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یکی از چهار پیشگام بیخدایی نوین است. بیخدایی نوین، همان بیخدایی است که م هریس اس
 ترشیپی گامبدون آن را به چالش بکشد و این سیستم اندیشه را  ییگراینسب خواهدیمبه عبارتی 

نسبت به برخی  هاانسانبه مسئولیت  یتوجهیبمایه  ییگراینسباین گروه باور دارد که ببرد. 
در تحوالت  یترپررنگکه بیخدایان نقش  خواهندیمو  ندیگو یم هاآنمسائل شده است. 

جامعه داشته باشند و از کنار هیچ عقیده و ایمانی به راحتی نگذارند. سام هریس در این میان 
که در نگاه  ردیگیم. وی واژه و کلماتی را به کار شودیماز سه تن دیگر پدیدار  ترمتفاوتکمی 

. مانیا عنوان این کتاب، پایان اینخست گویا تنها از اموال حوزه دین است، برای مثال معنویت. 
درونی است بدون توهم. یورش وی به این بخش از  یاتجربهولی منظور وی از معنویت تنها 

  است. ویژه خودشو هم  زیبرانگچالشاموالی که دین به ناحق از آن خود کرده هم 
ترجمه نام این کتاب شاید بهتر بود که مجلس ختم باور قلبی باشد ولی به دلیل جا افتادن 

  آن به عنوان پایان ایمان، همین نام انتخاب گردید.
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 خرد یدر دربه

  
  

پر  شیهابیج. اورکتی پوشیده بود. زیر اورکت بمب بود. پایانه رسیدبیرون به مرد جوان، 
مرد  .بودمرکز شهر ایستاد، مسیرش  پرکمابیش  یاتوبوس .١از میخ، ساچمه و مرگ موش

ی رسیدن به ایستگاه بعد راهبهچشمنشست.  یسالانیمزن و شوهر جوان در صندلی کنار 
زن یک مدل پسندیده  .رفتندیمزن و شوهر کنار وی برای خرید یک یخچال نو  گویا بود.

ور مرد به یخچال دیگری که در بروش .باشدگران نکند بسیار  نگران بود کهبود ولی شوهر 
درهای اتوبوس باز شد.  ایستگاه بعدی را دید. شدیماشاره نمود.  زن،باز شده روی دامن 

ینمجا  هاآن یخانه یهانتیکاب، در زیر نگاهی انداختمدلی که شوهر برگزیده بود به زن 
میان اتوبوس برخی کرده و خالی را پر  یهایصندلخرین آمسافران تازه سوار شده  .شد

ودش، خ یادگمه دنربا فش زد. نیشخندیمرد جوان  .نداشت جااتوبوس  دیگر ایستادند.
 هااچمهس، هاخیمبا وجود  و بیست نفر دیگر در اتوبوس را تکه پاره نمود. یزن و شوهر کنار

 اطمینان در خیابان و خودروهای دور و بردیگری بیشتر  یهاکشتهاز  شدیمو مرگ موش 
  همه چیز طبق نقشه پیش رفته بود. .داشت

. هر چند برای از دست شدندیمپدر و مادر جوان از سرنوشت وی آگاه به زودی 
و غرور احساس سربلندی به شدت  ،اشیابیکامبرای  ولیدادن یک پسر غمگین بودند، 

 هاآنو راه را برای رفتن  رودیمبهشت  هب هاآنکه پسر  دانستندیم هاآن داشت.خواهند 
 هاهیهمسا به جهنم فرستاده است. ،خودش را جاودان یهایقربان. هم چنین سازدیمآماده 

                                                 
1. Rat poison 
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رد جوان پدر و مادر مبا پیشکش پول و غذا، و یافته گرفتن  جشناین را رخدادی بزرگ برای 
  نمود.خواهد  مفتخررا 

 .میدانیممرد جوان  چیزها را دربارهکامل این با اطمینان  واقعیت است. هانیا یهمه
رفتار او بتوانیم دریابیم؟ آیا در زمان درس  یهاشهیر یدربارهآیا چیز دیگری هست که ما 

؟ کنش بوده یا بسیار باهوش هوشکم؟ زیچیبداشته؟ پولدار بوده یا  یهوادار بسیارخواندن 
دس به عنوان یک مهنت. آیا آموزش دانشگاهی داشته است؟ آیا نگذاش جابهوی هیچ مدرکی 

 و از این دست ییهاپرسشکنش وی به سادگی  درخشانی داشته است؟ یندهیآمکانیک 
این تا ، سادگی اینبه پس چرا ) ۱( بی پاسخ گذاشت.دیگر مانند این را،  پرسشچند صد 

یمکه  - شرط ببندیدبر سر زندگی خویش حتا با اطمینان کمابیش  دیتوانیم - آساناندازه 
  )۲( ؟حدس زداین شخص را  آییندین و  شود

  
باور اهرمی است که هرگاه کشیده شد، کمابیش هر چیزی دیگری را در زندگی یک نفر جابجا 

است. باور در عمل باور  یهاگونهتنها  هانیا؟ ١دانشمندید؟ لیبرالید؟ نژادپرستید .کندیم
یمدیکته به شما رفتار را  و اعتقادات، ؛ باورهاکندیمتعریف جهان را  دربارهشما دیدگاه شما 

. اگر به شک دارید، کنندیمدیگر را تعیین  یهاانسانپاسخ احساسی شما به  هاآن؛ کنند
یمشما دگرگون  احساسچگونه ناگهان  کنیدپیدا های زیر را باور گفتهببینید اگر شما یکی از 

  :شود
  
  تنها دو هفته دیگر زنده هستید.شما  -۱
  دالر بردید. ونیلیصد م ییآزمابختجایزه شما تازه یک  -۲
 یکارستدشما را  یهاشهیاندفضایی یک گیرنده در مغز شما کاشته و  یهاگانهیب -۳

  .ندینمایم
  

                                                 
1. Racist 
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از  هنگامی که باور نمودید، بخشی تنها باد هوا است. -کنیدنتا زمانی که باور  -هانیا
و  هاداشتچشم، هاترس، هاخواسته یکنندهنییتعاندیشه شما شده،  افزاردستهر 

  .شودیمآن رفتارهای پسایند 
 درباره هاانسانترین باورهای ما و عزیز نیتریگرامبرخی از تنها که پیداست  گونهآن

یوام گریکدی: باورها ما را با سنگدلی به کشتن آوردیمبه وجود دشواری و مشکل جهان 
که مایه  ییهاشهیاندکه  سازدیمشن ، رویاروزنامهبه تاریخ، یا به برگ هر  ینگاهمین. دارد

تارهای کشکشت و  در همنوایی و هماهنگیتنها برای و  هم دیگرانسانی از  یهاگروه تقسیم
که گونه ما خودش را با  رسدیمبه نگر  د.دار دین و مذهب به طور کلی ریشه در، بزرگ

پیش  و سرنوشت ازحرکت ستارگان اعتقاد به طالع بینی، به دلیل نه  بردیمجنگ از میان 
مروزه ا؛ این چیزی است که خودمان نوشته شده یهاکتابکه در  جهتبلکه بدین مقدر شده 

  .میدهیم، انجام سازندیمکه آینده ما را  »گناه«و  »بهشت«و  »خدا«مانند  ییهاواژهما با 
چنین اعتقاد این جهان  زنده در یهاانساناست: بیشتر  امروزه اوضاع جهان چنین

این  یهاابکتکه آفریدگار جهان کتابی نوشته است. بدبختی ما این است که  باور دارند و
 حصاریو ان دربستنیز هر یک  و بودهفراوان  هاآنتعداد یکی و دو تا نیست بلکه چنینی 

به  گرایش مورد پذیرش خودگاری ناساز باورهایمردم بر پایه چنین  .داردادعای معصومیت 
ی، رنگ زبان یهاشالودهبیشتر بر  آنکهبه جای -دارند  هادستهاز این یکی در قرار گرفتن 

هر یک  .ندخود داشته باش یبندمیتقسگرایش به  یالهیقب، یا هر معیار دیگر زادگاهپوست، 
 یهاکنششماری از باورها و که  خواهدیمخود خوانندگان  با سماجت از هاکتاباز این 

لجاجتی  در گیهمباری  .هبوده و برخی ن نتیطخوشمالیم و ناهمگون را پذیرفته که برخی 
به باورهای  »ارج گذاشتن« :شوندیم سازو هم  آواهم، خیره سرانه، در یک نکته بنیادی

 کند.مل به آن زده و تح دییتأمهر وضعیتی نیست که خدا ناباوران،  یهادگاهیددیگران، یا به 
، اندیشه روح جهانی کندیمباالخره در جایی با هم تماس پیدا  و اعتقادی باور ردر حالی که ه

بوده یا، در بهترین  هاینادرستاز  مخزنی هانید بقیهاین هست که کانونی هر سنت دینی 
 ینهر آیی در تاروپودتعصب  ساننیبد هستند. و معیوب ناقصخطرناک  یگونهحالت، به 
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ویژه  یآموزهکه  -ظاهری طوربهنه  به راستی -زمانی که کسی باور نمود  است.تنیده شده 
دیگر  ،برعکس، یا را بر روی او باز کندجاودان و رستگاری خوشی مسیر  تواندیم و مشخصی

، تباهی به سوی و کافران ناباورانافراد مورد عالقه خود به وسیله  ترغیب در برابر تواندینم
در زندگی  هیقین بسخت نیست که دید  .و البته ناباوران و کافران از دیدگاه وی بردبار باشد

  ناسازگار است.در این جهان با بردباری  دیگرجهان 
یمدر جلوی چهره ما را و مشکلی شواری د درنگیباز این دست  ییهایبررس لیکن

 ١ابوما تهر گوشه و کنار جهان در فرهنگ  و اعتقاد افراد باور یدانق امروزهرا که چ گستراند
: رسندیمکمیاب  همگراییو  یزبانهم جورکیبه  کارانمحافظهو  هابرالیل، نبهاین ج از است.

 .ردیگیمقرار گفتمان خردمندانه  یگسترهاز بیرون به سادگی  باورهای دینی ندیگویم هاآن
نقد  ولی است بیجا و نامعقول نقد باورهای کسی درباره خدا یا رستاخیزکه  شودیمگمان 

ک زمانی که ی در نتیجه .بیجا و نامعقول نیست شخصهمان باورهای فیزیک یا تاریخ 
دیگر در خیابان اورشلیم از میان  گناهانیباز ی مسلمان خویش را با شماری انتحار گذاربمب

یمگمان یعنی . شودیمتکیه ، کمتر ی در این کنش ویدین هاینقش باورهمیشه بر ، بردیم
اشد. شخصی ب دست باالسیاسی، اقتصادی، یا باید  وچراچونبدون انگیزش وی که  شود

 ایمان. دهدیمکارهای ترسناک انجام  هم افراد دست از جان شستهدین  اعتقادی بهبدون 
  .گرددیمتبرئه ، جاهمهدین همیشه و و اصول 
. دارد اخالقدر  یاتازه یهاتیمحدودناگزیری و ایجاد  راهی برایلی فناوری و

با و -گشت مذهبی یهاتفاوتو مایه ناهمسانی فنی ما در هنر جنگ سرانجام  یهاشرفتیپ
چشم را بر  توانینم دیگراست.  پایندگیبقا و با و ناسازگار متضاد  -ماهای دینی وربا این حال
 افیزیکیمت شهادتیبه ما  همسایگان دور و نزدیکتن از که میلیاردها  بستواقعیت  روی این

مغزهای هزاران سال است در که باور دارند دیگری خیالی یا هر پندار  ٢وحی یهاکتابیا به 
اتمی و  یشیمیایی، بیولوژیک یافزارهاجنگبا  اکنون دیگرچون -کمین نموده باورمندان دینی 

. ما است یباورخوشپایانی بر زمان  ینقطه هاشرفتیپمسلح هستند. شکی نیست که این 
                                                 
1. taboo   
2. book of Revelation  
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خواهند را رفته، یا جهان را از هم  ١»لعب«و  »آپولو«باید راه  »الله«و  »خدا«مانند  یهاواژه
  پاشید.

گهانی ان یهاچرخشکه  دهدیمبد، نشان  یهاشهیاندگورستان دمی تماشای 
انسانی را نگاه برای بیش از یک هزاره : کنیدنگاه  ٢. به کیمیاگریباشدیمشدنی  هاشهیاند
که جدی ادعا نماید  طورهر کسی به امروزه در جامعه ما ر رو، ه خویش کشید، بهسوی به 
 سئولیتم یهاگاهیجابسیاری از قرار گرفتن در  خویش را برای مشغول استکیمیاگری به 

ر نیز بایستی د ،بر اساس باور قلبیاستوار  یهانید .دهدیمنامناسب و ناشایست نشان  دار،
  و منسوخ شدن بروند.کهنگی افتاده و به سوی سراشیبی 

همان گونه که روشن است، چیست؟  ،میشناسیمکه آن را  به صورتیجایگزین دین، 
ترده کیمیاگری نیست؛ شیمی دگرگونی گس »جایگزین«ست. شیمی نیدرستی این پرسش 

مانند ، یافت که میدرخواهما ) ۳( .باشدیمناب  ینادانی و زورق و برق فریبنده آن به دانش
  دین گمراه شدن از هدف است.برای  »جایگزین«، سخن از مورد کیمیاگری

  
یک  : برخی ازشوندیم یبنددستهیوسته و طیف پدر یک گستره  دارنید ، مردمنهیهرآ

 مدارا و تنوع و با این حال به طور کامل مقید به ویژه معنوی آرامش و الهام گرفته مراسم
ناه را گاحتمال برانداختن ، در حالی که برخی دیگر زمین را خاکستر خواهند نمود اگر هستند
گون و نباید درباره احساسات گونا هست روانهیم دارنید و تندرو دارنید . به سخن دیگر،بدهند

هست  ینا. ولی باز هم، یک جستار کانونی این کتاب، و قاتی شود آنان اشتباه یهاتیفعالو 
که راه آمرزش  پندارندیم هاآنترسناک هستند:  یهاتعصبدارای نیز  روانهیم داراننید که

باورها و اعتقادات بیخود و غیر قابل به بگیریم  زمانی همواره خواهد شد که همه ما یاد ٣الهی
. من امیدوارم نشان دهم که هر جور آرمان مذهبی درباره مدارا احترام بگذاریم توجیه دیگران

خواهی دلهر انسانی، برای داشتن هر گونه باوری  که ین اندیشهحامل و به معنای ا -و تحمل 

                                                 
1. "Apollo" and "Baal" 

2. Alchemy 

3. The path to peace 



 
 
 

  پایان باور قلبی
 

 

١٦

ابودی نکه ما را به سوی پرتگاه  استی دابنییکی از نیروهای  -آزاد باشدباید ، درباره خدا
  .کشاندیم

ر بیدادگری انسان بو پایندگی  تداوماورهای دینی مایه که ب یادرجهما در شناختن 
سیاری از بنیز ، زیرا که هم اکنون نداردشگفتی جای  البته. میابوده، کند شدهانسانیت 

 دون روزها ایی انسانی است. انیکی از اجزای بنیادی زندگو دین آیین  باور دارند که هاانسان
هر  ویاگافسانه مایه بیرون از دسترس بودن باورهای دینی از کنکاش نقد خردمندانه شده و 

بیشتر ما باور داریم ) ۱: (رندیگیمه یک اندازه از آن بهره و تندرو ب رومیانهداران آیین  دو
(برای نمونه، جامعه مستحکم،  آورندیم به دستکه مردم از باورهای دینی چیزهای خوبی 

) بسیار از ۲ند؛ (دآور به دستاز جای دیگر  توانندینممعنوی) که  یهاتجربه ،رفتار اخالقی
، شودیمانجام ن دی که رخدادهای بسیار بدی که گاهی به نام میکنیمهنوز گمان  هاانسانما 

 - نسانی مااو پست از سرشت نابکار برخاسته سرچشمه نگرفته بلکه  دین و آیین از خود
ا) راه تنه حتا گاهیا ی(هترین ب دینخود بوده و  -ترسو  نیروهایی مانند آز و حرص، نفرت

 گویا هاافسانهاین اجتماعی  یهاگفتمانکه در  رسدیم. روی هم رفته، به نگر باشدیمچاره 
  .به دین بخشیده استایمنی کاملی خردمندانه، شورشی  در برابر

نمایان شده، ادعا اعتبار یکسانی برای  ١در ظاهر بسیار پورالیسم داراندین بسیار از
درست های ادعا هاآن، یاشهیاندبرای واقعیت بخشیدن به چنین دارند ولی  هانیدهمه 

. تا زمانی که ترسایان باور داشته رندیگیمرا نادیده  هاشیکاین هر یک از انحصاری بودن 
بعید است است،  ٢قیامتروز ، تنها راه چاره دینی از سوی برادرانباشند که تنها غسل تعمید 

پیروان بگذارد، چون گمان دارد که آتش دوزخ برای  »ارج«تواند به باورهای دیگران ب
. مسلمانان و باشدیمآنان  به راههم اینک نیز چشم ناهمسان افروخته شده و  یهاشهیاند

یهودیان نیز چنین دیدگاه ناهنجاری درباره کار و پیشه خویش داشته و با شور بسیار هزاره را 
رقیب اصول  یهادستگاهآشکار است که این نادرستی باورهای دیگر سپری نمودند.  تأکیددر 

  عقاید به طور یکسانی از وجود مدارک و شواهد، پاک و مبرا هستند.
                                                 
1. Pluralism 

2. Day of Judgment 
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ولز، آلبرت اینشتین،  هربرت جورجگوناگون چون  یهارشتهخردورزان در  هر رو،ه ب
که جنگ میان خرد  اندگفته، ١استفان جی کلودو  کارل یونگ، ماکس پالنگ، فریمن دیسون

 یمههو باور دینی زمان دور در گذشته پایان یافته است. از این دیدگاه، نیازی نیست که 
روز یکشنبه  تواندیمجهان هستی با هم دیگر همساز باشند. هر کسی  یدربارهباورهای ما 

خداترس بوده و در بامداد دوشنبه چون دانشمندی پژوهش نماید، یا مسیحی یک ترسایی 
دلیل یا ، شودیمکه در هنگام خواب در سر خودش برپا  ییهاوارهیدبرای  اینکهبدون 

، هم خدا را و هم خرما را بخواهد. همان پیشین مانند اوضاع، تواندیمروشنگری داشته باشد. 
 افراد برای داشتندر غرب تنها ، روشن خواهد ساختآغازین این کتاب  یهابخشگونه که 

درهای سیاست بر روی مذهب به این دلیل که تنها آزاد هستند آن هم  یهاشهیاندچنین 
ه مرگ قرآن محکوم ب به درستیشک  ه دلیل، بپژوهشگران. در جاهایی که استبسته شده 

خواهد  یو خرد، پندار سراسر نادرست دینکلود میان  »٢مهرورزیپیمان «هستند، اندیشه 
  )۴. (دبو

یا تندرو، ناچیز  رومیانه، خواه داراندین مورد عالقه یهاموضوع نیترژرف، میگوینم
نیازهای احساسی یا دارای  هاانسانکه بسیاری از ما  شودینماست. انکار  شدهیا حتا گمراه 

بسیار  یانهیهزو با  به طریقی غیرمستقیم -دین اصلی  یهاانیجر امروزهکه  هستیممعنوی 
ناب، دانشیک  ھرگز درکینیازهایی  چنین هر چند. کنندیمفراهم چنین خدماتی را  -ترسناک

بعدی ویژه در  گمانیب. دهندینمدر دسترس ما قرار جهان را این ، از به صورت دیگرییا 
زندگی  یهاهدفباالترین از  تواندیمبه خوبی  ،همراه شدن با آنهستی ما وجود دارد و 

 -ایشغیر قابل آزم ادعاهایگونه اعتقادی به  هیچکه نیازی به  دیدانسان باشد. ولی خواهیم 
  نیست تا این را انجام دهیم. -زاده شدن عیسا از یک باکره؛ یا سخن خدا بودن قرآن 

  

                                                 
1. H. G. Wells, Albert Einstein,Carl Jung, Max Planck, Freeman Dyson, and Stephen Jay Gould 

2. Loving concordat 



 
 
 

  پایان باور قلبی
 

 

١٨

  دین »رویمیانه« یافسانه

ین یک خدای راست ریناپذلغزشما نمایش سخنان  یهانیدو آیین  این اندیشه که هر یک از
در العاتی و اطآگاهی  احتدارد و هنر  یشناساسطورهتاریخ،  کلی پیراموننادانی نیاز به ، است
باورها، مراسم و این چون - کشدیمبه چالش را  ییهاشهیاند چنیننیز سرگرمی حد 

منبع  .اقتباس از همدیگر است هاسده دییتأ یهانشانه این ادیان هر یک ازدر  نمادشناسی
هزاران سال پیش  یهانییآو اصول عقاید  یهاآموزه، بیش از خیالی ادیان هر چه که باشد

 ،ساختندیماستوار  هااسطورهاز  یاکپهبر روی جای پای خویش را کمبود هوادار،  به علتکه، 
طه با در راب و مدرکی نیست؛ چون گواهشدن پذیرفته درخور نیز نوین  اندور ادیان یهاآموزه

 ٣زئوسمدارک باور به وجود بیش از  ٢اهریمنو  ١هوهی به وجودمعنای واقعی واژه به  اعتقاد
  نیست. ٤دریاهای پر از کف پوسیدونوی بر تخت گاه کوه یا  یالنهو 

 معنای به یآسمان یهاکتاب، باور دارند که آمریکاییاند صدر ۳۵، ٥بر پایه گالوپ
سخنان این درصد دیگر باور دارند که  ۴۸ )۵. (باشدیمواقعی سخنان آفریدگار جهان هستی 

بندهای آن، پیش برخی از هنوز بدون لغزش، هر چند باید  -استخدسوی شده از  »وحی«
 به آمریکاییاندرصد از ما  ۱۷ود. تنها نم، به گونه نمادین تفسیر شدنقابل فهم و آشکار از 

 یناو از  -آسمانی یهاکتاب، به احتمال نویسندگی وی کرانیبیک خدای شخصی، دانایی 
بوده و شک دودل  -آنروی بر  سوسک یگونه ۲۵۰،۰۰۰زمین با آفریدن  دربارهلحاظ، 

ش به آفرینظاهری با توجه به معنای به طور کامل  یدیدگاه، برخی درصد ۴۶این  یم. ازدار
 در دست داشته)سال  هاونیلیمآفرینش را در مسیر سکان درصد باور دارند که خدا  ۴۰(

 ۲۵۰۰را  ٦میلیون نفر از ما زمان مهبانگ و بیگ بنگ ۱۲۰دارند. این بدان معناست که 
به . اگر میدانیم ،و سومری هایبابلآبجو توسط فراوری فراگرفتن چگونگی  پس ازسال 

                                                 
1. Yahweh خدای قوم يهود 

2. Satan 

3. Zeus خدای خدايان، اسطوره يونانی 

4. Poseidon خدای درياها، اسطوره يونانی 

5. Gallup آمارگر آمريکايی و بنيادگذار نهاد معتبر آمارگيری گالوپ 

6. big bang 
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باور  آمریکاییمیلیون  ۲۳۰ به داشته باشیم، نزدیکهیچ گونه اعتمادی نگرسنجی خودمان 
و نه سازگاری درونی دارد از سوی یک خدای بوده ساختاری یکپارچه  دارایدارند کتابی که نه 

آمارگیری از هندوها، نوشته شده است. و حاضر در همه جا قادر متعال، آگاه به همه چیز 
، روشن خواهد نمود که ههمانند رسید نتایجبه  گمانیبیهودیان در سراسر دنیا، و  مسلمانان

بالیده  خودمان یهااسطورهک گونه، کمابیش به طور عالی با نشئگی به عنوان ی، هاانسان ما
 میانمودهی، خویش را قانع انزندگ یعرصهکه در این بخش از  امکان دارد. چگونه میاشده

  سراسر آزاد از بند فرنود و دلیل و گواه و مدرک باشد؟ تواندیمجهان  یدربارهکه باورهای ما 
نکته به این  توجهبا  باشد بلکه بیشترشناختی  آورشگفت اندازچشمنه اینکه یک 

م در سده بیست و یک دینی »رویمیانه«معنای  درباره یریگمیتصم بهکه ما ناچار  است
بسیاری از ) یپوشچشم ترساده(یا  ١به تفسیر سرسریاجباری  رویمیانه ،. در هر دینیهستیم

در اینجا دست  گمانیب. است زندگی در جهان نوین یهایمندبهره بهنسبت از احکام شرعی 
ری : جوامع به طور چشمگیاستدر کار  مبهمیو  ناشناختهاقتصادی  یهاقتیحقو  هاتیواقع

را  فن و ابزار ساختنگروه بزرگی از مردم  زیرا، شوندیمپدیدار  یترنییپاو تولید با فرآوری 
به خاطر کفر و آن هم  کنندیماعتبار  کنندگانتأمینرها نموده و آغاز به کشتن مشتریان و 

 مانیآس یهاکتابدر معنای ظاهری  رویمیانه کردار پیرامون ی که. نخستین جستارارتداد
ته الهام نگرف آسمانی یهاکتاباز  رویمیانهاین هست که رفتار  ردیگیممورد مالحظه قرار 

 خدا، آن یهاگفتهبسیاری از  شپذیرکه  باشدیمفرهنگی و توسعه از گسترش برخاسته بلکه 
 رویهمیاناست. در امریکا، ساخته دشوار آسمانی شاهد آن هستیم را  یهاکتابگونه که در 

 یآسمان یهاکتابکه بیشتر ترسایان و یهودیان  شودیمبه پیش رانده دینی با این واقعیت 
 ٢که خدای ابراهیمندارند باره این  در یاشهیاندو هیچ  هخواندنرا به طور ثابت و سراسر 

 دینمایم، آشکار ٣به کتاب تثنیهگذرایی . نگاه ریشه کفر استچقدر با سماجت در پی زدودن 

                                                 
1. Loosely interpret 

2. Abraham 

3. Deuteronomy 
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پرستش  هوایو  گرددیبرم ١موزشگاه یوگاآاز که خدای ابراهیم، زمانی که پسر یا دختر شما 
  در سر دارد: یاژهیوبسیار  فکر، دهسرش زبه  ٢کریشنا

  
و اپدرت یا مادر تو، یا پسر یا دختر خودت، یا همسر تو که در آغوش  اگر برادر تو، پسر

ریم و به بیا ب«که مانند جان تو باشد، تو را در خفا اغوا نماید، بگوید،  قتیرف، یا یهست

ناشناخته برای تو و برای پیشینیان پیش از تو، خدایان  »م.خدمت خدایان دیگر درآیی

 ستیباینمر جهان، تو سرتاسمردم، پیرامون تو، خواه نزدیک خواه دور، هر جایی در 

به او گوش دهی؛ نباید برای او دلسوزی کنی، نباید او را رها کنی یا  ستیباینمبپذیری، 

 گناه وی را پهنان داری. نه، باید او را بکشی، دستان تو باید نخست، در کشتن او بچرخد

دستان بقیه مردم از دست تو پیروی نماید. بایستی وی را تا مرگ به سنگ بزنی، چون و 

  )۷:۱۳-۱۱(تثنیه . ت گمراه نماید..هوه خدا خوداز ی تو رااو کوشیده 

  
سنگسار کودکان برای کفر در کشور ما، از مد افتاده است، شما از یک ترسایی یا یهودی  امروزه
 .شکی به دل خود راه بدهد، هاهیآاین گونه خواندن  »نمادین«برای که  دیدنخواهید  رومیانه

هر چه، «- راه را سد کرده است این ۱۳:۱(هر آینه، به روشنی خدا خودش در کتاب تثنیه 
، یت کنی، چیزی به آن افزون نکنیاو رع یدارنگهبه تو، تو بایستی  دهمیممن اکنون دستور 

ع  آسمانی یهاکتابدیگری در  سخن) بند باال مانند هر »چیزی کم نکنی ست همعیار شر
ا زندگی در جهان بتوانسته  !کتاب خوباین و تنها با نادیده گرفتن چنین بربریتی هست که 

است: دین  در »بودن رومیانه«و مشکل برای دشواری  کینیاشود. و هماهنگ نوین همساز 
  الهی. قانون ینامه ینشده دییتأنادیده گرفتن  نیست مگر یاپشتوانههیچ 

رخی باین هست که مردم افراد در مسئله دین  »رویمیانه« یتنها فرنود و دلیلامروزه 
ی (سیاست دمکراتیکدر این دو هزار سال گذشته  یانسان یهاشهیاندنتایج و پیامدهای از 

و پایان یافتن  هاانسانحقوق  یدرباره هاینگران، هانهیزم یهمهدانش در  یهاشرفتیپ، )۶(

                                                 
1. yoga class 

2. Krishna 
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. درهایی که به بیرون آمدن از اندکردهو درک جذب غیره) را و  و فرهنگی جدایی جغرافیایی
. باز نشده است درون، از کندیمراهنمایی  آسمانیکتاب  معنای واقعی کلمه ازپیروی به 

 پیامدشتر بی بلکهنیست؛ اصول  دگرگونینشانه  مینیبیم ١نابنیادگراها در میانکه ما  رویمیانه
در میان  .بردیمزورمندانه مدرنیته است که اصول مشخصی از دین را به زیر شک  ضربات

دن ش و قانع به شواهدارزش دادن گرایش ما به  ، مایهچیز نه چندان کوچکی ،هاشرفتیپاین 
تر حتا بیشدر این جستار  .وجود داشته باشدگواهی  برای قضیه و حکمیکه  یادرجه در

ین برای سازگاری با راستتنها مغز آنان گویا  یعنی: کنندیمخرد زندگی با چراغ نیز  بنیادگرایان
یا به یک ترسایی  شده است. ٢یبندبخشخودشان، دینی بسیار عجیب  موضوعاتبودن 

را  انسانی تواندیم زدهخییا ماست  کندیمپرهیزکار بگویید همسرش به او خیانت مسیحی 
 و و مدرک داشته او نیز به مدرک نیاز داشتهنیاز به گواه که دیگران  قدرهمانو  ناپدید کند

به او بگویید کتابی که کنار  .دیکنیمارائه که شما مدرک و گواه به وی  کندیمباور  قدرهمان
در پذیرفتن ادعاهای شگفت  و اگر شدهنوشته نادیدنی یخدای را داردیمنگه خویش بستر 

 این طور که پیداستو  دینمایمانگیز آن در باره گیتی دودلی کند، وی را جاودان با آتش کیفر 
  نیاز ندارد.و مدرکی برای پذیرفتن آن هیچ گواهی 

 نیترنییپاحتا افرادی با دینی از این واقعیت برخاسته که،  رویمیانهما  جهان امروزدر 
و  - دندانیم، پیش هزار سالدو  یهاانسانبیشتر از  کمدست، به سادگی یآموزشسطح 

ی هاافتهی یدربارهچیزهایی  گمانیب .ناسازگار است آسمانی یهاکتاببا  آگاهیبیشتر این 
را معیار اهریمنی  یهارنگینگناه یا دیگر  هاانسان، بیشتر دیادهیشنپزشکی چند سده گذشته 

دوری میان پیکرهای فاصله و چیزهایی درباره  .آورندینمبه شمار  هایماریبروند سنجش 
این اندیشه  میاافتهیدر نیمی از ما)، بیشتر ما (درست، نزدیک به میاگرفتهآسمانی جهان یاد 

 از ستارگان دوردست امروزهرا که کل جهان در شش هزار سال پیش آفریده شده (با نوری که 
دست  ٣نوین گرایی یا مدرنیته برای ییدهاییتأچنین  جدی گرفت. شودینم) رسدیمبه زمین 

                                                 
1. Nonfundamentalists 

2. Partitioned 

3. modernity 
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 آیین یهاسنتکه دین با خرد سازگار است یا  شودینمبه ذهن موضوع این باعث خطور کم 
 به طور دقیق سودمندییعنی  هست:و سازگار دانش نوین باز  ه رویب به طور بنیادیما 

 .شودیم تر ریناپذمقاومتگریزناپذیرتر و  ویژه دین اصول )»تفسیر دوباره«(یا  یپوشچشم
به ، دست کم کندیمهر کسی به شهری دور برای جراحی بای پس قلب پرواز کند، اعتراف 

در فیزیک، جغرافیا، مهندسی و پزشکی یاد  هاییچیز ١سربسته که ما پس از موساطور 
  .میاگرفته

اشند بیکپارچگی خودشان را در گذر زمان نگه داشته  هانوشتهپس این نیست که این 
ویژه آن  ٢ما از بندهای یپوشچشمکارا با  یاگونهبه  هاآن؛ بدین معنای که )اندنداشته(نگه 

 - »بخو یهابخش« - بر جا مانده آنچهبیشتر  .اندشدهدوباره گرفته و ویرایش  آرایش
 نوینو درک دریافت  هنوز زیرا در اینجا نیز وجود دارد یشدگغربالاز  پوشیچشمهمان 

رد اگر ما کارک تجربه معنوی نداریم. پیرامونگنجایش خودمان و شهود اخالقی ز درستی ا
 یهاحالتمیان  یمندقانونی ، پیوندهامیتوانیم گمانیبیم، بمغز انسان را بهتر دریا

 پیدا راخودمان  دقتبه کارگیری  ازگوناگونی  یهاروشرفتاری و  یهاحالتخودآگاهی، 
چرا عشق بیشتر از نفرت مایه شادی ؟ سازدیمچه چیزی کسی را شادتر از دیگری  کنیم.

