنطور که خود میپندارند تعریﻒ کنند .میتوان
گفت به تعداد انسانهای موجود بر روی زمین خداوند وجود دارد و خدایان مختلﻒ ویژگیهایی را دارند که
خداپرستان مختلﻒ آنها را میپرستند.
معموال خدای آدمها شبیه خود آدمها است ،بگونه ای که گویا خدای هر آدمی تصور آن آدم از کاملترین موجود
است .تالش این نوشتار در دو بخش نخستین این است که واژه خدا را به گونه ای معنی دار و قابل بحﺚ تعریﻒ
کند بگونه ای که مخاطب بتواند شناخت بهتری از مطالب فلسفی نوشته شده در مورد پرسش وجود خدا پیدا کند.
در پایان این نوشتار چند بخش پیرامون نکاتی مرتبط و دارای اهمیت با واژه خدا همچون واژه خدا در زبان پارسی و
پیشنهاداتی برای واژه های جایگزین برای گفتار روشنتر خواهید یافت.
چرا باید تعریﻒ مشترکی از خدا مورد توافق قرار گیرد؟
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خردمندانه این است پیش از گفتگو در مورد وجود یا عدم چیزی سخنی ،در مورد چیستی آن چیز سخن گفت .اگر
قرار باشد دو نفر در مورد وجود خدا سخنانی معنی دار رد و بدل کنند آنگاه باید هردو دستکم در مورد اینکه خدا
چیست با یکدیگر به همفکری و توافق نظر رسیده باشند ،در غیر این صورت گفتگویشان یا تنها آواهایی تهی از
معنی است یا برای بیان به مفسر و چندین سخنرانی نیاز دارد ،و انسانها با گفتار معنی دار با یکدیگر تبادل نظر میکنند.
به عبارت دیگر این پرسش که «خدا چیست؟» مقدم بر پرسش «آیا خدا وجود دارد؟» است .افزون بر این «خدا
چیست؟» پرسشی است که میتوان در مورد هر گفته ای که واژه «خدا» در آن استفاده شده است پرسید.
جدا از این ،برای اینکه یک انسان در مورد خدا بطور جدی تفکر و تحقیق کند ،باید بداند راجع به چه تحقیق
میکند ،مگر میشود کسی که نمیداند یا نمیتواند اسب را تعریﻒ کند در مورد اسب تحقیق کند؟ اینکه شخصی قادر
به تعریﻒ خدا نباشد ،اما همچنان خدا را باور داشته باشد مانند این است که شخصی به وژولک معتقد باشد ،و قادر
به تعریﻒ یا توصیﻒ وژولک نباشد ،آیا چنین باوری بخردانه است؟ اینکه خدا چه هست و چه نیست باید برای یک
انسان خردمند آنقدر روشن باشد که اگر یکروز سر کوچه از کنار خدا رد شد بتواند او را بشناسد .کسانی که
خداباورند اما تعریفی برای خدا ندارند نمیتوانند سخنی معنی دار راجع به خدا بگویند ،چون نمیتوانند به چه اعتقاد
دارند .آیا اگر خدایی وجود میداشت ترجیﺢ میداد که انسانها از روی نادانی او را بشناسند؟ آیا این خردمندانه و
حتی اخالقمدارانه است که از کسی انتظار داشت تمام عمر خود را با فرض وجود چیزی به نام خدا زندگی کند در
حالی که حتی نمیتواند آنرا تعریﻒ کند؟
حتی در ابتدای رساله های مراجع تقلید نیز تاکید میشود که اعتقاد به توحید باید عقل محور و غیر تقلیدی باشد ،اما
بسیاری از مردم معتقد به اسالم در تعریﻒ خدا عاجزند .جای شگفتی ندارد چون اسالمگرایان از نشر افکار مخالﻒ
در سطﺢ اجتماع بسیار میترسند ،از اینرو تفکر در این زمینه در حال سقوط است چون یک طرف تمام بلندگوها را
دزدیده است.
بسیاری از متفکران خداباور معتقدند انسان هرگز نخواهد توانست خدا را بطور کامل بشناسد .از اینرو برخی از تالش
برای تعریﻒ خدا طفره میروند .به دو دلیل یکی اینکه از یک چیز گنﮓ دفاع کرن در بحﺚ های پیرامون خدا به
آنها در کیش و مات نشدن در بحﺚ ها یاری میرساند ،و دو اینکه آدمهایی ضعیفی هستند و حاضر نیستند جدی
ترین افکار خود را خردگرایانه مورد بازبینی قرار دهند .در پاسخ به این دیدگاه میتوان گفت مگر انسان میتواند چیز
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دیگری را کامل بشناسد؟ مگر کسی وجود دارد که ریاضیات را کامل بشناسد؟ آیا کسی هست که با تمام مفاهیم
تمام شاخه های ریاضی آشنایی کامل داشته باشد؟ برای رسیدن به چنین جایگاهی دست کم چند صد سال عمر الزم
است ،البته در این میان چیزهای جدیدی نیز به ریاضیات اضافه خواهند شد .آیا این باید جلوی ما را از تالش برای
شناخت ریاضیات بگیرد؟
افزون بر این برای تعریﻒ یک چیز الزم نیست آن چیز کامال شناخته شود ،تنها کافیست عبارتی آورده شود که با
استفاده از مفاهیم آشنا ،نشان دهد که آن چیز چیست ،و چه نیست ،و انجام اینکار از اتفاق همانطور که در بخش
بعدی خواهد آمد چندان دشوار نیست .یکی از سخنرانان معروف اهل عرفان میگفت زمانی به خدا رسیده ای که
نتوانی آنرا تعریﻒ کنی .این ممکن است برای افراد دین خو قابل پذیرش باشد اما برای یک فرد خردگرا
(خردگرایی چیست؟) تنها نشان از خاموش کردن غیر مسئوالنه قوای عقل است و گویندگان چنین سخنی به درستی
میدانند که اگر روشن و دقیق به خدا فکر کنند آنگاه دیگر خدایی وجود نخواهد داشت .این دست سخنان ضد عقل
در نوشتاری جدا با فرنام «آیا عقل بشر ناقص است؟» مورد چالش قرار گرفته اند.
در پایان این بخش باید گفت شناخت خدا برای یک انسان پﺲ از بیخدایی بسیار آسانتر میشود چون اگر خدایی
وجود نداشته باشد آنگاه خدا ساخته بشر است ،و وقتی بشر چیزی را میسازد معموال از آنچه در اطراف او موجود
است استفاده میکند .بنابر این تعریﻒ و شناخت خدایی که وجود ندارد بسیار آسان است بخصوص وقتی انسان میلی
به وجود او نیز نداشته باشد.

خدا در فلسفه دین

در فلسفه دین ،تعریﻒ مورد توافق معموال این است که خدا موجودی از همه جهت کامل است ،یعنی اگر او دارای
چیزی است ،آنگاه آنرا در حد کمال دارد ،در نتیجه
 – Omniscienceدر دانش ،همه چیز را میداند – علیم
 – Omnipotentدر کنش ،هر کاری را میتواند انجام دهد – قدیر
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 – Omnibenevolentدر نیکی – نیکوترین است
 – Omnipresentدر مکان – همه جاست
این تعاریﻒ ،مفاهیمی هستند که سالها و قرنها و هزاره ها مورد بحﺚ و جدل و گفتگوی فالسفه بوده اند .از فالسفه
یونان باستان گرفته تا کالسهای درس دانشگاه های امروز دنیا .مفاهیمی هستند که حتی در شکل گیری تصور خدا
در ادیان سامی نقش تاریخی داشته اند.
این تعاریﻒ در بحﺚ های تخصصی دینی در مراکز سکوالر و غیر سکوالر دنیا معموال مورد توافق قرار میگیرند .اما
روشن است که بشر از واژه خدا بطور گسترده به معانی مختلﻒ نیز استفاده میکند .اعتقاد اکثر خداباوران دینی چه
در ادیان زنده چه مرده معموال بر این است که خداوندشان ،چه اهلل باشد ،چه یهووه ،چه مسیﺢ ،چه اهوره مزدا ،چه
زئوس و میترا و آتون و هرا ،چنین ویژگیهایی دارد.
یک موجود/وجود است و وجود داشتن او عینی است.
خالق است.
دارای شخصیت است ،دارای شعور و اختیار است.
ناظم و نگهدارنده و ناظر است.
خیر و نیک است.
مهربان است.
زیبا است.
بزرگ است.
بخشنده و عادل است.
ماورای طبیعت است و غیر مادی و غیر فیزیکی و بدون بدن ،و ماوراء طبیع است.
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ازلی و ابدی است و جاودان است.
بدون اشکال و کامل است.
در ذات خود ﺛابت است.
بینهایت است.
بی همتا است.
مقدس است.
پﺲ از توافق بر اینکه خدا چیست نخستین سلسله پرسشهایی ها در مورد اینکه آیا خدایی با چنین صفات میتواند
وجود داشته باشد شکل میگیرد .چون چیزی که در تعریفش تناقضی وجود داشته باشد مانند دایره چهار ضلعی حتی
معنا ندارد چه برسد به اینکه وجود داشته باشد .نوشتارهایی در این مورد را میتوانید در بخش براهین منطقی اﺛبات
عدم وجود خدا بیابید.
با داشتن معنایی روشن و مشترک در مورد خدا میتوان بطور منطقی در مورد وجود یا عدم وجود او استدالل کرد.

خدا در قرآن

میان تصوری که یک مسلمان امروزی نسبت خدا دارد و نقشی که قرآن از خدا ترسیم میکند معموال تفاوتهای بسیار
فاحشی وجود دارد .باوری که در ذهن مسلمانان وجود دارد بیشتر زاییده تخیالت خودشان است ،یا در صورتی که
در این زمینه تحصیل کرده باشند بیشتر شبیه فالسفه مسلمان و سنت فکری اسالمی است که اندیشمندان اسالمی
سالها و قرنها پﺲ از حیات محمد با توجه به آشنایی که با فلسفه یونان باستان و سایر ادیان موجود در منطقه همچون
مسیحیت و یهودیت و آیینهای باستانی ایرانی در دوره هایی از تاریخ که اسالم از شبهه جزیره عربستان به ایران
باستان ،یعنی جایی که تفکر و مدرسه از پیش وجود داشت و مدرسه و دانشگاه و تفکر پیشینه ای عمیق داشت شکل
گرفت .در این دوره اسالم دیگر نمیتوانست تنها با توحش و خشونت پیش برود ،چون اسالم بطور گسترده بر مردم
حکومت میکرد و نیاز به قاضی و فقیه و اندیشه سیاسی بود ،مسلمانان نمیتوانستند تنها با قرآن یا شمشیر از اسالم دفاع
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کنند ،لذا نیاز به تولید فکر بود .جزئیات بیشتری در این زمینه را میتوانید در نوشتاری با فرنام آیا اسالم برای ایران
علم آورد بخوانید.
پﺲ از تعریﻒ باال از خدا اکنون زمان خوبیست که این مفهوم با آنچه در قرآن اهلل نامیده میشود مقایسه شود .خدای
قرآن با خدایی که فالسفه بزرگ خداباور از آن یاد میکردند بسیار متفاوت است ،چون خدایی نیست که از روی
خرد ساخته شده باشد ،بلکه خداییست که به کار محمد می آمده است .بنابر این توصیفات قرآن از خدا بسیار
ابتدایی .خدای قرآن خدایست که عواطﻒ و رفتارهای انسانی دارد ،خشمگین میشود ،مکر میکند .آیاتی در قرآن
وجود دارد که خدا را ناتوان و نادان نشان میدهد .جدا از این محمد و اطرافیانش طبیعتا به اندازه ای که مسلمانان
بعدها از یونانیان در دوره عباسی پیرامون وجود از نوع فراطبیعی آموختند ،چیزی در این زمینه نمیدانستند .به همین
دلیل خدا در قرآن اتفاقا بسیار فیزیکی است .در قرآن توصیفات خنده داری از خدا یافت میشود مثالْ اینکه او
حرکت میکند ،دارای مکان و عرش است ،چشم و چهره و ساق دارد و حتی یک شیء خوانده شده است .برای
مدارک و توضیحات بیشتر به نوشتاری با فرنام مقایسه اهلل و خدا مراجعه کنید.

واژه خدا در پارسی و اهمیت آن

در بسیاری از گفتگوها با پارسی زبانان شنیده میشود که خدا یعنی «به خود آمدن» .برای من که با غیر پارسی زبانان
نیز در مورد خدا بسیار گفتگو کرده بودم همواره این پرسش بوجود می آمد که چرا دیگران هیچوقت راجع به خدا
چنین تعریفی نمیدهند؟ نه مسیحیان غربی نه حتی همسایه های عرب .جدا از این من آموختم که اکنون پﺲ از ۱۴٠٠
سال از ظهور اسالم تقریبا در هیچ کشور غیر عرب اسالمزده ،واژه ای غیر از اهلل برای خدا استفاده نمیشود ،این تنها
در ایران و یا در نقاط همسایه که روابط فرهنگی نزدیکی دارند دیده میشود .مثال در ترکیه و پاکستان و اندونزی
مردم مسلمان از در عباراتی مشابه «خدا حافﻆ»« ،خدا را خوش نمیآید»« ،ای خدا» دارند اما از خود واژه «اهلل» که نام
رسمی خدا در اسالم است استفاده میکنند و واژه ای جایگزین در زبان محلی ندارند.
باید دانست زبان یک وسیله است ،ما انسانها همچون بسیاری از جانداران دیگر با تولید امواج صوتی با یکدیگر
ارتباط برقرار میکنیم و پروتکل این ارتباط زبانیست که با آن سخن میگوییم و زبان در اصل همین است و بیش
نیست ،به همین دلیل تضمینی وجود ندارد که این واژه ها با حقایق و دنیای اطراف ما رابطه اینهمانی داشته باشند،
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گاهی زبان ممکن است موجب گیجی و سردرگمی شود .برای نمونه اگر واژه «خدا» در پارسی امروزی وجود
نمیداشت و تنها واژه «ایزد» وجود میداشت آنگاه نوشتن این چند پاراگراف در این نوشتار ضرورتی نمیداشت.
اما این زبان بعدی تاریخی نیز دارد ،میراﺛی است از گذشته و نتیجه تجربیات و تفکراتی که در میان یک مردم از
نسلی به نسل دیگر از پدر و مادر به فرزند ،به رایگان و با مهر داده شده .گفته اند زبان ما چیزهایی راجع به ما میداند
که خود ما آنها را نمیدانیم .زبان یک مردم را تا حدود زیادی ادبا و اندیشمندان آن مردم شکل میدهند و از آنجا که
ما مورد آزار و تازش اسالم بوده ایم ادبای ما با بیشترین نفوذ فرهنگی خود نگاهی بسیار نقادانه به دین داشته اند.
حافﻆ برای نمونه زاهدین را افرادی دارای پست ترین رفتارها نشان میدهد و چپ و راست به زاهد که همان
آخوندهای امروزی باشند بد و بیراه میگوید ،آنها را دو رو و نادان و کوته فکر نشان میدهد .مولوی موسای قرآن را
به موسایی فهیم در موسی و شبان تبدیل میکند .روزی در گفتگویی پیرامون درگیری اسراییلیها با فلسطینی ها از یک
مرد یهودی غیر ایرانی شنیدم که به داستان موسی و شبان اشاره میکرد و آنرا نشان از این میدانست که یهودیان اهل
مدارا و فهم و زندگی و دوستی هستند .قدرت و زیبایی این داستانها در حدی است که این شخص نمیدانست این
داستان ربطی به تورات و یهودیت ندارد و داستانی ساخته مولوی است .موسای کتابهای دینی یهودیان در شعور و
فهم و مدارا فرقی با نوح که به باور مسلمانان و یهودیان با همکاری اهلل یا یهوه دست به کشتار جمعی تمام بشریت به
غیر از خانواده خودش میزند کجا و موسای مولوی کجا؟ این حکمتها که آنها را از کودکی با شیرین ترین سخنان
آهنگین و به یادماندنی میآموزیم در شکل گیری تصور ما از خدا نقش مستقیم دارند .این خدا در ذهن خداباوران
ایرانی بسیار متفاوت است با خدای قرآن .جایگزینی واژه خدا در زبان پارسی در نتیجه یک پیروزی است بر اسالم و
نتیجه تالش پیشینیان است برای کم رنﮓ کردن آموزه های راستین اسالمی و جایگزین کردن آنها با آموزه هایی
برتر.
این دیدگاه که خدا یعنی به خود آمدن ،باوریست کامالْ سازگار با فرهنﮓ ایرانی و ناسازگار با مفهوم خدا در اسالم
و سایر ادیانی که باور دارند و نشان از آن دارد که پﺲ از تازش اسالم به ایران ،ایرانیان همچنان خدایان خود را
دارند.
اگر خدا تنها به معنی «به خود آمدن» باشد و نه خالق بشر و موجودی واقعی که در جایی خارج از خود ما وجود
داشته باشد آنگاه دیگر این خدا ،آن خدای قرآن و سایر ادیان نیست .بلکه انسانیست که متوجه شده است انسان
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است ،زیباییها و واالییهایی در واقع خدا شده است .بیخدایان نیز همینگونه فکر میکنند .به عبارت دیگر آموزه های
غیر اسالمی و عرفانی ایرانی و شناختی که آنها از انسان دارند ،تا آنجا که انسانی باشند و نه اسالمی چیزهایی هستند
که هر ایرانی از آنها بهره میبرد چه خداباور و چه بیخدا .این نوع نگاه معنوی به مفهوم خدا متفاوت از نگاهی تحلیلی
است که معموال در فلسفه دین به خدا وجود دارد.
گاهی این موضوع در گفتگوها بهانه ای در دست خداباوران ایرانی برای فرار از بحﺚ واقعی در مورد وجود خدا
است .روشن است که این قضیه بیشتر به کمبودهای زبان بعنوان یک ابزار برای ارتباط بر میگردد .دو فرانسوی هرگز
در هنگام بحﺚ در مورد خدا به اینکه خدا یعنی به خود آمدن بحﺚ نمیکنند .همچنین غیر منطقی است که شخصی
به دلیل اینکه نام یک فکر یا چیز را خدا گذاشته است ،خود را خدا باور معرفی کند .مانند اینکه من تصمیم بگیرم از
این پﺲ به هویﺞ بگویم خدا ،سپﺲ نام خود را خداباور بگذارم چون هویﺞ طبیعتا وجود دارد.
اما نگاه عرفانی و غیر فلسفی به زندگی و همه چیز نیز در جای خود دارای ارزش و برای برخی مفید و آموزنده
است .تارنمای زندیق در تقابل با خدای عرفانی کوشا نیست چون تارنمای زندیق پیرامون بحﺚ تحلیلی و موشکافانه
است نه عرفانی و ادبی .اما بیخدایان از این دید نیز به خدا نگاه کرده اند .برای نمونه آﺛار نیچه و سایر فالسفه غیر
تحلیلی که همچون مثتنوی مولوی داستانوار و بیشتر ادبی و هنری هستند ،یا ادبای عصر روشنگری اروپا همچون ولتر
دیدگاه هایی در ضدیت با خدا بیان میکنند که در فرهنﮓ ما به آن میگویند نگاه عرفانی.

خدا در گفتار روزانه

من گاهی در برخورد با برخی از افراد که تحت تاﺛیر آموزه های اسالمی چندان راجع به خدا فکر نکرده اند ،دیده ام
که گویا تصور میکنند خداباورند چون در گفتار روزانه از واژه خدا استفاده میکنند .یا شنیده ام که گاهی تصور
میشود شخصی خداباور و در نتیجه خرافاتی است چون از عباراتی مانند به نام خدا ،بنده خدا ،ترا به خدا ،خدا را
خوش نمی آید و غیره استفاده میکند .این تنها یک عادت زبانی است و ما نیاز به تﻐییر زبان پارسی نداریم ،زبان ما
آنقدر غنی است که بدون واژه خدا حتی ساده تر و زیباتر میشود ،تنها کافیست به اینکه چرا از واژه خدا استفاده
میکنیم فکر کنیم و بجای آن منظور خود را با عبارات روشنتر و حقیقی تری بیان کنیم.
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جدا از این امروزه در شهرهایی که مراکز مهم جمعیتی دنیا هستند ،در جاهای عمومی مانند مدرسه ،دانشگاه،
بیمارستان ،پیاده رو ،محل کار و غیره مردم از عبارات دینی و واژه خدا استفاده نمیکنند و این بایسته یک جامعه
مدنی متنوع است و تنها از روی نیکی و خیر خواهیست .در این جوامع مردم در مسجد و کلیسا از واژه خدا استفاده
میکنند .مگر اینکه خداباوری تصمیم بگیرد خداباوری را بگستراند .از این رو پیشنهاداتی برای جایگزینی واژه خدا
در زیر تقدیم میشود.
به نام خدا– معموال در ابتدای سخنان جدی گفته مشود تا توجه مخاطبان جلب شود و سخنان یا کالس درس شروع
شود .بجای آن میتوانید بگویید با درود ،یا به مخاطبان روی خوش نشان داده ،به آنها خوش آمد گفته و از آنها
سپاسگزاری کنید که وقتشان را به شما داده اند.
انشاءاهلل– معموال برای ابراز امیدواری برای وقوع چیزی مثبت در آینده گفته میشود ،در بیشتر مواقع بجای آن
میتوانید بگویید امیدوارم .مثال بجای انشاء اهلل عروس بشی بگویید امیدوارم عروس بشی.
خداوکیلی– سوگند خوردن یک رسم قدیمیست و در جای خود مثال در دادگاه کاربرد خود را دارد .و یک انسان
به جای اینکه به خدا سوگند بخورد میتواند فقط سوگند خالی بخورد .خارج از دادگاه بد نیست آدم اعتبار از
دیگران کسب کند تا مردم او را بدون قسم خوردن نیز باور کنند .آدمهای کاله بردار و دروغگو به قسم خوردن نیاز
شدید دارند .در برخی از موارد بجای پای خدا و اهل بیت را وسط کشیدن میتوان تنها گفت ،باور کن.
خداییش– برای تاکید بر اینکه باید واقع بین و منصفانه به چیزی نگاه کرد گفته میشود .بجای آن میتوان گفت
اگرچه ،براستی ،در حقیقت ،اگر منصفانه نگاه کنیم.
خدا را خوش نمی آید– زمانی استفاده میشود که کاری کمی تا قسمتی غیر اخالقی در شرف وقوع است ،بجای آن
میتوان گفت کار درستی نیست ،کاری غیر اخالقی است.
خدا خواست– معموال برای نشان دادن فروتنی در مورد چیزی که خواست ما بوده است و اتفاق افتاده است گفته
میشود ،بجای آن میتوان گفت ،کار جور شد ،یا آنطور که میخواستیم شد ،اوضاع بر وفق مراد شد.
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خدا پس از بیخدایی

تصور بیخدایی برای برخی خداباوران سخت است اما اگر فکر کنند متوجه خواهند شد که تجربه بیخدایی را دارند.
برای نمونه یک هندو نسبت به خدای اسالم بیخداست و یک مسیحی به خدای اسالم باور ندارد و یک یهودی به
خدای مسیحیت باور ندارد.
پﺲ از بیخدای واژه خدا برای یک انسان تبدیل به واژه ای میشود که با توجه به مخاطب میتواند معناهای متفاوتی
داشته باشد .با مسافرت به جاهای مختلﻒ دنیا و سخن گفتن با آدمهای مختلﻒ به سادگی میتوان درک کرد که
آدمها برای خدا واژه میسازند ،و تعریﻒ آنها از خدا به خرافات محلی آنها ارتباط دارد ،چرا که آدمها خدا را ساخته
اند ،لذا خدایان در واقعیت پدیده هایی جﻐرافیایی ،تاریخی است همچون سایر رسوم و رفتارهای مردم .و گاهی نیز
در میان جمعیتهای بزرگی از مردم همچون بودایی ها حتی وجود ندارند ،چون بسیاری از ادیان خدامحور نیستند .بر
خالف خدایان اما رفتار محترمانه ،دوستانه ،لبخند زدن را همه انسانها میپسندند.
خدایان در طول تاریخ تفاوتهای بسیار کرده اند و کاملتر و پیچیده تر شده اند و یک نگاه مختصر به تاریخ هر ملتی
نشان میدهد آن ملت هرچه در دانش و فلسفه بیشتر پیشرفته میشدند خدایانشان نیز به همین نسبت پیشرفته تر میشدند
این بخوبی نشان میدهد که خدایان ساخته و پرداخته ذهن بشر هستند .به قولی میتوان گفت این خدا نیست که ادیان
را روی زمین میفرستد ،بلکه ادیان هستند که خدا را روی آسمان میفرستند .انسانها که خود را موجودات موقتی
میدانسته اند و موجودیت خود را از موجودات قبلی میدانسته اند ،موجود اولیه را که یک موجود اشتباه هم هست
«واجب الوجود» نامیده اند ،که این را میتوان تعاریﻒ دیگری برای خداوند دانست .یکی از بزرگترین اشتباهاتی که
انسانها را به خدا باوری میکشاند قضیه خدای حفره ها است ،که در نوشتاری با فرنام خدای حفره ها چیست؟ به
توضیﺢ آن پرداخته شده است .مقایسه بسیار جالبی از خدایان ادیان سامی در بخش سوم کتاب تولدی دیگر آمده
است.
اسپینوزا فیلسوف یهودی االصل هلندی با مطالعه دقیق کتب دینی به نتیجه ای مشابه رسید و گفت «اگر مثلﺚ
میتوانست صحبت کند ،خدا را به شکل یک مثلﺚ معرفی میکرد و اگر دایره میخواست خدا را تصور کند وی را
دایره وار تصور میکرد» .خدایی که هیتلر به آن اعتقاد داشت هیتلر را بر بقیه نژادها برتر میدانست و خالصه اینکه
شخصیت افراد را از خدایی که تصور میکنند میتوان فهمید ،اگر شخصی اعتقاد دارد که خدا مهربان است و همه را
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میبخشد میتوان دانست که او مهربان و باگذشت است ،اگر شخصی مثل حضرت محمد خدایش جنایتکار و است و
سادیست و عقده دارد و در حلق کافران مﺲ ذوب شده میریزد میتوان دانست که این شخص خودش چنین خلق و
خویی داشته است و همین به سادگی نشان میدهد که بشر خداوند را می آفریند نه خداوند بشر را.
خدا ممکن است بخش بسیار بزرگی از زندگی یک خداباور را اشﻐال کند ،چون او چگونه زیستن را خود نیاموخته
است ،اما پﺲ از بیخدایی خدا دیگر دارای اهمیتی نیست و مگر اینکه با یک خداباوری روبرو شوند ،یا به دلیل
مزاحمتها و آسیبهای دین به زندگی اجتماعی و شخصی خود لب به سخن بگشاید ،اما بیخدا راجع به خدا چندان
فکر نمیکنند .خداوند موجودیست افسانه ای ،همچون جن ،پری ،سیمرغ ،دراکوال و امام زمان ،که انسانها چون در
مقابل نیروهایی طبیعی و مادی احساس ضعﻒ میکردند اختراع کرده اند تا خود را با آن گول بزنند و خود را بی
پشت و پناه احساس نکنند .انسانها در مقابل مرگ احساس ضعﻒ میکردند و نمیخواستند باور کنند مرگ نابودی
ابدی جسم آنهاست ،در مقابل طبیعت احساس ضعﻒ میکردند و نمیخواستند قبول کنند طبیعت میتواند برای آنها
تصمیم بگیرد ،برای همه این ترسها و بیم ها خداوندانی را خلق کردند تا مانند برادر بزرگتری همراه آنها باشد و از
آنان مواظبت کند .یک بیخدا برای خوب زیستن نیازمند چنین اباطیلی نیست.

پیشگفتار دوم ،تفاوت باور و دانش

میان دانستن چیزی و باور داشتن به چیزی تفاوتی مهم وجود دارد .تفاوت در این است که ممکن است کسی به
گزاره ای غلط باور داشته باشد ،اما کسی نمیتواند دانش به چیز غلطی داشته باشد .برای نمونه میتوان باور داشت که
زمین گرد نیست ،اگرچه این باور غلط است .اما نمیتوان دانست که زمین گرد نیست.

پیشگفتار سوم ،تفاوت نفی و انکار

در زبان عامیه معموالً از واژه «رد» هم برای «نفی» و هم برای «انکار» استفاده میشود ولی این واژه به اندازه کافی
گویا نیست زیرا میان «نفی» و «انکار» در فلسفه تفاوت وجود دارد ،هرچند هم به انکار کردن و هم به نفی کردن ،رد
کردن گفته میشود.
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فرق میان نفی و انکار این است که انکار تنها به معنی نپذیرفتن یک گزاره است ولی نفی افزون بر نپذیرفتن یک
گزاره اﺛبات عکﺲ آنرا نیز شامل میشود .برای نمونه فرض کنید شخصی به نزد شما می آید و به شما میگوید که
پزشک است و مایل است به شما در مسئله ای پزشکی کمک کند و شما برای اﺛبات پزشک بودن از وی مدرکی
میخواهید .او نیز مدرکی به شما ارائه میدهد ،حال دو سناریوی زیر را تصور کنید.
سناریوی نخست انکار – شما مدارک طرف را بررسی میکنید ولی احتمال میدهید که این مدرک را خود طرف
چاپ کرده باشد و مدرکی اصل نباشد ،به همین دلیل به دلیل کمبود شواهد پزشک بودن او را رد میکنید ،یعنی در
اصل پزشک بودن وی را انکار میکنید.
سناریوی دوم نفی -شما مدارک طرف را بررسی میکنید و عالوه بر اینکه احتمال میدهید که این مدرک را خود
طرف چاپ کرده باشد و مدرکی اصل نباشد ،یک غلط روشن نیز در این مدرک پیدا میکنید ،مثالً متوجه میشوید
که مدرک از دانشگاهی است که میدانیم وجود ندارد ،یا اینکه مدارکی دال بر اینکه این فرد در آن دانشگاه حضور
نداشته پیدا میکنید .در این حالت نه تنها شما پزشک بودن طرف را انکار کرده اید بلکه آنرا نفی نیز کرده اید یعنی
عکﺲ آنرا اﺛبات کرده اید و قادر بودید اﺛبات کنید که مدرک تحصیلی وی معتبر نیست.
همانطور که گفته شد در زبان عامیانه به هر دو سناریوی باال «رد کردن» گفته میشود.

پیشگفتار چهارم – انواع دیدگاه ها در مورد وجود یا عدم خدا

در مورد خدا افراد مختلفی میتوانند ادعای عدم یا وجود کنند ،یعنی ممکن است افرادی بگویند خدا وجود دارد ،و
افرادی بگو یند خدا وجود ندارد ،اما وقتی از آنها پرسیده شود که این ادعای آنها مبتنی بر باور است یا دانش ،چون
دو متﻐییر پدید می آیند بر اساس جبر بولی چهار حالت مختلﻒ قابل تصور است ،لذا چهار موضع نسبت به وجود
خدا قابل تصور است.
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این چهار حالت از در جدول زیر معرفی شده اند

دیدگاه

وجود یا عدم؟

دانش یا باور؟

(بیخدایی یا

(ندانمگرایی یا

وجود خدا قطعی،

خداباوری؟)

دانمگرایی)

ممکن یا محال؟

خداباوری

۱ـ خدا وجود دارد و ما میدانیم
که خدا وجود دارد

وجود

دانش به وجود خدا

قطعی

۲ـ خدا وجود دارد ولی ما
نمیدانیم که خدا وجود دارد

نام باور

()Gnostic Theism
خداباوری ضعیﻒ

وجود

باور به وجود خدا

ممکن

()Agnostic Theism
بیخدایی مثبتگرا ،بیخدایی
قوی ( Gnostic

۳ـ خدا وجود ندارد و ما میدانیم
که خدا وجود ندارد

عدم

دانش به عدم خدا

محال

)Atheism
ندانم گرایی ،بیخدایی
منفی گرا ،بیخدایی ضعیﻒ
( Agnostic

۴ـ خدا وجود ندارد ولی ما
ندارد نمیدانیم که خدا وجود

عدم

باور به عدم خدا

ممکن

)Atheism

باورمندان هر یک از این چند گروه در طول تاریخ تفکر ادله و استداللهایی برای اﺛبات باورهای خود بر جای
گذاشته اند ،این مجموعه تفکرات و اندیشه یا براهین را نیز میتوان به چهار دسته تقسیم کرد:

ـ براهین خداباوری ،براهینی که در دفاع از وجود خدا گفته میشوند
ـ براهین بیخدایی ،براهینی که در دفاع از عدم خدا گفته میشوند

۱79

فصل چهارم  :بیخدایی

بیخدایی مدرن

پیشگفتار پنجم – بار اثبات هریک از دیدگاه ها در مورد وجود یا عدم خدا

بر اساس این اصل که بار اﺛبات هر گزاره بر گردن مدعی آن گزاره هست ،هر فردی که یکی از مواضع چهارگانه
نسبت به وجود یا عدم خدا را اتخاذ کند بار اﺛباتی بر گردن دارد .از آنجا که هریک از مواضع چهارگانه با سه
موضع دیگر از یک سو بر سر وجود یا عدم و از سوی دیگر بر سر دانش یا باور متناقض هستند ،منطقاً تنها یکی از
آنها میتواند درست باشد .حال بر اساس این تفاوت هریک از مدعیان چهارگانه بارهای اﺛبات مختص خود را بر
گردن دارند:
هواداران دیدگاه  -۱کسانی هستند که میگویند خدا وجود دارد و ما میدانیم که خدا وجود دارد ،باید عدم خدا را
نفی کنند یعنی وجود خدا را اﺛبات کنند .پﺲ باید از براهین خداباوری دفاع کنند و براهین بیخدایی را رد کنند.
هواداران دیدگاه  -۲کسانی هستند که میگویند خدا وجود دارد ولی ما نمیدانیم که خدا وجود دارد .باید وجود و
عدم خدا را انکار کنند ،و دلیلی ارائه دهند که به فرض ناممکن بودن اﺛبات وجود یا عدم خدا چرا باید به وجود خدا
باور داشت ،پﺲ باید براهین بیخدایی و براهین خداباوری را رد کنند.
هواداران دیدگاه  -۳کسانی هستند که میگویند خدا وجود ندارد و ما میدانیم که خدا وجود ندارد .باید وجود خدا
را نفی کنند یعنی عدم خدا را اﺛبات کنند .باید از براهین بیخدایی دفاع کنند و براهین خداباوری را رد کنند.
هواداران دیدگاه  -۴کسانی هستند که میگویند خدا وجود ندارد ولی ما نمیدانیم که خدا وجود ندارد .باید وجود و
عدم خدا را انکار کنند ،و دلیلی ارائه دهند که به فرض ناممکن بودن اﺛبات وجود یا عدم خدا چرا باید به عدم خدا
باور داشت ،پﺲ باید براهین بیخدایی و براهین خداباوری را رد کنند.
اکنون روشن است که بیخدایی دو گونه دارد:
بیخدایی مثبت گرا
بیخدایی منفی گرا
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دفاع از بیخدایی منفی گرا

خداناباوران منفی گرا منکر وجود خدا هستند اما لزوماْ وجود او را نفی نمیکنند ،زیرا باور دارند برهان خداباور
درستی وجود ندارد .باور به عدم وجود یک چیز در صورتی که اﺛبات درستی برای آن چیز وجود نداشته باشد
رفتاری خردپسندانه است .برای نمونه:

فرض کنید شخصی ادعا کند که در جهان «اسب شاخدار نامرئی» وجود دارد .آیا کسی میتواند عدم وجود چنین
موجودی را ﺛابت کند؟ اما بیهوده نیست اگر اشخاصی که مخاطب این ادعا قرار میگیرند ،به دلیل عدم وجود
دالیل منطقی و اسناد و یا شواهد معتبر وجود چنین پدیده ای را انکار کنند.
برای انکار وجود یک چیز اقامه برهان ضرورتی ندارد همین که برهان درستی برای اﺛبات آن چیز وجود نداشته
باشد معموالْ کافی است که باور به وجود آن چیز را غیر معقول دانست .بنابر این خداباوران منفی گرا بار اﺛباتی بر
گردن ندارند مگر اینکه اﺛبات کنند براهین خداباوری درست نیستند.
همانطور که در مثال «اسب شاخدار نامرئی» بر منکر شایسته است که اگر کسی دلیل و مدرک و یا برهان درستی
برای اﺛبات وجود چنین موجودی کند به سخن او گوش کند و برهان او را رد یا قبول کند.

دفاع از بیخدایی مثبت گرا

خداناباوران مثبت گرا منکر وجود خدا را نفی میکنند .بیخدایان مثبت گرا باور دارند که نه تنها براهین اﺛبات
وجود خدا همگی نادرست هستند بلکه میتوان دالیل معتبری را در اﺛبات عدم وجود خدا اقامه کرد .بنابر این بار
اﺛبات بیخدایی مثبت گرا سنگین تر است چون شامل اقامه براهینی برای اﺛبات عدم وجود خدا نیز میشود.
گاهی پرسیده میشود که آیا اﺛبات عدم وجود یک چیز ممکن است؟ بلی گاهی ممکن است ،برای نمونه:
فرض کنید شخصی از شما بپرسد که آیا در جهان «اسب شاخدار نامرئی صورتی» وجود دارد؟ شما شاید ندانید
که اسب شاخدار وجود دارد یا نه ،اما میدانید بین نامرئی بودن و رنﮓ داشتن تناقض است بنابر این معقول است
که موضع نفی را اتخاذ کنید .چنین اسب متناقضی محال است همانطور که مثلثی چهارگوش وجود ندارد.
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بعد از مرگ چه خواهد شد؟

پاسخ کوتاه:
هیچ ﭼیز

پاسخ بلند:
دلیل احساس زنده بودن کردن و در «حال» زندگی کردن و هوشیاری انسان ،فعالیت مﻐزی انسان و بطور مشخص
فعالیتی است که به ادامه در مﻐز انجام میدهد .با از کار افتادن بادامه دیگر احساس «هستی» به انسان دست نخواهد
داد و با از کار افتادن مﻐز دیگر هیچ احساسی به انسان دست نخواهد داد .از آنجا که مرگ مﻐزی انسان در بسیاری
از کشورها با مرگ انسانها برابر است ،پﺲ از مرگ هیچ احساس و هوشیاری وجود نخواهد داشت و انسان
«نیست» خواهد شد.
برخی از افراد میگویند از آنجا که کسی تابحال از مرگ باز نگشته است نمیتوان گفت که قطعاً بعد از مرگ
چیزی اتفاق نخواهد افتاد .اما این افراد اشتباه میکنند ،زیرا همه انسانها تجربه مرگ و نیستی را دارند .همه انسانها
قبل از اینکه بدنیا بیایند در حال «مرگ» یا «نیستی» بوده اند .بعد از مرگ دقیقاً برای هر انسانی همان حالتی رخ
خواهد داد که پیش از مرگ برای آنها رخ داده است.
همچنین بعید نیست در آینده یا حتی در زمان حال بتوان مرگ را بطور لحظه ای با از کار انداختن موقت مﻐز
تجربه کرد.
اعتقاد به حیات پﺲ از مرگ و دیدن نکیر و منکر بعد از خوابیدن در قبر و تحمل فشار قبر و بعد حاضر شدن در
دادگاه و غیره تماماً مربوط به باورهای دینی میشوند و برخاسته از ایمان و نادانی افراد معتقد به آنها هستند نه دالیل
عقلی و یا شواهد علمی .بنابر این از دیدگاه علمی و فلسفی ارزشی برای آنها نمیتوان قائل شد .در حقیقت باید به
این داستانهای کودکانه به دیده باستانشناسی برای دریافتن اینکه انسانها در زمان سنﮓ و کلوخ چگونه می
اندیشیده اند نگریست.
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میل به جاودانگی در میان انسانهای پیشین (و در میان انسانهایی که مشتری افکار کهنه آن انسانهای قدیمی هستند)
یکی از دالیلی بوده است که آنها برای ارضای آن دست به افسانه سرایی راجع به حیات پﺲ از مرگ خود زده
اند ،زیرا نمیتوانستند قبول کنند عمر آنها پﺲ از مدتی به پایان خواهد رسید .این انسانها غافل از این بوده اند که
امیال آنها و آرزوهایشان نمیتواند تﻐییری در واقعیت ها و حقایق هستی ایجاد کند .آنها چه واقعیت را دوست
داشته باشند چه نداشته باشند واقعیت واقعیت است .بسیاری از انسانهای پیشین عادت داشتند امیال خود را واقعی
جلوه بدهند و آنچه خود دوست دارند را واقعیت بانگارند ،این درحالی است که قرنها است انسانهای خردمند
امیال خود را در کشﻒ حقایق دخیل نمیکنند.
اعتقاد به حیات پﺲ از مرگ برخاسته از اعتقاد به پدیده خرافی روح است ،در پاسخ به پرسش «چرا روح وجود
ندارد؟» به این مسئله که چرا روح پدیده ای خرافی است و وجود خارجی ندارد به پرداخته شده است.

نتیجه گیری:
از آنجا که شواهد علمی و یا براهین معتبر فلسفی برای اعتقاد به حیات پﺲ از مرگ وجود ندارد و در نقطه مقابل
شواهد علمی بر علیه حیات پﺲ از مرگ وجود دارد میتوان نتیجه گرفت که خردمندانه ترین حالت آن است که
حکم دهیم چنین حیاتی وجود ندارد و برخاسته از افسانه ها و امیال و اسطوره های انسانهایی است که نسبت به
طبیعت خود نادان بوده اند یا اطالع داشته اند و امیالشان بر خردشان غلبه کرده است.
بیخدایی و اخالق
بطور کلی ،آدمهای خوب کارهای خوب می کنند و آدمهای بد کارهای بد .اما برای اینﮑه آدم خوبی کار بد انجام دهد ،به
دین نیاز است.
استیون واینبرگ ،فیزیک دان امریکایی برنده جایﺰه نوبل

پیشگفتار

غیر واقع بینانه نیست اگر تصور کنیم اتهام بی اخالقی مهمترین اتهامی است که خداباوران به بیخدایی میزنند،
بسیاری از خداباوران فکر میکنند اگر بتوانند نشان دهند بیخدایی موجب بی اخالقی میشود بیخدایی را رد کرده
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اند .این نیز خود نشان از نابخردی و آماتور بودن خداباوران در فکر کردن دارد زیرا بعید است آشکار تر از این
بتوان مﻐلطه توسل به نتیجه باور را مرتکب شد؛ لذا این مسئله برای من بسیار جذاب است که مهمترین و رایﺞ ترین
استدالل خداباوران علیه بیخدایی کامال مﻐلطه آمیز است و حتی نیاز به پاسخ دادن هم ندارد ،زیرا هرگز از روی
نتیجه یک باور نمیتوان نتیجه گرفت که آن باور نادرست است ،اگر فرض کنیم بیخدایی موجب بی اخالقی
میشود این فرض هرگز نمیتواند بیخدایی را رد یا خداباوری را اﺛبات کند ،درست همانطور که با نشان دادن
اینکه خشکسالی موجب قحطی میشود نمیتوان نشان داد که خشکسالی باطل است ،حقیقت ندارد و رخ نمیدهد.
یعنی حتی اگر خداباوران بتوانند اﺛبات کنند که در صورت عدم وجود خدا ،اخالقیات عینی نمیتوانند حقیقت
داشته باشند ،یا اینکه فرد بیخدا قهراً فردی بی اخالق هم هست نتیجه هرگز این نخواهد بود که بیخدایی غلط است
و خدا وجود دارد ،بلکه نتیجه این خواهد بود که اخالقیاتی که تا مﻐز استخوان ما انسانها نفوذ کرده اند و شب و
روز با آنها سر و کار داریم ،شوربختانه عینی نیستند و ذهنی هستند و این چیزی است که باید آنرا به دلیل درست
بودنش پذیرفت ،و با آن ساخت و سازش کرد و این یک واقعیت تلخ است که وجود دارد ،و بیخدایان واقعیت را
خلق نکرده اند که بخواهند مسئول آن باشند و از آن شرم داشته باشند ،اما خداباورانی که این ادعا را میکنند بگونه
ای صحبت میکنند که گویا با فرض معدوم بودن خدا ،مسئول نیستی خدا بیخدایان هستند و اگر بیخدایان دست از
بیخدایی بردارند خدا موجود میشود!
اما ضرورت بی اخالق بودن بیخدایان تنها یک فرض بود و جدا از اتهام مﻐالطه آمیز خداباوران تالش من در این
نوشتار بر این است که نشان دهم دلیل معتبری برای پذیرفتن اینکه بیخدایی با اخالقمداری ناسازگار است وجود
ندارد .بنابر این روشن است که من این نوشتار را در دفاع از بیخدایی نمینویسم زیرا بیخدایی نیازی به دفاع از این
نگر ندارد .هدف من از نوشتن این نوشتار یاری رساندن به خداباوران منتقد بیخدایی است تا بتوانند بهتر اخالق را
درک کنند و کمی عمیقتر به این مسئله فکر کنند.
اتهام بی اخالقی از پر سابقه ترین اتهاماتی است که به بیخدایان در سرتاسر تاریخ و جﻐرافیا زده شده است ،این
اتهام بیشتر به نوعی دهن کجی شباهت دارد ،تجربه شخصی من نشان میدهد که هرگاه خداباوران مجبور به
اعتراف به عجزشان در اﺛبات وجود خدایشان میشوند این اتهام را مطرح میکنند ،یعنی چون بیخدا از یک طرف
خداباور را به نابخردی محکوم میکند ،خداباور نیز در مقابل بیخدا را محکوم به بی اخالقی و مروج بی اخالقی
بودن میکند .بسیاری از خداباوران تالش کرده اند نشان دهند که بیخدایان نمیتوانند به اخالقیات عینی پایبند باشند،
و بیخدایی منجر به فروپاشی نظام اخالقی و پوچ گرایی-یعنی باور به غیر حقیقی بودن تمامی گزاره ها از جمله
گزاره های اخالقی میشود.
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جالب اینجا است که این دیدگاه تنها محدود به خداباوران نمیشود ،بیخدایان بسیاری نیز وجود دارند که اینرا
تایید میکنند .بعنوان مثال یکی از شخصیت های داستانی داستایوسکی در رمان برادران کارامازف معتقد است که
«اگر خدا وجود نداشته باشد ،انجام هر کاری میتواند درست باشد» ،و خداباوران بسیاری این دیدگاه را به خود
داستایوسکی نسبت داده اند و همواره این جمله را به عنوان یک نقل قول از وی تکرار میکنند تا از این طریق
سخنشان را اﺛبات کنند ،که این نیز چیزی نیست جز نمونه ای آشکار از مﻐلطه توسل به مرجعیت.
معموالً نظر خداباوران نسبت به بیخدایی این است که یک فرد باخدا در مقایسه با یک فرد بیخدا اخالقمدار تر
است و احتمال اینکه یک فرد بیخدا دست به جرم و جنایت و قتل و تجاوز بزند بسیار بیشتر از این است که فرد
خداباوری دست به چنین کاری بزند .اتهام بی اخالقی به بیخدایان تا حدی است که بسیاری از دین مداران و
خداباوران وقتی به بیخدایی فکر میکنند همزمان به «هرکاری مجاز و آزاد است» نیز فکر میکنند ،و گاهاً افرادی
که گمان میکنند تنها ترس از خدا میتواند جلوی آنها را از ارتکاب جرم بگیرد ،نزدیکانشان را در حال ارتکاب
اعمال نامشروع جنسی در ذهنشان تصور میکنند .این درست مانند همان حسی است که بیخدایان نسبت به
خداباوران دارند ،بیشتر بیخدایان نیز بیشتر خداباوران را افراد خرافی ،نادان ،متعصب و کم هوش میدانند .یعنی این
دو تفکر معموال همواره یکدیگر را به نادانی و دیگری به بی اخالقی محکوم میکرده اند ،البته ما در این نوشتار
فقط با مسئله اخالق سر و کار داریم نه با نابخرد بودن خداباوری.
واقعیت آن است که این تنها خداباوران نیستند که بیخدایان را محکوم به بی اخالقی میکنند ،برخی بیخدایان نیز
معتقدند تفکر خدامحور و بویژه دینی به شدت ضد اخالق است و نه تنها نمیتواند تضمینی برای اخالق در جامعه
باشد بلکه مانعی بزرگ بر سر اخالقیات و اخالق مداری است ،در نوشتاری با فرنام سفسطه دین ضامن اخالق در
جامعه است این مسئله بطور مفصل شرح داده شده است .اساساً یکی از مهمترین و شاید مهمترین دلیلی که باعﺚ
میشود دین ستیزی و بویژه اسالم ستیزی ضرورت داشته باشد همین ناهمخوان بودن دین داری و در کنار آن
خداباوری با اخالق است .از طرفی دیگر بسیاری به بهانه همین فرضیه که بیخدایی برابر با بی اخالقی است با دین
ستیزی و روشنگری در مورد مسئله خدا مخالفت میکنند و فکر میکنند مردم باید بگونه ای به مقداری خرافات
باور داشته باشند تا اخالقمدار باشند ،یعنی شخص خردگرا که همه خرافات دینی را کنار میگذارد از نظر این
اشخاص نمیتواند اخالقمدار باشد ،زیرا این افراد گمان میکنند انسانها از روی حماقت و ترس باید اخالقمدار باشند
و اگر قرار باشد همه خردگرا باشند و به یاوه ها و اباطیل باورمند نباشند دیگر کسی اخالقمدار نخواهد بود.
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تجربه شخصی به من نشان داده است که بیشتر این دسته انسانها گمان میکنند بیخدایی برابر با بی اخالقی است
چون اساساً نمیفهمند اخالق چیست و درکی بسیار ضعیﻒ و عوامانه از این شاخه بزرگ فلسفه دارند یا گاهی نیز
هیچگونه دانشی در این زمینه ندارند .همچنین دینداران گمان میکنند حق انحصاری و مونوپولی در اخالقیات
دارند و این خدای آنها که نه فیزیک نازل کرده است ،نه شیمی ،نه دموکراسی نه حقوق بشر ،بجای این چیزها
برای ما اخالق نازل کرده است .این خدا بوده است که به ما یاد داده است قتل کردن بد است و دزدی بد است و
اگر خدا این را به ما یاد نمیداد ما خود این چیزها را نمیفهمیدیم و همه دزد و قاتل میشدیم.
مسئله بسیار مهم دیگر این است که اخالق درصورتی که دینی و خدامحور باشد دردسر ساز خواهد شد و فساد
درونی دین بیش از پیش به جان بشریت خواهد افتاد .از همین رو است که حتی برخی اندیشمندان مسلمان و
خداباور نیز تالش میکنند تا نظام اخالقی خردمحور و فلسفی را جایگزین نظام اخالقی دینی بکنند .از همین رو
شایسته است تا اخالق خردمحور و فلسفی سکوالر هرچه بیشتر تبیین و تبلیﻎ شود تا خداباوران و دین خویان بویژه
مسلمانان نیز یاد بگیرند که چگونه باید در مورد مسئله اخالق فکر کنند زیرا این خود مبحثی بسیار مهم و ریشه ای
است و سر انجام آن به سیاست و حقوق می انجامد و این نیز خود از انگیزه های نگارش این نوشتار است ،چرا که
شناخت سالم و صحیﺢ از اخالق ضرورتی انکار نشدنی برای سعادت بشر ،و جامعه بشری است و سعادت بشر و
جامعه اش آرزوی هر انسانگرایی است.
اما هدف اصلی نوشتن این نوشتار ارائه مقدمه ای بسیار مختصر و مفید است که درکی ابتدائی اما مفید را نسبت به
مسئله اخالق نتیجه بدهد .هرگز نمیتوان تمام مسئله اخالق را در یک یا دو نوشتار مطرح و بررسی کرد اما میتوان
با یک نوشتار چشم خرد را بسوی این شاخه فلسفه که ده ها فیلسوف و اندیشمند تابحال به توسعه آن خدمت
کرده اند و همچنان نیز در حال توسعه است باز کرد و نشان داد که اخالقمداری سکوالر برتری بسیار روشن و
آشکاری نسبت به اخالقمداری دینی دارد .همچنین در این نوشتار من به بررسی ارتباط اخالق با وجود خدا
خواهم پرداخت و از بیخدایی در مقابل اتهام بی اخالقی دفاع خواهم کرد.
برای بررسی اخالق و دریافتن ماهیت و جایگاه آن در دیدگاه سکوالر باید قطعاً مسئله را در دو موضوع بررسی
کرد .مسئله نخست این است که آیا ارزشهای اخالقی در دیدگاه بیخدایی میتوانند وجود داشته باشند؟ این
اخالقیات از چه منبعی برخاسته اند و چه ماهیتی دارند؟ چه کاری خوب است و چه کاری بد است؟ چه چیزهایی
در ذاتشان خوب هستند و چه چیزهایی در ذات خود خوب نیستند؟ مسئله دوم این است که اگر این ارزشهای
اخالقی وجود دارند چرا یک شخص باید پایبند به آنها باشد؟ به عبارت دیگر چرا یک شخص باید اساساً
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اخالقمدار باشد و آیا خداباوران انسانهای اخالقمدار تری از بیخدایان هستند؟ این نوشتار در مورد تمامی این
موارد توضیحاتی را خواهد داد و همچنین با استفاده از داده های آماری نشان خواهد داد که آیا باور به خدا نتیجه
شگرفی در اخالقمداری افراد دارد و آیا خداباوران بر اساس آمار اخالقمدار تر از بیخدایان هستند یا نه .پیش از
هر بحثی پیرامون ارتباط خداباوری و اخالقمداری خوب است که مقداری راجع به اینکه اساساً علم اخالق
چیست و مباحﺚ اخالقی را چگونه میتوان دسته بندی کرد و چه مکاتب مطرحی در اخالقیات امروزی وجود
دارند توضیﺢ دهم و تعریﻒ های مختصری از آنچه در ادامه خواهد آمد ارائه بدهم.