از  بیشو نظم را  یسامانمندچرا بیش از زشتی و را چرا ما زیبایی به طور کلی  ؟شودیم
و چرا انجام این  دهدیمچرا لبخند و خنده احساس بسیار خوبی  ؟میخواهیمنابسامانی 

 ،٣؟ آیا خودسازدیم ترکینزدمردم را به هم به طور کلی  عمومی و همگانی، یهاتجربه
یا آ در زندگی انسان دارد؟ تأثیریو  بیهوده است و اگر چنین باشد، چه دخالت یپندار

و رشد  بالیده ٥مغزدانش  یحوزهدر است که سرانجام  ییهاپرسش هانیا هست؟ ٤رستاخیز
دینی  یهانوشته شی را گسترش دهیم، بیشترچنین دان بتوانیم. اگر شودیمپرسیده یافته 

                                                 
1. Moses 

2. Passages 

3. Ego 

4. Life after death 

5. Science of the mind 
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ون مروزه این متا هم چنان کهو تجربه معنوی نخواهند داشت، هیچ سودی برای عرفان دیگر 
  .برندارنددرهیچ سودی دیگر برای ستاره شناسان 

 و نبایستی از آناست  یاخردمندانهدینی جایگاهی  رویمیانه رسدیمهر چند به نگر 
دینی  رویهمیان)، میانگرفته(یا  میاگرفتهاز جهان هست یاد تا کنون  آنچه، در پرتو غافل شد

شیوه ه کسی ک دیدگاهاز  .آوردینمفراهم بر پاد تندروها و خشونت دینی و سنگری هیچ پناهی 
دینی چیزی بیش از  رویمیانه، دینمایمجستجو  هاکتاباین میان  در واژهبه واژه ی را انزندگ

 قیهبهای دینی، به گمان بسیار، سرانجام همراه با رومیانه. نیست سقوط کردهیک بنیادگرایی 
دینی برای همگی ما پیش  رویمیانهه و مشکلی ک دشواری ناباوران در دوزخ خواهند بود.

و  ظاهریمعنای  پیرامونانتقادی سختی سخن  گذارندینم هاآنکه  آورده چنین هست
بگوییم بنیادگراهای دینی دیوانه هستند، چون  میتوانینمما  دینی گفته شود. یاللفظتحت

بگوییم  میتوانینم؛ ما حتا در حال آزمودن هستند باور و اعتقادخویش را برای آزادی  هاآن
 یهاکتابها از به طور کلی آگاهی آن، زیرا انددهینفهمرا درست دینی  یهااصطالح هاآنکه 

 رویمیانهمانند یک وییم این است که بگ میتوانیمکه  تنها چیزی است.و باال  عالی آسمانی
ما  بر دوش آسمانی یهاکتاببه کامل  فردی و اجتماعی که یک باور یهانهیهزمذهبی، ما 

 یهاکتابنو از دین نبوده، یا حتا تفسیر نوینی از  یاگونهاین  .میخواهینمرا  گذاردیم
از  است که ییهاانسانهای همه بستگیدلو محور نیست؛ این به سادگی جان سخن آسمانی 

 یاطالعیبو  نادانیو  سکوالردینی فرآورده دانش  رویمیانه بنیاد هیچ کاری با خدا ندارند.
ن و حس دارای یکرنگیبی همذ اتو در اصطالح -است آسمانی  یهاکتابمتون  پیرامون

روشن  خودیخودبه هامتناین  )۷( قرار داده شود.بنیادگرایی  نیت نیست تا رو در روی
 یهاکتابآیات  در پرتوی. استخودشان بی کم و کاست  یهابخش یهمهدر  هاآن: است

انون قو تسلیم دقیق در برابر دینی، چیزی بیش بیزاری از گردن نهادن  رویمیانه، آسمانی
ر در زندگانی و از سوی دیگ آیاتواژه به واژه پیاده نمودن شکست در  از یک سو نیست. خدا

خرد هم به و آیین  به همدینی  رویمیانه، کنندیمبی خردی کسانی که چنین  در برابرمدارا 
، ثالبرای م -و تعصب دینی را یمغزخشکهسته  اینکهمگر  .دینمایمخیانت به طور یکسان 
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 رویمیانه کشدزیر پرسش  -ما  خدا از یهاخواستهاعتقاد و باور به خدا و  اعتقاد به وجود
  نخواهد کرد.کاری صورت بیرون از این بیابان به ما  ساختندینی برای رهنمون 

 یریگجهینتباعث این نه تنها  کنندیمبوده و نیکی  مهربانها رومیانهبیشتر اینکه 
محدود  به دلیل بلکهکه دین چیزی بیشتر از ازدواج نومیدانه امید و نادانی بوده،  شودینم

که  کندینمتضمین با همدیگر  هاانسانو ارتباط برخورد هنگام  خردورزی یدامنه ساختن
در  ینید رویمیانهتا جایی که  .ن، وجود نداردپرداخت برایترسناکی بسیار بزرگ و هزینه 

خویش را جلوه گر  ،١خشکه مقدسی بخش های بدرد خور یدارنگهپاسداری و کوشش برای 
اخالق و ساختن جوامع و همبودگاهی  رویکردهای پیشرفته به معنویات، برای ساخته،

به  یها باور دارند که نیازرومیانهگویا  .و قوی چراغ سبز نشان نداده استنیرومند 
رای بفلسفه آبکی از دوران آهن  یکتنها  ونداشته  هاحوزهتندرو و نوآوری در این  یهادگاهید

به جای بهره وری کامل از نیروی نوآوری و خرد خومان در پیوند  .ما بس و کافی است یهمه
 خواهندیمها رومیانهمعنوی،  یهاتجربهاخالق، همبستگی اجتماعی و حتا  یهایدشواربا 

چسبیده، در حالی  انسان یگونهی و تابوهای باستانی بدون دلواپسی به معیارهای خرافکه ما 
و مردانی  زنانماترک که از  است نگهداشتن اصول عقایدی دینی، رویمیانهبیرون از دایره که 

 گشته حرام و جهان نابودقوانین  نیترسادهبه سادگی برای نادانی درباره  هاآنکه زندگی است 
زشکی؟ پ زندگی چنین چاپلوسی از سنت پذیرفتنی است؟از  یدر کدام گستره دیگر .است

بوده  ٢اکرونیسمو آن نابهنگامیدستخوش نیز پذیرفتنی نیست که سیاست حتا در  مهندسی؟
  .معنوی چیره است یهاتجربهاخالقی و  یهاارزشما پیرامون بر اندیشه هم هنوز  و

به خوبی آموزش دیده سده چهاردهمی را زنده نماییم. بپندارید بتوانیم یک مسیحی 
که  حالی در .ندارد دینی یهاآموزشاز سوادی غیر خواهد نمود که زنده آن فرد اثبات 

، ولی کندیمرا شرمنده  و پزشکی حتا کودکان باورهای وی درباره جغرافیا، ستاره شناسی
در  مانند ییهاشهیاندبرای  اگر چه داند.ن و که باید درباره خدا بداندنیست کمابیش چیزی 

                                                 
1. Orthodox 

2. Anachronism نادرستی در ترتيب رخدادهای تاريخی 
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* (شرح از نویسنده) سوراخ کردن کاسه سر (یا مته (* ١انسان کاسه سریا سوراخ کردن بودن زمین  گیتیکانون 

 یهاگونه نیترکهنباستان شناسی از  شواهد و مدارککنش ناخوشایند سوراخ کردن کاسه سر انسان است. بر پایه  (trephiningکردن کاسه سر 
است. در حالی  گرفتهیمکوششی برای جن گیری انجام  به عنوانمغزی  یهایماریببرای غش و شاید که  شودیمفرایند جراحی است. چنین انگاشته 

فتن به بیرون ربرای  یراه چونهم را این سوراخ این امید که روح پلیدی ولی ، بسیاری برای باز کردن کاسه سر هست یهالیدلفرنودها و که امروزه 

معرفی دان یک نااین فرد را  ،درمان پزشکی پیشرفتهیک جور  به عنوان) نیست. هاآنکار بگیرد در میان 
 جوردو  .ردیگیمقرار امروزی  نقد بیرون از دایره اشینید یهاشهیاندولی هنوز هم  کندیم

از  عالی دینی یدریافت و فهمما  در هزاره پیشیا  در این باره هست:و توضیح روشنگری 
 یادانهینوم یگونهدیگر دانش به  یهادانیمدرحالی که در - میابودهبه دست آورده جهان 

است  یاشهیاند، میدان و تعصبات استدگم تنها نگهداشتن یا دین  -هنوز کم وکاستی داریم
  .شودینمدانسته که پیشرفت در آن روا 

یمرا نگه  یتجربی انسان یهادادهبیشتر و بیشتر با گذر هر سال آیا باورهای دینی ما 
، پس باید پذیرای دهدیما نشان ازهای انسانی ریو ن هاافتیدرمیدان نابی از  دین اگر ؟دارد

همانند  .آن سودمندی بیشتری پیدا کند یهاآموزهید پیشرفت باشد؛ به جای کمتر شدن، با
تنها  کهاینباشد، نه  زمرهروباید جستاری از پرس و جوهای  دین دیگر، پیشرفت در یهادانیم

بوده و  قابل یافتنباید هم اکنون  که هستهر آنچه حقیقت  گذشته باشد. یهاآموزهتکرار 
یشتر ببا  و متضاد رویاروه یکسره داده شود کبازنمود یا شرح بتواند  ییهااصطالحبا 

به  دین که سراسر پروژه رسدیمبا این معیار، به نگر  .کنونی ما از گیتی نباشد یهادانسته
که به و تغییراتی  هایدگرگوناز  تواندینمن دی .است گذشته و ارتجاع برگشت بهطور کامل 

دالیل و . در غیر این صورت جان به در برد -فرهنگی، فنی و حتا اخالقی - رسدیمما 
  .ریمنگه دا زندهرا  آن هست تابرای باور  فرنودهای اندکی

را  »خدا«واژه  خواهندیمبکشند ولی از ما آدم به نام خدا  دوست ندارندها رومیانه
درباره  خواهندینم هم چنین .که گویی می دانیم از چه سخن می گوییمبه کار ببریم چنان 

رای بشدید و سخت بشود،  یهاانتقاد باور دارند، شانپدر یبه خدا راستی بهکسانی که 
 امروزی صادقانه و شرایطدرباره  .بودنمدارا، شاید هم باالتر از هر چیز دیگری، مقدس 

                                                 
1. Trepanning 
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 یهاوهایهر دو دارای خروارها آسمانی دیگر  یهاکتاببرای نمونه، قرآن و  - سخن گفتنساده 
ن ها اکنورومیانهکه است  یبا مدارا نمودنبر خالف و متضاد  -است زندگی یکنندهنابوده 

که برای نگهداری از  یانهیهزما سرانجام باید  .دهندیمآن را در اندیشه خویش پرورش 
  را دریابیم. میکنیمنادانی خودمان پرداخت  شمایل سازی

  

  سایه گذشته

ه طور ببه تندی دریافتیم، هم  گویا کمر به نابودی ما بستهبا یافتن خودمان در جهانی که 
ودی که برای ناب ینیروهایاز  یدرککه بد نیست شخصی و هم چون یک جامعه و همبودگاه، 

 برای آموختن دانش راستینی خواستیهر انسانی  از این رو .داشته باشیم، ما آراسته شده
یده، را پیش کش یاژهیودشواری این جستار همیشه  دین در رابطه بادرباره جهان پیدا نمود. 

که هیچ گونه  خوانندیمروضه  و حقیقت داشتن اصولیدر باره درستی  هانید یهمهچون 
منبر  اصولیدرستی حقیقت داشتن و درباره  هانیدد. در واقع، ننداربرای آن گواه و شواهدی 

ت جس«همان . این نیست باورکردنیبرای آن و مدارکی هم که حتا هیچ گونه گواه  روندیم
  است. ٢کیرکگارد ١دیمی نظریه اعتقاداتدر  »زدن

 یهمه؟ بپندارید شودیمدانش درباره جهان ناپدید گردد، چه  یهمهاگر ناگهان 
ردا ، با بدترین حالتی نادانی و گیجی بامداد فهاانسان نوشتن کتاب)در زمان  -شش میلیارد(

 هاآنسر و دم  میدانینمباشند، ولی  آنجاما هنوز  یهاانهیراو  هاکتاب. نداز خواب بیدار شو
خود را از یاد برده باشیم. نخست  هادندانکجاست. حتا چگونگی راندن خودروها و شستن 

وراک و ساختن جان درباره خ مسئولیتیخواهیم رفت؟ خوب،  هادانشدر پی کدام یک از 
بسیاری یر و تعمآشنا شویم. ما باید در باره به کار گیری  هاآندوباره با  پناه داریم که ناچاریم

اولویت  هم چنینخودمان دوباره یاد بگیریم. یادگیری زبان نوشتاری و گفتاری  هانیماشاز 
برای بدست آوردن  هامهارتدن این کارآزمودگی و دارد، بدست آور ییباالو برتری 

                                                 
1. leap of faith 

2. Kierkegaard (١٨-١٨١٣۵۵) فيلسوف دين دانمارکی 
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دیگر ضروری است. در این روند بهسازی انسانیت خودمان، آیا ارزشی  یهایکارآزمودگ
اگر نه هر آیاست؟ یا رستاخیز داشته است؟  بودهعیسا باکره مادر خواهد داشت تا بدانیم 

ن یاد بگیریم؟ با خواندباید را دوباره  هاقتیحقچگونه این  داشته باشند حقیقت هاآن
از ندی همانچیزهای شگفت انگیز  یهاکتاب؟ گشت و گذار ما در قفسه آسمانی یهاکتاب

باوری، یک جفت  ٢بانویایزد، ١که ایسس »واقعیت«مانند این  -کندیمرو را دوران باستان 
یک چکش دارد و  ٣که تور میریگیم. با خواندن بیشتر یاد پوشیده استگاو  شکوهمندشاخ 

. ما در جهان زبانی مانند چنگال بااست اسب، سگ و یک اژدها  ٤جانوران مقدس مردوک
کی یاد  از سوی دیگر؟ ٦یا شیوا ٥هوهباید کدام یک را باالتر بگذاریم؟ یدوباره ساخته شده 

 گسار شدهسن خواهیم گرفت که رابطه جنسی پیش از ازدواج گناه است؟ یا که زناکاران باید
درباره  هم چنین؟ شودیموارد  ٧یاخته تخمکشته شوند؟ یا روح در زمان باوری و لقاح به  و

 هاستکتاببقیه از غیر  هاکتابکه یکی از  کنندیمکه آغاز به جار زدن  افراد عجیب و غریبی
  ، چه فکری خواهیم کرد؟نوشتهآن را و به راستی آفریدگار جهان هستی 

دادن به خوراک و  سروسامان پس از -معنوی هست که  یهاقتیحق گمانیب
ر دامروزه و است که  ییهاقتیحقیاد بگیریم و این  هاآندوباره درباره  میخواهیم -پوشاک

، بر . چگونه شدنی است، برای نمونهمیاگرفتهیاد کاستی ناقص و با را  هاآن شرایط کنونی
دیگر را دوست داشت؟ بپندارید،  یهاانسانترس و سرشت خویش چیره شده و به سادگی 

 بارتعبه ، که چنین روندی از دگرگونی شخصی هست و ارزش دانستن دارد؛ در این هنگام
ینخوردیا  مفاهیمدانش یا درک و دریافت از  ییهارشتهیا  ییهامهارت چیزی هست،دیگر 

شخص  یک برای تغییربه راستی و به طور حقیقی زمینه را که وجود دارد در دسترس  ییها

                                                 
1. Isis يکی از خدايان مصريان باستان 

2. Goddess خدای مؤنث يا الهه 

3. Thor از خدايان نخستين ژرمنها، خدای جنگ 

4. Marduk خدای بابلی، خدای خورشيد و توفان، و سپس خدای خدايان گشت 

5. Yaweh خدای يهوديان 

6. Shiva يکی از خدايان بزرگ هندو خدای ويرانی و باروری 

7. zygote 



 
 
 

  پایان باور قلبی
 

 

٢٨

 وچراچونبدون  در این صورت. کندیمفراهم  ستدار دیگرانبه دو تفاوتیببدخواه یا  ،ترسان
ند بندی چ راهدر این . چه بسا ، حتا به بهای جان خودبرای دانستن درباره آن بشتابیمباید 

یر، آزمون ناپذ یهاآموزههمانند انبوهی از ولی  -یابیمسودمند بنیز را  آسمانی یهاکتاباز 
نخواهد وجود  هاآنبه دوباره  دادن وپربالخردمندانه برای و دلیل به روشنی هیچ پایه 

 ٢اووید ١یھایسیدگردکنار با توجه در ، آسمانی یهاکتاب، قرآن و بدون هیچ شکی. داشت
  خواهند گرفت. آنجامصری ٣کتاب مردگانو 

هیچ فرنود و دلیلی  میدانیممقدس  امروزه آن راکه  آنچهکه بیشتر  نجاستیانکته 
. اگر بتوانیم جهان را از نو اندرفتهیممقدس به شمار  در زمان پدران ما اینکهندارد مگر 

آمده در  آزمون ناپذیر اصولپیرامون  هاانسانزندگی  یدهسازمانکنش و عمل بسازیم، 
و به طور حتم امکان  گمانیب -این اصول که هیچ مردن و کشتن برای  -باستانی  یهاکتاب

یازمبها آنبودن  ناممکن، چه چیز ما را از درک اینک در این ساعت پس. ن، ندارددتوجیه ش
  ؟دارد

ه معنا به زندگی انسان، به جوامع (دست کم ب بخشیدنبا  ینکه د اندگفتهبسیاری 
به طور  باشند.همبستگی داشته تا  دهدیماجازه ) هستند یگانه یآیینکه در زیر  ییهاآن

ال اشغ یهاجنگبه همان اندازه برای دین باید  و با این حساب تاریخی این درست است
. ولی در کارایی شودیمبرای روزهای شادی و عشق برادری اعتبار داده اعتبار داد که  سازی

کم بالقوه،  دست ،یهاجنبهجهانی که هم اکنون هم متحد شده از  - جھان نوینآن بر 
دینی  یهاشهیاند - دارگیروا یهایماریباجباری  یهاتیموقعاقتصادی، محیطی، سیاسی و 

دس مقبودن  گذشته به دلیلاست. گذشته ما  و ارتجاعی گراواپسکی خطرنا یگونهبه 
 ،چیزهایی کهو  میادهیجنگ هاآن دور انداختنکه برای  فراوانی هست یو چیزهانیست 

حقوق آسمانی  یم:دبرنگر هاآنهرگز به سوی روشن  شعور و آگاهی با کمک، امیدواریم

                                                 
1. Metamorphoses چامه ای که درباره اسطورههای آفرينش میباشد 

2. Ovid (١٨ ميالدی - ۴٣ پيش از ميالد) چامه سرای رومی که يکی از سه رکن چامه سرايی التين میباشد 

3. Book of the Dead  کتابی درباره خاکسپاری مردگان از ١۵۵٠ پيش از ميالدی تا سال ۵٠ پيش از ميالد به کار میرفته

 است
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 یهانمودنسیاسی، عقیم  یهااعدام، یداربردهشاهان، فئودال، سیستم طبقاتی کاست، 
 انداختن، دوئل برای آبرو، اسیر یهاخرسرا به جان  هاسگ، گانزند یکالبدشکافاجباری، 

از کودکان، قربانی نمودن انسان و  یکشبهره، ١کمربندهای نجابت، آزمایش ایزدی یا ور
تحریم بر پاد و ضد جلوگیری از آبستنی و  ،٢، قوانین لواطیخوارآدمجانوران، سنگسار کافر، 

گر ا است و طوالنی و دراز بسیاراین سیاهه کمابیش  -انسانپرتوتابی به  یهاشیآزما
خگوی به گونه سر راست پاس هانید که سوءاستفادهنسبت  به طور قطع گسترش داده شود

اال در بکه  یاسوءاستفاده، کمابیش هر نهیهرآ .است تینهایبو  کرانیبکمابیش  ندآن هست
برای جستجو و درخواست مدرک و شواهد  یحالیبو  بی حسیوابسته به  تواندیم گوشزد شد
. خوردیمپیوند  یانشدهو نقد ه نسنجید در هر دینتعصب فالن یا بهمان  بهباشد که 

قابل  -است انسانی مقدسیک سنت  یاگونهبه  مذهبیاین اندیشه که باور قلبی ، اینربناب
با کمبود چنین و هم بسیار ادعاها  به همراه ،مینیبیماکنون به صورتی که هم تشخیص، 

مورد  شیهاهدف یهمهتا برای است،  دیوسیرت اندازهیب یراستبه -و مدارک هانشانه
یک  ،انانساز نیروی مغز  قطعی سوءاستفاده ی نمایشگرمذهبباورهای  .قرار گیردقدردانی 

 آنچهیک نقطه نابودی فراتر از - دهدیمو شکل ا ریخت ر یرهنگگمراهانه فبی خردی  جور
سلی . زمانی که به هر نکرده استاثبات بودن آن را و غیرممکن گفتگو خردمندانه نشدنی 

در گذشته که موضوع این و درک ما را از دریافت ، شودیماز نو به جای چیز دیگری، جا زده 
  .سازدیم، ناتوان بوده یگریوحشوسیاهی و دستخوش رچه اندازه جهان ما 

  
  

                                                 
1. Trial by ordeal 

2. The divine right of kings, feudalism, the caste system, slavery, political executions, forced 

castration, vivisection, bearbaiting, honorable duels, chastity belts, trial by ordeal, child labor, 

human and animal sacrifice, the stoning of heretics, cannibalism, sodomy laws 
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  بهشت وزنه

مردان و زنان، کسانی که آینده گونه انسان را بر پایه  یهاکنشبه  درنگیبجهان ما 
یب، اندازندیم، به خطر بردهیمکه نباید از آموزش آموزشگاه ابتدایی جان بدر  ییهاشهیاند

ود خباستانی  یهاافسانههنوز برای  هاانسانکه بسیاری از این .شودیمگذشته و تسلیم  الیخ
 به اینما  دلبستگیاست و  آورجهیسرگ ی،همان اندازه ترسناکبه  دهندیمرا به کشتن 

بشر  یگونهسرانجام  تواندیمکه  رویدادهایی برابر، ما را در رومیانه، خواه تندرو یا هاافسانه
خشونت  امروزه همان اندازه خاستگاه هانیدهر آینه،  .داردیمنگه  خاموشنابود سازد، را 

(یهود بر پاد  ١در پلستین اخیر یهاکشمکش .اندبودهدر گذشته  یادورهدر هر هستند که 
وکس ارتد یهاصربکاتولیک؛  یهاکرواتارتدوکس بر پاد  یهاصربمسلمانان)، بالکان (

)، کشمیر کاتولیک ضدبر پاد مسلمانان بوسنی و آلبانی)، ایرلند شمالی (پروتستان بر 
(مسلمانان بر پاد هندوان)، سودان (مسلمانان بر ضد ترسایان و روح باوران)، نیجریه 

 یهاییوداب(مسلمانان بر پاد ترسایان)، سریالنکا ( ترهیار(مسلمانان بر پاد ترسایان)، اتیوپی و 
قفقاز (روسی و  مور)تی تامیل)، اندونزی (مسلمانان بر پاد ترسایان یپاد هندوهاسیالنی بر 

تنها  ٢ارتدوکس) یهایارمنارتدوکس بر پاد مسلمانان چچنی؛ مسلمانان آذربایجانی بر پاد 
 کارآش و مسبب دین مایهبه معنای واقعی ، نجاهایادر  .استشمار کمی از موارد درخور اشاره 

، مانند به دلیل ماهیت خوداین رخ دادها،  .استمرگ در ده سال گذشته  هاونیلیم
 واندیشه پس از مرگ  یدادهایرودرباره  .باید ما را بیدار سازد واروانهیدروانی  یهاتجربه

را ناچار کن  هاآنسپس  را به مردم یاد دادهناهمگون، ناسازگار و غیر قابل آزمون  یهاالیخ
م ههمان چیزی است که و نتیجه آن، درست با منابع محدود، کنار هم زندگی کنند. پیامد 

                                                 
1. Palestine امروزه بيشتر آن را به نام فلسطين میشناسند 

2. the Balkans (Orthodox Serbians v. Catholic Croatians; Orthodox Serbians v. Bosnian and 

Albanian Muslims), Northern Ireland (Protestants v. Catholics), Kashmir (Muslims v. Hindus), 

Sudan (Muslims v. Christians and animists), Nigeria (Muslims v. Christians), Ethiopia and Eritrea 

(Muslims v. Christians), Sri Lanka (Sinhalese Buddhists v. Tamil Hindus), Indonesia (Muslims v. 

Timorese Christians), and the Caucasus (Orthodox Russians v. Chechen Muslims; Muslim 

Azerbaijanis v. Catholic and Orthodox Armenians) 
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قاطعی  قیقتح. اگر تاریخ هیچ گونه بسآتش: یک چرخه بی پایان از کشتار و مینیبیماینک 
 یاهگونگواه به مدرک و برای و ناکافی را آشکار سازد، آن این است که خواست نابسنده 

ه این کشتار همگانی را ب یافزارهاجنگ سامانمند بدترین چیزها را از ما بیرون کشیده است.
  از آن بیرون خواهید کشید.نابودی تمدن را  راهنمایو  بیفزاییددستگاه بسیار دقیق 

، »گذاشته شودو احترام ارج «هند و پاکستان باورهای دینی ناهمگون باید به اگر 
در دست  بگوییم؟ میتوانیمچه ، هاآنمیان  یاهسته ١درباره سیاست پذیرش خطر

 در حالی - ماندینم هاکشور و ضعیف گر دیپلماسی بدانتقادی مهیچ مذهبی های پلورالیست
یک افسانه زاده شده است. بیش  خردانهیبکشمکش از برداشت  سراسر اینبه راستی،  که
ستان و هندوجداسازی  برایکه کشته شدند دینی افراطی انسان در کشتار  ونیلیمکیاز 

ر دپیوسته از خونریزی ، سه جنگ رسمی داشتهدو کشور این از آن زمان  .دادرخ پاکستان 
 یاهسته افزارجنگبا  دیگر برای نابودی هم توازنو اکنون در  رنج بردهمرزهای مشترک 

که تند ناسازگار هس »!ییهاتیواقع«در باره  این دو کشور تنها به این دلیل ساده که هستند،
چنان  هاآنگفتمان  هم چنین است. یخیال ٢بابانوئلگوزن مانند  هاتیواقعاین از  یکهر 

را درک م بدون یدر حد خودکشی برای این جستارهاو شوقی  شوربا است که توان بسیج 
بر سر و متضاد به ظاهر بر سر زمین است، ولی ادعاهای ناهمساز  هاآندارند. کشمکش 

که هند و پاکستان  یهر آینه، تنها دلیل .باشدیمآنان  یهانیدتفاوت  مستقیمکشمیر پیامد 
 .تحمل کندرا هندو  باورهای تواندینم یاسالمباورهای دو کشور جدا هستند این هست که 

هندوها  مرهروز کنشمانند  اللهبرای یورش به  دیگری راه توانیمبه سختی  از دیدگاه اسالم،
ینمدر این جهان  جنگندیمکه در واقع این مردم بر سر آن » زمینی« .یافتدر آن سوی مرز 

و حریمی که در گفتگوهای سیاسی  هایسرسپردگاین  که . کی درخواهیم یافتپیدا کرد توان
 کنشهیراز  ترکوچکبسیار چیزهای سخن گفتن درباره جلوی ، حتا میدهیمباور قلبی  هبخود 

  ؟ردیگیمرا  هاانساندن سرچشمه پربار خشونت در تاریخ کر
  

                                                 
1. Brinkmanship کنشی که، برای تهديد يک هماورد به واپس نشينی، موقعيتی را به سوی جنگ میبرد 

2. Santa's reindeer 
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. زنان جوان در زیر شدندیمبا شمشیر سوراخ  خویشکودکان چشم  در جلویمادران، 

. شکم شدندیم، سپس... در آتش انداخته شدیمتجاوز  هاآننور روز برهنه شده و به 

دار پاره شد، جنین او بر نوک شمشیر، جنبان، به آسمان بلند شد و سپس در آتشی رزن با

  )۸پرت شد. ( دیکشیمکه در سراسر شهر زبانه 

  
ه در ماجرایی ک نه است یوسطقرونادبیات انگلیسی  داستانی دراز سخنان نه این 
است. دلیل این رفتار، اقتصادی نبوده، نژادی هم  خودمان. این جهان رخ داده ١میدل ارت

میان هندوها که  کندیمرا توصیف خشونتی درباره نبوده و سیاسی هم نبوده است. بند باال 
. تنها ناهمسانی میان است دادهرخدر هند  میالدی) ۲۰۰۲( ۱۳۸۰و مسلمانان در زمستان 

ماه در آن  یهاآشوب یرهیزنج. در این استخدا آنان درباره  باورها و اعتقادات، هاگروهاین 
 ٢پلستینی-اسراییلی یهایریدرگنزدیک به نیمی از افرادی که در -بیش از هزار انسان آزگار 

 را در هااحتمال، استاد کوچکی داع هانیاتازه  مردند. -در بیش از یک دهه کشته شدند
زندگی پس  درباره هایپاکستانکه بیشتر هندیان و  با در نظر گرفتن آن چیزهایینگر بگیرید. 

یم تناباجرقابلیغمیان هند و پاکستان کمابیش به نظر  یاهستهجنگ ، از مرگ باور دارند
 مانند این موضوعاین موقعیت تنها به غرب نگاه گفته است،  ٣. ارونداتی رویدیآ

اعتماد  یاهسته به بمب مجهزبه سیاهان  توانینم«باور دارد است که  امپریالیست سفید
مجهز است. شاید کسی بگوید که به هیچ گروه از مردم  خودیباین یک اتهام ) ۹(» نمود.

کرد، ولی نادیده گرفتن نقش بی ثباتی » اعتماد«به طور کامل  توانینم، یاهستهبه بمب 
امید  میتوانیمتنها و هم ریاکارانه است. بی مسئولیتی هم  کندیمبازی  قارهشبهدر  هانیدکه 

را در سیلوهای خودشان برای زمانی  هاموشکداشته باشیم که نیروهای سکوالر و خردمند 
  شود. حلاین درگیری سرانجام بتواند  ترژرف یهالیدلنگه داشته، تا 

                                                 
1. Middle Earth بخشی از جهان در داستان خيالی تولکين، ارباب حلقهها 

2. Palestinian فلسطين 

3. Arundhati Roy (١٩۶زاده ١) بانوی داستاننويس هندی برنده جايزه بوکر 
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ویژه، جدا  یسوءاستفادهکه آموزه اسالم را برای  در حالی که نگر من این نیست
برای  نگهبدون لاسالم نماینده یک خطر  نیست که در این گام از تاریخهیچ شکی ولی سازم، 

نیازی به گفتن ندارد، بسیاری از  .باشدیم یکسانبه طور ما، مسلمان و غیر مسلمان  یهمه
همان گونه که خواهیم دید، بهر  .مداراگر هستند هایخودبا غیر خردگرا و  در کلمسلمانان 
 یااندازهتا  ۴. در بخش باشددین آنان  برخاسته از بعید استنوین،  یهایخوبحال، این 

ه به آن باور داشت به راستیکه  حدییعنی، تا  -آموزه اسالم  پیروانادعا خواهم نمود که 
 آشکار شده کهبیش از پیش هر آینه،  دشواری پیش خواهد آورد. هاانسانبرای ما  -باشد

خ نیست. پاس» تندرو«دارای مرزی با باورهای مسلمان  جوریمسلمان هیچ ایمانی  تعهدات
هیچ شکی بر جا نگذاشت که شمار  ۲۰۰۱سپتامبر،  ۱۱مسلمانان جهان به رویداد 

شهادت باور دارند. ما ناچار، در پاسخ امکان سده بیست و یکم به  یهاانسانچشمگیری از 
د . این کمابیش ماننادیمد» تروریسم«، اعالم جنگی به و غیر محتمل به این واقعیت دور

اسی و اسدلیل بنیادی است که  یبنددستهخطای است؛ این یک » قاتل«اعالم جنگ به 
خشونت انسانی نیست، بلکه  خاستگاه. تروریسم سازدیمما را تاریک و مشکالت دشواری 

 ١است. اگر اسامه بن الدن هاانسانخشونت در میان  یهاانحرافو  هایروتنها یکی از کژ 
قساوت انجام شده ، گشتیمنابود  ییهاموشکبا  ٢رهبر کشوری بود و کانون بازرگانی جهانی

ه شود گفت اینکهبدون  باید بی خیال آن بشویم. رفتیمبه شمار  جنگ اعالنسپتامبر  ۱۱ در
  مقاومت کردیم. »جنگ«پاسخ به  دردر برابر وسوسه اعالم جنگ 

تنها از اید ب» تروریسم«که دشواری ما با خود اسالم است و نه با پی بردن به اینبرای 
امه چرا باید کسی مانند اس .کرداری دارندمسلمان چنین  یهاستیترور چراخودمان بپرسیم، 

بوده، نه قربانی و متوهم کژ انگار نه ، بوده سوادیبنه ، بوده کسی که نه بی چیز-بن الدن 
 داشته باشد یشناختروان اختاللشخصی یا  کینه آشکاراین گونه  -پیشین یورش غرب هست

ندیده،  گاهچیهکه  یمرد، زن و کودک یشماریبتعداد کشتار و نیت قصد خویش را با که 
پاسخ  ؟مرسوم بوده استانسان زمان غارنشینی قساوت آن در نماید که  ییهاسهیدسوقف 

                                                 
1. Osama bin Laden (١٩۵۵-٢٠١١) تروريست مسلمان عربستانی 

2. World Trade Center 
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بردبارانه بارها از سوی خود بن الدن به  اینکهچون تنها برای -به این پرسش آشکار است 
یم آنچه به به راستیگویایی گفته شده است. پاسخ این هست که مردانی چون بن الدن 

به  ١به درستی قرآن باور دارند. چرا نوزده مردکلمه به معنای واقعی  هاآنباور دارند.  ،ندیگو
متوسط زندگی خودشان را در این جهان با امتیاز کشتن هزاران  یطبقهخوبی آموزش دیده، 
چون باور دارند، چون چنین کنند یک راست به بهشت  ؟زنندیمتاخت نفر از همسایگان ما 

ا بدرباره رفتار انسانی یافت شود. چرا  یابسندهروشنگری کامل و  به ندرت. بسیار روندیم
  ؟میکنیمنگاه  روشنگریتوضیح و این  بی میلی به

ن امه ببا اس هاآمریکاییست که بیشتر در این میان ه، چیزی میادهیدهمان گونه که 
اندیشه د نیز مری آمریکاییان ، شریک هستند. ماجهان اسالم ربا و بیشتر، نوزده هواپیماالدن

کنش که  شودیمگمان چنین در اینجا نیز  .هستیمبدون مدرک  خیالی یهاگزارهپذیرش 
شواری است. این د -ضروریحتا - قابل توجیهبلکه  شپذیرنه تنها قابل زودباوری پرخطر 

یمپستی  یهانامهدر  ٢زخماهیسو آزار رسان تر از باسیل  ترژرفاست که به طور چشمگیری 
ما را  -مدرک و اعتقادات بدون وجود باور درست بودن - دینیبه باور ما . سرسپردگی باشد

یافتن ، سازدیمناتوان  امروزی ندرگیری در جها یهاعلتیکی از فراگیرترین  نامبردن از 
  .که جای خود دارد حلراه

  

  ی مسلمانهاتندرو

د، در واقع در آن افراطی هستن» تندرو«که مسلمان  یاگسترهاست تا  یارزشمنداین موضوع 
ی ظاهری امعن برای یفشانجاندر  هاآنخویش تندرو هستند.  دیندر  هاآنروشن گردد. 

ه و پیامبر است) تندرو بود یهاکنشو  هاگفته(ادبیات گفتاری که درباره  ٤و حدیث ٣قرآن
و فرهنگ سکوالر با اخالق و  رویمیانهکه باور دارند  سازدیمرا به اندازه افراطی  هاآن این

                                                 
1. The nineteen hijackers نوزده نفری که ترور ١١ سپتامبر را انجام دادند 

2. Anthrax نگر يورش توريستی است که در آن نامهها به سياه زخم آلوده شده و گيرنده را آلوده میساخت 

3. Koran 

4. Hadith 
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 فرهنگ غرب سرایتتندروهای مسلمان مطمئن هستند که  سالمت روح ناسازگار است.
 در راه سدیناباوری ما هم چنین هر گاه  هاآن. سازدیمزنان و کودکان آنان را از خدا دور 

زان سواحساسات است. این  نابودیکه شایسته  نندیبیم یگسترش اسالم باشد، گناه بزرگ
ندرو ده است. بیشتر مسلمانان تنش فروکاست» بیزاری«متعارفی به  فهمدر هیچ  متفرقه

ش با در سنج هم چنین،. اندنداشته یدیدار آمریکاییهرگز در امریکا نبوده یا حتا با یک 
) ۱۰. (ندادهیدامپریالیست غربی  کمتری از در گوشه و کنار جهان آسیب وضعیت متعارف

. همان گونه کشندیمناپاکی رنج ترس آلودگی و از گویا آن گونه که پیداست باالتر از همه، 
ایه این پستی بر پ - اندگشته »و خواری پستی«وسواس حس  دچار هاآنگفته شده،  بارهاکه 

که ارباب  نندیبیمرا  ییمردم گناه دوست بدون خدا هاآنواقعیت که تمدن آنان از پا افتاده، 
این احساس نیز فرآورده دین آنان است.  .گذارندیمکه دست بر آن هستند هر چیزی 

بی  که از ضروریات زندگیفرد تهیدستی را ندارند مسلمانان تنها حس خشم شدیدی مانند 
یان که وحشبوده برگزیده  یهاانساندارند انگار که خشم شدیدی  هاآن. است بهره گشته

پس  .ندارد یو کسرهیچ کم  ،. اسامه بن الدن خواستار چیزی نیستاندشدهبر آنان چیره 
 دولت. حتا درخواست او برای یک خواهدینمرا در جهان ثروت توزیع برابر ؟ او خواهدیمچه 

-که به همان اندازه برخاسته از احساس ضد رسدیمفلسطینی به نگر یک اندیشه دست دو 
(نیازی به گفتن نیست  است هاینیفلسطبا احساس همبستگی از برخاسته که است یهود او 

آن گونه که پیداست  .)باشدیمنیز فرآورده دین او  همبستگییهود و -که این احساس ضد
 شبه گمانآنچه  ازو یهودی) در زمین مقدس اسالم و  آمریکاییکافران (نیروهای از حضور او 

ناب  یهاتیشکا دردها و هانیا. بردیم را بهرهبیشترین سرزمین آرمانی صهیونیست است، 
  اگر او تنها از ما بیزار بود.بسیار بهتر بود ، جوانب یهمهبا توجه به خداپرستانه است. 

یک حس آشکار انسانی است و روشن است که بسیاری از و کینه ، بیزاری گمانیب
 را کهچ استآن باز هم باور قلبی سرچشمه  نجایامسلمانان تندرو این حس را دارند. ولی در 

. تنها ناهمسانی کنندیمدینی تعریف  یهااصطالحهویت اخالقی خویش را با  هاانسان
چشمگیر میان مسلمان و غیر مسلمان این است که غیر مسلمان اعالم نکرده که به الله و 
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د این احتمال وجواسالم یک دین مسیونری است:  .باور دارد پیامبر او به عنوانبه محمد 
را جان  جوزهیستجهان مسلمان ، ییگرایملنژادپرستی یا حتا  یهاآموزهاز  یاشالودهندارد که 

احتمال باشند، ولی کمابیش  گرایملهم نژادپرست و هم  توانندیم، مسلمانان نهیهرآبخشد. 
ناگزیر، و - دشوآیین به اسالم بزرگ تغییر دگرگونی دستخوش که اگر غرب به  بسیار دارد

مسلمانان به » بیزاری«بنیاد  -های یهود در سرزمین مقدس را کنار گذاردهمه دلبستگی
  )۱۱( .شودیمسادگی ناپدید 

تن رک و بی پرده از تمنای رف زده، دست به خشونت و قساوتبیشتر مسلمانانی که 
برای شدن  »تشویق«ناموفق،  یانتحار گذاربمب. یک فلسطینی اندگفتهبه بهشت سخن 

برای  خواستمینم«، دیافزایم. وی دهدیمشرح » عشق به شهادت«یورش به بنی اسراییل را 
، به گمان خود شهید، نتیجه ١آقای زیدان» شهید بشوم. خواستمیمچیزی انتقام بگیرم. تنها 

 اومرگ  نکهایهستند. با توجه به » بهتر هاعرباز بیشتر «یهود  کنندگاناشغالکه  ردیگیم
یمکه یک شهید  شودیم، به پرسشگر خود یادآوری اندازدیمو زحمت را به رنج  اشخانواده

ا فرا خواهد ر اشخانوادهبهشت برگزیند. او مطمئن است که  به بردنهفتاد نفر را برای  تواند
  )۱۲خواند. (

  
 طرتفبگویند، این خود دین نیست بلکه تا همان گونه که گفتم، مردم با ایمان گرایش دارند 

و بدیهی آشکار آن را ولی . شودیم ییهاخشونتپست انسانی است که مایه برپا نمودن چنین 
سن و سال دار پژوهشگران سوزاندن زنده برای  یازهیانگ توانندینمکه مردم عادی  دانمیم

مگر  بگیرند نشخویش را جسخت فرزندان ، یا مرگ )۱۳(داشته قرآن دشنام به  برای نابغه
جهان  یهانیدباور داشته باشند. چون بیشتر  سرشت گیتیدرباره  ناممکنی به چیزهای اینکه

، پیش مودنبتوان آزمایش و بازبینی را مکانیسم معتبری که با آن هسته باورهای خودشان 
 یالهیبق یهانهیکخرافات و  یبرارثکوم به محنیز  باورمنداناز  یاتازه، هر نسل کشندینم

، گیبه زند عشقسخن بگوییم،  انساناگر بخواهیم از پستی فطرت  نیاکان خویش هستند.

                                                 
1. Mr. Zaydan 
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گو نداریم، باید در باالی سیاهه گفت هاآنکه هیچ مدرکی برای  ییهاگزارهکشتن و مردن برای 
  باشد.

چ پیوند هی بسیاری از کسانی که در جایگاه رهبری کشور ما هستند خواهند گفت که
نیست. بهر روی، آشکار است که » تروریسم«میان آیین اسالم و و مستقیمی سر راستی 

آیینی خویش از غرب بیزار هستند و قرآن به چنین بیزاری  یهاگسترهمسلمان در بسیاری از 
این  ییهافرمانکه قرآن  شودیممسلمان گفته » هایرومیانه«از سوی  بارها. دهدیمفرمان 

د این خود قرآن را بخواند تا ببین بایداست. ولی هر کسی » دین صلح«گونه نداشته و اسالم 
  درست نیست:

  
 تجهنم اس گاهشانیجا .ریسخت بگ هاآنبر و  ! با کافران و منافقان جهاد کنامبریپ یا

  )۹:۷۳. (قرآن دارند یچه بد سرنوشت و

  
 دیبا هاآن !دیکن کاریپ ،ترندکینزدکه به شما  یبا کافران ،دیاآورده مانیکه ا یکسان یا

  )۹:۱۲۳. (قرآن است زگارانیخداوند با پره دیاحساس کنند و بدان خشونتدر شما 

  
 یهدرج مانبه هفرهنگی که  تحقیرد مگر نکن کمکی توانندینممسلمانان مذهبی 

ک دینی است، یکه  یادرجهبه  بخشی از فرهنگ غرب؛ نیز استکفرآمیز بودن سکوالر 
در هر سیمایی از وحی که با این حال  نیز هستفرآورده از وحی (یعنی مسیحیت و یهودی) 

غرب از ثروت و قدرت مادی امروزه . این واقعیت که شودیمدر نگر گرفته از اسالم  ترنییپا
مند است، از سوی مسلمانان متعصب چون بسیار فراتر از هر ملتی زیر سلطه اسالم بهره

 وچون یک فراخوانی پیوسته هم  یوضعیت چنینو  دیآیمبه شمار  شیطانی یانحرافو راهی گم
یعنی، تا جایی که او باور دارد -تا جایی که شخصی مسلمان است  .است جهاد هبدعوت 

هر زن و مردی  -و قرآن آن را به طور عالی شرح دادهبوده تنها راه درست به سوی خدا اسالم 
یمحس  مسلمان. افزون بر این، ندیبیمپست  داشته باشد راکه در درستی باورهای او شک 

ه خطر برا جاودان کودکانش و سعادت رستگاری در جهان  یچنین کافران وجودکه تنها  کند
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و فرزندانش زندگی خود  یهایمشخطتدبیر و چنین مردمی اتفاق  بر حسب. اگر اندازدیم
ز سوی ا خشونت تحمیل شده لیپتانسگویا باز هم احتمال از میان رفتن را طراحی کنند، 

این دلیلی برای آن است که چرا پیشرفت اقتصادی و  .ندارد وجود شخص مسلمانباورهای 
آموزش و پرورش، بدون در نگر گرفتن چیز دیگری، برای درمان خشونت دینی بسنده 

 شتن و مردنکمتوسط آماده  از طبقه ی فرهیخته وبنیادگراهاشکی نیست که بسیار از  نیست.
در جهان توسعه  اندگفتهران و دیگ) ۱۴( ١. همان گونه که ساموئل هانتیگتنهستندبرای خدا 

  ست.نی هاداو بی سو هامتعلق به ندار یدینی جنبش یبنیادگرای به طور کلییافته، 
، ما تنها باید کندیمبرای دیدن نقشی که باور قلبی در پرورش خشونت اسالم بازی 

: پاسخ. نمایندبه بمب تبدیل را  خویش خواهندیمبپرسیم چرا این روزها این همه مسلمانان 
و استعماری  یکشبهره. در تاریخ دهدیمچون قرآن چنین کنشی را مانند فرصت شغلی نشان 

چیزهای پیشینه این  یشک چیهیب هرچند( است گفته نشدهاین رفتار چیزی درباره غرب 
). شهادت و جهاد را از باورهای اسالمی کشدیمبسیاری را برای جبران کردن از سوی ما پیش 

، همان گونه که شودیمانتحاری به طور کامل نابخردانه  گذارانبمب یهاکنش و بکاهید
به چشم نابخردانه ، شودیمانجام  که همیشه پس از مردن این افرادهمگانی  جشن و سرور

 یگذاربمبشمار شد که چرا  زدهشگفت توانیمنها تو  بیفزایید؛ این باورهای ویژه را خوردیم
 -»دکاری با تروریسم ندار«اسالم  یهاآموزه. هر کسی بگوید که کم استاین اندازه انتحاری 

ا بتنها  -دارنداسالم  درباره ییادعا چنینکه  ییهاخوانروضهامواج از پر شده ما  آسمانو 
  می کنند. زیباکلمات 

  
ه با مال و جان خود در راه ک یستند با آن مجاهدانین دهیدانیزه ک نینشخانهمؤمنان 

ه با مال و جان خود جهاد کرا  یسانکخداوند  باشندینمسان یک کنندیمخدا جهاد 

 ویکده و همه را خدا وعده [پاداش] نیت بخشیمز نانینشخانهبر  یادرجهبه  کنندیم

 پاداش[. ده استیبخش یبزرگ برتر یبه پاداش نانینشخانه] مجاهدان را بر یلو [داده 
 ] وشودیمب آنان یاز جانب او [نص یه] به عنوان درجات و آمرزش و رحمتک یبزرگ

                                                 
1. Samuel Huntington (٢٠٠٨-١٩٢٧) دانشمند سياست آمريکايی وی برای انگاره برخورد تمدنها بلند آوازه است 
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امبر او از یس [به قصد] مهاجرت در راه خدا و پکهر ... . خدا آمرزنده مهربان است

 د سپس مرگش دررسد پاداش او یبه درآ اشخانه
ً
افران که کچرا ... بر خداست قطعا

  )۹۵:۴-۱۰۱(قرآن . ارندکآش یشما دشمن یوسته برایپ

  
: سازدیما ر دستنیازا ییهاگفته همواره ،عقایداصول  در ترکیب با مطلق یبازشعبده

است. » صلح«به معنای » اسالم«هر واژه  گذشته هانیا یهمهاز اسالم دین صلح است. «
ال هر حه ب هاستیتروراین کنش شده است. پس  غدغنهم چنین خودکشی نیز در قرآن 

واژه بیفزاییم که  میتوانیمتخصصی تردستان، ما  یهاگفتهچنین  به» قرآنی ندارد.هیچ پایه 
بله، آن گونه که پیداست  است.قرآن پدیدار نشده  یهانوشتهدر هیچ جای » ١آلودهبمب «

خودتان را « -چون منعی برای خودکشی تفسیر گردد  تواندیمدر قرآن چیزی گفته که 
از  ۷۶۷هواپیمای بزرگ دارد تا یک کافی اندازه  به ییهاسوراخ) ولی ۴:۲۹(قرآن » دیشکم

  میان آن رد شود:
  

س کدر راه خدا بجنگند و هر  کنندیما را به آخرت سودا یدن یه زندگک یسانکد یپس با

 - م دادیبزرگ به او خواه یپاداش یروز شود به زودیا پیشته کدر راه خدا بجنگد و 

در راه  اندشدهافر که ک یسانکو  کنندیمارزار کدر راه خدا  اندآوردهمان یه اک یسانک

ا ین] دنی[از ا یبگو برخوردار... . دیطان بجنگیاران شیپس با . جنگندیمطاغوت 

  )۷۴:۴ -۷۸(قرآن ... » رده آخرت بهتر استکشه یه تقوا پک یسک یو برا کاند

  
ه کدیده شود این واقعیت  تویرپباالی برای شهادت در  و دعوت زمانی که فراخوان

همزاد کلمه به معنای واقعی  )۱۵( ،گذاردینمتفاوتی  حکومتیاسالم میان مرجع دینی و 
 برای چیرگی و تسخیر : در تراز دولت، خواست یک مسلمانپردیمجلو چشم  ترور قرآنی
 هاییناز سوی خدا است؛ در تراز فردی، متافیزیک شهادت یک پایه منطقی فرمانی ، جهان

                                                 
1. Dirty bomb بمبی که به مواد راديواکتيو آلوده است 
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گفته،  ١. همان گونه که برنارد لوییسآوردیمبرای قربانی نمودن خود برای این هدف، فراهم 
ظامی نیروی سیاسی و ن یریبه کار گبا و یاد مسلمانان  هاشهیانددر «از زمان پیامبر، اسالم 

 متافیزیکدر جایی که بردباری و ناهمسانی ادیان در نگر است،  )۱۶» (پیوند خورده است.
از  تواندیمبه طور ویژه بدشگون است، زیرا شهادت تنها راهی است که یک مسلمان اسالم 
، گذشته و یک راست به هاستانسان یهمهچشم براه روز رستاخیز پر دردسری که  دادگاه

چشم براه رستاخیز و پوسیدن در روی زمین  هاسدهبه جای سپری کردن  بهشت برسد.
به باغ ت یکراسشدن و سپس بازجویی شدن از سوی فرشتگان خشمگین، شهید بی درنگ 

  .شودیماو هستند، برده  به راهچشم » چشم سیاه« یهاباکرهاز  یاگلهکه  یالله، جای
 ییهانوشتهباور دارند،  کالم خدا ظاهریبه معنای بی کم و کاست  هامسلمانچون 

 طرناک بودهخکه شاید  احتمالیبرای هر گونه تفسیر  و شده ارزیابیمانند قرآن و انجیل باید 
، در هاادغامو  و حذف دهایتأکبه همراه شد، خواهد که در آن به کار گرفته  موضوعاتیو  -

شمار ه توجه ب هامسلمانشماری از گرفتاری این نیست که  نقد شوند. -سراسر جهان مذهبی
 برای ببیو سو همین مایه گرفته  نادیدهرا رفتار غیر پرخاشگرایانه قرآن  یهارفرنساندکی از 

دشواری این است که بیشتر  ؛شودیم گناهیب معتقدان غیر انجام کارهای وحشتناک با
راهکار اصالحی  است. با ھمین معنای ظاھری خدا ارگفتمسلمانان باور دارند که قرآن 

قرآن اشاره شود که در آن خودکشی از  یبه خط هاسامه بن الدن این نیست ک ینیبجهان
یمقرار گرفته که  یدیگرپر حجم  یهانوشتهدر کنار  گنگ یگفتهمحکوم شده، چون این 

خ درخور باشد. پاس» دوستان شیطان«تنها چون فراخوانی مستقیم برای جنگ بر ضد  تواند
ی با درخواست سندهای هانوشتهاین افراد از  شیوه خوانشجهان درست کردن  یهاالدنه بن ب

یمدیگر  یهاموضوعو  جستارها درکه سندهایی  نوعیاز همان است،  جستارهای دینیدر 
رایش گدست کم  هاانسانما بیشتر  کهبرسانیم  یامرحلهخود را به  میتوانینماگر  .میخواه

ما نوشته رای ب ییهاکتابآیا خدا داشته باشیم که  کامل در این باره اطمینان عدم به پذیرفتن

                                                 
1. Bernard Lewis 
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 -یم آرماگدون بشمارفرارسیدن روزها را تا فقط باید دست روی دست گذاشته و یا نه، پس 
  اده است.دهمدیگر بسیار بیشتری برای کشتن تا دوست داشتن  یهالیدلچون خدا به ما 

» عیسا،« - یهاواژهدارند که تنها  که بیشتر مردم باور میکنیمما در دورانی زندگی 
های ادعا. باشدت میان خوشی جاودان یا عذاب بیکران ومعنای تفا تواندیم -»١رام» «الله،«

 به دلیل اهانسانکه بسیاری از ما  ندارد یشگفتجای در نگر بگیرید،  اینجارا در  مالکیت
شتن کگاهی نادرست به دالیل  هاآن رستکاربرد د، یا جادویی یهاواژهنابجای این  کاربرد
چگونه  داندیمکه کسی گمان کند امکان دارد که چگونه  .میدانیمدیگری را ضروری انسان 
گفته  طورنیاآسمانی  یهاکتابدر که  آن هم به این دلیل؟ چرخدیمجهان هستی چرخ 

این ون ؟ چاستآسمانی ما خالی از اشتباه  یهاکتاببدانیم که  میتوانیمشده است. چگونه 
از ر پجهان ما را به تندی  ،یشناسشناخت چالهاهیسچنین  .ندیگویمچنین  خودشان هاکتاب

  .کندیم تاریکی و سیاهی
و  بخشآرامکه خردمندانه و آمده دینی ما  یهاکتابدر  نیزالبته، چیزهای بسیاری 

خردمندانه  یهاگفتهنیز  ٤و هومر ٣، ویرژیل٢شکسپیر یهاکتاب یهابرگولی در زیبا است. 
که در این  به الهاماتی مانانیایبهرگز  یو هیچ کس یافت شدهبه فراوانی  بایزو  بخشآرامو 

مده از سوی خدا آ هاکتاباین باور که برخی از  یافته، هزارتا هزارتا نکشته است. هاکتاب
 سیارب یاسندهینورا سر در آوردن از آن دشوار است، شکسپیر که  ییهالیدلاست (چون به 

انسانی، در  یهایریدرگمنبع بالقوه  نیتربزرگ یدهسامانساخته) ما را برای  خوداز بهتر 
ه برای همیشچگونه است که بیهودگی این اندیشه،  )۱۷گذشته و حال ناتوان ساخته است. (

 میپنداریم هاانساناندکی از ما  رگفت که شما شودیم؟ بی گمان آوردینمما را به زانو در 
آن را  تیراس به این شمار اندکباور داشته باشند، اگر چه  هاییبه چیز مجازندبسیار از مردم 

 یلمفکه باور دارند یک  اندآمده انساناز  ییهانسلجهانی را تصور کنید که  .اندنکردهباور 

                                                 
1. Ram 

2. Shakespeare (١۶١۶ زاده ١۵۶۴ -در گذشته) نويسنده بلندآوازه انگليسی 

3. Virgil (١٩-٧٠ پيش از ميالد) نويسنده و چامه سرای رومی 

4. Homer (نزديک ٨٠٠ پيش از ميالد) چامه سرای بزرگ يونانی 
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 است.طراحی نموده را  یاژهیوعلمی  افزارنرمیا یک  شدهساختهخدا  به دست یاژهیو
از  زیآمقابتر، برای تفسیر را گریکدینفر از فرزندان ما  هاونیلیمرا تصور کنید که  یاندهیآ

 تواندیم -هر چیزی  -چیزی آیا  .رسانندیم، به قتل ۹۸٢یا ویندوز  ١فیلم جنگ ستارگان
جهان کنونی که ما در آن وضعیت بیش از  تواندینم، هرحالبهباشد؟ از این  دارترخنده

  باشد. دارخنده، میکنیمزندگی 
  

  مرگ: خاستگاه توهم

یماز میان  با دگرگون شدن، بد یا خوب، سرانجام زیچهمهکه  میکنیمما در جهانی زندگی 
. پدر و مادران سازدیمما را نابود سر فرصت  گویا البتهجهان روزی رسان ما است، . رود

شوهران و همسران در یک آن  .دهندیماز دست  فرزندان پدر و مادر خودفرزندان خود را و 
 هاینک. دوستان با شتاب از هم جدا شده، بدون نندیبینمجدا شده، هرگز هم دیگر را دوباره 

دیدار است. این جهان، زمانی که با یک نگاه کلی با دقت بررسی شود،  ینبدانند این آخر
  .گستراندینمرا در جلو چشم زیان از ضرر و  یاگستردهبیشتر از  چیزی

که  -زندگی کنیم درست کارانه. اگر ما وجود دارد هانیابرای همه  مسکنیولی گویا، 
 -یاشهیکل ، ولی در چهارچوب یک باور ویژه باستانی و رفتارصد در صد هم اخالقی نباشد

، میدهیمجان . زمانی که سرانجام خواهیم آورد، به دست میخواهیممرگ هر چه  پس از
به کسانی که در زمان زنده  آنجاو در  میرویمبه سرزمین پیکر این جهانی را ترک کرده و 

 گاهیاج نیا. البته، بیشتر مردم خردمند و اوباشان به میوندیپیم، میاداشتهبودن، دوست 
، آزاد به ایمان رسیدهخویش را  از شکنداشته و کسانی که در زمان زنده بودن راه شاد 

  کنند. یخوش گذارانو ابد جاودان هستند تا 

                                                 
1. Star Wars 

2. Windows 98 
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انرژی که خورشید را روشن  ١از هم جوشی -غیر قابل تصور یهایشگفتما در جهانی با 
بر روی ور ن رقصزیر این در سال  هاونیلیمتا ژنتیک و پیامدهای فرگشت و تکامل  کندیم

با همه ما  فکری یهامشغله نیتریسطح ازبا این حال بهشت و  میکنیمزندگی  -زمین
یز بهتری است. اگر چ بیوغربیعجبسیار . دارد کارائیببه دریایی  که به سفر ییهاشباهت

از دست دادن چیزهای گمان کند که انسان، برای ترس  توانستیم، شاید کسی میدانستینم
خدا، در اندیشه خویش آفریده  به نام یرا، همراه با دربانو بهشت ، ملکوت اشیداشتندوست
  است.

  
ناکی و او خبرهای ترس دیارفته عادی به دیدار دکتر خود معاینهبپندارید که شما برای یک 

یمدرصد کسانی که با آن آلوده  ۱۰۰که  دیاشدهآلوده: شما به ویروسی دهدیمبه شما 
ل قاب هیچ وجه به. ویروس همیشه جهش کرده به طوری که پیشرفت آن کشدیمرا  شوند

شما را درست  تواندیم، یا هادههنهفته باشد، حتا  یهاسال برای تواندیمپیش بینی نیست. 
برای حمالت قلبی، سکته،  یاهیما تواندیمیک ساعت بکشد. این ویروس ظرف در 

برای  یگریزهیچ راه که  انگارگوناگون، دیوانگی و حتا خودکشی باشد؛ در واقع،  یهاسرطان
خوراک  یهامیرژ- کنندهیریشگیپراهکارهای  در مورد. در کار نیستام پایانی نرسیدن به گ

 یهمهما گر شهیچ یک سودی ندارد. حتا ا -و تندرستی، جداسازی بستر یک نفر از دیگران
اهید مرد، خوباز هم بدون شک ، هزینه کنید پیشرفت ویروس توان خود را تنها برای کنترل

 هم اکنون آغاز شدهاز بدن شما و نابودی  تباهیچون هیچ درمانی برای آن در دست نبوده و 
  است.

 هولی آیا ب -نگرندیمبسیاری از مردم، به این گزارش چون خبر بسیار بدی  گمانیب
 ینیبشیپمانند این  درستبودن مرگ، و حتمی  یریناپذچارهآیا  است؟ خبریک راستی این 

  این ویروس فرضی ما نیست؟ یهایژگیو یهمهنیست؟ آیا زندگی خودش دارای 

                                                 
1. Fusion 
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را  رافپاراگد تا پایان این یشاید شما در هر آنی بمیرید. شاید حتا شما زنده نباش
. اگر آماده در دمی در آینده خواهید مرد و به طور قطع گمانیب، شما اگر این هم نباشدببینید. 

بودن برای مرگ دربرگیرنده دانستن جا و زمانی است که رخ خواهد داد، به احتمال بسیار 
ناگزیر خواهید مرد و این جهان را ترک خواهید شما برای آن آماده نخواهید بود. نه تنها شما 

 یهاقشهن، روابط–شتابی بروید که هر چیز با ارزشی پر بلکه ناچارید با چنان حالت کرد؛ 
همه چیزهای . در حالی که رسدیمبه نگر سراسر چون سراب  –هاییدارا ،هایسرگرمآینده، 

اوردهای و دست هابهره، گویا معطوف باشدگنگ  یاندهیآ بهبه جلو رو ، زمانی که یاین چنین
این  ترمزچیزی نیستند. زمانی که  هاآنکه  کندیم، مرگ اثبات چندان ارزشمندی نیست

 یاگونه، در برآورد پایانی، هیچ دستاوردی از هیچ شودیمزندگی با دستی نادیدنی، کشیده 
  داشت. وجود نخواهد

جور ز یک اهمین زمان در ، بیشتر ما در ضمن انگار که توهین و بدبختی بزرگی نیست
ما خانواده  .میبریمرنج بنامیم  یشیپرروانافسردگی آشکار اگر آن را نخواهیم ، کلیپریشانی 

در و با این حال  برای از دست دادن آن ترسان هستیم، میداریمو دوستان خود را دوست 
 زمانمه چون عشق خود را نثار آنان کنیم تنھادست ما به طور کامل باز نیست تا  نهایت
 خودمانما ای نگرانی و دلواپس بر ،گذشته هانیااز همه  .میگذرانیمخویش را کوتاه زندگی 

خسته نشدند موضوع این از تکرار و پیروان پس از او، هرگز  ١همان گونه که فروید .را داریم
باید با  یا: کرده است پارهپارهکشانده و را به هر سو  هاانسان، تمایالت شدید بگویندکه 

هر  .دکر ینینشعقبتفاوت و جدایی ظاهری خویش به دژ ناپدید شد یا و  ختیدرآمجهان 
نها ت آن گونه که پیداستبه آخرین شدت خود برسد، اگر  ،هاتکانهو  هازهیانگکدام از این 

 پیش پا افتادگی و ناچیزی وجوداز ما  .کندیم را برای ما حکم افسردگیدهان به فرو رفتن 
این زندگی کم و بیش کوشش آشکاری  کردار ما در ینو بیشتر خویش هراسان و ترسانیم

در آن باره نیندیشیم، کمابیش  میکوشیماین ترس است. در حالی که از تسلط  پرهیزبرای 
گمانی درباره آن نداشته باشیم این است که روزی  میتوانیمتنها چیزی که در این جهان 

                                                 
1. Freud 
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ه بخواهیم مرد و همه چیز را پشت سر رها خواهیم کرد؛ و با این حال، به طور متناقضی گویا 
گویا  هاتیواقعچنین چیزی را باور کنیم. احساس ما از  تا نیستهیچ وجه شدنی و ممکن 

  ما به چیزی شک داریم که به هیچ رو جای شک ندارد. شامل مرگ خود ما نیست.
که  کندیمرا دیکته بیشتر آن چیزی  به افراد دهدیمپس از مرگ رخ  آنچهباور به 

ا بکه بر پایه باور قلبی استوار هستند،  ییهانیدین دلیل به همو  درباره این جهان باور دارد
، چنان حس خوب پس از مرگجهان برای پر کردن جاهای خالی آگاهی ما از  یبافالیخ

زمانی  -مرگ نخواهی داشت - یگانه یپیشنهاد دارند. خود، سلطهزیر  پیروانبرای  یسنگین
حتا فکر آن نیز به که در غیر این صورت  دکنیم تعیینزندگی  برخوردی را باکه باور شد، 

  .کردینمذهن خطور 
چه احساسی خواهید داشت اگر تنها کودک شما ناگهان در اثر  ،در نظر بگیرید

ندیشه بستگی به ابه گستردگی  باراندوهدرباره این رویداد بمیرد. واکنش شما  ١پهلونهیس
به  اگرخواهد بود  ترآسان گمانیب دارد. هاانسانپس از مرگ برای  شما درباره رویدادهای

ون خدا او را زود گرفته چو  او فرشته کوچک خداست: «باور داشته باشید هانیاچیزی مانند 
ما اگر باورهای ش.» خواهد بود راهمبهچشم، نزدیک عیسا باشد. زمانی که بمیرم خواستهیم

ونه هر گدانشمندان عیسوی باشد، به ناچار باید  اصطالحبهکسانی مانند این همانند 
به  کیوتیبینتآ مخالفت با تجویزبا  ، یعنی بعید نیست کهکنار بگذاریدمداخالت پزشکی را 

  با خدا شوید. داستانهمکودک، 
میان اسراییل و همسایگان بر سر  یاهستهیا بپندارید، اگر آگاه شوید که جنگی 

مالکیت مسجد قدس درگرفته، چه حسی خواهید داشت. اگر شما یک مسیحی هوادار دوران 
چون یک نشانه نزدیک از برگشتن عیسا به زمین خواهید  باشید، بی شک آن را ٢رستگاری

اگر خبر خوبی در آن نباشد. هیچ  خوردینمآگاهی بدرد شما این جانی  یهاانیزسوای دید. 

                                                 
1. Pneumonia 

2. Millennium-minded Christian  هزار سالی که ترسايان گمان میکنند عيسا برگشته و بر زمين فرمانروايی خواهد

 کرد و دروان فراوانی و رستگاری است
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سر و  مستقیمانکاری در این نیست که پندار یک انسان از زندگی پس از مرگ پیامدهای 
  به این جهان دارد.نسبت راستی بر دیدگاه او 

س از پ آنچهدینی این را در درون خود دارد که اطمینان بسیاری به  رویمیانه البته
، ویژگی یجستارچنین با فرض کمی شواهد از  ،پندارمرگ رخ خواهد داد، نیست. این 

انتقاد از چیزهای نابخردانه (و  دردینی هنوز هم  رویمیانهاست. ولی  یاخردمندانه
در  اینکاز سکوت ما درباره این جستارها،  یهم چون پیامد خطرناک) دیگر باز مانده است.