معرفی مختصر فلسفه اخالق

علم اخالق ( )Ethicsیکی از شاخه های پنجگانه فلسفه است که به بررسی اخالقیات ( )Moralityیعنی تمیز
دادن خوب از بد میپردازد .دو واژه یاد شده در زبان یونانی از ریشه های قوانین ،قواعد و آداب و رسوم می آیند.
این تعریﻒ از علم اخالق شاید کمی گیﺞ کننده باشد ،فرق علم اخالق با اخالق مسلماً چیزی نیست جز اینکه
علم اخالق به بررسی ماهیت و چیستی خود اخالق میپردازد از همین رو است که به علم اخالق گاهی فلسفه
اخالق ( )Moral Philosophyنیز گفته میشود .هدف بنیادین فلسفه اخالق معرفی روشها و معیارهایی است
که با آنها بتوان اخالق را بهتر فهمید و خوب و بد را از یکدیگر تمیز داد .این شاخه از فلسفه خود به دو زیر شاخه
متااتیکز -فرا اخالق (( )Metaethicsبرخی آنرا زبر-اخالق خوانده اند) و نورماتیو اتیکز -اخالق هنجاری
( )Normative Ethicsتقسیم میشود.
شاخه اخالق هنجاری ( )Normative Ethicsبه مطالعه این میپردازد که چگونه میتوان خوب را از بد
تشخیص داد .در این شاخه فالسفه تالش میکنند به این پرسش پاسخ دهند که چگونه میتوان تشخیص داد چیزی
خوب است یا بد .گاهی به نظریه هایی که در این شاخه مطرح میشوند نظریات حسن (خوبی ،شایستگی) و قبﺢ
(بدی ،زشتی ،ناشایست بودن) گفته میشود .بعبارت دیگر شاید بتوان گفت اخالق هنجاری بطور مشخص به روش
هایی که با آنها میتوان میان خوب و بد تمایز قائل شد و تشخیص داد که چه کاری/چیزی خوب است و چه
کاری/چیزی بد است میپردازد ،یعنی نتیجه این شاخه این است که مردم چه کارهایی باید بکنند و چه کارهایی
نباید بکنند و از چه شیوه هایی باید اینرا دریابند .اخالق هنجاری به ما نمیگوید که مردم چه چیز را شایست و یا
ناشایست میپندارند یا چرا اینگونه میپندارند ،بلکه به ما میگوید مردم چه چیز را باید شایست یا ناشایست بدانند.
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کاربرد این روش ها و نظریه ها میتواند از مسائل شخصی و تصمیمات اخالقی شخصی آغاز شود و حتی روشهای
تصمیم گیری در مورد ایجاد و تصویب قوانین را نیز شامل شود.
مبحثی دیگر که در زمینه اخالق وجود دارد اخالق کاربردی است ( ،)Applied Ethicsهنگامی که فالسفه
یا اشخاص ذیربط در مورد مسائل بسیار مشخصی همچون اخالقی بودن یا نبودن اعدام ،سقط جنین ،ازدواج
همجنسگرایان ،خودکشی ،آزاد کردن مواد مخدر و غیره بحﺚ میکنند و تالش میکنند که ازنظریات موافق یا
مخالﻒ خود با شیوه هایی که در اخالق هنجاری مطرح میشود دفاع کنند ،آنها در واقع در حال پرداختن به اخالق
کاربردی هستند .دانشگاه ها دریافته اند که اخالق سهمی بسیار مهم در پرورش دانشجویان در رشته های مشخصی
دارد از همین رو در برخی رشته های دانشگاهی بی ارتباط با فلسفه ،دروسی از اخالق کاربردی را که مربوط به
آن رشته هستند تدریﺲ میکنند و این دروس همگی جزو اخالق کاربردی هستند .مثالً به دانشجویان پزشکی،
اخالقیات پزشکی ( )Medical Ethicsو به دانشجویان رشته های مربوط به تجارت و مدیریت ،اخالقیات
تجاری ( )Business Ethicsمی آموزند که بحﺚ های مربوط به این رشته ها را در آن تبیین میکنند.
پیش از توضیحات بیشتر الزم است که چند واژه از واژگان مصطلﺢ در مباحﺚ اخالقی را تعریﻒ کنیم .منظور از
حقایق اخالقی گزاره هایی (قضیه ،گزاره چیست؟) هستند که راجع به ارزشهای اخالقی خوب و بد ادعایی را
مطرح میکنند ،یا گزاره هایی که از مفاهیم و الفاظ اخالقی برای بیان حقیقتی استفاده میکنند .مثال اگر گزاره
«کمک مالی کردن به گدا ها کار خوبی است ».درست باشد آنگاه این گزاره یک گزاره اخالقی است و ارزش
حقیقی آن «درست» است و اگر نادرست باشد ارزش حقیقی آن «نادرست» است ،وقتی کسی در مورد درست یا
نادرست بودن ارزش حقیقی یک گزاره اخالقی موضعی را اتخاذ میکند میتوان گفت وی قضاوتی اخالقی انجام
داده است.
باید توجه داشت که نظریات مطرح شده در هر دو شاخه ریشه ای چند هزار ساله دارد و همچون سایر شاخه های
فلسفه میتوان گفت قدمت آن به زمانی باز میگردد که بشر برای نخستین بار اندیشید ،و از آن هنگام تا امروز ده ها
کتاب و نوشته و سخنرانی در رد یا دفاع این نظریه ها نوشته و یا ایراد شده اند و مطالعه هر یک از این نظریه ها
میتواند سالها وقت بگیرد .هدف ما نیز در اینجا دفاع از هیچیک از این نظریه ها نیست ،بلکه تنها بصورت مقدمه
ای که در آینده از آن استفاده خواهد شد به ذکر و معرفی بسیار مختصر آنها خواهیم پرداخت .تفاوت بنیادینی که
در میان نظریه های مختلﻒ اخالق هنجاری وجود دارند ناشی از اختالف بر سر این است که آیا نتیجه و پیامد
یک عمل نشان میدهد که آن عمل درست یا نادرست است یا خود آن عمل .گروهی که به دسته نخست
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اختصاص دارند طبیعتاً اوضاع و احوال و شرایط انجام یک عمل را بررسی میکنند (جزئی نگری اخالقی Moral
 )Particularismو گروه دوم در پی روشن ساختن قواعد و اصولی هستند که بتوانند نشان دهند عملی درست
یا نادرست است (قانونگرایی اخالقی  .)Ethical Legalismالبته حالت سومی نیز قابل تصور است و آن این
است که هردو این دیدگاه ها درست باشند ،یعنی در درستی یا نادرستی یک کار هم شرایط و وضعیت تاﺛیر داشته
باشد هم اصول و قواعد .چند مورد از نظریه های مهمی که در شاخه اخالق هنجاری اخالقی علم اخالق مطرح
شده اند از این قرار هستند:
نتیجه گرایی ،پیامدگرایی ،عاقبت اندیشی ( – )Consequentialismمعتقد است که ارزش اخالقی یک
عمل تنها به نتیجه و خروجی آن عمل و چیزهای دیگری که در ارتباط با آن عمل هستند ،همچون انگیزه عامل یا
قوانینی که اعمالی از آن دست را جبر میکنند وابستگی دارد .لذا در این دیدگاه عمل خوب عملی است که
نتیجه ای خوب بدهد و حسن و قبﺢ را میتوان از روی مضار و فواید و منافع آن تشخیص داد .زیر شاخه های
معروف این نظریه عبارتند از:
سودمند گرایی ،فایده باوری ( – )Utilitarianismمعتقد است یک عمل درست است اگر نتیجه آن
بیشترین لذت و کمترین درد را برای بیشترین مردم داشته باشد .بنتام ،جان استوارت میل و ماکیاول از هواداران این
دیدگاه بوده اند.
خودگرایی ( – )Egoismمعتقد است که شخص اخالقمدار شخصی خود خواه است .بعبارت دیگر از نگر
هواداران این دیدگاه شرط الزم و کافی برای اینکه عملی اخالقی باشد این است که آن عمل بتواند خیر شخصی
فاعل آن عمل را تا حداکثر زیاد کند و همه باید در این راه به حداکثر رساندن خیر های شخصی خود کوشا
باشند .خودگرایی در اخالق معموالً با «خودخواهی» که بصورت یک دشنام استفاده میشود متفاوت است .روشن
است که نخستین انتقاد به خودگرایی آن است که تفاوت عمده خودگرایی با سایر نظریه های اخالق هنجاری در
این واقعیت است که در این دیدگاه تنها خود فرد مطرح است و دیگران اساساً مطرح نیستند ،اما مدافعان
خودگرایی ممکن است پاسخ دهند که خود گرایی نیز مسئولیت هایی را نسبت به سایر انسانها تولید میکند زیرا
یک شخص بدون توجه به دیگران و منافعشان نمیتواند منافع زیادی بدست بیاورد .لذا در این دیدگاه نیز منافع
دیگران مطرح میشود .سوء تفاهم رایجی که معموالً در فهم این دیدگاه وجود دارد این است که گمان میشود
خودگرایی میگوید آنچه یک فرد فکر میکند به نفعش است خوب است ،در واقع خوب است .حال آنکه این
دیدگاه به تفکر خود فاعل اشاره ای ندارد بلکه یک عمل را بصورت عینی نگاه میکند و میگوید اگر عملی برای
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خود یک فرد خوب است ،آنگاه آن عمل خوب است و برعکﺲ ایان رند ( )Ayn Randبنیانگزار مکتب
آبجکتیویسم ( )Objectivismاز مدافعان این دیدگاه است.
نا-نتیجه گرایی ،نا پیامدگرایی ،نا-عاقبت اندیشی ( – )Non-consequentialismبر خالف نتیجه
گرایی معتقد نیست که خوبی یا بدی را میتوان از روی نتیجه تشخیص داد بلکه معتقد است ذات یک چیز میتواند
حسن و قبﺢ آن را معین کند ،لذا بجای بررسی نتیجه باید به ذات و ماهیت توجه کرد و آنرا با معیارهایی سنجید.
زیر شاخه های معروف این نظریه عبارتند از:
وظیفه گرایی ( – )Deontologyمعتقد است که نتیجه اعمال را باید نادیده گرفت ،و رفتار افراد باید بر
اساس وظایﻒ افراد باشد .یعنی صرف نظر از نتیجه یک عمل ،اصول و قواعدی وجود دارند که نشان میدهند آن
عمل ،عملی شایست یا ناشایست است .لذا از نظر وظیفه گرایان عملی اخالقی است که صرفاً با انگیزه و نیت
رعایت قاعده اخالقی و تکلیﻒ اخالقی صورت بگیرد .کانت ( )Immanuel Kantعمده ترین فیلسوف
وظیفه گرا است ،همچنین برخی از فالسفه همچون جان الک ( )John Lockeکه معتقد بوده اند همه انسانها
دارای حقوق مطلقی هستند ،وظیفه گرا بشمار میروند .نمونه هایی از نظریه های وظیفه گرایانه از این قرارند:
تئوری امر تنجیزى ( )Categorical Imperativeکانت ،معتقد است که ریشه اخالق را در توانایی
خردورزی انسانها میداند و قوانین اخالقی تخلﻒ ناکردنی و مطلق را خلق میکند و معتقد است که آدمی باید
همواره بر اساس این قوانین و ضوابط جهانشمول و همیشه درست رفتار کند.
اصل عدالت ،عملی درست است که عادالنه باشد ،آدمی باید همواره بر اساس عدالت رفتار کند.
قراردادگرایی ( )Contractarianismجان راولز ( )John Rawlsمعتقد است رفتارهای اخالقی
رفتارهایی هستند که همه ما بر سر اخالقی بودن آنها در صورتی که بی غرض بودیم توافق میداشتیم.
علم اخالق فضیلت محور ،اخالق پاکدامنی ( -)Virtue Ethicsارسطو شاید نخستین مدافع این دیدگاه
باشد ،این تئوری بجای اینکه روی رفتارهای انسانها تمرکز کند روی شخصیت ذاتی افراد تمرکز میکند.
نظریه فرمان الهی – درستی یا نادرستی هر چیز را میتوان از روی فرامین الهی دریافت.
اخالق مبتنی بر مهر ورزی –رفتاری درست است که مهر آمیز باشد ،و آدمی همواره باید رفتاری مهر ورزانه
داشته باشد.
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اخالق مبتنی بر عدم خشونت –رفتاری درست است که خشونت آمیز نباشد و خشونت ناشایست است.
عاطفه گرایی -معتقد است که اخالق عاطفه بنیاد است لذا جایگاه آن در دل است نه درعقل .چیزهایی مانند
خوبی یا دوستی و محبت را با دل حﺲ می کنیم نه اینکه باعقل بشناسیم .این جریان فکری ،به نمایندگی
شوپنهاور ،امر اخالقی را یک امر حسی درونی و یک میل و نه مسئله ای عینی و تجربی یا عقلی می داند .برهمین
اساس نیز معتقد است عمل براساس ضرورت عقلی ،عملی اخالقی نیست بلکه همراهی با یک جبر است ازنوع
جبر عقلی.
قانون طالئی کنفسیوس– انسان باید با دیگران بگونه ای رفتار کند که انتظار دارد دیگران با او همانگونه رفتار
کند.
پرسشی که باعﺚ بوجود آمدن دو دیدگاه مخالﻒ دیگر در علم اخالق میشود این است که آیا تنها یکی از این
اصول درست هستند و باقی اصول باطل هستند یا اینکه ممکن است بتوان دستکم برخی این اصول را در کنار هم
درست دانست .به دیدگاهی که تنها یکی از این اصول و نظریه ها را پشتیبانی میکند و بقیه را نفی میکند یگانه
گرایانه ( )Monisticمیگویند و به دیدگاه دیگر کثرت گرایانه ( )Pluralisticمیگویند.
دیدگاه دیگر در مورد اخالق هنجاری همانطور که گفته شد جزئی نگری اخالقی است ،فالسفه طرفدار این زیر
شاخه از اخالق هنجاری معتقدند که نمیتوان اصول و قواعد مشخصی را برای تعیین شایست یا ناشایست بودن یک
عمل تعریﻒ کرد ،بلکه تنها شرایط و وضعیتی که کار در آن صورت میگیرد روشن میکند که آنکار درست است
یا نادرست .بنابر این برای دریافتن درستی یا نادرستی یک عمل باید تنها شرایط را در نظر گرفت  .اچ ای
پریچارد ،و دبلیو دی راس و اگزیستانسیالیست هایی همچون جان دیویی را میتوان از هواداران نامدار این نگرش به
اخالق هنجاری دانست.
شاخه فرااخالق ( )Metaethicsاز سویی دیگر راجع به این صحبت میکند که وقتی ما در بررسی مسائل
اخالقی هستیم و از خوب و بد صحبت میکنیم ،در واقع ما راجع به چی صحبت میکنیم؟ پیشوند متا در این کلمه به
متافیزیک بر میگردد ،یعنی وجود شناسی ،لذا به تعبیری شاید بتوان گفت متااتیکز به معنی وجود شناسی علم
اخالق است .مسائل متااتیکی مسائل درجه دومی هستند ،یعنی این مسائل مسائلی پیرامون اخالق هستند نه مسائل
درون اخالق .معموالً شاخه متا اتیکز در ارتباط مستقیم با پرسشهای وجود شناسی ( ،)Metaphysicsمعنی
شناسی ( ،)Semanticsمعرفت شناسی ( )Epistemologyو حتی روانشناسی ( )Psychologyاست که
در مورد مسائل اخالقی مطرح میشوند .بعنوان مثال پرسشهایی همچون «آیا حقایق اخالقی وجود دارند؟»« ،آیا
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میتوان قضاوتهای اخالقی را توجیه عقلی کرد؟» و پرسشهایی از این دست ،پرسشهای متااتیکی هستند .بطور کلی
فرااخالق بیشتر در مورد اینکه آیا خوبی ،بدی ،شایست و ناشایست واژگانی ذهنی ( )Subjectiveو ناشی از
تخیالت و عواطﻒ انسانی هستند و یا اینکه عینی ( )Objectiveهستند و در عالم واقع چیزی را نمایندگی یا
توصیﻒ میکنند یا نه بحﺚ میکند.
نظریه های فرااخالقی مهم معاصر را میتوان بر دو اساس مرتب کرد ،یکی بر این اساس که آیا از نگر آنها
اخالقیات عینی هستند (مکتب واقع گرایی اخالقی یا  )Moral Realismیا ذهنی (مکتب ضد واقع گرایی
 ،)Moral anti-Realismباید توجه داشت که مدافعان اخالقیات عینی نمیگویند تمامی حقایق اخالقی عینی
هستند بلکه میگویند این حقایق وجود دارند یا دستکم میتوان یک مورد از حقایق اخالقی که عینی هستند را مثال
زد .تعریﻒ عینی و یا ذهنی بودن از این قرار است:
اخالقیات عینی ،حقیقتشان مبتنی بر وجود داننده این اخالقیات (کسی که در مورد ارزش حقیقی این گزاره
های اخالقی قضاوت اخالقی میکند) نیست ،یعنی چه ما وجود داشته باشیم چه وجود نداشته باشیم و در هر
شرایطی و بصورت جهانشمول دسته ای از گزاره های ارزشی اخالقی یا ارزش خوب دارند یا ارزش بد .مثالً اگر
کسی بگوید که «شکنجه کردن یک شخص تنها برای تفریﺢ و لذت بردن ،همواره و بصورت جهانشمول بد (غیر
اخالقی) است» او در حال دادن این پیشنهاد است که برخی از مسائل اخالقی عینی هستند .بنابر این عینی بودن
اخالقیات به معنی این است که گزاره هایی اخالقی وجود دارند که بدون توجه به اینکه انسانها در مورد آنها چه
فکر میکنند درست یا نادرست هستند یا اخالقیات مستقل از ذهن انسانها هستند یا اینکه کشﻒ شدنی هستند نه
خلق و تعریﻒ کردنی.
اخالقیات ذهنی ،نسبی گرایی اخالقی ،حقیقتشان کامالً مبتنی بر وجود داننده این اخالقیات است ،مثال اگر
کسی بگوید «کشتن انسانها میتواند در شرایطی کار خوبی باشد و در شرایط دیگری کاری بد» او در واقع میگوید
که «بد یا خوب بودن کشتن انسانها امری ذهنی است» و نمیتواند بصورت جهانشمول خوب یا بد باشد .بنابر این
ذهنی بودن اخالقیات به معنی این است که درست بودن یا نادرست بودن اخالقیات به آنچه انسانها در مورد آنها
فکر میکنند وابستگی دارد و یا اخالقیات وابسته به ذهن انسانها هستند ،یا اینکه خلق شدنی و تعریﻒ شدنی هستند
نه کشﻒ شدنی.
یک سوء تفاهم رایﺞ که در فهم عینیت و ذهنیت اخالقیات وجود دارد این است که گمان میشود عینی بودن یا
نبودن یک حقیقت اخالقی مبتنی بر این است که آیا همه آنرا قبول دارند و بر اساس آن رفتار میکنند یا نه ،حال
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آنکه عینیت اخالقیات ارتباطی با اینکه افراد آنها را عینی بدانند و بر اساس آنها رفتار کنند ندارد .همچنین گاهی
گفته میشود که اختالف نظر فالسفه بر سر عینیت اخالقیات خود نشان میدهد که اخالقیات عینی نیست ،اشکال
این سخن نیز این است که نظر فالسفه را برابر با حقیقت میداند .البته این دو شبهه از شبهات بسیار مبتدی هستند
ولی به دلیل رایﺞ بودنشان مجبور به ذکر آنها هستیم.
روش ترتیب دیگر نظریه های فرا اخالقی بر اساس این است که آیا گزاره های اخالقی دارای معنی هستند
(شناخت گرایی یا  )Cognitivismو یا عاری از معنی هستند (ناشناخت گرایی یا )Noncognitivism
معنی دار بودن یا نبودن در اینجا به این معنی است که آیا میتوان ارزشهای حقیقی درست و نادرست را به یک
گزاره نسبت داد و در اﺛبات یا رد آن به روشهایی احتجاج کرد یا نه ،آیا با خرد میتوان قضاوت اخالقی کرد یا نه؟
از مسائل معروفی که در فلسفه اخالق مطرح است مسئله ایست که با فرنام «مسئله است-بایسته است ( Is-ought
 »)Problemشناخته میشود ،این مسئله به این پرسش پاسخ میدهد که آیا میتوان حقایق اخالقی را از حقایق
دیگر انشقاق کرد یا نه؟ تمامی نظریه های فرااخالقی شناختگرا پاسخ مثبت به این پرسش میدهند و سعی میکنند
توضیﺢ دهند که چگونه میتوان چنین ارتباطی را برقرار کرد .در اینجا من بر دومین اساس نظریه های مهم فرا
اخالقی را مرتب خواهم کرد یعنی نه بر اساس عینیت و ذهنیت این نظریه ها بلکه بر اساس شناختگرا بودن و یا
نبودن آنها.

شناختگرایی ()Cognitivism

تئوری خطای مکی ( ،)Mackie’s error-theoryدیدگاهی است که میگوید حقایق عینی وجود
ندارند و هیچ عملی نمیتواند بد یا خوب باشد ،در نتیجه تمامی گزاره های اخالقی نادرست هستند ،جان لزلی مکی
( )J. L. Mackieعمده ترین مدافع این دیدگاه است.
طبیعت گرایی ( – )Naturalismاینکه حقایق اخالقی وجود دارند که اینهمانی با حقایق طبیعی دارند یا
بر اساس آنها شکل گرفته اند .از متفکران بیخدایی که در دوران اخیر از این دیدگاه متااتیکی دفاع کرده اند
میتوان از ،ردریک فیرت ( )Roderick Firthریچارد بوید ( ، )Richard Boydپیتر رایلتون ( Peter
 )Railtonو دیوید برینک ( )David Brinkنام برد .از نگر کسانی که مدافع این دیدگاه هستند حقایق
اخالقی زیر مجموعه ای از حقایق علمی هستند و استفسار اخالقی با استفسار علمی تداوم می یابد ،یعنی هر
حقیقت اخالقی را میتوان بگونه ای کاهش داد که به یک حقیقت طبیعی برسد و چون ابزار شناخت طبیعت علم
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است این دیدگاه حداکثر ارتباط را با علم دارد ،چون طبیعت بیشترین رابطه با واقعیت را دارد لذا طبیعت گرایی را
معموالً عینی ترین دیدگاه متااتیکی میدانند .از نتایﺞ طبیعت گرایی این است که انسانها هرچه طبیعت را بیشتر
بشناسند و خردگراتر باشند بواسطه استخراج حقایق اخالقی از حقایقی که در طبیعت موجود است در قضاوت
درست در مورد گزاره های اخالقی موفقتر خواهند بود.
شهودگرایی ( – )Intuitionismاینکه حقایق اخالقی وجود دارند که از نگر هستی شناسی یکتا هستند؛ به
این معنی که آنها اینهمانی با حقایق طبیعی یا ماوراء طبیعی ندارند؛ حقایق اخالقی توسط نوعی شهود اخالقی
شناخته میشوند .این دیدگاه در اوایل قرن  ۲٠ام مدافعانی مانند جورج ادوارد مور ( ،)G.E. Mooreو هنری
سیدیک ( )Henry Sidwickو سر ویلیام دیوید روس ( )W.D. Rossداشت ،اما متفکرین بیخدای زیادی
امروز وجود ندارند که هنوز از این موقعیت به اخالق نگاه کنند .از نگر کسانی که مدافع این دیدگاه هستند حقایق
اخالقی وجود دارند اما تداومی با استفسار علمی ندارند .منظور از درک شهودی یک چیز این است که بدون
تجزیه و تحلیل های عقلی آشکار بتوان به حقیقتی رسید ،یعنی بدون اینکه شخصی به استدالل و تعقل و تحقیق و
تفکر به ذات و ماهیت یا نتایﺞ یک عمل داشته باشد خود میفهمد که کدام کار بد است و کدام کار بد نیست این
روش شبیه همان چیزی است که آنرا گاهی علم حضوری در مقابل علم حصولی نیز میخوانند که بیشتر مورد نظر
صوفیان و مورد انتقاد فالسفه بوده است.
تئوری دستور الهی ( –)Divine command theoryمیگوید چیزی خوب است که خدا میگوید
خوب است و چیزی بد است که خدا میگوید بد است .افالطون از زبان سقراط این دیدگاه را برای نخستین بار نقد
کرده است و این نقد در ادامه خواهد آمد ،این دیدگاه مدافعان معاصری همچون رابرت آدامز ( Robert
 )Adamsدارد.
تئوری مشاهده گر ایده آل (- )Ideal Observer Theoryدیدگاهی است که میگوید حقایق اخالقی
را میتوان از نگر قضاوتی که یک مشاهده گر فرضی ایده آل در صورت وجود در مورد آنها میکرد ،تفسیر کرد.
یک مشاهده گر ایده آل هم معموالً کسی تعریﻒ میشود که افزون بر سایر ویژگی ها ،شخصی بی طرف ،کامالً با
اطالع و خردگرا است.
نسبی گرایی اخالقی ،یا فرهنﮓ گرایی اخالقی (– )Moral Relativism, Moral Culturalism
دیدگاهی است که میگوید حقایق اخالقی وجود ذهنی دارند که ارزش حقیقی یک گزاره اخالقی از فرهنﮓ و
جامعه ای به جامعه دیگری متفاوت است.
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ناشناخت گرایى ( – )Non-cognitivismبر اساس این دیدگاه هیچ حقیقت اخالقی وجود ندارد و زبان
اخالقی برای ابراز حقایق استفاده نمیشود بلکه از آن برای نصیحت کردن و توصیه کردن و اظهار عواطﻒ
استفاده میشود .از نظر مدافعان این دیدگاه همچون چارلز استیونسون ( )C.L. Stevensonزبان اخالقی
زبانی است آمیخته با عواطﻒ که با هدف تحت تاﺛیر قرار دادن مخاطبین با نیروی این عواطﻒ است .این دیدگاه
بعدها توسط ریچارد مروین هر ( )R.M. Hareو ویلیام فرانکنا ( )William Frankenaو افراد دیگری به
تئوری پخته ای تبدیل شد که در آن منطق و خرد نقش اساسی بازی میکردند .از آنجا که از نگر کسانی که مدافع
این دیدگاه هستند حقایق اخالقی وجود ندارند ،طبیعتاً تالشی نیز برای بازبینی گزاره های اخالقی انجام نمیگیرد
بنابر این بی ارتباطی میان علم و اخالق در این دیدگاه در حداکثر است .با اینحال برخی از مدافعان این دیدگاه
معتقد هستند که نصحیت های معتبر خردمحور ،توصیه ها و اظهار نظرهای اخالقی وجود دارند ،دقیقاً همانطور که
باورهای خردمحور علمی ،تئوری ها و پیشبینی ها وجود دارند .سه نظریه مهمی که از ناشناختگرایی پدافند
میکنند از این قرارند:
عاطفه گرایی ( -)Ayer’s emotivismگفتن اینکه «فالن کار ،کار خوبی است» تنها بیان یک سری
احساسات است درست مانند احساساتی که در هنگام گفتن «بستنی با طعم موز خوب است (من بستنی با طعم موز
را دوست دارم)».
شبهه واقع گرایی ( -)Blackburn’s quasi-realismگزاره های اخالقی از نظر زبانشناسی همانند
ادعاهایی که میتوانند حقیقت داشته باشند هستند که میتوان آنها را درست یا غلط دانست ولی در واقع حقایق
اخالقی که بتوان این گزاره ها را به آنها نسبت داد وجود ندارند.
بیان هنجارها ( – )Gibbard’s norm-expressionکارکرد اصلی گزاره های اخالقی ،این نیست
که حقیقتی را بیان کنند ،بلکه این است که نظری تقدیری ( )Evaluative attitudeرا در مورد چیزی که
میتوان آنرا تقدیر کرد یا آنچه با هنجار ها خوب به نظر می آید را بیان کنند.
توصیه گرایی ( – )Prescriptivismدیدگاهی است که در آن جمالت حاوی گزاره های اخالقی تنها
جهت توصیه و نصیحت کردن آورده میشوند و معنی فراتر از آن ندارند ،مثالً «ویتامین سی خوب است» ،از این
دیدگاه یعنی «ویتامین سی بخورید!».
شاید هنوز فرق میان شاخه فرااخالق و اخالق هنجاری روشن نشده باشد ،لذا اجازه دهید با مثالی تفاوت این دو
شاخه را روشن تر کنم .فرض کنید من با دوستی در مورد این صحبت میکنم که آیا باید اسکناسی که در خیابان
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روی زمین افتاده است را بردارم یا بر ندارم ،من معتقدم که نباید آنرا بردارم و دوستم معتقد است که باید آنرا
بردارم .فالسفه دو دسته پرسش در اینگونه موارد مطرح میکنند ،دسته اول این است که کدام طرف درست
میگوید و آیا برداشتن پول درست است یا بر نداشتن آن ،پرسشهایی که در این حوزه مطرح میشوند به رده اخالق
هنجاری مربوط میشوند و پرسشهای دیگری نیز مطرح میشوند که در مورد خود پرسش » آیا باید اسکناسی که در
خیابان روی زمین افتاده است را بردارم یا بر ندارم» و آنچه که وقتی این دو شخص دارند بر سر آن بحﺚ میکنند،
دارند واقعا راجع به آن صحبت میکنند مطرح میشود .پرسشهایی که در این حوزه دوم مطرح میشوند در رده
فرااخالق مطرح میشوند .متااتیکز راجع به علم اخالق بحﺚ میکند و اخالق هنجاری راجع به خوب و بد .یکی از
نویسندگان معاصر میگوید.
متااتیکز در مورد این نیست که چه کارهایی را باید انجام بدهیم ،بلکه در مورد این است که وقتی مردم راجع به
اینکه چه کارهایی را باید انجام بدهند صحبت میکنند ،چه کاری را دارند انجام میدهند.

رابطه بین اخالق و خدا و معرفی اخالق سکوالر

بعد از آنچه آمد ،شاید هنوز این مسئله چندان برای کسانی که آشنایی چندانی با فلسفه اخالق و مسائل آن ندارند
آشکار نباشد اما واقعیت این است که بیشتر حمالت پخته و عالمانه به بیخدایی از دیدگاه اخالق ،در مورد شاخه
فرااخالقی است نه در مورد شاخه اخالق هنجاری زیرا مسائل مربوط به اخالق هنجاری غالباً ارتباطی با خدا ندارند
و مسائلی هستند که همه انسانها با آن در ارتباط هستند .از این گذشته اگر به تاریخ پدید آمدن و مطرح شدن
تمامی نظریه های اخالقی نگاه کنید میبینید که هرچه بیشتر تاریخ گذشته است و گنجینه تفکر آدمی غنی تر شده
است فاصله بین این نظریه ها و دین و خدا و موهومات ماوراء طبیعی بیشتر شده است و همانطور که بشر به مرور
زمان خدا را از علم بیرون کرده است در مرحله بعدی خدا را از فلسفه و اخالق که زیر شاخه ای از آن هست نیز
اخراج کرده و در مرحله بعدی وی را از اجتماع و سیاست نیز اخراج کرده است و تکامل فکری بشری وی را
سکوالر و سکوالرتر کرده است .البته افزون بر این دلیل دیگری نیز برای این واقعیت وجود دارد و آن این است
که جامعه غربی که قرنهاست مرکز تفکر و مدنیت است به جامعه ای کثرت گرا و سکوالر تبدیل شده است که
یگانگی در باورهای دینی ندارند حال آنکه جوامع باستانی وحدتگراتر بوده اند و اقلیت های دینی اگر هم وجود
میداشتند بسیار کوچک بوده و حقوقشان نادیده گرفته میشده است.
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بسیاری از خداباوران معتقدند که اخالقیات عینی وجود دارند و وجود آنها نیز معلول وجود خدا است و اگر فرض
کنیم خدا وجود نداشته باشد ،آنگاه اخالقیات عینی نیز وجود نخواهند داشت؛ از نظر این دسته از خداباوران
بیخدایی در تناقض با وجود اخالقیات عینی است و در نتیجه مروج بی اخالقی است .این دسته از خداباوران حتی
پا را فراتر گذاشته و میگویند یک شخص بیخدا به دلیل معتقد نبودن به وجود اخالقیات عینی تنها بر اساس
وضعیت روحی و روانی خود در هر زمان ممکن است رفتار کند و شخصی آنارشیست و بی اخالق خواهد شد
زیرا در نظر او اخالقیات عینی نیستند بلکه ذهنی هستند ،این مسائل و مسائلی از این دست اتهاماتی هستند که به
بیخدایی از جانب خداباوران وارد میشود و من به رد آنها خواهم پرداخت اما عالوه بر رد اتهامات خداباوران که
موضعی دفاعی است الزم است مبنا و پایه ای برای اخالق سکوالر نیز معرفی شود.
برای اینکه نشان دهیم بیخدایی با اخالقیات عینی سازگاری دارد ابتدا باید مبنایی برای اخالقیات غیر دینی تعریﻒ
و تشریﺢ کنیم زیرا اگر این مبنی و پایه ساخته و تشریﺢ نشود ،هرگز نمیتوان به رفع اتهاماتی که خداباوران در
مورد اخالق به بیخدایی زده اند پاسخ کافی و مناسب داد .بهترین راه برای انجام این کار این است که نشان دهیم
میتوان مبنا و اساسی برای اخالق در نظر گرفت که مبتنی بر وجود خدا نیست .البته باید توجه داشته باشیم که
منظور از گفتن «مبنای غیر دینی برای اخالق» این نیست که بیخدایی و عدم وجود خدا را پیشفرض بگیریم بلکه
تالش بر این است که نشان دهیم اساساً اخالق نیاز به وجود خدا ندارد .لذا حتی خداباوران نیز میتوانند پیروی از
همین نظام اخالقی سکوالر بکنند بدون اینکه نیاز داشته باشند باورشان به خدا را کنار بگذارند و در واقع برای جلو
گیری از شروری که معلول نظام اخالقی باطلشان است باید چنین کنند.
پرسشهای اساسی اخالقی که در مقابل بیخدایان وجود دارد این است که آیا درصورتی که خدا وجود نداشته
باشد حقایق اخالقی وجود خواهند داشت؟ اگر این حقایق میتوانند وجود داشته باشند ،چگونه میتوان آنها را
دانست؟ اگر نه حقایق اخالقی وجود داشته باشند نه خدا وجود داشته باشد آیا توصیه های اخالقی ،ایده آل ها و
غیره را میتوان خردمندانه دانست؟ به عبارت فنی تر بیخدایی سازگار با کدام نظریه های حسن و قبﺢ و فرااخالقی
است؟
باید روشن باشد که بیخدایان ممکن است سه گونه موقعیت متااتیکی پیشرو در فلسفه امروزی را که در تعاریﻒ
نیز راجع به آنها توضیحات مختصری آورده شده اتخاذ کنند زیرا این سه دیدگاه به دلیل پیشفرض نگرفتن وجود
خدا با دیدگاه بیخدایی هیچگونه ناسازگاری ندارند ،این سه دیدگاه عبارت از طبیعتگرایی ،شهودگرایی و
ناشناخت گرایی است .مسئله دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که ارتباط میان بیخدایی و این اساس و
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بنیان غیر دینی اخالق چگونه است .مسلم است که بیخدایی بخودی خود هیچ ادعای اخالقی را مطرح نمیکند که
بخواهد ناسازگاری با این سه مکتب داشته باشد .از طرفی دیگر روشن است که اگر بیخدایی حقیقت داشته باشد
آنگاه دیگر هیچ نظریه متااتیکی که خدامحور باشد نمیتواند از حقانیت و اصالت برخوردار باشد ،حتی اگر این
نظریه ها از نظرات و جنبه های دیگری نسبت به نظریه های غیر دینی برتری داشته باشند.
حال که دریافتیم بیخدایان میتوانند دستکم سه مکتب یاد شده را در حوزه متااتیکی اتخاذ کنند و در صورتی که
چنین کنند دیگر در دیدگاه آنها اخالقیات عینی خواهند بود ،شایسته است به رفع اتهامات رایجی که از جانب
خداباوران به بیخدایی در زمینه اخالق زده میشود بپردازیم.

رد اتهامات رایج بی اخالقی به بیخدایی

اتهاماتی که معموالً خداباوران به بیخدایی در مورد ارتباط آن با اخالق وارد میکنند معموالً از سه دسته اتهامات
خارج نیستند .دسته نخست اینگونه ادعا میکنند که برای اخالقمدار بودن نیاز به انگیزه است و وجود انگیزه برای
اخالقمدار بودن تنها و تنها با وجود خدا میسر است لذا بیخدایان انگیزه ای برای اخالقمدار بودن ندارند .دسته دوم
میگویند که اخالقیات عینی مشتق شده از وجود خدا هستند یعنی در صورتی که خدا وجود نداشته باشد دیگر
خوب و بدی نمیتواند وجود داشته باشد و لذا حتی اگر بیخدایان برای اخالقمدار بودن نیازمند به انگیزه نباشند یا
انگیزه هم داشته باشند بازهم بیخدایی با اخالقمداری ناسازگار است زیرا در صورت عدم وجود خدا حقایق
اخالقی نیز معدوم خواهند بود .سومین دسته از اتهامات به این قضیه اشاره دارند که دیدگاه ماده گرایی و یا
طبیعت گرایی جهانی را متصور میشود که وجود حقایق اخالقی در آن محال است و از آنجا که بیخدایی همراه
با ماده گرایی یا طبیعت گرایی است ،بیخدایی ناسازگاری بنیادین با اخالقمداری دارد و در دیدگاه بیخدایی
حقایق اخالقی امکان وجود را ندارند .در اینجا بطور خالصه و در حد بضاعت به بررسی هریک از این سه اتهام
خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که این اتهامات وارد نیستند و باطل هستند.
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اتهام نخست بی انگیزه بودن بیخدایان برای اخالقمدار بودن

پیش از پاسخ دادن و رد اتهامات رایجی که خداباوران به بیخدایی در این مورد میزنند ،شایسته است کمی در
مورد این پرسش اساسی و بسیار رایﺞ تفکر کنیم که «اساساً چرا باید اخالقمدار بود؟» این پرسش معروف کمی
گنﮓ است بنابر این الزم است پیش از پاسخ دادن به این پرسش ،آنرا به پرسشهای خرد تری که ممکن است از
این پرسش فهمیده شوند تقسیم کنیم ،دستکم چهار معنی را میتوان برای این پرسش در نظر گرفت:
 -۱هدف از دنبال کردن اصول اخالقی چیست؟
 -۲چه چیزی باعﺚ میشود که شخصی از اصول اخالقی منتخب خودش پیروی کند؟
 -۳چرا دنبال کردن اصول اخالقی شما ،اخالقی است؟
 -۴چرا اصول اخالقی شما درست هستند؟
پاسخ به -۱هدف از دنبال کردن اصول اخالقی چیست؟ این پرسش ،در خود فرضی را نهان دارد و آن این است
که دنبال کردن اخالق ضرورتاً هدفی دارد و حال آن هدف مطلوب این پرسش است ،این در حالی است که
ممکن است بتوان بر روی اینکه آیا اساساً دنبال کردن اصول اخالقی نیازمند هدف است یا نه شک کرد .اما با
فرض اینکه پیروی از اصول اخالقی نیاز به هدف دارد پرسش دیگری مطرح میشود و آن این است که آیا منظور
از این هدف ،هدفی است که انسان خود برای خود اختیار میکند یا اینکه از جانب چیز دیگری به او جبر میشود؟
برخی از فالسفه معتقدند که اخالق بطور ذاتی در آدمی موجود است ،آدمی اصول اخالق را از روی جبر دنبال
میکند و هدفی را انتخاب نمیکند .آدمی اصول اخالقی را دنبال میکند درست مثل آنکه آدمی تنفﺲ میکند ،این
است که نمیتوان براستی گفت که آدمی هدفی را از روی اختیار اخالق دنبال میکند ،از این نقطه نظر اخالق
چیزی است که از پیش وجود دارد و جزئی از هستی است و ما اخالق را با تفکر بوجود نمی آوریم بلکه با تفکر
ارتباطی معرفتی با اخالق برقرار میکنیم ،لذا انسان در پیروی از یک سری اصول اخالقی در هر زمانی مختار نیست
بلکه ذات آدمی و فاعل بودن او ایجاب میکند که او جبراً از اصول اخالقی خاصی پیروی کند بنابر این او خود
برای پیروی از اصول اخالقی ،هدفی را اختیار نمیکند بلکه این هدف در فطرت و ذات او بعنوان انسان نهفته است،
و در پاسخ به پرسش  ۲به این مسئله بیشتر پرداخته خواهد شد .حال این پرسش مطرح میشود که این هدف نهفته
در ذات آدمی چیست؟ پاسخ بسیار ساده است ،کسب شادی!
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هدف انسانها از دنبال کردن هر اصول اخالقی در هر زمانی کسب شادی است .انسانها معموال هر چیزی را برای
چیز دیگری میخواهند ،هر عملی را با هدفی انجام میدهند ولی تمامی این اهداف در نهایت به کسب شادی ختم
میشوند و انسانها شادی را برای خود شادی میخواهند نه برای چیز دیگری .برای نمونه اگر از یک شخص مذهبی
پرسش شود که او برای چه نماز میخواند ،او خواهد گفت برای کسب رضایت خدا ،اگر از او پرسیده شود که
رضایت خدا را برای چه میخواهد او خواهد گفت برای به بهشت رفتن ،اگر از او پرسیده شود که برای چه
میخواهد به بهشت برود ،او به همین ترتیب ادامه خواهد داد تا جایی که به «کسب شادی» برسد و او دیگر شادی
را برای چیز دیگری نمیخواهند بلکه آنرا برای خود شادی میخواهد.
اما اینکه شادی چیست و چگونه میتوان شاد بود نیز بحﺚ بسیار جالبی است و ارسطو پاسخ جالبی به این پرسش
دارد در دیدگاه ارسطو برای تعریﻒ شادی به تعریﻒ فضیلت ( )Virtueنیازمندیم .همه ما کسانی را میشناسیم که
در حرفه ای مهارت دارند ،مثالً در نجاری عالی هستند .این افراد برای اینکه در امری اکتسابی عالی باشند ضرورتاً
باید کارهایی را انجام دهند مثالً یک نجار عالی باید مدتی را به تمرین نجاری بپردازد .ارسطو معتقد است انسانها
تالش میکنند در انسان بودن هم عالی باشند ،یعنی انسانی عالی باشند .حال فضیلت یعنی انسانی عالی بودن،
برجستگی اخالقی داشتن و شادی زمانی رخ میدهد که انسان عملی هماهنﮓ با یک فضیلت انجام میدهد-یعنی
شادی آن چیزی است که انسانی برای انسانی عالی بودن انجام میدهد ،در آن هنگام است که ماشین بیولوژیکی
بدن احساس شادی را پدید می آورد بنابر این میتوان به پرسش  ۱اینگونه پاسخ داد که انسان بطور ذاتی و
فیزیولوژیکی شادی را میجوید و هدف او از دنبال کردن اصول اخالقی نیز رسیدن به شادیست و این مسئله بین
تمامی انسانها موجود است و انسانها به دالیل سخت افزاریشان سعی میکنند اخالقمدار باشند! شکی نیست که نوع
دوستی ،همدلی و شفقت و دلسوزی در گونه انسانی ریشه هایی عمیق دارند و این مسئله ای ذاتی به نظر میرسد نه
اکتسابی که ریشه در همان شادی جویی آدمی است ،ممکن است افرادی معتقد باشند در میان سایر موجودات و
حتی بافتهای بیولوژیکی ساده نیز رفتارهای و خصلتهای مشابهی وجود داشته باشد .ارسطو بعنوان نخستین یا
دستکم یکی از نخستین فالسفه ای که تالش برای تنظیم نظام سازمانیافته ای از اخالق کرد با اینکه در سایر آﺛار
خود خدا را بسیار سهیم میدانست در بحثش پیرامون اخالق هرگز از خدا استفاده ای نکرده است و اخالق را
مستقل از خدا مطرح کرده است.
دیوید هیوم فیلسوف اسکاتلندی معتقد است ریشه این کار را باید در سودی دانست که برای انسانها وجود دارد.
انسانها با توجه به عواطفشان که ناشی از ویژگیهای فیزیولوژیکی بدنشان است در مورد شایست یا ناشایست بودن
کارهای مختلﻒ قضاوت میکنند .مثالً وقتی میبینیم شخصی به گدایی یاری میرساند احساس خوبی نسبت به آن
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شخص به ما دست میدهد ،وقتی میبینیم شخصی جیب شخصی دیگر را میزند احساس بدی به ما دست میدهد.
هیوم معتقد است این احساس خوب یا بد ،ناشی از تجربیات بشر است ،بشر در کارهای مختلﻒ سود و زیان های
مختلفی را با توجه به تجربیات خود کشﻒ میکند و این اکتشافها سبب میشود که آن احساسات به او دست بدهند.
مثالً بشر در طول تاریخش و حیاتش دریافته است که دزدیدن از دیگران نتایﺞ بدی را به بار می آورد و زیان آور
است حال چه این نتایﺞ زیان آور دیگران را تحت تاﺛیر قرار دهد چه خود شخص را ،بنابر این برای کسی که این
را دریافته است در هنگامی که با دزدی روبرو میشود احساس بدی نسبت به دزدی خواهد کرد.
بنابر این از آنجا که خود انسانها در نتیجه اعمالشان سهیم هستند اساساً بطور خودکار از اصول اخالقی خودشان
پیروی میکنند .حتی کسانی که باورمند به معاد هستند و به دلیل باور خود به معاد اخالقمدار هستند نیز اینرا برای
سود بیشتر (حوری ،شراب بهشتی و سایر چیزهای خوب) و ضرر کمتر (شکنجه نشدن و سایر چیزهای بد) انجام
میدهند و طبیعت انسان طبیعی و عادی این است که به نفع خود عمل میکند و در نتیجه اصول اخالقی خود را
پیروی میکند ،و همان انسان که به نظر خداباوران میتواند برای منافع اخروی خود اخالقمدار باشد میتواند برای
منافع دنیوی خود نیز اخالقمدار باشد .امکان مدح و ذم و بطور کلی نیازهای روانی انسان در هر حال به سهیم بودن
انسان در نتیجه اعمالش کمک میکند و در بسیاری از موارد میتواند اگر نه علت اصلی دستکم انگیزه دهنده و
آسانگر (کاتالیزور) برای پیروی از یک اصول اخالقی باشد ،لذا سیستم قضایی موفق سیستمی است که یک انسان
را هرچه بیشتر در نتیجه اعمالش سهیم کند ،اما عدم وجود مدح و ذم مسلماً به معنی سهیم نبودن انسان در نتیجه
اعمالش نیست .از خداباوران بسیار شنیده میشود که میگویند اگر فالن کار را انجام بدهید نتیجه اش را خدا در
همین دنیا در قالب یک بال و بعنوان یک کیفر بر سر شما فرو خواهد فرستاد ،و یا در صورت انجام فالن کار آدم
«بد میبیند» اینها همگی نمونه های عامیانه است از بیان این حقیقت که آدمی در نتیجه کار خود سهیم است و اگر
بد رفتار کند بد خواهد دید و اگر خوب رفتار کند خوب خواهد دید و برای شاد بودن ضروریست که انسان
خوب باشد و هدف اصلی کتاب جمهوری افالطون دقیقاً اﺛبات همین مسئله است و از همین رو این کتاب به
کسانی که عالقه به این قضیه دارند توصیه میشود.
پاسخ به پرسش  -۲همه انسانها قهراً از اصول اخالقی خویش پیروی میکنند و نمیتوانند از اصول اخالقی خویش
پیروی نکنند ،یا به عبارت دیگر قضاوتهای اخالقی ما را مجبور به پیروی از نتایﺞ این قضاوتها میکنند .شاید این
ادعا کمی عجیب به نظر برسد اما با اندکی دقت میتوان صحت آنرا دریافت .دیدگاه قابل توجهی که برخی از
فالسفه و قدما همچون سقراط فیلسوف یونان باستان به آن باور داشته اند این است که اساساً بشر راهی جز پیروی
کردن از اصول اخالقی خود ندارد و همیشه انسانها با توجه به نظریه ها یا روشهای اخالق هنجاری که در برخورد
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با کارهایی که در مورد آنها مختارند به ذهنشان میرسد ،آنرا برمیگزینند که خوبتر از باقی انتخابها به نظر میرسد،
حتی هنگامی که به بدترین کارها دست میزنند .باید توجه کرد که این پرسش به «اصول اخالقی یک شخص»
اشاره دارد نه به «اصول اخالقی درست» بنابر این ،اینکه شخصی در پیروی از اصول اخالقی خود دست به کاری
بزند لزوماً به این معنی نیست که آن کار با اصول اخالقی درست نیز انطباق داشته است.
برای نمونه وقتی دزدی در مقابل این انتخاب قرار میگیرد که آیا الماسی که توانایی دزدیدن آنرا دارد بدزدد یا نه
و دزدیدن را اختیار میکند ،او در محاسبات و بررسی های اخالق هنجارانه اش (که ممکن است درست یا غلط
باشند) به این نتیجه میرسد که دزدیدن این الماس خوبتر از ندزدیدن آن است و اگر به چنین دیدگاهی نرسد یقیناً
اینکار را نخواهد کرد .ممکن است او بداند که دزدی کردنش کار ناعادالنه ای است اما اگر شخصی در زمانی
دست به دزدی زده باشد یقیناً میتوان گفت که او در آن لحظه این عمل خود را خوب تصور کرده است و اال
چنین کاری نمیکرد .ممکن است در نگاه اول فرض شود که دزد میداند دزدی کار بدی است و دزدیدن الماس
کار خوبی نیست ،اما در ذهن دزد ،دزدی بطور قطعی بد نیست ،بلکه میتواند در شرایطی خوب باشد ،مثالً یک
دزد ممکن است هنگام دزدیدن الماس به این فکر بیافتد که این الماس گرانقیمت جزو اموال و دارایی های یک
شخص یا گروه دیگر است و آن شخص و یا گروه برای بدست آوردن این الماس زحمت کشیده اند و دزدیدن
آن منصفانه نیست ،اما در مقابل آن به این فکر هم می افتد که صاحب این الماس از مزایای بیمه بهره میبرد و بیمه
پول آنرا به آن شخص خواهد داد ،یا اینکه درست است دزدیدن الماس یک شر است ،اما شری اخالقی است زیرا
از وقوع شری بزرگتر جلوگیری میکند ،به هر روی هرچه به ذهن دزد بیاید او در محاسبات و سبک سنگین کردن
های خود به این نتیجه میرسد که دزدیدن الماس کار خوبی است و این مسئله همواره در تمامی اعمال انسانها پیش
می آید و انسانها همیشه اینگونه برخورد میکنند .بنابر این دیدگاه اساساً اینکه به دنبال علتی غیر از خود انسان برای
پیروی از اصول اخالقی خویش بگردیم نابخردانه است ،و انسانها مجبور به پیروی از اصول اخالقی خود هستند و
راهی غیر از پیروی از اصول اخالقی خود ندارند .به عبارت دیگر قضاوتهای انسان در مورد یک عمل که معموالً
از روی یکی از تئوری های اخالق هنجاری است به خودی خود به اندازه کافی آدمی را مجبور میکند که بر
اساس آن قضاوت رفتار کند.
در مورد پرسش  ۳و  ،۴باید گفت که این نوشتار از هیچیک از تئوری های اخالق هنجاری و فرا اخالقی دفاعی
نمیکند بلکه تنها به بررسی ارتباط اخالق با خدا میپردازد ،بنابر این پاسخ به این پرسشها مجالی دیگر میطلبد و بر
عهده مدافعان نظریه های مختلﻒ است.
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در طول تاریخ به بیخدایان اتهام وارد شده است که از هیچ چهارچوب اخالقی عینی پیروی نمیکنند ،برخی از
آنها نمیتوانند باورمند به وجود حقایق اخالقی بصورت عینی باشند ،و برخی از آنها در حالی که باورمند به وجود
حقایق اخالقی هستند پیروی از آنها نمیکنند چون در دیدگاه بیخدایی انگیزه ای برای اخالقمدار بودن وجود
ندارد .بنابر این در هردو حالت از نظر کسانی که این اتهام را وارد میکنند بیخدایان بی اخالق هستند .حال برای
بررسی این اتهام الزم است ادعاهای مختلفی را مطرح کنیم ،رادیکال ترین ادعایی که ممکن است مطرح شود این
است که بدون خدا اخالق وجود ندارد و هر بیخدایی بی اخالق است ،یعنی:
 .۱بدون اعتقاد داشتن به خدا محال است که کسی شخصیتی با اخالقمداری باال داشته باشد.
ادعای دیگر که به اندازه  ۱رادیکال نیست میتواند اینگونه باشد که اگر چه ممکن است شخصی بدون اعتقاد به
وجود خدا اخالقمدار باشد ،اما احتمال اینکه یک شخص بیخدا اخالقمدار باشد کم است .یعنی:
 .۲احتمال این زیاد است که اگر شخصی بیخدا باشد ،شخصیتی با اخالقمداری باال نیز نداشته باشد.
منتقد بیخدایی همچنین ممکن است بجای  ،۱و  ۲ادعا کند که ،احتمال اینکه شخصی بیخدا شخصیتی با
اخالقمداری باال نداشته باشد بیشتر از این است که شخصی خداباور شخصیتی با اخالقمداری باال نداشته باشد.
یعنی:
 .۳احتمال اینکه شخصی بیخدا ،دارای شخصیتی با اخالقمداری باال نباشد ،بیشتر از این است که شخصی خداباور
دارای شخصیتی با اخالقمداری باال نباشد.
حال باید روشن باشد که  ۱نادرست است .پیروان دین جاینیسم ( )Jainismبیخدا هستند ،اما از اصول اخالقی
بسیار دقیقی پیروی میکنند که صدمه زدن به هر جانداری را ممنوع میدانند .از دیوید هیوم ()David Hume
یکی از فالسفه بزرگ بیخدا بعنوان شخصی که «بطور قدیﺲ واری اخالقمدار است» یاد شده است .از پرسی
شلی ( )Percy Shelleyبیخدای معروف دیگری بعنوان شخصی بسیار اخالقمدار یاد شده است  .در واقع
چون  ،۱یک ادعای کلی است تنها کافی است که یک مثال نقض آورده شود تا نادرستی آن اﺛبات شود و میتوان
یقین داشت که متعصب ترین دین داران نیز یقیناً میتوانند یک فرد اخالقمدار را که بیخدا نیز هست را مثال بزنند.
لذا به همین دلیل ساده که خداباوران بی اخالق در طول تاریخ وجود داشته اند و بیخدایان اخالقمدار نیز در طول
تاریخ موجود بوده اند میتوان به این نتیجه رسید که رابطه ضروری بین خداباوری و اخالقمداری وجود ندارد یعنی
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هم میتوان خداباور بود و بی اخالق و هم میتوان بیخدا بود و اخالقمدار و وجود یک بیخدای اخالقمدار منطقاً
رابطه ضروری بین خداباوری و اخالقمداری را که خداباوران سعی در اﺛبات آن دارند بطور کلی نابود میکند.
حال ممکن است شخص خداباوری که این اتهامها را مطرح میکند با این واقعیت ها موافقت نداشته باشد ،آنگاه
باید شک کرد که او منظورش از اخالقمدار بودن این باشد که شخصی به خدا اعتقاد داشته باشد .یعنی به نظر
میرسد تعریﻒ او از اخالقمداری این باشد که «شخص  ،Xدارای شخصیتی اخالقمدار است ،اگر  Xخداباور
باشد» .اما از آنجا که «دارای شخصیتی اخالقمدار بودن» معموالً با این تعریﻒ شناخته نمیشود ،این بار بر گردن
خداباور است که بگوید چه شواهد و اسنادی میتواند  ۱را ابطال کند ،و اگر  ۱ابطال پذیر نباشد که اساساً حرفی
خردمحور نیست و خداباور ادعای جدی ندارد بلکه مﻐلطه مصادره به مطلوب را مرتکب میشود .همینطور برای رد
کردن  ۱تنها کافی است که یک مثال نقض آورده شود ،و همینکه من در این نوشتار رفتاری غیر اخالقمدارانه را
پیش نمیگیرم-برای نمونه به مخاطبین دشنام نمیدهم خود نشان میدهد که من (دستکم در این زمان) اخالقمدارانه
برخورد میکنم بنابر این رفتار من خود  ۱را نقض میکند .افزون بر این  ۱مستلزم تعریﻒ دقیق «اخالقمدار بودن»
است و این تعریﻒ باید زمان را نیز در نظر بگیرد یعنی تکلیﻒ شخصی را که در زمانی اخالقمدارانه عمل کرده
است و در زمانی چنین نکرده است را نیز روشن کند زیرا اخالقمدار خواندن یا نخواندن یک شخص بطور مطلق
بسیار گنﮓ و نامفهوم است .بنابر این به نظر نمیرسد کسی بطور جدی مدعی درست بودن  ۱باشد حال آنکه  ۱را
بیش از هر ادعای دیگری میتوان از خداباوران شنید و  ۱به همین سادگی رد میشود و در سستی آن شکی نیست.
یک بیخدا ممکن است با گزاره  ۲مشکلی نداشته باشد و آنرا تایید بکند ،زیرا اشخاصی که بسیار اخالقمدارند
نادر و کمیاب هستند ،و احتمال اینکه اشخاص دارای این کاالی ناب نباشند بیش از این است که دارای آن باشند،
بنابر این میتوان عالوه بر گزاره  ،۲گزاره زیر را نیز درست دانست ،زیرا این مسئله منحصر به بیخدایی نیست در
میان خداباوران نیز مشابه همین گزاره صادق است:
۱ـ احتمال این زیاد است که اگر شخصی خداباور باشد ،شخصیتی با اخالقمداری باال نداشته باشد.
حال آیا  )۲درست است؟ اگر درست باشند آنگاه  ۳نادرست خواهد بود .چرا؟ شواهد عینی در مورد این ادعا
بسیار گسترده هستند و تفسیر آنها دشوار است .قطعاً برخی از مطالعات نشان میدهند بین مذهب و ارتکاب جرم ،
رفتار انسانگرایانه و تخلﻒ ارتباطی وجود ندارد ،یعنی بیخدایان دست کم اگر از خداباوران اخالقمدار تر نباشند
حداقل به اندازه آنها اخالقمدار هستند .بعنوان مثال تحقیقی توسط گرسوچ و الشیر ( Gorsuch and
 )Aleshireکه تا سال  ۱۱٩۴در مورد میزان باورمندی به مسیحیت و تبعیض های قومی انجام گرفته بود نشان
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داد که افرادی که کمتر در فعالیتهای کلیسایی شرکت میجویند بیش از کسانی که بسیار در این فعالیت ها شرکت
میجویند رفتاری همخوان با تبعیض های قومی از خود نشان میدهند و کسانی که فعالیت زیادی در این زمینه
دارند به همان اندازه از تحمل های قومی (بر خالف تبعیض های قومی) برخوردار هستند که افرادی که اساساً به
کلیسا نمیروند اینگونه هستند .نتیجه این تحقیق این بود که «داشتن موقعیتی ارزشی و قوی که به شخص اجازه
میدهد خود را خارج از ارزشهای سنتی جامعه قرار دهد ،در بروز دادن تحمل های قومی نقشی کلیدی را بازی
میکند و افراد بسیار مذهبی به همان اندازه از این ارزشها برخوردار هستند که افراد غیر مذهبی» بنابر این گرسوچ
و الشیر توصیه کرده اند که مذهبیون به همان اندازه اخالقمدار هستند-حداقل در مسئله تحمل قومی که غیر
مذهبیون اینگونه هستند .همچنین همانگونه که ادلﻒ گرانبوم ( )Adulf Grunbaumاشاره کرده است ،در
ایاالت متحده امریکا تقریبا  %۱٠اجتماع به خدا معتقد هستند ،و در مقایسه با برخی کشورهای اروپایی بویژه
کشورهای اسکاندیناوی که کمتر از  %۵٠مردم به خدا اعتقاد دارند ،ایاالت متحده آمار بیشتری از خودکشی و قتل
و غیره را دارد.
اما در مورد  ،۳در حال حاضر شواهد مستقیمی که بتوانند نشان بدهند  ۳نادرست است وجود ندارد ،از طرف
دیگر شواهد معتبر برای اﺛبات  ۳نیز وجود ندارد و در غیاب شواهد برای اﺛبات  ۳میتوان گفت  ۳قابل شک است.
اما حتی اگر  ۳را قبول کنیم این نیز نمیتواند به خودی خود نشان دهد که ارتباط مستقیمی میان بیخدایی و
اخالقمداری وجود دارد ،زیرا ممکن است عوامل و خصایص دیگری در این شواهد نقش داشته باشند .بنابر این به
نظر میرسد هیچکدام از این  ۳ادعا که معموالً توسط خداباوران مطرح میشوند نمیتوانند درست باشند و بیخدایان
نیز میتوانند اخالقمدار باشند .در میان برخی از حیوانات که بصورت گروهی زندگی میکنند مکانیزم های بسیار
دقیق دفاع از حریم گروه جانوری ،تﻐذیه جانورانی که مریض میشوند ،تربیت کودکان برای زندگی بهتر و غیره
وجود دارد که تمام این موارد به نوعی اخالقمداری به شمار میروند ،بنابر این به نظر میرسد اخالق ارتباطی با
خداباوری و دین نداشته باشد ،مگر اینکه خداباوران معتقد باشند حیوانات نیز به دلیل خداباوری اخالقمدار
هستند ،که در اینصورت ،آنها باید این مسئله را اﺛبات کنند و این اﺛبات بسیار جذاب خواهد بود.
اما بدون توجه به اینکه این شواهد وجود دارند یا نه ،دلیل اینکه خداباوران گمان میکنند بیخدایی با اخالقمداری
ناسازگاری دارد چیست؟ معموالً این اتهام ارتباطی تنگاتنﮓ با معاد دارد ،بیشتر خداباوران وقتی میگویند بیخدایان
بی اخالق هستند ،صحنه روز محشر را در ذهن خود تصور میکنند که در مقابل دادگاه الهی ایستاده اند و یک
موجود مطلقاً عالم و عادل در مورد اعمال آنها قضاوت میکند .آنگاه تصور میکنند که بیخدایان به چنین
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ماجرایی معتقد نیستند پﺲ دیگر دلیلی برای اخالقمدار بودن در دیدگاه بیخدایان وجود ندارد .این مسئله را میتوان
بصورت زیر فرمولیزه کرد:

استدالل الﻒ:
 .۱اگر مردم باور نداشته باشند که خدا وجود دارد ،آنگاه آنها دیگر دلیلی برای اعتقاد به اینکه «رفتار کردن بر
اساس اخالقیات عینی بطور مستقیم باعﺚ پاداش گرفتن آنها خواهد شد و رفتار کردن علیه اخالقیات عینی بطور
مستقیم سبب مجازات شدن آنها نخواهد شد» ،نخواهند داشت.
 .۲اگر مردم دالیلی برای باور به اینکه رفتار بر اساس اخالقیات عینی سبب پاداش گرفتن میشود و رفتار بر
خالف اخالقیات عینی سبب مجازات شدن میشود نداشته باشند ،دیگر انگیزه ای برای رفتار بر اساس اخالقیات
عینی نخواهند داشت.
 .۳اگر مردم انگیزه ای برای رفتار بر اساس اخالقیات عینی نداشته باشند ،آنها بر اساس اخالقیات عینی رفتار
نخواهند کرد.
 -۴بنابر این اگر مردم به خدا اعتقاد نداشته باشند ،بر اساس اخالقیات عینی رفتار نخواهند کرد.
اما از آنجا که نشان دادیم بیخدایانی نیز ممکن است از اخالقیات عینی پیروی کنند ،باید دست کم یکی از
فرضهای استدالل الﻒ نادرست باشد .فرض شماره  ۲مشکوک به نظر میرسد .مسلماً کسانی وجود دارند که پایبند
به اخالقیات عینی هستند و دلیل این پایبند بودنشان اعتقاد به پاداشها و مجازات های الهی نیست بلکه آنها به دلیل
خوب بودن درونی و ارزش اخالقی این اخالقیات و همان مسئله کسب شادی و سود بدانها پایبند هستند .مثال یک
پزشک محقق ممکن است تمام باقیمانده عمر خود را صرف تحقیق بر روی نوعی از سرطان بکند تنها برای اینکه
آن سرطان را از بین ببرد زیرا او تمایل و اشتیاق شدیدی برای از بین بردن شر دارد و سرطان را یک شر طبیعی
میداند .همچنین ممکن است برخی از افراد به دلیل پاداشها و مجازاتهای مادی پر انگیزه شوند .مثال یک میلیونر
ممکن است میلیونها دالر پول را به سازمانهای خیریه کمک کند تا به پرستیژ و آبروی خود بیافزاید و یک شخص
محتاط ممکن است از ترس اینکه دستگیر شود دست به دزدی نزند لذا اجر اخروی تنها انگیزه انسانها برای پیروی
از اخالقیات نیست و بدیل های دیگری نیز ممکن است تصور شوند.
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فرض سوم نیز واقع گرایانه به نظر نمیرسد ،بسیاری از مردم ممکن است انگیزه چندانی برای پیروی از اخالقیات
عینی نداشته باشند اما از روی عادت و یا تربیت و هنجار های اجتماعی اخالقمدارانه رفتار کنند .از طرف دیگر نیز
روشن است که همه کسانی که به خدا معتقد هستند و دیندار هستند نیز اخالقمدار نیستند؛ مسلماً برخی از معتقدان
به خدا قاتل ،کودک آزار ،زن ستیز ،آدمکش ،خائن و دزد هستند .حتی در مورد خداباوران اخالقمدار نیز نمیتوان
اطمینان داشت که اخالقمدار بودن آنها بخاطر خداباوریشان و پاداش و مجازات های الهی باشد .اگر آقای الﻒ به
همسرش خیانت نکند ،آیا این عمل او بخاطر باور او به معاد است یا به دلیل عشق او به همسرش و احترامی که
برای او قائل است؟ رفتار او ممکن است انگیزه او را از خیانت نکردنش نشان ندهد ،حتی ممکن است او خود نیز
از انگیزه خود آگاه نباشد بنابر این روشن است که  ۳نیز مردود است و ممکن است گاهی انسانها بدون داشتن
انگیزه از اخالقیات عینی پیروی کنند.
مشکل دیگری که این استدالل دارد این است که پاداش و مجازات اخروی در همه ادیان و مذاهب و قرائتهای
مختلﻒ دینی از ادیان لزوما و تنها بر اساس رفتار انسانها در این دنیا نیست .بسیاری از مسیحیان معتقدند کسانی که
مسیﺢ را بعنوان خدایشان پذیرفته باشند به بهشت میروند و باقی مردم بدون توجه به رفتارشان به جهنم میروند .در
تشیع و قرائتهای صوفیانه از اسالم نیز تقریباً همین مسئله به چشم میخورد .حتی در دیدگاه اصولگرایانه نیز برخی
اعمال آنقدر ﺛواب دارند که میتوانند هر گناه دیگری را از بین ببرند و شخص مجرم را راهی بهشت کنند ،مثال
شهدا بدون حسابرسی به بهشت میروند ،نماز جماعت و یک دسته کارهای دیگر ﺛوابهای بسیار زیادی دارند و
غیره .این مسئله مهم نه تنها استدالل باال را رد میکند بلکه از ضعﻒ های بزرگ اخالقیات دین محور است.
استدالل الﻒ آنقدر در نظر برخی از متکلمین مسیحی که در این زمینه فعال تر از سایرین هستند مشکوک و
ضعیﻒ است که برخی از آنها از آن دست برداشته اند و ادعاهای پخته تر دیگری را مطرح میکنند .یکی از این
ادعاها آن است که خداباورانی میگویند :بیخدایان باید عدم وجود عدالت نهایی در جهان را بعنوان یک تراژدی
بزرگ به رسمیت بشناسند که باعﺚ میشود اخالقمدار زندگی کردن بی معنی باشد .بنابر این استدالل انسانهای
خوب و اخالقمدار همیشه پیروز و سعادتمند نمیشوند و انسانهای بد و فاسد االخالق در بسیاری از اوقات پیروز
میشوند .هرگاه خوب زندگی کردن و اخالقمدار بودن سعادت ،پیروزی و رفاه را به همراه نداشته باشد ،آنگاه
بخشی از انگیزه های انسانها برای خوب زیستن از آنها گرفته شده است .تنها خدا ،یعنی یک موجود شکست
ناپذیر با قدرت و عدالت کامل خود است که میتواند این مسئله را تضمین کند که اگر خوب زندگی کنید
سعادتمند خواهید شد .اگر کسی اصول اخالقی عینی داشته باشد اما دالیل خوبی برای دنبال کردن اصول اخالقی
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عینی اش نداشته باشد ،میتوانیم بگویم که او اصول اخالقی نابخردانه ای دارد .این استدالل را اینگونه میتوان
فرمولیزه کرد:

استدالل ب:
 .۱اگر خدا وجود نداشته باشد آنگاه تضمینی وجود نخواهد داشت که عدالت بر بی عدالتی و خوبی بر بدی پیروز
خواهد شد.
 .۲اگر تضمینی برای پیروزی خوبی بر بدی و عدالت بر بی عدالتی وجود نداشته باشد ،آنگاه اخالقیات عینی بی
معنی خواهند شد.
 .۳اگر اخالقیات عینی بی معنی باشد ،آنگاه پیروی از اخالقیات عینی نابخردانه است.
 .۴بنابر این اگر خدا وجود نداشته باشد ،آنگاه پیروی از اخالقیات عینی نابخردانه است.
نتیجه استدالل ب بر خالف استدالل الﻒ با وجود بیخدایان با فضیلت و اخالقمدار در تناقض نیست ،زیرا فرض ۴
سازگار با وجود افرادی اخالقمدار و دارای فضیلت است که دالیل عقلی خوبی برای اخالقمدار و با فضیلت بودن
ندارند اما نابخردانه اخالقمدارند .علی رغم اینکه استدالل ب از استدالل الﻒ پخته تر است اما همچنان مشکل ساز
است .نخست اینکه در پذیرش برخی از فرضهای نهانی این استدالل دشواری هایی وجود دارد ،برای نمونه به نظر
میرسد این استدالل فرض میکند که وجود دنیایی ما کامالً ناعادالنه است و این بی عدالتی را تنها میتوان با وجود
آخرت جبران کرد .فرض  ۱پرسشی مبنی بر انگیزه های خدا برای خلق کردن دنیایی ناعادالنه یا دستکم اجازه
دادن به وجود بی عدالتی در این دنیا را بر می انگیزد ،اما چرا دنیای سکوالر و زمینی ناعادالنه است در حالی که
آخرت عادالنه است؟ وجود بهشت نشان میدهد که انتخاب اخالق با دنیایی بهتر از دنیای ما سازگار است ،پﺲ
چرا خدا دنیای ما را «بهشت گونه» تر نیافریده است؟ فرض  ۲باید باعﺚ شود که خداباوران در لزوم مبارزه با بی
عدالتی در زندگی سکوالر ما شک کنند! اگر عدالت کامل در زندگی اخروی حاصل میشود اساساً چرا باید برای
زدودن بی عدالتی در دنیا و در حال حاضر تالشی کرد؟ طرح این مسئله از جانب خداباوران همانند این است که
آنها تیری به سوی پای خود رها کنند و مسئله ای را مطرح کنند که گریبان خود را پیش از دیگران میگیرد .این
دیدگاه خود یک دیدگاه ضد اخالقی بسیار وحشتناک است ،برای نمونه دژخیمان نظام جمهوری اسالمی این
مسئله را زیاد مطرح میکردند که «اکنون ما اینها را اعدام میکنیم ،اگر بیگناه باشند به بهشت میروند و اگر گناهکار
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باشند کمتر در آن دنیا عذاب میشوند» ،آری باور به معاد در بسیاری از موارد حیات دنیوی انسانها را ضایع میکند،
برای نمونه اسالمگرایان کودکان را که به عشق شهادت مسلﺢ شده اند بر روی مین میفرستند و این کودکان با آن
امید روی مین میروند و یا کمربند های خودکشی خود را منفجر میکنند که در آن دنیا دستشان به حوری های
بهشتی برسد ،لذا این مسئله نه تنها امتیاز خداباوری بر بیخدایی نیست بلکه نقطه ضعﻒ آن است و زندگی
خداباوران را تهی از معنی میکند و دین را به افیون تبدیل میکند چون پیروزی عدالت بر بی عدالتی را تضمین شده
میپندارد و انگیزه را از انسانها برای کسب عدالت و نیک کرداری میگیرد!
گذشته از این مشکالت و پرسشهای اساسی که در مورد فرضهای نهان در این استدالل مطرح میشوند ،فرض ۲
اشکاالتی دارد .عدم وجود تضمین میتواند به این معنی باشد که پیروزی کردار عادالنه بر کردار شر ،نا مسلم و غیر
قطعی است! حال چرا اینکه پیروزی عدالت بر شر ممکن و نه قطعی است برای خداباور مدعی استدالل ب کافی
نیست؟ برای نمونه یک مصلﺢ سکوالر که به ستیز با بی عدالتی های اجتماعی بر میخیزد ،در بسیاری از اوقات به
اینکه ستیز و تکاپویش یقیناً نتیجه مثبت خواهد داد ،باور ندارد ،اما همین که امکان تحصیل این نتیجه مثبت وجود
دارد ،هرچند این امکان بسیار کم باشد ،همین امکان کم وی را برای این تکاپو بسیار پرانگیزه میکند و دلیلی
بسیار قوی به وی برای تالش و تکاپو و ستیز با بی عدالتی میدهد .باور داشتن به اینکه احتمال پیروزی هرچند
اندک وجود دارد ،این افراد را اغلب علیه آن چیزی که بسیار محتمل تر (پیروزی بی عدالتی های اجتماعی) است
پر انگیزه میکند .یک مصلﺢ اجتماعی آنقدر برای هدفش ارزش قائل است که حتی امکان بسیار پایینی برای
پیروزی ،دلیلی بسیار بزرگ برای ادامه و انجام اصالحگری به او میدهد .با توجه به پیچیدگی های دنیا و تحوّالت
غیر قابل پیشبینی و حتی گاهی غیر قابل توصیﻒ ،دانستن اینکه پیروزی اخالق سکوالر در دنیا بر شر غیر ممکن
است با هر میزان از اطمینان برای ما بسیار نادر است .این بی اطمینانی هنگامی که با ارزش بسیار باالی پیروزی
اخالقی ترکیب میشود یقیناً انگیزه بسیار باال و کافی و دلیلی بسیار قوی را میتواند برای کردار اخالقمدارانه و
زیستن با فضیلت ایجاد کند پﺲ بر خالف  ۲غیر قطعی بودن پیروزی خوبی بر بدی سبب بی انگیزه بودن آدمی
برای اخالقمدار بودن نمیشود.
با اینحال فرض کنید که بیخدایان میتوانستند بطور قطعی بدانند که شر در هزاره آینده پیروز خواهد شد .برای
نمونه تصور کنید ما میدانیم که دسته ای از دیکتاتور ها که باعﺚ میشوند هیتلر و استالین و خمینی در مقایسه با
آنها فرشته به نظر بیایند حاکمان زمین در هزاره آینده باشند و در طول این هزار سال ،شکنجه ،مرگ و برده داری
حاکم خواهد بود .همچنین فرض کنیم که بطور قطع میدانیم تمام آﺛار حیات بر روی کره زمین در اﺛر یک
هولوکاست اتمی در سال  ۳٠٠٠از بین خواهد رفت .چرا این فرضها باید این معنی را برسانند که مردم دیگر نباید
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اخالقمدار و دارای فضل باشند؟ آیا شهامت و شجاعت برای نجاتی اخالق پسندانه در این دوران ارزش و فضیلتی
بنیادین و اساسی و ارزشمند نیست؟ آیا تشریک دلسوزی ها و نیکوکاری بین مردم به آنها در راه مبارزه با حاکمان
خونخوار و شرایط بد یاری نمیرسانند؟ آیا بشر به دانستن اینکه چگونه میتوان در زمینی اینچنین جهنمی زیست
کند نیازی نخواهد داشت و از این منبع به شادی و سود نخواهد رسید؟ افزون بر این ،علی رغم این واقعیت که
بنابر فرضیه ما ،سرانجام نیکی بر بدی پیروز نخواهد شد ،عدالت سرانجام پیروز نخواهد شد و جامعه در نهایت
بسیار ناعادالنه خواهد بود؛ افراد بافضیلت و اخالقمدار ممکن است در گوشه ای از تاریخ و جﻐرافیای این جهان
بی عدالت ،جامعه ای عادالنه ایجاد کنند .مسلم است که کسی نمیتواند این حقیقت را که جامعه ای ناعادالنه که
در آن چشمه هایی از عدالت وجود دارد و مردمان خوب و اخالقمداری نیز ممکن است در آن یافت شوند بهتر از
جامعه بی عدالت بدون چنین افرادی است ،انکار کند و این مسئله نیز استدالل ب را دچار مشکل میکند.
یک نکته دیگر که با استدالل ب ارتباط دارد این است که میتوان استدالل کرد اگرچه فضیلت ارزشهایی درونی
نیز دارد ،باید آنرا تنها در قالب یک کل بزرگتر مورد توجه قرار داد ،بصورتی که ارزش فضیلت و اخالقمداری
زمانی تکمیل میشود که با چیزهای دیگر ترکیب شده باشد ،و این تکامل تنها در بینش دینی از جهان تضمین شده
است .برای نمونه خداباوران ممکن است بگویند اگر چه فضیلت و اخالقمداری ذاتاً دارای ارزشهایی است اما این
ارزش را تنها در قالب یک کل میتوان قبول کرد و آن دیدار و عشق به خداوند است که در زندگی اخروی
حاصل میشود .علی رغم بی پایه بودن چنین دیدگاهی یک بیخدا الزم نیست این گفته را رد کند ،او میتواند
بپذیرد که ارزش فضیلت اگر خدایی وجود داشته باشد ممکن است افزایش پیدا کند ،اما این به آن معنی نیست که
اگر خدایی وجود نداشته باشد اخالقمدار بودن و فضیلت داشت بی معنی و پوچ باشد و هدف ما هم نشان دادن
این مسئله است.
نتیجه میگیریم که اخالقمدار بودن و فضیلت داشتن بدون دانش به اینکه نیکی بر بدی سرانجام پیروز میشود میسر
است .حتی اگر ما بدانیم که سرانجام بدی بر نیکی پیروز میشود و بشریت بر اﺛر حوادث ناگوار نیست خواهد شد،
باز هم اخالقمدار بودن و فضیلت داشتن سودمند و با معنی است .افزون بر این فضیلت داشتن و اخالقمدار بودن
هنگامی که تنها احتمال پیروزی را بدهیم دارای ارزش میشود و ارزش باالی پیروزی برای آدمی انگیزه قوی و
کافی برای اخالقمدار بودن ایجاد میکند و نهایتاً اگر فرض کنیم فضیلت داشتن در دیدگاه خداباوری دارای
ارزش بیشتری از دیدگاه بیخدایی است ،حتی در آن هنگام نیز فضیلت ذاتاً و به خودی خود آنقدر به اندازه کافی
دارای ارزش است که آدمی را پرانگیزه کند.
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مسئله دیگر که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که در این دیدگاه بطور پنهانی از فرض بسیار بزرگتری
استفاده شده است و آن هم فرض وجود حیات اخروی یا معاد است .معاد هیچ ارتباط منطقی با توحید ندارد و
اﺛبات معاد نیازمند استداللها و مدارک و شواهدی است که خداباوران به سادگی نمیتوانند از کنار آن عبور کنند و
جواب قانع کننده ای برای اﺛبات آن و مسائل حاشیه ای همچون روح ندارند .این است که اساساً از آنجا که
خداباوری مستقل از معاد است و ربطی به آن ندارد ،یعنی اگر خدا وجود داشته باشد ممکن است معاد وجود
نداشته باشد و اگر خدا هم وجود نداشته باشد ممکن است معاد وجود داشته باشد (!) اساساً این بحﺚ بی ارتباط با
موضع بیخدایی است ،زیرا بیخدایی یک موضع فلسفی در قبال خدا است نه معاد .اگر چه با نادیده گرفتن این
ایراد اساسی نیز باز این استدالل ره به جایی نمیبرد .نتیجه نهایی آنکه این اتهام به بیخدایی وارد نیست و چنین
استداللهایی در اﺛبات این اتهام موفق نیستند.

اتهام دوم انشقاق حقایق اخالقی از حقیقت وجود خدا
خداباوران پﺲ از تفکر در مورد رفع اتهامی که در باال انجام شد ممکن است بپذیرند که اگر حقایق عینی اخالقی
وجود داشته باشند ،بیخدایان نیز ممکن است انگیزه کافی برای پایبند بودن به اصول اخالقی عینی داشته باشند ،اما
ادعا کنند که حقایق عینی اخالقی مشتق شده از وجود خدا هستند و اگر خدا وجود نداشته باشد حقایق اخالقی نیز
وجود نخواهند داشت لذا اساسا در دیدگاه بیخدایی حقایق اخالقی وجود ندارند که بیخدایان بخواهند به آنها
پایبند باشند ،لذا بیخدایی لزوماً بی اخالقی را نتیجه میدهد .در ارتباط با وجود حقایق عینی اخالقی و حقیقت
وجود خدا مسئله ای معروف به معمای ائوتوفرون ( )Euthyphroدر فلسفه وجود دارد که مربوط به یکی از
آﺛار ابتدائی افالطون است و در آن سقراط اندکی پیش از دادگاهی شدن با ائوتوفرون مردی که عالم دینی
محسوب میشده است روبرو میشود و از او میپرسد «آیا خدایان یک شخص مومن/پارسا و مقدس را دوست دارند
چون او مقدس و مومن است یا اینکه او مقدس و مومن است چون خدایان او را دوست دارند؟» .این پرسش
سقراط در واقع به ارتباط وجود خدا و وجود اخالقیات عینی ارتباط مستقیم پیدا میکنند .ریشه خوبی چیست؟ آیا
خوبی خوب است چون خدا آنرا اراده میکند یا اینکه خداوند خودش خوبی را اراده میکند؟ آیا خدا به خوبی امر
میکند یا خوبی چیزی است که خدا آنرا امر کرده؟ معموالً هر خداباوری معتقد است که «خدا خوب است» ،حال
این گزاره که یک صفت را به خدا نسبت میدهد در حقیقت به چه معنی است؟ ارتباط میان خدا و خوبی میتواند
یکی از حاالت زیر باشد:
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 -۱خدا خوب است -یعنی خوبی مستقل از خدا وجود دارد و خدا از خوبی پیروی میکند ،یعنی چیزهایی خوب
هستند و خدا آنها را خوب میداند و چیزهایی خوب نیستند و خدا آنها را خوب نمیداند ،در این صورت چه خدا
وجود داشته باشد چه نداشته باشد خوبی و بدی وجود دارند ،ارزشهای اخالقی بطور عینی وجود خواهند داشت و
در نتیجه اخالقیات عینی در دیدگاه بیخدایی نیز وجود خواهند داشت و از دیدگاه خداباوری دستورات الهی
دیگر منبع اخالقیات نیستند بلکه اطالعاتی در مورد اخالقیاتی که وجود دارند هستند و خود خدا نیز همچون ما
تابع اخالقیات است نه خالق آنها .همچنین این دیدگاه مشکلی را برای خداباوری بوجود می آورد و آن این است
که خدا در اینصورت دیگر خوبی را خلق نکرده است پﺲ دیگر او خالق همه چیز غیر از خودش نیست و افزون
بر خدا چیزهای قدیم دیگری نیز وجود دارند که اتفاقاً در ذاتشان به تعبیر خود خداباوران اوجب از خدا هستند و
این دیدگاه با بسیاری از دیدگاه های خداباوری از جمله اسالم در تناقض است.
 -۲خوب(ی از) خدا است -که در اینصورت وجود خوبی مشتق شده از وجود خدا است ،یعنی وقتی چیزی
خوب است که خدا آنرا خوب دانسته باشد و خدا هرچه را خوب بداند آن چیز خوب است .در این صورت دیگر
معنی ندارد که خداباوران خدا را خوب بدانند مگر اینکه بگویند خوبی خدا به این معنی است که او از آنچه خود
وضع کرده تخطی نمیکند که با خوب بودن تفاوت دارد ،مشکل دوم این است که بنابر این دیدگاه اگر خدا
میخواست که برای نمونه تجاوز و قتل عمد برای لذت و شکنجه افراد برای خنده فاعلین به این اعمال خوب باشند
آنگاه این چیزها خوب میبودند که بعید است کسی چنین چیزی را واقعاً باور داشته باشد .در این دیدگاه دستورات
خدا دل بخواهی و از روی هیچ منطق و اسلوبی نیستند پﺲ در واقع حقایق اخالقی نیستند و دلیلی ندارند ما حتی
آنها را بپذیریم ،دلیل اینکه باید از خدا پیروی کرد هم این نیست که او درست میگوید بلکه این است که او رئیﺲ
است یا بعبارت دیگر زورش از ما بیشتر است! از این مهمتر آن است که از این طریق دیگر اخالقیات عینی وجود
نخواهند داشت و چیزی به خودی خود خوب یا بد نخواهد بود بلکه خوبی و بدی به ذهن خدا بستگی خواهد
داشت ،و این همان چیزی است که خداباوران میخواهند به بیخدایی نسبت بدهند ،آنها میخواهند بگویند که
بیخدایی در تناقض با اخالقیات عینی است ،لذا در اینصورت آنها خود دچار این مشکل میشوند و این دیدگاه
خداباوری است که ناسازگار با اخالقیات عینی میشود نه بیخدایی .در میان متفکرین مسیحی لوتر ،کالوین و
کیرکگارد این دیدگاه را داشته اند.
 -۳خدا خود خوبی است -که این بی معنی است چون خوب بودن یک مفهوم است و خدا یک موجود است که
ادعا میشود مصداقی از مفهوم خوبی است ،حال چگونه میتوان بجای اینکه گفت یک موجود مصداق یک مفهوم
است ادعا کرد که یک موجود خود یک مفهوم است ،یعنی مفهوم را بجای برابر قرار نهادن با صفات یک موجود
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با ذات آن برابر نهاد ،یعنی مثالً بجای اینکه گفت سیب قرمز است گفت سیب قرمزی (قرمز بودن) است .همچنین
در صورتی که خدا خود خوبی باشد آنگاه گزاره «خدا خوب است» برابر و هم معنی با «خدا خدا است» میشود که
عبارتی بی فایده است و بدیهی است که هر چیزی خودش است! و اگر برای رفع این مشکل گفته شود که برابری
خدا با خوبی ،برابری ذات او با خوبی نیست بلکه حاکی از یک صفت یا خصیصه در ذات خدا است ،آنگاه در
واقع خداباور باز هم همان حالت  ۲را تایید کرده است نه  .۳همچنین این پرسش اساسی پیش می آید که ذات
خدا را چه تشکیل میدهد آیا او ذات خود را از روی اختیار انتخاب میکند (آنگاه حالت  )۲یا اینکه این ذات از
عوامل واالتری ریشه میگیرند و او به جبر ذات خود را داراست (آنگاه )۱؛ لذا چنین سخنی مشکل را حل نمیکند
بلکه صورت مسئله را از خدا به ذات خدا تﻐییر میدهد (آیا خدا خوب است چون ذاتش خوب است یا ذات خدا
خوب است چون خدا آنرا دارد؟) و پاسخ درستی به پرسش مطرح شده نمیدهد .این حالت را معموالً متکلمین
مسیحی برمیگزینند.
برترند راسل این مسئله را در کتاب «چرا من یک مسیحی نیستم» اینگونه مطرح کرده است:
اگر شما کامالً اطمینان دارید که میان خوب و بد تفاوتی وجود دارد ،آنگاه شما در این موقعیت قرار میگیرید :آیا
این تفاوت معلول اراده خدا است یا نه؟ اگر مبتنی بر اراده خدا است ،آنگاه برای خود خدا دیگر تفاوتی میان
خوب و بد نیست ،و دیگر عبارت «خدا خوب است» بی معنی است .اما اگر شما نیز همچون متکلمین بگویید
«خدا خوب است» آنگاه باید قبول کنید که خوبی و بدی جدا و مستقل از اراده خدا وجود دارند ،زیرا اراده های
خداوند خوب هستند و این خوبی ناشی از آن نیست که این اراده ها از جانب خدا هستند و اگر شما اینرا بگویید
تایید کرده اید که خوبی و بدی از جانب خدا بوجود نیامده اند بلکه در ذاتشان منطقاً مقدم بر خدا هستند.
افزون بر این مسئله که به تمامی خداباوران مربوط میشود و در باورهای آنها اخالل ایجاد میکند در منابع برخی از
دیدگاه های خداباوری ویژه میتوان دریافت که به وجود اخالقیات مستقل از وجود خدا اشاره شده است .برای
نمونه به آیه زیر از قرآن توجه کنید:

سوره اعراف آیه ۲١
وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَیْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا یَﺄْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
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ترجمه [ :و هنگامی که کار زشتی انجام میدهند میگویند پدران خود را بر این عمل دیدیم ،و خداوند بما دستور
داده است! بگو خداوند (هرگز) دستور به عمل زشت نمیدهد آیا چیزی بر خدا میبندید که نمیدانید؟ ]

در این آیه به مردمی اعتراض میشود که اعمال بدی را انجام میدهند و در توجیه اعمال خود میگویند که خدا آنها
را به انجام چنین اعمالی دستور داده است ،و گفته میشود که خدا دستور به عمل زشت نمیدهد ،این بدان معنی
است که عمل زشت و در نتیجه زشتی و خوبی (حسن و قبﺢ) جدا از خدا وجود دارند و این خدا است که دستور
به خوبی میدهد نه اینکه دستور خدا خوب باشد ،یعنی برای فهمیدن اینکه آیا عملی را خدا توصیه کرده یا نه باید
دید که آن عمل خوب است یا نه ،به عبارت دیگر قرآن حالت  ۱از حاالت مطرح شده در باال را درست دانسته
است ،لذا مسلمانان بنابر این آیه هرگز نمیتوانند ادعا کنند که حقایق اخالقی مشتق از حقیقت وجود خدا هستند و
این اتهام ربطی به مسلمانان ندارد.
برخی دیگر از خداباوران منظورشان از طرح این اتهام آن است که اگر کسی برای ما مشخص نکند چه چیزی
درست است و چه چیزی درست نیست آنگاه ما ابزاری در اختیار نداریم که درستی یا نادرستی چیزی را با آن
مشخص کنیم ،بنابر این بدون وجود یک مرجع نمیتوان چیزی یا عملی را خوب و بد دانست ،مثالً اگر خدایی
وجود نداشته باشد که به انسانها بگوید شکنجه کردن فرد بیگناه تنها برای لذت بردن کاری بد است ،انسانها
نمیتوانند خود این را درک کنند! این دیدگاه نیز با آنچه در باال مطرح شد از ارزش تهی میشود و مشکل بزرگ
دیگر آن این است که وجود خدا به معنی این نیست که این خدا صحبت هم میکند یا کتابی را به کسی دیکته
میکند ،خدایی که در این دیدگاه مطرح میشود مشخصاً خدای ادیانی است که مبتنی بر «وحی» هستند و در نتیجه
چنین خداباوری پیش از مطرح کردن این ادعا باید «نبوت» را نیز اﺛبات کند در غیر این صورت دلیلی وجود ندارد
که یک خداباور معتقد باشد خدا در زمینه های کتاب نویسی هم فعالیت میکند ،اشکال دیگر این مسئله این است
که با تمامی تئوری های اخالق هنجاری غیر از «نظریه فرمان الهی» در تناقض است و تقریباً تمامی فالسفه اخالق با
چنین نظری مخالفت دارند زیرا بخش بزرگی از فلسفه اخالق به همین مسئله و تشریﺢ روشهای مختلﻒ برای
ارزشگزاری حقایق اخالقی اختصاص دارد و این نظر تنها هنگامی درست است که تمامی نظریه های اخالق
هنجاری را رد کند .شیوه های اخالق هنجاری سکوالر مختص بیخدایان نیستند و خداباوران نیز مجبورند از آنها
پیروی کنند و هیچکدام از این شیوه ها اینگونه کار نمیکنند که عملی را خوب یا بد بدانند چون فالن شخص و یا
فالن مرجع آنرا خوب یا بد دانسته است بلکه همانطور که توضیﺢ داده شد یا بر اساس ذات آن عمل و یا بر اساس
نتایﺞ آن در مورد آن قضاوت میکنند .افزون بر این مشکل بزرگ دیگر آن است که روش معتبر و علمی درستی
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که بتوان به یاری آن با فرض اینکه خدا وجود دارد و صحبت هم میکند دریافت که کدام سخن از خدا است و
کدام سخن از خدا نیست پی برد .همچنین بنابر آیه مطرح شده در باال مسلمانان نمیتوانند مدعی چنین چیزی بشوند
و در نهایت این موضع یکی از سخیﻒ ترین و خطرناک ترین و حقیقتاً ضد اخالقی ترین مواضعی است که یک
انسان میتواند در قبال اخالق اتخاذ کند و برای درستی گزاره های اخالقی مرجعی غیر از ذهن انسان در نظر بگیرد.
فاجعه آمیز ترین اتفاقاتی که در تاریخ افتاده است زمانی انجام گرفته است که قضاوتهای اخالقی بجای اینکه بین
دو گوش انجام بگیرند بین دو جلد یک کتاب از جانب افراد تک کتابی انجام گرفته اند .توضیحات و استداللهای
بیشتر در این زمینه در نوشتاری با فرنام «آیا دین ضامن اخالق در اجتماع است» آمده است .بیشتر اوقات چنین
مطالبی از جانب کسانی گفته میشود که با نظریه های اخالق هنجاری آشنایی ندارند و طبیعتاً در صورت آشنا
شدن با این تئوری ها متوجه میشوند که راه های معتبر تری برای تشخیص ارزش حقیقی گزاره های اخالقی وجود
دارد .گروهی ممکن است در پاسخ به این مسئله بگویند عقل آدمی کامل نیست که البته این سفسطه در نوشتاری
با فرنام «عقل آدمی کامل نیست!» نقد شده است.
افزون بر این ایراد ها ،اگر به جهان واقعیت نگاهی بکنیم میبینیم که خداباوری در مناطق مختلﻒ اصول اخالقی
مختلفی را «مشتق» کرده است ،انسانها بیشتر بر اساس باورهای اجدادشان ادیان را انتخاب میکنند و به همین دلیل
است که بیشتر ساکنین شهر میالن مسیحی هستند و بیشتر ساکنین مدینه مسلمان هستند .از طرفی دیگر دین ظاهراً
نتیجه اخالق خدامحور است ،و ادیان مروج اصول اخالقی متفاوت و گاهی کامالً متضاد با یکدیگر هستند ،با در
نظر گرفتن این واقعیت ها به این نتیجه میرسیم که در واقع خداباوری در عمل نه تنها یگانگی و عینیت در
اخالقیات را نتیجه نمیدهد بلکه دقیقاً برعکﺲ آن ذهنی بودن اخالقیات و اختالفات فاحش بر سر مسائل اخالقی
را نتیجه میدهد.از آنجا که اخالقیات یک بیخدای اهل میالن و یک بیخدای اهل مدینه بر اساس خرد آنها و
واقعیت ها است ،آنها میتوانند به سادگی بر سر مسائل اخالقی به توافق برسند چون مشترکات آنها محکمترین
مبناهای ممکن فکری است ،اما از آنجا که اصول اخالقی یک مسیحی و یک مسلمان مبتنی بر اسطوره های نژادی
و قومی و جﻐرافیایی و باورهای خرافی و اباطیل به ارث رسیده به آنها از اجدادشان است ،آنها در نهایت مروج و
هوادار دو گروه از اصول اخالقی کامالً مجزا و مختلﻒ از یکدیگر خواهند بود .لذا اینکه خداباوران تصور میکنند
با وجود داشتن خدا مسئله اخالق حل میشود و اخالقیات عینی میشوند کامالً غیر واقع بینانه است زیرا سخنانی که
این خدا گفته است یا دیکته کرده است از نظر باورمندان آن کامالً متفاوت هستند ،حال آنکه اصول عقلی و
واقعیت ها همه جا یکسان هستند .در نتیجه خداباوری در عمل در دنیا موجب ترویﺞ ذهنی گرایی در اخالقیات
میشود و خداباوران همان مشکلی را در جهان پدید می آورند که گمان میکنند گسترش بیخدایی آن مشکل را
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بوجود می آورد .چنین مسئله ای در جامعه پلورالیست غربی که برای تفاوت باورها و اندیشه ها احترام قائل است
و طیﻒ های فکری مختلفی را سخاوتمندانه و بزرگوارانه میزبانی میکند نه تنها نا کار آمد بلکه مرگ آساست.
افزون بر اختالفات بین دینها ،درون هر دین هم تفاسیر و قرائت های مختلفی از اصول اخالقی وجود دارد ،کسانی
وجود دارند که با پیروی از اصول اخالقی مسیحیت تمام عمر خود را وقﻒ رسیدن به بیماران و تهی دستان میکنند
و کسانی هم وجود داشته اند که دانشمندان را با پیروی از همان اصول اخالقی مسیحی سوزانده اند و غیر مسیحیان
را شکنجه کرده اند و میلیونها سرخ پوست را کشته اند ،و این در هر دینی رایﺞ است .لذا کم مسئله ای نیست
دریافتن اینکه اگر خدا وجود دارد امروز چه وضعیت روحی دارد ،روی عادت ماهانه اش است و قاسم الجبارین و
مکار است یا خوشحال و خوش اخالق و سر کیﻒ و در حالت رحمان و رحیم خود است ،و از روی این وضعیت
روحی اش چه میگوید و از ما چه میخواهد و به تعداد دینداران عالم برای این پرسش ،پاسخ وجود دارد! پﺲ
گفتن اینکه خدا منبع اخالق است نه تنها هیچ مشکلی را حل نمیکند بلکه باعﺚ میشود میلیاردها اصول اخالقی که
همگی مبتنی بر حماقت آدمی است در تفسیر وضعیت روحی خدا و آنچه امروز از آدمی انتظار دارد و میخواهد
بوجود بیاید و این خود موجب آنارشیسمی وحشتناک است و اگر سکوالریسم در جهان نبود خداباوران یکدیگر
را همچنان میخوردند و به زن و بچه یکدیگر تجاوز میکردند یا آنها را به بردگی میگرفتند و اینرا نیز خواست
خدایانشان میدانستند و مدنیتی که امروز در جهان وجود دارد در واقع حاصل فرود آمدن پتک پوالدین
سکوالریسم بر سر اخالقیات دینی و خدامحور است .در واقع خود خدا هرگز (به فرض وجود) اصول اخالقی
معین و روشن و دقیقی را بر روی زمین نفرستاده است ،بلکه همواره عده ای سیاست مدار و پادشاه و رهبر و
روحانی و ارتشی هستند که ادعا میکنند خدا گفته است چنین کنید و چنان کنید .نمونه روشن از این اختالفات را
میتوان میان تشیع و تمامی ادیان و مذاهب جهان دید .در تشیع یک مرد میتواند برای نیم ساعت با یک زن ازدواج
موقت کند و با او تماس جنسی برقرار کرده و پولی به وی بدهد و خدای تشیع به گفته مراجع دینی تشیع از اینکار
تازه خوشش هم می آید ،حال آنکه این عمل در تمامی مذاهب دیگر اسالم و تمامی ادیان دیگر فوق العاده زشت
و ممنوع دانسته میشود .لذا خداباوری و دین نه تنها اخالق را کمکی نمیدهند بلکه آنرا ویران میکنند؛ و جا دارد
حتی خداباورانی که عقلشان هنوز به اندازه متحجران دینی تخریب نشده است نیز به این مسئله پی ببرند و رفتار
خود را بجای خدامحور کردن خردمحور کنند و دستکم دینشان را محدود به اسطوره ها و مزخرفاتی کنند که
روی رفتار آنها تاﺛیری نمیگذارد و تنها خرد و واقعیت را منبع رفتار خود بدانند نه مزخرفات دینیشان را و در نتیجه
شریعت و قوانین دینیشان را به سطل آشﻐال بیاندازند.
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پﺲ از طرح این مسائل مقدماتی اکنون شایسته است که به یکی از استداللهای مطرح شده در وارد کردن این
اتهام بپردازیم .این استدالل که به نظر میرسد مهمترین استدالل خداباوران باشد ،استدالل از اقتضاء
( )Expediencyنام گرفته است .این استدالل تالش میکند بگوید که اعمالی نظیر شکنجه ،برده داری ،تنبیه
بیگناهان و غیره وجود دارند که از نظر اخالقی باید در هر شرایطی و به هر صورتی مطلقاً ممنوع باشند .این
استدالل همچنین میگوید که در دیدگاه اخالقی خداباوری این ممنوعیت ها وجود خواهند داشت ولی بیخدایان یا
باید بر شهود و کشﻒ ذهنی در این موارد قضاوت اخالقی کنند یا اینکه از روی نتیجه گرایی به محاسبه نتایﺞ این
اعمال بپردازند .استدالل اینگونه ادامه پیدا میکند که از آنجا که روش اخیر تنها نسخه ای بسیار سفت و سخت از
سودمندگرایی ( )Utilitarianismاست که در آن هر چیزی در شرایط خاصی ممکن است از نظر اخالقی
توجیه پذیر باشد ،در نهایت تحلیل سکوالرها از اخالق مبتنی بر اقتضاء و مصلحت است .همچنین تکیه بر شهود
های ذهنی نیز مبتنی بر عواطﻒ ذهنی است ،توسل به نتایﺞ کامالً مبتنی بر اقتضاء خواهد بود .استدالل از اقتضاء را
میتوان به این صورت فرمولیزه کرد:

 -۱اگر وجود اخالقیات عینی بدون وجود خدا ممکن است ،آنگاه ممنوعیت جدی در قبال برخی اعمال ناشایست
ضرورت دارد.
 -۲اگر ممنوعیت در قبال برخی از اعمال ناشایست ضرورت دارد ،آنگاه اخالق سکوالر نباید مبتنی بر شهود و
کشﻒ ذهنی یا سودمندگرایی باشد.
 -۳ولی اخالق سکوالر یا باید مبتنی بر شهود و کشﻒ ذهنی باشد یا مبتنی بر سودمندگرایی.
 -۴بنابر این وجود اخالقیات عینی بدون وجود خدا محال است.
اجازه بدهید این فرض را درست بپنداریم که کشﻒ و شهود ذهنی نمیتواند مبنایی قابل قبول برای اخالقیات عینی
باشد و روی وجه سودمندگرایی استدالل تمرکز کنیم .با توجه به تقریر باال ،استدالل از اقتضاء مشکالت زیادی
دارد ،نخستین مشکل این است که کل این استدالل بی ارتباط با اخالقیات عینی به نظر میرسد .استدالل بطور نهانی
فرض میکند که سودمندگرایی مبتنی بر حقایق اخالقی نیست و بنابر این سودمندگرایان نمیتوانند به اخالقیات
عینی باورمند باشند .اما پرسشگری در مورد سود مبتنی بر حقایق اخالقی هستند هرچند ممکن است این حقایق
همان نوع حقایق اخالقی مورد نظر فرد خداباور مدعی این استدالل نباشند .همانطور که در معرفی مختصر
سودمندگرایی گفته شد نظر سودمندگرایان این است که حقایق اخالقی کامالً مبتنی بر نتایﺞ ناشی از رخ دادن
۲۱7

فصل چهارم  :بیخدایی

بیخدایی مدرن

اعمال هستند .این استدالل باید فرض کند که حقایق اخالقی مبتنی بر نتایﺞ هستند .این فرض ممکن است درست
یا نادرست باشد اما هیچ چیز را در مورد سازگار بودن یا نبودن حقایق اخالقی عینی با بیخدایی نشان نمیدهد!
مشکل دوم این استدالل آن است که به نظر میرسد این استدالل بررسی های اصولی اخالقی را با استداللهایی که
مبتنی بر محاسبه نتایﺞ نیستند برابر میگیرد ،اما سودمندگرایی خود مبتنی بر اصولی اینچنین است .برای نمونه ،یک
اصل اخالقی سودمندگرایی میتواند این باشد که هر عملی باید لذت بیشتری نسبت به دردی که پدید می آورد،
پدید بیاورد .مطمئناً این دیدگاه ممکن است با دیدگاه خداباوری سازگار نباشد ،اما هیچ چیزی را در مورد اینکه
اخالقیات از دیدگاه بیخدایی مبتنی بر اصول هستند یا نیستند نشان نمیدهد.
مشکل سوم این استدالل آن است که فرض میکند شکنجه ،برده داری و تنبیه کردن بیگناهان در هر شرایطی
نادرست هستند .اما بر خالف آنچه منتقدان ادعا میکنند ،این اعمال ممکن است در برخی از شرایط درست و
اخالقی باشند .برای نمونه به این وضعیت فرضی توجه کنید :فرض کنید یک موجود فضایی شرور شما را مجبور
میکند که کاری وحشتناک همانند شکنجه دادن یک کودک را انجام دهید .این موجود فضایی به شما این دو
اختیار را میدهد که یا کودک را به سختی شکنجه کنید یا او تمام زمین را نابود میکند .آیا در چنین وضعیتی
شکنجه کردن کودک کاری اخالقی نیست؟
مشکل دیگر این استدالل آن است که فرض میکند سودمندگرایی تنها موضع اخالقی است که بیخدایان میتوانند
اتخاذ کنند حال آنکه چنین نیست و اتخاذ مواضع دیگر نیز کامالً میسر است .روشن است که با توجه به این
مشکالت این استدالل نمیتواند اتهام مطرح شده را به بیخدایی وارد کند.

اتهام سوم پیشفرض گرفته شدن بی اخالقی در دیدگاه ماده گرایی و طبیعت گرایی
به هر دلیل و علتی در میان خداباوران بسیار رایﺞ است که فرض میکنند بطور مسلم هر بیخدایی ماده گرا یا طبیعت
گراست ،و در بسیاری از مواقع واژه «مادّی» در ترادف با «بیخدا» در ادبیات دینی دیده میشود .ماده گرایی در این
زمینه معموالً به این معنی فرض میشود که ماده فیزیکی تنها نوع واقعیت است و هر چیزی اعم از فکر ،احساس،
ذهن ،اراده و مجردات منطقی و ریاضی را میتوان بر مبنای ماده فیزیکی توضیﺢ داد .مدعیان وارد بودن این اتهام
همچنین معتقدند ماده را نمیتوان ارزشگزاری اخالقی کرد و اگر این فرضها درست پنداشته شوند این نتیجه گیری
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که بیخدایی با بی اخالقی برابر است آسان و مسلم به نظر میرسد .این اتهام را بگونه ای رسمی تر میتوان اینگونه
تقریر و فرمولیزه کرد:
 -۱اگر بیخدایان ماده گرا یا طبیعت گرا هستند نمیتوانند فرض کنند که حقایق اخالقی وجود دارند.
 -۲بیخدایان ماده گرا یا طبیعت گرا هستند.
 -۳پﺲ بیخدایان نمیتوانند فرض کنند که حقایق اخالقی وجود دارند.
 -۴پﺲ بیخدایان نمیتوانند باورمند به اخالقیات عینی باشند.
این استدالل دارای دو ایراد اساسی است ،نخست اینکه  ۲درست نیست ،همه بیخداها لزوماً ماده گرا نیستند.
بیخدایی یک موضع فلسفی و تنها برابر با انکار یا نفی وجود خدا است و بﺲ ،بیخدایی ادعایی وجودشناسانه
( )Metaphysicalرا در مورد اینکه چه واقعیت هایی میتوانند وجود داشته باشند و چه واقعیت هایی نمیتوانند
وجود داشته باشند نمیکند .یک بیخدا کامالً ممکن است به ماوراء طبیعت اعتقاد داشته باشد ،به روح ،جانوران
ماوراء طبیعی و معاد نیز اعتقاد داشته باشد ،الزمه بیخدا بودن تنها انکار یا نفی خدا است نه انکار ماوراء طبیعت.
بسیاری از بیخدایان متاخر معتقد بوده اند که ماده تنها یک نوع از وجود است ،برای نمونه برترند راسل معتقد
است که مجردات ریاضی واقعیت دارند .مسلم است که بسیاری از بیخدایان طبیعت گرایی را میپذیرند ،یعنی باور
دارند که تمامی اتفاقها را میتوان با قوانین و علل طبیعی و بدون نسبت دادن علل ماوراء طبیعی یا مربوط به ارواح
توضیﺢ داد اما طبیعت گرایی بطور خودکار ماده گرایی را نتیجه نمیدهد .اینکه یک پدیده طبیعی است لزوماً به
این معنی نیست که آن پدیده مادی است .افزون بر این برخی از بیخدایان شهودگرایی ( )Intuitionalismرا
بجای طبیعت گرایی باور دارند و معتقدند حقایق اخالقی بصورت یگانه ( )sui generisوجود دارند و نمیتوان
آنها را برابر با خواص طبیعی یا ماوراء طبیعی دانست.
افزون بر فرض  ،۲فرض  ۱نیز درست نیست ،لزومی ندارد برای سازگار ساختن ماده گرایی با وجود حقایق عینی
اخالقی فرض کنیم که این حقایق فرم مادی دارند و قابل کاهش به ماده هستند ،بلکه تنها کافی است پذیرفته شود
که ماده را نیز میتوان ارزشگزاری اخالقی کرد .خداباوران استدالل درستی در این مورد که وجود حقایق اخالقی
با ماده گرایی در تناقض است را ارائه نداده اند ،تنها استداللی که ارائه شده است و سعی میکند نشان دهد که
چون واحد های کوچکتر مادی همچون مولکول ارزش اخالقی نمیتوانند داشته باشند بنابر این واحد های بزرگتر
همچون انسان هم نمیتوانند چنین ارزشهایی را در صورت مادی بودن داشته باشند ،نیز به نظر میرسد مرتکب مﻐلطه
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ترکیب (مﻐلطه ای که در آن از روی خواص یک کل نتیجه گرفته میشود که خود آن کل نیز لزوماً آن خواص را
داراست) میشوند.
در واقع نه تنها طبیعت گرایی با وجود حقایق اخالقی در تناقض نیست بلکه گاهی نظریه های زیست شناسی برای
توضیﺢ دادن مسئله اخالق که چیزی به غیر از داروینیسم و علل طبیعی نیست بسیار قابل تامل و منطقی به نظر
میرسند ،برای نمونه ریچارد داوکینز پیرامون این موضوع میگوید:
از منطق داروینیسم نتیجه می شود که واحدهایی از سلسله مراتب حیات که باقی می مانند و از صافی انتخاب
طبیعی می گذرند ،باید خودخواه باشند .واحدهایی که در جهان باقی می مانند آنهایی هستند که به بهای نابودی
واحدهای هم مرتبه ی خود در سلسله مراتب حیات باقی مانده اند .در این زمینه ،معنای خودخواه دقیقاً همین نوع
بقاست .حال این پرسش پیش می آید که چه مرتبه ای از واحدهای حیات درگیر این ماجرا هستند؟ اساس ایده ی
ژن خودخواه ،با تﺄکید بر واژه ی ژن ،این است که واحد انتخاب طبیعی (یعنی واحد خودخواه) ،نه ارگانیسم
خودخواه است و نه گروه یا گونه ی خودخواه ،بلکه ژن خودخواه است .ژن است که به صورت اطالعات در طی
نسل های متوالی باقی می ماند و یا از میان می رود .بر خالف ژن ها ( و شاید مم ها) ،اندامه ها ،گروه ها و گونه ها
نمی توانند واحد مناسب انتخاب طبیعی باشند زیرا آنها نسخه های دقیقی از خود نمی سازند ،و با هم درون انبانی
از موجودات خود-تکثیرگر رقابت نمی کنند .اما ژن ها دقیقاً همین کار را می کنند .و «خودخواهی» ژن ها به
معنای داروینی کلمه دقیقاً به همین سبب است.
واضﺢ ترین روشی که ژن ها می توانند بقای «خودخواهانه» ی خود را تضمین کنند این است که اندامه های افراد
را خودخواه برنامه ریزی کنند .در واقع ،در بسیاری موارد بقای یک اندامه موجب بقای ژن های حاکم بر درون
آن می شود .اما شرایط گوناگون ،راهکارهای گوناگونی می طلبند .در برخی شرایط – که نادر هم نیستند – ژن
خودخواه بقای خود را با واداشتن اندامه به رفتار نیکوکارانه تضمین می کند .امروزه این شرایط را به خوبی شناخته
اند و به دو مقوله ی اصلی تقسیم بندی کرده اند .اگر یک ژن چنان بدن تحت فرمان خود را برنامه ریزی کند که
آن بدن به خویشان ژنتیکی اش نیکی کند  ،ژن از لحاظ احتماالتی بخت بیشتری برای تکثیر خود می یابد .پﺲ
بسامد حضور چنین ژنی در انبان ژنی آن قدر افزوده می شود که نیکوکاری به یک هنجار بدل می شود .یک
نمونه ی واضﺢ این گرایش ،نیکی به فرزندان است ،اما این تنها نمونه ی نیکوکاری نیست .مثالً زنبورها ،مورچه ها
و موریانه ها ،و تا حد کمتری برخی از مهره داران مانند کورموش ها ،نمﺲ های هندی و دارکوب های کاج،
جامعه هایی تشکیل می دهند که که در آنها خواهر و برادرهای بزرگ تر هوای قوم و خویش های کوچک تر
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جامعه ی خود را دارند (یعنی خویشانی را که با آنها ژن های مشترکی دارند) .در حالت کلی ،چنان که همکار
فقیدم دبلیو دی هَمیلتون نشان داده ،جانوران تمایل دارند که مراقب اقوام خود باشند؛ از آنها دفاع کنند؛ منابع خود
را با آنها تقسیم کنند؛ خطرها را به آنها هشدار دهند ،یا به شیوه های دیگر به خویشاوندان نزدیک خود نیکی کنند
چرا که از لحاظ احتماالتی ،خویشاوندان جانور ژن های مشترکی با خود او دارند.
افزون بر این نظریه و نظریه های مشابه جامعه شناسی نیز در این زمینه اهمیت پیدا میکنند ،انسانها وقتی در اجتماع
زندگی میکنند مجبور به پیروی از اصول اخالقی میشوند و برای این قضیه نیز نیازی به روح و ماوراء طبیعت
نیست ،انسان از دیدگاه مادی نیز هنگامی که در یک اجتماع تعریﻒ میشود در قراردادهای اجتماعی قرار میگیرد
که باید به آنها پایبند باشد زیرا نفع و بقای وی مبتنی بر پایبند بودن به این قواعد و قراردادهای اجتماعی است و
این قضیه بسیار روشن و بدیهی است ،پایه این قراردادهای اجتماعی هم روی این استوار است که انسانها با
یکدیگر قرارداد میبندند که به یکدیگر خوبی کنند و به یکدیگر بدی نکنند ،و برای انسانی که خوبی میخواهد
ضروری است که به دیگران خوبی کند و بدی نکند ،لذا انسانها در این قرارداد اجتماعی سود و منفعت دارند و
همین ریشه بسیاری از رفتارهای اخالقی انسانها است .بنابر این چنین اتهامی به بیخدایی نیز بی پایه است و نمیتواند
نشان دهد که بیخدایی بی اخالقی را نتیجه میدهد.

بررسی آماری میزان جرم و بزه در میان بیخدایان و خداباوران

گاهی تصور میشود که از روی مطالعات آماری میتوان به این نتیجه رسید که خداباوران در قیاس با بیخدایان بیشتر
مرتکب جرائم میشوند ،یا برعکﺲ در تحلیل چنین ادعاهایی باید به چند نکته توجه داشت ،نخست اینکه بیخدایی
به خودی خود به معنی انکار و یا نفی وجود خدا است و بیخدایی یک مجموعه باور ها و دستور العمل ها ،یک
ایدئولوژی سیاسی و یا مکتب اخالقی و اجتماعی و حقوقی نیست! لذا بیخدایی را علت مجرم بودن شخصی که
افزون بر بیخدایی باورهای دیگری هم دارد دانستن کامالً غیر منصفانه است ،برای نمونه جنایات استالین را آیا باید
به حساب بیخدایی او دانست یا نظام سیاسی که وی بدان معتقد بوده است؟ در نقطه مقابل در بسیاری از انواع
خداباوری از جمله اسالم ،باور به وجود خدا به یک باور تنها منتهی نمیشود بلکه همراه با مجموعه بزرگی از
باورهای دیگر و دستور العمل ها و قواعدی است که یک مسلمان باید از آنها پیروی کند ،لذا در برخی موارد با
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این قید که کردار یک شخص سازگار و برخاسته از قواعد و دستور العمل های یاد شده است میتوان آن نوع
خداباوری را علت جرم رخداده دانست.
نکته دوم اینکه امکان تحقیق آماری بر روی تاﺛیر خداباوری یا بیخدایی بر روی یک شخص عمالً محال است زیرا
هرگز نمیتوان همه سایر متﻐیرهایی که بالقوه امکان تاﺛیر گذاری بر کردار یک شخص را دارند ﺛابت نگه داشت و
باور او نسبت به خدا را تﻐییر داد و کردار او را پﺲ از تﻐییر باور دوباره مطالعه کرد ،برای نمونه نمیتوان دانست که
اگر استالین خداباور میبود دست به آن بزه کاری ها میزد یا نه ،یا اگر خمینی بیخدا بود دست به جنایاتی که زده
است میزد یا نه ،اگر هیتلر خدا را قبول نداشت به قتل عام یهودیان و کولیها و افراد معلول دست میزد یا نه ،اگر
سعید حنایی خداباور نبود بخاطر وظیفه شرعی که بر خود احساس میکرد  ۱۶زن را میکشت و به  ۱۳زن تجاوز
میکرد؟ آیا امام علی در صورتی که خدا را قبول نمیداشت به دستور پیامبر اسالم گردن چند صد یهودی را میزد؟
روشن است که در مورد این پرسشها میتوان نظریه پردازی کرد و حدسهایی را زد ولی این پرسشها را هرگز
نمیتوان با تجربه پاسخ داد و آمار مستقیماً با تجربه و آزمون سر و کار دارد .چنین امکانی حتی در مورد فردی که
باورش نسبت به خدا عوض شده است نیز وجود ندارد زیرا همانطور که گفته شد بقیه متﻐیر ها را هرگز نمیتوان به
ﺛابت ها تبدیل کرد و مهمترین این متﻐیر ها زمان است که تثبیت آن کامالً محال است .از این دو مسئله میتوان
نتیجه گرفت که چنین مطالعات آماری اساساً پایه و اساس چندان محکمی نمیتوانند داشته باشند و نمیتوان از آنها
نتایﺞ درستی گرفت .برای نمونه از برخی از اسالمگرایان زمانی که اسالم به خشونت و انسان ستیزی محکوم
میشوند شنیده میشود که میگویند در جنﮓ جهانی دوم بیش از هر جنگی که خداباوران در طول تاریخ کرده اند و
شاید به اندازه تمام آنها انسان ها کشته شدند و تمامی طرفهای این جنﮓ را نیروهای سکوالر و غیر دینی تشکیل
میدادند ،روشن است که حتی اگر طرفین این جنﮓ واقعاً بی دین بوده باشند نیز نمیتوان بی دینی آنها را علت
جنﮓ دانست ،دین تنها مشکل بشریت نیست! افزون بر دین چیزهای مخرب و مضر دیگری نیز وجود دارند!
همچنین نمیتوان به قطع دانست اگر این طرفین خداباور یا دیندار بودند تعداد کشته های جنﮓ جهانی دوم از این
بیشتر میبود یا نه ،چون امکان چنین تجربه ای وجود ندارد.
البته در درستی این ادعا که نیروهای مختلفی که در جنﮓ جهانی دوم میجنگیدند غیر دینی بوده اند نیز میتوان
شک فراوان ورزید زیرا برای نمونه هیتلر عمیقاً به خدا باور داشته است و اعالم نیز کرده است که با خود را در
مقابل یهودیان قرار دادن به خواست خدا عمل میکند و طرف عمده دیگر این جنﮓ نیز امریکا است که
ایدئولوژی خاصی که حتی وابستگی صوری به بیخدایی داشته باشد نداشته است ،تنها طرف این جنﮓ که بیخدا
بوده است شوروی بوده است که آنهم در جنﮓ جهانی دوم مظلوم واقع شده است و مورد تجاوز آلمان نازی قرار
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گرفته است! اما حتی اگر این سخن نیز پذیرفته شود ،چنین استداللی اشکاالت بزرگی دارد که از جمله مهمترین
آنها پیشرفت سالح ها است ،در صورتی که پیامبر اسالم هم میتوانست بجای سر بریدن با شمشیر از بمب اتم
استفاده بکند و بجای سوار شدن بر االغ و شتر در تانک و هواپیما بنشیند آنگاه معلوم میشد که او انسانهای بیشتری
را میکشت یا کسانی که در جنﮓ جهانی دوم جنگیدند .ایراد بزرگ دیگر تفاوت جمعیتی دورانی که ادیان
قدرت جنگیدن با یکدیگر را داشتند و جمعیت جهان در دوران جنﮓ جهانی دوم است ،پﺲ روشن است که این
دسته از ادعاها کامالً پوچ و عوامفریبانه هستند و کیفیت این جنگها نمیتواند ادعایی را در مورد بیخدایی اﺛبات
کند .افزون بر این حتی اگر جنﮓ جهانی دوم را هم جنﮓ بین بی خدایان بدانیم ،تنها یک جنﮓ است! حال
آنکه بخش بزرگی از تاریخ را جنگهای دینی تشکیل میدهند و دین همواره بخش الینفکی از جنگهای بشری
بوده است ،چه چیز میتواند به اندازه دین مﻐز انسان را تخریب کند و او را به جانوری تبدیل کند که هم دوست
دارد بکشد و هم دوست دارد کشته شود؟ اما حتی اگر چنین استداللهایی هم بتوانند نشان بدهند که برای برخی از
مردم بیخدا بودن و اخالقمدار بودن ممکن نیست یا بعید است ،این مسلماً به آن معنی نیست که بیخدایی با اخالق
ناسازگاری دارد ،درست مثل اینکه برخی از انسانها نمیتوانند با دهانشان سوت بزنند ولی این به آن معنی نیست که
انسان نمیتواند با دهانش سوت بزند(!).
از سخنان نادرست دیگری که گاهی در اعتراض به بیخدایی گفته میشود نتایﺞ اسفناک حکومتهای کمونیستی در
جهان است که در دوران کوتاه حیات خود نتیجه ای بسیار منفی از خود در همه جا بویژه در شوروی سابق و چین
فعلی به جای گذاشته اند .در پاسخ به این مسئله باید توجه داشت که ساختار حکومت های کشورهای کمونیستی
بسیار شبیه به ساختار نظامهای خداساالر بسیار واپسگرا و قرون وسطایی بوده است .رهبران این کشور ها دقیقاً
همان نقشی را بازی میکنند که فرعون ها ،پاپ ها ،خلیفه ها ،مفتی ها ،سالطین و والیت فقیه ها بازی کرده اند،
حکومت های کمونیستی و اندیشه های کمونیستی تابحال نتوانسته اند نظامی غیر نظامهای دهشتناک تمامیت خواه
و فاشیست ایجاد بکنند و کمونیست های سنتی به دنبال ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا هستند و تا زمانی که چنین
حکومت طبقاتی و واپسگرایی را دنبال کنند و به دنبال دموکراسی و حقوق بشر نباشند به نظر هم نمیرسد در آینده
بتوانند نتیجه ای غیر از نتایجی که تاکنون گرفته اند بگیرند و نتیجه آن به دلیل باورهای غلط سیاسی آنها بهتر از
تجربه چین ،کوبا ،شیلی ،شوروی ،کره شمالی ،کامبوج از کمونیسم شود.
پرواضﺢ است که اگر پاپ و سایر شخصیت های دینی را از قدرتی که در قرون وسطی (و در مورد ولی فقیه
شوربختانه در حال حاضر دارد) بردارید ولی همان ساختار هرمی قدرت روحانیت را که در تمام نظامهای دینی
میبینید در اختیار افرادی سکوالر و بی دین و حتی اخالقمدار قرار دهید هرگز نباید انتظار داشته باشید نتیجه ای
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بهتر از آنچه نظامهای دینی گرفته اند حاصل شود .تمرکز قدرت فساد می آورد و گفته میشود که اگر شما تمامی
قدرت را به دست شخصی دهید یک قدرت اصلی را از او خواهید گرفت و او قدرت عدالت و انصاف او است.
قدرت مطلق فساد مطلق می آورد .بنابر این در فاجعه ای که نظامهای کمونیستی تابحال به بار آورده اند بیخدایی
را نمیتوان علت دانست بلکه بازهم ساختار قدرتی مشابه نظامهای دینی است که نظام های کمونیستی به کار گرفته
اند و فاجعه آفرین بوده است .همین تمرکز قدرت در کشورهای کمونیستی از کمونیست ها کامالً انسانهایی دین
خوی پدید آورده است که مخالفین خود را با نام «دشمنان مردم» در مقابل عبارت های تهوع آور مشابه در نظام
های دینی همچون «دشمنان خدا» و یا «محارب با خدا و پیﻐمبر و مفسد فی االرض» به بدترین حالت های قابل
تصور شکنجه و نابود کرده اند .لذا نتیجه منفی که این حکومت ها به بار آورده اند را باید در ساختار سیاسی
حکومتی آنها و همچنین باورهای غلط آنها همچون کمونیسم و نازیسم دید نه در بیخدایی آنها.
در میان اسالمگرایان عامی این باور بطور گسترده وجود دارد که بیخدایی متناظر با کمونیسم است .باید توجه
داشت که باورهای کمونیستی نظیر سوسیالیسم ،اینترناسیونالیسم ،ماتریالیسم دیالیکتیک هیچکدام وابستگی بنیادین
به بیخدایی ندارند و نه هر بیخدایی کمونیست است و نه هر کمونیستی بیخداست ،افزون بر این اگر بیخدایی نیز
همچون بسیاری از موارد در مورد خداباوری از روی عواطﻒ و نادانی و تعصب توسط یک فرد گزین شود و
بجای خرد محور بودن برای یک فرد تبدیل به یک باور دینی شود میتوان کامالً انتظار داشت که وجود این داگما
سبب رخ دادن نتایﺞ مشابهی که معموالً از دین خویان دیده شده است ،بشود و کمونیست ها هم در بسیاری از
مواقع از همین حالت رنﺞ میبرند ،کمونیسم عالوه بر اینکه اساساً ایده باطلی است و از این ایدئولوژی نمیتوان
انتظار داشت که واقعیت عینی بهتر از آنچه تاکنون از خود بجای گذاشته است را تحقق بخشد (دستکم از نظر
منتقدانش) در حکومتهای یاد شده دقیقاً همچون اسالم در جمهوری اسالمی بعنوان یک داگما به مردم تحمیل
میشده است و با در نظر گرفتن تمامی این موارد کامالً نابخردانه به نظر میرسد اگر کسی فاجعه های حکومتهای
کمونیستی را ناشی از بیخدایی برخی سرکردگان این حکومتها بداند ،لذا بیخدایی هنگامی که با کمونیسم و یا
نازیسم همراه شود ممکن است فاجعه آمیز باشد اما روشن است که این ایراد از کمونیسم و نازیسم است نه از
بیخدایی.
اما گذشته از این مسائل و مشکالت در مورد آمار میزان جرائم و بزه چندان اطالعاتی در دسترس نیست به غیر از
چند مورد .نخستین مورد آمار زندانهای امریکا است ،این آمار که مربوط به سال  ۱۱۱٩است آمار باورهای دینی
زندانیان امریکا را در یک نمونه اینگونه نشان میدهد:
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Response

Number

Catholic

29267

39.164%

Protestant

26162

35.008%

Muslim

5435

7.273%

American Indian

2408

3.222%

Nation

1734

2.320%

Rasta

1485

1.987%

Jewish

1325

1.773%

Church of Christ

1303

1.744%

Pentecostal

1093

1.463%

Moorish

1066

1.426%

Buddhist

882

1.180%

Jehovah Witness

665

0.890%

Adventist

621

0.831%

Orthodox

375

0.502%

Mormon

298

0.399%

Scientology

190

0.254%

Atheist

156

0.209%

Hindu

119

0.159%

Santeria

117

0.157%

14

0.019%

Bahai

9

0.012%

Krishna

7

0.009%

Sikh

Total Known Responses

74731

Unknown/No Answer

18381

Total Convicted

93112

Held in Custody

3856

%

100.001% (rounding to 3 digits does this)

80.259% (74731) prisoners' religion is known.

(not surveyed due to temporary custody)

---------------------------Total In Prisons

96968
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در سال  ۲٠٠۴بی بی سی اعالم کرد که جمعیت بیخدایان امریکا چیزی حدود  %۱٠است .با این حساب باید
انتظار داشته باشیم که  %۱٠زندانیان نیز بیخدا باشند تا بتوانیم به این نتیجه برسیم که بیخدایان نیز دستکم به اندازه
مسیحیان در امریکا به بزه و جنایت دست میزنند ،اما شاهد هستیم که تنها دو دهم درصد از زندانی ها را بیخدایان
تشکیل میدهند یعنی  %۱۱.١جمعیت این زندانها خداباور هستند ،لذا اگر قرار باشد باور به خدا یا ناباوری به خدا
نقشی در کردار انسانها داشته باشد به نظر میرسد با توجه به این آمار بیخدایی بسیار تاﺛیر مثبت تری نسبت به
خداباوری داشته است .افزون بر این آمار میتوان به این نکته اشاره کرد که کشور امریکا با جمعیتی که  %۱٠اش را
خداباوران تشکیل میدهند بیشترین نرخ بزه را در جهان دارد .البته این میتواند هم به این دلیل باشد که باقی
کشورها بویژه کشورهای اسالمی آمار درستی از بزه ارائه نمیدهند و هم میتواند ناشی از نظام قضایی قوی امریکا
باشد که بزهکاران را بیشتر از باقی کشورها دستگیر میکند اما به هر حال این آمار در مقایسه با کشورهایی مثل
کشورهای اسکاندیناوی که نرخ بزه بسیار کمتری دارند و جمعیت بیخدایانشان نیز بسیار بیشتر از جمعیت بیخدایان
امریکا است قابل توجه است .همچنین در سال  ۲٠٠۵از میان  ۱۲٩شهر دنیا بهترین شهر دنیا برای زندگی کردن
شهر ونکوور کانادا اعالم شد و تصادفی نیست که  %۴۲جمعیت این شهر را افراد غیر مذهبی شامل بیخدایان،
ندانمگرایان ،داروینیست ها و افراد بی دین تشکیل میدهند جالب است که در همین آمار شهر تهران و کراچی
جزو بدترین  ۱٠جا برای زندگی کردن انتخاب شده اند.
مسئله دیگری که در این مورد ارزش مطرح شدن دارد این است که فرض کنیم تمامی زندانیان جهان را بیخدایان
تشکیل میدهند و در زندانهای جهان هیچ خداباوری نیست .جمعیت زندانهای جهان در سال  ۲٠٠۵چیزی در
حدود  ۱میلیون نفر بوده است و جمعیت بیخدایان جهان که شامل بودیست ها نیز به دلیل اینکه به خدا باور ندارند
دستکم  %۲۱جمعیت زمین است که با توجه به جمعیت کره زمین که در حال حاضر حدود  ۶5۶میلیارد نفر است
جمعیت بیخدایان جهان میشود حدود  ۱5۳میلیارد نفر ۱ .میلیون نفر از  ۱5۳میلیارد نفر برابر است با حدود هفت
دهم درصد .با توجه به این داده ها ،دو فرضیه پیش می آید:
 -۱کمتر از  %۱بیخدایان مجرم و تبهکار هستند.
 -۲بیش از یک پنجم مردم جهان را بیخدایان جنایتکار و تبهکاری تشکیل میدهند که هنوز زندانی نشده اند.
فرضیه  ۲بسیار غیر واقع گرایانه و غیر منصفانه است و گمان نمیکنم هیچ انسان منصﻒ و عاقلی چنین باوری را
داشته باشد ،بنابر این تنها فرضیه  ۱باقی میماند .نتیجه آنکه بیخدایی با فرض اینکه تمامی زندانیان جهان هم بیخدا
باشند – که البته این فرض طبق آماری که قبالً آورده شد بسیار بسیار فرض غلطی است ،با اینحال کمتر از %۱
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بیخدایان دست به جرم و جنایت زده اند و من گمان میکنم که اگر قرار باشد یک باور روی رفتار انسانها تاﺛیر
گذاشته باشد و تنها  %۱باورمندان به این باور به جرم دست بزنند به هیچ عنوان نمیتوان آن باور را از نگر آماری
باوری ضد اخالقی و مشوق بزه و جرم دانست.
شاید این گفته ارتباط چندانی با موضوع این نوشتار نداشته باشد اما به نظر من با پیشرفت تکنولوژی از بسیاری از
جرائم و تقلب ها کاسته خواهد شد .به راستی تکنولوژی هایی مثل کارتهای اعتباری و حذف شدن پول بصورت
کاغذ و سکه و مایکرو چیپ هایی که میتوان آنها را در زیر پوست قرار داد (و هم اکنون از آنها برای ردیابی
حیوانات از طریق ماهواره استفاده میشود) و در نتیجه تمامی ارتباطات اقتصادی یک فرد و موقعیت جﻐرافیایی وی
را در هر لحظه به دست آورد ،تست  DNAو غیره بدون شک بزودی میتوانند بسیاری از مشکالت امنیتی جهان
را حل کنند ،به سختی میتوان جرمی را در نظر گرفت که در صورت پیاده شدن این مقوالت انسانها بتوانند
مرتکب شوند و از دست قانون فرار کنند .البته سوء استفاده دولتهای فاشیست و انسان ستیز از این دست تکنولوژی
ها که تازه در ابتدای راه هستند و جا برای پیشرفت بسیار زیاد دارند نیز میتواند بسیار تلخ و مرگبار باشد ،اما با
فاکتور گرفتن این تهدید اتفاقی که می افتد این است که نفع شخصی یک بشر با درست رفتار کردنش ارتباط
بیشتری پیدا خواهد کرد و این خود همان چیزی است که خداباوران نگرانش هستند و تابحال از خدا برای رفع این
معضل استفاده میکردند که البته در مقایسه با این تکنولوژی بسیار ناکار آمد خواهد بود و دیگر نیازی به حضرت
عباس و دو طفالن مسلم و خدا و پیامبر و جن و فرشته و روح و آخرت و این مزخرفات برای اخالقمدار بودن
حتی برای کودن ترین انسانها باقی نخواهد ماند.
نتیجه از این بخش آنکه در عمل نیز بر اساس مطالعات تاریخی و آماری دلیل معتبر و مستندی برای محکوم کردن
بیخدایان به بی اخالقی وجود ندارد ،و اظهار نگرانی خداباوران در این مورد بی اساس و از روی نادانی یا غرض
ورزی و تعصبات مذهبی است.
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وجود نداشتن آخرت و خدا غیر عادالنه است!

شرح سفسطه:

شما نگاه بکنید ،مگر میشود آخرتی وجود نداشته باشد ،یک شخصی مثل هیتلر و یا خمینی در این دنیا باعﺚ کشته
شدن هزاران نفر میشود و جنایات بسیار میکند و اگر آخرتی وجود نداشته باشد این شخص با آن انسانهای پاک و
بیگناهی که به بشریت خدمت کرده و میکنند برابر میشود ،این کامال غیر عادالنه است! پﺲ آخرتی باید وجود داشته
باشد.

پاسخ:

این سفسطه توسط عوام و دین فروشان حرفه ای یعنی روحانیون (تاجران دینی) به کرار تکرار میشود و خیلی وقتها
اولین چیزیست که بعد از انکار وجود خداوند توسط خداپرستان مطرح میشود ،در این نوشتار تالش بر این است
که اشکال این استدالل خطا ،مورد بررسی قرار گیرد و سفسطه آمیز بودن آن هویدا شود .بسیار جای شگفتی
خواهد بود اگر کسی بتواند بهتر از این دچار مﻐلطه توسل به نتیجه باور بشود.

این سفسطه مثل این میماند که وزیر کشاورزی یک کشور بگوید:
اگر امسال باران نیاید ،خشکسالی روی میدهد و تمام محصوالت کشاورزی ما از بین خواهد رفت و قحطی خواهد
شد و ما نیازمند کمک کشورهای دیگر خواهیم بود و چون پول خرید محصوالت کشاورزی آنها را نداریم
نزدیک  ۵٠میلیون نفر امسال در صورت بروز خشکسالی از گرسنگی خواهند مرد ،و بعد از این عبارات نتیجه
بگیرد ،پﺲ حتما امسال باران می آید! چون اگر باران نیاید وضعیت بسیار بدی روی خواهد داد!
در پاسخ به این پرسش از قول کریستفر هیچنز ،میگویم که «کائنات به ما عدالت بدهکار نیست» .موقعیت ما در
مقابل جهان موقعیت دانش آموزی از هستی و کسب معرفت نسبت به آن است نه طراحی هستی و پدید آوردن
حقایق! ما تنها میتوانیم با آنچه موجود است و وجود دارد رابطه معرفتی و ادراکی برقرار کنیم نه اینکه آنچه باید
باشد یا بهتر است باشد و ایدآل هست را درست و محقق فرض کنیم! به عبارت دیگر ما تنها میتوانیم کاشﻒ
حقیقت باشیم و نه مخترع حقیقت! حقایق وجود دارند و ما باید آنها را کشﻒ کنیم ،ما حق نداریم حقیقتی را
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اختراع کنیم! حقایق پوشیده است و ما باید آنرا کشﻒ کنیم و هیچ تضمینی در واقعیت وجود ندارد که جهان باید
عادالنه باشد.
مسئله اینجاست که حتی اگر تمام این استدالل ها مبنی بر اینکه اگر خدایی وجود نداشته باشد زندگی تیره و تار
میشود (که ما دقیقا به برعکﺲ آن اعتقاد داریم یعنی مذهب و دین را آلوده کننده ترین آسیب اجتماعی میدانیم و
بحﺚ در مورد آنرا در شرح سفسطه دین ضامن اخالق در جامعه است آورده ایم) درست و منطقی از آب در
بیایند هرگز صرف این استدالل سبب نمیشود که ما بتوانیم به این نتیجه برسیم که چون نباید اینگونه باشد باید
خدایی را در نظر بگیریم ،این یکنوع فرار کردن از واقعیات و پناه بردن به ماوراء طبیعیات مبهم و موهومی است
که بشر برای فرار از حقیقت ساخته و پرداخته ،و این کار همان کاری که مذهبیون همواره انجام میدهند.
باید توجه داشت که یک انسان خردگرا و خردمند از میان نظریات و حقایق آنهایی را که منطقی تر ،علمی تر و
دقیق تر باشند انتخاب میکند نه آنهایی را که صرفا خوشگلتر و دلپسند تر هستند .به عبارت دیگر تلخ بودن یک
واقعیت هرگز سبب نمیشود که آن واقعیت وجود نداشته باشد یا ما برای عدم وجود چنین واقعیتی بخواهیم دست
به اختراع واقعیت های دیگری بزنیم ،حقایق اختراع شده خرافه هستند!

چرا روح وجود ندارد؟

الف) پیشگفتار

مسئله وجود روح از مسائل بسیار اساسی در میان باورهای دینی و همچنین از کهن ترین باورهای انسانی است که
در میان بسیاری از ملل رایﺞ بوده و هنوز هم رایﺞ است .بسیاری از دین خویان اعتقاد دارند حیات آنها تنها
محدود به جسم آنها نمیشود و هر انسانی عالوه بر وجود مادی خود وجودی فرا مادی نیز دارد که به آن روح
گفته میشود .بر اساس باورهای اسالمی این روح در هنگامی که انسان خلق میشود به بدن او وارد میشود و بعد از
مرگ او از بدن خارج میشود .این در حالی است که انقالب علمی که در تاریخ بشر شکل گرفت تمام مفاهیم
ماوراء طبیعی را از دنیای علم بیرون انداخت و به همین دلیل چیزی به نام روح در هیچ یک از رشته های علمی
امروز به رسمیت شناخته نمیشود .از آنجا که زیر سوال رفتن روح باعﺚ به زیر سوال رفتن بسیاری از باورهای
دینی میشود و از آنجا که وجود روح باعﺚ میشود افراد زیادی به وجود «دنیایی فراتر» از دنیای حقیقی که
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روبروی ما است میشود و از آنجا که مسئله وجود روح همواره از خداناباوران و خردگرایان پرسش میشود،
شایسته است که پیرامون آن توضیحاتی داده شود.
وجود روح توسط بسیاری از خداناباوران و خردگرایان انکار میشود .اﺛبات عدم وجود پدیده ای مثل روح بسیار
دشوار است .تصور کنید عده ای به موجودی نامرئی و غیر مادی به نام «گوراگورا اعتقاد داشته باشند و ادعا کنند
گوراگورا موجودی است که در هنگام عطسه کردن نزد انسانها می آید و انسانها را میبوسد .و بوسه او سبب
عطسه انسانها میشود .هیچ کﺲ نمیتواند گوراگورا را ببیند و یا او را لمﺲ کند .حال آیا کسی میتواند اﺛبات کند
که گوراگورا وجود ندارد؟ این باورمندان به گوراگورا ممکن است به شما بگویند هر گاه او شما را ببوسد شما
عطسه کرده اید و هر گاه شما را نبوسد عطسه نخواهید کرد ،و اگر شما این باور آنها را انکار کنید ،آنها از شما
خواهند پرسید ،پﺲ انسان برای چه عطسه میکند؟ اگر دلیلی علمی برای عطسه پیدا کنید و به آنها بگویید که
عطسه کردن به این دلیل و به آن دلیل علمی است که اتفاق می افتد ،ممکن است معتقدان به گوراگورا به شما
بگویند «خوب ما نیز منکر این دالیل علمی نیستیم ،اما گوراگورا هم همزمان با آن دالیل علمی شما را میبوسد ،و
اگر گوراگورا وجود نداشته باشد و شما را نبوسد شما هرگز عطسه نخواهید کرد».

قضیه روح هم بسیار شباهت به مسئله گوراگورا دارد .روح از نظر گروهی از کسانیکه به وجود آن اعتقاد دارند
دلیل اصلی و جوهر حیات است یعنی حیات وقتی آغاز میشود که روح به بدن وارد میشود و وقتی پایان میگیرد
که روح از بدن خارج میشود ،و از آنجا که روح پدیده ای طبیعی ( )Naturalنیست در حوزه بررسی علمی قرار
نمیگیرد ،و از نظر کسانیکه به ماوراء طبیعت ( )Supernaturalاعتقاد ندارند چون مدارک و دالیلی برای
اعتقاد به چنین موضوعی وجود ندارد ،همین ماوراء طبیعی بودن روح دلیل خوبی است برای انکار وجود آن .اما
اگر وجود ماوراء طبیعت را ممکن فرض کنیم ،نمیتوان اﺛبات کرد که روح وجود ندارد ،مگر اینکه در وجود و
تعریﻒ روح تناقضی با خود آن و یا با سایر اصول استوار یافت شود و از اصل محال بودن اجماع نقیضین (تناقض
چیست؟) اﺛبات کرد که وجود روح محال است .اما این نوشتار به یافتن و بحﺚ کردن پیرامون چنین تناقضاتی
نخواهد پرداخت ،این نوشتار بیشتر تحلیلی علمی ،تاریخی و فلسفی است از پدیده روح و همچنین تالشی است
برای پاسخ دادن به پرسشهای رایﺞ در این زمینه و رد دالیل رایﺞ غلطی که معموالً برای اﺛبات وجود روح از آنها
استفاده میشود.
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زیرا همانگونه که در مورد گوراگورا یک انسان خردگرا (خردگرایی چیست؟) میتواند به دلیل اینکه مدارک
علمی معتبر یا دالیل صحیﺢ فلسفی برای اﺛبات وجود آن وجود نداشته باشد و در نتیجه به دلیل اینکه ایده وجود
گوراگورا از فیلتر خرد عبور نمیکند منکر وجود گوراگورا شود ،در مورد روح نیز دقیقاً مسئله به همین صورت
است .در این نوشتار این واقعیت را که آنچه باورمندان به وجود روح معموالً به عنوان دالیل خود برای اعتقاد به
وجود روح بیان میکنند دالیل درستی نیستند نشان خواهیم داد ،و نتیجه آن خواهد بود که در خواهیم یافت دالیل
معتبری برای اعتقاد به روح وجود ندارد .بنابر این وجود روح را میتوان تنها به دلیل اینکه دالیل معتبری برای
اعتقاد به آن وجود ندارد انکار کرد و نشان داد که این اعتقاد برخاسته از نادانی قدما بویژه افالطون است که وارد
باورهای دینی شده است .لذا خردمندانه ترین جایگاه نسبت به قضیه روح ،جایگاه انکار است ،مگر اینکه دالیل
معتبری برای نفی وجود آن انکار شود.

ب) ایده روح از کجا آمده است؟

نخستین چیزی که باعﺚ شد انسانها به روح روی بیاورند مسئله حیات بود .انسانها همواره بدنبال این بوده اند که
ببینند حیات چیست و از کجا آمده است و پاسخ این پرسش خود را در یافتن فرق انسان زنده و انسان مرده
جستجو میکردند تا اینکه بتوانند حیات را توضیﺢ دهند و درک کنند .باورهای دینی اکثراً برخاسته از تالش
انسانهای بدوی و اولیه هستند ،برای توضیﺢ دادن چیزهایی که امروز علم به توضیﺢ آنها میپردازد .بشر اولیه
همواره در تالش برای توضیﺢ این مسئله و پاسخ به سایر پرسشهای اساسی اش دست به خلقت موجوداتی تخیلی و
غیر طبیعی زده است که ارواح یکی از آن چیزها هستند.
در نظر انسانهای اولیه ابتدائی ترین و آشکار ترین تفاوتی که بین موجودی زنده و موجودی غیر زنده دیده میشود
این است که انسان زنده نفﺲ میکشد و انسان مرده نفﺲ نمیکشد .لذا این تنفﺲ در نظر بسیاری از انسانهای اولیه
بعنوان جوهر اصلی حیات مطرح شد ،یعنی هرآنچه نفﺲ بکشد از نظر ایشان زنده مینمود و هر آنچه زنده نبود
نفﺲ نمیکشید .برای همین است که روح همواره بطور مستقیم یا بطور غیر مستقیم در کتابهای دینی با تنفﺲ در
ارتباط است .در تورات روح با کلمه نشاما (נפׁש) توصیﻒ شده است ،این کلمه دقیقاً همان کلمه ای است که
برای نفﺲ نیز استفاده میشود .در انجیل نیز که اصل آن به زبان یونانی نوشته شده است برای روح از کلمه سوکی
( )ψυχήاستفاده شده است و این کلمه دقیقاً به معنی نفﺲ و نفﺲ کشیدن است .این کلمات هم در تورات و
هم در انجیل بارها با معانی و مفاهیم دیگر همچون تنفﺲ و حیات نیز استفاده شده اند .کلمه ( )Spiritدر زبان
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انگلیسی نیز خویشاوند با تنفﺲ در زبان التین است .مصریان باستان نیز کلمه «کا» را برای توصیﻒ ارواح استفاده
میکردند که این کلمه نیز به معنی «تنفﺲ» است ،حتی در آیین هندو و همچنین در آیین بودایی نیز روح را
( )Ātmanمیخوانند که برابر با تنفﺲ است .روح حتی در قرآن نیز با نفﺲ کشیدن درآمیخته است .اهلل بر اساس
قرآن روح خود را درون کالبد انسان می دمد ،یا بعبارت دیگر «فوت» میکند.

سوره سجده آیه ۱
ﺛُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْﺄَبْصَارَ وَالْﺄَفْئِدَةَ قَلِیلًا مَّا تَشْکُرُونَ.
آنگاه باالی او راست  ،کرد و از روح خود در آن بدمید و برایتان گوش و چشمها و دلها آفرید چه اندک شکر
می گویید.

به این عمل معروف فوت کردن روح (نفخ روح) در چهار جای دیگر قرآن از جمله در (سوره حجر آیه ،۲۱
سوره انبیا آیه  ،۱۱سوره ص آیه  ٩۲و سوره تحریم آیه  )۱۲نیز اشاره شده است .نفخ روح در قرآن هم در مورد
اولین انسان (آدم) آمده است هم در مورد تولد مسیﺢ از مریم باکره و هم در مورد تمامی انسانها .البته این باور تنها
باوری اسالمی نیست ،دورگا یکی از خدایان هندو نیز مجسمه خود را ساخته است و بعد با دهان الهی خود روح
دمیده است .بسیاری از انسانهای اولیه توضیحی بهتر از این به ذهنشان خطور نمیکرد که خدا ابتدا انسان را از
مجسمه درست کرده است و بعد به وجود او حیات دمیده است و در نتیجه انسان که تنها یک کالبد سفالین و گلی
مجسمه گونه بوده است دارای جان شده است ،شاید به همین دلیل باشد که مجسمه سازی در برخی از ادیان
همچون اسالم تقبیﺢ شده است و حتی در برخی از دوره های تاریخ اولیه اسالم به شدت تحریم و تکفیر شده
است و گروه های بنیاد گرا هنوز هم با مجسمه سازی مشکل دارند ،زیرا به نظر میرسیده است که انسانهای مجسمه
ساز در حال تکرار کاری الهی هستند و این کار بسیار کفر آمیز است ،یکی از معجزات عیسی در قرآن نیز این
است که مجسمه کبوتری را از گل درست کرده است و سپﺲ به آن جان بخشیده است ،آشکار است که افسانه
ای بهتر برای خلقت به ذهن افرادی که این داستانها را سراییده اند نرسیده است .این نوع تصوّر های کودکانه که
امروزه ذره ای ارزش علمی ندارند و بسیار شبیه به قصه های شنگول و منگولی است که مادربزرگها برای نوه
هایشان تعریﻒ میکنند هستند ،در میان انسانهای اولیه و متاسفانه در ذهن انسانهای نیمه دیوانه امروزی منطقی و
واقعی به نظر میرسیده و میرسند .در این میان افراد سودجو و زرنگی همچون پیامبر اسالم نیز از این قصه های
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کودکانه سوء استفاده کردند و با گول زدن انسانهای ساده اندیش برای قرنها به حماقت بشری دامن زدند و سبب
امتداد این استحمار گشتند.
اگر تصور کنیم خداوند هر بار که انسان جدیدی بدنیا می آید یک مقدار از روح خودش را درون وجود او فوت
میکند ،و اگر فرض کنیم هر ﺛانیه سه بچه بدنیا می آیند ،بر اساس گفته قرآن خداوند بیشتر شبیه یک پنکه یا
کمپرسور باد است که دائماً باید روح خود را در پیکر انسانهای تازه تولد یافته فوت کند ،و این خود یک شﻐل ۲۴
ساعته برای خداوند است و او را از باقی مسئولیت هایش باز میدارد ،تازه این درصورتی است که سایر جانداران
روی زمین را بدون روح فرض کنیم ،و تنها انسانها را دارای روح بدانیم .البته شاید خداوند از قبل مقدار زیادی
فوت کرده است و روح ها را آماده کرده است و در یک صندوقچه یا کُمد الهی نگه داشته است و یکی یکی در
هنگام تولد انسانها بطور خودکار به بدن آنها ارسال میشود.
از روی همین ارتباط مستقیم میان روح و تنفﺲ در قرآن میتوان دریافت که ایده روح در قرآن نیز از همان جایی
گرفته شده است که این ایده در تورات و انجیل گرفته شده است ،در نتیجه روح نتیجه تالش انسانهای اولیه است
برای پیدا کردن جوهر اصلی حیات .یعنی معمایی که علم بیولوژی امروز به حل آن میپردازد .برای انسانهایی که
هنوز گمان میکردند زمین صاف است ،و شهابسنﮓ ها تیرهایی هستند که به سمت شیاطین شلیک میشوند ،اولین
پاسخی که برای پرسش «تفاوت موجود زنده و مرده چیست» به نظر میرسید ،مسئله تنفﺲ بود .برای او داد و
ستدهای میکروسکوپی شیمیایی در بدن که ما آنرا متابولیسم بدن میخوانیم مشخص نبود ،از نظر او مرده نفﺲ
نمیکشد و زنده نفﺲ میکشد و این تنها تفاوت زنده و مرده است .و این ارتباط مستقیم کلمه تنفﺲ با کلمه روح از
لحاظ زبانشناسی سندی است بر این مدعا .برای قدما مشخص نبود که تنفﺲ چیزی نیست جز دمیدن اکسیژن و
مقدار زیادی نیتروژن ،آنها تنفﺲ را مسئله ای پیچیده تر از این مسائل میدیدند .از همین رو است که در «زنده»
خواندن گیاهان بسیار دچار تردید بودند.
مسیحیان اینگونه به قضیه نگاه میکردند که خداوند ابتدا روح را در کالبد بدن می دمد و درون انسان زنده روح
خدایی وجود دارد ،و این در حالی است که ما در دنیایی پر از ارواح خبیﺚ زندگی میکنیم .از همین رو است که
مسیحیان وقتی کسی عطسه میکند او را با عبارات مذهبی تقدیﺲ میکردند ،یا حالتی جادویی به خود میگرفتند،
مثال بر روی سینه صلیب رسم میکردند ،زیرا معتقد بوده اند وقتی کسی عطسه میکند ممکن است روحش به بیرون
پرتاب شود و ارواح خبیثه که در اطراف او هستند و نفﺲ شیطان به دلیل گناهان ما همه جا گسترده شده است
ممکن است به سرعت وارد بدن او شده و جایگزین روح الهی در بدن او شود .از همین رو بود که مسیحیان اساساً
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بیماریهای انسانها را به دلیل محصور شدن آنها توسط ارواح پلید میدانستند .و با دعا خواندن و انجام مراسم مذهبی
سعی میکردند ارواح خبیﺚ را از وجود بیمار خارج کنند .در دوران انگیزاسیون بعضی اوقات افراد بیمار را شکنجه
میکردند تا روح خبیﺚ به زور شکنجه از بدن آنها خارج شود ،هنوز هم در میان مسیحیان فرقه هایی همچون فرقه
شاهدان یهوه وجود دارند که بیماران خود را نزد پزشک نمیبرند و تنها با دعا و نیایش آرزوی شفا یافتن آنها را
دارند .ایرانیان نیز هرگاه کسی عطسه میکند به او میگویند «عافیت باشد» ،ممکن است این رسم نیز از باورهای
خرافی مشابه گرفته شده باشد.
البته این تسخیر شدن توسط ارواح همیشه بد نبود .روح القدس در عبارت یونانی که زبان اصیل انجیل است به
معنی «تنفﺲ مقدس» است .اگر این روح توسط تنفﺲ به بدن وارد میشود انسانها میتوانستند از خدا وحی بگیرند و
کتابهای متعدد انجیل و تورات به باور مسیحیان ناشی از ورود این روح به بدن نویسندگان این کتابها است .مسیﺢ
در انجیل روح القدس را با فوت به سمت حواریون خود میفرستد (یوحنی  .)۲۲:۲۲در همین نوشتار این باور ،یعنی
جوهر حیات بودن روح به چالش کشیده خواهد شد.
دومین مسئله که باعﺚ شده است انسانهایی به وجود روح اعتقاد داشته باشند بی اطالعی آنها از مﻐز انسان است.
تقریباً تمامی آنچه به روح نسبت داده میشود در حقیقت همان کارهایی است که مﻐز انجام میدهد .در همین
نوشتار به سه نمونه بارز از این موضوع ،یعنی هوشیاری ،خواب دیدن و دژاوو اشاره خواهیم داشت .انسانهای
پیشین از مﻐز و ساختمان آن و وظایﻒ آن آگاه نبودند و نمیتوانستند حﺲ کردن ،هوشیاری ،تفکر و حافظه را با
اطالعات محدود خود نسبت به مﻐز توضیﺢ دهند ،لذا تمام این کارها را به روح نسبت میدادند .البته از دیدگاهی
وسیع تر بی اطالعی نسبت به بدن و ساختمان آن که مﻐز را نیز شامل میشود باعﺚ اعتقاد به روح بود .این درحالی
است که امروزه آشکار است تمامی حﺲ ها ،حالت های روانی ،و افکار باعﺚ ایجاد سیگنالهای الکتریکی،
مﻐناطیسی و متابولیکی در مﻐز میشوند که این سیگنالها را میتوان با دستگاه های مخصوص  PETو  MRIﺛبت
کرد و حتی در برخی موارد با ارسال سیگنالهای مصنوعی به مﻐز شبیه سازی کرد .لذا تمامی ویژگیهایی که قدما
برای توضیﺢ آنها به روح پناه میبردند امروزه از دیدگاه علمی همان کارهایی است که مﻐز انجام میدهد ،و مﻐز
برای انجام آنها نیاز به هیچگونه روح یا چیزی شبیه آن ندارد ،مﻐز کامالً ماهیتی طبیعی دارد و تمامی کارهایی که
مﻐز انجام میدهد از لحاظ طبیعی قابل بررسی هستند .لذا پیشرفت علم در زمینه نوروساینﺲ که تالش میکند
احساسات ،ادراکات ،حالت های روانی ،تفکر ،حافظه ،هوشیاری و غیره را به مﻐز نسبت بدهد دیگر جایی برای
اعتقاد به وجود روح برای بیشتر دانشمندان باقی نگذاشته است.
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سومین مسئله تمایل انسان به جاودانگی است .انسانها همواره از اینکه مرگ پایان وجود و حیات آنها باشد هراسان
بوده اند و تمایل به جاودانگی داشته اند و بشر بدوی عادت داشت تمایالت خود را با واقعیت پیوند دهد ،یعنی
چون صرفاً تمایل داشت حیات پﺲ از مرگی وجود داشته باشد ،نتیجه میگرفت چنین حیاتی وجود دارد و از آنجا
که میدیدند بدن انسان پﺲ از مرگ متالشی میشود بعدی غیر مادی را نیز برای انسان تصور میکردند ،از نظر ایشان
الزمه حیات پﺲ از مرگ وجود روح بود .در مورد این نوع طرز تفکر آلوده به سفسطه در نوشتاری با فرنام
«وجود نداشتن خدا و آخرت غیر عادالنه است مگر میشود آخرتی وجود نداشته باشد ».توضیحات کافی آمده
است .در کشﻒ واقعیت ها باید تمایالت را کنار گذاشت زیرا واقعیت ها بدون توجه به تمایالت ما وجود دارند.
تمایل داشتن ما به مسئله ای باعﺚ وجود داشتن آن نمیشود و عدم تمایل ما به واقعیتی باعﺚ از بین رفتن آن
واقعیت نمیشود .برای توضیحات بیشتر در مورد مسئله مرگ به نوشتاری فرنام «بعد از مرگ چه خواهد شد؟»
مراجعه کنید.
تمامی این سه مسئله ،پیش زمینه هایی هستند که انسانها بخاطر آنها به وجود روح اعتقاد پیدا میکنند .بررسی دقیق
علمی و فلسفی این مسائل باعﺚ شده است که روح از یک پدیده علمی و معتبر به یک پدیده دینی و محدود به
باورهای افسانه ای مردم تبدیل شود و دیگر جایگاه چندانی در علوم بشری نداشته باشد.

پ) بررسی علمی و فلسفی روح

پدیده روح در میان بسیاری از فالسفه پیشین رایﺞ بوده است تا اینکه کم کم فالسفه کمتری به وجود آن معتقد
شدند .باور به روح همچون باور به سایر چیزهای فراطبیعی از نظر تعدد باورمندان سیری کامالً نزولی داشته است و
امروزه بیش از هر زمان دیگری وجود روح توسط فالسفه و دانشمندان انکار میشود.

تاریخچه ای مختصر از روح و تعاریف آن

بررسی تاریخچه روح در فلسفه پیشاسقراطی را باید از هومر (در قرن  ۱ام پیش از میالد میزیسته است) ،شاعری که
آﺛار حماسی ایلیاد و ادیسه را به او نسبت میدهند و اساساً معلوم نیست که آیا چنین شخصی براستی در طول تاریخ
وجود داشته است یا نه آغاز کرد .البته ممکن است در جاهای دیگر نیز فالسفه و متفکرین دیگری به روح معتقد
بوده باشند اما آنچه حداقل در مورد روح سر انجام به فلسفه فعلی غرب و حتی فلسفه اسالمی وارد شده است و تا
امروز نیز همچنان وجود دارد بدون شک برگرفته شده از فلسفه یونان باستان است و بسیاری از باورهای باستانی
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در یونان نیز برگرفته از افسانه ها و اسطوره های یونانی همچون آﺛار هومر هستند .در اشعار هومر روح چیزی است
که انسانها با جنگیدن آنرا به خطر می اندازند و در هنگام مرگ آنرا از دست میدهند ،روح انسانها همان آخرین
نفسی است که از تن یک جنگجوی در حال مرگ خارج میشود .روح در هنگام مرگ از بدن خارج میشود و به
دنیای اموات میرود .بنابر این حضور روح شخص را از یک پیکر بیجان متفاوت میکند .اما این به آن معنی نیست
که روح در بدن کار خاصی انجام میدهد .هومر هرگز نگفته است که روح فالن کار را انجام میدهد و مثالً باعﺚ
هوشیاری انسان یا هر چیز دیگری است .در اشعار هومر تنها انسانها دارای روح میباشند و حیوانات روح ندارند.

نظریه تالﺲ ( ۵۴۶-۶۳۱پیش از میالد) .تالﺲ دومین شخصی است که نظر او را پیرامون روح بررسی خواهیم کرد.
علی رغم آنکه در اشعار هومر روح تنها به انسان تعلق میگیرد ،تقریبا در تمام آﺛار یونانی متعلق به قرن پنجم پیش
از میالد مسیﺢ روح که تنها جوهر حیات میباشد عالوه بر انسان به همه چیزهای زنده دیگر نیز اطالق میشود ،و
روح همان تفاوت چیزهای زنده و غیر زنده است .و کلمه روح مترادف کلمه زنده به شمار میرود بعنوان مثال
تالﺲ معتقد بود مﻐناطیﺲ یا کهربا به دلیل اینکه باعﺚ حرکت آهن میشود زنده است و در نتیجه دارای روح
است.