 ،که شخصی اگر آشکارا درباره بودن جهنم و بهشت شک داشته باشد میکنیمکشوری زندگی 
که  ،کوچکی نیستاین موضوع به راستی  .برای ریاست جمهوری برگزیده شود تواندینم

تا رهبران سیاسی ما از آن آگاه نیست نیاز » دانش«دیگری از  یحوزههیچ  شودیمفرض 
آزمون ک نوع یباید  متحدهایاالتدر پیشه خود باشند. حتا یک آرایشگر مو پیش از بر پایی 

 جنگ و کارگزاری سیاست ملی را برپاساختن توانولی کسانی که اند، رگذبرا  نامهیگواه
یمکارگر  هانسلدر گذر  هاانسانآنان به طور حیاتی بر زندگی  یهامیتصم کسانی که -دارند
دارند نیازی نداشته باشند.  یاژهیوتا پیش از سر کار آمدن آگاهی  شودینمنیازی دیده  -شود

، یا حتا وکیل باشند؛ نیازی ندارند تا روابط جهانی میان اقتصاددانکه دانشمندان سیاسی، 
 از دانش یارشتهگری، مدیریت منابع، مهندسی اجتماعی، یا هر گونه ، تاریخ نظامیهاملت

تنها  هاآن ؛بسته شودباید برای کارایی اداره کردن یک ابرنیروی نوین به کار که را بدانند 
 یاژهیو یھاافسانهر تلویزیون بوده و با ظاهری دباید افرادی کارآزموده برای افزودن تنخواه، 

جیل را که ان یدر گزینش بعدی ریاست جمهوری کشور ما، بازیگر رد کنند. یلیسبرا زیر 
جیل بخواند را شکست خواهد نا تواندینمیک دانشمند موشکی که  گمانیببخواند کمابیش 

ما  بر امور آخرت اندیشیبی خردی و  میاگذاشتهگفت که ما  شودیم ترروشنداد. آیا از این 
  ؟چیره شود

، ما در گمانیبباور قلبی بدون منطق خواهند بود.  بر پایه هانید ریتأثبدون مرگ، 
ست ا زندگی بهتر پس از مرگ همو دین کمی بیش از تو بردباری نداریمبرابر واقعیت مرگ 

  .سازدیمبرای ما که امید 
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  جهان به دور از خرد

رهگستهمان گونه که ما در آخرین بخش این کتاب خواهیم دید، چون و چرای کمی درباره 
یا » معنوی«آن را  توانیمو مناسب، بجا که وجود دارد انسان  یهاتجربهاز  یاژهیو ی
 یهکراناز پربار بودن، فداکار بودن و احساس کمال که از  ییهاتجربه - خواند» عرفانی«

فراتر رفته و از بند دریافت کنونی اندیشه و مغز رها » خویش«هویت کم پهنای ما به عنوان 
یبانه و یگی پر غرور و انحصاری درباره هاادعاهیچ دلیلی بر  ییهاتجربه چنینولی  .شودیم

 نداشتنگه. هیچ دلیل نیست که توانایی ما برای آوردینمبودن یک متن مقدس فراهم  همتا
فناوری و بخش بزرگی از فرهنگ،  یهااستیسبا  تواندینماحساسی و عرفانی خودمان، 

فرگشت ای چنین تجربه باید داشته باشیم، یاندهیآاگر بخواهیم  هر آینه، .نیابدفرگشت 
  .باشدداشته 

این را در خود دارد: دامنه تجربه احتمالی انسان بسیار معنویت ما بی گمان  یهاهیپا
 تواندیم هاتجربهفردیت خودمان رفته است. به روشنی، برخی  یهاتیمحدودفراتر از 

 وار استبینش استمعنوی بر این  کنشدگرگون سازد. هر یکجا دیدگاه یک شخص از جهان را 
 ایهگستردصورت به که  میریگیمبه کار ، دم دیگر تا ی، از دمرا که چگونه ما حواس خویش

ده معنوی به درستی دلپسند بو یهاکنش. بسیاری از نتایج کندیمکیفیت زندگی ما را تعیین 
توجه  ااست ت. ارزشمند و آن را جستجو نماییم ودهبآن  در پی تامدیونیم و ما به خویشتن 

شناختی و مفهومی نیز  به همان اندازهتنها احساسی نبوده بلکه  هایدگرگونشود که این 
یا  مانند ریاضی ییهاآوردگاهدر  ییهانگرششدنی است تا همان گونه که برای ما  هستند.

فردیت  ناهمسان یهاسرشتدرباره  یهانگرشداشته باشیم، شدنی است که  یشناسستیز
تا به کارگیری  ١از مدیتیشن یاگستره، با هافنخودمان نیز داشته باشیم. یک رشته از 

. هزاران سال است کنندیم دییتأانسانی را  یهاتجربه، دامنه و انعطاف ٢گردانروانداروهای 

                                                 
1. Meditation 

2. Psychedelic drugs 
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نامیده » ١من« آنچهخودشان را احساس  توانیمکه مردم عادی  دانندیمکه اندیشمندان 
. این سازندخالی از بقیه گیتی  جدا بودناحساس از  خویش راخالی کرده و از این رو  شودیم

ا شده، بمعنوی گزارش  یهاسنتپدیده، که از سوی بسیار از درمان گران در بسیاری از 
به که  ییهاتجربه چنین .شودیم دییتأ -، فلسفی، خودکاوییشناسعصب-بسیاری مدارک 

 یااندازهتا است که  ییهاتجربه ،میخوانیم »عرفانی،«یا » معنوی« بهتر یاواژه نداشتندلیل 
(چون وده ب قابل مالحظه و چشمگیر )،چنین است یاستهیبا (هر چند به طور نا بودهکمیاب 

 هم .شودیمدگردیسی شخصیتی مایه و ) کندیمنابی را درباره جهان آشکار  یهاتیواقع
، شودیمنسبت به چیزی که با مرزهای متعارف ذهنیت خودمان ترسیم  هاتجربهچنین این 

درست همان گونه که هیچ شکی  .سازدیممیان ما و بقیه جهان را آشکار  ترژرفپیوندی 
ت که هیچ شکی نیس داردو طلبیدن را از این دست، ارزش پیگیری  ییهاتجربهنیست که 

ه شده، بالید ییهاتجربهچنین دینی، به ویژه در غرب که گرداگرد  پسندمردم یهاشهیاند
این  بهحقیقی رویکردی خردمندانه  .نیز هستخطرناک  ،یزیانگشگفت یاندازههمان به 

در  و باز چکادهای فردیت خودمان را بیابیمای بعد از زندگی، خواهد گذاشت تا با اندیشه
ز در پشتیبانی ا دینی ما یهاسنت(دگماتیسم)  یمغزخشککوته اندیشی و  همان حال

  .ریخته شودر ود پرسشگری موشکافانه باید
 کندیماست که واقعیت پدیده روانی را اثبات  هاداده از یامجموعههم چنین گویا 

ادعاهای «این گفته که  )۱۸( .شودیمگرفته نادیده بخش بزرگی از آن روند کلی دانش  درکه 
انده، م زمینههم چنان یک راهنمای خردمندانه در این » نیاز به گواه نامتعارف داردنامتعارف 

، میپنداریما از م یبسیارکه از آنچه  زتریانگشگفت ،ن نیست که گیتیآولی این به معنای 
باز بوده شه با اندیمنطبق  به طور دقیقاست که دریابیم شک گرایی دانشیک،  مهمنیست. 
  دارد.هم خوانی و با آن 

 رگزهکامل زیرکانه است. هیچ انسانی  طوربه یشناسعصباز نگر  هاعارفادعاهای 
را تجربه نکرده است. شما، در همین دم، در حال یک  جھانییک جهان عینی یا هر گونه 

                                                 
1. I 
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چیزی بیشتر از یک ویرایش به  دیکنیمیا حس  دینیبیمتجربه بینایی هستید. جهانی که 
عصبی شما  یسامانهدست هوشیاری شما نیست، حالت فیزیکی آن رازآمیز خواهد ماند. 

نین نور، آوا، بو، مزه و لمس، هم چ متفاوتبه مسیرهای  جهان راغیر قابل تفکیک تلق و تلوق 
 -٢پژواکی حتا سویابیو  ١تعادل، جنبش، پیش دریافت - شدهشناختهکمتر  یهااحساسبه 

بسیار متفاوت از  دیکنیمکه در این دم شما تجربه  یهاتکانهنورها و آواها و  )۱۹( بردیم
 اهایرؤ. ما در واقع چیزی هستیم که شودیمطیف نوری است که با منشور مغز پخش 

دیدن و هوشیاری در واقع در یک گونه کنش درگیر است؛  ایرؤ. مغز ما در هنگام اندساخته
هنگام خواب دیدن، مغز ما با اطالعات حسی یا با آزمایشگر حقیقت، که گویا در  تنها در

حسی  یهاتجربهکه در کل  میگوینم. شودیمجایی از لوب پیشیانی ما هست، کمتر محدود 
، هیچ دیآیم به دستکه به طور متعارف  ییهاتجربهتنها، در  ؛استبسیار دور از واقعیت 

، یکاردستعصبی، ساخته،  یسامانهکه نخست در  دیآینم به دستچیزی در هوشیاری 
 یهایدشوارشماری از  مایه پدیدار شدندر حالی که این جستار  یا تقویت نشده باشد.

، هم چنین فرصتی را برای ما پیش گرددیم، کندیمآگاهی ما را بررسی  یهاهیپافلسفی، که 
  خودمان را دگرگون سازیم. یهاتجربهتا دانسته ویژگی  آوردیم

صد  یا، ده ردیگیمخودش را مربوط به در برابر هر نرونی که از جهان بیرونی داده 
 یادادهو هیچ  رودیمتای دیگر هستند که دریافتی ندارند. پس مغز بیشتر با خودش کلنجار 

حسی به کورتکس، که  یکنندهافتیدراز جهان (به استثنای حس بویایی) یک راست از 
-همیشه یک یا دو ایستگاه در مدار  .رسدینمقرار گرفته،  آنجازمینه هوشیاری در 

ردن فرصتی برای یکپارچه ک ،گفتگوعصبی مورد  یهاسلولکه به  ندهست -هاناپسیس
سازی یا این یکپارچه .دهندیمدیگر نواحی مغزی را  یهادادهدستیابی به یا  هادادهبازخورد 
 یهاحالت، یاژهیوکه چگونه داروهای  دهدیمتوضیح ها تکانه یا سیگنال سازیناخالص

 دستشخص در ویژگی تجربه  گستردگیبه  تواندیممفهومی  یهانشیباحساسی، یا حتا 
یم حستنظیم شده تا دیدگاهی از جهان که شما در این دم  یمغز شما به طور دقیق ببرد.

                                                 
1. Enteroreception 

2. Echolocation 
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اهای ادع معنوی یهاسنتبسیاری از و مرکز در کانون به طور کلی  را به شما بدهد. دیکن
  برخورد کرد.متفاوتی  یهاصورتبه  هاآن با توانیممعتبری پنهان است که 

یمبه درستی که  شوندیمپیشامدهایی درگیر  درمردم بهر حال، درست است گاهی 
، استکه روشن  گونههمان ود.نم یبنددسته شیپرروانرفتارهای  به عنوانرا  هاآن توان

 نکهایبرای باور به و  دریافت شده حسی یهاداده) از ی(روشنمعنای یدن برای بیرون کش
 یهابهتجرهمه  .خود هست شکستن ساختارفراوانی برای  یهاراهجهان چگونه است، 

. مانند هر چیز هاآناز برگرفته  یهاینیبجهانبه  چه رسد نشدهساخته  یکسان دیداری
درباره  توانیم؛ افزون بر این، سازدیمتفاوت کلی را در اینجا ، هایناهمسانبرخی ، دیگری

  نطقی گفتگو کرد.مبه طور  هااختالفاین 
و  اخالق ،میان معنویتو ذاتی همان گونه که خواهیم دید، پیوندی سرشتین 

م برای اعالهنوز  قضایا. هر چند که رویکرد دانشیک به این وجود دارداحساسات مثبت 
انستن یا نادرست د ترس به عشقترجیح که  باشدرازآمیز  قدرهمان شاید، ولی جنگدیموجود 

که ما داوری اینمانند  یا همان اندازه رازآمیز، ،هاانسانبیشتر ما توسط  یرحمیبسنگدلی و 
بعید . در تراز مغز، میریپذیمرا  هاچهرهخودمان درباره اندازه نسبی چیزها یا زن و مرد بودن 

 و تفاوترد دیگری به فاز فرد انسانی  شادی یهارساختیزاساسی قوانین است که 
یلی حتا خخواهیم دید که  این کتاب بعدی یهابخشدر  باشد.داشته  شدیدی یناهمسان

این رباره دهای بسیاری کارعلمی در دسترس ما قرار گیرد  جزییات دانشیک وآنکه از پیش 
  انجام داد. توانیمواقعیت 

  
ی بررسرا مذهبی » هایرومیانه«تهدید و  باور قلبیجدانشدنی و ذاتی  یهایدشوارزمانی که 

امروزه بقای ما را به چالش گرفته که  یاندانستهو  عمد ریغتهدیدهای  با وجودنمودیم 
عنوی م یهاتجربهبه طور دقیق به شهود اخالقی و گنجایش خویش برای  میتوانیماست، 

ال در ح یهاشبین بایداین کار برای . را آغاز کنیمخردمندانه  ینیبجهاندر زمینه یک 
 وندگانی حیات و ز ی ازمیان بخش بزرگژنتیکی  پیوستگیخویش از مغز انسان،  گسترش
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اط کرده نظم و انضببسامان و منظم را دینی خودمان  یهاشهیاندتاریخ و  زندگیچگونگی 
ردانی که از کنار هم گذاشتن دو واقعیت ، خواهم کوشید تا سرگی بعدیهابخشم. در بدهی

را روحانی  یهاتجربهاز  یاگسترهدینی ما  یهاسنت) ۱آمده را برطرف سازم: ( به وجود
با ارزش برای بررسی، هم دانشیک و هم  به طور کاملو  ارجمند که واقعی، کندیم دییتأ

نون بالیده شده اک ییهاتجربه) بسیاری از این باورها که در پیرامون چنین ۲؛ (استشخصی 
  .کندیمما را تهدید به نابودی 

این دلیلی برای این است  .باشد خرد و منطقتنها  دتوانینمبرای زندگی ما دستاویز 
یمخودش را به زور در زندگی ما  یاین جهانماجراهای مربوط به ، زمانی که ترس که چرا
 با تواندینم، شودیمزدا به کاربرده ، که به مانند گندمنطق و خرداز  یااندازههیچ  ،چپاند
، یا خانم شما دچار بیماری ترسناک شده که ی بمیردکودک )۲۰. (رقابت نماید دینمرهم 

وی سدر سراشیبی سقوط به خود شما ناگهان بدن او را درمان نماید، یا  تواندنهیچ دکتری 
ا به د، شمگسترده شده باش اشپهنهو خرد، هیچ مهم نیست که تا کجا  - قرار گیردمرگ 

ر کربن دا یهازهیآممانند سوختن ناقص که را حس خواهید کرد روشنی بوی سوختن آن 
 یریگجهینترا به سوی یک  هاانسانبسیاری از ما  موضوعاین  .دهدیم ١دیئفرمالدبوی 

 بزرگ اندیشه بانیازهایی دارند که تنها دین  هاانسانکه و آن این است  راندیمنادرست 
باید  هاانسانهیچ جا نوشته نشده که  هرحالبهسازد.  برآوردهآن را  تواندیم اشژهیو

از تقدس  یایدارپ حس ازدر شرایط سختی بسر ببرند تا  پیوسته و همیشهغیرمنطقی باشند یا 
بسیار  -بایددر واقع،  - تواندیمبه وارونه، امیدوارم نشان بدهم که معنویت  .شوند مندبهره

خرد را روشن سازد. با در نگر داشتن  یهاتیمحدود در عین آنکهباشد، و منطقی خردمندانه 
یمل دالیآن  را دور بریزیم که اکنون همدیگر را به ییهالیدلبسیاری از  میتوانیماین، ما 

  .میکش
 اخالقی و معنوی برای زمانی بلندی خاموش نخواهد ماند. یهاپرسشدانش درباره 

را در میان روان شناسان و عصب شناسان ببینیم که  هاجنبشنخستین  میتوانیمحتا اکنون، 

                                                 
1. Formaldehyde 
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حتا  چیزی که -بینجامداب به سوی این جستارها روزی به یک رویکرد منطقی ن تواندیم
 آورد. زمانباز و دانشیک خواهد  یهاپژوهش میدانرا به میان  عرفانی یهاتجربهواالترین 

، همدردی و ن زندگی خویش با عشق، دلسوزیساخت لبریزدریابیم که برای  تا دهیفرارسآن 
که دریابیم اید ب هم چنینباشیم؛ و غیر منطقی نابخرد نیازی نیست تا  پر ابهتیو  سرمستی

 یم.از هر گونه معنویت یا عرفان دست بکشناچار نیستم تا پیوند خوبی با خرد داشتن برای 
 یاادهیبنآمد، خواهم کوشید تا برای این ادعاها به روشنی  خواهدکه از پی  ییهابخشدر 

  را بر پا سازم. یاشهیاندتجربی و 
  

  
  

  ی قلبیهابا باور  همگامی و سازگاری

است.  خصوصی نبوده گاهچیهبدانیم که باور یک چیز خصوصی نیست؛  تاده رسی نزمان آ
از  یادسته، چون برای هر باوری است کرداراز  ترخصوصیبه سختی کمی هر آینه، باورها 

چتری را باالی سر هر مرد یا زنی  دمهست. این باور که باران خواهد آ بالقوه یهاکنش
چندان سخت درک آن باید نبرای نمونه و مثال  .را دارد هاآنکه یکی از  سازدیمافراشته بر

 دیآیدرماجرا هنگامی که به طور واقعی به مرحله ، مان به سودبخشی کامل دعاکه ای باشد
: دمی که جراح ابزار گرددیم مردم عموم یعالقهمسئله مورد یک به طور قاطع تبدیل به 

تا با دعا بیمار خویش را شفا دهد،  کوشدیمو  گذاردیمجهانی خویش را کنار  یاشدهشناخته 
و فوت کردن » ١اللهسبحان«مگر تکرار  یزیچچیهجت مسافربری را با  کوشدیمیا خلبانی که 

از قلمرو ایمان شخصی پا به دادگاه جنایی  درنگیببه صفحه کنترل به زمین فرود آورد، ما 
  .میگذاریم

ر باور اگ پایه همان کنش خواهد کرد.، برای شته باشدداو ایمان به هر چه باور انسان 
گی در هرزگی صادر شده از فرهن ورغوطهو شناور ، برگزیده یهاانسانیکی از داشته باشید که 

                                                 
1. Hallelujah 
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اگر کافران که  داشته باشید، باور شودیمکودکان شما از خداوند دور شدن مایه شیطانی که 
 ه راهبتنها چشم و  -تصوری است رقابلیغ و ابدی جاودان شادکامی پاداش آنرا بکشید، 

نتیجه  توانیمپس  د بود.یکوبیدن یک هواپیمای به یک ساختمان خواهدرخواست رسیدن 
 میدانیمهمه  خطرناک هستند. و سرشتین به طور ذاتیباورهای مشخص برخی از گرفت که 

 کیامکددارند، ولی کار خوبی است که بپرسیم،  یتینهایب یگریوحشگنجایش  هاانسانکه 
افزون بر این چطور  ؟دهدیمبه ما را  یگریوحشتوانایی برای انجام  بیشترین هابینیجهاناز 

در  اندهتوانستبرای همین و  میاداشتهمتعارف نگه  یهاگفتمان آوردگاهما این باورها را دور از 
 هانیارند؟ وتاب و دوام بیاهیچ چالشی هزاران سال بدون گذر تاریخ یا پیروزی خردورزی 

بسیار دور  یهازماناز  است. یشناسروانسی دمهنهم  فرهنگی وهم و مسائل  هایدشوار
بهشت  ویدن گانآوردهکه به ایمان  نظامیبه ویژه در  -ایمان داشتنانه متعصببوده که روشن 

مهم  هاآنبه اندازه بهترین راه کار  -داده شده  جاودان و به دودالن نوید لعنت جاویدان
  است.

یم که بپذیر گذشته روساینگریستن به سرنوشت شاهان و  باتا زمان آن رسیده 
آسمانی از سوی آفریدگار جهان رسیده  یهاکتابمدرک و گواهی نیست که هیچ یک از این 

ه ک لبریز از ماسه بوده یهاابانیبزنان و مردان کار  آسمانی یهاکتابشک باشد. بدون 
از نیرومند شدن  آورترسیک نمونه  هاآنبرای  و فرغوناست زمین مسطح  هکردیمگمان 

جهان  بنیادی برایشالوده و  آن هم به عنوان ییهاکتاباست. تکیه بر چنین بوده فناوری 
نپذیرفتن دو هزار سال  -ویرایشگران آن زمان یااسطوره یهاکوششبه هر طریق  -بینی 

 یهااستیس یلهیوسبه تنها به تازگی انسان و ذهن  اندیشهتمدن است که  یهانشیب
. ما خواهیم دید که آغاز به جایگزین ساختن آن کرده است دانشیکسکوالر و فرهنگ 

دینی  ییگرایافراطروبروی تمدن تنها  ایستاده در سر راه و مسئلهدشواری و  نیتربزرگ
برای  است که ما عقالنی یهاسازشاز فرهنگ و  یاگستردهمجموعه بیشتر نیست: بلکه 

به  دهدیمدینی که در جهان ما رخ  یهایریدرگ ، دررومیانه داراندین. میاساختهخود دین 
تفسیر  باکه  کندیمفراهم  بستریدارند، چون باورهای آنان طور کلی مسئولیت بزرگی 
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 مقابلهبه اندازه کافی  توانینمبه هیچ رو در آن دینی  یهاخشونتکتاب آسمانی و  ظاهری
  کرد.

  
در این  و -را جایز و روا دانسته شود گفتمان گفتمان بایستی دست کم ناب یپهنه هردر 

یده که رس یبه درک حقایق توانندب که کسانی که در حاشیه ایستادهدارد احتمال  صورت
گونه ر هچرا این دلیلی برای است که  به روشنی بازگو کند.آن را تا  کوشدیمفضای گفتمان 
پایداری از خرد به طور الزامی بایستی فراتر از ملیت، دین و مرزهای نژادی به کار گیری 

یا ( یآمریکای ذاتی فیزیک و طبیعتبه عنوان که وجود ندارد چیزی  چنینهر حال ه برود. ب
چون  ردیپذیمرا اخالق این معیار جهانی حتا معنویت و  )۲۱( .باشد مسیحی یا سفیدپوست)

، رندیگیمبه کار همانند پژوهشی را  یهاوهیشگویا زمانی که  یانهیزمشیپ، با هر هاانسان
 هرحال ه، بیدین» حقیقت« ولی. شوندیماخالقی همگرا  یهانشیبی معنوی و هاتجربهدر 

باورهای آنان را  تواندینمبه هم بگویند  . هر چه یک مسلمان و مسیحیبدین صورت نیست
دوسویه نماید چون پایه باورهای آنان در برابر نیروی  یریپذبیآسبا گفت و شنود دچار 

پشت پا  مانندبدون هیچ مدرکی باور استوار، آن هم داشتن است. گفتمان مصونیت یافته 
هر سرشتی چون راه بندی برای با  نیدبرای همین  .استزدن به بخت و اقبال خود 

غرب دیگر مردم برای ارتداد در واقعیت که  این هم چنین .کندیمکندوکاوهای آینده کار 
بد مقدس  یهاشهیاندبهرحال که  کشدیمرا پیش و موضوع این جستار  شوندینمکشته 

  .بمانندخوب  هاشهیاندهمیشگی و ابدی  همراه توانندینم
ناگونی گودر برابر همان قدر است که ما پیوند میان باور و کنش، آشکار  توجه بهبا 

بهداشت  و یرشناسیگهمهدر  هادهیعق تنوعنسبت به داریم که  و تحملتاب باورهای دینی 
وجود میکروبی  یهایماریب خبری از نظریه هاآندر که  شودیمدیده  ییهافرهنگ هنوزپایه. 
درباره  نادانیآن هم ، برندیمرنج  یاکنندهفلجمردم از ناآگاهی  هافرهنگ، در این ندارد

یماورها است. آیا ما با این بمربوط جسمی آنان و سالمتی تندرستی  بهه بیشتر جستارها ک



 
 
 

  دربدری خرد
 

 

٥٥

 .مییآینم نارکما را نیز به خطر بیندازد، پر مسلم است که  سالمتاگر ؟ بیاییم» کنار« میتوان
)۲۲(  

یم نباشندو منطق  برخاسته از خرد، زمانی که ضرر و زیانبه ظاهر بی  یحتا باورها
بینجامند. برای نمونه بسیاری از مسلمانان متقاعد شده  یانابودکنندهبه پیامدهای  توانند

ز به نگر زیان نی که خدا دلبستگی ویژه به پوشش زنان دارد. در حالی که این باور شاید بی
است. آشوب نیجریه هنگام  بسی بزرگ آوردیمبه بار که و بدبختی رنج درد و برسد، میزان 

با  یگناهیبتن گشت؛ زنان و مردان  ۲۰۰نابودی  یهیما ۲۰۰۲ دوشیزهنمایش باشکوه 
کشور ن آرا بیرون از  بیکینی پوشزنان  تاقداره سالخی شده یا زنده در آتش سوزانده شدن 

از  گروه بزرگی از نجات نهی از منکرپلیس در مکه آغاز همان سال،  . درنگه دارند پر مشکل
. دجلوگیری کر هانشانآتشبهیاران و توسط  ساختمان در حال سوختن درنوجوان دختران 

، نپوشیده داندیمواجب  شریعت اسالمی) چرا؟ چون دختران روسری متعارفی را که ۲۳(
در  یتراسبهباید مسلمانان آیا چهارده دختر در آتش مردند. پنجاه تن زخمی شدند.  بودند.

  ؟بلندی دامن استنگران د باشند که آفریدگار جهان ااین باور آز
  
  

  قوای منطق یهمهبا 

ما را در برابر ستیزگران  یریپذبیآسچند سال گذشته همین در  دادهرخرویدادهایی 
را در گفتگوهای ملی  یمنطقیبسیاه جریان این رویدادها  :سازدیم آشکارناخوشایند جهان 

دشمنان ما  یمنطقیبچه اندازه فرهنگ کنونی ما در  اینکه. برای دیدن اندساختهما آشکار 
برخورد کردید » خدا« یواژهبه ی عمومی هاگفتماندر  هرگاهکافی است سهیم است، تنها 

 سیرئه تصور کنید ک .خویش جایگزین نماییدرا به دلخواه  یکی از خدایان کوه المپآن را نام 
 پشت همه زندگی: «، مانندسخنانی بگوید ١ملی شکرگزاری صبحانهجمهور بوش در مراسم 

                                                 
1. National Prayer Breakfast 
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قرار  ١زئوسفداکاری و آماج وجود دارد که به دست دادگر و با ایمان  یاگونهو تاریخ جهان 
 ۲۰ -۱۳۸۰شهریور  ۲۹( کنید که در سخنرانی وی در کنگره روتص» داده شده است.

آزادی و ترس، عدالت و بی رحمی همیشه در جنگ بوده و «) این جمله بود، ۲۰۰۱سپتامبر 
رواج داشتن  دید که توانیمبه روشنی  »نیست. طرفیبدر این میان  ٢آپولوکه  میدانیمما 

. کندیمباورهای ما را پنهان  عجیب و غریبیو  هایهودگیببسیاری از  و باب بودن کلمات
که درخور و مناسب سده چهاردهم میالدی  راندیمرییس جمهور ما همواره سخنانی بر زبان 

جنگ «و » خدا«مانند  ییهاواژهریابد که د حالش را ندارد که بگردد واست و انگار هیچ کسی 
پسماندهای جهان نه تنها . بردیمبه کار ی عنوانچه را به » آسامعجزهنیروی «و » در راه خدا

اشاره کرده که بوش  ٣راضی هم هستیم. کری ولیز بلکه بسیار میکنیمباستان را نشخوار 
 نانهحمام زقرائت کتاب آسمانی  یهادستهنمازخوان و  یهاگروهبا  هم اکنون«کاخ سفیدی 
اسالم هان ج انتعصبمهمان اندازه که ) ۲۴» (صومعه سفید.کاخ سفید نگو،  ،درست کرده

آن تا اید ش غرور خویش را بشکنیم. باید شده ما نیز باید نگران شویمنگران از این موضوع 
این باستان  یهایونانیکه  آگاهیین برخاسته از ا بی ارادیخاک افتادگی به  ازدرجه 

 یحپیش از زاده شدن مس صدسالدرست چند را  آپولو، زئوسخویش را،  یالمپیوس یهااسطوره
گردهمایی مهمی از را داریم که  ٤رزیمو لیب، در حالی که ما کسانی مانند کردند یگذارهیپا

ندگی کتاب پیدایش با زساختن  نواهمهماهنگ و  قیقهدف والیی تعیین دبرای  پژوهشگران
 یوسطقرونبه  میرویم گازتخته مالحظهیب. هم چنان که اندازدیمرا به راه نوین امروزی 

ما  یهااسطورهگفتمان لبریز از آیا  انگشت به دهان بمانیم کهکه  رسدینمنگر به  جایبگویا 
 هانساناکشتن بسیاری از  بر سر دیگران آورده به یهااسطورهمانند سرنوشتی که  هایغرب

  .انجامدینم

                                                 
1. Zeus خدای خدايان يونانی 

2. Apollo خدای خورشيد يونانی 

3. Garry Wills 

4. Bill Moyers (١٩٣۴ زاده) خبرنگار و مفسر اجتماعی آمريکايی 
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، بگیرد رونق یین فضاساختبر کلنی زمانی که تمدن جهانی ما  ،دویست سال دیگر
 یافت: باید تغییر کرده باشد؛ در غیر این صورتخواهد  رییو تغدرباره ما دگرگون شده  چیزی

دیگر کسی  و میاکشتهپیش از که خورشید چنین روزی باال بیاید ما ده برابر جمعیت جهان را 
و  افزارجنگ یهاکارخانهکه  میشویمباقی نمانده است. ما به تندی به زمانی نزدیک 

نک در ؛ اطالعات و فناوری مورد نیاز ایستپیچیده و بزرگی نی کنش یکشتارجمعتسلیحات 
ما «فیزیکدان گفته است،  ١تین ریسرما. همان گونه که شودیماز جهان یافت  یاگوشههر 

، مایه مرگ یکاریمخفبا  تواندیمهستیم که یک شخص تنها  یادورهدر حال وارد شدن به 
این توجه به ) با ۲۵» (خالی از سکنه سازد... هاسالتن شده یا شهری را برای  هاونیلیم

 در آینده ان شهادتبا یک نگاه دریابیم که مشتاق میتوانیمفناوری و قدرت نیرومندی 
و هویت  هااسطورهساده است ما راه درست دیدن بود. نخواهند خوبی  یهاهیهمسا

  .میاکردهخویش را گم  یااسطوره
به شیوه به راستی  هاانسان گذاردیمکه دریابیم تنها چیزی که  دهیفرارسزمان آن 
اراده آنان برای اصالح باورهای خود با خواست و  ،همکاری کردهبا هم  بدون محدودیت

رای جهانی مشترک ب ،مدارک و استداللدر برابر  سر خم کردننوین است. تنها  یهاتیواقع
خردمند در  یهاانسانخواهد داشت. البته هیچ تضمینی وجود ندارد که  قطعیهمگان را 

متعصبانه  یهاشهیاندبا  گمانیبباشند، ولی نابخردان متعصب  نواهمو همه جستارها همرای 
. این روح کاوش دو طرفه به طور کامل نقطه روبرو و مخالف ایمان اندشدهخویش تقسیم 
  مذهبی است.

 حتمالگویا به ا را تکمیل سازیماز جهان  خویشدیدگاه نتوانیم هرگز ما شاید  هر چند
ریب و عجیب و غ ییهاناممکننوادگان ما به بسیاری از باورهای قلبی ما هم چون  بسیار باال

 مرگبار خواهند نگریست. نخستین وظیفه ما در مسیر همراهی با هم باید ییهاحماقت
ترین احتمال کمکندوکاوهای انسانی  بعدیدر هزاره  بعید نیستشناسایی باورهایی باشد که 

را پیوسته و  هانآباید به احتمال بسیار جلو این کندوکاوها را گرفته و را داشته یا بیشتر بقا 

                                                 
1. Martin Rees (١٩۴زاده ٢) اخترفيزيکدان و کيهانشناسی انگليسی 
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ترین است، ی امروزی مسخرههانییآکدام یک از کشاند. از نقطه نظر آیندگان زیر نقد دائم 
جان به در برده باشند؟ سخت شاید امروزی و حماقت با این همه ابلهی هنوز آیندگانی که 

) ۲۶( .تصور کنیم که وسواس اندیشه مذهبی ما در باالی فهرست نباشداگر بخواهیم است 
این انتظار و  ولی بایداین امیدی طبیعی است که نوادگان ما با سپاسگزاری به ما نگاه کنند. 