نظریه فیثاغورس ( ۵٠٠-۵٩٠پیش از میالد) .او به ادامه حیات انسان پﺲ از مرگ به واسطه رها شدن روح او از
بدن اعتقاد داشت .زنوفان در مورد فیثاغورس گفته است که روزی از جایی رد میشده است و دیده است افرادی
سگی را کتک میزنند ،از آنها خواسته است آن سﮓ را کتک نزنند زیرا این سﮓ یکی از دوستان او بوده است
که مرده است و او صدای روح دوستش را از آه و ناله این سﮓ شنیده است .فیثاغورس معتقد بود این روح
دوستش است که ناله میکند نه سﮓ.

نظریه امپیدوکلوس ( ۴۳٠-۴۱٠پیش از میالد) .وی از پیروان فیثاغورس همچون آناکساگوراس و دموکرتیوس
گیاهان را موجودات زنده میدانست و در نتیجه معتقد بود گیاهان نیز دارای روح هستند و انسانها میتوانند با گیاهان
روح رد و بدل کنند .امپیدوکلوس مدعی بود که در حیات پیشینش یک بته بوده است و البته پیش از آن یک
پرنده و ماهی نیز بوده است.
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نظریه هراکلیوس ( ۴٩۵-۵۳۵پیش از میالد) .هراکلیوس فیلسوف دیگری است که افکارش پیرامون روح متاﺛر از
فیثاغورس بوده است و بسیار از او نقل قول میکند .هراکلیوس شاید اولین فیلسوفی باشد که عالوه بر حیات
حرکت و خرد را نیز به وجود روحی که در سالمت و شرایط صحیﺢ است نسبت داده است .هراکلیوس معتقد
است «روح خشک ،بهترین و هوشیار ترین است» .او میگوید روح یک انسان مست مانند کودک خامی است که
سکندری میخورد و نمیداند که به کجا میرود ،هراکلویﺲ معتقد بود که استفاده از مشروبات سکره آور روح
انسان را خیﺲ میکند و این خیسی روح حﺲ های بدن را تخریب میکند .هراکلویﺲ نیز مانند بسیاری از متفکران
قرن پنجم و ششم پیش از میالد معتقد بود روح ماهیتی مادی دارد اما از نوعی ویژه ،برتر و کمیابتر از ماده ،هوا و
یا آتش ساخته شده است .هراکلیوس همچنین معتقد است روح و بدن انسان با یکدیگر دارای شباهت های بسیار
هستند و تنها تفاوتشان در این است که روح از مواد برتری نسبت به بدن ساخته شده است ،از این رو اساساً روح
چیزی طبیعی به شمار میرفت نه فرا طبیعی.

نظریه افالطون( ۳۴٩-۴۲٩پیش از میالد) .افالطون شاگرد سقراط ( ۳۱۱-۴٩٠پیش از میالد) بوده است و قسمت
زیادی از نوشتارهای اولیه افالطون مربوط به نظریات سقراط میشود .میدانیم که سقراط به جرم کفر گویی در
زمان خود اعدام شده است و از او هیچ کتابی باقی نمانده است ،بنابر این ما سقراط را از زبان افالطون میشناسیم.
البته آنچه افالطون به سقراط نسبت میدهد به نظر بسیاری از متخصصین لزوماً نظرات سقراط نیست ،بلکه قطعاً
افالطون در بسیاری از موارد افکار خود را از زبان سقراط باز میگوید و او را به یک شخصیت داستانی تبدیل
کرده است که در بازار و جاهای دیگر میرود و با مردمان مختلﻒ پرسش و پاسخ میکند .بنابر این نظرات افالطون
پیرامون روح را میتوان در دو گروه از آﺛار او یافت ،در آﺛار نخستین او که که احتماالً از قول سقراط نظراتش را
اعالم میکند و دوم در آﺛار موخر او که احتماالً سقراط دیگر کامال تنها یک شخصیت داستانی است.

سقراط بگونه ای از روح صحبت کرده است که گویا از دیدگاه او عالوه بر جوهر حیات بودن ،روح ترکیبی از
شخصیت و دانش قوه عقالنیت هر شخص نیز هست .نظرات سقراط واقعی یا سقراط خیالی افالطون را میتوان در
کتاب معروف افالطون فیدو ( )Phaedoکه چهارمین و آخرین گفتمان سقراط با شاگردانش پیرامون حیات
پﺲ از مرگ را نقل میکند و صحنه مرگ او و نوشیدن جام شوکران را نیز تصویر میکند دریافت .فیدو که در
میان هواداران سنتی افالطون به کتاب «پیرامون روح» نیز مشهور بوده است ،مانند نمایشنامه ای است که در آن دو
تن از پیروان سقراط با نامهای سیمیاس ( )Simmiasو سبﺲ ( )Cebesکه به زندان آمده اند تا او را به کمک
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کریتو ( )Critoشاگرد دیگرش از زندان رهایی بخشند ،با استادشان سقراط گفتگو میکنند .در گفتمانی که میان
سقراط و شاگردانش انجام میگیرد آشکار میکند که باور اکثریت در آن دوران این بوده است که روح پدیده ای
مادی است که پﺲ از مرگ همچون دود و نفﺲ پراکنده و در نتیجه نابود میشود.

در فیدو از سقراط چهار برهان برای جاودانگی روح آورده شده است که دارای اعتباری نیستند و بجز برهان آخر
حتی مورد قبول مخاطبان سقراط نیز قرار نمیگیرند .سقراط در مورد روح دچار شک بوده است و دیدگاه
مستحکمی در مورد آن نداشته است و خود از نارسا و غیر معتبر بودن نتیجه براهینش آگاه بوده است .در کتاب
جمهوری افالطون نیز میتوان به این واقعیت دست یافت ،گالکون ( )Glauconاز سقراط میپرسد «آیا هنوز
درنیافته ای که روح ما جاویدان است و هرگز از بین نخواهد رفت»؟ سقراط شگفت زده به گالکون نگاه میکند و
میگوید «به زئوس (خدای خدایان یونان باستان) قسم که نه ،من چنین چیزی را در نیافته ام ،آیا تو در آن موقعیت
(علمی) هستی که چنین چیزی را با اطمینان ادعا کنی؟» .سقراط تنها میخواسته است نشان دهد به احتمال زیاد بر
خالف باور رایﺞ در آن دوران روح پدیده ای مادی همچون پیکر انسان نیست و چیزی متفاوت با سایر مواد است
که قابل دیدن و یا بطور کلی حﺲ کردن نیست ،همچنین آنقدر که بدن و جسم در معرض تخریب شدن و نابود
شدن قرار میگیرد روح به دلیل متفاوت بودن جنﺲ اش به اگر در معرض تخریب شدن باشد حداقل به اندازه بدن
در معرض تخریب شدن نیست و دوام بیشتری دارد ،نه آنکه فنا ناپذیر و نابود ناشدنی باشد .سقراط همچنین معتقد
است روح تجزیه شدنی نیست ،یعنی از قسمتهای مختلﻒ ریزتر پدید نیامده است .برهان چهارم سقراط که قوی تر
از باقی براهین او است تالش میکند این نظریه او را استحکام بیشتری بخشد .او با پیشفرض اینکه روح او احتماالً
چندین بار تناسخ یافته است و حیات بر روح مبتنی است استدالل میکند که روح فنا ناپذیر است ،که البته به دلیل
اینکه فرض وجود روح مورد توافق نیست ،توضیﺢ دادن و رد کردن نظر او در مورد حیات پﺲ از مرگ بی
ارتباط با این نوشتار است.

بخش دوم نظریات افالطون پیرامون روح را در کتاب مهم دیگر او که «جمهوری» نام دارد و برخی از خوانندگان
سنتی آنرا کتاب «پیرامون عدالت» خوانده اند ،میتوان یافت .در این کتاب ،افالطون نظریات متفاوتی با آنچه در
فیدو آمده است نسبت به پدیده روح ابراز داشته است .افالطون عدالت را حالت عالی روح میداند و به همین دلیل
جمهوری نیز میتواند نور فراوانی بر نظریه افالطون در مورد روح بتاباند .در این کتاب نیز روح هم جوهر حیات
ارگانهای زنده به شمار میرود و هم جوهر عقالنیت و تمام فعالیتهای فکری بشری .سقراط خیالی در جمهوری
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استدالل میکند که عادل بودن همواره بهتر از ناعادل بودن است و این را ناشی از آن میداند که روح عادل از روح
نا عادل همواره شاد تر است.

در کتاب چهارم جمهوری دیدگاه تازه ای نسبت به روح مطرح میشود ،این دیدگاه تازه حاکی از آن است که
روحی که وارد بدن میشود حداقل دارای سه جنبه است ،خرد ،جان و تمایل .در جمهوری میتوان اطالعات زیادی
راجع به هر کدام از این جنبه ها و اینکه روح چگونه کار میکند پیدا کرد .خرد از نظر افالطون به دانش و حقیقت
متصل است ،برای درک بهتر این نظر باید با عقیده افالطون در مورد حقیقت و تمثیل غار او آشنا شد .افالطون
معتقد است ما انسانها درون غاری هستیم و تنها سایه هایی از واقعیتهایی که خارج از غار وجود دارند و بر روی
دیواره غار منعکﺲ میشوند میتوانیم ببینیم .وی معتقد است هر آنچه ما میبینیم اصل آن چیز نیست ،بلکه اصل آن
چیز در دنیایی دیگر که دنیای حقیقی است وجود دارد و ما در دنیایی مجازی هستیم .حال منظور او از اینکه
میگوید روح با حقیقت متصل است این است که روح انسان در بند این غار نیست و میتواند با دنیای حقایق رابطه
برقرار کند .سقراط خیالی در جمهوری همچنین جنبه تمایل روح را بسیار در ارتباط به سکﺲ ،پول ،غذا ،نوشیدنی
و غیره میداند .مهمترین تفاوتی که میان فیدو و جمهوری در تشریﺢ مسئله روح وجود دارد نقش بیشتری است که
افالطون در جمهوری به جوهر حیات بودن روح داده است.

نظریه ارسطو ( ۳۲۲-۳١۴پیش از میالد) .نظر ارسطو که در کتاب «پیرامون روح» بسیار از فالسفه پیشین تکامل
یافته تر است .ارسطو روح را در این کتاب خود از تمامی جنبه ها و فعالیتهایش بررسی کرده است .ارسطو معتقد
است تمامی فعالیتهای حیاتی ارگانهای زنده بدن همچون حرکت ،تﻐذیه ،و تفکر با روح در ارتباط است و این
ارتباط را در کتابش شرح میدهد .بنابر در نظریه ارسطو ،روح نوعی ویژه از طبیعت است ،که باعﺚ تﻐییر و ایستایی
در بدن موجودات زنده همچون حیوانات ،گیاهان و انسان میشود .با توجه به اینکه روح در تئوری ارسطو خود
عامل فعالیتهای حیاتی ارگانهای بدن است آشکار است که او نیز همانطور که در فیدو در مورد روح صحبت شده
است ،معتقد است روح چیزی مادی همچون بدن نیست.

مسئله دیگری که در نظریه ارسطو پیرامون روح دارای اهمیت است این است که ارسطو معتقد است روح برای
انجام فعالیتهای حیاتی یاد شده نیاز به ارگانهای بدنی دارد ،اما از آنجا که ارسطو هیچ ارگانی از بدن را مسئول
تفکر نمیدانست ،معتقد بود که تفکر تماماً توسط روح و بدون واسطه بدن و بطور مستقل انجام میگیرد ،اما او
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معتقد است از آنجا که تقریباً در تمام فعالیتهای فکری انسانها حﺲ کردن نیز دخیل است ،ارگانهای حسی بدن
(همچون چشم ،گوش و…) نیز همواره باید در فعالیت باشند ،بنابر این ارسطو بر خالف افالطون معتقد نیست که
روح میتواند بدون بدن وجود داشته باشد و به فعالیت خود ادامه دهد .همچنین از آﺛار ارسطو مشخص میشود که او
قلب انسان را جایگاه روح میدانسته است ،یعنی از نظر ارسطو روح عامل تفکر انسان است و در قلب هر انسانی
جای دارد ،شاید همین ایده یونانی باشد که به قرآن راه یافته است و سبب شده است اعراب جایگاه تفکر را در
قلب بدانند.
نظریه اپیکروس ( ۲٩٠-۳۴۱پیش از میالد) .اپیکروس یک اتم گرا ( )Atomistاست ،و در بررسی روح نیز اتم
گرایی خود را کنار نمیگذارد .او همه چیز بﻐیر از عدم ،همه را در نهایت ساخته شده از اجزاء کوچکتر یعنی اتمها
میداند .منابع مشخصی از اینکه اپیکروس روح را متشکل از چه اتمهایی میدانست وجود ندارد ،او احتماالً روح را
ساخته شده از اتمهای آتش و یا باد و یا چیزهای مشابهی میدانسته است .اپیکروس که سعی میکرد گرما در بدن و
بسیاری از چیزهای دیگر را همواره با معرفی کردن اتمهای مختلﻒ توضیﺢ دهد ،و از آنجا که درک حسی در
لیست اتمهای او به هیچ اتمی نسبت داده نشده بود گمان میکرد حﺲ کردن و دریافت حسی از محیط (دیدن،
بوییدن ،شنیدن و…) نیز احتماالً باید برخاسته از خواص و فعالیتهای مرموز اتمهایی همچون اتمهای روح باشد .در
سنت اپیکروسی روح همچنین همان چیزی است که احساسات ،تعقل و تمایالت را باعﺚ میشود .بعنوان مثال
لوکرتیوس از پیروان اپیکروسیسم ،معتقد است که روح دو قسمت دارد ،قسمت نخست قسمت خردمندی و
عقالنیت است که او این قسمت را «ذهن» مینامد و قسمت دیگر آن قسمت غیر عقالنی و نابخردانه است ،و
مسئولیت دریافتهای حسی است که لوکرتیوس آنرا بطور مﻐشوشی «روح» مینامد .اپیکروس همچنین همچون
برخی از دیگر از فالسفه یاد شده روح را دلیل حرکت اعضای بدن نیز میداند .اپیکروس بعد از دموکرتیوس به
ماده گرا بودن و انکار خدا معروف است.

نظریه رنه دکارت ( ۱۶۵٠-۱۵۱۶میالدی) .دکارت فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی از فالسفه دیگری است که به
وجود روح اعتقاد داشته است .دست آوردهای فلسفی دکارت در مورد روح در میان جوامع امروزی بشری بیش
از هر باور دیگری در این مورد رایﺞ هستند .در زمان دکارت چیزهای زیادی ،از جمله حیات ،حرکت و غیره به
روح نسبت داده میشد رنه دکارت در زمستان سال  ۳۲-۱۶۳۱به دنبال تجسّسات و مطالعات عدیده قبلی خود در
ضمن اینکه مستقیماً به تشریﺢ بدن جانداران اعم از حیوان یا انسانها میپرداخت ،رساله ای با فرنام «انسان» را به زبان
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التین نوشت که این نوشته او برای اولین بار در سال  ۱۶۶۲میالدی .یعنی  ۱۲سال بعد از فوت دکارت) در شهر
لیدن هلند چاپ شده است .دکارت بعد از این مطالعات به این نتیجه رسید که دو کاربرد دیگر که به روح نسبت
داده میشد یعنی حرکت و رشد در واقع به روح ارتباطی ندارند و بدن انسان و حیوانات میتوانند بدون وجود روح
حرکت و رشد کنند .اما وی کاربرد سومی که برای روح در زمان او وجود داشت یعنی روح عاقله و یا هوشیاری
( )Consciousnessرا انکار نکرد .از نظر دکارت روح همان چیزی است که حﺲ میکند (میبیند ،میشنود،
میبوید و…) ،فکر میکند ،به یاد می آورد ،تخیل میکند ،تصمیم میگیرد و نگران میشود  .دیدگاه دکارت یعنی
استقالل و جدایی ذهن از بدن به دوگانگی ( )Dualismمعروف است و این دیدگاه آنچنان که در آینده
توضیﺢ خواهیم داد اکنون توسط اکثر فالسفه و دانشمندان به دلیل اینکه نمیتواند به بسیاری از مسائل پاسخ دهد
دیدگاهی مردود شمرده میشود .دیدگاه دکارت در مورد دوگانگی ذهن و بدن پرسشی اساسی را مطرح میکند که
در فلسفه ذهن با نام «مسئله بدن و ذهن» از آن یاد میشود و این مسئله از این قرار است که اگر ذهن (روح) از بدن
جدا است ،چگونه میتواند بر بدن تاﺛیر بگذارد و رابطه علی چگونه میتواند بین روح و بدن برقرار شود؟ یا بطور
دقیقتر چگونه میتواند بر بدن و رفتار آن تاﺛیر بگذارد؟ و این پرسش از مهمترین مسائلی است که در مورد دیدگاه
دکارت مطرح میشود.

دکارت که شخصی بسیار مذهبی بوده است و تمام تالشهای خود را برای اﺛبات حقانیت باور دینی خود یعنی
آیین کاتولیک ها انجام داده است برای یافتن پاسخ این پرسش دست به تالشهای عملی نیز زده است ،همانطور
که گفته شد او در مطالعاتش به تشریﺢ بدن انسانها در مرده شور خانه و حیوانات پرداخته است و سرانجام به این
نتیجه رسیده است که روح از طریق غده صنوبری که در مﻐز است با بدن رابطه برقرار میکند و از آن به بعد است
که تصمیمات روح توسط «ارواح حرکتی» که در بدن وجود دارند موجب ترتیب اﺛر دادن به این تصمیمات روح
میشوند .صاحبنظران معتقدند غده صنوبری مﻐز به این دلیل توجه دکارت را جلب کرده است که در سر انسان
تمام اعضا بجز غده صنوبری ،دو عضو بصورت قرینه موجود است ،مثال ،دو چشم و دو گوش وجود دارد و غده
صنوبری که شبیه حرف  Pاست تنها عضو یکتا در سر انسان است ،وی از آنجا که میدانست تجربیات ما یگانه
هستند و دوگانه نیستند نتیجه گرفته است که روح باید از طریق این غده صنوبری با بدن رابطه برقرار کند زیرا در
مﻐز قرینه ای برای آن وجود ندارد ،و البته این دیدگاه امروزه از دیدگاه علمی بیشتر شبیه یک شوخی است.
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آشکار است که این باورهای رنه دکارت برخاسته از نا آگاهی او از ساختمان مﻐز انسان بوده است و او همانطور
که با مطالعه ماهیچه ها و استخوان های حیوانات و انسانها به این نتیجه رسید که روح عامل حرکت نیست اگر
امروز وجود میداشت با مطالعه مﻐز انسان احتماالً به این نتیجه میرسید که روح عامل هوشیاری نیز نیست و مﻐز به
تنهایی این وظیفه را بر عهده دارد .البته رنه دکارت در تالش برای اﺛبات خدا و قیامت در کتابی که به دانشگاه
سوربن تقدیم کرد به نظر خود براهینی برای اﺛبات ادعای خود آورده است اما این دالیل مدتها است که رد شده
اند و منسوخ حساب میشوند و همچنین با داده های علمی نیز همخوانی ندارند .جدا نبودن عقالنیت انسان از بدن او
بعد از اﺛبات حتی توسط عده ای از فالسفه بیخدا اصلی برای اﺛبات عدم وجود خدا قرار میگیرد .دکارت حیوانات
را دارای ذهن و هوشیاری نمیدانسته است و بنابر این آنها را عاری از روح میدانسته است ،زیرا او هوشیاری را به
داشتن زبان میدانسته است و البته با تردید گفته است که حیوانات دارای زبان نیستند و در نتیجه روحی ندارند و
تنها ماشین هایی هستند که بسیار خوب طراحی شده اند .بنابر این دکارت روح را جوهر حیات نمیدانسته است و
معتقد بوده است بدون روح نیز میتوان زنده بود اما نمیتوان هوشیاری داشت.

نظر امانوئل کانت( ۱١٠۴-۱٩۲۴میالدی) .امانوئل کانت فیلسوف خداباور دیگر نیز به وجود روح اعتقاد داشت اما
معتقد بود روح را نمیتوان با خرد نشان داد و وجودش را اﺛبات کرد .اما او معتقد بود که انسان به ناچار باید به این
نتیجه برسد که روح وجود دارد زیرا وجود روح برای توسعه دین و اخالق ضرورت دارد .کانت بطور کلی معتقد
است مسائلی همچون وجود خدا و روح و جاودانگی انسان در حوزه بحﺚ نظری نیستند و نه میتوان وجود آنها را
اﺛبات کرد و نه میتوان وجود آنها را رد کرد .البته نظریات کانت تنها در صورتی قابل توجه و تعمق است که
سامانه فکری متافیزیکی ویژه وی مورد توافق و قبول باشد و معتبر شناخته شود.

تناقضات در تعریف روح

گذشته از تعاریﻒ قدیمی روح ،روح مسلماً آنگونه که خداباوران امروزی به آن معتقد هستند ماهیتی فیزیکی و
طبیعی ندارد و مسئله ای ماوراء طبیعت است و تنها فراطبیعت گرایان میتوانند به وجود چنین چیزی اعتقاد داشته
باشند .یعنی از دید کسانیکه طبیعت گرا هستند روح تنها به دلیل ماوراء طبیعی بودنش از هیچگونه ارزش علمی و
فلسفی برخوردار نخواهد بود .اما مسئله ای که باید به آن توجه کرد این است که خداباوران از طرفی معتقدند
روح پدیده ای غیر مادی است و از طرف دیگر معتقدند روح در بدن انسان است .یعنی برای روح مکان و جایی
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را تعریﻒ میکنند و این تناقضی آشکار است .چیزی که حالتی طبیعی و مادی نداشته باشد نمیتواند «درون» چیز
دیگری (یا حداقل درون چیز طبیعی و یا مادی دیگری) قرار بگیرد .تنها چیزهایی میتوانند درون چیزهای دیگر
قرار بگیرند که فضا اشﻐال میکنند .و چیزهایی که فضا اشﻐال میکنند یقیناً طبیعی هستند .بنابر این روح از آنجا که
نمیتواند هم طبیعی و هم غیر طبیعی باشد ،با فرض اینکه میتواند «درون» بدن باشد اساساً در تعریﻒ خود دارای
تناقض است.
وقتی کسی میگوید قلب در بدن است ،این بدان معنی است که برای قلب جایگاهی در بدن وجود دارد که معموالً
آن جایگاه در سینه و سمت چپ است .حال وقتی خداباوران میگویند روح در بدن است نیز باید بگویند روح در
کجای بدن است؟ اگر بگویند روح در تمام بدن هست ،باید به این نتیجه رسید که وقتی اعضای بدن شخصی قطع
میشود ،قسمتی از روح او نیز قطع میشود و آن شخص دارای دو روح میشود و قسمتی از روح او از بدن کنده
میشود .همچنین البد وقتی اعضای بدن دو شخص با یکدیگر تعویض میشوند مقداری از روح آن دو نیز با
یکدیگر تعویض میشوند ،آشکار است که این باوری پوچ است.
از طرفی دیگر برای روح مسائل بسیار عجیبی همچون حرکت مطرح میشود .میگویند روح انسان بعد از مرگ به
سمت خدا بازمیگردد .این جمله به این معنی است که خداوند در نقطه ای قرار گرفته است و روح در نقطه ای
دیگر و این روح باید آن مسیر را طی کند تا بخدا برسد .بازهم برای روح جا و مکان در نظر گرفته شده است.
حرکت کردن پدیده ای کامالً فیزیکی است .رفتن روح از نقطه ای به نقطه دیگر به معنی این است که روح در
زمان و مکان محصور است ،و چنین چیزی لزوماً چیزی طبیعی است .درحالی که روح بر طبق تعریﻒ چیزی غیر
طبیعی است .حتی برخی از خداباوران معتقدند روح انسان پرواز میکند .پرواز کردن نیز عملی است که برای غلبه
بر جاذبه زمین انجام میگیرد ،جاذبه زمین چگونه میتواند بر روی پدیده ای غیر مادی تاﺛیر بگذارد؟ همچنین
بسیاری از خداباوران معتقدند که روح به بدن انسان دمیده میشود ،آیا چیز غیر مادی را میتوان دمید؟ آشکار است
که خداباوران در تصورشان از روح بسیار خام و گیﺞ هستند و این تناقضات نشان میدهد که خود نمیدانند به چه
باور دارند .و همچنین آَشکار است که بنابر اصل تناقض (تناقض چیست؟) چیزی که درون خود تناقضی داشته
باشد نمیتواند وجود داشته باشد ،در نتیجه وجود این دسته از تناقضات در تعریﻒ روح ،باعﺚ میشود که وجود
روح محال باشد.
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آیا حیات انسان به روح انسان وابسته است؟

همانطور که گفته شد یکی از اصلی ترین دالیلی که باعﺚ شد انسانها روح را اختراع کنند ،تالش آنها برای
توضیﺢ دادن مسئله حیات بود .وابسته دانستن روح و حیات انسان به یکدیگر مانند آن است که انسان را ماشینی
فرض کنیم که تا زمانی که روح در آن است کار میکند و به مجرد اینکه روح از بدن خارج شود از کار می افتد.
این دیدگاه البته در گذشته مورد تایید بسیاری از فالسفه و دانشمندان بوده است اما امروزه دیگر چندان ارزش
علمی ندارد .همانطور که گفته شد خداباوران بسیاری معتقدند که در هنگام مرگ روح انسان از بدنش خارج
میشود و به دنیای دیگر میرود .در مورد خارج شدن روح از بدن انسان پرسشهای زیادی مطرح میشود .روح انسان
به کدام یک از ارگانهای بدن در ارتباط است و چه زمانی بدن را ترک میکند؟
خداباوران معتقدند پﺲ از مرگ روح پیوند خود را با بدن قطع میکند و یا از بدن خارج میشود ،پرسش این است
که آیا روح زمانی که قلب از کار بایستد بدن را ترک میکند؟ یا در زمانی که مﻐز انسان از کار بایستد؟ بسیار پیش
آمده است که افرادی مرگ مﻐزی داشته اند اما قلب آنها هنوز کار میکرده است .آیا در چنین شرایطی روح از
بدن خارج شده است یا نه؟ آیا روح صبر میکند تا ببیند قلب یا مﻐز کی از کار می افتد تا در آن زمان بدن را ترک
کند؟ در برخی از مواقع افرادی به کما میروند و چندین سال مﻐز آنها فعالیت نمیکند ولی تمامی اعضای بدنشان
بطور عادی کار میکنند ،این افراد با تﻐذیه خونی زنده نگاه داشته میشوند و اگر این تﻐذیه خونی قطع شود به
سرعت تمامی اعضای بدنشان از کار خواهد افتاد ،آیا روح نشسته است تا ببیند کی سرم از بدن این انسان قطع
میشود تا بعد از بدن او مهاجرت کند؟ اگر در چنین شرایطی مﻐز شخصی عوض شود ،او به حیات خود ادامه
خواهد داد .زیرا تنها مشکل بدن او مﻐز او است .اما اگر این مشکل حل نشود او بالفاصله بعد از قطع شدن منبع
تﻐذیه بدنش خواهد مرد.
تکلیﻒ کسانیکه که قلبشان با قلب انسان دیگری عوض شود چیست؟ آیا روح این افراد با هم عوض میشود؟
احتماالً در چند دهه آینده پزشکان قادر خواهند بود که مﻐز انسانها را نیز با یکدیگر عوض کنند .در آن شرایط بر
سر روح چه می آید؟ اگر مﻐز انسانی از کالبدی به کالبد دیگر وارد شود آیا روح آندو شخص نیز بین این دو بدن
جابجا میشود؟ اگر تمام اعضای بدن یک انسان از جمله مﻐز او به اشخاص دیگر پیوند زده شوند بر سر روح او چه
خواهد آمد؟ آشکار است که در مسئله خارج شدن روح از بدن با پیشرفت علوم پزشکی و قابلیت تعویض اعضای
بدن تناقضات بسیاری دیده میشود .آیا دوقلوهای به هم چسبیده دو روح دارند؟ اگر یک روح دارند ،بعد از
جداسازی آنها در صورتیکه جراحی موفقیت آمیز باشد چه بر سر روحشان خواهد آمد؟ آیا این روح نیز جراحی
خواهد شد؟ و اگر دو روح دارند چگونه است که رفتن روح یکی از آنها از کالبدشان معموال باعﺚ بیرون رفتن
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روح دیگری نیز میشود؟ آیا میتوان دو روح را در یک بدن قرار داد؟ امروزه میدانیم که اگر با یک جسم برنده،
جسم پینه ای ( ،)Corpus Callosumتوده ای از عصبهای مﻐزی که دو نیمکره مﻐز را به یکدیگر وصل
میکنند را ببریم دو ذهن متفاوت و مستقل خواهیم داشت  ،آیا در این زمان روح شخص نیز تبدیل به دو روح
میشود؟ تا زمان معینی پﺲ از مرگ بسیاری از اعضای بدن هنوز میتوانند کار کنند ،و میتوان این اعضا را به بقیه
بیماران پیوند زد ،اگر روح با مرگ بدن را ترک میکند چگونه است که بسیاری از اعضای بدن پﺲ از ترک روح
از بدن همچنان کار میکنند؟ چرا ناخنها و موهای افراد مرده تا مدتی پﺲ از مرگ آن شخص نیز به رشد خود
ادامه میدهند؟ حتی در بسیاری از مواقع میتوان اعضای بدن را بدون داخل کردن آنها در بدنی دیگر ،با ایجاد
شرایط مصنوعی آزمایشگاهی زنده نگاه داشت ،بعنوان مثال تقریباً همه میدانند که سلولهای خونی را میتوان بیرون
از بدن نیز زنده نگه داشت ،بدن به غیر از سلول چیز دیگری ندارد و سلول برای زیستن به عوامل مشخصی
همچون اکسیژن و مواد غذایی نیازمند است که میتوان با ایجاد مصنوعی آن عوامل هر سلول را زنده نگاه داشت،
بنابر این در تئوری زنده نگه داشتن تمامی اعضای بدن ممکن است ،اما در عمل ایجاد شرایط مصنوعی برای
برخی از آنها هنوز به دلیل ضعﻒ فن آوری پزشکی میسر نشده است .برای پزشکان این مسئله مانند روز روشن
است که در آینده بسیار نزدیک بانکهای اعضای بدن ایجاد خواهد شد تا افراد بتوانند اعضای بدن را که دچار
مشکالتی میشوند با اعضای بدن مردگانی که اعضای بدنشان را زنده نگه داشته اند عوض کنند .در تئوری اگر
بتوان چنین کاری را در مورد تمامی اعضای بدن انجام داد ،میتوان انسانی را بطور موقت کشت و در آینده او را
دوباره زنده کرد .اعضای بدن انسانها را میتوان بگونه ای بسیار شبیه از روی ساختار سلولی همانند سازی
( )Cloningکرد .این مسائل همگی بیانگر آن هستند که اطالعات پزشکی و دانش بشر از آناتومی بدنش باعﺚ
بوجود آمدن تناقضات بسیار در وجود روح بعنوان جوهر حیات شده است ،و این تناقضات را تنها با تعریﻒ علمی
حیات که تعریفی کامالً طبیعی و غیر وابسته به ماوراء طبیعت و روح و خدا است تا حدود زیادی حل کرد.
در باورهای قرآنی حیات انسان مبتنی بر روح او و خارج شدن روح او در دست اهلل است و روح تنها در زمانی از
بدن خارج خواهد شد که اهلل چنین اجازه ای به آن بدهد ،و همچنین زمان خارج شدن روح از بدن و مرگ انسان
در لوح محفوظی در نزد خدا از پیش مقرر شده است .این درحالی است که امروز به دلیل پیشرفت مسائل پزشکی
و بهداشتی میزان عمر انسانها بسیار بیشتر شده است و همچنان رشدی فزاینده دارد .چگونه است که اهلل برای
انسانهای پیشین عمر کوتاه تری و برای انسانهای امروزی عمری بلند تر مقرر کرده است؟ آیا خارج شدن روح از
بدن دلیل مرگ است و یا اختالل در یکی یا تعدادی بیشتر از ارگانهای حیاتی بدن؟ آیا عوامل طبیعی است که
باعﺚ طوالنی شدن حیات بشر شده است یا ارواح و اشباح و روابطی که موجودی موهوم همچون اهلل برایشان در
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نظر داشته است؟ جالب است که افراد در کشورهای مختلﻒ دوران حیات بیشتری دارند ،مردم در سوئد و ژاپن و
آمریکا عمر طوالنی تری نسبت به مردم قم و مکه و مشهد دارند .آیا شرایط زیست محیطی است که باعﺚ میشود
افراد مدت بیشتری را عمر کنند و یا اهلل در نوشتن میزان عمر افراد در آن کتابچه مسخره اش دچار تبعیض نژادی
شده است و برای کفار ساکن آمریکا و ژاپن و سوئد عمر بیشتری بریده است؟ انتخاب با شما است ،آشکار است
که هر انسان خردگرا و معقولی توضیحات علمی را به داستانهای کودکانه دینی ترجیﺢ میدهد.

عالوه بر مسئله خارج شدن روح از بدن در داخل شدن روح به بدن نیز پرسشهای بسیاری وجود دارد .اگر روح
جوهری الزم برای حیات است چرا فقط انسانها باید روح داشته باشند؟ تمام موجودات زنده در این صورت باید
دارای روح باشند .و این مسئله به تک سلولی ها نیز کشیده میشود .مسئله آنجا جالبتر میشود که این تک سلولی ها
به مرور زمان تکامل یافته و موجودات پر سلولی را ایجاد کنند .آیا ارواح هر کدام از این تک سلولی ها با
یکدیگر جمع میشوند و روح بزرگتری را برای جانور پر سلولی ایجاد میکنند؟ یعنی آیا ارواح نیز با یکدیگر جمع
پذیرند؟ در هنگام تولد انسان چه زمانی روح به بدن او وارد میشود؟ در کدام مرحله از مراحل رشد جنین خداوند
روح را در وجود او فوت میکند؟ آیا در هنگام باردار شدن یک تخمک است که روح به تخمک فوت میشود؟
اگر اینگونه است باید توجه داشت که در برخی از موارد تخمک بعد از بارور شدن تقسیم بر دو تخمک دیگر
میشود و باعﺚ بوجود آمدن دو جنین و گاهی تقسیم بر شش تخمک بارور شده و باعﺚ تولید شش جنین میشود.
آیا روح نیز با این تقسیم شدن ،تقسیم و تکه تکه میشود؟
طول عمر انسانها با پیشرفت علوم و بهداشت بیشتر شده است ،انسانها بطور محسوسی از گذشته بیشتر زندگی
میکنند ،عمر انسانها در  ۱٠٠سال گذشته بطور متوسط  ۲٠سال افزایش پیدا کرده است و این تنها به این دلیل است
که شرایط زیستن بهتری برای زیستن انسان بوجود آمده است .انسانها در سال  ۱۱۱٩بین  ٩٠تا  ١٠سال بطور
متوسط زندگی میکنند ،این در حالی است که در سال  ۱۱٠٠بین  ۴۵تا  ۵٠سال زندگی میکردند .در آینده نیز
احتمال آن میرود که انسانها بتوانند بسیار بیشتر زندگی کنند .حال انتخاب شما کدام است؟ آیا با این اوصاف باید
اعتقاد داشت که خداوند در قرون اخیر در قراخواندن روح از بدن انسان درنﮓ بیشتری کرده است و حضرت
عزرائیل را دیرتر برای گرفتن جان انسانها و خارج کردن روح از بدن ارسال میکند؟ یا اینکه حیات آدمی مسئله
ای کامال مادی و مرتبط با شرایط محیطی و بدن او است؟ آشکار است که قضیه ورود و خروج روح از بدن کامال
یک داستان کودکانه و خرافه ای مضحک است.
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پیشرفتهای سریع در بیولوژی و ژنتیک باعﺚ شده است مسئله حیات امروزه بسیار روشنتر از آنچه در گذشته بوده
است باشد .ژنها نقشه هایی هستند که سلولها بر اساس آنها ساخته شده و در کنار یکدیگر قرار میگیرند .ژنها نیز
خود موادی شیمیایی هستند که توسط انتخاب طبیعی در امتداد زمان تکامل می یابند .ایجاد تﻐییرات در ژنتیک
باعﺚ بوجود آمدن موجودات متفاوتی میشود .ممکن است برای انسانها این بسیار تکان دهنده باشد که تقریباً %۱۱
 DNAیک انسان با ژنهای یک بوزینه مشترک است و تنها همان  ۱درصد باقیمانده است که باعﺚ میشود انسان،
انسان باشد و بوزینه بوزینه و این مسئله هم اکنون که ژنهای هر موجود زنده را میتوان رمزگشایی کرد و همچون
کتابی مورد مطالعه قرار داد به همان اندازه در نزد دانشمندان واضﺢ است که رابطه تبدیل انرژی به ماده انیشتن
برای آنان واضﺢ است .برای بیولوژیستهای مدرن امروزی بسیار روشن و واضﺢ است که مسئله حیات را میتوان در
حد فعل و انفعاالت شیمیایی و فیزیکی کاهش داد و کامالً آنرا از لحاظ طبیعی شرح داد و هیچ نیازی به
داستانسرایی و یاری طلبیدن از اشباح و ارواح در این علم ،برای توضیﺢ مسئله حیات وجود ندارد .اگر یک
بیولوژیست بگوید وقتی روح به کالبد وارد شود ،آن کالبد زنده میشود و اگر خارج شود آن کالبد میمیرد ،بقیه
بیولوژیستها در سالمت فکری او شک خواهند کرد ،زیرا ماوراء الطبیعت به دلیل غیر علمی بودنش از دنیای علم
اخراج شده است اما اینگونه توضیحات که امروز منحصر به افراد دین خوی است ،در میان قدما جایگاه و ارزش
علمی داشته است .برای بیولوژیستها هیچ چیز مانند «نیروی حیات» و یا موجودات مرموز و نیروهای مرموز معنی
نمیدهد و نیازی به وجود آنها هم دیده نمیشود .اما برای کسانیکه اطالعی از بیولوژی ندارند و مدتها مشتری
خرافات دینی بوده اند درک این مسئله دشوار است.
برای بوجود آمدن یک موجود زنده اساساً هرگز نیازی به حضور روح وجود ندارد ،امروزه میتوان موجودات زنده
تک سلولی را تنها از مواد شیمیایی ساخت و همچنین هم اکنون میتوان عمل لقاح را بطور مصنوعی در
آزمایشگاه انجام داد و سپﺲ با قرار دادن آن در رحم مادر ،باعﺚ بدنیا آمدن یک نوزاد جدید شد .انتظار میرود تا
چند سال آینده بتوان رحم مصنوعی را نیز ایجاد کرد و بدون نیاز به انسان ،انسان جدیدی را تولید کرد و حتی
نطفه را نیز بطور مصنوعی ساخت و یا تﻐییر داد .با در نظر گرفتن این مسائل نابخردانه است اگر تصور کنیم مسئله
حیات نیازمند به وجود روح است ،مگر اینکه تصور کنیم خداوند نشسته است تا ببیند در کجا حیاتی در حال
شکل گرفتن است و در کدام آزمایشگاه دانشمندان مشﻐول ایجاد حیات هستند ،تا اندکی در آن از روح خود
فوت کند.
عالوه بر مسائلی که مطرح شد ،ارتباط روح با حیات انسانی مباحﺚ اخالقی مفصلی را نیز به همراه می آورد.
بعنوان مثال کدام خدای ظالمی ممکن است روح را به بدن کودکان عقب مانده بفرستد؟ چرا باید خداوند روح را
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به بدن کودک ناقص الخلقه بفرستد؟ چرا خداوند روح را به جنینی که قرار است تنها چند ساعت پﺲ از زنده
شدن بمیرد بفرستد؟ چرا خداوند بچه هایی که دست و پا ندارند را حیات میبخشد؟ اگر خداوند از بچه هایی که
از طریق تماس جنسی غیر مشروع از لحاظ دینی مخالﻒ است چرا به بدن چنین بچه هایی روح میفرستد؟ آیا این
مسائل با نیک بودن و مهربان بودن خداوند در تضاد نیست؟ ممکن است خداباوران فاسد االخالق که همواره
آشکار ترین مسائل اخالقی را زیر سوال میبیرند و به فاسد ترین موجود ممکن که همان خدایشان باشد «نیک»
میگویند بگویند ،خوب ما چه میدانیم؟ حتماً حکمتی در کار است .حتماً خیری در کار بوده است .اما این حتم را
خداباوران از کجا آورده اند؟ اگر ما نمیدانیم که چنین مسائلی موجب شر است (که میدانیم اما خداباوران منکر
حقایق اخالقی این چنینی هستند چون به ضرر باورهای خرافیشان تمام میشود) از کجا میدانیم که موجب خیر
است؟ چرا خداباوران نادانی خود را به سود خداباوری تمام میکنند؟ همانگونه که تمام مسائلی که در واقعیت شر
هستند و در صورت وجود خدا معلول رفتار خدای خداباوران است ،توسط خداباوران انکار شده و خیر خوانده
میشود ،تمامی مسائلی که آنها آنرا خیر میشمارند نیز میتواند شر به شمار آید .اگر فرض بر نادانی انسان و نادیده
گرفتن نظام اخالقی درونی و اجتماعی انسان باشد ،دیگر از کجا میتوان فهمید آنچه خدا کرده است خوب است یا
بد؟ بنابر این اساساً مرتبط دانستن روح با حیات ،و امتیاز صدور روح را منحصر به خدا دانستن در تناقض با فرض
نیک سرشت بودن خدا (خداوند چیست؟) است و خدای نیک سرش نمیتواند منبع روح و حیات باشد.

آیا هوشیاری انسان به روح وابسته است؟

همانطور که از تاریخچه اعتقاد به روح پیداست ،از اصلی ترین دالیل اعتقاد به روح ،این گمان بوده است که
هوشیاری انسان وابسته به وجود روح او است ،قالب باورمندان به پدیده روح ادعا کرده و میکنند که میان ذهن
( )Mindانسان و مﻐز او تفاوت است و تفکر و هوشیاری او برخاسته از مﻐز او نیست ،بلکه ناشی از روح او است.
اما این دیدگاه امروز چندان دارای ارزش علمی نیست و با واقعیت های علمی سازگاری ندارد .بررسی ها و
تحقیقات مختلﻒ علمی که محصول آخرین پیشرفتها در زمینه تکنولوژی پزشکی است هر روز بیشتر از دیروز
نشان میدهند که حتی احساسات و عواطﻒ انسان نیز مستقیماً برخاسته از فعالیتهای فیزیکی مﻐز او است.
بسیاری از فالسفه و دانشمندان در گذشته تصور میکردند مﻐز و ذهن انسان از یکدیگر جدا و مستقل هستند اما
هرچه تکنولوژی مشاهده و آزمایش مﻐز (بویژه Positron ،Nuclear Magnetic Resonance
 emission tomography scanningو مطالعات مربوط به جریان خون در مخ) پیشرفت کرد ،بررسی و
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زیر نظر گرفتن دقیقتر مﻐز در هنگام اتفاقات احساسی و غیره میسر شد و در نتیجه در نظر دانشمندان تفاوت میان
ذهن و مﻐز کمتر و کمتر شده است و هر روز بیشتر از گذشته مشخص شده است که زبان ،فعالیتهای فکری و
حسی و حتی شخصیت انسانها همه و همه ناشی از فعالیت مﻐز او هستند.
لذا اکثر دانشمندان رشته های مربوط به مطالعه مﻐز معتقد هستند که هوشیاری انسانها برخاسته از فعالیت مﻐز آنان
است .بعنوان مثال باور علمی بر این است که پردازشهای انسان برای مهارتهای زبانی در نیمکره سمت چپ مﻐز او
انجام میگیرد ،قسمتهای مربوط به سخن گفتن بر روی قشر تازه مخ ( )Neocortexو فعالیتهای مربوط به دیدن
در نیمکره سمت راست .رسیدن آسیب به بادامه مﻐز سبب اخالل در حافظه اعالنی ( Declarative
 )Memoryمیشود .گلدستین ( )Goldsteinمعتقد بود تحریک کردن بخشهایی از نیمکره چپی مﻐز ،موجب
ایجاد ترس و استرس در یک شخص میشود .وابستگی رفتارهای انسانها به ساختمان مﻐزشان تا آنجا پیش میرود که
رابرت هار معتقد است مﻐز برخی از مجرمین خطرناک با سایر انسانها بطور آشکاری تفاوتهای فیزیکی دارد ،مثالً
در مﻐز این بیماران اتفاقهایی که در بخش مربوط به مهارتهای زبانی مﻐز می افتد با مﻐز سایر انسانها متفاوت است.
این افراد به آسانی حوصله شان سر میرود و کالفه میشوند ،و با اینکه قوانین اجتماع را میشناسند از شکستن آنها
لذت میبرند و احساس گناهی نمیکنند .بنابر این با توجه به تمام این مطالعات میتوان گفت که عواطﻒ انسانی نیز
همچون هوشیاری او کامالً محصول فعالیتهای بدنی او و بطور دقیقتر مﻐز او هستند و هرگاه انسانی عواطﻒ و
احساساتی از خود نشان میدهد تﻐییرات ویژه ای در سیستم عصبی و ساختمان مﻐز او رخ میدهد ،که شاید بتوان در
آینده با شبیه سازی کردن این تﻐییرات باعﺚ شد همان عواطﻒ و احساسات در انسان بروز یابد.
در مورد ریشه و شالوده هوشیاری انسان دو دیدگاه علمی ،بر سایر دیدگاه ها چیرگی دارند ،یک دیدگاه فیزیکی
کاهش گری ( )Reductionismاست .کاهش گری بطور کلی در علم به این معنی است که طبیعت چیزهای
پیچیده را میتوان با بررسی طبیعت اجزاء تشکیل دهنده آنها تشخیص داد ،بنابر این در نوروساینﺲ کسانیکه خود را
پیرو این اندیشه میدانند معتقدند که رفتار مﻐز و بطور کلی تمام فعالیتهای مﻐزی بشری از جمله هوشیاری ،تعقل،
احساسات ،عواطﻒ و غیره را میتوان در رفتار سلولهای مﻐزی جستجو کرد .از مهمترین پشتیبانان این تئوری
فرانسیﺲ کریک ( )۲٠٠۴-۱۱۱۶کاشﻒ  DNAانسان است که به دلیل این اکتشاف خود جایزه نوبل را در سال
( )۱۱۶۲بطور مشترک با دانشمندان دیگری به خود اختصاص داد .فرانسیﺲ کریک بعدها به نوروساینﺲ رو آورد
و بسیاری معتقدند که بیخدایی او باعﺚ شد به این علم روی بیاورد .آخرین کتاب او «فرضیه حیرت انگیز» بطور
کامل به این قضیه میپردازد و فرضیه روح را از دیدگاه علمی به نقد میکشد .کریک معتقد است «شما هیچ چیز
نیستید به غیر از مشتی اعصاب» و «شما چیزی نیستید… مگر رفتار تعداد زیادی از گروه های عصبی و مولکولهای
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وابسته به فعالیتهای عصبی» .کریک و طرفداران اندیشه او معتقدند هوشیاری انسان ناشی از ارتباطات هیپوتالموسی
و الیه های قشری مﻐز است و تنها در صورتی وجود خواهد داشت که برخی از ناحیه های قشری (شامل ناحیه
شماره  ۴و  )۶مدارهای ارتعاشی داشته باشند.
دیدگاه دیگری که در مورد مﻐز و کاربرد آن مطرح است ،دیدگاه فیزیکی غیر کاهش گری است ،معتقدان به این
گرایش باور ندارند که با نگاه کردن به تک تک سلولها و مولکولهای مﻐز میتوان به ماهیت هوشیاری انسان پی
برد .راجر ولکات اسپری بیولوژیست دیگر که او نیز جایزه نوبل در رشته پزشکی را به خود اختصاص داد از
مهمترین پشتیبانان این تئوری است .وی معتقد است هوشیاری یک ویژگی برون آمده از مﻐز است ،اما بر اساس
این دیدگاه به هیچ عنوان با کاهش گری نمیتوان به ماهیت واقعی هوشیاری انسان پی برد .هوشیاری یک رابطه
متقابل با مﻐز دارد و این رابطه را میتوان در اتفاقاتی که در مخ می افتد دید ،بر اساس این باور ،هوشیاری انسان در
مﻐز تجسد می یابد ،این دیدگاه را به هیچ عنوان نباید با دوگانگی که دکارت مطرح کرده است و در همین نوشتار
پیرامون آن توضیحاتی داده شد اشتباه گرفت .این دیدگاه فعالیتهای مﻐزی و روانی را فعالیتهای درونی و برونی
یک مجموعه از اتفاقات پیچیده میداند که در مجموع هوشیاری انسان را نتیجه میدهد.
در حال حاضر رایﺞ ترین باور در میان فالسفه ذهن و متخصصان رشته های علمی این باور است که ذهن انسان
همچون نرم افزار و بدن (مﻐز) انسان همچون سخت افزار است و این دو بر روی هم هوشیاری انسان را نشان
میدهند ،و باور به جدا بودن هوشیاری و ذهن از بدن دیگر باوری کهنه است که دکارت در آن نقش آدمی کاهی
را بازی میکند .کنجکاوی انسانها در مورد ذهن ،و اینکه چگونه ذهن انسان با بدن او در ارتباط است همواره مسئله
ای بحﺚ بر انگیز بوده است و فالسفه مختلفی از افالطون ،ارسطو گرفته تا دکارت تقریباً هر کدام به نوعی از
دوگانگی روی آورده اند .در  ۲٠٠سال گذشته شواهد علمی انباشته شده روی هم بطور پیوسته و در  ۴٠سال
گذشته با دقت بسیار باال و شتاب بیشتر فاصله و تفاوت میان ذهن و مﻐز را کم کرده است .در حالی که تحقیقات
بسیار پیچیده مولکولی و روانی همچنان ادامه دارند هم اکنون کامالً واضﺢ است که هر زمان چیزی در ذهن رخ
میدهد ،تﻐییری نیز در مﻐز حاصل میشود و برعکﺲ.
یکی از استداللهای رایﺞ برای اﺛبات وجود که به دلیل راه یافتن به کتابهای درسی در میان مردم نیز رواج یافته
است این است که سلولهای بدن بعد از مدتی بطور کامل تﻐییر پیدا میکنند و انسان از لحاظ مادی به موجودی
دیگر تبدیل میشود .بعنوان مثال اگر شخصی در  ۱١سالگی مرتکب جرمی شود این شخص در  ۴٠سالگی تقریباً
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تمامی سلولهای بدنش عوض شده است و دیگر همان انسان پیشین نیست ،از همین روی لزوماً بعد دیگری از انسان
وجود دارد و آن بعد روحانی و معنوی او است.
این استدالل بسیار مضحک است ،از نظر سازندگان این استدالل اگر دست کسی در  ۲٠سالگی قطع شود ،نمیتوان
او را در  ۴٠سالگی نیز تنها به دلیل اینکه تمام سلولهای بدنش عوض شده دوباره شناخت و فهمید که این انسان
همان انسان است .این استدالل تالش دارد بگوید که برای اینکه انسانها بتوانند خودشان بمانند حتماً باید یک سری
ویژگیهای بدنی آنها ﺛابت بماند ،و البته به اشتباه تصور شده است که با فرض تﻐییر یافتن تمامی سلولهای بدن،
دیگر هیچ چیز در بدن ﺛابت نخواهد ماند .این درحالی است که سلولهای بدن از روی اطالعات ژنتیکی وراﺛتی
ساخته و حتی اداره میشوند ،یعنی بدن را میتوان همچون یک رایانه دارای سخت افزار و نرم افزار دانست ،تﻐییر
یافتن سخت افزار بدن لزوماً باعﺚ تﻐییر یافتن نرم افزار بدن نمیشود ،با مرگ هر سلولی اطالعات ژنتیکی برای
تشکیل سلولی که همان وظایﻒ را بر عهده دارد برای جایگزین شدن سلولهای بعدی فراهم آمده است .درست
مانند اینکه سخت دیسک رایانه ای را عوض کنیم اما اطالعات آن رایانه را عوض نکنیم .در چنین شرایطی
میتوانیم تصور کنیم که این رایانه همان رایانه است که از قبل وجود داشته است ،و این انسان نیز همان انسان پیشین
است .الزم به ذکر است اطالعات ژنتیکی نیز همچون نرم افزارهای رایانه ای ماهیتی کامال مادی و سخت افزاری
دارند و بدون وجود سخت افزار نمیتوانند وجود داشته باشند.
بدن انسان از این نظر کامالً شبیه رایانه و یا هر ماشین الکترونیکی دیگری هستند .امروزه توسعه دانش در زمینه
ذهن (هوش) مصنوعی ( )Artificial Intelligenceو الگوریتمهایی که خود را میتوانند ترمیم کنند در فلسفه
ذهن تحوالت شگرفی را حاصل کرده اند و همانگونه که گفته شد بسیاری از دانشمندان معتقدند ذهن و بدن
درست همانند سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر هستند.

ت) پیامبر اسالم و قرآن و نظرات اسالمی پیرامون روح

در تاریخ اسالم ماجرای جالب و تﺄسفباری در مورد مسئله روح وجود دارد .عقبه بن ابی معیط و نضر بن الحارث
دو تن از مشرکین مکه بودند که تصمیم میگیرند پیامبر اسالم را آزمایش کنند .آنها سه سوال برای پیامبر اسالم
مطرح میکنند که یکی از آنها در مورد مسئله روح بوده است .و پیامبر اسالم که در مورد روح اطالعی نداشته
است اینگونه از پاسخ دادن فرار میکند.
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اسراء ١۵
وَیَسْﺄَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَمَا أُوتِیتُم مِّن الْعِلْمِ إِالَّ قَلِیالً
تو را از روح می پرسند بگو  :روح جزئی از فرمان پروردگار من است و شما را جز اندک دانشی نداده اند.

این دو شخص بعدها در جنﮓ بدر اسیر مسلمانان میشوند ،مسلمانان باقی اسیران این جنﮓ را به مدینه آوردند و به
فدیه آزاد کردند اما پیامبر اسالم در میان راه بدر تا مدینه ،دستور میدهد که این دو شخص کشته شوند و امام علی
بن ابوطالب این دو شخص را گردن میزند .آشکار است که محمد احساس تنفر و حقارت شدیدی از این مچ
گیری میکرده است و از آنها عقده ای به دل داشته است و در وقتی که میتواند عقده و کینه خود را خالی کند
اینگونه ناجوانمردانه این دو اسیر را بدون اینکه حتی بتوانند از خود دفاعی بکنند تنها از روی خصومت های
شخصی و مچ گیری های آنها که سبب رسوایی این پیامبر دروغین میشد ،با بیرحمی تمام میکشد.

اما گذشته از این ماجرا آشکار است که محمد در مورد مسئله روح بسیار گیﺞ بوده است و از همین رو است که
نمیتواند پاسخ خوبی به این مسئله بدهد و از این رو است که مسئله را به گردن دوست خیالی اش اهلل انداخته است.
گیجی محمد در مورد روح را میتوان در قرآنش نیز دید .اساساً در قرآن حرفی از ماوراء طبیعت زده نمیشود و
تمامی باورهای دین خویان اسالمی برخاسته از تالش فالسفه و نوابﻎ دنیای اسالم است که پدیده روح را از فالسفه
یونان گرفته و آنرا تئوریزه کردند .بعنوان مثال محمد در قرآنش به فرشتگان بال داده است؛ در (سوره فاطر آیه )۱
میگوید که فرشته ها دو ،سه و یا چهار بال دارند .اگر فرشتگان موجوداتی غیر طبیعی هستند چه لزومی دارد دارای
بال باشند؟ بال پرندگان برای آن است که با حرکت دادن آن بتوانند بر جاذبه زمین غلبه کنند و از جایی به جای
دیگر بروند .در مﻐز محمد گویا هر چیز که قرار است پرواز کند باید بال داشته باشد برای همین است که او به
فرشتگان کتاب قصه اش نیز بال میدهد.
محمد همچنین در مورد جبرئیل فرشته ای که قرار است پستچی باشد و پیﻐامهای خدا را برای او بفرستد دچار
گیجی شدیدی بوده است .در برخی جاها او را روح القدس میخواند ،در بعضی جاها او را فرشته میخواند.
همانطور که گفته شد نام روح القدس به این دلیل در مسیحیت روح القدس است که مسیحیان معتقدند این روح یا
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نفﺲ وارد بدن میشود و از این طریق است که شخصی از خدا وحی میگیرد .اما محمد از طرفی دیگر مدعی بود
که از جبرئیل وحی میگیرد .و از آنجا که روح القدس یکی از عناصر تثلیﺚ است و محمد تثلیﺚ را در قرآنش رد
و به شدت تکفیر کرده است و مسیحیان معتقد به تثلیﺚ را کافر میخواند (سوره مائده آیات  ٩۲ـ  ،)٩۳دچار این
گیجی و تناقض گویی میشود .گاهی جبرئیل را روح نامیده است و در جایی او را از مالئکه بشمار برده است و
این درحالی است که فرشته و روح دو چیز مختلﻒ هستند .در جاهای دیگر کلمه روح در کنار فرشتگان آمده
است ،و روح بعنوان یک اسم خاص استفاده شده است ،مثالً در (سوره قدر آیه  )۴آمده است که در شب قدر
مالئکه و روح به زمین فرستاده خواهند شد و در (سوره معارج آیه  )۴گفته شده است که روح بهمراه فرشتگان به
سمت خدا عروج میکند ،در سه جای دیگری قرآن از روح القدس بعنوان کسی که عیسی را تایید کرده است نام
آورده شده است (سوره بقره آیات  ١٩و  ۲۵۳و سوره مائده آیه  )۱۱٠و در جایی به خود قرآن کلمه روح را
اطالق کرده است (سوره شوری آیه  ،)۵۲بنابر این در قرآن کلمه روح در موارد مختلفی استفاده شده است و
موجب پدید آمدن بحﺚ ها و پرسشهای زیادی شده است که مفسرین قرآن به جزئیات آن پرداخته اند اما خود
معترفند که نمیدانند روح چیست.
اساساً در قرآن و کتابهای قدیمی اسالمی حرفی از ماوراء طبیعت زده نمیشود .تمامی اتفاقهای قرآنی و اسالمی
کامالً طبیعی هستند .قرآن از کلمه غیب ،یعنی غیر قابل دیدن استفاده میکند نه غیر طبیعی و یا فراطبیعی ،در
کتابهای اولیه اسالمی حتی در بسیاری از مواقع جبرئیل سوار بر خر میشود و در روی زمین راه میرود .در باورهای
اسالمی موجوداتی که امروزه ماوراء طبیعی خوانده میشوند تماماً طبیعی هستند ،محصور در زمان هستند و حتی جا
و مکان نیز دارند .بعنوان مثال باور رایﺞ در میان مسلمانان است که بر روی شانه های انسانها دو فرشته نشسته اند
که یکی اعمال خوب انسان را مینویسد و دیگری اعمال بد انسان را ،این باعﺚ میشود که این فرشته ها هم محصور
در زمان و هم محصور در مکان باشند ،زیرا جایگاهشان بر روی شانه ها است (حال اگر کسی شانه اش را از دست
بدهد فرشته بیچاره کجا خواهد نشست؟) و همزمان با اعمال شخص رفتارش را ارزیابی کرده و ﺛبت میکنند ،و هر
چیز که محصور در زمان و مکان باشد لزوماً چیزی طبیعی است.
در باورهای اسالمی حیات پﺲ از مرگ نیز کامالً طبیعی گزارش شده است .بسیاری از مسلمانان گمان میکنند که
این روح انسان است که در روز قیامت در بهشت وارد خواهد شد .این درحالی است که در قرآن گفته شده است
که خداوند ذرات بدن شما را جمع آوری خواهد کرد .معاد اسالمی کامالً مسئله ای جسمانی است .در قرآن
همچنین گفته میشود که دست و پای شما علیه شما در روز قیامت شهادت خواهند داد .گذشته از اینکه شهادت
دادن اعضای بدن در روز قیامت همچون باقی باورهای اسالمی بسیار نابخردانه و کودکانه است ،این مسئله امروزه
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از آنجا که اعضای بدن انسانها با یکدیگر پیوند زده میشود بسیار مضحکتر به نظر میرسد .تصور کنید شخصی بر
اﺛر تصادف دست خود را از دست بدهد و پزشکان دست شخص دیگری را به دست او پیوند بزنند .در روز قیامت
کدام دست است که علیه او شهادت خواهد داد؟ آیا دست خودش علیه او شهادت خواهد داد یا دست دومی که
مربوط به شخص دیگر بوده است؟ آشکار است که این دو دست باید هردو علیه آن شخص شهادت بدهند .البته
ممکن است مسلمانان بگویند اول آن دست اصلی شهادت خواهد داد بعد این دو دست با یکدیگر عوض خواهند
شد و دست دوم بجای دست اول خواهد نشست و علیه شخص شهادت خواهد داد ،بنابر این در روز قیامت مقدار
زیادی جراحی باید انجام بگیرد.
حال مسئله را یک مقدار پیچیده تر کنیم .آشکار است که تمام سلولهای بدن انسان ساخته شده از مواد غذایی
هستند که شخص مصرف میکند ،و این مواد غذایی ساخته شده از اتمها هستند .از طرفی همه انسانها بعد از مرگ
تجزیه شده و ذرات بدنشان به طبیعت بازمیگردد و اصالً بعید نیست که بعدها این اتمها دوباره وارد بدن شخص
دیگری شوند و در نتیجه سلولهای او را تشکیل بدهند .بنابر این میتوان گفت قسمتی از ذرات بدن هر انسانی
احتماالً قبالً ذرات بدن شخص دیگری بوده است .حال جمع آوری ذرات در روز قیامت توسط اهلل تنها در
صورتی ممکن است که همه افراد از ذرات یکتای بصورت مستقل تشکیل شده باشد ،درحالی که اینگونه نیست.
فرض کنید شخص  Aمقدار  Xاز ذرات بدنش را از بدن شخص  Bگرفته باشد .حال این  Xدر روز قیامت در
بدن چه کسی جمع خواهد شد؟ شخص  Aیا شخص B؟ مقدار  Xبه چه کسی متعلق خواهد بود و علیه چه کسی
شهادت خواهد داد؟ مسئله جالب و کالسیک دیگری از همین نوع وجود دارد که اسالمگرایان در طول تاریخ
تالش کرده اند برای آن پاسخهای معقولی را فراهم کنند اما ره به جایی نبرده اند .این مسئله از این قرار است که
اگر فرض کنیم شخصی پﺲ از مرگ شخصی دیگر را بخورد و اعضای بدن شخص خورده شده ،تبدیل به
اعضای بدن شخص خورنده شود ،در معاد جسمانی بر سر بدن فرد اولیه چه خواهد آمد؟ آشکار است که این
قصه های کودکانه ای همچون معاد جسمانی مورد قبول هیچ خردمندی نخواهد بود ،به همین دلیل است که حتی
بسیاری از فالسفه ای که مسلمان نیز بوده اند همچون پور سینا و فارابی نیز معاد جسمانی را رد کرده اند ،یا دست
کم عقالنی بودن و قابل اﺛبات بودن آنرا محال دانسته اند و به همین دلیل است که امام محمد غزالی است پور سینا
را کافر و از «روسای ضالل» (سرکردگان گمراهی) خطاب کرده است.
مسئله دیگری که امروزه با آن روبرو هستیم مسئله تﻐییر جنسی است .بنابر مسائل خاص بیولوژیکی برخی از انسانها
دو جنسه به دنیا می آیند (معلوم نیست اهلل به چه دلیل چنین کاری را با مخلوق خود کرده است) و یا اینکه به هر
دلیل جسمی و یا روحی دیگری هویت جنسیشان برابر با جنﺲ مخالفشان هست و امروزه با پیشرفت تکنولوژیکی
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در زمینه پزشکی این افراد میتوانند تﻐییر جنسیت بدهند .آیا با تﻐییر جنسیت دادن این افراد روحشان نیز تﻐییر
جنسیت میدهد؟ تکلیﻒ این افراد در بهشت چه خواهد بود؟ آیا در آن دنیا باید به دنبال حوری های بهشتی بیافتند
و یا اهلل آنها را شوهر خواهد داد؟ احتماالً مومنان خواهند گفت در بهشت هر آنچه مومن بخواهد برایش میسر
است ،بنابر این اگر مومنی همجنسگرا (همجنﺲ گرایی چیست؟) هم باشد میتواند با بقیه مومنان هم جنﺲ خود
رابطه جنسی برقرار کند .اگر چنین کاری در بهشت ممکن است چرا بر روی زمین غیر ممکن است و مسلمانان
خود را در مقابل حقوق همجنسگرایان اینقدر آزار میدهند؟ از این گذشته بنابر گفته قرآن اگر همه چیز برای
مومنان مهیا است آیا مومنان میتوانند در بهشت با همسران رسول اهلل هم همبستر شوند؟ آیا کودکانی همچون
عایشه در بهشت از دست پیامبر اسالم در امان خواهند بود؟ نعوذاً باهلل با خود خدا چطور؟ اگر همه چیز میسر نیست
پﺲ چرا قرآن به آن اشاره ای نکرده است؟
عالوه بر تمام این مسائل ،در دین اسالم حتی خود خدا نیز موجودی کامالً طبیعی است .در قرآن نوشته شده است
که اهلل دو دست دارد (سوره ص آیه  ،٩۵و سوره الزمر آیه  .)۶٩برخی از مفسرین قرآن کلمه «ید» برای اهلل را به
«قدرت» ترجمه کرده اند ،این درحالی است که در قرآن کلمه ید بصورت «مثنی» استفاده کرده است ،یعنی گفته
است دو دست دارد و یکی دست چپ و دیگری دست راست است ،اگر قرار است ید به قدرت ترجمه شود،
قدرت را باید «دو قدرت» ترجمه کرد و مفسرین قرآن نمیتوانند چنین خطای آشکاری را ماست مالی کنند.
سلفیان (معروف به وهابی ها) معتقدند منظور از دست واقعاً همان دست است و نیازی نیست که اینگونه آیات در
قرآن را بصورت غیر جسمانی در نظر بگیریم ،و به نظر میرسد که واقعاً پیامبر اسالم خدا را اینگونه انسانگرایانه
تصور میکرده است .اهلل همچنین دارای صورت است (سوره انعام آیه  ،۵۲سوره رعد آیه  ،۲۲سوره کهﻒ ،۲١
سوره روم  ۳١و  )۳۱و مومنان قرار است اهلل را در قیامت «ببینند» و با او لقاء کنند ،یعنی اهلل قابل دیدین نیز هست
(سوره یونﺲ آیه  )٩اهلل دارای چشم است (سوره طه آیه  ،)۳۱اهلل دارای ساق پا است (سوره القلم آیه  ،۴۲برای
توضیحات دقیقتر مراجعه شود به صحیﺢ بخاری جلد نهم ،کتاب  ،۶٠شماره  ۴۴۱و صحیﺢ بخاری جلد نهم،
کتاب  ،۱۳شماره  ۵۳۲و برای ترجمه های بیشتر رجوع شود به ترجمه صاحب محدث دهلوی ،ترجمه فیض
االسالم ،ترجمه عباس مصباح زاده ،ترجمه محمد کاظم معزی ،ترجمه حاج محمود یاسری ،ترجمه اشرفی
تبریزی ،همچنین مراجعه شود به ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی برای اینکه بدانیم چگونه یک آیت اهلل مفتضحانه
دروغ میگوید و کلمه مفرد را جمع میکند) ،اهلل حرکت میکند و در روز قیامت در صﻒ فرشتگان «می آید» ،یعنی
حرکت میکند (سوره الفجر آیه  .)۲۲همچنین قرار است اهلل در روز قیامت بر تخت (عرش) بنشیند و چند فرشته او
را حمل کنند (سوره الحاقه آیه  ،)۱٩و همچنین فرشته ها دور عرش اهلل گرد آمده اند ( سوره غافر آیه  ٩و سوره
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الزمر آیه  . )٩۵اهلل در قرآن بر اساس رفتار انسانها عکﺲ العمل نشان میدهد ،عصبانی میشود ،خوشحال میشود و
این مسئله به دلیل آنکه اهلل تابع رفتار انسانها است نشان میدهد که انسانها به نوعی کنترل بر روی اهلل دارند .و
همچنین نشان میدهد که اهلل نیز محدود به زمان است و در زمان و مکان مشخصی به سر میبرد .اینها همه و همه
گواه این مسئله هستند که خالق اهلل اسالمی ،یعنی پیامبر اسالم از مسئله ای به نام ماوراء طبیعت کامالً بی اطالع
بوده است و اباطیل خود را بگونه ای کامالً طبیعی سراییده است ،و درکی که مسلمانان امروزه از خدا بعنوان
موجودی فراطبیعی دارند ،تماماً برخاسته از تالش و تحقیقات فالسفه ای است که ماوراء طبیعت را از یونانیان
باستان آموخته اند نه از برخاسته از خود اسالم و این تفاسیر فلسفی مورد اعتراض بسیاری از علمای اسالم بوده
است.

ث) بررسی برخی دالیل رایج برای باور به روح

جدا از استداللها و دالیلی که فالسفه و دانشمندان برای باور به روح داشته اند ،مسائل مشخصی معموالً در میان
مردم باعﺚ اعتقاد به وجود روح میشود که پرداختن به برخی از این مسائل خالی از ارزش نیست.

احضار روح

جلسات احضار روح معموالً به دو طریق مختلﻒ صورت میگیرند .در طریقه اول افراد حروف الفبا را بگونه ای
مرتب میچینند و سپﺲ شیعی که حرکت دادن آن آسان است (مثالً یک لیوان یا نعلبکی) را در وسط میگذارند و
دستهایشان را روی آن جسم که قابلیت حرکت دارد قرار میدهند .در اسباب بازی فروشیهای کشورهای غربی
تخته هایی چوبین فروخته میشود که تخته اوجا نام دارند و حروف الفبا روی آنها به همراه کلمات «درود و بدرود»
و «آری و نه» روی آن چاپ شده است و جسمی شبیه ذره بین نیز همراه آن ارائه میشود .افرادی که اطراف این
تخته مینشینند سوالی را مطرح میکنند و بعد دستهایشان را روی جسم متحرک میگذارند و شخصی جسم را
حرکت میدهد و بر روی حروف الفبا یا روی یکی از کلمات میبرد .برخی از مردم گمان میکنند این حرکت ها
مربوط به موجودات ماوراء طبیعی همچون روح و جن هستند ،اما شک گرایان پیشنهاد میکنند که این حرکت
بطور خودآگاه یا ناخودآگاه توسط کسانی که در جلسه حضور دارند انجام میشود .این شک گرایان توصیه
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میکنند که چشمهای کسانیکه در جلسه حضور دارند بسته شود و نتوانند چیزی را ببینند ،و بعد جای حروف الفبا
عوض شوند یا تخته اوجا چرخیده شود ،در اینصورت دیده خواهد شد که یا جسم محرک حرکت نمیکند و یا
اینکه پاسخهای بی سر و ته و غلطی دریافت میشود و این نتیجه تنها به این دلیل میتواند حاصل شود که حرکت
جسم متحرک اساساً توسط کسانیکه در جلسه حضور دارند انجام بگیرد نه از طرف موجودات نامرئی.
به فعالیتهای ماهیچه ای که بطور ناخودآگاه توسط بدن انجام میگیرد و سبب حرکت میشود ،نیروی ایدیوموتور
گفته میشود .آزمایشهای علمی انجام شده توسط ویلیام جیمز ،دانشمند انگلیسی مایکل فارادای و روانشناس
امریکایی ری هیمن نشان دادند که بسیاری از اتفاقاتی که مردم آنها را به موجودات ماوراء طبیعی و ارواح وغیره
نسبت میدهند در حقیقت برخاسته از همین نوع حرکتهای ناخودآگاه ماهیچه ای هستند .بنابر این تمامی جلساتی
که در آنها بدن افراد شرکت کننده به نحوی در انجام آزمون نقش دارد را میتوان برخاسته از این حرکت
ایدیومتریک دانست .آشکار است که شخص خود پاسخ پرسشهایی که میکند را میداند و از آنجا که خود در
حرکت دادن جسم متحرک نقش دارد ،پاسخی درست نیز به پرسشهای خود خواهد داد .یک روش مسلم و بسیار
ساده دیگر برای نشان دادن واقعیت اینگونه جلسات این است که افراد دستشان را از روی چیزی که حرکت
میکند بردارند ،اینگونه خواهند دید که جسم از حرکت بازخواهد ایستاد.
نوع دوم این گردهم آیی ها برای احضار روح اندکی پیچیده تر از نوع اول است .در این گردهم آیی ها ارواح
سخن میگویند .در برخی از موارد شخصی که ادعای احضار روح را میکند ادعا میکند که تنها او است که میتواند
صدای روح را بشنود و دیگران تنها در صورتی میتوانند صدای روح را بشنوند که آمادگی اش را داشته باشند ،و
ممکن است اگر آمادگی اش را نداشته باشند دیوانه شوند(!) .برای همین شخص مدعی معموال خودش تنهایی
صدا را با گوش شنوا میشنود و بعداً برای بقیه تعریﻒ میکند که روح چه گفته است .در برخی موارد هم صداهایی
می آید ولی فقط شخص مدعی است که معنی آن صداها را میفهمد .در این موارد شخص مدعی خود بطور
مستقیم یا غیر مستقیم صداها را تولید میکند .در برخی از موارد نیز هیچ صدایی نمی آید ،این در مواقعی است که
شخصی خردگرا در مجلﺲ وجود داشته باشد و بخواهد مچ گیری کند ،در این مواقع گفته میشود که در مجلﺲ
انرژی منفی وجود دارد و یا به هر بهانه دیگری اجرای نمایش متوقﻒ میشود .در چنین شرایطی ارواح خجالتی
نمایان نمی شوند.
هیچیک از ادعاهای احضار روح تابحال در شرایط آزمایشی و مشاهدات علمی با موفقیت انجام نشده اند ،در
تمامی مراحلی که در اینگونه مراسم انجام میشود به نوعی تقلب و کالهبرداری وجود دارد .موسسه جیمز رندی
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مبلﻎ یک میلیون دالر به هرکﺲ که بتواند هر عملی فراطبیعی را انجام دهد پاداش خواهد داد .تارنمای زندیق نیز
در صورتیکه هر شخصی از سرتاسر جهان چنین عملی را بتواند در شرایطی آزمایشگاهی و علمی نشان دهد این
تارنما را از روی اینترنت حذف خواهد کرد .برای اطالعات بیشتر به چالشها مراجعه کنید .تا زمانیکه چنین
اتفاقی نیافتاده است ،میتوان فرض کرد که مدارک و شواهد معتبر و محکم و قابل توجهی در این زمینه وجود
ندارد و اعتقاد به آنها بی اساس است.
ادعای احضار ارواح قدمت بسیاری دارد .در تاریخ و افسانه های بسیاری دیده میشود که در کنار پادشاهان و
حاکمین همواره جادوگران ستاره شناسان ،پیش گویان ،جنگیرها و افراد مشابه موجود بوده اند و حتی از جایگاه
باالیی نیز در اجتماع برخوردار بودند و اطالعات راجع به دشمنان و غیره را از این راه ها بدست می آوردند و به
پادشاهان ارائه میدادند .جالب است که این داستانهای خالی از حقیقت و کامالً خرافی به قرآن نیز راه یافته اند .در
قرآن نیز در برخی از موارد جادوگران نقش آفرینی میکنند .مثالً در (سوره بقره آیه  )۱٠۲آمده است که شیاطین
به برخی از مردم جادوگری آموخته بودند ،و در داستان موسی نیز جادوگران دست به جادوگری میزنند .واقعیت
داشتن جادوگری در قرآن تایید شده است و جای بسیار تاسﻒ است که افراد دانایی خود را باورمند به این کتاب
میدانند.
اما امروزه اگر رئیﺲ جمهوری یا پادشاهی بجای تکیه بر اطالعات بدست آمده از سرویﺲ های اطالعاتی کشور
یا سایر منابع معتبر اطالعاتی ،بر گفته های یک پیشگو ،جن گیر ،و یا آخوندی که با امام زمان در تماس است،
تکیه کند بسیار بی خرد و فرومایه به نظر خواهد آمد .مطمئناً اگر با احضار روح و صحبت با اجنه میشد اطالعات
نابی بدست آورد ،دولتهای دنیا هزینه های هنگفتی برای بدست آوردن اطالعات صرف نمیکردند و بجای آن
یکی دو شخص که در احضار روح تبحر دارند را استخدام میکردند تا مکان اختفای مجرمین و افراد تحت پیگرد
را آسان تر بیابند.
مسئله ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که ارواح قرار است طبق تعریفشان ماوراء طبیعی باشند ،و
چیزهای طبیعی قابل دریافت حسی نیستند ،یعنی اگر بتوان چیزی را ببینید ،لمﺲ کنید و یا بشنوید آن چیز دیگر
ماوراء طبیعی نیست ،و از آنجا که در تمامی این نوع آزمونها از قبیل عکﺲ گرفتن از ارواح ،ضبط کردن صدای
ارواح ،احضار روح و غیره ،مدعیان آنها ادعا میکنند میتوانند نمودهایی طبیعی از روح را بگونه ای قابل دریافت
حسی نشان بدهند ،ننیجه این آزمونها چه درست چه نادرست کامالً بی ارتباط با روح است.
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دژاوو

قضیه دژاوو یا دجاوو نیز از دیگر مسائلی است که باعﺚ میشود بسیاری از مردم معتقد به وجود روح شوند .این
مسئله وقتی رخ میدهد که انسان برای نخستین بار با صحنه ای مواجه میشود و گمان میکند که از قبل آن صحنه را
دیده است و با آن آشنایی دارد .کلمه دژاوو در زبان فرانسوی به معنی «از پیش دیده شده» است و توسط امیل
بویراک ( )۱۱۱٩-۱١۵۱به این حالت اختصاص داده شده است و بعنوان یک اصطالح علمی برای آن در آمده
است .همچون بسیاری از سایر باورهای دینی و فراطبیعی که انسانها دارند اعتقاد به روح به دلیل تجربه دژاوو نیز
ریشه در نادانی افراد از طبیعت ،و در این مورد بخصوص در مورد طبیعت مﻐز خودشان دارد .پدیده دژاوو هیچ
ارتباطی با روح و مسائل رویایی دیگر ندارد ،هرچند اسالمگرایان و بسیاری از سایر دین خویان تا آنجا که
میتوانسته اند از این نادانی مشتریان خود استفاده کرده اند و خرافات خود را به مردم قبوالنده اند .بسیاری از خرافه
گرایان معتقد به تناسخ روح دژاوو را در ارتباط مستقیم با زندگی پیشین انسانها میدانند ،اما توضیحی که یک
خردگرا در مورد پدیده دژاوو دارد میتواند یکی از سه حالت زیر باشد.
در بسیاری از موارد انسان گمان میکند که این اولین باری است با چنین صحنه ای روبرو میشود ،این درحالی است
که وی قبال نیز در همان موقعیت قرار گرفته است و با همان صحنه روبرو شده است اما در بار اول توجه کافی به
محیط نکرده است یا اینکه به هر دلیل دیگری اطالعات مربوط به آن موقعیت در حافظه او تضعیﻒ شده باشد.
مثال اگر شخصی  ۵٠سال سن داشته باشد و چندین کتاب خوانده باشد اصال عجیب نیست که در موقع خواندن
یک کتاب که جدیداً خریداری کرده است با خود بگوید «آیا من این کتاب را قبالً نخوانده ام؟» .بنابر این در
بسیاری از موارد این احساس به ما دست میدهد زیرا واقعاً قبال این اتفاق افتاده است اما در حافظه ما کمرنﮓ شده
است یا ما آنرا بطور کامل به یاد نمی آوریم .پدیده دژاوو البته کامال متفاوت با فراموشی یا گیجی است ،احساسی
که در این مواقع به انسان دست میدهد احساس گیجی نیست ،بلکه احساس تعجب و شگفتی است.
در برخی از موارد ممکن است انسان توصیﻒ های شفافی از آن صحنه را از قبل از دیگران شنیده باشد یا خودش
در مورد آن صحنه و موقعیت تفکر کرده باشد و در تخیالت خود آن موقعیت را تصور کرده باشد و حدس زده
باشد و بنابر این وقتی با آن صحنه روبرو میشود احساس آشنایی با آن صحنه بکند.
توضیﺢ علمی پدیده دژاوو در ارتباط مستقیم با فرایند حافظه انسان است .در مﻐز قسمتهای مختلفی وجود دارند
که هرکدام با گذشته ،حال و آینده سر و کار دارند .بطور کلی قسمتهای فوقانی مﻐز با آینده ،قسمتهای نزدیک به
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گیجگاه با گذشته و قسمتهای زیرین با حال سر و کار دارند .در شرایط عادی قسمتهای فوقانی وقتی فعال میشوند
که انسان به فکر آینده است و در مورد رفتارهایی که از خود نشان خواهد داد فکر میکند و قسمتهای نزدیک به
گیجگاه زمانی فعال میشوند که انسان به خاطرات گذشته خود می اندیشد .در ساختار مﻐز انسان بادامه
( )Amygdalaاست که مسئولیت هشیاری ما را در زمان حال را بر عهده دارد .بادامه همچنین به احساسات ما
از اطراف تون و رنﮓ میبخشد .وقتی شما یک خودرو را میبینید که به سرعت به سمت شما می آید به سرعت
عکﺲ العمل از خود نشان میدهید و خود را به طرف پیاده رو پرتاب میکنید ،این عکﺲ العمل همان کاری است
که بادامه در مﻐز انسان آنرا هدایت میکند .بادامه همچنین باعﺚ تﻐییر سریع چهره انسان در عکﺲ العمل به
اتفاقاتی که اطرافش می افتد میشود .مثال وقتی انسان ضربه ای را از محیط دریافت میکند ،وقتی خبر مرگ کسی
را میشنود و یا وقتی که ناگهان صدای بسیار بلندی را میشنود ناگهان چهره اش تﻐییر می یابد .این تﻐییر چهره سریع
نیز فعالیت بادامه مﻐز انسان است.
این عکﺲ العمل ها نیازمند پردازش بسیار سریع در مﻐز انسان است و این دقیقاً همان کاری است که بادامه مﻐز
انسان در آن تخصص دارد .بادامه انسان همچنین به انسان احساس زندگی کردن در زمان حال را میدهد و در هر
ﺛانیه  ۴٠بار با توجه به اطالعاتی که از محیط دریافت میشود حالت و احساسی جدید را به انسان القا میکند .این
فعالیت بادامه در شرایط عادی آنقدر سریع است که معموال توسط انسان احساس نمیشود و تنها با آزمایشهای دقیق
میتوان آنرا تشخیص داد.
هیپوتاالموس عضو دیگری از مﻐز است که برای توضیﺢ مختصری در مورد پدیده دژاوو باید به آن بپردازیم.
هیپوتاالموس مسئولیت حافظه کوتاه مدت انسان را بر عهده دارد و این واقعیت از آنجا پیدا شده است که
اختالالت هیپوتاالموسی معموال موجب اختالالت شدید در حافظه کوتاه مدت انسان میشوند .هیپوتاالموس باعﺚ
میشود تا ما در زمان حال قرار بگیریم و احساس در زمان حال بودن به ما دست بدهد .افرادی وجود دارند که
هیپوتاالموسشان صدمه دیده است و هرگز قادر نیستند چیزهایی را که بعد از صدمه دیدن مﻐزشان برایشان اتفاق
افتاده است به یاد بیاورند.
بخش دیگر مﻐز که مسئولیت حافظه بلند مدت را برعهده دارد الیه پاراهیپوکمپال ()Parahippocampal
نامیده میشود .این قسمت از مﻐز در واقع متشکل از سلولهای متعددی است که سطﺢ مﻐز را و اطراف هیپوتاالموس
را فرا گرفته اند و در ارتباط بسیار نزدیک با هیپوتاالموس هستند.
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معموال ارتباط این سه بخش مﻐز با یکدیگر بسیار سریع انجام میگیرد .ما اطالعات را از محیط میگیریم و آنرا در
حافظه کوتاه مدت خود نگه میداریم و بعد با حافظه بلند مدت خود مقایسه میکنیم و تصمیم گیری کرده عکﺲ
العملی نشان میدهیم .اما دژاوو وقتی پیش می آید که اطالعات دریافت شده از محیط بجای پردازش شدن در
بخشی از مﻐز که مسئول پردازش زمان حال است (بادامک) به دالیل خاصی در قسمتهای مربوط به حافظه کوتاه
مدت یا بلند مدت (هیپوتاالموس یا الیه پاراهیپوکمپال) پردازش شوند .در این شرایط چیزهایی که از محیط
توسط مﻐز دریافت میشوند برای انسان احساس «خاطره بودن» میدهند و در اینجا است که حالت دژاوو به انسان
دست میدهد .باید توجه داشت که مﻐز انسان با تﻐییرات شیمیایی فعالیت میکند و در برخی از موارد تﻐییرات
شیمیایی صحیحی انجام نمیگیرد و آنچه در زمان «حال» انجام میگیرد بگونه ای حﺲ میشود که انگار در «گذشته»
انجام گرفته است.
دژاوو را میتوان حتی بطور مصنوعی نیز ایجاد کرد .ویلدر پینفیلد ( )Wilder Penfieldدر سال ۱۱۵۵
آزمایشی را انجام داد که در آن شوکهای الکتریکی ضعیفی را به قسمتهای مربوط به حافظه بلند مدت مﻐز
(پاراهیپوکپال) وارد کرد و نتیجه آن شد که هشت درصد کسانیکه در آزمایش شرکت کردند خاطرات گذشته
خود را در زمان حال تجربه کردند .یعنی برای مدتی که زیر آزمایش بودند گمان کردند که در گذشته زندگی
میکنند.
در مقابل تجربه دژاوو تجربه دیگری نیز وجود دارد که جامیاس وو (هرگز ندیده) نام دارد .این حالت وقتی رخ
میدهد که انسان وقتی با چیزی که بارها با آن سر و کار داشته است روبرو میشود احساس میکند که هرگز آنرا
ندیده است و آنرا تجربه نکرده است ،مثال وقتی با دوست خود صحبت میکند فکر میکند که این شخص را هرگز
نمی شناخته است و یا وقتی در اتاق خود نشسته است گمان میکند که هرگز این مکان را نمی شناسد .این تجربه
نیز همچون پدیده دژاوو ،یک انحراف یا خطای مﻐزی است و میتوان با توجه به اطالعات موجود فعلی در مورد
مﻐز آنرا توضیﺢ داد .این انحراف تقریبا مانند گرفتن زبان انسان و یا حرکتهای عضالنی ناخواسته و ناگهانی در
بدن است.
جامیاس وو به اندازه دژاوو رایﺞ نیست اما برای گروهی از انسانها بویژه انسانهای مسن اتفاق می افتد .آمار نشان
میدهد که تقریباً دو سوم انسانها حداقل یکبار تجربه دژاوو را داشته اند و یک سوم باقی آنرا تجربه نکرده اند.
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رویا دیدن در هنگام خواب

در یک دوران زندگی عادی هر انسانی حدوداً  ۶سال از عمر خود را در خواب دیدن میگذراند .خواب دیدن
همواره برای انسان یکی از عجایب بوده است و توضیحات بسیار مختلفی در طول تاریخ برای تشریﺢ خواب و
عوامل پدید آورنده آن توسط افراد مختلﻒ ارائه شده است .بسیاری از مردم اعتقاد دارند خواب دیدن آنها متاﺛر
از وجود عالمی فرا مادی است و وجود روح است که سبب میشود انسان بتواند خواب ببیند .نیچه میگوید «در
روزهای خشن شکل گیری فرهنﮓ ،انسان معتقد بود که دنیای حقیقی دومی را در رویاهایش کشﻒ میکند ،و
ریشه تمام ماوراء طبیعت از آنجا آغاز شد .بدون رویا دیدن انسان هرگز موقعیت اختراع این جهان غیر مادی را
بدست نمی آورد .شکل گیری اندیشه وجود روح بصورت یک کالبد نیز به همین نوع تفسیر از خواب باز
میگردد .وجود خیالی ارواح ظاهرا باعﺚ بوجود آمدن ایده وجود اشباح و در نتیجه خدایان شد .».بسیاری از دین
شناسان ،روانشناسان و مردمشناسان معتقدند دیدن مردگان در خواب سبب میشد تا انسانهای بدوی و انسانهای نیمه
بدوی امروزی مرگ را پایان حیات انسانها ندانند و تصور کنند انسانهای مرده هنوز به نوعی وجود دارند و از
طریق خواب میتوان با آنها رابطه برقرار کرد؛ لذا همین مسئله همانطور که نیچه میگوید باعﺚ شد انسان دنیای
دیگر و نیروهای مرموزی را متصور شود.
این درحالی است که خواب دیدن هیچ ارتباطی به وجود روح ندارد .حیوانات نیز بر اساس آزمایشهایی که انجام
گرفته است خواب میبینند ،همچنین تحقیقات علمی نشان داده اند ،افرادی که مادرزاد نابینا هستند و هرگز بینایی
نداشته اند ،در هنگام خواب رویاهای تصویری نمیبینند ،زیرا مﻐز این افراد با دیدن آشنا نیست و تجربه آنرا ندارند،
این افراد رویا را با سایر حﺲ های بدنشان تجربه میکنند ،مثال آنرا لمﺲ میکنند یا میشنوند یا می بویند .لذا اگر نظر
این افراد را صحیﺢ فرض کنیم باید نتیجه گرفت که حیوانات روح دارند و افراد نابینا روح ندارند و آنچنان که
گفته شد این تناقض دارد با جوهر حیات بودن روح و همین مسئله فرضیه علت رویا دیدن بودن روح را باطل
میکند.
در مورد اینکه چرا انسانها خواب میبینند تئوریهای مختلفی وجود دارد ،فروید معتقد بود خوابهای انسان صرفا
برگرفته از تالش ضمیر ناخودآگاه ذهن انسان است برای دست یابی به چیزهایی که وقتی ما بیدار هستیم دسترسی
به آنها نداریم و از نظر فروید آن چیزها غالباً مرتبط با غرایز جنسی انسان است که بطور روزمره سرکوب میشوند.
شاگرد او کارل یانﮓ تئوری استاد را قبول نداشت و معتقد بود رویا دیدن برخاسته از ضمیر خودآگاه انسان است
که تالش میکند مشکالت ما را که در حال بیداری با آن روبرو هستیم حل کند و مسائل مختلﻒ را پردازش کند.
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اما چیره ترین تئوری موجود برای توضیﺢ خواب مربوط به آالن هابسون و رابرت مک کارلی است که تئوریهای
روانکاوانه قدیمی یانﮓ و فروید را نفی کرده و توضیحی مرتبط با فیزیولوژی ارائه میکند .مطالعه آنچه در هنگام
خواب بر مﻐز انسان میگذرد باعﺚ شد آنها به این نتیجه برسند که خواب دیدن نتیجه برانگیزشهای تصادفی مﻐز
است که حافظه های باقی مانده از آﺛار تجربیات حسی پیشین را بویژه از بخش حافظه موقت مﻐز که دسترسی
سریعتر و آسانتری به آن مقدور است بازپردازش میکند ،این تئوری ( )Activation-Synthesisنام دارد و
از سال  ۱۱٩۳تاکنون معتبر ترین تئوری توضیﺢ خواب به شمار میرود.
به خواب رفتن انسان پنﺞ مرحله مختلﻒ دارد که در هر مرحله بدن در شرایط خاصی قرار میگیرد .عمیق ترین
مرحله خواب  REMنام دارد که به معنی «حرکت سریع چشم» است .در این مرحله که معموال  ۱٠دقیقه بعد از
بخواب رفتن وارد آن میشویم چشم انسان در زیر پلکهایش سریعاً حرکت میکند .هر انسانی هر شب بین  ۳تا ۴
دوره  ۱٠تا  ۱٠٠دقیقه ای به این مرحله وارد میشود و وارد شدن به این مرحله معموال همزمان با خواب دیدن
است ،البته در سایر مراحل خواب نیز انسانها خواب میبینند ولی شفاف ترین خوابها در این مرحله دیده میشوند .در
این مرحله ماهیچه های انسان در حال استراحت کردن هستند و فعالیت مﻐز انسان نیز کاهش مییابد و در مرحله
حرکت سریع چشم مﻐز تنها امواج دلتا که ضعیﻒ ترین امواج مﻐز هستند تولید میکند (برای اطالعات بیشتر در
مورد امواج مﻐزی به رویه دهم نشریه پیام ما آزادگان شماره پنجاهم مراجعه کنید .).میزان خونی که در این مرحله
به مﻐز وارد میشود از حالت عادی حتی بیشتر است .گفته میشود نوزادها بیشتر مواقع خوابشان در این مرحله از
خواب است و آنها نیز در خواب رویا میبینند.
خواب دیدن با شرایط جسمی و روحی بدن بسیار در ارتباط است ،مواد مخدر ،الکل و داروهای بسیاری هستند
که میتوانند روی خواب تاﺛیر مستقیم بگذارند .قطع ناگهانی استفاده از برخی داروها که برای مدتی استفاده میشده
اند ،سردرد ،حالت تهوّع در بسیاری از مواقع موجب دیدن کابوس میشوند .همچنین استرس ،افسردگی ،و ضربه
های روحی بطور مستقیم خواب را مورد تاﺛیر قرار میدهند .رویاها را همچنین میتوان با فکر کردن قبل از خواب
تحت تاﺛیر قرار داد ،یعنی برخی از خوابها راجع به موضوعاتی هستند که انسانها راجع به آن موضوعات فکر کرده
اند .خواب هر شخص تا حدود زیادی محدود به دانش و اطالعات او از محیط اطرافش نیز هست .معموال
گفتگوهایی که در خواب بین انسان و سایرین رد و بدل میشود به زبان مادری انسان یا زبانهایی که بر آنها تسلط
دارند انجام میگیرد.
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رویاهای انسان از آنجا که برخاسته از مﻐز وی است و متاﺛر از وضعیت جسمانی و روحانی او است میتواند بیانگر
شرایط روحی و حتی جسمی افراد باشد ،از این رو است که روانشناسان عالقه مند هستند خوابهای بیماران خود را
بررسی کنند .لذا تعبیر علمی خواب برای دریافتن شرایط درونی انسانها مسئله ای مورد قبول روانشناسان است .این
البته به معنی اعتبار تعبیر خواب برای پیش بینی آینده نیست ،و هر خوابی باید برای شخصی که آنرا دیده است
تعبیر شود نه اینکه مسئله ای برای همه یک معنی را داشته باشد ،مثال برای کسی که در باغ وحش کار میکند دیدن
یک فیل در خواب میتواند معنی متفاوتی با کودکی که اسباب بازی اش یک فیل پالستیکی است داشته باشد.

رویاهای راستین

دیدن رویاهای راستین (رویا های صادقه) ،یعنی خوابهایی که انسان میبیند و بعدها آن خوابها به واقعیت می
پیوندند یکی دیگر از دالیل بسیار رایجی است که باعﺚ میشود برخی از انسانها به وجود روح اعتقاد داشته باشند،
در این بخش نشان داده خواهد شد که صحت وجود رویاهای راستین ،وجود روح و دنیای دیگری را معنی
نمیدهد.
همانطور که در بخش پیشین گفته شد رویاهایی که انسان میبیند نیز همانند افکار انسانها کامالً ساخته و پرداخته
مﻐز انسان هستند ،البته فکر کردن انسانها با خواب دیدنشان تفاوتهای اساسی دارد ،اما به هر حال قوه عقالنیت و
هوشیاری انسانها در هنگام خواب دیدن نیز فعال است ،اگر چه به اندازه زمان بیداری فعال نیست و این خود بخود
باعﺚ میشود برخی از فکرهای انسان تا حدودی منطقی باشند؛ با این حساب واقعی از آب در آمدن برخی از
خوابها هرگز عجیب نیست ،زیرا این خوابها نتیجه عقالنیت انسان هستند و عقالنیت انسانها در برخی موارد میتواند
چیزهایی را از روی دانسته ها پیش بینی کند.
بعنوان مثال کامالً طبیعی است اگر شخصی قرار باشد در یک جلسه امتحان شرکت کند و شب قبل از امتحان
خواب ببیند که فردا سر موقع از خواب بلند نشده است ،حال اگر فردا واقعاً از خواب بیدار نشود و این رویای او به
حقیقت بپیوندد هیچ اتفاق عجیبی نیافتاده است .شرایط محیط و اطالعاتی که شخص از محیط دریافت کرده است
باعﺚ میشود او نگران این باشد که فردا خواب بماند ،در نتیجه از آنجا که در مواردی خرد سلیم انسان در دیدن
خوابها بی تاﺛیر نیست ،اتفاق افتادن آن خوابها ابدا چیز غیر طبیعی نیست .اگر شخصی پدر پیری داشته باشد این
کامالً طبیعی است که خواب ببیند او مرده است زیرا چنین چیزی کامالً محتمل است ،همه انسانها احتمال میدهند
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که افراد پیر و فرسوده فوت شوند .اگر شما در طول زندگی خود در مورد  ۵٠٠نفر خواب ببینید که مرده اند و
بطور اتفاقی  ۲نفر از آنها بمیرند این ابداً جای تعجب ندارد .همچنین است اگر شخصی عالقه مند باشد حضرت
علی یا مریم مقدس و زرتشت و امام زمان را در خواب ببیند .اگر این اتفاق واقعاً در خواب رخ بدهد ابداً تعجبی
ندارد ،بعد از اینکه شخصی ذهن خود را از آلودگیهای دینی پاک کند نیز ممکن است با آقا امام زمان در خواب
مالقات کند اما اینبار زیر گوش مبارک حضرت بزند و از او بخواهد که خواب او را ترک کرده به النه خود در
چاه جمکران و یا هر چاه دیگر بازگردد.
مسئله دوم که باید به آن توجه کرد همان قضیه دژاوو است که در مورد علت آن بطور کامل توضیﺢ داده شد .در
بسیاری از مواقع ما «گمان میکنیم» که با مفهوم یا صحنه ای از قبل آشنایی داریم و از آنجا که اطمینان داریم که
قبال در آن صحنه حضور نداشته ایم و یا محال است واقعا چنین تجربه ای را داشته باشیم ،تنها راهی که باقی
میماند این است که ما در خواب این تجربه را داشته باشیم .لذا در بسیاری از مواردی که دژاوو اتفاق می افتد افراد
به این نتیجه میرسند که در خواب چنین چیزی را قبال تجربه کرده اند .این درحالی است که آنها واقعا در خواب
چنین چیزی را ندیده اند .به افرادی که این توضیﺢ برایشان قانع کننده نیست توصیه میشود هر روز وقتی از خواب
بیدار میشوند خوابهای خود را یاد داشت کنند ،درصورتی که اینکار انجام گیرد این افراد بعد از مدتی با مراجعه به
خوابهای خود درخواهند یافت که در بسیاری از مواقع آنها تنها «گمان» میکنند که چیزی را از قبل در خواب دیده
اند .این مسئله معموالً در مورد ادعاهای بسیار عجیب و نادری که ادعا میشود در خواب دیده شده اند صدق
میکند.
مسئله سوم دیدگاه آماری به این قضیه است .معموالً افرادی که گمان میکنند خواب هایشان بعضی وقتها به
واقعیت تبدیل میشود و از آنها مثالهایی در این زمینه خواسته میشود ،نمیتوانند بیش از  ۱٠مثال ذکر کنند .در مورد
بسیاری از افراد این اتفاق تنها یک یا دوبار رخ داده است .با توجه به آنکه برخی مطالعات روانشناسی نشان داده
اند که هر انسان بطور متوسط حدود پنجاه موضوع مختلﻒ را در هرکدام از دوره های حرکت سریع چشم خود
در خواب میبیند و از آنجا که هر انسانی حدودا در هر شب پنﺞ دوره حرکت سریع چشم را تجربه میکند بر اساس
این تحقیق هر شب حدوداً دویست و پنجاه موضوع را در خواب میبیند .اگر فرض کنیم احتمال به حقیقت پیوستن
یک رویا یک بر روی یک میلیون باشد ،با توجه به جمعیت شش میلیاردی فعلی کره زمین در هر شبانه روز
رویای بیش از یک و نیم میلیون نفر بر روی کره زمین به حقیقت خواهد پیوست .لذا بر اساس تئوری احتمال
ریاضی این ابداً عجیب نیست اگر شخص در تمامی دوران حیات خود  ۱٠٠بار واقعا خوابی را ببیند که آن خواب
به واقعیت بپیوندد .البته باید توجه کرد که در یک رابطه احتمال باید احتمال اتفاق افتادن هریک از حالت ها باهم
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برابر باشد که باتوجه به مسئله اول که بیان شد چنین چیزی در مورد رویاها صدق نمیکند زیرا رویاها کامال جهت
دار و تولید شده توسط مﻐز هستند .لذا اگر قرار باشد بطور دقیق این احتمال را محاسبه کنیم (که در عمل محال
است) به عددی بسیار بزرگتر از یک و نیم میلیون نفر در شبانه روز دست خواهیم یافت و در آن صورت به
حقیقت پیوستن رویا ها بصورت کامال تصادفی با توجه به تعداد آنها و تعداد آزمایشها ( )Trialsکامالً عادی و
محتمل به نظر خواهد آمد .در ریاضیات گسسته قانونی وجود دارد به نام «قانون اعداد حقیقتاً بزرگ» این قانون
که معموال توسط بسیاری از انسانها نادیده گرفته میشود نتیجه میدهد که درصورتیکه احتمال وقوع اتفاقی بسیار
پایین باشد ولی تعداد آزمایش ها زیاد باشد آن اتفاق بسیار اتفاق خواهد افتاد .مثالً اگر بگوییم در هر شب تنها ۱
درصد (که احتمال بسیار پایینی است) انسانها رویاهای راستین دارند ،نتیجه آن خواهد بود که در هر شبانه روز در
کشور ایاالت متحده آمریکا  ۳میلیون نفر رویاهای راستین خواهند داشت (که مقدار بسیار بزرگی است) .پﺲ با
توجه به این مسئله آماری کامال عادی و قابل انتظار است اگر میان برخی از چیزهایی که یک شخص در خواب
میبیند و آنچه در واقعیت اتفاق می افتد بطور تصادفی اشتراکاتی وجود داشته باشد.
مسئله چهارم روبرو شدن با افراد مذهبی است که ادعا میکنند خواب دیده اند .بسیاری از افراد شدیدا مومن و
مذهبی برخی از اوقات ادعاهای عجیب غریبی در مورد خوابهایشان میکنند .تجربه نشان داده است که این افراد در
مورد اتفاقات اطراف خود که واقعیت آنها بر همه آشکار است نیز دروغ های شاخدار میگویند .در مورد موارد
واقعی و چیزهایی که آنها ادعا میکنند در واقعیت دیده اند نیز نمیتوان به این جماعت پست فرومایه و دروغگوی
فاسد اعتماد کرد ،چه برسد به اینکه به آنچه ادعا میکنند در خواب دیده اند اعتماد کرد .باید توجه داشت که
انسانهای مذهبی خیلی راحت و با کمال میل دروغ میگویند و از نظر برخی از فالسفه اسالمی مثل غزالی دروغ
گفتن برای تقویت ایمان افراد نه تنها اشکالی ندارد بلکه ﺛواب نیز دارد .دروغ گفتن شرعی که به تقیه معروف
است در میان شیعیان نه تنها یک امکان بلکه در مواردی یک ضرورت است .لذا باید توجه داشت بسیاری از
ادعاهایی که برخی از افراد معلوم الحال کم خرد و بی اخالق مذهبی در اینگونه موارد مطرح میکنند اساساً دروغ
هستند و این افراد بیمار واقعا چنین چیزهایی را خواب ندیده اند .دین گرایان برای ترویﺞ اباطیل دینی خود از
گفتن هیچ دروغی ابایی ندارند و در صداقت گفتاری آنها همیشه باید بسیار بسیار شک کرد و با احتیاط رفتار کرد
و هیچ دلیل خوبی برای اینکه این ادعاهای آنان پذیرفته شود وجود ندارد.
با در نظر گرفتن این چهار توضیﺢ ،آشکار است که رویاهای راستین علی رغم آنچه معموالً فرض میشود اساسا
چیزهای عجیب و غیر قابل توجیهی نیستند .این درحالی است که حتی اگر این توجیه ها نیز وجود نداشتند ،بازهم
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دلیلی برای اعتقاد به روح و دنیای فرا مادی وجود نخواهد داشت .زمان آن رسیده است که انسان عادت تاریخی
غیر خردمندانه خود را که ندانسته های خود را به موجودات نامرئی و فراطبیعی نسبت میدهد کنار بگذارد .اگر ما
دلیل چیزی را ندانیم تنها باید بگوییم که نمیدانیم ،نه آنکه دالیل فراطبیعی و خرافاتی برای آن در نظر بگیریم .چه
دلیلی وجود دارد که باعﺚ دیدن خوابهای راستین این روح انسان باشد که تاﺛیر گذار باشد ،شاید این گوراگورا،
بابانوئل ،دختر شاه پریون و یا لولو خور خوره است که باعﺚ میشود ما رویاهای راستین داشته باشیم!
البته این بد آموزی و کﺞ اندیشی در میان مردم ما ظاهراً برخاسته از آموزه های قرآنی است .در سوره انفال آیه
 ۴۳به این اشاره شده است که خداوند پیش از جنﮓ بدر میزان لشکر دشمن را به آنها «منظور مسلمانان است» کم
تر از آنچه واقعاً هستند نشان داده است و اگر بیشتر نشان میداد آنها در جنگیدن مناقشه میکردند بنابر این خداوند
توسط خواب تصویری دروغین برای آنها از جنﮓ پخش میکند تا مشتاق به جنگیدن شوند (توجه کنید که حتی
خدای مسلمانان نیز دروغگو است و به مسلمانان دروغ گفتته اس) .سوره صافات آیه  ۱٠۲میگوید که ابراهیم در
خواب دیده بود که باید پسرش را ذبﺢ کند و در شرف عمل کردن به این خواب خود بوده است .در سوره
یوسﻒ آیه  ۴یوسﻒ خوابی میبیند که پدرش بعدا آنرا برای او تعبیر میکند و اتفاقی که پدرش پیش بینی کرده ات
واقعا می افتد و خداوند به یوسﻒ تعبیر خواب می آموزد .در همان سوره آیه  ۴۳پادشاه خوابی میبیند و آن خواب
توسط یوسﻒ تعبیر میشود .گذشته از قرآن بسیاری از اتفاقات و باورهای مذهبی بویژه در تشیع کامال مبتنی بر
خواب هستند .مثال مسجد جمکران بر اساس خوابی که شیخ حسن بن مثله جمکرانی دیده است ،یا به دروغ گفته
است که دیده است بنا شده است و مادر امام زمان نیز توسط خواب از اینکه در آینده با امام حسن عسکری
ازدواج خواهد کرد آگاه شده است .اصوال رویاها در میان قدما بسیار جدی گرفته میشدند .در امپراطوری رم،
بعضی از اوقات رویاهای افراد به مجلﺲ سنا ارسال میشد تا اعضای مجلﺲ راجع به آنها با یکدیگر بحﺚ و نتیجه
گیری کنند ،این کار مشابه کاری است که اسالمگرایان انجام میدهند و از روی استخاره تصمیمات کشوری
میگیرند.
به کسانیکه بعد از این توضیحات بسیار متعجب از وجود خوابهای راستین هستند توصیه میشود خوابهای خود را
یاد داشت کنند ،زیرا یاد داشت کردن و ﺛبت کردن رویاها میتواند نتیجه بهتری در مورد خواب به انسان بدهد.
البته گفته میشود پنﺞ دقیقه بعد از هر خواب ،انسان  ۵٠درصد آنرا فراموش میکند و  ۱٠دقیقه بعد ،انسان  %۱٠آنرا
فراموش میکند .بنابر این یاد داشت برداری از خواب بسیار دشوار است .اگر قصد یادداشت برداری از خوابهای
خود دارید سعی کنید بعد از برخاستن از خواب از جای خود چندان تکان نخورید ،ضبط صوت و یا کاغذ و
قلمی در کنار خود از شب قبل آماده داشته باشید.
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ج) نتیجه گیری

آشکار است که باور به روح ریشه در خیالبافی های انسانهای پیشین دارد و پایه و اساسی علمی و فلسفی ندارد ،و
دالیل معتبر و یا شواهد علمی معتبری برای باور داشتن به آن وجود ندارد ،بنابر این در نظر یک انسان خردگرا
باور به وجود روح تنها به دلیل اینکه این باور از فیلتر خرد عبور نمیکند ،باوری غیر معقول و غیر خردمندانه است.
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بیخدایی گام به گام

بیخدایی تنها برابر است با «عدم اعتقاد به وجود خدا» ،بیخدا کسی است که باور به وجود خدا ندارد .بیخدایی برابر
با هیچ نظام اقتصادی یا سیاسی نیست ،بیخدایی ارتباط با کمونیسم ندارد یا لیبرالیسم ندارد .بیخدایان نمیگویند
انسانها میمون بوده اند .بیخدایان معتقد نیستند جهان الکی یا شانسی بوجود آمده است  ،بیخدایان معتقد نیستند هر
کاری از نظر اخالقی درست است .