 ری به ما نگاه کنند درست همان دیدگاهیبا ترحم و بیزا هاآنچشمداشت را داشته باشیم که 
پس به جای  نه چندان دور خودمان داشتیم. یاگذشتهدر  دارانبردهکه ما نسبت به 

چطور  جیمبسندن باید این درجه از تمرسیدن به شادباش و تهنیت گفتن به خودمان برای 
چنین پاالیش  برای ییهاهیپا ر پاییو برای ب هستیمافتاده عقب نومیدکننده  قدرنیا در نهایت

با ایمان  خصیشی باال بکشیم که هر تا جایباید خود را  .بکوشیم در زمان کنونی یاهیتصفو 
که ونه این گجهان،  کنونیوضعیت  توجه به. با ننگ باشدمایه بدون مدرک و باور قلبی 

  دیگری ارزش خواستن ندارد. ویژگیپیداست که هیچ 
رهای درباره بیهودگی بیشتر باوگفتن سخن  یپوشپردها و بدون ناچاریم که آشکار

پس آنچه در نوز نرسیده باشد. که زمان آن ه ترسمیم. باری با این حال را آغاز کنیممذهبی 
وارم تا . سخت امیدیک نمازگزار نوشته شده است نیتبه و همانند بسیار شبیه  دیآیمپی 

وری تربیت دکان را جتا کوشاید روزی به روشنی کافی و بسنده درباره این جستارها اندیشیده 
وجود ما از  ینداشته باشند. اگر کودکان شانیهاکتابرا بر پایه  همدیگرکنیم که توان کشتن 

دیر شده زیر درحالی که برای ما ظن آن دارم که دیگر به طور کامل  آنگاهنداشته باشند 
ا بسیار ساده است که همه را ب یسالگپنجاهدر  دیدن سازنده خویش سخت نیست گاهچیه

  )۲۷بکشانید. ( ویخود به دیدار 



 

 

۲ 

 رقلبیسرشت و طبیعت باو 

  
  

ه بجهان  پیراموندیگری شناختی ادعاهای  باکه باورهای مذهبی  شودیم های فراوانیادعا
 وتیمتفا اررفت. هیچ شکی نیست که ما با باورهای مذهبی استفالن و بهمان صورت متفاوت 

 -هستیممردم توسط در امور روزمره  خواهان توجیه باورهاکه  یادرجه تابه ویژه  - داریم
یممذهبی ندارد. هنگامی که باورهای مهم بودن داللت بر موضوع در هیچ حالتی ولی این 

 یهمهمنظور ما چیست؟ همانند  باور داردشخصی به فالن موضوع درباره جهان  مییگو
باید مراقب باشیم که اصطالحات آشنا ما  ذهنیرویدادهای آشنای دیگر درباره  یهاپرسش

 دوجود دار» ایمان«یک واژه برای در زبان ه این واقعیت کرا به بیراهه و گمراهی نکشاند. 
آن را با  توانیمیکتا و یگانه باشد.  یادهیپد خودبه خودی که ایمان داشتن  کندینمتضمین 
یمخویش اشاره » حافظه« یهانقصمقایسه نمود: در حالی که مردم به فراوانی به حافظه 

که حافظه انسانی دارای ریخت و  دهدیمبسیاری از تجربه و آزمایش نشان  یهادهه کنند
 ما فرآورده مدارهای حافظه بلندمدتو  مدتکوتاهحافظه گوناگونی است. نه تنها  یهاشکل

 )۱. (شودیمبه چندین زیرسامانه تقسیم  هاآناست بلکه خود عصبی ناهمانند و مجزایی 
. روشن رسدیمر به نظ »تجربه«بیشتر مانند سخن گفتن از » حافظه«سخن گفتن از  بنابراین

ی در سطح مغز باید درباره معنا مغزاصطالحات درک در راه  است که پیش از گام برداشتن
  )۲. (باشیم ترقیدقبسیار  هاآن و چم

 ، جاها و رویدادها راهاانسانپیوند میان  که یتا جای هاگربهو  هاسگدر رابطه با حتا 
لی و دارند.» باور«درباره جهان بسیاری  یچیزهابه گفت که  توانیم دهندیمریخت و شکل 

 اوریو ب ایماندرباره حال این باور از آن دست باورهایی نیست که ما داریم. هنگامی که  بهر
» ،استاین خانه پر از موریانه « - پذیرا هستندکه مردم به طور خودآگاه  مییگویمسخن 
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در -»بالدار به عرش رفته است چهارپاییمحمد با » «نیست،یا پیش خوراک  دسر ١توفو«
 .شودیم تهفراگرفو  کردهکه به طور زبانی ارتباط برقرار هستیم  حال سخن گفتن از ایمانی

انه صادق به طورآن گزاره فرضی است که  یو اعتقاد باور ،فرضی یگزارهبه یک و ایمان باور 
شماری از موجب به وجود آمدن  و این واقعیت بودهجهان  یهاحالتنمایشگر برخی از 

در گستره و  بایدکه باورهای ما  شودیمهایی و معیار درون استاندار در بی واسطه یهانشیب
 مدارکاز ارزیابی  غیرچرا که  سازدیمروشن تعریف تا حدودی ) این ۳. (کار کندآن محدوده 

مک ک ،به همبط مرتبه طور منطقی موافق و که  پیرامون واقعیات ییهاگزاره درخواستو 
ار به همین صورت درباره موضوعات مذهبی این الزام و اجب .دیآیبرنمدیگری از دست ما 

(به هر صورتی غیر از زمینه حقوقی) یک افسانه است. ما » آزادی از ایمان. «کاربرد داردنیز 
آزاد  ،که آزادیم هر باور ناروایی درباره تاریخ یا دانش را بپذیریم قدرآنخواهیم دید که ما 

 اعتقاد داشته باشیم یا آزاد نیستیم تا هر منظوری داشتهخدا  دربارههر باوری به  تانیستیم 
. هر میریگیمرا به کار » صفر«یا » شمال«یا » زندان«هنگامی که کلماتی مانند باشیم مانند 

خن وی گوش به س هاانسانانسانی که مدعی چنین حقوقی شود نباید تعجب کند که بیشتر 
  ندهند.

  

  عمل پایهایمان 

  
ر مغز ه جنبه انسانیدرباره جهان است. در واقع  پردازیاندیشه پرکار  ژنراتورمغز انسان یک 

ر پرتو د یاگزارهاز حقیقت تازه  یهاعبارتبه  یدهارزشی با گنجایش آن برای زرگب پیوند
زیدن به . با دست یاستا دهتا کنون پذیرفته ش دارد که ییهاگزارهاز  تعداد بی شمار دیگر

انسانی توان به هم بافتن  موجود ،منطقی و تناقض الزامشهودی،  نادرستو  درست
کدامیک از رویدادهای  .از جهان را داردخصوصی به شدت همساز و هماهنگ  یهانشیب

 باور کند که فالن عبارت اینکهعصبی در پشت این روند خوابیده است؟ یک مغز برای 
                                                 
1. Tofu خوراکی از شيرسويا 
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به م ه یادهیااست چه کاری باید انجام دهد؟ هنوز حتا هیچ  نادرستدارد یا  حقیقتفرضی 
اشد ب بدون شک پردازش زبان باید نقش مهمی داشته .هیچ انسانی خطور نکرده است یکله

 چگونه مغز فرآورده ادراک،کشف کنیم که  خواهد بوداین ی که در سر راه ما است ولی چالش
 را هاآنو به طور سحرآمیزی یگانه و منفرد گردآورده  یهااستداللحافظه و خردورزی را در 

  .کندیمتبدیل به ماده زندگانی ما 
آن بوده  آغازین دارای یهاسمیارگانتوانایی حرکتی بوده که برخی از  بعید نیست که

ختی ما شده است. این موضوع از این واقعیت نتیجه او مایه فرگشت حواس و توانایی شن
 کاری آوردهیمجهان به دست  زبا اطالعاتی که ا توانستهینمشده که اگر هیچ جانداری 

اتی را اطالعبرای بهسازی ساختارهای فیزیکی که چنین  توانستهینمصورت دهد، طبیعت 
حتا حسی آغازینی از این جهت انتخاب نماید. را  اندکردهیمش ز، ذخیره و پردایآورجمع

داللت بر وجود یک سامانه جنبشی دارد. اگر  که پیداست گویا گونهآن بیناییحس مانند 
از پرتگاهی سقوط نکرد در نگاه نخست دلیل  نشود تغذیه کرد، از خورده شدن پرهیز کرد

و بدون شک بهبود بینایی آن هم به صورتی  –چندانی برای دیدن محیط بیرونی وجود ندارد 
  .آمدینم، به هیچ وجه هرگز به وجود نیز شودیمقلمرو جانوری یافت  از یاگوشهکه در هر 

ا و باالتر (که باورهدرجه شناختی  حالت هرگونهبه همین دلیل اگر گفته شود که 
عمل  وما برای انجام کنش  یمد توانایامثالی از آن دانست) تا حدودی پی توانیماعتقادات را 

گاری، اصول عقاید به طور طالح سازدر اص است غیر قابل مشاجره و غیرقابل بحث است.
تلف و خم یهاگزارهاعتقاد به با سودمند است. به عبارت دیگر  انگیزیشگفتاستثنایی و 

کرده و پیامدهای احتمالی کردار  بینیپیشاست که ما رویدادهای را گوناگون درباره جهان 
زمینه کردار است: در سطح مغز اصول عقاید هر  اعتقاد و پندار. میریگیمخود را در نظر 

) ما از جهان به بدفهمی، سوءتفاهمکه با آن درک (و  استباشد، فرایندی  خواهدیمچه 
  )۴. (وجود داردکردار ما و هدایت نمایش گذاشته شده و برای راهنمایی 
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ت. برای مطلق اسدارند، که اعتقادات بر زندگانی هیجانی ما نیرویی که پیداست  گونهنیا
در  تواندیمادی هست که هر جنبشی که ما توان احساس آن را داریم بدون شک باور و اعتق

  فراخوانده شود. گزاره زیر را در نظر بگیرید: یالحظه
  

  .شودیمدختر شما در زندانی در انگلستان به آرامی شکنجه 

  

در جسم و  تواندیم یاگزارهچه چیزی میان شما و هول و هراس مطلقی که چنین 
؟ شاید شما دختری نداشته شودیم، مایه ایجاد تفاوت کندیمجان شخصی که آن را باور 

 یهاانزندانبشاید اعتقاد دارید که که در سالمت کامل در خانه است یا  دانیدمیباشید یا 
مشهور هستند. هر دلیلی که داشته باشید، در هنوز روی  یمشربخوشانگلیس به دلیل 

  اعتقاد نچرخیده است. یپاشنه
. برخی از گزاره آن بردیمباال پیوند میان باور و کردار مخاطره را به طرز چشمگیری 

اخالقی باشد. شاید این  تواندیم هاآنمعتقد به  هاانسانقدر خطرناک است که حتا کشتن 
 وشن و قاطع پیرامون واقعیتگفته، ادعایی نامتعارف به نظر برسد ولی تنها یک سخن ر

. اصول عقاید مشخصی پیروان خود را میکنیمست که ما در آن زندگی متعارفی در جهانی ا
قرار داده در حالی که هم زمان برای  یامتقاعدکننده طلبصلحابزار دور از دسترس هر 

 دضبسیار استثنایی بر  زیآمخشونتانجام اعمال  بخشالهام هاییاعتقاد چنینپیروان 
 توانینماگر  وجود ندارد.هیچ سخنی  هاانسانبا برخی از واقع  است. دردیگر  یهاانسان

شاید باید به افراد را گرفت و در اکثر موارد نیز همین شرایط وجود دارد، پس  هاآنجلوی 
این همان کنش کنونی امریکا در  را بکشند. هاآنحق داد که برای دفاع از خود  ییجوصلح

 آندیگر غربی ناچار به آزمایش  یهاقدرتهمان چیزی است که ما و  افغانستان است و
خارج از کشور، هر جایی در جهان  گناهانیبگزاف برای خودمان و  یانهیهزبوده حتا با 

جنگ  اصلادامه خواهیم داد به خاطر چیزی که در  هاخون. ما به ریختن اسالم
  )۵( .هاستشهیاند
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  سازگاری منطقیضرورت 

  
 هانآنخستین چیزی که بایستی در مورد اعتقادات و باورها در نگر گرفته شود این هست که 

معنایی به  یجنبهمنطقی و چه از  یجنبهاز محیط و پیرامون خود هستند. باورها چه از  متأثر
هر یک محدودیت ایجاد کرده و به نوبه خود با بسیاری از اعتقادات  هم دیگر وابسته هستند.

به  بھترین ھواپیمای جھان است ۷۴۷ھواپیمای بوئینگ مانند  یادهیعق .گرددیمدیگر محدود 
ھواپیما (برای مثال،  ترییابتداکه وجود دارد وان دیگری ااعتقادات فر طور منطقی مستلزم

این باور  است. )۷۵۷ نگیبوئبھتر است از ھواپیمای  ۷۴۷ بوئینگ(مانند،  تریفرع) و وجود دارد
برخی از زنان شود که  دییتأکه  طلبدیماین حکم را نیز  برخی از مردان شوھر ھستندو اعتقاد که 

یمبه طور دو سویه همدیگر را تعریف » همسر«و » شوهر«ات حزیرا این اصطال ھمسر ھستند
انگار دو طرف یک سکه هستند چون  ،ییمنطقی و معنا یهاتیمحدود) در واقع ۶. (کنند

چه معنایی دارد به طور ضروری باید  یاتازهواژه و کلمات در هر زمینه  اینکهکه برای درک 
اگر من منظور یکسانی از واژه  به طور موضعی خالی از تناقض باشد. کمدستباورهای ما 

و  مادر من در رم زاده شدهاعتقاد داشته باشم که  توانمینمداشته باشم  در هر موردی» مادر«
حتا اگر مادرم در هنگام پرواز در  است. مادر من در نوادا زاده شدههم باور داشته باشم که 

درست  تواندینم هاگزارههواپیمایی مافوق صوت پا به جهان گذاشته باشد هر دوی این 
از نوادا باشد؛  یاگوشهدر » رم« اید شهری به نامش –سوار کرد  توانیم ییهاکلکباشد. البته 

–ت اس» مادرخوانده«و در دیگری » مادر بیولوژیکی«در یک جمله به معنای » مادر«یا شاید 
یک باور و عقیده درباره  اینکه. برای دانستن کندیمولی این استثناها تازه این قانون را اثبات 

چیست هر شخصی باید معنای کلمات خود را بداند؛ برای دانستن معنای کلمات باورها و 
راه گریزی از این واقعیت وجود ندارد ) ۷سازگار باشد. ( اعتقادات شخص بایستی به طور کلی

وجود دارد  ییهاشهیاندنوع و  میبریمکه پیوند نیرومند و محکمی میان کلماتی که به کار 
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که درباره این  داشته باشیمباور  میتوانیمچیزی که ما در ذهن بیاوریم و  میتوانیمکه ما 
  جهان حقیقت دارد.

یم. هنگامی که آوردیمکرداری فقط به همان اندازه فشار  یهاالزاماز سوی دیگر 
در دوستم  یخانههم باور داشته باشم که  توانمینمبه خانه دوستی برای شام بروم  خواهم

ه باشم. و سپس بر اساس همین باور کنش داشت در پایین خیابانو هم  خیابان اصلی است یباال
یک درجه طبیعی از تندرستی جسمی و سالمتی روانی مایه جلوگیری از برانگیخته شدن برای 

  است. زمانهمرفتن به دو جهت مخالف به طور 
 ینکهامگر هویت شخصی به خودی خود نیاز به چنین یکپارچگی و سازگاری دارد: 

فرد به اندازه شماره و تعداد اعتقادهای به شدت دارای ارتباط منطقی داشته باشد 
. اگر به این گفته با دیده باشدیمهویت دارای باورهای ناسازگار به طور دوسویه  یهامجموعه

تنها کافی است بکوشید فردی را تصور کنید که باور دارد او همه روز را به  دینگریمشک 
بازی  یزندوره رفت و برگشتی گلف  دلیل سرماخوردگی در بستر خوابیده ولی هم چنین یک

ندارد.  یابچههم یک پسر کوچک دارد و هم هیچ هم تام؛ کرده است؛ نام او هم جیم است و 
 یانبهج هراز  سپسو  گسترش دهید بسیاربرابر کرده و آن را  این باورهای ناسازگار را چند

از تناقض منطقی وجود  یادرجه. با این حال گرددیمکلی ناپدید  به هاآنیکی بودن دارنده 
  دارد که با اندیشه ما از شخصیت ناسازگار است.

 میدهیمقی طکه ما به عدم تناقض من یکه ارزش رسدیمپس گویا این طور به نظر 
 است. برای اینکه سخنان من برای یبیوغربیعجنه در جای نادرستی به کار رفته و نه راز 

ه باورها و اعتقادات من دربار –قابل درک باشد  خودمو در واقع برای  –دیگران قابل فهم باشد 
من اورهای کردار من آگاهانه از ب اینکهبرای  بایستی به گستردگی با هم سازگار باشند.جهان 

 کمدست رفتاری را روا بداند کهکردار و برخاسته باشد باید به چیزهایی باور داشته باشم که 
منطقی ویژه گویا در هر ساختاری از جهان  یهاارتباطگذشته  هانیا یهمهاز باشد.  ممکن

 توانمیم... یا برادرم پشت خط است یا نیست. خوردیم) تلفن زنگ ۸است. ( ما نقش بسته
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ولی در  -دانمینمشاید هم باور داشته باشم که  – کیآنبه این گزاره ایمان داشته باشم یا به 
  .ه باشمتنیست که همزمان هر دو را باور داش پذیرفتههیچ شرایطی از من 
سوی  که ما را بهمنطقی قوانین استنباط به ، به ویژه با توجه یمندقاعدهانحراف از 

فراوان و هم چنین  یهاپژوهشموضوع  کشدیمساختن باورهای تازه بر اساس باورهای کهن 
 نیا لیو تحل هیتجز خواه شخصی) ۹و مشاجرات فراوانی بوده است. ( هابحثموضوع 
و نقص  بیع یب یموتورها هاانسانباور ندارد که  یکس چیهخواه نپذیرد  ردیبپذرا  هاموضوع

یم یاجتناب ما در خردورز رقابلیغ یهاشکست .هستنداطالعات  یکپارچگیو  یدرست
 یهایگسستگگرفته تا  یمنطق یهایناسازگاراز  ،ردیبه خود بگ یاریبس یهاشکل تواند

 شیس را پحد نینمونه ا یبرا »یبیخودفر« رامونیما پ اتیادب شتری. بخود ذهنیتدر  شدید
که  ینوع گزاره معتقد باشد در حال کیبه طور سربسته به  تواندیمشخص  کیکه  آوردیم

 یرابطهھمسر من (مانند  دیآن نما تزیآنتاز  یریگبهرهرا مجاب به  شتنیخو تیبا موفق

پرسش این هنوز درباره  یفراوان) اگر چه جر و بحث نامشروع دارد ھمسر من مذھبی است
) ۱۰. (دهدیمرخ ) ایآ ایچگونه ( یبه راست یاافتادهشناخت از شکل  نیچنوجود دارد که 

 - »٢تیهو هیتجز«گرفته تا موارد  »١دو پاره مخ« مارانیاز ب - یروان یکپارچگی گرید یکاست
ر که به طواست  حیقابل توض یتا حدودز غپردازش اعتقادات در م یهیناح بر اساس دیدگاه

 .اندشدهجدا  گریکدیاز  یکارکرد ایو/ یساختار

  

 

  کایامر  سفارتخانه

 

شگرف  یدبنمیتقس کیفرانسه من و نامزدم متوجه  به: در زمان سفرم نهیزم نیدر ا یانکته
 :میشد سیدر پار کایدرباره سفارتخانه امر مانیدر باورها بیو عج

                                                 
1. Split-brain 

2. Multiple personality 
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انداخته بود، ما هم  هیسپتامبر هنوز بر جهان سا ۱۱ یدادهای: هم چنان که رو۱ اصل
. در مینباش هاستیترور یشکار آسان برا کیدر طول مسافرت  میداشت میتصم

 نیترزرگبخانه  سیبود. پار سیدر پار کایسفارتخانه امر ییهامکان نیفهرست ما از چن
 ورشی کیسفارتخانه تا آن هنگام هدف  نیمسلمان در جهان غرب بوده و ا تیجمع
  بود.ولی عقیم مانده شده  یستیترور

 
. میتاتاق در هتل داش افتنیدر  یما مشکل بزرگ سیما به پار دنیاز رس شی: پ۲ اصل

 یالخ یهااتاق که ل راست رودخانهحدر سا یپر بود مگر هتل میکرد یبررسرا  یهتل ره
به طور را  تیسوئ کیانتخاب بهتر  شنهادیداشت خانم مسئول رزرو حتا به ما پفراوانی 

یمما  -را داد  اندازچشمحق انتخاب  شنهادیبه ما پ نیداد. هم چن ابه م گانیرا
فارتخانه س اندازچشمبا  یرونیب ای میرا داشته باش یداخل اطیح اندازچشم میتوانست

 اندازچشم«پاسخ داد  »م؟یکدام را انتخاب کن« دمی. من از نامزدم پرسکایامر
 بخششآرام یلیخ دیبا«کردم  تصوربزرگ را  یاسفارتخانهباغ  کیمن » سفارتخانه.

 .»میریگیمرا  تیسوئ نیاست ا یعال«گفتم » باشد.

اط یح دازانچشماتاق با  کیکه به ما  میافتیو سپس در میدیبعد ما به هتل رس روز
از سفارت  یاندازچشمقول  چونما خورده بود.  یداده شده است. تو ذوق هر دو یدرون
 داده شده بود.به ما  کایامر

. میانبرس یزده تا محل خود را به اطالع و یزنگ، میداشت سیکه در پار یبه دوست ما
در کنار  میهتل شما مستق نیا: «ناچار گفتداشت،  ییمسائل آشنا گونهنیادوست ما که به 

ابا عقل . باندداده شنهادیپبهتری به شما امکانات  هاآن لیدل نی. به همکاستیسفارت امر
 »است. یاست؟ چهارم جوال یامروز چه روز یددانیم ست؟ین اتو کله شم

بود. ما ساعات خوش  کنندهمبهوتما  یدرجه از تناقض در زندگ نیشدن ا آشکار
. میدکرده بو یدر فضا سپرهمسان نقطه  کیبه  نزدیک شدنو  دور شدن یبرا زمانهمروز را 
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سازد ما هر دو  زدهشگفتوجود دارد که این اندازه ما را  چیزهای کم دیگری دریافتیم که
 .شاخ در آوردیم

 نهیکه در زم ستین دیبع رسدیمبه نگر  زیرازآم اریبس یشناسروانکه در  آنچه یول
فارتخانه س«عبارت  پیدا بودکه  گونهنیاباشد.  یاافتادهپا  شیموضوع پ یشناسعصب

 ما ایهدر مغزاز تداعی معانی جزا تنها دو شبکه م ومتفاوت عنوان شده  نهیدر دو زم »کایامر
 نیبود. در مورد نخست ایافته  جداگانه معنایعبارت دو  نیا جهی. در نترا فعال کرده بود

 ینیدلنش اندازچشم دی؛ در مورد دوم نوهاستیترور یبرا یهدف اصل کی ینشانهعبارت 
ون تنها بود چ میتقس رقابلیو غ گانهی جھانعبارت در  نیاو اهمیت وزن باری . لاز پنجره هت

 انیم که ارتباط دیرسیماین گونه به نظر وجود داشت.  سیدر پار منا نیساختمان با ا کی
شده بود.  یبندمیتقس یمؤثر؛ مغز ما به طور است زیو ناچ تیکم اهم یعصب یهاشبکه نیا

شدن  هم نظر یبراتنها چیزی که . گردیدآن آشکار  آسان یبا فروپاش یبندبخش نیا یسست
ن دیدساکت مشتاق  وزهن او - با خودم نیاز داشتم برگشتن به پیش او بودنامزدم 

به  دهیهتل چسب نیا«با ترس آشکار گفتن آن هم و  -بود کایاز سفارت امر یاندازچشم
و  زدهفتشگ اریمانند من بسنیز و نامزدم  هختیفروررا  یبندمیتقس!» ستکایسفارت امر

 متعجب شد.

 چیبود: در روز مورد نظر ه ریبه قرار ز یروان ریناپذیآشت یهاتیواقع رحال،ه به
رگز و ه میبرو کایسفارت امر کیبه نزدبه طور عمد و ارادی  مینبود که ما بخواه یساعت

 .مینداشت کایسفارت امر اندازچشم یدارا یرفتن به اتاق یهم برا یاقیاشت

ر د یوستگیپ یدر پکه ما تا حد امکان  طلبدیم یو زبان یکه ضرورت رفتار یحال در
 یکپارچگیو  یوستگیبه پ دنیکه رس میدانیم نیهم چن میباور و اعتقادات خود باش انیم

آشکار  یالحظهموضوع در  نیاست. ا رممکنیغ یکپارچگیمغز با حداکثر  کیحتا در  کامل
بت ث یاز اظهارات قطع یشخص هم چون فهرست کی یباورها هک میکه ما تصور کن شودیم
؛ شودیمجانورانی دیده  ھاپارکمن در حال قدم زدن در پارک ھستم؛ به طور کلی در مانند  شودیم

کن مم نیکه هم چن یاصل اعتقاد کیخود  یبه خود کیهر  - رهی؛ و غشیر یک جانور است
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و هم  ؛ا ببینمرشاید به زودی جانوری خوب:  یباط(هم استن یآت یهااستنباط یبرا یادیاست بن
اره جهان گردد. درب دینو و جد یباورها گرید ی) و از سوشاید با شیری برخورد کنمبد:  یاستنباط

 یاآمده به دستهر باور تازه  یسازگار دیو نقص مطلوب است با بیبدون ع یوستگیپاگر 
رار مورد سنجش ق یعدم تناقض منطق یراب هاآناز  بیو هر ترک گریبا باورها و اعتقادات د

: با افزودن شودیمکوچک سد راه ما  یپردازش یدشوار کی زین نجایادر  ی) بار۱۱. (ردیگ
 کی. کندیمرشد  یبه صورت تصاعد هاسهیمقا یهر گزاره تازه به فهرست تعداد ضرور

تعجب و  هیما خچک کند؟ پاس تواندیم یتناقض منطق یچه تعداد اعتقاد را برا عالیمغز 
 کی اندازهبه ییاجزابا  یتیگ یشدهشناختهبه اندازه ابعاد  یاانهیرااست. حتا اگر  یشگفت

 یرا به صورت مواز فیوظا یهمهمعادل شتاب نور تازه  یبا شتاب ،باشدوجود داشته پروتون 
کردن  هضافا یباز هم برا میهم فرصت داشته باش همین ساعتمهبانگ تا  یبه دراز یو زمان

ما از  یینها نیسخن درباره امکان تضم نی) ا۱۲. (تآن دعواسفهرست به  اصل نیصدمیس
) ۱۳. (خواب دیدی خیر باشد ؟ددهیمپاسخی از تناقض چه  یبه طور کامل خال بینیجهان

 یابر دیکه با درست استباز هم ، یو رفتار یزبان یهاخواستهبه  توجهحال با  نیبا ا
جا مترداف با نیشکست در ا رایتکاپو کرده ز میکه به آن شک دار جاییهر  ،دیعقا یکپارچگی

 )۱۴است. ( یرفتار احتماالت ای یزبان حسدر  ایشکست 

  

 

  یجهان هست شگریبه عنوان نما یقلب یباورها

 

 نظم و قاعده ،از جهان یشکل آگاه نیترییابتدا حتابه  یافتنامکان دست داشتن  یبرا
دیدن م باشد. اگر هر بار هنگا طینظام و قواعد مح دهندهبازتاب وسازگار  دیبا یدستگاه عصب

از  یاخاطرهندارم که  یشود، راه کیاز اعصاب تحر یمتفاوت یمجموعه ،یشخص یچهره
 گریباشد بار د یعیطب یچهره کیصورت او  بارکیکه  ستین دی. بعشمآن شخص داشته با

 چیه رایتناقض متعجب شوم ز نیندارم که از ا لیدل چیو من ه یبرق کنبرشتهنان  کیمانند 
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مان باشد. ه جور و یکسان با آن یرونون تیاز فعال یالگو فرض کی وجود ندارد که یزیچ
دستگاه پردازشگر  انیتاب منظم مزبا کیتنها  نیاشاره کرده ا ١نکریگونه که استفان پ

یم حیاحتماالت است که در نگاه نخست توض ایمنطق  نی) و قوانانهیرا ایاطالعات (مغز 
 »کور و بدون هوش باشد. یکیزیف ندیبرخاسته از فرا تواندیم دنیشیچگونه اند«که  دهد

 نیبه هم زیو باورها ن افتهیقواعد (نحو) نظام  هیو بر پا کیستماتی) کلمات در قالب س۱۵(
هم  رایز شودیمداشته باشد) منظم  یوستگیپ یبه طور منطق دیکه با یاوهیشبه (صورت 

این عبارت را در نظر بگیرید: یک سیب صورت منظم شده است.  نیموجود و هم جهان به هم

 نیتضم» و« یکلمه) یمنطق نی(و بنابرا ی. وزن نحوو یک پرتغال در کیف ناھار جک وجود دارد
باور خواهد داشت:  ریز یهاگزارهبه  نیگفته را قبول دارد هم چن نیا یکه هر کس کندیم

به  یطنکته رب نی. ایک پرتقال در کیف ناھار جک ھستو  یک سیب در کیف ناھار جک ھست
لکه ب ؛باشددارای آن از جهان باالتر  و ترفراکه نحو  ندارد یپنهان ییجادو یهایژگیواز  یبرخ

م کردار منظ ینگیقر یرا برا» و«مانند  یهاکلمهاست که ما  تیاز واقع یامدیپ رتشیب
 یدر حال ردهک دییتأدو جمله را  یوستگیکه پ اگر کسانی پیدا شوند. میریگیمبه کار  هادهیپد

ند مان ییزهایچ ایرا درک نکرده » و«کارکرد کلمه  ای کنندیمرا انکار  هاآن یکه به طور انفراد
که ما در آن  یمورد در جهان نی) درست هم۱۶. (شناسندینمناهار را  فیو ک رتقالپ ب،یس

 دیناهار جک بگذار فیپرتقال را در ک کیو  بیس کیکه اگر شما  دهدیمرخ  میکنیم یزندگ
ود دارد که وج یتیوضع ی. ولدیآور رونیهر دو را ب ایپرتقال  کی ای بیس کیاز آن  دیتوانیم

 یهادهیپد یاز نظم رفتار توانینمرا بودن آن  یو منطق هاآن یوکلمات، ارتباط نح یمعنا
 )۱۷( .کرد کشفدر جهان 

 
 یتعداد بجایگاه و دارنده  میتوانینم هاانسان کدام از ما چیهر چه که باشد ه یقلب یباورها

از  یشک داشته باشند که باورها لسوفانیف دیشاکه  یدر حال )۱۸. (میباش هاآناز  یشمار
 ییفضا یروشن است که ما دارا یرا شمارش کرد ول هاآن توانیمهستند که  ییزهایجمله چ

                                                 
1. Stephen Pinker 
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از خاطرات گسسته و مجزا  ی) شمار محدود۱۹. (میدر مغز خود هست یمحدود یشیگنجا
 ۱۰۰،۰۰۰به  یکه زورک یرفته، مقدار انیکه رشد کرده و از م ییهاواژهاز  یو شمار محدود

که  یاعتقادات یعنی -) ۲۰فعال شده ( یکه به سبب ییباورها انیحال م نی. با ارسدیمکلمه 
 شودیمساخته  یاخواستهعمد و بنا بر  یوکه از ر ییو باورها -هم اکنون در مغز ما هست 

ه شهود است ک یهیمانند درک باشد آنگاه بد یزیقائل شد. اگر اعتقاد چ یزیوجه تما دیبا
 شایدما باشد مغز  دروندر  یفرض یلحظهکه در هر  ییما درباره شماره باورها افتیو درون 

روشن ساخته که آن اندازه از جهان  »١یورک رییتغ«مثال مطالعات  یقابل اعتماد نباشد. برا
صحنهاز  یدرصد بزرگ توانیم رایز میکنیمدرک  میکنیم الیکه خ میکنینمدرک  شیرا کماب

 یهایبازبا  یاسهیمقا) ۲۱متوجه آن شود. ( گرمشاهده آنکهداد بدون  رییرا تغ یدارید ی
 یدنید و یاز جهان مرئ یهابخش یاانهیرا یبازها یبجا باشد: نسل کنون ایگو زین یاانهیرا

وجود  یابر یانجام دهد و درخواست یحرکت کنیمحاسبه کرده که باز یخود را تنها در صورت
نکته  نیما درست مانند ا یشناخت یهاکنش یاریکه بس ستین دی) بع۲۲. (دیآن به وجود آ

 )۲۳باشد. (

 به دوباره ریحاضر باشد چه همواره ناگزدر ذهن ما  شهیهم مانیباورها شتریب خواه
ا راز سکان کردار ما  یشاز اعتقادات پ یاریکه بس رسدیمبه نظر  نیچن میباش هاآنساختن 

قبول  رتشیپکه  یاگزارهرد. هر گاه درباره یگ مورد سنجش قرار از نو دیبادر دست گیرند 
 میاست که متوجه شو ی. فقط کافکشدیمبه رخ  راموضوع خود  نیا میکنیمشک  میاداشته

 یلحظات هاانسانما  یهمه. میشویم یچه حال - ۱۲×  ۷؟ = -جدول ضرب یکه با فراموش
 ییهازمان نی. در چنستیضرب باال ن یبرا یدرست یپاسخ ۸۴که انگار  میاکردهرا تجربه 

ناچار  دیشا ۱۲×  ۷=  ۸۴پاسخ  بهاز اعالم دوباره به داشتن اعتقاد راسخ  شیپ ستین دیبع
 ینام شخص رامونیشک کردن پ توانیم گرید ی. از سومیباش یبه انجام محاسبات اضاف
 یهی؟"). بدزدمیمنام صدا  نیاو را به هم ایبود؟ آ جف ینام و واقعاً آشنا را در نظر گرفت ("

 در به دست آوردن یگاهامروزه  زیشده ن تراشیده یبه خوب هااست که حتا باورها و اعتقاد

                                                 
1. Change blindness 
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 یمهم یامدهایپ یدارا ییآزما یراست یهاشکست نی. چنشوندیماعتبار با شکست روبرو 
 تازه ماست. کردیرو یبرا

 

  راست و دروغ موضوع

 

 ی. مدت کوتاهدیکنیم لیم یرا در رستوران یشام یمیدوست قد نیکه با چند دیکن تصور
از دوستان آهسته  یکیکه  دیشنویمو هنگام برگشت  دیرویم یویرا ترک کرده و به دستش زیم

واهد نخ آقا نیموضوع به گوش ا نیاز ا یزیچ چی. هدیحاال ساکت باش« ،دیگویم گرانیبه د
 .»دیرس

 نیا«که  رسدیماعتقاد  نیبه ا یداشت؟ هر فکر دیخواه یسخن چه برداشت نیا از
شما » آقا نیا« ریضم نیو بنابرا دیخانم باش کیشما  اینکه. مگر دیمورد نظر شما هست» آقا

 رمگدیگری  یاحساس ستین دیبعباز هم از گستره انتخاب آن قرار دهد که  رونیرا ب
شماها حرف « د،یآهسته بپرس یحتا با صدا دیشا ی. با نشستن بر صندلدیکن دایپ یکنجکاو

. دوستان شما چه شودیم تردهیچیپموضوع  دیاگر مرد باش یول »؟دیادهیکشرا وسط  یک
فرض  دی؟ اگر تولد شما چند هفته بعد است شااندداشتهو پنهان نگه  یرا از شما مخف یراز
 نیشده است. اگر چن دهیکش رکنندهیغافلگجشن تولد  کی ینقشهکه به افتخار شما  دیکن
 هاآنبا  ریکه شکسپ شودیم یاز احتماالت یشتریتعداد ب ریذهن درگ ستین شیدر پ یدادیرو

 .ساخته است شنامهینما

 نیکه در آن چن یانهیزم یهاسرنخو  یشناخت یمشغله تیدر نظر گرفتن اولو با
 شیاعتقادات درون ساز مغز آغاز به آزما رشیپذ یاز مدارها یبرخ شودیم انیب یموضوعات

 ،دیدیشن زیمکه پس از برگشت به  یو سخن یبه مهمان می. برگردکنندیم یاحتماالت متخلف
 یهانشانه ایآ نیکرد. هم چن یخواه یرا بررس دوستانتسخن چهره  نیا دنیپس از شن

 یکی ایگفته که تازه به گوش شما خورد، وجود دارد؟ آ نیاز ا یترنابکارانه ریتفاس یبرا یخوب
 توانستهیمواقعه  نیا یاز دوستان شما تازه به رابطه با همسر شما اعتراف نکرده است؟ ک
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وجود  یمتقابل یعاطف یرابطهو دوستان  اهمسر شم انیم شهیاتفاق افتاده باشد؟ هم
شدن به  لیدر تبد دادهایرو نیاز ا یریاست که گفته شود هر تفس یداشته... خوب تنها کاف

 خواهد داشت. یمهم یو شخص یاجتماع یامدهایکردن شما پ دایاعتقاد پ یبرا یموضوع

معنای برای نمونه باور داشتن یا نداشتن شخصی به فالن از  یدرک چیههنوز  امروزه
 یو کردار یشناخت یامدهایپ یهمهوجود  نیو با ا - میندار یدر سطح مغز ،فرضی یگزاره

 یهر شخص یاگزارهکردن به  دایاعتقاد پ یاست. براچنین تفاوتی به نوبه خود برخاسته از 
آن بشود.  یشینما ینهیزم رشیآماده پذ یجنبه کردار ازکرده و سپس  دییتأآن را  دیبا

یمخودکار انجام و سراسر  کاملبه طور  ندیفرا نیا میوجود دارد که گمان کن یخوب لیدال
برابر با اعتقاد  تواندیملحظه  کی یحتا برا ده،یو ا شهیاند کیو در واقع تنها فهم  - ردیگ

بوده  کسانیکه اعتقاد و فهم  دیشیاندیم یآلمان لسوفیف ١نوزایداشتن به آن باشد. اسپ
جالب در  اریبس یهاپژوهشاز  یدارد. برخ یبعد یهیبه کنش رد ازین یکه ناباور یدرحال
که درک  رسدیمبه نظر  شتریب نیااحتمال ) ۲۴است. ( دگاهید نیا یدکنندهییتأ یشناسروان

 دیشا ام فرضشیپ ماتیاست. تنظ یکیزیف یدر فضا دهیپد کیگزاره مشابه ادراک  کی
 تواندیمنکته  نیخالف آن ثابت گردد. ا اینکهباشد مگر  تیظاهر به عنوان واقع رشیپذ

دوست، موضوع اشاره شده چند لحظه  کی انتیدهد چرا پروردن گمان احتمال خ حیتوض
 شتاب تپش قلب شما را باال ببرد. دیشا شیپ

باشد روشن است که ما همواره سخنان  منفعل ای فعال یروندو باور  مانیساختار ا خواه
اد با و متض یاشتباهات منطق ی) را براگرانید یهاگفتهگفته شده (همه سخنان خود و هم 

که ما  دهدیماشتباهات اجازه  نیا افتنی. شکست در میکنیم ینیکنترل و بازب تیواقع
 هاهیاپآن صورت  نیا ریکه در غ میمنطق استوار ساز یاز نوع ییهاهیپارا بر  دخو یزندگان

 تواندیم کواژهت کی ریی. ناگفته نماند حتا تغبه نظر خواهند رسید یو پوچ خودیب یهاعبارت
 مهیشما ن یبچهلذت بردن تا خطر مرگ داشته باشد: اگر  یاز خواهش برا یمتفاوت ییمعنا

رآوردن با ادا د دیشا» تو راهرو است لیف کی بابا« د،یکرده و بگو داریشب شما را از خواب ب

                                                 
1. Spinoza 
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 مرد کیابا ب« د،یاگر بچه بگو د؛یکن تیبچه را تخت خود هدا یالیاسلحه خ کیداشتن و بر
 .دیته باشداش یاسلحه واقع کیبه برداشتن  لیکه تما ستین دیبع چیه »ستاده،یدر راهرو ا

  

 

  و مدرک مانیا

 

 یاژهیودانش  چیبه ه یازین شیخو تیذهن رییتغ برای هاانسان یکل یزاریب دنید
ما  اندردهکگوشزد  سندگانیاز نو یاریکه بس گونههمانندارد.  یشناسعصب ای یشناسروان
 یزیما چ لیکه بدون دل یبه صورت میهست کارمحافظه شیدر برابر باور و اعتقادات خو یهمگ

که  یاعتقادات گریبه عبارت د - شناختیاعتقاد از جنبه در . میکنینم کم ای فزودهین هاآن به
 یگزاره فالنکه  میما اعتقاد داشته باش باید -است  یتیدانش ما درباره گ شیآماجش نما

 یبرا یتیمحدود نیداشته باشد. چن قتیحق خواهدیمدلمان  اینکهنه  رددا قتیحق یفرض
 تواندیم تیبدون محدوددلبخواه  دنیشیاند رایاست. ز یخوب زیما بدون شک چ دنیشیاند

 ضیحو تو شیسازد که درصدد نما یتیموجود گ یهاقاعدهاز و متفاوت ما را جدا  دیاصول عقا
، دهدیم یکه احساس خوب لیدل نیتنها به ا یاگزاره یآن هستند. چرا باور داشتن به درست

 because )زیرا( معنا کلمه یبر رو یکمباید است؟ شخص تنها  نادرست و اشتباه

دارد. کلمه  شهیمشکل در کجا ر دیابیکرده تا در ) درنگ"cause" "+by" انهیم یسیانگل(

"because "نسته داکه درست  یاگزاره انیم یعل یوندیپ ایگو لیدل نیبه ا ای ، زیراچون

یمرا برقرار  یارزش وندیپ نی. اپنداردیمکه آن را درست  سازدیم برقراررا  یو شخص شده
از ارتباط  یشرح یدگیچیمدارک بدون پ رای: زمیدهیممواقع به مدارک  شتریکه ما ب سازد

 ١من معتقدم که اسوالد. («هاستحالت نیا رامونیما پ یجهان و باورها یچگونگ انیم یعل
والد که اس دهید میپسرعموو چون  دمیتفنگ د یرا رو یرا کشته چون اثر انگشت و ٢یکند

                                                 
1. Oswald 

2. Kennedy 
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 یاگزارهکه  میکنیم دایما اعتقاد پ.») دیگوینمدروغ  میکرده و پسر عمو یراندازیت یبه کند
ان در جه دربارهو تفکر  یخردورز ایدر تجربه ما  یمورد به این دلیل کهدرست است تنها 

  )۲۵. (سازدیمرا آشکار گزاره مورد نظر  قتیو حق یواقع درست
 یکه من به باور و اعتقاد دارم که خدا هست و چند تن با گستاخ میبگو دیاجازه ده

 ختیشکل و ر نیبا ا یپاسخ -طلبدیمدر واقع  - خواهدیمپرسش  نی. اچرااز من بپرسند 
من باور دارم « میبگو توانمینمبدون شک را دریافت کند. ...» رایخدا هست ز باور دارممن «

یم(همان طور که پاسکال » داشته باشم یاعتقاد نیکه چن دانمیممصلحت  رایخدا هست ز
با به کار  یول میرا بگو یسخن نیچن توانمیم البته ).میداشته باش یباور نیکه چن خواهد
من باور دارم که « میگویمباشد که  یمنظورم همانند زمان تواندینم» باور و اعتقاد«بردن 

دو سده  ریشده ز لیشکت ژنیبخش اکس کیو  دروژنیاز دو بخش ه یآب به راست
داشته باشم  یمنظور نیچن توانمینم ای» کندیمموضوع را اثبات  نیا یکیزیف یهاشیآزما
 توانمینم نیهم چن.» نمیبیمهست چون آن را  امخانه اطیدر ح یکه بلوط دانمیممن «که 

ن یا.» کنمیممن به خدا اعتقاد دارم چون احساس آرامش «که  میدست بگو نیاز ا یسخن
 یبرا یکوچک اریبس لیلحتا د گاهچیهباشد  یاگر خدا کنمیمکه من احساس آرامش  تیواقع

 آرامش یهاگزارهرا با بودن خدا هنگامی که ما . دهدینمباور داشتن به وجود خدا به دست 
دید. برای مثال اجازه را موضوع این به آسانی  توانیمنیز  میکنیمجایگزین  بخش دیگر

 یاگوشهر خچال ددهید بگویم که من دوست دارم اعتقاد داشته باشم که الماسی به بزرگی ی
 شودیماز حیاط خانه من زیر خاک دفن شده است. این درست است که این موضوع باعث 

که من احساس بی نهایت خوبی داشته باشم. ولی آیا هیچ دلیلی وجود دارد که من باور کنم 
کشف  یهاالماساز  تربزرگزیر خاک قرار گرفته که هزارها بار در حیاط من  یالماس به راستی

 ٢یرگاردکی ١ایمانجهش ، ببینیم چرا قمار پاسکال میتوانیمدر اینجا شده تا امروز است؟ نه. 

                                                 
1. Leap of faith 

2. Kierkegaard 
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. باور داشتن به وجود بردینمکاری از پیش  شناخت شناختی ١پونزی هایکالهبرداریدیگر  و
مانند  امکردهبرخی روابط را در وجود داشتن وی برقرار  منباور داشتن به این است که  ،خدا

ولی وجود لعندهایی علت و مباید پیواست.  وجود وی به خودی خود دلیلی برای باور و ایمان من
 میتوانیم با این دیدگاهو پذیرش من.  موردنظرداشته باشد یا پیوندی ظاهر میان واقعیت 

 اشندبو شیوه کار آن  جهان رباره حالتاعتقاداتی داگر بخواهند  ببینیم که باورهای دینی
  دیگر وابسته به واقعیت و مدارک باشد. یهاگزارهبایستی به همان اندازه 

  
داده  برای مجسم ساختن و نشان ییهاکوششی ما بکه پذیرفتیم که باورهای قل یالحظه آن

 اببایستی در موقعیت درست ارتباطی  هاآنکه  ببینیم میتوانیم است کار طبیعت یهاروش
جهان قرار گرفته تا معتبر باشد. این موضوع باید روشن باشد که اگر شخصی به خدا باور 

یمآسمانی بسیار منطقی به نظر  یهاکتابمعنوی ویژه داشته یا چون  یهاتجربهدارد چون 
 نوازدیمباز هم همان ساز توجیه ای را  یا چون وی به مرجعیت روحانیون اعتماد دارد رسند

. این مینوازیمزندگانی  یهاتیواقع نیتریعادکه ما همگی در هنگام ادعای دانستن 
ت تا در برابر آن مقاوم زدانگیبررا است که احتمال دارد بسیاری از هواداران مذهب  یاجهینت

 فضای. ساده است دیگر شودیمنیز  تناقضمایه  ؛ ولی مقاومت نه تنها بیهوده است بلکهکنند
انی نمانده است. تا زمباقی درباره جهان  هاانسانباورهای ما اشغال توسط برای خالی منطقی 

را  اشبندهخدا سخن  –روش کار طبیعت باشد  یدربارهمذهبی  یهاگزارهمعنا و مقصود  که

باید در ارتباط  - غیره و افتدیمبدی برایت  یھااتفاق، اگر نام خدا را بیجا بر زبان برانی شنودیم
درباره جهان قرار گیرند. از سوی دیگر ما چنین در ارتباط با باورهای دیگر با جهان و هم 

بر پندار یا کردارهای پسایند  تواندیم تنها اگر به این شکل قرار گیرداز این دست  ییهاگزاره
ت او اهنگامی که شخصی این باور و اعتقاد را داشته باشد که اعتقاد داشته باشد. تا ریتأثما 

                                                 
1. Ponzi schemes  ترفند پانزی يک عمليات سرمايهگذاری کالهبردارانه است. در اين ترفند به سرمايهگذاران سودهايی

برگردانده میشود که از بهرههای متعارف به شيوهای غيرعادی باالترند. البته اين سود از پول سرمايهگذاران بعدی تأمين می

شود و شرکت يا فرد دريافتکنندهی سرمايه نيازی به انجام کار اقتصادی با پول دريافتی ندارد. نام اين ترفند از نام چارلز 

 .پانزی گرفته شدهاست
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بایستی باور  (پیدا یا ناپیدا، معنوی یا مادی) کندیمتعیین  جهان راواقعی و حقیقی حالت 
ف او را بنا بر تعری موضوع، از شیوه کار جهان است. این برآیندیداشته باشد که باورهای او 
. در واقع اگر هیچ تغییر شدنی در جهان رخ رداندگیم ریپذبیآسدر برابر مدارک نو و جدید 

شخص را ناچار به بررسی و به زیر پرسش کشیدن باورهای دینی خود کند ندهد که بتواند 
درک دالیل ی بر مبنا بینیپیشهیچ گونه  او این را اثبات نماید که باورها و اعتقادات تواندیم

به هیچ وجه ادعا کند که  تواندینم. بنابراین آوردینمبرای او به بار را جهان  یهاحالت
  )۲۶جهان است. ( نمایشگراعتقادات مذهبی وی 

  
آن  یرومندینگفت، ولی از قدرت و  توانیمدر انتقاد از ایمان مذهبی سخنان فراوانی  اگرچه

باور و  مل برایکاسته نشده است. میلیون انسان در میان ما هستند که حتا امروز به طور کا
 انسان دیگر، گویا به خاطر هاونیلیمو  حاضر به مردن بودهیه خویش اعتقادات بدون توج

وده که در سراسر این ب سرنوشتشانکسانی که  هستند.و کشتار چنین اعتقاداتی آماده کشتن 
مابیش همیشه ک اندستادهیادر آستانه مرگ کسانی که زندگانی به طور وحشتناکی رنج برده یا 

افزون  هانسانا. ایمان به بسیاری از اندافتهیه بی پایه و اساس گزارفالن یا بهمان تسلی را در 
که تنها با  یکه در جهان دهدیمرا  زندگانی یهایسختتوان تاب آوردن در برابر بر آرامش، 

 هم چنین این طور به باشد.اندکی داشته توجیه  تواندیمپرتو خرد روشن شده تنها به سختی 
ه تنها ک استبر مواردی پیامدهای مستقیم فیزیکی دارای که اعتقادات قلبی  رسدیمنظر 
) ولی ۲۷را به سوی سالمت یا نابودی کامل ببرد. (و جسم انسان پیکر  تواندیمری، اوامید

 یدییأتدارد به هیچ وجه  هاانسانفراوانی بر زندگی  ریتأث این واقعیت که اعتقادات مذهبی
از وحشت  آورانیز، متوهم با اوهام ١ییایپارانوبرای یک  .دیآینمبه شمار  هاآن اعتبار برای

 یهالفنتشدیدی باشد، ولی این به معنای آن نیست که  ریتأث) شاید دارای CIAسیا ( نسازما
  .شودیموی ضبط 

                                                 
1. Paranoid  
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خوب، پس ایمان چیست؟ آیا ایمان چیزی غیر از اعتقادات است؟ اصطالح عبری 

 »باور داشتن» «اعتقاد داشتن،«به تناوب به معنای  )-mn' -) (فعل من emûnâ'امنونا (
یا برگردان یونانی کتاب آسمانی  ١هفتادگانی برگردان و ترجمه شده است.» اعتماد داشتن«یا 

و این برابر  آوردیم) به خاطر pisteuein( پستونین یهودیان معنای همانندی را با اصطالح
 ۱۱:۱کتاب انجیل عبرانیان آیه پذیرفته شده است. یا انجیل یونانی در کتاب عهد جدید 

 »دهیناد یزهایداشته شده است و برهان چ دیام یزهایاعتماد بر چ مان،یپس ا«ایمان را 
که گویا این بند ایمان  گرددیمبخوانیم، روشن  یدرست یوهیشبه اگر آن را . کندیمتعریف 

شاید همین واقعیت که شخصی به چیزی  :دینمایممعرفی  گرهیتوجرا به طور کامل خود 
یا باور به چیزی که ») چیزهایی که امیدواری هست رخ دهد(«باور دارد که هنوز رخ نداده 

برای واقعیت داشتن خود ») دهیناد یزهایچ«(هیچ شاهد و مدرکی برای آن وجود ندارد 
کاملی  »یقین«من  . خوب اجازه بدهید تا شیوه کارکرد آن را ببینیم:مدرک است») اعتماد(«

چون که ما هیچگاه با هم مالقاتی  عاشق من است. ٢بیشتر هیجانی دارم که نیکول کیدمن
: کنمیمتنها مدرک برای دلباختگی او، احساسم است. من چنین استدالل  میانداشته

ان حتا متافیزیکی می یاژهیوکه بایستی پیوند  کندیماحساسات من این موضوع را روشن 
من و نیکول برقرار باشد در غیر این صورت پس چرا از اول باید چنین احساسی در من به 

جام ی الزم انآشنایکه بیرون از خانه وی چادری بر پا کرده تا  رمیگیموجود آید؟ من تصمیم 
  ت.اس و کالهبردانه رنگیپرن یوکارکسب ،دستکه ایمانی از این  داندیمهر کسی گیرد؛ 

شده  و رایج عنواندر شکل معمول یا باور قلبی ایمان به نقد در سراسر این کتاب من 
 یهازارهگ، زندگی یریگجهتو اعتقاد به و وان ایمان نبه ع – امپرداخته آسمانی یهاکتابدر 

ه از آسمانی چ یهاکتاب، چه در معنای این اصطالح گویا مشخص تاریخی و متافیزیکی.
ها دانبرخی از الهیاتاست که درست  .نیست ابهام و ناروشنی گونهچیه دارایپیروان،  لبان

ارائه  کمالو مسیر معنوی به عنوان اصل  یاتازهبه شکل و عارفا خاص کوشیده تا ایمان را 

                                                 
1. Septuagint 

2. Nicole Kidman 
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در کتاب خودش  ١. پاول تیلیچشودیم هالوحسادهمایه تحریک تنها  کنند ولی این موضوع
رقیق اصلی اصطالح را معنای میالدی)  ۱۹۵۷ –خورشیدی  ۱۳۳۶( ٢ایمان یھاییایپوبه نام 

در واقع همه  لیخوانده و» ٣پرستانهبتایمان «که  اندازدیمو نابود ساخته و چیزی را دور 
. اندکردهدانان دیگر نیز چنین بدون شک الهیات نیز.را ایمان و  دینمعادله  یهاتساوی

د که را به صورتی تعریف نمای» یا باور قلبی ایمان«البته هر شخصی آزاد است تا اصطالح 
ی جلوه منطقی یا عرفان یهاشهیاندرا مشابه یک سری از  هاآندانسته و به این وسیله مناسب 

هب را برای هزاران سال به تحرک واداشته اذنیست که پیروان م» ایمانی«لی این و دهند.
است که  یااشارهبه طور دقیق همان ایما و  کشمیماست. ایمانی که من آن را به نقادی 

توصیف  »اندک شکل گرفته مدارککرداری که بر اساس آگاهی ولی با «تیلیچ آن را به عنوان 
 کهعیبی از یک مذهب را بل نه مانند تیلیچ تنها بخشی بیگذشته  هانیا یهمه. از کندیم

  استدالل من اکثریت افراد مذهبی در هر سنت مذهبی را نشانه گرفته است.
در  دهکمین کرمارهای تا  مانند تیلیچ که کوشیده یاشخاص فراوانعلیرغم کارهای 

ر بررسی دحقیقت به سادگی پیداست که ایمان مذهبی این را پنهان کنند، پای هر محرابی 
در موردی که قول سازوکار  یاژهیوبه  – قرار داردغیرقابل توجیه  باورهای یدستهدر نهایی 

فراتر از روند ویرانگر زمان  تواندیمکه به وسیله آن زندگانی انسانی  دهدیمو مکانیسمی را 
ت سرانجام سرع کهاست در هنگامی  یلوحساده یا ایمان همان باور قلبی و مرگ ادامه یابد.

مانند منطق، انسجام  یهاتیمحدود – آوردیمرا به دست جهانی این  یهاتیمحدودفرار از 
پا را از هر اندازه هم دور از احساس شخص باشد باز هم هرحال ه ب درونی، تمدن و صداقت.

رده کتنظیم تلسکوپ هابل  یهانهیآ چند دقیقه پیش(حتا اگر  گذاردیممحدودیت فراتر 
نبود مدارک که در آن باور و اعتقاد در  افتهیپرورش در فرهنگی شمانیست که  دیبع باشد).

ارز رایج این ادانی . نباشدبه باالترین نقطه در میان سلسله مراتب فضایل انسانی دست یافته 
و به هر کودکی  – )۲۰:۲۹(یوحنا .» آورند مانیا دهیکه ند یآنان به حال خوشا«-قلمرو است 

                                                 
1. Paul Tillich 

2. Dynamics of Faith 

3. Idolatrous faith 
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هر چند که گاهی هم به  مقدس یافهیوظعنوان ، به نیستچیز دیگری که  شودیمآموخته 
 واین جهان در مقایسه با خدا کاهش واقعیت تا اهمیت و حق انتخاب، یک گزینه عنوان 

  که در پس تصویر پدر و مادر کودک پنهان شده است. کاسته شود
 یاوهیشبه سادگی در  توانیمشیادی است. این موضوع را کالهبرداری و  دینولی 

افته شفا یکه فلجی  بچهمجسمه گریان مریم،  –دید که هر پدیده غیرعادی در جهان مذهبی 
ایمان خود  بر یدییتأهب به عنوان ااز سوی پیروان مذکه  – اندازدیمعصای خود را زمین و 

م در بیابان عد هتشنبا ایمان و . در چنین لحظاتی انگار که به زن یا مرد شودیممصادره 
ندارد  وجودبرای این واقعیت دیگری اطمینان لیوان خنکی از آگاهی داده شده است. هیچ راه 

به این اصول باور ما و  هیه اصول اساسی عقاید خود بودتوج یتشنهسخت  هاانسانکه ما 
چندان ولی  شدهآشکار نهم  هنوزاگر  هاآنحقانیت  میکنیمکه فکر است تنها به این دلیل 
ی که در برابر مدرک فیزیکهست  یغربمعتقد  . آیا هیچ مسیحیهم نیستدور از دسترس 

اقعی کلمه وغیرقابل شک و تردید بی تفاوت باشد مدرکی که بر درستی انجیل به معنای 
پس  ۲۹سال یکشنبه را  ١کربنی تاریخ کفن عیسا ینگارخیتاراگر  کند؟ تصور کنید که دیتأک

ی که این رازگشای ردهیچ شکی وجود دابه همان قدمت روز عید پاک تعیین کند: از میالد 
هان متعصبان در سراسر جآیا بوده و  یاروزمندانهیپ، پر ابهتنمایش باشکوه  ستتوانیم

  ؟دندیبخشیممسیحیت گناهان را 
 کندینمعقل و خرد سر خم  در برابرایمانی است که باور قلبی و این درست همان 

. باری اگر مدرک کوچک یستن باور کردنبرای  خوبیآن هم در هنگامی که هیچ دلیل 
و  هاادهدافراد با ایمان به همان اندازه که به شیطان توجه دارند به  شودیافت  یادکنندهییتأ

از انتظاری  یکه ایمان چیز بیشتر دهدیمن موضوع نشا . اینکنندیماطالعات نیز توجه 
 باشدروز داوری و قیامت  خواهدیمین مدرک حاال ا –خودخواسته و ارادی برای مدرک نیست 

طرح پرداخت این جستجویی برای اطالعات با  دیگر. یدکنندهییتأرویدادهای  ی ازیا رگبار

                                                 
1. Shroud of Turin 
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انی که غیرقابل آزمایش زندگی کنید تا زم یاهیفرضباور کنید، بر پایه  اکنون است:اقساطی 
  .دیاداشتهیبرمروز مرگتان فرارسد و کشف خواهید کرد که شما در راه درست گام 

گانی یک باور و اعتقاد چکی است که هر شخصی بر پاس ددیگر زن یجنبهولی در هر 
که پل فرو  دیگویم: مهندس کندیمبه آرامگاه ابدی پافشاری از رسیدن  پیشکردن آن 

این افراد  –مقاوم شده است  نیلیسیپنکه بیماری در برابر  دیگویم پزشکنخواهد ریخت؛ 
دارند. آخوند، روحانی و رابی  یابطالقابل یهالیدلبرای ادعاهای خود درباره شیوه کار جهان 

ه کتغییر کند  هاآنقلمرو تجربیات  دربارهدرباره این جهان یا  تواندینم زیچچیهندارند. 
یم این موضوع اثباتبتواند نادرستی بسیاری از باورهای و اصول عقاید آنان را نشان دهد. 

آزمایشی درباره این جهان یا بر پایه هیچ آزمونی از  گونهچیهکه این اصول عقاید بر پایه  کند
 است.)» ٢ریناپذابطال« ١نگاه کارل پوپراز تجربیات این افراد شکل نگرفته است. (این اصل 

ادر قیک خدای وجود حتا هولوکاست نیز بیشتر یهودیان را درباره  رسدیماین طور که به نظر 
به طور  و رحمان و رحیم به شک نینداخته است. اگر انداختن نیمی از جمعیت مطلق

که یک خدای  دیآینمبه کوره به عنوان مدرکی بر ضد این اندیشه به شمار  شده یدهسازمان
به طور منطقی فرض  توانیمی شخص است پس دیگر گویا هادلبستگیقادر مطلق نگران 

و آخوند  از کجا و چگونهاین مدرک را نشان دهد.  تواندینمهم  یدیگر زیچچیهکرد که 
داد  تواندیم؟ تنها پاسخی که به هر زبانی داندیمخدا  یهاگفتهقرآن را کلمه به کلمه مفتی 

  .داندینماو  -این هست  به گند نکشیدرا » دانستن« یواژهو 
فرعی از باورهای او درباره جهان است: باورهایی  یمجموعهیک ایمان یک فرد تنها 

یک  به عنوانعنوان یک فرد بلکه نه به  ،مادرباره موضوعات مورد دلبستگی اصلی که 
اکنون و اینجا درباره آن قضاوت و داوری نکن. زمان که  میکنیمبه شخص گوشزد  ،فرهنگ

و ناسازگاری  یجورناکه چقدر این تکه تکه کردن گفتمان ما تبدیل به آن رسیده تا دریابیم 
از نگاه مردی که تازه روز خودش دیگر باید  یالهیات معرفتاز هر جلوه از امروز شده است. 

آغاز کرده بوده دیده  ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱طبقه صدم مرکز تجارت جهانی در بامداد  را در
                                                 
1. Karl Popper 

2. Unfalsifiable 
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اره درباره خانواده و دوستان، درب -روشن گرددپیچیده وی را  یهاشهیاند اینکهشود تنها برای 
 لرقابیغبه طور که  -اشقهوهن تراه انداخته و نینداخته، درباره شیرین ساخ یهایکاسب

 با : میان زنده سوختنبه زور گرفته شد وحشتناک سخت و سادهبا یک گزینه  توجیهی
 یهادگاهیددر واقع ما باید  .ترنییپاریدن و خوردن بر روی سیمان هزار فوت پسوخت جت یا 

ن آفشان دزدیده شد را در نظر بگیریم، هزاران تن از مردان، زنان و کودکانی که زندگی از ک
، کامل یدگزبهتدر وحشت و  ،آن را داشته باشندتصور آنچه حتا بسیار زودتر از زندگانی که 

سپتامبر را انجام دادند بدون شک  ۱۱مردانی که عمل ناخوشایند و شنیع  .به پایان رسید
از هیچ بودند و نه » ترسو«یک مشت غربی اعالم شده نه  یهارسانهآن طور که بارها در 

ی به طوری که روشن شد، ایمان -با ایمانی بودند  یهاانسانجهت متعارفی دیوانه. این افراد 
  و سرانجام باید به آگاهی عموم برسد که با ایمانی چیزی وحشتناکی است. -بی عیب و نقص

  
  

مذهبی  ایمانو سریع مردود شمردن کوتاه چنین مطمئن هستم که بسیاری از خوانندگان  من
. اندکردهرا خود تجربه آن  یهایبخشآرامشخواهند دید به ویژه کسانی که  رحمانهیبرا 

ستند ه هاانسانبر ذهن  بخشآرامشدارای نفوذ  ریناپذهیتوجباورهای ولی این واقعیت که 
دانست. اگر هر پزشکی به بیمارهای ناعالج خویش بگوید  هاآناستداللی به سود  توانینمرا 

را آرام سازد ولی این  هاآنشاید ذهن بسیاری از  بیابندبهبودی کامل  هاآنمقدر شده که 
آمده است. چرا ما باید نگران و دلواپس  به دستآرامش به بهای قربانی کردن حقیقت 

برای هدف ولی . که پاسخ این پرسش را بداند هنوز نیامده است ١یسقراطحقیقت باشیم؟ 
؛ باشدیمالزم است که حقیقت نگرانی نخست افراد با ایمان نیز دانستن این موضوع تنها  ما

اصلی ایمان آنان است. طلب آرامش با فداکردن  هدففرضی  یآموزهدر واقع حقیقت هر 
 یهاطرحز البریز  هانید یهمهزیرا برای باورهای مذهبی نبوده  یازهیانگز قت هرگیحق

رنج و غیر از و  آوردینم ه باربهیچ کسی آرامش برای  داشته و مریدان باور است که یمخوف

                                                 
1. Socrates 
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تاریکی از واقعیت  یهاگوشه قلم انداختنترس از ، زدیریم هاانساندر جان دردسری که 
  وجود دارد.

 هاآنپیروان مذهب در واقع به حقیقت باالترین ارج و اهمیت را داده و از این جهت 
 یهاقتیحقتن دانس یادعا با ایمان یهاانسانبا بیشتر فیلسوفان و فالسفه یکسان هستند. 

ت؛ او پسر مرده اس ھاانسانعیسا برای گناه ھان شما  متافیزیکی، رستگارگر و مقدس را دارند:

 یاژهیوادعاهای  هانیا. ردیگیمخداست؛ انسان دارای روح بوده و پس از مرگ مورد بازخواست قرار 
ه یک کیک فکر و اندیشه کاربرد دارد و آن این است تنها  پسدرباره شیوه کار جهان است. 

مکن م منطقی شدنی و طوربهیا درواقع  دهندهنجاتسودمند، یا رستگارگر و  هنگامیآموزه 
است که به گستردگی همساز و موافق با واقعیت باشد زیرا باور قلبی و ایمان داشتن به یک 

 تیدچه چیزی غیر از حقیقت داشتن یک اصل عقی .استایمان داشتن به حقیقت آن  آموزه،
نامشروع بودن اصول عقاید دیگران نماید؟ به عد به پیروان خودش را متقا تواندیمفرضی 

یزاری و ب پر زورمتناسب با یک معیار نیز چنین نگاهی وجود داشته و  غیرمذهبی یهاآموزه
اگر یک مسیحی  بدینسان .ندیآیمبه شمار  باطلنیز  هاآنو به هیچ دلیل دیگری  خوارشماری

 ر حوزهدادعایی ضمنی کلمه،  معنای واقعیبه آسمانی  یهاکتابگمان حقیقت داشتن با 
 -دی یا یک یهو یک مسلمانپیرو مسیح بودن، دانش نداشته باشد درست به همان اندازه 

او کشف کند (به صورتی که اطالعاتش بدون چون و چرا باشد) که  اگر .است -یا یک بیخدا
ه بدون شک این مکاشف مردهبسته شدن نطفه عیسا در واقع حرام بوده و مانند یک جانور 

 تباید ضربه کشنده بر ایمان وی وارد آورد. فرد با ایمان هرگز در برابر حقیقت بی تفاو
تشخیص درست از نادرست آن هم در  را برایوی  شاصول عقاید حالنیباانخواهد بود؛ و 

  .درباره آن را داردکه بیشترین نگرانی  دینمایمو تجهیزات رها  افزارجنگبدون موضوعی 
 هدرست مانند همسای در امور دنیایینیز انتظار داشت که فرد با ایمان از  توانیم

مات رفتار کند. هنگام گرفتن تصمی -خردمندانه یااندازهبه عبارت دیگر تا  -سکوالر خودش
 هانآمهم فرد با ایمان به اندازه هر فرد ناباور گرایش به توجه به مدارک و شواهد و اعتبار 
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نادیده گرفتن هر یا  ١هوهشاهدان ینادرست دانستن انتقال خون توسط دارد. در حالی که 
ود شاید استثنایی بر این قانون دیده ش دانشمندان مسیحی توسطداروی نوین و مدرنی گونه 
 صورتبههای دینی خویش چنین افرادی نیز در چهارچوب باورنیست.  طورنیاولی 

گذشته هیچ مادری که بر مبنای دین از درمان  هانیا یهمه. از کنندیمخردمندانه رفتار 
خودداری کرده هرگز باور ندارد که دعا کردن تنها یک کنش فرهنگی تسکین آمیز  اشبچه

اطمینان وی نمایش بدون شک و تردید  اشیینهااست. بلکه این مادر باور دارد که نجات 
وثیقه پیمانی ببندد که  خواهدیماست که او  هدفیبه نیرو و مهربانی خدا را طلبیده و این 

نابخردانه کمابیش همیشه به سود  ظاهربه. چنین کردار باشد اشبچهآن حتا جان 
حتا  عدین نشانه رفته است. در واق یهاآموزهخردمندی است چون به سوی اعتبار تجربی 

ی به طور عال، نهیزمپسباورهای به  توجهبا اغلب،  یدین یهاشینماو  هاجلوه نیتریافراط
 کهرا مثال زد:  ٢کوستالیپنترقص مار  توانیمک نمونه جالب . به عنوان یخردمندانه است

ورد ماین کلمات (در  ظاهریمعنای به  یشخوواقعی برای نشان دادن ایمان است کوششی 
مارها را « هاآن ،کتاب مقدس یهاهیآ داشتن حقیقت) و هم ٣۱۶:۱۸کتاب مرقس آیه 

) و ٤نیاسترکن(به طور معمول » بخورند یزهر قاتل«مختلف مار زنگی) و  یها(گونه» بردارند
 البته برخی از آنان در از صمیم قلب.و آزمودن این کالم خدا ») نرساند شانیبد یضرر(«

(در اثر نیش مار در سال  ٥این فرقه جورج هنسلی ادگذاریبن، همان طور که رندیمیماین روند 
که بدون هیچ شکی مطمئن باشیم  میتوانیم -میالدی) مرد  ۱۹۵۵ -ی خورشید ۱۳۳۴
به  نیناسترکزنگی و  زهرمار گاهبهگاهبلکه اثر نبوده  هاآندلیل ضعف ایمان  کندیماثبات 

  .است عنوان سم

                                                 
1. Jehovah's Witnesses 

2. Pentecostals 

و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند، ضرری بديشان نرساند و هرگاه دستها بر مريضان گذارند، شفا خواهند  .3

 .يافت

4. Strychnine زهری بسيار قوی 

5. George Hensley 
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 کندیمکرداری را دیکته  ندیگزیبرمباوری را که شخص به عنوان اساس کار خود 
» ١ازه عرشدرو«اعضای فرقه  کهی مانز .رسدیمکه در یک زمان فرضی خردمندانه به نظر 

 ، ناکام ماندند،باشد ٢باپ -هیل داردنبالهدر دم باید  ددر ردگیری کشی فضایی که باور داشتن
 کردندیمدالری که به این منظور خریداری شده را پس دادند چون گمان  ۴۰۰۰تلسکوپ 

  که تلسکوپ خراب و معیوب است.
  