گام نخست ،شک گرایی

درگذشته به دلیل کم بودن وسعت دانش بشری و منابع علمی و فلسفی و ضعﻒ های دستگاه های ارتباطی ،
انسانها بسیار زود به یقین میرسیدند و حاضر میشدند ،برای عقایدشان جانشان را هم فدا کنند .اما اینکه امروزه
کسی ادعا کند به تمام دانشها دست یافته است تنها مضحک است .برترند راسل فیلسوف بیخدای انگلیسی که او
را بزرگترین منطق دان تاریخ پﺲ از ارسطو دانسته اند میگوید «من حاضر نیستم برای باورهایم جانم را فدا کنم،
چون ممکن است من اشتباه کنم».
اگر دقت کنیم خواهیم دید که انسانها معموالً باورهای دینیشان را بیشتر از خانواده و اجتماعشان به ارث میبرند و
به همین دلیل است که اکثریت شهر تهران را مسلمانان شیعه تشکیل میدهند و اکثریت شهر مدینه را مسلمانان سنی
تشکیل میدهند و اکثریت شهر سیسیل را کاتولیک ها تشکیل میدهند .انسانها از زمانی که بدنیا می آیند باورهای
دینی به آنها تحمیل میشوند و انواع و اقسام مراسم و باورهای دینی که معموالً با عواطﻒ شدیدی همچون ترس از
جهنم ،عشق به شخصیت های مذهبی ،شرم از گناهکاری و غیره همراه هستند ،در کنار باورهای دینی به انسانها
تزریق میشوند .آدمها به علت منافعی که اینکار برایشان به دنبال دارد همواره در برخورد با مسائل کنجکاوانه
برخورد میکنند و همه چیز را تنها پﺲ از تحقیق و پرس و جو میپذیرند اما همین فاکتورهای عاطفی که چاشنی
باورهای دینی میشوند رفته رفته سبب میشوند انسانها باورهای دینی را در دسته بندی کامالً جدایی از سایر باورها
قرار دهند و آنها را مورد پرس و جو قرار ندهند بلکه همچون رنﮓ چشم و رنﮓ مو و سایر خواص ژنتیکی از
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والدین و اجتماع خود ارث ببرند .از همین روست که در میان پیروان تمامی ادیان دکترها و انسانهای تحصیل
کرده که باهوش هستند و مهارتهای یادگیری و تفکر را بخوبی دارا هستند یافت میشود ولی آنها با همان باورهای
دینی مسخره خود زندگی میکنند.
من به یاد دارم هنگامی که مسلمان شیعه بودم برای امام حسین سینه میزدم ،حال که بیخدا شده ام روزی مسلمانی
سنی از من پرسید این چه کار احمقانه ایست که شما انجام میدهید؟ مگر میشود آدم خودش را کتک بزند؟ برای
او توضیﺢ دادم که باورها و مراسم دینی بالفاصله پﺲ از تولد به کودکان در جوامع غیر سکوالر تحمیل میشوند و
وقتی انسان با باوری بار می آید دیگر برایش آن باور عجیب نیست ،ولی باورهای دینی سایر اجتماعات بشری
همواره برای انسانها عجیب و مسخره به نظر میرسند .خود را کتک زدن در ماه محرم همانقدر احمقانه است که
سنﮓ زدن به ستونهای سنگی در هنگام حﺞ ،بریدن سر حیوانات برای خدا ،دور یک خانه چرخیدن ،سر را بر
زمین گذاشتن و ماتحت را به طرف آسمان گرفتن ،لرزیدن در مقابل دیوار ندبه در آیینهای یهودی ،سوزاندن
همسر پﺲ از مرگ شوهر در میان هندو ها ،قلب انسان زنده را از سینه در آوردن برای رضایت خدایان در میان
سرخ پوست ها و هزار و یک کار دیگر که مذهبیون به پیروی از باورهای دینیشان انجام میدهند .این است که اگر
منصفانه به این قضیه نگاه کنید و در صورتی که دین شما همان دین اجدادتان باشد ،شما به دلیل اینکه این دین و
مجموعه باورهایی که این دین به همراه دارد درست هستند این دین را ندارید بلکه این دین توسط محیط به شما
تحمیل شده است .حتی اگر دین اجدادیتان را کنار گذاشته اید و دینی دیگر اختیار کرده اید نیز باز تفاوت
چندانی نمیکند بازهم شما مثالً اگر مسلمان بوده اید و مسیحی شده اید بخاطر این است که با مسیحیان و
تبلیﻐاتشان روبرو شده اید و اگر جایی بودید که با تبلیﻐات بودیست ها و هندوها روبرو میشدید شاید امروز
بودیست یا هندو میبودید.
نتیجه از این بحﺚ آن است که به دین خود و باورهای دینی خود نباید بصورت دفاعی نگاه کنید بلکه باید با دیده
شک به آن نگاه کنید چون احتماال اگر شما در جایی دیگر و زمانی دیگر بدنیا می آمدید دین دیگری داشتید و
همانطور که به دین فعلی خود احساس نزدیکی میکنید به دین دیگر احساس نزدیکی میکردید .بعبارت دیگر شما
کامالً تصادفی مسلمان ،مسیحی ،زرتشتی ،یهودی ،بهائی یا هر چیز دیگر هستید و از همین رو تعصب ورزیدن و
جزم اندیش بودن در قبال باورهای دینی کاری نابخردانه است ،حتی اگر غرور شما به شما اجازه نمیدهد که
تظاهر به روشنفکری کنید و جزم اندیشی و ﺛابت قدم بودن در باور را به غلط برای خود افتخار و از فضائل خود
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میدانید دستکم در نزد خود با این واقعیت کنار بیایید که شما تصادفاً دیندار از آب در آمده اید و همه باورهای
دینی خود را از محیط تولد و نمو خود کسب کرده اید و بنابر این احتمال درستی باورهای دینی شما به اندازه
همان احتمال درستی باورهای دینی سرخپوستی است که در قرن  ۱٠میالدی در جنگلهای آمازون میزیسته است.
افزون بر این موارد حتماً اگر شما هم به اطرافتان نگاه کنید رفتار زشت و ناپسند و فساد اخالقی وحشتناک
آدمهای دیندار را میبینید .آن کشیش و آخوند کودک آزار ،آن پاسداری که به دختران باکره زندانی تجاوز
میکند ،آن بسیجی که دانشجو را از ساختمان به پایین پرتاب میکند ،آن حاجی بازاری که سر هزاران نفر را کاله
میگذارد و برای بخشیده شدن گناهانش مراسم مذهبی را تﻐذیه مادی میکند ،آن فرد مذهبی بی کفایتی که بخاطر
مذهبش به منصبی رسیده است و بقیه آدمهای مذهبی فاسد که همه ما آنها را میشناسیم .معموالً رفتارهای غلط و
بد ناشی از باورهای غلط و بد هستند ،رفتار این آدمها و زندگی آنها باید شما را به این وا دارد که این افراد
باورهای غلطی دارند .البته بعضی وقتها الزم نیست چنین افرادی را برای نمونه جستجو کنید ،میتوانید به خودتان و
آن زمانهایی که دین به کمک شما آمده است تا دست به کاری زشت بزنید فکر کنید.
اما ذهن انسان و مجموعه باورهای او نباید همانند سبدی باشد که محیط بسته های فکری خود را در آن جای داده،
انسان در زمان بلوغ فکری خود باید به نقطه ای برسد که تحمیل باورها از جانب محیط را متوقﻒ کند و خود
باورهای درست را از میان باورهای نادرست دست چین کرده به سبد ذهن خود بیافزاید و این سبد را از وجود
باورهای نادرست تحمیلی خالی کند و به این شیوه شک گرایی گفته میشود یعنی برخورد نقادانه با تمام گزاره
هایی که در مقابل ما قرار میگیرند.
برخی از دین داران میگویند قرآن نیز به تفکر و تعقل بسیار دعوت کرده است اما اگر به سوره آل عمران آیه ۶٠
توجه کنید قرآن میگوید که از شک کنندگان مباش ،یعنی قرآن انسانها را به شک کردن در قرآن دعوت نمیکند
بلکه آنها را از شک باز میدارد ،حال آنکه تفکر تعقل اصیل و سالم با شک کردن شروع میشود .اما در مقابل ما
شما را به شک کردن تشویق میکنیم ،نه تنها به باورهای دینی بلکه به هر باور غیر بدیهی بویژه باورهایی که اجتماع
آنها را به انسان تحمیل میکند و از راه تعقل یا روش علمی بدست نمی آیند.
برای بررسی منصفانه بیخدایی شک گرا بودن نسبت وجود خدا ضرورت دارد یعنی باید پیش از مطالعه در مورد
بیخدایی تمام پیشفرضهای قبلی خود پیرامون خدا را کنار گذاشته و احتمال بدهید که آنچه در مورد خدا و
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وجودش میدانید ممکن است اشتباه بوده باشد و تنها در این صورت است که میتوانید چنگی بر حقایق بزنید .شک
گرایی نخستین مرحله برای رسیدن به دانش است .افرادی که حاضر نیستند به عقایدشان شک بورزند و مطلق گرا
هستند ،مردگانی متحرک بیش نیستند زیرا انسانیت افراد به قدرت فکر آنها است ،انسانی که قدرت تفکر و شک
ورزیدن خود را از دست بدهد انسانیت خود را از دست داده است.
معموالً گفته میشود که اصول دین را باید با خرد پذیرفت ،الزمه پذیرش یک مسئله با خرد این است که انسان به
یک اندازه احتمال درست بودن و نادرست بودن را در مورد آن مسئله بدهد .اگر این ادعا واقعا درست باشد،
نتیجه باید شک ورزیدن به اصول دین که توحید نیز یکی از آنها هست باشد نه اینکه انسان پیش از بررسی توحید
با پیشفرض وجود خدا و بدیهی بودن آن به بررسی توحید بپردازد .کسی که حاضر نیست به وجود خدا شک کند
راه دانش را بر خود بسته است ،انسان غیر شکاک انسان خرد دوستی نیست.
شک گرایی پﺲ از بیخدا شدن تمام نمیشود بلکه امید است بیخدایی آغازی باشد برای همیشه شک گرا بودن.
اگر شجاعت شک ورزیدن به دانش خود را ندارید و انسانی جزم اندیش و دگم هستید من به عنوان یک بیخدا
ترجیﺢ میدهم شما حتی بیخدا نیز نشوید زیرا همان جزم اندیشی دینی خود را به بیخدایی نیز منتقل خواهید کرد.

همیشه باید بر باورها شک بورزیم و احتمال دهیم که این باورها غلط باشند و در این میان به دالیلی که در باال
آمد در مقابل دین باید بطوره ویژه ای شک گرا بود.

گام دوم ،خردگرایی

تفکرات دینی معموال از روی عقالنیت و تفکر شکل نگرفته اند ،بلکه افراد یاد گرفته اند که باید به خدا اعتقاد
داشته باشند ،تجربه نشان میدهد کمتر از  %۱٠مسلمانان قرآن را به زبان خودشان خوانده اند .و وقتی با مفاهیم
قرآنی مثل آیات جنایی قرآن برخورد میکنند ،به شدت متعجب میشوند .همچنین کتابهای مادر و اصلی تاریخ
اسالم معموال از کم فروش ترین کتابها هستند .به همین دلیل میتوان به روشنی دید که معموالً رابطه ای که میان
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دین گرا و باور های دینی اش وجود دارد رابطه ای خرد محور نیست .بلکه تماماً رابطه ای احساسی و مبتنی بر
تخیالت و احساسات شخصی و اجتماعی است.
ممکن است پرسیده شود که چرا باید خردگرا بود و به دنبال استدالل برای درستی باورها بود؟ پاسخ این است که
انسان چاره ای جز استدالل کردن ندارد ،اگر کسی بگوید که استدالل را قبول ندارد ،از وی خواهیم پرسید چرا؟
و وی باید در پاسخ برای ما استدالل کند ،لذا کاری کرده است که میخواهد آنکار را منع کند .بنابر این بشر هیچ
راه فراری از خردگرایی و استدالل ندارد و استدالل چیزی نیست که کسی بتواند خود را از آن مخفی کند تمامی
انسانها مجبور به استدالل کردن هستند و البته مهارت انسانها در استدالل کردن وابسته به آشنایی آنها با علم منطق
است .از همین روست که ارسطو گفته است برای فیلسوف بودن باید فیلسوف بود و برای فیلسوف نبودن (رد
فلسفه) نیز باید فیلسوف بود.
این درحالی است که احساسات (منظور دریافت حسی مثل دیدن ،چشیدن ،لمﺲ کردن و غیره نیست) و عواطﻒ
انسانها ابزارهای معتبری برای رسیدن به حقیقت نیستند .باورهایی که خرد محور نیستند باورهایی از جنﺲ ایمان
هستند و ایمان در راه رسیدن به حقیقت ابزار معتبری نیست .تنها ابزار معتبر انسان برای رسیدن به حقایق و سنجش
درستی آن خرد است .رابطه ای که میان دیندار و دین و خدایش وجود دارد باید از رابطه ای احساس محور به
رابطه ای خرد محور تبدیل شود .اغراق نیست اگر بگوییم رخ دادن چنین اتفاقی برابر خواهد بود با  %١٠موفقیت
در تبدیل شدن یک انسان دین خوی به یک انسان خردگرا و بیخدا.
تمام بحﺚ بر سر وجود خدا ،خالصه به بحﺚ بر سر درستی یا نادرستی یک گزاره (قضیه ،گزاره چیست؟) میشود،
و آن گزاره را گزاره الﻒ مینامیم:

گزاره الف :خدا وجود دارد.

قبل از اینکه هر چیز دیگر مطرح شود شما باید توجه داشته باشید که چند پرسش در مورد این گزاره مطرح
میشود .پرسش نخست این است که خدا چیست و پرسش دوم این است که وجود داشتن یعنی چه؟ مسئله وجود
از مسائل بسیار پیچیده و گسترده شاخه متافیزیک (متافیزیک چیست؟) فلسفه است و شرح و بحﺚ در مورد آن در
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حوصله این نوشتار نیست .اما پیش از جلو رفتن الزم است تا تعریﻒ درست و دقیقی از خدا ارائه شود .این خدا
چیست که در مورد آن با یکدیگر صحبت میکنیم؟
معموالً خداباوران معتقد نیستند که میتوانند بطور کامل وجود خدا را درک کنند و او را بشناسند ،میگویند ما
بانهایت هستیم و خدا بینهایت است ،بدون توجه به اینکه این حرف معنی میدهد یا نمیدهد ،خداباوران باید دستکم
قبول داشته باشند که چیزهایی در مورد خدا میدانند .در غیر اینصورت اگر هیچ چیز را راجع به خدا نمیدانند
درست مانند این است که شخصی به وجود هاپاشلوبادولوا باور داشته باشد و وقتی از او پرسیده شود که
هاپاشلوبادولوا چیست او بگوید نمیدانم .انسانی که به خدا اعتقاد دارد و نمیتواند خدا را تعریﻒ کند انسانی است
که به نادانی خود باور دارد نه به چیزی خارج از نادانی خود .معموالً فالسفه خدا را بعنوان یک موجود کامل
تعریﻒ میکنند .کمال خدا به این معنی است که او همه آنچه داراست را در حد کمال داراست.
بعد از این تعریﻒ ساده و ابتدائی از خدا که باید مورد قبول شما نیز باشد به این مسئله میرسیم که برای تحقیق در
مورد درستی یا نادرستی گزاره الﻒ چه راه حل هایی وجود دارد؟ تنها دو ابزار وجود دارد ،یکی چنﮓ زدن به
عواطﻒ و احساسات و دیگری چنﮓ زدن به خرد .همانطور که گفته شد عواطﻒ نمیتوانند منبع خوبی برای
تحقیق در مورد درستی یک گزاره باشد .فکرش را بکنید شخصی وارد یک دادگاه شود و شخص دیگری را
محکوم به قتل بکند .قاضی دادگاه از او بپرسد که مدارک و استداللهایت چیستند؟ و آن شخص بگوید من تنها
اینگونه احساس میکنم که او قاتل است! آیا استفاده از عواطﻒ و احساسات میتواند برای تصمیم گیری در مورد
درستی یا نادرستی یک گزاره معتبر باشد؟ هرگز چنین چیزی میسر نیست!
براستی عواطﻒ انسانها چیستند؟ جورج اسمیت در کتاب خود مثال جالبی را برای شرح دادن اینکه عواطﻒ
چیستند آورده است .او میگوید فرض کنید در یک اتاق پنﺞ نفر نشسته اند و بر روی دیوار اسالید هایی نمایش
داده میشود .در این اسالید ها تصاویری از قطعات بریده شده یک انسان نمایش داده میشود .نفر نخستی که در این
اتاق نشسته است یک پزشک است ،نفر دوم شخصی است که تمام عمرش را در جنگل و میان قبایل آمازونی
زندگی کرده است ،نفر سوم یک نقاش است ،نفر چهارم یک کارمند بانک است و نفر پنجم یک بیمار سادیست.
دیدن این اسالیدها در این افراد بترتیب احساسات و عواطﻒ زیر را بوجود می آورند .آن دکتر متوجه میشود که
این تصاویر مربوط به تکه های بدن یکی از دوستان او هستند ،بنابر این او از اینکه دوستش قطعه قطعه شده است
۲75

فصل پنجم  :جمع بندی

بیخدایی مدرن

ناراحت میشود ،لذا احساس آن دکتر ناراحتی است .آن انسان جنگلی که تابحال چنین چیزی ندیده است احساس
ترس میکند زیرا گمان میکند نیروهای ماوراء طبیعی و شروری به خشم آمده اند و به شکل تصاویر بر روی دیوار
تجلی یافته اند ،لذا احساس مرد جنگلی ترس و وحشت است .نفر سوم که ذوق هنری دارد فراموش میکند که این
تصاویر مربوط به قطعه های بدن است ،و از رنگهایی که در تصاویر استفاده شده است ،لذت میبرد ،برش های بدن
او را به یاد سبک کوبیسم در نقاشی می اندازد و او احساس شادمانی میکند .نفر چهارم که تمام روز را کار کرده
است و سر و کارش با اسکناس و ارقام است از دیدن این تصاویر حوصله اش سر میرود و احساس خستگی میکند.
نفر پنجم که یک بیمار سادیست از از قطعه های تکه تکه شده به دلیل دگر ستیز بودنش احساس رضایت میکند و
آرامش می یابد.
اینگونه از یک تصویر و ماجرا به هریک از این پنﺞ نفر احساس متفاوتی دست میدهد .دلیل آن هم چیزی نیست
جز اینکه احساسات و عواطﻒ انسانها محصول دانش پیشین انسانها و موقعیت آنها در زندگیشان است .در نتیجه
کسی که مالک درستی یا نادرستی یک گزاره ،همچون گزاره الﻒ را احساسات و عواطﻒ خویش میداند سخت
دچار اشتباه شده است ،زیرا او خود را از حقایق محروم کرده است و به شیوه ای نابخردانه خود را محدود به
عواطفش که کامالً تصادفی هستند محدود کرده است .روشن است که هیچ ابزاری برای بررسی گزاره الﻒ باقی
نمیماند به غیر از خرد!
جدا از این دلیل بسیار روشن غیر دینی ،فالسفه خداباوری همچون آکوئیناس قدیﺲ نیز معتقد بوده اند تنها خرد
میتواند راهگشای انسان باشد و انسان را به خدا برساند .او معتقد بود اگر خرد انسان چیز بدی بود ،خدا هرگز آنرا
به انسان نمیداد تا سبب گمراهی او شود .البته این دیدگاه مورد توافق همه اندیشمندان خداباور نبوده است مثالً
مارتین لوتر خرد را عروس شیطان و فاحشه شیطان خوانده است و امام غزالی کتابی در اﺛبات اینکه تمامی فالسفه
کافر هستند و گمراه نوشته است ،اما باالخره حرف آکوئیناس منطقی به نظر میرسد اگر انسان راهی برای فرار از
استدالل و خرد ندارد ،به نظر نمیرسد که خدا به فرض وجود از شما بخواهد که با ابزار نابخردانه سست و نادرستی
مانند عواطﻒ برای تحقیق درستی گزاره الﻒ استفاده کنید.
وقتی به سراغ کشﻒ حقایق و درستی یا نادرستی یک گزاره میروید ،احساسات و عواطﻒ را کنار بگزارید! اجازه
ندهید احساسات و عواطﻒ شما خرد شما را کور کند.
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گام سوم ،رد خداباوری

این مرحله مربوط به شناخت دالیلی است که خداباوران برای اﺛبات وجود خدا اقامه کرده اند و همچنین درک
ضعفهای آنها و اینکه این قوانین نمیتوانند وجود خدا را اﺛبات کنند.
اساساً به غیر از اینکه خداباوری به شما به ارث رسیده است و شما را در زندان اطالعاتی مبحوس کرده اند چه چیز
دیگری میتواند سبب خداباوری شما شود؟ شما به چه دلیلی به وجود خدا باور دارید؟ آیا آن دالیل ،دالیل
درستی هستند؟ آیا بطور کلی دلیل درست و معتبری برای اعتقاد به وجود خدا وجود دارد؟ مسئله وجود خدا
مسئله ای بدیهی نیست ،بهترین دلیل برای بدیهی نبودن وجود خدا این است که هم اکنون شما دارید وجود او را
بررسی میکنید .اساساً چیزی بدیهی است که هیچیک از ابعاد و ویژگیهای آن گنﮓ و نامفهوم نباشد .به نظر
نمیرسد هیچ خداباوری معتقد باشد که همه چیز را در مورد خدا میداند ،چون خدا مانند هیچ چیز نیست! بنابر این
کمتر متفکری مدعی این شده است که وجود خدا و درستی گزاره الﻒ که در گام پیشین مطرح شد مسئله ای
بدیهی است .وجود تعداد زیادی از فالسفه بیخدا در طول تاریخ نیز شاید بتواند این را نشان دهد.
هرگاه درستی گزاره ای بدیهی نباشد برای درستی آن گزاره باید مدارک و شواهدی ارائه شود .طبیعتاً به دلیل
ماوراء طبیعی بودن خدا شواهدی که نمیتوان در دفاع از وجود او ارائه کرد ،بنابر این تنها چیزی که باقی میماند
مدارکی است که بصورت استداللی باید ارائه بشوند .نتیجه قرنها و هزاره ها تفکر بشری بوجود آمدن براهین و
استداللهای متعدد برای اﺛبات وجود خدا است .قطعاً اگر شما نیز خداباور هستید دالیلی برای خداباور بودن خود
دارید ،در این برگ براهین خداباوری دسته بندی شده اند و ردیه هایی که تارنمای زندیق برای هرکدام از آنها
فراهم آورده است نیز در مقابل هر برهان آمده است .مسئله از دو حالت خارج نیست ،یا دالیل شما در این سیاهه
دیده میشوند و یا دیده نمیشوند .اگر دالیل خود را در این سیاهه میبینید ،به مطالعه ردیه های تارنمای زندیق
بپردازید و ببینید که چگونه آن دالیل و براهین دچار سفسطه یا فرضهای غلط میشوند و چرا دالیل معتبر و درستی
نیستند .اگر دالیل خود را در زیر نمیبینید دو حالت بوجود می آید ،یا شما فیلسوف برجسته و توانمندی هستید که
دالیل جدیدی را برای اﺛبات وجود خدا دارید ،یا فردی هستید که با پیش فرضهای غلط به استداللهای بسیار
ابتدائی و ضعیﻒ رسیده است.
اگر فیلسوف برجسته ای هستید ،لطفاً دالیل خود را برای ژورنالهای فلسفی مربوط به فلسفه دین ارسال کنید تا
جهانیان با استدالل جدید شما آشنا شوند.
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گام چهارم ،اثبات بیخدایی

این مرحله مربوط به آشنایی با چند یک از براهین بیخدایی است.
 براهین منطقی
 براهین شهودی
حال که درک کرده اید هیچ دلیل درستی برای اﺛبات وجود خدا وجود ندارد ،خودبه خود به یک بیخدای منفی
گرا تبدیل شده اید  .یعنی متوجه شده اید که هیچ دلیل درستی برای اﺛبات درست بودن گزاره الﻒ وجود ندارد .و
از آنجا که در«ستی گزاره الﻒ بدیهی نیست ،و برای پذیرش آن منطقاً به استداللها و دالیل صحیﺢ نیاز است ،و از
آنجا که این استداللها و مدارک برای اﺛبات گزاره الﻒ وجود ندارند ،پذیرش درستی گزاره الﻒ نابخردانه است و
یک انسان خردگرا نباید درستی گزاره الﻒ را بپذیرد .از طرفی بار اﺛبات وجود خدا بر گردن کسانی است که
مدعی وجود خدا هستند .یعنی این آنها هستند که به دلیل مدعی بودن باید استدالل بیاورند و اگر موفق نشوند
استداللهای درستی ارائه کنند هیچ دلیلی برای پذیرش خداباوری وجود ندارد و جایگزین خداباوری هم بی خدایی
است.
براهین اﺛبات عدم وجود خدا نیز همچون براهین اﺛبات عدم وجود خدا در طول تاریخ فلسفه تکامل یافته اند .ابتدا
شاید این پرسش مطرح شود که آیا اساساً میتوان عدم وجود چیزی را اﺛبات کرد؟ فرض کنید شخصی مدعی این
باشد که اسب شاخدار وجود دارد .آیا کسی میتواند اﺛبات کند که اسب شاخدار وجود ندارد؟ مسلماً انجام اینکار
غیر ممکن است ،زیرا دانش انسان این اجازه را به انسان نمیدهد که تمام اسبهای روی زمین را مشاهده کند و ببیند
که همگی آنها بدون شاخ هستند یا نه .از زمین گذشته ممکن است در سایر سیارات نیز اسب شاخدار وجود داشته
باشد ،لذا اﺛبات عدم وجود چیزی مانند اسب شاخدار محال است .اما حال فرض کنید شخصی مدعی وجود اسب
شاخدار صورتی نامرئی باشد .آیا میتوان عدم وجود «اسب شاخدار صورتی نامرئی» را اﺛبات کرد؟ البته که میتوان
چنین کرد .با نشان دادن اینکه در تعریﻒ ذات و یا ویژگیهای یک چیز تناقضی وجود دارد و یا اینکه در وجود
داشتن یک چیز و چیز دیگر تناقضی وجود دارد میتوان نشان داد که وجود آن چیز محال است .برای درک این
مسئله الزم است به نوشتار تناقض چیست؟ مراجعه کنید و با تناقض و اصل تناقض آشنا شوید.
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«براهین اﺛبات عدم وجود خدا» را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد .براهین منطقی و براهین شهودی .معموال
براهین منطقی خدا دالیل محکمتر و قطعی تری برای اﺛبات عدم وجود خدا بشمار میروند زیرا این براهین از هیچ
موضوع خارجی استفاده نمیکنند بلکه تنها با تجزیه تحلیل خدا به این نتیجه میرسند که وجود او محال است.
براهین منطقی
از مهمترین «براهین منطقی اﺛبات عدم وجود خدا» میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

آیا یک موجود قدیر میتواند وجود داشته باشد؟

قدیر بودن یکی از ویژگیهای مهم خدا است ،موجودی قدیر است که قدرت انجام کارهایی را داشته باشد ،در این
نوشتار نشان داده میشود که چرا یک موجود قدیر نمیتواند وجود داشته باشد و تعاریفی که توسط فالسفه دینی برای
قدیر آورده شده اند نمیتوانند تعاریﻒ درستی باشند و از قدیر بودن خدا میتوان علیه وجود او استدالل کرد.

برهان اختیار برای اثبات عدم وجود خدا

خدای مسیحیت (و اسالم) به عنوان موجودی دارای شخصیت که همه چیز را میداند (علیم است) شناخته و تعریﻒ
میشود و طبق عقیده مسیحیان یک موجود دارای شخصیت اساساً موجودی مختار است.
موجود مختار و موجود مجبور را در زمانی که انتخاب میکنند میتوان از یکدیگر تمیز داد ،شما برای اینکه مختار
باشید ،باید با بیش از یک گزینه برای انتخاب کردن مواجه باشید ،که عدم انتخاب هرکدام از آن چند گزینه میسر
باشد .این بدین معنی است که قبل از آنکه شما بعنوان یک شخص مختار یک انتخاب را اختیار کنید ،باید یک
مرحله شک (عدم یقین و اطمینان) در هنگامی که انتخاب شرایط بالقوه را دارد (در شرایطی که هنوز انتخابی
صورت نگرفته است) برای شما وجود داشته باشد ،شما نمیتوانید آینده را بدانید و همچنان مختار باشید .حتی اگر
فکر کنید که میتوانید انتخاب خود را پیش بینی کنید ،اگر مدعی داشتن اختیار هستید باید لزوماً قبول کنید که باید
شرایط تﻐییر تصمیم خود برای انتخاب را قبل از اینکه در واقع انتخاب نهایی انجام گیرد را داشته باشید و توانا (اگر
نه مایل) به تﻐییر تصمیم و اختیار خود باشید.
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موجودی که همه چیز را میداند (علیم است) هیچگاه در مرحله شک قرار نمیگیرد .او از پیش ،از انتخابش آگاه
است (میداند که چه تصمیمی را در آینده خواهد گرفت) .این بدین معنی است که او توانا به تﻐییر دادن تصمیم
نهایی یا اساساً عدم انتخاب خود نیست ،و بنابر این از خود اختیاری ندارد و مختار نیست .و از آنجا که یک موجود
غیر مختار دارای شخصیت نیست ،یک شخص علیم نمیتواند وجود داشته باشد .زیرا علیم بودن و مختار بودن در
تناقض با یکدیگر هستند و دو چیز متناقض نمیتوانند با یکدیگر جمع شوند.
بنابر این خدای مسیحیت (و تمامی خدایان و موجوداتی که دارای شخصیت هستند و علیم هستند ،از جمله خدای
اسالم ،اهلل) وجود ندارند.
برخی از مردم داشتن اختیار درانسانها را نفی میکنند؛ اما تمام مسیحیان (و خداباوران) معتقدند که خود خداوند که
در مسیحیت دارای سه شخصیت است ،خود مختار است و مجبور نیست .بنابر این این برهان همواره برقرار است.
بعضی دیگر در مخالفت با این برهان شبهه ای را بیان میکنند که خدا به آن دلیل که قادر مطلق (قدیر) است میتواند
عقیده خود را نیز تﻐییر دهد ،ولی اگر خداوند اینکار را انجام دهد ،پﺲ او از ابتدا در مورد آینده آگاهی نداشته
است .اگر خداوند آینده را میداند ،بنابر این آینده ﺛابت است و هیچکﺲ حتی خود خدا نمیتواند آنرا تﻐییر دهد .اگر
او بهرحال نظرش را عوض کند ،بنابر این دانش او محدود بوده است و او نسبت به آینده نادان بوده است .آشکار
است که جمع شدن این دو نقیض محال است ،هیچ موجودی نمیتواند در یک زمان هم قادر مطلق (قدیر) باشد هم
دانای همه چیز(علیم) باشد.
عده ای در مخالفت با این بحﺚ بیان میکنند که خدا میداند در آینده چه خواهد کرد زیرا که همیشه بر اساس
طبیعت و ذات خود عمل میکند که این مساله باعﺚ صلب اختیار از او نمیشود .برای مثال ممکن است خدا مدعی
شود که «من فردا دروغ نخواهم» گفت ،زیرا خداوند همواره راستگو است .خداوند میتواند خارج از ذات و طبیعت
خود رفتار کند اما هرگز اینکار را نمیکند.
اما «طبیعت و ذات» خدا به چه معنی است؟ داشتن یک طبیعت و فطرت خاص لزوماً به معنی محدود بودن است.
طبیعت و ذاتی که ما انسانها را محدود میکند محیط اطراف ما وژنتیک (ویژگیهای وراﺛتی) ما است .اما طبیعت یک
موجود ماوراء الطبیعه باید چیز دیگری باشد .این نابخردانه است که بگوییم طبیعت موجودی که با هیچ محدودیتی
مواجه نیست همان رابطه را با موضوع اختیار دارد که طبیعت انسان دارد.
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الزمه داشتن اختیار ،مواجه بودن با بیش از یک گزینه ،وجود تمایل برای انتخاب ،آزادی عمل در انتخاب (بدون
وجود هیچ مانعی) ،توانایی انجام دادن آن انتخاب (قدرت و استعداد) و در نهایت توانایی در انتخاب نکردن هیچ
گزینه ای در یک انتخاب است« .قدرت و استعداد» محدودیت هایی را برای اختیار در اعمال انسانها بوجود می
آورند .هیچ انسانی اختیار دویدن به سرعت یک مایل در دقیقه بدون کمک از ماشینهای را ندارد .ما مختاریم که در
این مورد تالش کنیم اما بدون شک در آزمایش شکست خواهیم خورد .تمامی تمایالت و همچنین اختیارات ما نیز
محدود به طبیعت و ذات ما هستند؛ اما ما همچنان میتوانیم ادعای داشتن اختیار کنیم (یا حداقل تنها کسانیکه مدعی
داشتن اختیار هستند) ،زیرا ما آینده را نمیدانیم!
اگر خدا همیشه بر طبق طبیعت خود رفتار میکند (حال این طبیعت و رفتار کردن هر معنی داشته باشد و به هرگونه
که باشد) برای اینکه مدعی داشتن اختیار شود باید بیش از یک انتخاب در تصمیمات خود باشد و این انتخاب
طبیعتش را نیز نقض نکند .در غیر اینصورت او مجبور به طبیعت و ذات خویش است ،درست مانند یک روبات و در
نتیجه موجودی مختار نیست.
معنی کلمه «انتخاب» برای موجودی که خود خالق تمام اختیارات است ،چیست؟
برخی میگویند« ،اختیار» برای خدا به همان معنی نیست که برای انسانها معنی میدهد .اما ما چگونه باید اینرا بفهمیم؟
یک مسیحی یا خداباور کدامیک از شرایط وجود اختیار را باید دور بیاندازد تا مختار بودن را بخواهد برای خدا
بتراشد؟ تعدد اختیارات؟ تمایل؟ آزادی؟ قدرت؟ استعداد به اجتناب از انتخاب؟
شاید «تمایل» به انجام دادن یک گزینه را بتوان ندیده گرفت .تمایل به معنی وجود یک کاستی است و یک موجود
کامل (مانند خدا) نباید در ذات خود دارای کاستی باشد ،اما بدون وجود تمایل خداوند به موجودی بسیار عجیب
بدون تمایل و نیاز تبدیل میشود .تمایل همان چیزی است که در ابتدا وجود انتخاب از آن هستی میگیرد .همچنین
تمایل به انجام دادن ،خود معیاریست برای تشخیص معقول و یا غیر معقول بودن یک تصمیم و یا انتخاب .بدون
وجود این تمایل،تصمیم گیری موجودیت خود را ازدست میدهد و تصمیمی به معنی واقعی آن وجود نخواهد
داشت ،از این گذشته ،کتابهای دینی نشان میدهند که خدای ادیان دارای تمایالت بسیاری هستند.
هیچگونه اعتراض و بهانه ای در این زمینه نمیتواند خدا را نجات دهد .خدا وجود ندارد زیرا استعداد وجود داشتن را
در ذات خود ندارد .با این اوصاف فقط ممکن است بتوان یک خدای کامال معمولی و معتدل و فروتن را تصور
کرد ،که هم دانای همه چیز (علیم) و هم دارای شخصیت نباشد ،هم دانای همه چیز و قادر به انجام همه چیز نباشد
وهمچنین هم کامل و هم آزاد نباشد.اما تا زمانی که این خدای فروتن به روشنی و بدون وجود تناقض در ذات خود
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تعریﻒ نشود و سپﺲ با شواهد و قرائن و استداللهای معتبر ،وجود آن ﺛابت نشود ،بهترین و معقول ترین کار این
است که نتیجه بگیریم اساساً خدایی وجود ندارد.

 -۱دن بارکر ،مدیر موسسه رهایی از دین برای مدت زیادی یک کشیش مسیحی بوده است و اکنون به تبلیﻎ و دفاع
از سکوالریسم و بی دینی می پردازد .دن بارکر کتاب نویسنده بسیار پر ارزشی به نام بی ایمان شدن به ایمان است
که بعضی از فصلهای آن را میتوانید از روی سایت رسمی وی بطور رایگان بخوانید.
 -۲خداوند معموالً بعنوان یک شخص در تمام ادیان شناخته میشود ،خداباوران او را دارای شعور ،و اختیار و
استعداد انجام دادن کارهای مختلﻒ میدانند ،و او را یک «کﺲ» میخوانند .در این نوشتار موجودی دارای شخصیت
فرض میشود که دارای اختیار باشد .موجودی که در رابطع علیت ،علت فاعلی باشد یک متشخص است.
 -۳ممکن است خداباوران استدالل کنند که خداوند محدود به زمان نیست و آینده و گذشته اساساً برای خدا بی
معنی است .این افراد با این گفته خود به خود خداوند را از شخصیت خالی میکنند ،موجودی که زمان برایش بی
معنی باشد نمیتواند هیچ کاری را انجام دهد .و استعمال هر فعلی در مورد او بی معنی است .مثالً اینکه گفته میشود
خداوند انسان را خلق کرده است ،به این معنی است که در زمانی خدا انسان را خلق نکرده بوده است و بعد او را
خلق کرده است .لذا استعمال هر فعلی در مورد خدا لزوماً به معنی وجود زمان پیش از انجام آن فعل است .اگر زمان
را توالی اتفاقات فرض کنیم یک فعل لزوماً یا باعﺚ آغاز زمان میشود یا قبل از انجام آن زمان اتفاق افتاده است.
زیرا انجام یک فعل همواره یک اتفاق را به همراه دارد.
آیا وجود یک دانای مطلق (علیم) ممکن است؟ رولند پوزتی در این برهان نشان میدهد که وجود یک دانای کل،
یا علیم محال است و به همین دلیل وجود خدا محال است .در این برهان از محال بودن محدود کردن دانش استفاده
میشود و استدالل میشود که برای علیم بودن ،خدا باید دانش را محدود کند.
علیت و امکان ناپذیری منطقی یک علت الهی کوئنتین اسمیت در این برهان اﺛبات میکند که خداوند واجد
شرایط برای قرار گرفتن در یک رابطه علیت بعنوان علت نیست و لذا نمیتوان او را علت هیچ چیزی فرض کرد .میان
علت و معلول روابط دقیق منطقی وجود دارند و هر چیزی نمیتواند علت چیز دیگری باشد .استداللهایی که در آنها
خداوند علت پدیده ها و یا معلول هایی قرار میگیرد شرایط و ویژگیهای متافیزیکی که یک علت باید داشته باشد
نادیده گرفته میشوند.
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براهین شهودی

از مهمترین «براهین شهودی اﺛبات عدم وجود خدا» میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

برهان شر

برهان شر یکی از قدیمیترین و مهمترین برهانها و دالیلی است که علیه وجود خدا آورده شده است .شاید نخستین
کسی که برهان شر را به نوعی مطرح کرده است اپیکروس فیلسوف اتمیست ،لذت جوی و ماده گرای یونان باستان
باشد ،او گفته است ،یا خداوند میخواهد شر را از میان بردارد و نمیتواند یا اینکه او میتواند ،اما نمیخواهد یا اینکه نه
میتواند ،نه میخواهد اگر او میخواهد اما نمیتواند پﺲ ناتوان است اگر میتواند اما نمیخواهد پﺲ او شرور و نابکار
است اما اگر خداوند هم میتواند و هم میخواهد که شر را براندازد ،پﺲ چگونه است که شر در جهان هنوز وجود
دارد؟ اپیکروس  ۳۵٠قبل از میالد..
این برهان از زمان اپیکروس تابحال در میان فالسفه دین ،چه بیخدا و چه خداباور بسیار مورد مباحثه و تحقیق قرار
گرفته است و به صورت های مختلفی بیان شده است .در این نوشتار به یکی از ساده ترین و ابتدائی ترین انواع این
برهان خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که وجود شر در دنیا چگونه میتواند عدم وجود خدا را اﺛبات کند .این
برهان از برهانهای شهودی محسوب میشود یعنی اﺛبات آن نیازمند شهادت و دیدن دنیا است ،اینگونه برهانها از نگر
قدرت و قطعیت اساساً یک درجه پایینتر از برهانهای منطقی هستند که درستی آنها نیازی به شهادت ندارند .برهان
شر روی این نکته تاکید دارد که دنیایی که قرار است یک موجود کامل آنرا خلق کرده باشد باید ویژگیهای
ممتازی را داشته باشد .آیا دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم اصالً شباهتی به چنین دنیایی دارد؟ در دنیایی که ما در
آن زندگی میکنیم بطور روزمره تعداد زیادی از انسانها در تصادفات کشته میشوند ،جنﮓ ها ،ترور ،شکنجه ،بیماری
های مرگ آور ،ویروس هایی که ناگهان همگانی میشوند ،زلزله ،طوفان ،سیل ،فوران آتش فشانها ،برخورد
سنگهای آسمانی ،دیوانگی ،گرسنگی و هزاران هزار نوع دیگر از بالیای طبیعی و غیر طبیعی هر روزه موجب بروز
شر فراوان بر روی زمین میشوند .آیا این دنیا میتواند خالقی کامل داشته باشد؟ برای اینکه مسئله روشن تر شود به
مثالی از تام موریﺲ دقت کنید ،او گفته است::
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((وقتی بچه بودم عالقه زیادی داشتم که در خانه حیوانی را نگه داری کنم ،.یک سﮓ یا یک گربه اما مادرم معتقد
بود سﮓ دردسر زیادی برای ما ایجاد خواهد کرد ،مادرم همچنین از موی گربه متنفر بود .موریﺲ و مادرش به
مﻐازه حیوان فروشی رفتند تا او حیوان مورد عالقه اش را پیدا کند .در میان حیوانات قناری ها پرنده ها ماهی و
الکپشت ها و انواع و اقسام حیوانات دیگر وجود داشتند .او میگوید من بعنوان یک بچه وقتی الکپشت ها را دیدم
بسیار به آنها عالقه مند شدم چون احساس میکردم آنها نیز به من عالقه مند هستند و نسبت به وجود من عکﺲ العمل
نشان میدهند.
موریﺲ ادامه میدهد،
ما الکپشت ها را خریدیم و برای آنها یک آکواریوم گرانقیمت که با آکواریوم های معمولی فرق داشت خریدیم،
او میگوید برای آکواریوم یک جزیره خاکی خریدیم که یک نخل پالستیکی در آن وجود داشت و بیش از یک
محل سکونت معمولی به یک بهشت الکپشتی و یا یک هتل  ۵ستاره شبیه بود .او میگوید که من میخواستم الکپشت
ها خوشحال باشند ،آنها را روی میزی گذاشتم که بتوانم هر روز ببینمشان ،در جایی که بتوانند از نور روز استفاده
کنند و آب آنها را مرتب عوض میکردم تا سالمت آنها در خطر نیافتد ،به آنها دائم بهترین غذای مورد عالقه شان را
میدادم و تقریباً هیچوقت گرسنگی نمیکشیدند .تا اینکه یک فاجعه الکپشتی رخ داد و روزی مادرم به اشتباه آنها را
در هنگام تمیز کردن آکواریومشان به توالت ریخت و روی آنها سیفون کشید .اما من هر آنچه میتوانستم به بهترین
نحو کرده بودم.
منتقدین خداباوری و بیخدایانی که از برهان شر یا مسئله شر علیه وجود خدا استفاده میکنند معتقدند این دنیا اصالً
شبیه دنیایی نیست که یک خدای قدیر ،مهربان و نیکخواه که مانند موریﺲ که نگهدار الکپشتهایش بوده است آنرا
خلق کرده باشد .به نظر نمیرسد خدایی مهربان همچون موریﺲ که به دلیل نیک خواهی اش سعی میکند بهترین
محیط را برای زندگی انسانها بوجود بیاورد آنرا بگونه ای ویژه ساخته باشد و اداره کند .اگر موریﺲ بعنوان یک بچه
 ۱٩ساله آنقدر نگران الکپشتهایش بود و تالش میکرد که برای آنها محیطی عالی را ایجاد کند ،منتقدین خداباوری
میخواهند بداند که چرا خدا همین کار را انجام نمیدهد؟ دنیای ما بیشتر شباهت به همان آکواریومی دارد که در چاه
توالت خالی میشود و ما بسان الکپشت ها قربانی انواع و اقسام شر هایی که روی زمین وجود دارد میشویم .ما در این
دنیا از انواع و اقسام بیماری ها ،دشنام ها ،درد ها و غیره رنﺞ میبریم و در نهایت در توالت کیهانی سیفون روی ما
کشیده میشود و نابود میشویم .آیا این قرار است واقعا نتیجه خلقت یک موجود کامل باشد و این بهترین روشی است
که او میتوانسته است دنیا را خلق کند؟ این جهان برای منتقد خداباوری اصال نشانه ای از عشق الهی ندارد ،در این
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جهان شر های زیادی وجود دارد که بیشتر آنرا به یک جهنم شبیه میکند که اگر کسی آنرا ساخته باشد ،او یک
موجود پلید بوده است .و از آنجا که پلیدی از ذات خدا به دور است میتوان به همین سادگی نتیجه گرفت که خدایی
وجود ندارد .تصویر باال از یک کودک سودانی گرفته شده است که از گرسنگی در حال مرگ است و الشخوری
منظر مرگ او است تا بتواند او را بخورد .این عکﺲ جایزه بهترین عکﺲ را دریافت کرد اما کوین کارتر عکاسی
که این عکﺲ را گرفته بود بعد از چند روز از دریافت این جایزه از فرط افسردگی خودکشی کرد .اگر شما در آن
صحنه حضور داشته باشید آیا به این کودک کمک میکنید؟ اگر خدا وجود داشته باشد آیا نمیتواند به این کودک
کمک کند؟ برهان شر سعی میکند که نشان دهد اینگونه شر ها نشان دهنده عدم وجود خدا هستند.

شرح

با استفاده از برهان خلﻒ برهان شر از مسئله وجود شر اینگونه استفاده میکند .در روش برهان خلﻒ ابتدا عکﺲ
حکم درست فرض میشود ،بعد تناقضی نشان داده میشود ،سپﺲ نتیجه گرفته میشود که حکم درست است.

استدالل الف

اگر خدایی وجود میداشت ،در دنیا شرّی وجود نمیداشت.
در دنیا شر وجود دارد.
بنابر این خدا وجود ندارد.
این استدالل ،استدالل درستی است یعنی اینکه ساختار استدالل درست است ،یا به عبارت دیگر اگر دو فرض
نخستین درست باشند حکم این استدالل یا فرض سوم نیز قطعاً درست خواهد بود .بنابر این روی فرض سوم هیچ
بحثی نیست تنها باید دید که آیا فرضهای اول و دوم درست هستند یا نادرست .فرض دوم که میگوید در دنیا شر
وجود دارد فرضی آشکار است بعید است کسی بخواهد این فرض را زیر سوال ببرد و بگوید در دنیا شرّی وجود
ندارد ،در دنیا گرسنگی بدبختی فقر وجود دارد ،بیماریهای مرگ آور ،بالیای طبیعی وحشتناک و مرگبار ،جنﮓ
خشونت تجاوز و… وجود دارد و همه این را خوب میدانیم .بطور مشخص و دقیق منظور از شر در برهان شر چیزی
نیست جز شر طبیعی که بطور کلی به هر چیز که موجب «رنﺞ و مرگ پیشرس» شود اطالق میشود ،نوع غیر طبیعی
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شر را میتوان شر مصنوعی نامید ،علت شر مصنوعی علتی فاعلی است یعنی کسی تحقق آنرا باعﺚ میشود .بعنوان مثال
ترور شرّی مصنوعی است و زلزله شرّی طبیعی ،تاکید برهان نظرم بیشتر بر روی شر طبیعی است زیرا از وجود شر
طبیعی آسانتر میتوان برای اﺛبات عدم وجود خدا استفاده کرد .بنابر این تنها فرضی که باقی میماند و باید در مورد
درستی آن تحقیق کنیم فرض نخست است .یعنی اینکه چرا اگر خدا وجود داشته باشد باید در دنیا شر وجود نداشته
باشد؟ برخی مانند سینت توماس آکویناس معتقدند اگر دو چیز ضد یکدیگر باشند (مثل خیر و شر) و یکی به مقدار
بینهایت وجود داشته باشد ،دیگر اﺛری از دیگری باقی نمیماند ،یعنی اگر خدا خیر بینهایت باشد ،دیگری هیچگونه
شری نباید باقی بماند ،اما ما فرض دوم را به همین سادگی رها نمیکنیم .این فرض یک مقدار پیچیده تر از فرض دوم
و سوم است و باید در مورد آن توضیحات اضافی ارائه شود زیر خداباوران ممکن است معتقد به این فرض نباشند.
بنابر این ضرورت دارد که فرض نخست نیز بطور جداگانه اﺛبات شود .یعنی بیخدا باید اﺛبات کند که میان شر و خدا
ناسازگاری وجود دارد و نسبت قضیه وجود داشتن خدا به قضیه وجود داشتن شر نسبت تناقض است و بنابر اصل
تناقض تنها یکی از این دو قضیه میتواند درست باشد .و از آنجا که وجود شر را بدیهی فرض کرده ایم قطعاً قضیه
وجود خدا نادرست است و در نتیجه خدا وجود ندارد .در مورد مفهوم تناقض و اصل تناقض به نوشتاری با فرنام
«تناقض چیست؟» مراجعه کنید .بنابر این تمامی تمرکز این برهان بر روی فرض نخست آن یعنی تناقض وجود شر با
وجود خدا است .برای دفاع از فرض نخست استدالل دیگری را میتوان ارائه داد و آن استدالل از این قرار است.

استدالل ب:

یک موجود اخالق مدار و نیک جلوی تمامی شر هایی را که بتواند جلویشان را بگیرد میگیرد و اگر شرّی نابود
شدنی وجود داشته باشد آنرا نابود میکند .بنابر تعریﻒ نیک بودن.
یک موجود قدیر قدرت جلوگیری از تمامی شر ها را دارد .بنابر تعریﻒ قدیر بودن.
موجودی که قدیر ،علیم و حاضر در همه جا است ،ابدی و ازلی خالق همه چیز غیر از خودش است میتواند جلوی
تمام شر ها را بگیرد.
خدا بنابر تعریفش قدیر ،علیم ،همه جا حاضر ،ابدی و خالق همه چیز است.
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اگر خدا وجود داشته باشد هیچ شرّی در جهان وجود نمیداشت .و این نتیجه برابر فرض یکم در استدالل اصلی
(استدالل الﻒ) است.