  

به این است قانع ساختن افراد  پردازدیمجایی که دین به راستی سهم خودش را  حالنیباا
نامی و  گاهی به نظریهنآینده بهتر از گذشته خواهد بود، یا دست باال بدتر نخواهد بود.  که

میالدی) انداخته که خالصه  ۱۳۴۲-۱۴۱۳ یهاسالرا (نزدیک  ٣یمشهور جولیان نورویچ
همه خوب خواهند بود و باید همه «آورده  ینشدنفراموشرا در یک جمله  هالیانجکالم 

ی مذهب یهاآموزهافسون و جذابه بیشتر  .»دفتار همه چیزها خوب خواهد بورخوب باشند و 
 .خوش است زیچھمهکه  شودیمپایان معلوم  در آمیزتر از این نیست:راسرا چیزی ارجمندتر و

خاطرجمعی  تواندیمباال که بدان وسیله حقیقت این گزاره  شودیمی ارائه ابزار عنوانبهایمان 
گمان کنم که غیرقابل بحث است که وجود  نماید. من نیتأمامروز و عدم نگرانی آینده را 

 ثرمؤیک ابزار  هی دعا خواندن و خم و راست شدن چنین سازوکاری، این واقعیت که واقعی
 به راهچشم  و شنودیم ،دینیبیمخدا  کهکامل از اینطمینان و کارآمد برای رستگاری است، ا

 ، تشابه در معنای لغوی آموزهسخنکوتاه –موهبت خودش را ارزانی شخص نماید نشسته تا 
  تنها نکته مهم برای شخص با ایمان است. –با خود واقعیت 

  
به پاریس رسیده و شهر را برای  کنندهمبهوتمیالدی] طاعون  ۱۳۴۸در آن ژوئن [

  یک سال و نیم در بند خود داشت...

                                                 
1. Heaven's Gate 

2. Comet Hale-Bopp 

3. Julian of Norwich 
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ن فاجعه ی درباره ایتوضیح سدانشکده پزشکی دانشگاه پاریشاه فیلیپ [ششم] از 

که تنش در آسمان باعث شده تا خورشید  کنندیماتید دانشگاهی اعالم . اسخواهدیم

ان از خود بخارهای زی هاآببا گرمای بیشتری به اقیانوس نزدیک هندوستان تابیده و 

نیز پیشنهاد داد. برای  یاژهیو یهادرمان. دانشکده پزشکی اندساختهآوری خارج 

مرغ، . باید از کندیمبه بهبودی کمک  خکیو م ل،یفلفل، زنجبچاشنی  بانمونه سوپ 

 آورمرگشود. روغن زیتون  پرهیز و گوشت چرب خوکبچه گوشت ی، آب پرندگان

دکترها سودمند باشد.  تواندیماست. رفتن به گرمابه و حمام خطرناک بوده ولی تنقیه 

  »اگر زندگی برای مردان ارزش دارد، باید از تماس جنسی پرهیز کنند.«هشدار داده که 

شاه هنوز هم نگران خشم الهی بود. وی فرمانی علیه کفرگویی صادر نمود. برای 

فرد کفرگو بریده شده، کفرگفتن بار دوم یک لب دیگر  یهالبتوهین بار نخست یکی 

  را هزینه کرده و بار سوم زبان...

 برای متوقف ساختن این بیماری هایریسختگاز  یامجموعهمراجع شهری با 

دستور دادن که هیچ کسی زنگی را به صدا در نیاورد  هاآنواگیر واکنش نشان دادند. 

تجمع بیش از دو تن را در مراسم به غن کردند. دمشکی را غ هم چنین پوشیدن جامه

کردند. از سوی وع اعالم را ممن مألعامدادن غم و اندوه در خاکسپاری یا ابراز و نشان 

کارها  یهمهدیگر برای سر مهر آوردن خدای خشمگین که این بال را نازل ساخته بود 

دن خواستار ش خوردن قسم و بعدازظهر تعطیل کردند هر گونه قمار و کشنبهیرا در روز 

 بدون درنگ باید ازدواج کنند. کنندیمکه همه افرادی که بدون ازدواج با هم زندگی 

به طرز  هاازدواج] با خوشحالی ثبت کرده است که شمار ٢[راهبی از تورنه ١لی موزی

و قمار به شدت  خوردینمچشمگیری افزایش یافته، کلمات کفرآمیزی دیگر به گوش 

کاهش یافت به طوری که تاس سازها به ساختن تسبیح روی آوردند. در این جایگاه به 

 تن از شهروندان بر اثر بیماری جان باخته و در ۲۵،۰۰۰آورده  لتیفضتازگی روی به 

  )۲۹هر به خاک سپرده شدند. (شبزرگی دور از  یهاگودال

  

                                                 
1. Li Muisis 

2. Tournai 
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ز ا هاآنی جهاناین محدوده باورهای مذهبی این افراد تا کجا کشیده شده و باورهای 
در چنگال  هیچ شکی داشت که آن مسیحیان محاصره شده توانیم؟ آیا گرددیمکجا آغاز 

(یعنی باورهایی که هم  دانستنبرای شدیدی اشتیاق سده چهاردهم میالدی بیماری در 
 ، درباره علت آن و حالت انتقال بیماریداشته باشد) درباره بیماریو هم اعتبار  هدرست بود

آیا اعتماد  ؟با بیماری مبارزه کنند مؤثرکه به این وسیله با یافتن درمانی  وار بودهو امید داشته
برای  این افراد بوده است؟ اندازهیبکامل به این مبنای دینی چیزی دیگری غیر از نادانی 

هر بار – ابدییماین طاعون به وسیله کشتی بازرگانان انتقال که  دانستندیمو مثال اگر  نمونه
به ساحل آمده و با هر موش لشگری از کلک آلوده به  هاموش انداختهیمکه کشی لنگر 

انرژی و توان خود را صرف باالترین که افراد با ایمان آیا امکان داشت  -زایماریب یهالیباس
روشن بپوشند و با عدم  یهالباسرا خاموش کرده،  هازنگریدن زبان کفرگویان کرده، ب

 چنین افراد هاستدالل ب دنقبوالنتنقیه و اماله بدهند؟ یک شیوه مطمئن برای به تعصب تن 
 »فرهنگی یهادگاهید« جوالنگهنه از باشد که  نیلیسیپن وجود توانستیم یناراض و ناشاد

  .بودآورده شده  واقعیت یهادامنهبلندای بلکه از دیگران 
  
  

  ایمان و جنون

  
که باورهای ما جفت قرص و محکمی برای ساختار زبان و ساختار ظاهری تا اینجا دیدیم 

 نیترکوچکو  وجود داشته باشد در حداقلاگر در اصل ما در » آزادی از ایمان«جهان است. 
رک و چ مدآیا یک شخص به راستی آزاد است تا استداللی را باور کند که هی اندازه است.

مدرک (خواه حسی خواه منطقی) تنها چیزی است که در گام  شاهدی برای آن ندارد؟ نخیر.
تی متفاو یهانامما  به راستی درباره جهان است. یا عقیده باورفالن  سازدیمنخست روشن 

مانی که زداریم که دارای باورهای فراوانی بدون هیچ توجیه منطقی هستند.  ییهاانسانبرای 
 بیشتر؛ در غیر این صورت مینامیم» دین«را  باورهای این افراد بسیار رایج است ما آن
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. البته بیشتر افراد با ایمان به طور بی شوندیمخوانده » متوهم«یا » شیپرروان» «دیوانه،«
باورهای خویش دچار انجام کردارهای  ریتأثنقصی عاقل و خردمند هستند حتا اگر زیر 

 سالبچه یهاجوان چند که باور دارد اگر یت بشوند. ولی میان فردناخوشایند و قساو
با کسی که باور دارد  دهدیمبکشد خدا به او هفتاد و دو تا دختر باکره پاداش را یهودی 

، چه اندشتهداپیامی درباره صلح جهانی گسیل  کناشموجوداتی از آلفا سنتوری با مو خشک 
زیبا  وشروتو ایمان مذهبی را با نورپردازی ؟ بدون شک تفاوتی وجود دارد ولی تفاوتی است

  .سازدینم
چیزی باور داشته باشد که هیچ کس دیگری به که  خواهدیمه خصوص بیک آدم 

 هاآنبرای  که هیچ مدرکی سپرد ییهاشهیاندسکان را به دست  اینکهشد. برای باور نداشته با
توجیه باشد) به طور کلی قابل  تواندینم ی دیگرهاانساندر گفتگو با بنابراین  وجود ندارد (و

هر چه تعداد بیشتر باشد در ذهن است. آشکار است که و اساسی جدی  از خرابی یانشانه
 واناییتتاریخی است که باور به دل  از یتصادفتنها  از اینها گذشته .امنیت هم بیشتر است

آفریدگار گیتی در جامعه انسانی نرمال و بهنجار در نظر افراد توسط  یهاشهیاندخواندن 
 وابخاتاقخدا با صدای برخورد باران بر شیشه  اینکهدر حالی که باور به  شودیمگرفته 

یم روانی در نظر گرفته ییماربه عنوان بدر حال سخن گفتن است شخص با کدهای مورس 
 یستههدیوانه نیستند ولی  یطور کلبه  مذهبی یهاانسانپس بنابراین در حالی که  .شود

این موضوع نباید مایه شگفتی شود چون  است. واروانهیداصلی باورهای آنان به طور کامل 
عهد باستانی را مقدس  یجاهالنهو  واروانهیدی هافرآوردهتنها شمار اندکی از  هانیدبیشتر در 

موضوع  . ایناندگذاشتهرا به عنوان حقیقت ازلی برای نسل بعدی به میراث  هاآندانسته و 
به چیزهایی باور داشته باشیم که هیچ شخص  هاانسانباعث شده که میلیاردها تن از ما 

باور داشته باشد. در واقع دشوار است که  هاآنبه خودی خود به  تواندینمخردمند و عاقلی 
گر شاننمذاهب ما بسیاری از که بیش از اصولی سنتی  یافترا  باورهااز دیگری  یمجموعه

  ید:مذهب کاتولیک بینداز یهاشالودهبه یکی از  بیماری روانی باشد. نگاهیو حکایتگر 
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، شایسته بخشآرامقربانی این که  کنمیماعتراف میان انبوه توده مردم  درن بدینسان م

و جسم و خون به همراه  برای خدا نذر شدهو حقیقی به وکالت از مردگان و زندگان 

ربوبیت خداوندگار ما عیسامسیح به راستی، درستی و حقیقت در  روح و

تغییری کامل این احتمال وجود دارد که نان عشای ربانی حضور دارد و  نیترمقدس

؛ و امت کاتولیک این رخ دهداز شراب به خون  ماده از نان به بدن و تغییر کاملی

 یهانییآو  که کل و تمام مسیح کنمیم. هم چنین اعتراف نامدیمتغییر را استحاله 

  )۳۰. (است دریافت شده با ظاهری مجزامذهبی هر یک  حقیقی

  
از مادری باکره زاده شده، که  شودیمکه به نوبه خود روشن  –عیسامسیح دیگر  در این هنگام

، آن هم در شکل خورده شود تواندیم -رفته  به عرشجسمی با رستاخیزی و تقلبی  یمرگبا 
را برداشته با خواندن چند کلمه به زبان دلخواه خود  ١بورگاندییک  .یک تکه نان خشک

آیا هیچ شکی وجود دارد . دیوشنخون وی را نیز  توانیمالتین و دمیدن به آن و حاال دیگر 
د؟ داشته باشد، دیوانه در نظر گرفته خواهد ش دکنندهییتأتنها یک  یاشهیاندکه اگر چنین 

 هانید؟ خطر استیا حتا باالتر از این آیا هیچ شکی وجود دارد که در اصل این فرد دیوانه 
هویمبهنجار و نرمال هستند  صورت نیاکه در غیر  ییهاانسان دهدیماست که اجازه در این 

ته موخآ هابچهاز  یاتازهبه هر نسل بدانند. چون  ملکوتیدیوانگی برداشت کرده و آن را  ی
نیازی  غیردینی باید اثبات شوند یهاشهیاندبه صورتی که  دینی یهاشهیاندکه این  شودیم

به اثبات ندارند تمدن هنوز هم نتوانسته از یورش لشگر حماقت کمر راست کند. ما حتا این 
 چیزیبه  تواندیم. چه کسی میکشیمروزها نیز بر سر ادبیات عهد عتیق همدیگر را 

  بیندیشد؟از این  تراحمقانه
  
  

                                                 
1. Burgundy 
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  چه چیزی را باید باور کنیم؟

  
. اندفتهگرا به ما  هاآنزیرا دیگران باور و اعتماد داریم درباره جهان خود اعتقادات  ما به بیشتر

ت افراد عادی مصالحی است که داطمینان به مرجعیت کارشناسان و اطمینان به شها
 میشویم باسوادترهر چه فرهیخته و  هاانسانما . در واقع شودیمساخته  هاآنبا  هابینیجهان

 طورهبباور دارد که  ییهاگزاره. شخصی که تنها به میریپذیمدست دوم  بیشتری از باورهای
ینمدرباره جهان  یزیچچیهکمابیش  شودیمکامل از راه حس یا توجیهات نظری اثبات 

. چطور شودیماده و کشته د شکار دستبه تندی و سرعت  هایکارندانمداند؛ یعنی ب تواند
ی مرگ شخص اینکهاست؟ به جز  آورانیزکه سقوط از بلندی برای جانش  داندیمشخصی 

) این ۳۱دیگران است. ( اعتماد بهرا از این راه دیده باشد، پذیرش این عقیده بر اساس 
ر ه و پیچیده . زندگی خیلی کوتاه و جهان بسیاردیآینمموضوع مشکل و دشواری به شمار 

اگر هم به مهربانی . ما را انجام دهدتجربی  یهاشیآزما یهمهتنهایی  به تواندینمشخص 
به هوش و دقت دیگران متکی  همیشهچشم امید نداشته باشیم باز هم  هابهیغرو لطف 
  هستیم.

یمکه هر شکلی از مرجعیت معتبر شمرده  رسدینمباری این موضوع به این نتیجه 
همیشه به بهترین مراجع متکی بود.  توانیمکه  شودینم؛ و هم چنین اثبات شود

بد وجود دارد، مشاهدات دقیق و مشاهدات غیر دقیق  یهااستداللخوب و  یهااستدالل
ناچاریم آخرین داور و قاضی باشیم که آیا این استدالل یا  هاانسان هر یک از ماو وجود دارد؛ 

  مشاهده برای پذیرش یک عقیده درباره جهان خردمندانه است یا نیست.
  :عاتی زیر را در نظر بگیریدمنابع اطال

  
ه بخبر در اخبار شامگاهی اعالم کرد که آتش بزرگی در استان کلرادو  گوینده -۱

و هنوز آتش بدون  سوختههزار هکتار از مراتع  ۴۰افتاده است. نزدیک  راه
  .تازدیمهیچ مانعی 
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) پایه مولکولی برای تولیدمثل DNAای (انکه دی ندیگویمزیست شناسان  -۲

از پدر و مادر خود هستیم زیرا یک دسته  یانمونهجنسی است. هر یک از ما 
. هر انسانی دارای دست و میابردهرا به ارث  هاآن) DNAای (انکامل از دی

شده که در  یرمزگذار ییهانیپروتئ) ما برای DNAای (انپا است زیرا دی
  آغاز رشد دست و پاها را تولید کند.

  
ه و جسم وی پس از مرگ به زاده شد باکرهکه عیسا از مادری  دیگویمپاپ  -۳

ست که گیتی را در شش روز آفریده یی ااعلی رفته است. او پسر خدا شعر
است. اگر شخصی به این موضع اعتقاد داشته باشد پس از مرگ به بهشت 

  .کشدیم؛ اگر قبول نداشته باشد به جهنم رفته و برای ابد عذاب رودیم
  

ای ارزش یکسانی بر» نظر هر کارشناسی« است؟ چرا سخن یهاشکلچه تفاوتی میان این 
وار اینجا خیلی مشکل و دش تاتجزیه و تحلیل هر شخصی  اعتماد ما ندارد؟ با فرض رسیدن

  بی توجهی نماید. ۳به مورد اعتراف کرده ولی  ۲و  ۱نیست که به صالحیت مورد 
  

 ؟ شایدمیابییم کنندهقانعدر کلرادو را  یسوزآتش: چرا ما ماجرای خبری ۱قضیه  
و هواپیماهای که غرق در آتش  یهاتپه یدامنهحقه باشد. ولی درباره تصاویر تلویزیونی از 

افتاده باشد ولی در یک  به راه یسوزآتشگفت؟ شاید  توانیمچه  ،پاشدیم ضد آتشمواد 
. آیا خردمندانه است که چنین سوزدیمتگزاس باشد که در آتش  یراستبهاستان دیگر. شاید 

 »عقل سلیم«چرا نه؟ در اینجاست که جایگاه عبارت  .نه اند؟راحتماالتی را در سر پرو
باورهای ما درباره ذهن انسان، توفیق و کامروایی ما در همکاری با توجه به . شودیممشخص 

م قانع بسیار ک، ما به خبرهااعتماد و اتکای  درجهو  ی دیگرهاانسانگسترده در کل جهان با 
ا حقوق باال به ری بخب گویندهیک شبکه تلویزیونی خبری قابل اعتماد و یک کننده است که 
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را  تگزاس، هاخانه زدههراس مالکان، گزارشگر و نشانآتشدام کرده یا هزاران کالهبرداری اق
علت و معلولی  یهاارتباطدرکی از  ،عقل سلیم یهایداوردر چنین  نماینداه ببا کلرادو اشت

درکی از سودها و متفاوت و احتمالی پیامدهای درکی از ، جهان میان فرایندهای گوناگون
که شهادت و گواهی آنان مورد است  کسانی یمتوجهنشسته است و کمین آن در  یهاانیز

خبر از دروغ گفتن درباره آتش کلرادو چه به  یاحرفه. یک گوینده باشدیمما  دلبستگی
اینجا نیازی به وارد شدن در جزییات نداریم؛ اگر گوینده خبرهای  دست خواهد آورد؟ در

و سپس تصاویری از درختان در حال  دادهرخ سوزیآتشدر کلرادو شامگاهی بگوید که 
در  زیسوآتشبه طور منطقی مطمئن باشیم که به طور واقعی  میتوانیمسوختن نشان دهد 

  کلرادو رخ داده است.
حقیقت  هاآنبگوییم؟ آیا موضوعات  میتوانیمدانش چه » حقیقت« درباره :۲قضیه 

وشته دانش ن یهاهینظربسیاری درباره موقتی بودن ذاتی تئوری و  یهاکتابدارد؟ مقاله و 
درستی یک تئوری را به اثبات  میتوانینمما هرگز  ته است کهشده است. کارل پوپر به ما گف

به ما گفته است  ١) توماس کوهن۳۲. (میمانیمبرسانیم؛ ما تنها در اثبات نادرستی آن ناکام 
ر دعلمی در هر نسل دستخوش بازنگری عمده شده و بنابراین دانشیک و  یهاهینظرکه 

 یهاهینظرکه کدامیک از  نیست) این موضوع روشن ۳۳. (شوندینمپیرامون حقیقت همگرا 
متکی باشیم؟ بسیاری از  هاآنبه  میتوانیمبنابراین چقدر  شوندیمکنونی ما در آینده باطل 

نتیجه گرفته که دانش تنها حوزه دیگری از گفتمان  هاشهیانداین  دقتیب کنندگانمصرف
ستند. هجهانی  یهاتیواقعاز ادبیات یا دین متکی به  کمترانسانی است و به همین دلیل 

  حقایق آماده در دسترس است. یهمهدر دین و ادبیات 
همهه به این دلیل ساده ک فضاهای گفتمان بر شالوده یکسانی تکیه ندارد یهمهولی 

نش ) نیستند. دانش، دایاشالودهشالوده یکسانی (یا هر  یوجوجستفضاهای گفتمان در  ی
ست که اما برای به اثبات رساندن این  شدهانجام یهاکوششاست زیرا نمایشگر باالترین 

 )۳۴( نادرست نیست). باالما درباره جهان صحیح و درست است (یا دست  یهااستدالل

                                                 
1. Thomas Kuhn 
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گفتن . میدهیماین کار را با مشاهده و آزمایش در چهارچوب یک نظریه انجام  هاانسانما 
شاید اشتباه باشد به معنای این نیست که آن نظریه در و علمی یک نظریه دانشیک  اینکه

و بخت  شانسدیگر  یهاهینظر اینکههر بخش ویژه خودش شاید نادرست و اشتباه باشد یا 
) پایه ارثی DNAای (انشانس وجود دارد که دیبیشتری برای درست بودن دارند. چقدر 

د مام طبیعت دارای توضیحات فراوانی است. بایبدون شک خوب اگر نباشد  ؟نباشدژنتیک 
عتبری متجربی داشته باشد که همبستگی  یهاشیآزماتوضیحاتی برای نتایج پنجاه سال 

ژنتیکی مشخص) را نشان  یهاجهش(شامل اثر قابل تولیدمثل از  ٢و فنوتیپ ١میان ژنوتیپ
 یاسشنستیزکنونی درباره  یهافرضبخواهد  توضیحی از وراثت که هداده است. هر گون

سلولی را کنار بگذارد ناچار باید توضیحاتی برای دریایی از اطالعات کنونی داشته باشد که 
به طور ) DNAای (انروزی کشف کنیم که دی اینکهشانس  .کندیم دییتأاین فرضیات را 

  به وراثت ندارد چقدر است؟ در حقیقت صفر است. ربطی چیھمطلق 
تن از  هاونیلیماین موضوع درباره  البته به پاپ متکی باشیم؟ میتوانیمآیا  :۳قضیه 

 میتوانیماست. آیا معصوم در موضوعات دین و اخالق  درواقعدرست است. پاپ  هاکیکاتول
درباره چه چیزی سخن  داندیمبرای داشتن این باور و اعتقاد که پاپ  هاکیکاتولبگوییم که 

  .میتوانیم؟ بدون شک کنندیم اشتباه، دیگویم
 بسیاری از باورها و دییتأبرای تصدیق و  تواندینممدرک و سندی  ھیچکه  میدانیمما 

به این آگاهی  تواندیمچگونه یک فرد متولد سده بیستم  اعتقادات اساسی پاپ کافی باشد.
ی یا هر چه روند تفکری، عرفانعیسا به راستی از یک خانم باکره متولد شده است؟ برسد که 

ه ب یهاتیواقعکه به طور کامل بر ضد  یاطالعاتضروری ( اطالعاتروند تعقل دیگری 
یمرا  ٣جنسی یک خانم از جلیل ینهیشیپاست) درباره  هاانسانبیولوژی  شدهشناختهخوبی 
کند  هاانسانکمکی به  تواندینموجود ندارد. حتا یک ماشین زمان نیز  چنین روند ؟رساند

                                                 
1. Genotype 

2. Phenotype 

3. Galilean woman 
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ساعته زیر  ۲۴زمان احتمالی بسته شدن نطفه عیسا به طور تمام مدت را در مریم  اینکهمگر 
  نظر داشته باشیم.
 یهاتیواقعبرای پاسخ به  تواندینمبه خودی خود هرگز  ییایرؤخیالی و تجربیات 

انگار آمده که نزد او  ندیبیمتاریخی بسنده و کافی باشد. فرض کنیم که پاپ خواب عیسا را 
د عیسا که بگویحتا در جایگاهی نیست که  . پاپاو نقاشی کرده است داوینچی یموقلم تازه

دارد. معصوم بودن پاپ هر چه باشد در اینجا هیچ شباھت به عیسا واقعی  ندیبیمدر خواب 
سد چه ر حکمی درباره ریش داشتن عیسا تاریخی کند تواندینمحتا  وبکند  تواندینمکمکی 

ود، او را زاییده یا توانسته پس از مرگ زنده ش او به راستی پسر خدا بوده، یک باکره اینکهبه 
این در واقع از دسته قضایایی است که تجربیات  هم که داشته باشد. ایرؤهر چقدر خواب و 

  بدهد. هاآناعتباری به  تواندینمروحی و معنوی 
شند یا به پاپ اعتبار ببخ یاهایرؤصور کنیم که افراد به سناریویی را ت میتوانیمالبته 

کتابخانه واتیکان «که  گفتیمو  آمدیدرمخود اعتبار بدهند. ولی اگر عیسا  یهاخوابو  ایرؤ
و بعد روشن شود که این » کتاب دارد وششستیبهزار دویست و  وهفتیسبه طور دقیق 

که  ردیگیمو این حس در ما پا  میرسیم یانقطهبه  هاانسانما  آنگاهشماره درست است 
با ارائه  ارد.د که چیزی برای گفتن درباره شیوه کار جهان میابودهدر گفتگو با کسی  کمدست

 میتوانیمپاپ  یاهایرؤشمار مناسبی از سخنان قابل سنجش گلچین شده از فضای اثیری 
 فتهگدیگری بگذاریم که بعید نیست عیسا ادعاهای  گفتگوی جدی درباره گام در مسیر

برگرفته از روشی باشد که چنین تنها و تنها  تواندیموی  اعتبارباشد. نکته این است که 
درباره جهان هستی که  ییهابا ادعا – شودیماعتبار تعیین همیشه به آن شیوه صالحیتی 

ه قضیه سوم در نظر باشد این موضوع ببتواند با مشاهدات بعدی اثبات گردد. تا جایی که 
 یهاتابکطور کامل روشن و آشکار است که پاپ نیازی به رفتن به منبع دیگری غیر از خود 

وجیه کافی ت ،رواج داشته هاکتاباین  تنظیمدر زمان که  یمعیارهایبا توجه به آسمانی ندارد. 
  .برای باورها او نیست یابسندهو 
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دی از آزا بگوییم؟ این هم تفاوتی میتوانیماز باورهای دینی چه  فارغدرباره مبارز دالور  خوب
اختن س ورشعلهبه و هر کسی که باور  –ندارد  شناسیزیستیا  یاروزنامهباورهای ما از قید 

که باطل  داندیمسلولی از دسته نظریاتی  شناسیزیستیا  داردها رسانهتوسط  توطئهآتش 
احمق و  تاشد تنها در حال تمرین آزادی خود است  بودن آن به طور کامل اثبات خواهد

های اساسی درگیر یهاعلتحماقت مذهبی در میان  اینکهبا توجه به نابخرد به شمار آید. 
ابخردی و بیشتری نصیب نخفت و پستی اید مسلحانه در جهان است حتا در گفتگوهای ما ب

آدم رسید ب پاراگرافشما بتوانید به پایان این  اینکهپیش از شاید حماقت مذهبی شود. 
 هید. شاید وقت آن رسبمیرد شخص دیگری درباره خدای به دلیل اعتقادات متفاوت دیگر
دینی  یهاتفاوت داشتننگهباید دارای دلیل بهتری برای  اهیم کهخود بخوهمنوعان تا از 
  باشند البته اگر چنین دلیلی در اصل وجود داشته باشد.داشته خود 

فتگو آن گملکوتی ما آمده آغاز به  یهاکتابکه به راستی در این  آنچهاره ما باید درب
 یگراجنسهموزیران  –مدرنیته دگراندیشی بزدل از  ترنترس ،کنیم هم فارغ از هر گونه ترسی

زن و مرد، روحانیون مسلمانی که دیگر قطع اعضای بدن دیگران مزه خودش را از دست 
 .دانهنخواندآسمانی خود را درست  یهاکتابرو در یکشنبه که هرگز -داده یا افراد کلیسا
ای و سنگدالنه رحمانهیبکردار که هیچ  دهدیمو تاریخ نشان  هاکتاببررسی دقیق این 

ا ب بتوان به آن حکم دادیا حتا  نداشته باشد انزجار که هیچ توجیهیچنان مخوف و موجب 
دبازانه و بن یاوهیشاین تنها به وسیله  .انجام شده است هاکتاباین  یهانوشتهتوسل به 

از کشتن  میاتوانسته که هاستنوشتهدر این  ییهاپاراگرافو  بندهااز  اجتناب آکروباتیک
ودن که شرعی ب ییهاهیآ، برای جالل خدا یکسره و به طور کامل شانه خالی کنیم گریکدی

یم. برتراند راسل هنگامی که گفته زیر را داشته استمورد شک و تردید قرار ن هیچگاه هاآن
  آن را روشن کرده است:به طور کامل  دیگو

  
بر حسب عادت نوزادان بومیان را غسل تعمید داده و در مکزیک و پرو  هاییایاسپان«

ادان نوزرا برای رفتن : به این منظور که بهشت کشتندیمرا  هاآنسپس با کوبیدن سر 

دلیل منطقی برای محکومیت  تواندینم یمقدسخشکهسازند. هیچ مسیحی قطعی 
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آموزه  یشماریب یهاوهیشبه  .شوندیماین روزها محکوم  اگرچهبیابد  هاآنکردار 

زندگانی ابدی فردی در شکل مسیحی خود اثرات مصیب باری بر اخالق به جا 

  )۳۵» (گذاشته...

  
تا  شودیماین موضوع حقیقت دارد که میلیون انسان وجود دارند که ایمان باعث 

رفتاری استثنایی و بسیار برجسته فدا کردن خویش به سود دیگران انجام دهند.  هاآن
که  دهدیمنشان  کنندیمسیونرهای مذهبی کشورهای توسعه یافته به فقرا یکه م ییهاکمک

ود ولی برای ازخ بینجامد که هم الزم و هم زیباست. ییهاکنشبه  تواندیمدینی  یهاشهیاند
اقعیت و. این کندیمگذشتگی دالیل بسیار باالتر و فراتری از دالیلی وجود دارد که دین ارائه 

این  شودیمحرکت درآوردن بسیاری از انسان برای انجام کردار نیک  که دین سبب به
که ایمان خودش یک ضرورت (یا حتا چیز خوبی) برای داشتن  کشدینمموضوع را پیش 

باور  ان بدون داشتنبرای کردار نیک است. خطر کردن بر سر جان برای نجات دیگر هانگیز
به طور کامل ممکن یا  تواندیمباورنکردنی درباره طبیعت و گیتی  یهاشهیاندو اعتقاد به 

  .حتا منطقی باشد
انسانیت پیوسته از بر ضد  هایتبهکاردیوسیرتانه ترین  ،از سوی دیگر و به وارونه آن

تن الهام گرفته است. این گفته کمابیش آشکار و بدون نیاز به گف اصول عقاید غیرقابل توجیه
چون  ساده استندارد را گرایش به بازتاب منطقی بودن مرتکبین به آن  هایکشنسلاست. 