ساختار این استدالل نیز درست است یعنی اگر تمامی فرضهای آن درست باشد نتیجه آن که فرض  ۵ام باشد نیز
درست خواهد بود و اگر این استدالل نیز درست باشد استدالل الﻒ درست خواهد بود و در نتیجه عدم وجود خدا
اﺛبات خواهد شد .فرض  ۲درست است زیرا اگر موجودی بتواند همه کارها را انجام دهد قطعا چون جلوگیری از
شر ها نیز یک کار هست او میتواند این کار را نیز انجام دهد و اگر نتواند دیگر قدیر نیست .قدیر بودن خدا از آنجا
ناشی میشود که او باید موجود کاملی باشد .کمال خدا به این معنی است که اگر او ویژگی و یا صفتی داشته باشد
باید از آن ویژگی و صفت بطور کامل برخوردار باشد .چون خدا میتواند «کاری» را انجام دهد باید بر اساس کمال
داشتن او بتواند «تمام کارها» را انجام دهد .فرض  ۳نیز فرضی درست است ،برای اینکه شخصی بتواند جلوی وقوع
هر شرّی را بگیرد کافی است که او بتواند در محل وقوع آن شر حضور به هم رساند و یا اینکه قدرت خود را در آن
منطقه و جا بکار گیرد ،همچنین الزم است که از وقوع آن شر اطالع داشته باشد و بتواند جلوی آنرا بگیرد .خداوند
هر سه این موارد را دارد یعنی هم علیم است ،هم قدیر است ،و هم همه جا حاضر است .حضور خدا در همه جا
لزوماً به این معنی نیست که او حضوری فیزیکی در همه جا داشته باشد یا بتوان برای او «جا» در نظر گرفت ،بلکه
میتواند همانگونه که گفته شد به این معنی باشد که او میتواند از قدرت خود در همه جا استفاده کند یا بعبارت دیگر
بر همه جا محیط باشد و بر تمام نقاط اشراف داشته باشد .فرض چهارم هم همان تعریﻒ فلسفی خدا است که مورد
قبول فالسفه دینی است .اگر موجودی این ویژگیها را نداشته باشد نمیتوان او را خدا دانست .آشکار است که ۴
فرض آخر استدالل ب بسیار روشن هستند و درستی آنها باید مورد توافق خداباوران و بیخدایان خردگرا باشد ،لذا
تنها فرضی که باقی میماند فرض نخست است که فرضی بحﺚ بر انگیز است .اگر این فرض درست باشد نتیجه
برهان شر تایید خواهد شد ،و طبیعتاً اختالف نظر فالسفه مدافع برهان شر و منتقدین آن تنها بر سر همین فرض است.
درستی فرض یکم استدالل ب به پاسخ پرسش زیر بستگی دارد،

آیا یک موجود اخالقمدار و نیک  ،بنابر تعریﻒ خوب بودن باید لزوماً جلوی تمامی شر هایی را که بتواند جلویشان
را بگیرد میگیرد؟
در نگاه اول این فرض نیز درست می آید ،مثالً فرض کنید شما در موقعیت زیر قرار گرفته اید،
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شخصی اسلحه ای به دست گرفته است و میخواهد انسان بیگناهی را بکشد ،شما اطمینان دارید که با دخالت شما
آسیبی به شما نمیرسد ،و جان آن انسان بیگناه حفﻆ خواهد شد ،یعنی شما «میتوانید جلوی این شر را بگیرید» .در این
شرّیط اخالقی ترین کار کدام است؟ جلوگیری از وقوع شر یا اجازه وقوع به آن؟
در واقع اگر کسی در این موقعیت قرار بگیرد و جلوی شر را نگیرد کامالً منصفانه است که از لحاظ اخالقی او را
کامل ندانیم و به نیک بودن او اعتراض کنیم .سکوت در مقابل یک جنایت از لحاظ اخالقی محکوم است ،شاید
بتوان چنین شخصی را حتی شریک جرم دانست .همچنین است اگر شخصی شرّیط را به گونه ای پدید بیاورد که
جنایتی رخ دهد ،مثالً فرض کنید دری را با طناب به تفنگی ببندد و این باعﺚ شود که وقتی کسی در را باز میکند
مورد اصابت گلوله قرار بگیرد و کشته شود .آیا اینکار دقیقاً برابر با ارتکاب جنایت و شر نیست؟ قطعاً چنین شخصی
مجرم است و نمیتواند شخصی نیک باشد .اگر شما فرض نخست را نیز قبول دارید مسئله تمام است ،شما قبول کرده
اید که تمام فرضهای استدالل ب درست هستند و لذا استدالل الﻒ نیز درست است و خدا نمیتواند وجود داشته
باشد .اما فالسفه عالقه دارند در مورد همه چیز موشکافی کنند و همه چیز را دقیق بررسی کنند .آیا هرگاه کسی
جلوی شرّی را نگیرد میتوان نیک بودن او را زیر پرسش برد؟ بعنوان مثال یک جراح را فرض کنید که مقداری شر
را قبل از عمل جراحی به بیمار با ایجاد استرسهای روانی و زدن آمپول و غیره به او تحمیل میکند ،باالخره هر عمل
جراحی مقداری درد و ناراحتی را چه قبل از عمل جراحی و چه در هنگام جراحی و حتی تا مدتی بعد از آن برای
بیمار بوجود می آید .آیا میتوان جرّاحان را به دلیل اینکه به بیماران این شر ها را تحمیل میکنند موجوداتی شرور
نامید؟ پدر و مادری خیرخواه ممکن است بچه شان را بگونه ای تنبیه کنند مثالً به او اجازه بدهند تا یکبار دستش را
به لیوان چایی داغ بطور سریع بزند تا او بفهمد که نباید با چایی بازی کند .یا برای اینکه او را از انجام دادن یک کار
زشت بازدارند او را مدتی مورد بی توجهی قرار دهند .در این حال آنها شرّی را برای کودکشان پدید می آورند آیا
میتوان آنها را نیز شرور دانست؟ یک فرمانده ارتش ممکن است سربازانش را برای رسیدن به آمادگی نظامی مورد
تنبیه های فیزیکی که فشار ماهیچه ای بر آنها وارد میکند قرار دهد ،مثالً آنها را مجبور کند که سینه خیز بروند و یا
حتی آنها را به زندان بیاندازد .آیا میتوان این فرماندهان ارتش را موجوداتی شرور دانست؟ آشکار است که اجازه
وقوع دادن به شر و یا حتی باعﺚ شدن آن نمیتواند در تمامی موارد امری غیر اخالقی باشد .برخی از شرها همانند
مثالهایی که در سه مورد باال مطرح شد نه تنها بد نیستند بلکه خوب نیز هستند و شاید بتوان حتی گفت که پدر و
مادر خوب ،وظیفه دارند که این مقدار شر را بر کودکانشان وارد کنند و اگر چنین نکنند دیگر نمیتوان آنها را نیک
دانست .این پدر و مادر برای جلوگیری از وقوع شرّی بزرگتر شرّی جزئی را به فرزندشان تحمیل میکنند و باتوجه به
این که برای رسیدن به خیری بزرگتر الزم است که گاهی مقداری شر وجود داشته باشد اجازه وجود دادن به این
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نوع شر ها و حتی باعﺚ شدن آنها با نیک خواه بودن و اخالقمدار بودن کسی که اجازه وجود به آنرا میدهد تناقضی
ندارد .این مسئله باعﺚ میشود که به فرض نخست استدالل ب شک کنیم .برای اینکه این بحﺚ بطور دقیق مشخص
شود فالسفه تعریفی از نیک بودن یا همان «اخالقمدار» بودن را مطرح کرده اند که این تعریﻒ از این قرار است:
یک موجود نیک و اخالقمدار مانند  Pمیتواند اجازه وجود شرّی مانند  Eرا بدهد تنها و تنها در صورتی که یکی
از قضیه های دو گانه یا هردو آنها که در ادامه می آید در مورد آن شر صدق کنند.

اگر  Eبرای رسیدن به خیری بزرگتر ضرورت داشته باشد
اگر وقوع  Eبرای جلوگیری از شر بزرگتر از آن ضرورت داشته باشد
از این به بعد به شرّی که به یکی از این دو شرط یا هردو آنها در مورد آن صدق کند شر اخالقی و شرّی که
هیچیک از این دو شرط در مورد آن صدق نکند شر غیر اخالقی خواهیم گفت .با توجه به این تعریﻒ جدید برای
موجود اخالق مدار و نیک برای اینکه برهان شر درست باشد باید در شکل آن تﻐییراتی ایجاد کرد ،فرض نخستین
استدالل ب برهان شر را به یاد بیاورید.
یک موجود اخالقمدار و نیک جلوی تمامی شرهایی را که بتواند جلویشان را بگیرد میگیرد و اگر شرّی نابود شدنی
وجود داشته باشد آنرا نابود میکند .بنابر تعریﻒ نیک بودن
این فرض را برای اینکه کامالً درست باشد و با تعریﻒ جدید همخوانی داشته باشد باید اینگونه تﻐییر داد:
یک موجود اخالقمدار و نیک جلوی تمامی شر هایی که وجود آنها غیر اخالقی است و او میتواند جلوی آنها را
بگیرد ،و اگر شرّی نابود شدنی وجود داشته باشد آنرا نابود میکند میگیرد.
زیرا بنابر فرض نخستی که کرده بودیم یک پدر و مادر که فرزندشان را تنبیه میکنند یا یک جراح که قبل از جراحی
به بیمارش درد وارد میکند را میتوان شر و غیر اخالقی نامید .در حالی که بنابر فرض تﻐییر یافته و جدید آن جراح و
پدر مادر دیگر شرور نیستند بلکه میتوانند همچنان اخالقمدار و نیک خوانده شوند .اما با درک جدیدی که از شر
داریم باید فرض ششم استدالل ب را نیز تﻐییر داد.
خدا وجود داشته باشد هیچ شرّی در جهان وجود نمیداشت .و این نتیجه برابر فرض یکم در استدالل اصلی است.
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فرض جدید این خواهد بود.
اگر خدا وجود داشته باشد هیچ شرّی غیر اخالقی در جهان وجود نمیداشت .و این نتیجه برابر فرض یکم در استدالل
اصلی است.
با این دو تﻐییر دو فرض نخستین استدالل الﻒ نیز باید تﻐییر کند تا این برهان کامالً درست شود .استدالل الﻒ
تصحیﺢ شده:

اگر خدایی وجود میداشت ،در دنیا شرّی غیر اخالقی وجود نمیداشت
در دنیا شر غیر اخالقی وجود دارد
بنابر این خدا وجود ندارد
بنابر این بحﺚ ما از شر به شر غیر اخالقی تﻐییر پیدا میکند .خداباوران باید اﺛبات کنند تمام شرّی که در دنیا وجود
دارد شر اخالقی است نه شر غیر اخالقی و خداناباوران تنها کافی است ﺛابت کنند یکی از شرهایی که در این جهان
وجود دارد شرّی غیر اخالقی است .پﺲ باید توجه داشت که تمام بحﺚ این برهان بر میگردد به اینکه آیا شر غیر
اخالقی در این دنیا وجود دارد یا نه .اگر وجود شر غیر اخالقی در دنیا اﺛبات شود ،عدم وجود خدا اﺛبات خواهد شد
و در صورتی که این مسئله روشن نشود نتیجه این خواهد بود که با استفاده از برهان شر نمیتوان عدم وجود خدا را
اﺛبات کرد .مسئله مهمی که در اینجا مطرح میشود این است که حال بار اﺛبات وجود شر غیر اخالقی و یا نفی وجود
آن بر گردن کیست؟ آیا خداناباوران باید اﺛبات کنند که چنین شرّی وجود دارد یا اینکه خداباوران باید اﺛبات کنند
که چنین شرّی وجود ندارد؟ ممکن است تصور شود چون ادعای اﺛبات وجود خدا توسط خداباوران مطرح شده
است این خداباوران هستند که باید بار اﺛبات را بپذیرند ،اما واقعیت این است که در این برهان مدعیان خداناباوران
هستند نه خداباوران ،بنابر این بیخدایان و یا مدافعان برهان شر باید ادعای خود را اﺛبات کنند .در اینجا خداناباوران
میتوانند به سادگی ادعا کنند که بسیاری از شرها شر های غیر اخالقی هستند .بعنوان مثال واقعه هولوکاست یکی از
وحشتناک ترین فاجعه های تاریخ بشرّی است ،چرا خداوند در اردوگاه هایی را که نازی های نژادپرست برای
یهودیان ،معلولین ،همنجسگرایان ،کولی ها و… درست کرده بودند و به آدمسوزی آنها میپرداختند باز نکرد و آنها
را نجات نداد؟ ممکن است بگویید نابودی نازی ها که سر انجام توسط آمریکا و شوروی انجام گرفت خواست خدا
۲91

فصل پنجم  :جمع بندی

بیخدایی مدرن

بود و خدا باالخره این کار را کرد ،اما مسئله این است که حتی اگر قبول کنیم خدا در نابودی نازی ها نقش داشته
است ،خدا این کار را خیلی دیر انجام داده است ،و درنﮓ او موجب وقوع شر فراوان شده است .در اینجا بار اﺛبات
نادرستی این ادعا به گردن خداباوران می افتد .این بر عهده خداباوران یا منتقدان برهان شر است که ﺛابت کنند
اینگونه شر ها اخالقی بوده اند نه غیر اخالقی .و اگر در این کار موفق نشوند ،نتیجه این برهان صادق خواهد بود و
عدم وجود خدا اﺛبات خواهد شد.

شبهات

سنت های الهی

عمده ترین پاسخی که منتقدین برهان شر به آن چنﮓ زده اند مسئله سنت های الهی است که در زبان انگلیسی از
آن با فرنام » «Theodicyیاد میشود .کلمه تئودیسی از ریشه یونانی تئو به معنی خدا و دیسی به معنی عدالت می
آید .منتقدین با مطرح کردن این سنت ها تالش میکنند نشان دهند که شرهای موجود در دنیا از نوع شرهای اخالقی
هستند نه غیر اخالقی و یا اینکه وقوع این شر ها بایسته و عادالنه است .به عبارت دیگر این سنت های الهی در واقع
تالشهایی هستند برای اﺛبات سازگاری وجود شر با وجود خدا .سنت های الهی متعددی در اعتراض به برهان شر
مطرح میشوند که الزم است به آنها پرداخته شود و درستی یا نادرستی آنها تحقیق شود .توجه داشته باشید که
خداباوران باید اﺛبات کنند «تمام» شرهای موجود در دنیا شرهای اخالقی هستند ،زیرا وجود حتی یک مورد شر غیر
اخالقی باعﺚ میشود برهان شر موفق باشد و ممتنع الوجود بودن خدا اﺛبات و محکوم شود .همچنین اعتراضات آنها
باید تمام شر ها را چه طبیعی و چه مصنوعی دربرگیرد.

سنت الهی ،اختیار

سنت اختیار یکی از مهمترین سنتهایی است که خداباوران در رد برهان شر به آن متوسل میشوند .و شایسته است تا
در مورد این سنت توضیحات مفصلی داده شود اما در اینجا بطور خالصه آنرا مطرح کرده و ناکارآمد بودن آنرا در
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رد برهان شر نشان میدهیم .برخی از فالسفه خداباور معتقدند انسانها دارای اختیار هستند و خدا این اختیار را به آنها
داده است تا آنها بتوانند از میان خیر و شر یکی را انتخاب کنند .برای اینکه در مورد انسانها بتوان قضاوت کرد الزم
است که آنها مختار باشند زیرا اگر مختار نباشند تنبیه کردن آنها در مورد چیزی که برای انجام یا عدم انجام آن
دارای اختیاری از خود نبوده اند غیر عادالنه است .و از عدالت و نیکی خدا انتظار میرود که انسانها را موجوداتی
مختار خلق کرده باشد و این همین اختیار انسانها است که موجب وقوع شر میشود .بنابر این خداوند با مختار کردن
انسانها اجازه وقوع مقداری شر داده است تا خیر بزرگتری حاصل شود ،لذا شرهای موجود در دنیا شرهای اخالقی
هستند نه غیر اخالقی .به عبارت دیگر این تالش برای برخورد با مسئله شر ،توجه را از خدا به سمت انسان می آورد،
و میگوید وجود شر در دنیا از طرف انسان ها است ،نه از طرف خدا ،این ما هستیم که موجب جنﮓ و غیره میشویم
و خدا نقشی در آن ندارد ،بنابر این وجود اختیار برای اینکه انسانها به خیری بزرگ برسند ضرورت دارد و لذا شرّی
که در دنیا وجود دارد شرّی اخالقی است نه غیر اخالقی .در پاسخ به این اعتراض میتوان گفت نخست اینکه در
مختار بودن انسانها در صورت وجود خدا میتوان بسیار شک کرد و این موضوع مورد توافق نیست و خداباور باید
این مسئله را قبل از استفاده اﺛبات کند که در صورت وجود خدایی که علیم است چگونه میتوان اختیار را برای انسان
متصور شد .در امکان اختیار حتی برای خود خدا نیز شک وجود دارد و میتوان اﺛبات کرد که خدا خود نیز مختار
نیست ،چه برسد به اینکه بخواهد موجودات مختاری خلق کند ،بعنوان مثال به نوشتاری با فرنام «برهان اختیار ،برای
اﺛبات عدم وجود خدا» مراجعه کنید .دوم ،وجود اختیار را برای ادامه بحﺚ برای انسان درست فرض میکنیم .آیا این
اخالقی است که خدا با علم به اینکه دادن اختیار به انسانها موجب وقوع شر میشود به آنها اختیار بدهد؟ شاید بتوان
از خداباور پذیرفت که وجود اختیار برای عادل بودن خدا ضرورت دارد اما آیا تام االختیار بودن انسان نیز ضرورت
دارد؟ خدا اگر اخالقمدار میبود نباید اختیار وقوع چنین شرهایی را به انسانها میداد ،درست مانند اینکه ما بگوییم
شخصی که اسلحه ای را به دست گرفته است و آنرا به سوی مردم نشانه گرفته است را نباید متوقﻒ کرد زیرا او باید
مختار باشد تا بتواند مرتکب جرم شود .جلوگیری نکردن از وقوع این شر قطعاً کاری غیر اخالقی است و اخالقمدار
بودن شخصی که قادر به جلوگیری از آن بوده است را زیر سوال میبرد .همچنین است اگر پدری فرزند خود را که
شنا به درون رودخانه بیاندازد و بگوید میخواهم او اختیار نجات یافتن و خفه شدن داشته باشد ،در همه نظامهای
اخالقمدار اختیار از مجرمین گرفته میشود ،مثالً مجرمین زندانی میشوند .سوم اینکه خداباور تالش میکند با مطرح
کردن مسئله اختیار ،اینطور وانمود کند که خدا در وجود شرّی که موجود مختار مرتکب میشود نقشی ندارد ،در
حالی که اینگونه نیست ،خدا با دادن اختیار بطور غیر مستقیم باعﺚ وجود شر میشود ،مانند رهبر یک گروه مافیایی
که به آدمکشانی پول میدهد تا دست به جنایت بزنند ،او مستقیماً در جنایت شرکت نکرده است اما بطور غیر مستقیم
باعﺚ وقوع این شر شده است .خدا نیز با خلق کردن انسانها از یک سو و از سوی دیگر با مختار کردن آنها بطور غیر
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مستقیم این شر را باعﺚ شده است .چهارم اینکه این سنت شر مصنوعی را هدف گرفته است ،در حالی که تمامی
شرهای جهان مبتنی بر اختیار انسانها نیستند ،انسانها معموالً نقش چندانی در گسترش ویروس ها ،زلزله ها ،سیل ها،
طوفانهای سهمگین ،خشکسالی و تقریباً تمام شرهای طبیعی ندارند .لذا اگر هم فرض کنیم وجود اختیار باعﺚ میشود
شرهای مصنوعی به شرهای اخالقی تبدیل شوند ،این اختیار هرگز نمیتواند شرهایی طبیعی را به شرهای اخالقی
تبدیل کند .لذا سنت اختیار در نهایت اگر تمامی مسائل پیشین نیز حل شوند نمیتواند مسئله وجود شر غیر اخالقی را
حل کند .خداباور ممکن است بگوید انسانها مجبور نیستند در جاهای زلزله خیز و جاهایی که طوفان می آید
زندگی کنند ،اینجا نیز انسانها سبب شر هستند نه خدا و بازهم انسان با توجه به اختیاری که دارد میتواند جلوی وقوع
شر را بگیرد .اما به این مسئله میتوان اینگونه پاسخ داد که شناخت مناطقی که بی خطر باشند و زیستن در آنها موجب
شرّی نشود برای انسانها در تمام تاریخ میسر نبوده است و حتی هنوز هم تا حدود زیادی نیست و ممکن است هرگز
میسر نشود ،لذا این پاسخ نیز نمیتواند مشکل شر هایی که انسانها در آن نقشی ندارند را حل کند .ممکن است گفته
شود اگر زلزله رخ ندهد ممکن است تمام زمین منفجر شود ،پاسخ این است که خدا میتوانست زمین را بگونه ای
پدید بیاورد که اینگونه نباشد و اگر این کار برای او میسر نبود او قادر مطلق نیست ،همچنین تمام شر های طبیعی نیز
اینگونه نیستند ،در دیوانه شدن یک فرد چه خیری وجود دارد؟ در بیماری های ژنتیکی چه خیری وجود دارد؟ نتیجه
آنکه سنت اختیار نمیتواند نشان دهد که تمامی شرهای موجود در جهان اخالقی هستند ،بنابر این سنت اختیار
نمیتواند برهان شر را رد کند.

سنت الهی تنبیه

یکی دیگر از پاسخ های رایجی که به برهان شر داده میشود ،سنت الهی تنبیه است .افرادی که از این سنت برای رد
برهان شر استفاده میکنند معتقدند شرّی که در دنیا وجود دارد نتیجه گناهانی است که انسانها مرتکب شده اند و شر
موجود در دنیا تنها مکافات آن گناهان است .از نظر این افراد این کامالً عادالنه است که خداوند مجرمین را مکافات
کند .این دیدگاه بویژه در میان مسیحیان رایﺞ است ،چون آنها معتقدند هر آنچه مشکل در دنیا وجود دارد نتیجه
گناهان انسانها است ،انسانها گناهکار به دنیا می آیند و برای بخشیده شدن گناهانشان باید به مسیﺢ ایمان بیاورند ،این
دیدگاه ممکن است از ریشه های زرتشتی مسیحیت گرفته شده باشد .در پاسخ به این اعتراض میتوان گفت :نخست
اینکه چرا خدا از اول اجازه گناه را داده است که بعد بخواهد بواسطه آن موجب تحقق شر شود؟ اجازه دادن به
انسانها برای مرتکب شدن گناهان با علم به اینکه این گناهان سر انجام موجب وقوع شر میشود هیچ معنی جز شرور
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بودن خداوند نمیدهد ،و این دقیقاً چیزی است که این برهان برای اﺛبات آن تالش میکند .دوم اینکه عادالنه بودن
تنبیه الهی چه در این دنیا و چه در آخرت مورد توافق نیست و این نکته جای شک است .خداباور باید اﺛبات کند که
اینکار عادالنه است .سوم اینکه شرهایی در این جهان وجود دارد که وقوع آنها باعﺚ رنﺞ دیدن افراد بیگناه نیز
میشود .گناه کودکانی که در بالیایی طبیعی (مثال در افسانه طوفان نوح) کشته میشوند چیست؟ حتی اگر از خداباور
بپذیریم که وقوع شر برای تنبیه افراد مجرم میتواند تا حدودی موجه باشد و لذا وقوع مقداری شر ،اخالقی باشد به
هیچ عنوان نمیتوان از او پذیرفت که رنﺞ کشیدن و کشته شدن افراد بیگناه نیز بواسطه سنت الهی تنبیه اخالقی است.
مسیحیان و برخی از سایر خداباوران معتقدند انسانها بواسطه ماجرای آدم و حوا با گناه ذاتی بدنیا می آیند و همگی
گناهکارند و از این طریق میتوانند به این مسئله پاسخ دهند .اما این مسئله نیز چیزی را حل کند زیرا نمیتوان پذیرفت
که ژنتیکی و ارﺛی بودن گناه عادالنه باشد و از این گذشته واقعیت داشتن ماجرای آدم و حوا مورد توافق نیست و
این ماجرا از نظر بیخدایان و خداباوران عاقل و بالﻎ کامالً اسطوره ای است و افسانه ای بیش نیست ،لذا خداباور ابتدا
باید حقیقی بودن آن ماجرا را اﺛبات کند بعد از آن استفاده کند هرچند اگر چنین بکند نیز مسئله بطور کامل حل
نخواهد شد .نتیجه آنکه سنت تنبیه نمیتواند نشان دهد که تمامی شرهای موجود در جهان اخالقی هستند ،بنابر این
سنت اختیار نمیتواند برهان شر را رد کند.

سنت الهی رشد

سنت دیگری که برخی از خداباوران برای رد برهان شر از ان استفاده میکنند سنت رشد است .این سنت بر این ادعا
اصرار دارد که خدا میخواسته است از خلق زمین محیطی را فراهم کند تا انسانهای مستعدی که استعداد رشد را
دارند در جهت رشد اخالقی و روانی پیشرفت کنن و به ارزشهایی دست یابند که بدون ریاضت کشیدن و سختی
نمیتواند به انها دست یافت .بعنوان مثال برای تشویق و ایجاد ارزشهایی همچون شهامت ،فداکاری ،صبر ،بخشش و
سخاوت باید شرهایی همچون جنﮓ ،سختی ،بیماری ،جرم و فقر وجود داشته باشد .لذا وجود مقداری شر برای
ممکن بودن رشد ضرورت دارد و در نتیجه شرهای روی زمین اخالقی هستند نه غیر اخالقی .در پاسخ به این
اعتراض میتوان گفت :نخست اینکه همه سنت ها را نمیتوان برای رشد انسانها دانست ،کسی که بواسطه شرّی کشته
میشود چگونه به رشد روانی میرسد؟ مسئله شر تنها مربوط به انسانها نمیشود ،حیوانی که در جنگل بواسطه آتش
سوزی های طبیعی سوخته میشود و از بین میرود و هیچ کﺲ نیز از مرگ او آگاه نمیشود چگونه میتواند چیزی را به
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کسی بیاموزد؟ همچنین است انسانی که تنها است و بواسطه شرّی کشته میشود .دوم اینکه برای رشد روانی و ترویﺞ
و تشویق ارزشها در انسانها الزم نیست شر بطور واقعی وجود داشته باشد .خدا میتوانسته است با تﻐییرات روانی در
انسانها این مسئله را ایجاد کند .بعنوان مثال فرض کنید شخص الﻒ شخص ب را هیپنوتیزم کند و به او بگوید که
شخصی فقیر است ،از این طریق نیز احساس ترحم و سخاوت را میتوان در شخص ب تقویت کرد .همچنین با
خواندن داستانها و روایت ها نیز میتوان این ارزشهای اخالقی را ترویﺞ و تشویق کرد و موجب رشد انسانها شد ،هیچ
لزومی ندارد شر بصورت واقعی وجود داشته باشد تا موجب رشد انسانها شود .سوم اینکه در نهایت اگر اینکه وجود
مقداری شر برای رشد انسانها میتواند مفید واقع شود ،این مسئله به نمونه هایی اندک محدود میشود .میزان شرّی که
در دنیا وجود دارد بسیار بیشتر از مقدار مورد نیاز برای رشد روانی انسانها است و شر موجود در دنیا بیش از حد شر
است .فرض کنید پدری فرزند خود را در حالی که بداند او خفه خواهد شد به رودخانه بیاندازد ،و بگوید هدف من
این است که خود فرزند یا دیگران با دیدن صحنه مرگ این کودک به رشد روانی برسند و ارزشهایی همچون
ترحم و دلسوزی در آنها تشویق شود ،آیا میتوان کار این پدر را با توجه به استداللش اخالقی نامید؟ آیا شرّی که او
باعﺚ وقوعش شده است شرّی اخالقی است یا غیر اخالقی؟ آشکار است که این شر کامال غیر اخالقی است .نتیجه
آنکه سنت تنبیه نمیتواند نشان دهد که تمامی شرهای موجود در جهان اخالقی هستند ،بنابر این سنت اختیار نمیتواند
برهان شر را رد کند.

سنت الهی قیاس

کسانی که از سنت الهی قیاس در رد برهان شر دفاع میکنند معتقدند وجود شر برای شناخت خیر الزم است .اگر شر
وجود نداشته باشد خیر بی معنی خواهد بود ،بنابر این وجود مقداری شر برای شناخت خیر الزم و در نتیجه اخالقی
است .این سنت تا حدودی شبیه سنت رشد است .در پاسخ به این اعتراض میتوان گفت :نخست اینکه خدا به دلیل
قدیر بودنش باید قادر باشد کاری کند که خیر بدون وجود شر وجود داشته باشد .اگر این کار از او بر نمی آید پﺲ
قدیر نیست ،و این خود برهانی میشود علیه وجود خدا ،یعنی خداباور با این اعتراض خود در واقع عدم وجود خدا را
اﺛبات کرده است .دوم اینکه همانگونه که در پاسخ به سنت رشد گفته شد قیاس الزم نیست با شر واقعی صورت
بگیرد ،روشهای دیگری نیز برای نشان دادن شر وجود دارد که در آنها واقعیت یافتن شر لزومی ندارد .سوم اینکه
شاید بتوان پذیرفت مقداری از شرهای موجود در جهان برای شناخته شدن خیر باشد اما مقدار شرّی که در جهان
وجود دارد بسیار بیش از آن مقداری است که برای شناخت شر میتواند وجود داشته باشد .نتیجه آنکه سنت قیاس
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نمیتواند نشان دهد که تمامی شرهای موجود در جهان اخالقی هستند ،بنابر این سنت اختیار نمیتواند برهان شر را رد
کند.

سنت الهی معاد

در اعتراض به برهان شر برخی از منتقدان بحﺚ معاد را پیش کشیده اند .این منتقدان مدعی هستند که وجود معاد
مسئله برهان شر را حل میکند زیرا اگر بعد از مرگ حیاتی وجود داشته باشد خداوند خیری بیش از شرّی که در این
دنیا بر انسانها واقع شده است را تحقق خواهد بخشید .در پاسخ به این اعتراض میتوان گفت :نخست اینکه وجود معاد
مورد توافق طرفین نیست ،خداباور باید ابتدا وجود خدا را اﺛبات کند ،بعد وجود معاد را اﺛبات کند و تنها در
آنصورت میتواند مسئله معاد را مطرح کند .بنابر این این اعتراض از ابتدا باطل است و نمیتواند مسئله برهان شر را حل
کند .بحﺚ وجود خدا مستقل از بحﺚ معاد است ،وجود خدا هرگز مستلزم این نیست که معادی نیز وجود داشته
باشد .دوم اینکه با فرض درست بودن معاد ،خداباور ادعا کرده است که در زندگی اخروی خیری به انسانی که در
زندگی دنیوی متحمل شر شده است اختصاص میگیرد ،این باور با باورهای دینی که در مورد قیامت وجود دارد این
همانی ندارد .باتوجه به باورهای دینی (که خود معاد یکی از آنها است) بسیاری از انسانها پﺲ از مرگ به جهنم
خواهند رفت و در آنجا شر بیشتری بر آنها تحمیل خواهد شد ،بنابر این ،مسئله معاد میتواند در مورد مواردی شر را به
شر اخالقی تبدیل کند ،اما همچنان افرادی که در حیات اخروی خود به جهنم خواهند رفت و مورد عذاب قرار
خواهند گرفت باقی خواهند ماند و شرّی که بر آنها اتفاق افتاده است غیر اخالقی خواهد ماند .بیاد داشته باشید که
خداباور باید استداللی را مطرح کند که اﺛبات کند «تمام» شر های موجود اخالقی هستند نه اینکه بعضی از آنها
اخالقی هستند .سوم اینکه برخی از موارد شر آنقدر شر هستند که نمیتوان تصور کرد که بتوان آنها را با خیر های
دیگری جایگزین کرد ،بعنوان مثال اگر فرض کنیم قربانیان هولوکاست همگی به بهشت رفته باشند ،آیا آنها ترجیﺢ
میدادند که ماجرای هولوکاست اساساً اتفاق می افتاد یا نمی افتاد؟ آیا صدمات روحی و رنﺞ روانی که قربانیان این
حادﺛه متحمل شده اند را میتوان با خیر دیگری جایگزین کرد؟ ممکن است گفته شود ما از آخرت اطالع نداریم،
لذا نمیتوانیم در این مورد ادعایی بکنیم ،این حرف میتواند درست باشد اما در این صورت خداباور نیز نباید در مورد
آخرت هیچ پیشبینی بکند .این نکته یک بحﺚ شخصی است ،افرادی ممکن است باور داشته باشند که این خسارت
قابل جبران است و افرادی نیز معتقد باشند که قابل جبران نیست ،لذا چون اصلی قابل اﺛبات و محکم نیست ،نمیتوان
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آنرا اعتراض معتبری به برهان شر دانست .نتیجه اینکه سنت الهی معاد نیز نمیتواند اﺛبات کند که تمامی شرهای
موجود در دنیا از نوع شر های اخالقی هستند.

سنت الهی بهترین جهان ممکن

سنت الهی بهترین جهان ممکن در این زمینه به این معنی است که خداوند جهان را به بهترین حالتی که ممکن است
پدید آورده است ،یعنی هرگونه جهان دیگری که بوجود می آمد ،یا شر بیشتری در آن وجود داشت یا خیر کمتری
در آن وجود میداشت .در پاسخ به این اعتراض میتوان گفت :نخست اینکه ادعای اینکه جهان نمیتواند بهتر از اینکه
اکنون است باشد ادعایی باطل است ،انسانها توانسته اند با پیشرفت تکنولوژی و دانش خود از میزان شرها در جهان
کم کنند .خداباوری که این ادعا را میکند باید قبول کند که تمامی چیزهای موجود در جهان در بهترین حالت خود
هستند .در این صورت از او باید انتظار داشت که با دانش پزشکی بطور کلی مخالفت کند و تالشهای انسانها را برای
درمان و کاهش شر ها را باطل بداند .بعنوان مثال نباید دندان عقلش را بکشد زیرا بر اساس نظر او دندان عقل باید
وجود داشته باشد زیرا این جهان به بهترین حالت خلق شده است .یا اینکه نباید در درمان بیماران روانی بکوشد.
شایان ذکر است برخی از فرقه های مسیحی اینگونه رفتار میکنند و بیماران خود را درمان نمیکنند .دوم اینکه ادعای
بهترین جهان ممکن بودن این جهان ادعایی بی معنی است ،زیرا درصورت وجود خدا او به دلیل کمال اخالقی خود
نمیتواند دنیایی بد تر از دنیای فعلی را بوجود بیاورد ،و گفتن اینکه این دنیا بهترین حالت ممکن است به معنی این
است که میتوان دنیاهای دیگری را نیز فرض کرد که بدتر از دنیای فعلی هستند ،در حالی که در واقعیت نمیتوان
چنین دنیاهایی را با فرض وجود خدا فرض کرد ،زیرا اگر وجود چنین دنیاهایی ممکن میبود خدابواسطه
ویژگیهایش باید آن دنیا را خلق میکرد ،لذا «دنیاهای بدتر» بی معنی است و در نتیجه «بهترین دنیای ممکن» نیز بی
معنی است .ممکن است بتوان دنیاهایی برتر از این دنیا را تصور کرد اما تصور دنیاهایی بدتر از این دنیا است با در
نظر گرفتن وجود خدا میسر نیست .لذا این سنت اساساً بی معنی است .برخی از منتقدان برهان شر گفته اند که
«بهترین دنیای ممکن» ممکن نیست زیرا هرچقدر که خیر در دنیا زیاد شود ،باز هم میتوان آنرا زیاد تر کرد ،و
«بهترین دنیا» شبیه «بزرگترین عدد» است که تحقق و تصور آن ممکن نیست و تالش کرده اند نشان دهند به همین
دلیل برهان شر کار نمیکند .اما این اعتراض هرگز درست نیست زیرا حتی اگر بپذیریم که «بهترین دنیای ممکن»
ممکن نیست ،این گزاره هرگز به این معنی نیست که ایجاد هر دنیایی برای خدا اخالقی محسوب شود .درست مانند
اینکه اگر فرض کنیم «بهترین نظام حکومتی» ممکن نیست چرا که هر نظام حکومتی را میتوان پیشرفت داد ،نمیتوانیم
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نتیجه بگیریم که انتخاب نظام حکومتی جمهوری اسالمی و یا نازیسم برای یک کشور صحیﺢ و اخالقی است.
همچنین این حرف شبیه این است که کسی بگوید چون فقر را نمیتوان بطور مطلق از بین برد ،تالش برای الﻐای فقر
باطل است .همچنین در رد این اعتراض میتوان گفت ممکن نبودن «بهترین جهان ممکن» در صورت درست بودن
تنها به معنی این است که تصور دنیایی که حداکثر خیر و حداقل شر در آن وجود داشته باشد ممکن نیست ،اما
هرگز به این معنی نیست که جهانی بدون وجود شر طبیعی را نیز نتوان تصور کرد ،لذا این اعتراض کامال بی ارتباط
با برهان شر است .از این گذشته اگر جهان خوب مطلق را نتوان تصور کرد ،و خیر مطلق را نتوان برای جهان تصور
کرد ،چرا خداباوران این تصور را در مورد خدا میکنند؟ اگر این ادعا درست باشد خود میتواند برهانی دیگر بر
اﺛبات عدم وجود خدا شود .نتیجه آنکه این سنت نیز نمیتواند اﺛبات کند تمامی شرهای موجود در جهان غیر اخالقی
هستند.

سنت الهی نادانسته

برخی گفته اند ممکن است سنتی الهی وجود داشته باشد که ما از آن خبر نداریم و آن سنت الهی باعﺚ شود که
شرهای موجود در جهان شرهای اخالقی باشند نه غیر اخالقی .ممکن است در آینده این سنت نیز کشﻒ شود .در
پاسخ به این اعتراض میتوان گفت :نخست اینکه اگر ما «نمیدانیم که سنت الهی نادانسته ای وجود دارد» ،هرگز به
این معنی نیست که «سنتی نادانسته وجود دارد» ،ندانستن ما تنها به معنی ندانستن است ،نمیتوانیم بگوییم ما نمیدانیم
ولی چنین سنتی وجود دارد .اگر اینگونه ادعای مطرح شود ،مدعی تنها مرتکب «مﻐلطه مصادره به مطلوب» شده
است یعنی فرض کرده است خدایی وجود دارد و چون او وجود دارد قطعاً سنتی نیز وجود دارد ،در حالی که وجود
داشتن یا عدم وجود او مطلوب این برهان است و خداباور نمیتواند تنها آنرا مصادره کند و وجود خدا را درست
فرض کند .دوم اینکه اگر هم فرض کنیم چنین سنتی ممکن است وجود داشته باشد ،میتوانیم همچنین فرض کنیم
که پاسخی نیز برای آن وجود داشته باشد و نشان بدهد که آن سنت نیز نمیتواند اﺛبات کند تمام شرهای موجود در
دنیا شرهای اخالقی هستند .سوم اینکه تا زمانی که این سنت نادانسته دانسته نشود ،جایگاه خردگرایی در انکار و نفی
وجود خدا خواهد بود .خداباور با این اعتراض خود تنها در واقع میگوید «خدا وجود دارد اما ما نمیدانیم چرا» ،یعنی
به عبارت دیگر خرد را زیر سوال میبرد ،که خوب البته «برهان» برای کسی اقامه میشود که عقالنیت و خرد را و
اصالت آنرا قبول دارد نه برای انسانهای نیمه عاقل .چهارم اینکه اگر اینگونه فرضهای نادانسته مجاز هستند ،بیخدا نیز
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میتواند ادعا کند که «برهانی بسیار قوی علیه وجود خدا وجود دارد ولی من آنرا نمیدانم» و بعد بیخدایی را از آن
نتیجه بگیرد .نتیجه اینکه این سنت نیز نمیتواند اﺛبات کند که تمام شرهای موجود در جهان شرهایی اخالقی هستند.

نتیجه گیری

این فرم مطرح شده از برهان شر فرم قدیمی این برهان است که بصورت قیاسی ) (Deductiveفرمولیزه و اقامه
شده است ،فرمهای جدید تر و قوی تری از این برهان بصورت استقرایی ) (Inductiveنیز اخیراً توسط فالسفه
دین توسعه داده شده اند و این برهانهای جدید از قطعیت و استقامت بیشتری برای اﺛبات عدم وجود خدا
برخوردارند ،هرچند که از احتماالت استفاده میکنند .در نهایت با توجه به باطل بودن اعتراضاتی که به برهان شر
میشود ،میتوان نتیجه گرفت که استدالل الﻒ تصحیﺢ شده درست است و حکمش نیز صادق است ،بنابر این خدا
نمیتواند وجود داشته باشد و اگر چیزی یا کسی توانایی وجود را نداشته باشد ،قطعاً وجود ندارد ،مانند یک مثلﺚ
چهارگوش و یا هر چیز متناقض دیگری.

علم ،توهّم و گرایش به شگفتی

شما می توانید درسی به ارسطو بدهید .درسی که همه ی وجودش را به رعشه بیاندازد .ارسطو یک عالمه ی دهر
بود ،عقل کلّی بود برای تمام اعصار .اما شما نه تنها می توانید بیش از او در مورد جهان بدانید ،بلکه می توانید فهم
عمیق تری از کارکرد همه چیز داشته باشید .این مزیتی است که زندگی پﺲ از نیوتون ،داروین ،انشتین ،پالنک،
واتسون ،کریک و دیگر دانشمندان پدید آورده است.
من نمی گویم که شما باهوش تر ،یا خردمندتر از ارسطو هستید .به نظر من ارسطو باهوش ترین فردی بوده که جهان
تاکنون به خود دیده است .نکته فقط در اینجاست که علم انباشتی است .و ما پﺲ از ارسطو زندگی می کنیم.
ارسطو بسیاری چیزها درباره ی اخترشناسی ،زیست شناسی و فیزیک بسیار چیزها برای گفتن داشت .اما امروزه
دیدگاه هایش بسیار خام و ساده لوحانه به نظر می رسند .اما پیش از اینکه از جایگاه علم خارج شویم ،چنین نمی
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شود .ارسطو امروزه هم می تواند یک راست به یک سمینار مدرن اخالق ،االهیات ،یا فلسفه ی سیاسی برود و به
خوبی در آن مشارکت کند .اما تصور کنید که اگر به یک کالس علم جدید برود چه بالیی برسرش می آید .نه
فقط به خاطر اصطالحات جدید علمی ،بلکه به خاطر اینکه علم پیشرفت می کند ،و انباشته می شود.
این هم بعضی چیزهای ساده ای و مختصری که می توانید به ارسطو ،یا هر فیلسوف یونانی دیگر ،بیاموزید .و آنها را
نه فقط با گفتن حقایق جدید  ،بلکه با نشان دادن اینکه چگونه این حقایق جدید با هم جفت و جور هستند ،شگفت
زده و مجذوب کنید.
زمین مرکز کائنات نیست .زمین دور خورشید می گردد – که آن هم فقط یک ستاره ی معمولی است .هیچ موسیقی
افالکی وجود ندارد ،اما عناصر شیمیایی وجود دارند ،که همه ی مواد از آنها ساخته شده اند .عناصر ترتیبی تناوبی
دارند .ترتیبی که تقریباً شبیه اکتاوهای موسیقی است .عناصر چهارتا نیستند ،بلکه حدود  ۱٠٠تا هستند .خاک ،هوا،
آتش و آب از جمله ی عناصر نیستند.
گونه های زنده ،انواع مجزایی نیستند که هرکدام ذات بی تﻐییری داشته باشند .بلکه در طی زمانی بسیار طوالنی،
زمانی که تصور درازی آن هم برای انسان ممکن نیست ،از گونه های قبلی مشتق و جدا شده اند و گونه های جدید
جانداران را ایجاد داده اند ،و در آینده هم این جدا شدن ها و پیدایش گونه ها ادامه خواهد یافت .نیاکان ما درطی
نیمه ی اول زمان زمین شناختی ،باکتری ها بوده اند .هنوز هم اکثریت موجودات زنده باکتری هستند .و هر یک از
تریلیون ها سلول سازنده ی بدن ما یک مستعمره ی باکتری نشین است .ارسطو پسرعموی دور هشت پا ،عموزاده ی
نزدیک تر میمون ،و پسرخاله ی بازهم نزدیک تر میمون های بی دُم  .به بیان دقیق ،ارسطو خود یک میمون بی دم،
از نوع آفریقایی است .خویشاوندی ارسطو با شامپانزه نزدیک تر از خویشاوندی شامپانزه با اورانﮓ اوتان است).
کار مﻐز خنک کردن خون نیست .مﻐز همان چیزی است که منطق و متافیزیک شما از آن تراوش می کند .یک
هزارتوی سه بعدی است که از میلیون ها میلیون سلول عصبی ساخته شده است .سلول هایی که هر یک مانند یک
سیم برای نقل و انتقال پیام ها به کار می روند .اگر همه ی سلول های مﻐزتان را تنﮓ هم بچینید ۲۵ ،بار زمین را دور
می زنند .مﻐز یک فنچ فسقلی  ۴میلیون میلیون اتصال عصبی دارد .تعداد اتصاالت عصبی مﻐزی ما به نسبت بیشتر
است.
حال ،اگر شما هم مثل من باشید ،در واکنش به این مطالب ،احساسات متناقضی می یابید .از یک طرف ،افتخار می
کنید که گونه ی ارسطو چقدر چیزها می داند که پیش تر نمی دانسته است .از طرف دیگر احساس ناراحت کننده
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ای پیدا می کنید که :آیا ما کمی از خود راضی نیستیم؟ در مورد نسل های آینده ،و آنچه که آنها می توانند به ما
بیاموزند چه می توان گفت؟
مسلماً شما فکر نمی کنید که فرآیند انباشت علم در زمانه ی ما متوقﻒ شود .هنگامی که  ۲٠٠٠سال از زمانه ی ما
هم بگذرد ،هرکسی که چند کتاب خوانده باشد می تواند درس هایی به ارسطوهای امروزی ،مثل فرانسیﺲ کریک
یا استیون هاوکینﮓ ،بیاموزد  .پﺲ آیا باید نتیجه بگیریم که دیدگاه های ما در مورد جهان نیز روزی غلط از آب
درخواهد آمد؟
بگذارید جزئی به این مسئله نگاه کنیم! بله ،هنوز بسیاری چیزها هست که نمی دانیم .اما مطمئناً باورمان به اینکه
زمین گرد است و صاف نیست ،و اینکه به دور خورشید می گردد ،هرگز رد نخواهد شد .همین برای ردّ کسانی
کافیست که ،با اتکا به اندک آموخته ی فلسفی شان ،امکان کسب حقیقت عینی را منکر می شوند :کسانی که
اصطالحاً نسبی انگار خوانده می شوند و دلیلی برای ترجیﺢ جهان بینی علمی بر اسطوره های قبیله ای نمی یابند.
باور ما به اینکه ما با شامپازه ها نیای مشترکی داریم ،و با دیگر میمون ها نیای مشترک دورتری داریم ،هرگز با گذر
زمان خدشه دار نخواهد شد ،هرچند که ممکن است جزئیاتی که در مورد تعیین تاریخ این اشتراکات داریم تﻐییر
کنند .از سوی دیگر ،بسیاری از عقاید ما هنوز در حد نظریه یا مدل هایی برای پیش گویی هستند ،که تا بدین جا از
آزمون ها سربلند بیرون آمده اند .فیزیکدان ها بر سر پاسخ این پرسش اتفاق نظر ندارند که آیا برای همیشه محکوم
هستند که در پی اسرار عمیق تر بدوند یا اینکه سرانجام روزی به «نظریه ی همه چیز» دست می یابند ،که نیروانای
دانش است .در این حین ،هنوز بسیاری چیزها هست که هنوز نمی دانیم .اما در همان حال که توجه خود را بر
مطالبی که باید پژوهش کنیم معطوف می کنیم ،باید با صدای بلند چیزهایی را که می دانیم بیان کنیم.
از اعتماد به نفﺲ بی جا که بگذریم ،بسیاری از دانشمندان معتقدند که علم تنها با باطل کردن نظریه های خود
پیشرفت می کند .کونراد لورنتز می گفت که امیدوار است بتواند هر روز پیش از صبحانه دست کم یکی از نظریه
های خودش را ابطال کند .این مهمل است ،به ویژه اگر یک جانورشناس جاافتاده آن را بگوید .اما درست است
که دانشمندان ،بیش از دیگران ،همکاران شان را با پذیرش اشتباه های خود تحت تﺄﺛیر قرار می دهند.
اما هنوز هم با علم دشمنی می ورزند .و این دشمنی فقط از جانب متعصبان خشک مﻐز نیست ،بلکه نویسندگان
صاحب تﺄلیفات و نویسندگان جراید را هم دربر می گیرد .ستون های روزنامه ها بدجوری بی دوام هستند ،اما تکرار
ذره ذره ،هفته به هفته  ،یا روز به روزشان آنها را مؤﺛر و قدرتمند می سازد ،تﺄﺛیری که باید بدان توجه کنیم .یک
ویژگی غریب مطبوعات بریتانیا این است که برخی از برجسته ترین روزنامه نگارانش به طور منظم و پیوسته به علم
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حمله می کنند – حمله ای که البته همیشه از منظر عالمانه انجام نمی گیرد .چند هفته پیش اظهار فضل برنارد لوین
در تایمز با عنوان «خدا ،من و دکتر داوکینز» چاپ شد که عنوان فرعی آن این بود » :دانشمندان نمی دانند ،من هم
همینطور – اما من دست کم می دانم که نمی دانم.
تعیین ژرفای آنچه که آقای برنارد لوین نمی داند کار آسانی نیست ،اما نوشته ی او تصوری از آن ذوقی به دست
می دهد که او به داشتن اش افتخار می کند.
به رغم همه ی بودجه های تحقیقاتی کالنی که دانشمندان صرف می کنند ،امروزه هنوز معلوم نیست که کوارک
به یک سبد سبزی بیارزد! کوارک ها می آیند ،کوارک ها می آیند و زندگی تان را زیرورو می کنند…! بله ،می
دانم که نباید علم را به سخره بگیرم .هرچه باشد به لطﻒ علم است که به ما تلفن های موبایل ،چترهای یک
بارمصرف و خمیردندان های چندالیه را داریم ،اما همچنان علم باید از خود بپرسد که … حاال باید جدی باشم .آیا
کوارک خوردنی است؟ آیا می توانید وقتی هوا سرد می شود ،رختخواب تان را با کوارک فرش کنید؟
این نوشته ارزش پاسخ دهی ندارد ،اما دانشمند برجسته ی کمبریﺞ ،سِر آلن کوترل نامه ی مختصری به ویراستار
تایمز نوشته « :آقای عزیز ،آقای برنارد لوین می پرسند که «آیا کوارک خوردنی است؟» به تخمین من ایشان هر روز
 ۵٠٠5٠٠٠5٠٠٠5٠٠٠5٠٠٠5٠٠٠5٠٠٠کوارک میل می کنند.
این هم کلیشه ای شده که هیچ کﺲ الف ناآشنایی با ادبیات را نمی زند ،اما الف جهل نسبت به علم زدن و بی
کفایتی در ریاضیات ،در اجتماع پذیرفته شده است .در بریتانیا که چنین است .فکر کنم در بین رقبای اقتصادی موفق
تر ما ،مانند آلمان ،ایاالت متحده ،و ژاپن چنین نباشد.
البته مردم علم را به خاطر ایجاد تسلیحات هسته ای و خطرات مشابه آن سرزنش می کنند .پیش تر گفتیم ،اما باز هم
به گفتن می ارزد که :اگر بخواهید تبهکاری کنید ،علم قوی ترین تسلیحات را در اختیارتان می گذارد؛ اما همینطور
اگر هم بخواهید نیکوکاری کنید ،علم قوی ترین ابزار ها را به دست تان می دهد .مسئله اینجاست که بخواهید نیکی
کنید .آنگاه علم مؤﺛرترین شیوه های رسیدن به آن نیکی ها را تقدیم تان می کند.
یک اتهام رایﺞ دیگر بر علم این است که علم پایش را از گلیمش درازتر می کند .علم را متهم می کنند که خیال
دست اندازی به قلمروهایی را دارد که به دیگر نظام ها ،مانند االهیات تعلق دارند .مثالً افاضات فِی وِلدون داستان
نویﺲ را ،که سرود نفرت از «دانشمندان» می خواند ،در روزنامه ی دیلی تلگراف را ببینید.
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انتظار نداشته باشید دوست تان داشته باشیم .شما وعده های زیادی به ما دادید که به آنها عمل نکرده اید .شما حتی
سعی نکرده اید به پرسش هایی پاسخ دهید که همگی ما در شش سالگی می پرسیم .وقتی عمه ماد مُرد ،کجا رفت؟
قبل از اینکه به دنیا بیاید کجا بود؟ … و برای کی مهم است که نیم ﺛانیه بعد از بیﮓ بنﮓ چه اتفاقی افتاد؛ و در ﺛانیه
ی دوم چه شد؟ و خوشه های کهکشانی چگونه اند؟
علم از نتایﺞ شگفت آور و آزاردهنده گرفته تا نتایﺞ کامال غریب را دربرمی گیرد ،که هیچ یک غریب تر از
مکانیک کوانتومی نیست .بعضی فیزیک دان ها می گویند :اگر فکر کنید که نظریه ی کوانتوم را می دانید ،نظریه
کوانتوم را نمی دانید.
در جهان راز هست ،رازهایی فریبنده ،اما جهان دگرگون شونده متلون ،هوسباز و بی معنا نیست .جهان جای منظمی
است ،و در سطﺢ ژرف ،هر جای از آن ،در هر زمان ،مانند جای دیگر در زمان دیگر کار می کند .اگر آجری را
روی میزی بگذارید ،همانجا می ماند تا اینکه چیز دیگری ،مطابق قانونی ،آن را جابجا کند ،حتی اگر در این حین
آن را فراموش کنید .ارواح خبیثه و اشباح آن را از سر هوا و هوس به این سو و آن سو پرتاب نمی کنند .راز هست،
اما سحر نیست .غرابتی ورای هر تخیل بی قرار هست ،اما سحر و جادو نیست .هیچ معجزه ی دلبخواهی نیست.

منابع

تولدی دیگر ـ شجاعالدین شفا
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روانشناسی خرافات = فاطمه شعیبی ()۱۳۱۲
نقد برهانهای وجود خدا ـ اردشیر پاینده ( ۲٠٠۲میالدی بر روی وبگاه ) http://baad.gq.nu
چرا خدا وجود نداردـ نوشته آرمین نوابی ترجمه کیانوش احمدی
فلسفه هستی و منشا خلقت نوشته استاد ممنوع القلم
پایان ایمان نوشته سام هریﺲ ترجمه بهمنیار
دین سازان بیخدا نوشته دکتر مسعود انصاری
نقد دین نوشته بهرام رحمانی
دین ،اسپرم مقدس شده نوشته میثرا اشوان
بیخدایی برای تازه کارها نوشته دکتر دیل مﮓ کاون ترجمه بهمنیار
خدا بزرگ نیست نوشته کریستوفر هیچنز ترجمه بهمنیار
ولتر ،فیلسوف کوبنده دین نوشته دکتر احمد ایرانی
خدا ،انگاره ی ورشکسته نوشته ویکتور ج استنگر ترجمه بهمنیار
مالحظات فلسفی در دین و علم نوشته آرامش دوستدار
برخورد علم و دین نوشته دکتر احمد ایرانی
ارزش و خوبی در جهان بیخدا نوشته اریک ج .ویلنبرگ ترجمه بهمنیار
جهان بیخدا نوشته دیوید مایلز ترجمه بهمنیار
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