ارد. حتا دوجود نبدون تمیز قائل شدن  طلبآرامش یهاانسانبرای کشتن  ھیچ دلیل خوبی
انجام آن نیاز به قساوت بسیار شدید کل  در مواردی که چنین کشتارهایی غیرمذهبی بوده

انسانی که به دست استالین و مائو کشته شدن را در  هاونیلیمافراد جامعه دارد. برای نمونه 
ه طور زبانی عقل و خردمندی را مورد ستایش اگر چه این افراد خودکامه تنها بنظر بگیرید: 

در قلب دستگاه ) ۳۶قرار داده ولی کمونیسم چیزی بیشتر از یک دین سیاسی نیست. (
بسیاری  یهانسلفی پنهان گشته که عطانسخت و غیر قابل ا سرکوب و ترور آن ایدئولوژی

قربانی ساخت. اگر چه باورهای استالین و مائو فراتر از جهان را ، چه زن و چه مرد هاانساناز 
پذیرش  ،برای استنادی انمونهتنها  و غیرمنطقی بودند. گرافرقهخودشان نرفت ولی هر دو 
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» ستیکاپیتالی« شناسیزیستتا تفاوتی با  – ١یسنکول» سوسیالیستی« شناسیزیستمتعصبانه 
در بخش نخست سده بیستم میالدی راه را برای مرگ  –وجود داشته باشد  ٣و داروین ٢مندل

  قحطی در شوروی و چین باز کرد. به خاطرمیلیون تن  هاده
دوران در تاریخ ایمان را بررسی خواهیم  نیترکیتاردر بخش بعدی ما دو دوره از 

 کرد: تفتیش عقاید و هولوکاست. من مورد نخست را به عنوان مطالعه موردی برگزیدم زیرا
دیگر وجود ندارد که بسیاری از زنان و مردان عادی به دلیل اعتقاداتشان نسبت  ینمونههیچ 

 ن کامل نبوده یا پیامدهای آندر هیچ مورد دیگری فروپاشی خرد چنی گردند؛ دیوانهبه خدا 
چنین دهشتناک نبوده است. مورد هولوکاست نیز با این موارد مناسبت دارد زیرا به طور 

هر آجر  یزیستیهودی. ولی این طور نیست. آورندیمکلی آن را یک پدیده سکوالر به شمار 
 به وسیله الهیات مسیحیت به –و امروز نیز هنوز رونق دارد  –کوره آدم سوزی با آن باال رفته 

  دین بودند. مأموران هاینازجهان ما آورده شده است. روشن باشد یا نباشد 

                                                 
1. Lysenko 

2. Mendel 

3. Darwin 



 

 

۳ 

 سایه خدازیر 

  
  

. آیا تو رعد وبرق راه انداختی دیشویمهیچ هشدار دستگیر شده و به پیش قاضی برده  بدون
آیا شک را چشم زخم زدی و کشتی؟  اتهیهمساو محصوالت روستا را نابود کردی؟ آیا 

که در برابر  دیدیفهمیمداری که جسم عیسا در نان عشای ربانی وجود دارد؟ سپس 
  از این دست هیچ پاسخ دفاعی پذیرفته نیست. ییهاپرسش

چون ، هم نداشتچندان فرقی  هاآنولی هویت . شودینمبه شما نام شاکیان گفته 
بی ند تنها به عنوان شاهدان قالبگیر سخنان خود بر علیه شما را پس هاآنحتا اگر دست آخر 

به عنوان گناه شما تمام سنگینی خود را حفظ  هاآنتهمت اولیه که در حالی  شوندیممجازات 
 وانستنمی ت یچیزهیچ که بود  این دستگاه قضاوت چنان با ایمان روغنکاری شده کرد.می 

  در آن نفوذ کند.
به گناه خود اعتراف  دیتوانیمولی یک گزینه دیگر دارید، البته خیلی عالی نیست: 

یچ ه و همدستان خود را معرفی کنید. بله بدون شک باید همدستانی داشته باشید. کرده
ریک شمردان و زنان دیگری را در این تبه کاری و گناه  اینکهاعترافی پذیرفته نیست مگر 

ده و خود دیل شبه افرادی دمدمی تبگردانید. شاید شما و سه تن از آشنایان به انتخاب شما 
احی آهنی که برای شکستن پا طر یهاچکمهدیدن  .اندگشتهتبدیل به هم پیمانان شیطان 

شده شاید باعث شود چیزهایی به خاطر شما بیاید. سرانجام لب به سخن خواهید گشود، 
  .ند؟ همگی جادوگرشانیهازنهم جادوگرند،  ١بله، فردریش، آرتور و اوتو

                                                 
1. Friedrich, Arthur, and Otto 
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، زیارت انهیتاز :دیشویماینک شما با کیفر و مجازاتی متناسب با گناه خود روبرو 
اجباری با پای پیاده از سرزمین مقدس، جزای نقدی از اموال یا به احتمال بیشتر یک دوره 

شده  رشما نیز به زودی دستگی» همدستان«طوالنی زندان که بعید نیست زندان ابد باشد. 
  .شوندیم آوردهو برای شکنجه 

هیچ شکی  کمابیش بدون که خود ایستادگی کنیدگناهی بی بر سر شاید هم بتوانید 
 توفان رعد و برق راه بیندازند). توانندیمگذشته مگر چند تن  هانیات (از همین اسحقیقت 

خواهند شد تا شما را به نهایت  خوشحالپیش از زنده سوزاندن شما زندانبانان در عوض 
در تاریکی مطلق زندانی  هاسالیا  هاماهشاید  برسد. تواندیمرنجی برسانند که یک انسان 

با دست  ١تخت غلتک شکنجهبر روی یک  گرسنگی داده شوید یاشوید بارها کتک خورده و 
شاید به کار گرفته  ٢شکنجه شست شکن کشیده شوید. آلتو پاهای بسته شده مانند کش، 

 درهم یا گیره گالبی شکل شاید در دهان قرار گیرد شاید  ٣شکن-پاانگشتشود شاید هم 
که جسم رنجور شخص دیگر بیش از آن  شودواژن یا در معقد و با فشار آن قدر آن را باز 

زان مچ از سقف آوی زندانی را باامکان این وجود داشته که  امکان باز شدن را نداشته باشد.
بسته از پشت و متصل به یک قرقره و با بستن وزنه به پاها) که باعث  هادستکنند (با 

که کمابیش  شدیموزنه اضافه شاید  ،مچ کشی یشکنجهبه این . شودیمدررفتن کتف 
همیشه برای کشتن شخص و معاف شدن از شکنجه زنده سوخته شدن کافی و بسنده بود. 

قضایی یه سطح والیی  یشکنجهباشید که  ) اگر این قدر خوش شانس بودید که در اسپانیا۱(
: تختی از آهن که با دیگرفتیمقرار » ۴صندلی اسپانیایی«از بی رحمی رسیده بود شاید در 

 برایشدید دلبستگی  ه دلیل. بشدیمآهنی برای بستن گردن و دست و پا کامل  یهاکنده
و پاها آرام آرام کباب  گرفتهیمعریان وی قرار روح شخص، منقلی از آتش زیر پاهای  شآمرز

. چون زهر کفر تا ژرفای وجود شخص ریشه دوانده بود پیکرش مداوم و پیوسته با شدیم

                                                 
1. Rack  

2. Thumbscrews 

3. Toe screws 

4. Spanish chair 
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در حالی  دیشدیمبه یک نیمکت بسته تا سریع نسوزد. شاید هم  شدیمچربی خوک چرب 
. البته با شرط الزم گرما دادن به خمره گرفتیمپر از موش روی شکم شما قرار  یاخمرهکه 

  )۲. (کردندیمبرای یافتن راه فرار آغاز به سوراخ کردن شکم شما  هاموش
حضور  درباید  دیزنیمنیست، در حالی که در میان مرگ و زندگی دست و پا  یاچاره

یمشکنجه گران اعتراف کنید که شما در واقع کافر، مردی جادوگر یا زنی جادوگر بوده ناچار 
ادعای  تکذیب،هر کوششی برای  –این داستان را در پیشگاه یک قاضی انجام دهید  دیشو

 فرستادیمدن سوخته شتیرک اف گرفته شده یا شما مستقیم به زیر شکنجه از شما اعتر اینکه
گناهان . اگر پس از محکومیت، شخص از دیشدیمیا دوباره به شکنجه گاه بازگردانیده 

که  –خودش پیشمان گشت، این افراد آموزش دیده، سرپا خوبی و نگران آمرزش بندگان 
این محبت را در حق فرد  –برای رستگاری و آمرزش دیگران حد و مرزی نداشت  شانینگران

یمانجام داده و پیش از افروختن آتش برای کباب کردن شخص، با فشردن گلو وی را خفه 
  )۳. (کردند

  
برای ریشه  تااین اندازه خوب هست  ١به تندی دریافت که کتاب خوبقرون وسطی  مذهب

ا پیشنهاد راز سنگسار تا زنده سوزاندن فرد  یاگسترهبا از ابزارها  یامجموعه کن ساختن کفر
) خواندن کلمه به کلمه تورات بدون توجه به تفسیر نه تنها کشتن کافر را مستحب ۴. (کند

از مردم بی سر  یگروه یافتن. همان گونه که روشن است هیچ گاه سازدیم واجببلکه آن را 
ور ه به طک زحمت چندانی ندارد و پا با آمادگی کامل برای انجام این دستورات ملکوتی

چون در آن هنگام هنوز داشتن  –سرپرستی مذهب انجام دهند  خالصانه چنین کاری را با
) در واقع ۵. (رفتیمکتاب آسمانی به زبانی محلی در اروپا توهینی بسیار بزرگ به شمار 

تاب ک شانزدهم میالدی به طور کلی در دسترس همگان قرار نگرفت. یسدهمقدس تا متون 
تش لی در مجموعه معیارهای هر مفاتثنیه، همان گونه که پیش از این گفته شد یک نوشته ع

به مومنان دستور داده تا هر کسی را که تمایل آشکاری به خدایان  چون به روشنی عقاید بود

                                                 
1. Good Book   همان کتاب مقدس 
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به قتل در معابر  هم که شده ، حتا از اعضای خانواده خود دیگر داشته باشد یهاملت
نابی از خودکامگی که تنها  یهایژگیونویسنده این کتاب آسمانی با نشان دادن برسانند. 

اند در این که نتوچند انسان فناپذیر تا به آن درجه رسیده توقع دارد که هر فرد نازک نارنجی 
هر کسی که  )۶). (۱۷:۱۲ -۱۳کند باید خودش کشته شود (تثنیه کشتار دینی همکاری 

نها آسمانی یافت ت یهاکتابهیچ توجیه ای برای تفتیش عقاید در  توانینم کندیمتصور 
آسمانی کرده و نظر و دیدگاه خودش را از این جهت روشن  یهاکتاببه  یامراجعهباید 

  سازد:
  

به تو به جهت سکونت  تیخدا ُهَوهیکه  ییاز شهرها یکیاگر درباره  -۱۲

  یکه بعض -۱۳ ،یابیخبر  دهدیم
ّ
شهر  رفته، ساکنان رونیتو ب انیاز م عالیپسران بل

عبادت  د،یارا که نشناخته ریغ انیو خدا میاند بروخود را منحرف ساخته، گفته

امر،  نیاگر ا نکیاستفسار نما. و ا کویآنگاه تفحص و تجسس نموده، ن -۱۴ م،یینما

البته ساکنان  -۱۵ تو معمول شده است، انیرجاست در م نیباشد که ا نیقیو  حیصح

 ریرا به دم شمش مشیبکش و آن را با هر چه در آن است و بها ریآن شهر را به دم شمش

 یاش جمع کن و شهر را با تمامکوچه انیآن را در م متیو همه غن -۱۶هالک نما. 

  تیخدا ُهَوهی یبرا متشیغن
ّ
 بسوزان، و آن تا به ابد تل

ّ
 خواهد بود و یبه آتش بالکل

  ).۱۳:۱۲ -۱۶تثنیه، ( بنا نخواهد شد. گریبار د

  
مذهب گرایش به نادیده گرفتن فرمان پایانی دارند: تخریب و  ،به دالیل روشن

  نابودی اموال کفار.
ورات نون تاز قا »تکه«و » ذره«افزون بر خواست و اشتیاق برای انجام هر گویا عیسا 

: دینمایماز مراسم کشتن کافران و ناباوران  یتریقوپشتیبانی  ١٥:٦) در کتاب یوحنا ٧(
و آنها را جمع کرده،  خشکدیو م شودیانداخته م رونیدر من نماند، مثل شاخه ب یاگر کس«

ته داش یااستعارهتفسیر سخن عیسا بخواهیم از اگر  .»شودیو سوخته م اندازندیدر آتش م
 یهاکتاب. باری مشکل با هاآنشغل  شودیم، البته روی سخن او با پیروان بوده و این باشیم
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ه دارای معنای ک ییهاکتاب (شامل بیشتر هاآنآسمانی باز بودن راه تفاسیر احتمالی فراوانی از 
 برای توجیه قساوت و خشونت در دفاع از مذهب به تواندیملغوی روشن است) بوده که 

  کار رود.
میالدی) در  ۱۱۸۴خورشیدی ( ۵۶۳تفتیش عقاید مقدس به طور رسمی از سال 

آغاز گشت. کاتارها (از  ٢کاتاریسمپر هوادار برای سرکوبی جنبش  ١زمان پاپی لوسیوس سوم
را  ٣خود از مانویت یژهیوشیوه ») مخلص«به معنای » katharoi« کاتاریویواژه یونانی 

میالدی زنده زنده  ۲۷۶نیز به فرمان روحانیون زرتشتی در بودند (مانی خودش  برساخته
به طور این جهان شیطان جهان مادی را آفریده و در نتیجه  گفتیم چونپوست کنده شد) 

 یهارقهفو در هر یک از تقسیم شده ذاتی شیطانی است. کاتارها در اثر اختالفات درونی خود 
 ۵تس)(کردن پیروانافراد عادی و  ۴(پرفکتی) شدید رھبان ریاضت کشمیان  خود

رهبان پرفکتی نه . گذاشتندیماحترام  به دسته نخستکه فرق گذاشته ») باورمندان(«
غ و نه پنیر خورده روزهای بسیاری را روزه گرفته، عدم ارتباط  چربی، نه گوشت، نه تخم مر

. کردندیمجنسی و مجردی را به شدت رعایت کرده و هر گونه ثروت شخصی را ترک 
یم هانآتنها هنگامی به دسته  ھاتسکردن چنان سخت بود که بیشتر ھاپرفکتیزندگانی 

نابراین و ب چیزی دیگری تا پایان زندگانی خویش ندارند دانستندیمکه بدون شک  وستندیپ
. نددر ملکوت شوبه دیدار خدا موفق بعید نبود که  یاکنندهخشنودزندگی  گذارندنبا 

یی گیر با آموزه مذهب کلیسااین آموزه سخت وسیله ی  کوشید به هکه بیهود ۶حضرت برنارد
 تواندیمنچیز  طبق کردار [کاتارها]«خود چنین گفته است: شکست دالیل رباره دبجنگد 

ران الق کفار، در برخورد با دیگو عملشان یکی است. طبق اخ کمتر شرم آور باشد ... و حرف

                                                 
1. Pope Lucius III 

2. Catharism 

3. Manicheanism 

4. Perfecti 

5. Credentes 

6. Saint Bernard 
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؛ رنگ پوست اندازدینم، کسی را به خطر کندینم، به کسی ظلم کندینمبه هیچ رو تقلب 
  )۸» (برای گذران زندگی پینه بسته است. هاآندستان  از روزه پریده ... هاآنصورت 

  
 به باورهای غیرمذهبی مشخص هاآناین گونه که پیداست در واقع غیر از دلبستگی 

هر  است. گرفت. ولی کفر، کفر شودینم هاآدمدرباره آفرینش جهان مشکل خاصی از این 
د واهخ آسمانی سخنان خطاناپذیر خدا است یهاکتابشخصی که باور داشته باشد که 

  به مرگ شوند. مکوفهمید که چرا این افراد باید مح
ت منشانه داشکدخداخود بیشتر برخوردی  یهاگامخستین نتفنیش عقاید در 

 ۱۲۱۵خورشیدی ( ۵۹۴تا سال  »به طور رسمی«(اعمال شکنجه برای گرفتن اعتراف 
میالدی) در چهارمین شورای الترن اجازه نیافت،) ولی دو رویداد دست به دست هم داد تا 

میالدی)  ۱۱۹۹خورشیدی ( ۵۷۸آن را بلندتر نماید. نخستین این رویدادها در سال  یهاگام
ک کافر محکوم ه یبفتوا داد که همه اموال متعلق  ١زمانی اتفاق افتاد که پاپ اینوست سوم

سپس مذهب این اموال را به نیروهای رسمی محلی شده به عنوان جزا به مذهب تعلق دارد؛ 
. رویداد دوم براه افتادن نمودیمشاکیان متهم به عنوان پاداشی برای صداقت تقسیم و با 

کاتولیک خوب هر  اعتقاد راسخ با ابراز خودش٣حضرت دومینک ) ۹بود. ( ٢فرقه دومینیکن
فراوانی من بیهوده با آرامش شما را آموزش  یهاسال«، کندیمبه کاتارها اعالم  آن روزگار،در 

دعای  زمانی که«کردم. ولی طبق حکایتی از سرزمین من،  دادم، موعظه کردم، نیایش و گریه
ان شاهزادگافسوس، باید بر ضد » ، شاید مشت کاری صورت دهد.بردینمخیر کاری از پیش 
شاهی را بر ضد این سرزمین مسلح  یهانیسرزمو  هاملتکه  برخیزیمو روحانیون شما 

 نیت و خواسته های متفاوت وکه این حضرت  رسدیمچنین به نظر  )۱۰...» (خواهد کرد. 
تفتیش  رراهبان صدقه گیاست. با پایه گذاری فرقه ملکوتی دومینکین از داشته  گوناگونی

که شاید داشتن این موضوع مهم است  به یاد .شدعقاید آماده برای آغاز جدی کارش 

                                                 
1. Pope Innocent III 

2. Dominican 

3. Saint Dominic 



 
 
 

  سایه خدازیر 
 

 

١٠٣

که  عادت کنیمآن ها تاریخی ناک وحشتشرح کرده که ما به  بربریت کلی آن دوران کاری
 -دادندیمور و افرادی که دست هانیخبرچشکنجه،  –انددستیازیدهتفتیش عقاید به  کسانی که

پاپ، اسقف،  –مردان خدا بودند  هاآن. ندبوده ادرجه  ها با فالن یا بهمان روحانیهمان 
ر که اگر دبوده که زندگی خویش را وقف عیسا کرده  ییهاانسان هاآنراهبان و روحانیون. 

که در انجیل تصویر شده، درمانگر  عیساییهمان  بودهدست کم به زبان عمل هم نبوده 
  نخستین سنگ سنگسار را پرتاب کنند: خواستندیمبی گناه کسانی که  چالش گربیماران و 
  

حضرت  امام بودنمیالدی) سرانجام  ۱۲۳۴خورشیدی ( ۶۲۱در سال 

 هادستدر حال شستن  ١دومینیک در تولوز اعالم گشته و اسقف رایموند دو فاوگا

در  یازدهخانم پیر تب درباره برای آماده شدن برای شام بود که هیاهویی را 

همسایگی شنید که مراسم کاتار را اجرا کرده است. اسقف شتابان نزد وی آمده و 

پس س .ترتیب کارها را به صورتی داد که خانم پیر متقاعد شود او یک دوست است

وی را کافر اعالم نمود. این روحانی از پس از شنیدن درباره باورهای وی پرسید و 

پیر رد کرد. اسقف در همین جا بستر وی را به میدان وی خواست که توبه کند. خانم 

 اینکهو پس از «نوشته  ٢برده و در آن جا خانم پیر سوزانده شد. اخوی گیلولیوم

، به صومعه برگشته خدا را اسقف، روحانیون و همراهان کار را تا پایان تماشا کردند

 هاآنکه برای  ییهایخوراک قلبی آرامشکر کردند و برای دومینک صلوات فرستاده، با 

  )۱۱» (آماده شده بود را خوردند.
  

 طرفاین پرسش که چگونه مذهب اصل پیام دوست داشتن همسایه و چرخاندن 
به نظر رازی شود قتل و غارت  یآموزهتبدیل به جوری سر و سامان داده که دیگر صورت را 

ض و قنامتجانس بودن و تنا افزون برولی هیچ رازی در آن نیست. ؛ دیآیمدلخراش 
 یهاهدفآسمانی، اعتبار دادن به آن برای توجیه  یهاکتاب یهانوشتهخودستیزی در 

 برخاسته از بطن ایمان است. یاآموزه) چنین تبهکاری به روشنی ۱۲( ،گوناگون و نامتجانس
                                                 
1. Bishop Raymond du Fauga 

2. Brother Guillaume 
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اور داشته ببدون نیاز به مدرک  یحقیقتبه باید تنها هر گاه انسانی به این گمان رسید که 
از آن پس  -می خورند دا، یهودیان خون نوزروندیمبرای نمونه ناباوران به جهنم  –باشد

  گنجایش انجام هر عملی را خواهد داشت.
ت و درس کاملتفتیش عقاید به طور رسوا و ننگین ی هاکردارها و اختراع از برخی 

مصون  قرار مجرمیتو  سوظننشده که آن را به طور یکنواخت و ثابتی از مورد پرده برداشته 
به کارگرفتن شکنجه برای گرفتن اعتراف از متهمان،  ارد، کردار و اختراع هایی ماننددیم

که در  کسانینام ن فترگبرای  کافر قرار دادن زیر فشارناچار ساختن شاهدان به شهادت و 
رت مستقیم برگرفته از حض چنین رفتاری به طور . توجیهاندکردهاین گناه با او همکاری 

که استدالل کرده اگر رواست که شکنندگان قوانین انسان شکنجه شوند آگوستین است 
) همان ۱۳است. ( ترمناسب گذارندیمروشن است که برای کسانی که فرمان خدا را زیر پا 

تنها پیچش نهایی دیوانه  شرعی یشکنجه دادندیمام مسیحیان قرون وسطی انجگونه که 
درباره فرد کافر از  ھاتیواقعکه  کردهیمهر شخص تصور  اینکه. ه استوار ایمان آنان بود

. رسدیمبه خودی خود به نظر معجزه به نظر  شودیمچنین روند دیوانه واری بیرون کشیده 
چیزی ملکوتی در «نوشته،  ١ولترمیالدی)  ۱۷۶۴خورشیدی ( ۱۱۴۳در سال همان گونه که 

با آرامش همنوع خود را زنده  هاانساناین میانه وجود داشت چون غیر قابل درک است که 
  )۱۴» (بسوزانند.

کافران محکوم عمومی که در آن  یامضحکه( ٢اتو د فو اسپانیاییشرحی معاصری از 
. تفتیش عقاید در اسپانیا رساندیم) به ما در کامل کردن تصویر کلی یاری شدندیمو سوزانده 

میالدی) دست از آزار و شکنجه کافران دست برنداشتند  ۱۸۳۴خورشیدی ( ۱۲۱۳تا 
که نزدیک به زمانی میالدی) برگزار شد)  ۱۸۵۰خورشیدی ( ۱۲۲۹(آخرین اتو د فو در سال 

                                                 
1. Voltaire 

2. Spanish auto-da-fe 
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ارتباط میان الکتریسته و  ٣راه افتاد و مایکل فارادی ٢بیگلسوار بر کشتی  ١چارلز داروین
  مغناطیس را کشف کرد.

  
به م اجرا شد در مکان اعدا ۴سپس حکم محکومیت بی درنگ درباره ریبریا

وابین و ت بود.اندازه تعداد و شمار زندانیانی محکوم به سوختن چوبه برافراشته شده 

 خودتیرهای  روحانیون با نردبان نخست خفه شده وسپس سوزانده شدند؛ هایمنف

پس از چند بار تکرار هشدار و اندرز آشتی کردن  ٥را برافراشته و روحانیون یسوعی

 سپس به دست جالد سپرده شدنرا برای نابودی ابدی تحویل داده و  هاآنبا مذهب 

ر دایستاده تا به محل شکنجه حمل شوند.  هاآنگفتند که در جلوی آرنج  هاآنکه به 

؛ »بیایید ریش سگ بسازیم«، دیکشیمکه عربده  این هنگام نعره بلندی برخاست

شعله ور آلکس که به دسته بلندی  یهابوتهیک دسته از  بلند کردنکه این کار به 

 یهاصورت، تا هنگامی که گرفتیممحکومان انجام  یهاشیرمحکم شده در زیر 

با بلندترین هورای خوشی فضا را جمعیت حضار فریاد ، شدیمسوخته و سیاه  هاآن

که محکوم با زنجیر به  زدندیمرا آتش  هاچوبهپای  یهازمیه. در نهایت شکافتیم

 ه شدنمحل بستبه  هاشعلهو به سختی بود نآن بسته شده بود، آتش چنان پر شعله 

اگر چه منظره . شدندیمو بدینسان به جای سوختن بیشتر برشته  دیرسیم هاآن

پیوسته  توانستندیمباشد و محکومان بدبخت تا وقتی که  تواندینمبارتر از  تأسف

افراد از هر سنی و از همه ی این ها گذشته » افسوس برای عشق خدا!« زدندیمزجه 

آن را مشاهده  شادی و رضایتشدید ساسات بی خود از خود با احو از هر جنسی 

  )۱۵. (می کردند

  

                                                 
1. Charles Darwin 

2. Beagle 

3. Michael Faraday 

4. Riberia 

5. Jesuits 
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چ از موارد با روم به هی یاپارهاز سوی دیگر در حالی که اصالح طلبان پروتستان در 
 یهاانمکشرم آور نیست. اعدام در  ترکمعادی  یهاانساننیز با  هاآنرو موافق نبودند رفتار 

سکوالرها  ،شدندیم: کافران هنوز هم خاکستر شدیمعمومی بیش از هر زمان دیگر انجام 
ی افراد زناکار بدون دغدغه وجدانای گستاخانه شکنجه و کشته شده و هاستدالل  ابرازبرای 

 ١همه باید بگیرند به خوبی به وسیله ویل دورانتکه اصلی درس  )۱۶. (شدندیماعدام 
دارا است؛ مو نیرومند ایمان تعصب و نابردباری همراه و مالزم قوی «جمع بندی شده است: 

 »که ایمان اطمینان کامل خود را از دست بدهد؛ اطمینان مرگبار است. کندیمزمانی رشد 
)۱۷(  

وزندان شدن نیست. سو سردرگم برای گیج  و پیچیده ای  موضوع بزرگ در اینجا گویا
کوچکی است برای  یتکهگویا یک  هازمان یهمهافرادی که مقدر شده سوزانده شده در 

را که دوست دارید دچار سرنوشت یکسان و مشابه ای  ییهاانسانپرداخت شدن تا بقیه 
در غیر در مردان و زنان که  -. روشن است که قانون رایج ازدواج میان خرد و ایمان نشوند

جامعه را در دامنه  –خردمند با درونمایه باورهای غیر منطقی به حرکت درآیند این شرایط 
مفتشان عقاید  یشکنجه هادرهلوسی و در گیجی و سا هاغیستکه در قرار می دهد  یالغزنده

  در انتظار است.
  
  

  یانجادوگر و یهود انزن

  

ژه شایسته توجه وی وبوده اصلی آماج در مذهب مسیحیت دو گروه از مردم از جنبه تاریخی 
رجه دنیاز به  هاآنهستند. در این زمینه زنان جادوگر مورد توجه ویژه هستند زیرا شکنجه 

ک اتحادیه یگویا هیچگاه نامتعارفی از قساوت داشته تا پیشرفت کرده به این دلیل ساده که 
گردهمایی پنهانی از  هیچداشته است. ناز زنان جادوگر در اروپای قرون وسطی هرگز وجود 

                                                 
1. Will Durant 
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 لیم، با اشتیاق خود را تسهمپیمان شده  دگراندیشان کافر که پنهانی گردآمده، با شیطان
 را هاگلهو همسایگان، محصوالت کشاورزی و  راه انداخته یهی کرده، آدم خورسکس گرو

یاهای فولکوریک، رو یهافرآورده ییهانوشتهجادو کنند. این گونه که پیداست گویا چنین 
و خوب با اعترافات بیرون کشیده شده زیر  –افسانه بافی محض است بیداری و هنگام 

به  نیز در اینجا مورد توجه ویژه است هم یهودستیزیشده است.  دییتأ هاشکنجه نیترعیشن
چشم  الهیاتی و مذهبی آشکار آن. از یهاشهیرکه انجام گرفته و دلیل گستردگی بیداد و ظلم 

مار کافرانی به ش هاآنمسیحیت، یهودیان حتا بدتر از کافران عادی هستند؛  یهاآموزهانداز 
  .کنندیم انکارکه آشکارا الوهیت عیسامسیح را  ندیآیم

ادوگر و زنان جانگ پستی و بی ارزشی که به در حالی که در سراسر قلمرو مسیحیت 
کمابیش همیشه هر دو  – شگرفی بود یهامشابهتدارای همانندی و  شدیمزده یهودیان 

 شدندیم هاآنقتل نوزادان مسیحی و نوشیدن خون  ،گروه متهم به یورش عجیب و بعید
بسیار حتا وجود نیز  لبه طور کامل مجزا است. زنان جادوگر به احتما هاآنولی موارد  –) ۱۸(

در  ۵۰،۰۰۰تا  ۴۰،۰۰۰ شاید به خویش به قتل رسیده یهایآباددر  که ییهاآننداشتند و 
) یهودیان نزدیک به دو هزار سال در کنار مسیحیان ۱۹طول بیش از سیصد سال برسد؛ (

یز به دالیلی که هم اندازه دالیل بنیادی باور به رستاخبوده و  هاآنزیسته بودند، خاستگاه دین 
  .اندشدهبا تعصب کشتار  از نخستین سده پس از میالد همواره موردواقعیت دارد 

  
با آزار و تعقیب کافران در سراسر دوران  هاجنبهتعقیب زنان جادوگر از بسیاری از  دالیل

زندانی شدن تنها بر اساس تهمت، شکنجه برای تفتیش عقاید شباهت و همانندی دارد: 
ه بر همدستان پذیرفته نبود، مرگی آهست یهانامتا هنگام گرفتن  هااعترافگرفتن اعتراف، 

. افتییمده بودن ادامه آتشی که تیز نبود و این چرخ برای افرادی که به تازگی تهمت خور
  شرح ماجرای زیر یک نمونه است:
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 یادهکده ساکنمیالدی) خانم پیری  ۱۵۹۵خورشیدی ( ۹۷۴در سال 

می  خشمگین محلی  یهایبازدر ی شرکت براز دعوت نشدن ا ١کنستانتسنزدیک 

و  کندیمزیر لب زمزمه  ییهایزیچمردم در روز جشن همگانی، دیدند که شود. 

و از نظر ناپدید  رفتهیم یاتپهگذشته و به سوی  کشتزارهاکه از  هپس از آن دیده شد

شد. پس از دو ساعت توفان شدید رعد و برق از راه رسید و سرتا پای رقصندگان را 

ظن  ترشیپخیس کرده و خسارت فراوانی به محصوالت وارد کرد. این خانم که 

ا پر کردن سوراخی با شراب و به آرامی هم زدن آن جادوگری به او رفته بود دستگیر، ب

 این خانم تا گرفتن اعترافبا یک ترکه متهم به براه انداختن توفان و زندانی شد. 

  )۲۰و عصر روز بعد زنده سوزانده شد. (شکنجه شده 

  
هر چند دشوار است تا این ماجرا درباره عوامل بسیاری تعمیم داده شود که دست 

ه باور ولی روشن است ک تا روستائیان را بر ضد همسایگان خویش بشوراندبه دست هم داده 
ه آن که افراد ببه وجود زنان جاودگر یک امر ناگزیر است. ولی به طور دقیق چه چیزی بوده 

پرواز  وانتبا شیطان نزدیکی کرده،  شانهیهمسااعتقاد داشتند که  هاآنگویا  باور داشتند؟
 یهاسانان، به شکل گربه یا خرگوش صحرایی درآمده و از گوشت داشتهشبانگاهی با جارو 

یعنی -اعتقاد داشتند ٢سیمالفیمبه شدت به  هاآن ترمهماز هم  دیگر تغذیه کرده است.
 ییهاهفاجعدر میان بسیاری از . یافرقهسود بردن از آسیب رساندن به دیگران برای اهداف 

قرون وسطی ا به یگو شدیمهر انسانی در طی مسیر کوتاه و سخت زندگانی دستخوش آن که 
 شود که بعید نبوده یک همسایه وردی خوانده و به این وسیلهگیری توجه چشم بایدمسحیت 

تنها پیشرفت دانش توانست با موفقیت را تباه کند.  دیگران اوقات خوشسالمت یا 
از این دست و به همراه آن این نمایش شگرف از بی رحمی که برخاسته از آن  ییهاشهیاند

بود را ریشه کن سازد. ما باید به یاد داشته باشیم که این رویداد تا میانه و اواسط سده 

                                                 
1. Constance               شهری در جنوب غربی آلمان 

2. Maleficium 
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نخست را  یهاگام هایماریب، هنگامی که نظریه میکروبی برای ادامه یافت نوزدهم میالدی
  را از جا برکند. هایماریبز خرافات درباره علت برداشته و ریشه بسیاری ا

که است نیاکانی  از این دست میراث به جا مانده از اجداد اولیه یافرقهباورهای 
افزون بر آدمخورانی حریص، با  ٢گینه نو ١برای نمونه مردم فورجادوگرانه داشتند.  تذهنی

  :رندیگیمزور انتقامی سخت از مظنونین جادوگری 
  

همگانی، افراد فور هم چنین افرادی را  یهاییگردهماشرکت در در کنار 

که باور دارند جادوگر هستند.  رسانندیمرا قتل  هاآندستگیر کرده و به عنوان انتقام 

: شکارچیان کردندیمجادوگران حمله  به ٣به نام توکابو یاژهیویورش با شکارچیان 

 هانآرا له کرده و استخوان ران  هاآنتناسلی  یهاآلتاین افراد را شکافته،  یهاهیکل

یمبیرون  را هاآنرا جویده و خرخره  هاآنسنگی خورد کرده، گردن  یهاچکشرا با 

ود. ریخته ش هاآنفرو کرده تا خون  هاآن یهارگبامبو را با فشار در  یهاتراشه، کشند

)۲۱(  

  
 بار متافیزیکی است. این گونه که پیداست شکی نیست که هر یک از حرکات دارای

 ۱۳۳۹-۱۳۴۹میالدی ( ۱۹۶۰ یدههاین کردار در میان مردمان فور دست کم تا 
است. طنز ترسناک نادانی انسان در این موضوع  رفتهیمشمار خورشیدی) رفتاری عادی به 

یک  - ۴فور تنها در برابر بیماری واگیر دار کورو مردم م می زند:قشفاف کمیابی را ر یلحظه
که نه به وسیله جادوگران  دادندیمواکنش نشان  -بیماری عفونی کشنده اسفنجی شکل مغز

. تافییمشیوع  هاآنبلکه در اثر رسم مذهبی خوردن بدن و مغز مردگان خودشان در میان 
)۲۲(  

                                                 
1. The Fore people 

2. New Guinea 

3. Tukabu  

4. Kuru 
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که  وانمود می شدچنین به طور کامل قرون وسطی و رنسانس در ظاهر در سراسر 
از پیرزنان  ییهاتیحکا. می شوند هایماریبدچار  به وسیله شیاطین و جادوی سیاه هاانسان

نحیف و نزاری وجود دارد که متهم به کشتن مردان قوی بنیه و شکستن گردن اسبان این 
پیر در زیر شکنجه ناچار به اعتراف به آن  یهاخانمکه این  ییهاکنش - اندشدهمردان 

. انددانستهیمرا نامحتمل و بعید  هااتهامآن زمان این  یهاانسانو گویا شمار اندکی از  -شده
: چنین اعتقادی دادیمبی رحمانه ی متهم یک توجیه گمراه کننده به دست  یشکنجهحتا 

گماشتگان خود را در برابر درد بی  برای ترحمشیطان  ،وجود داشت که علیرغم زجه ی متهم
 بزرگ ترکه مردان و زنانی که گناهی  دشیمطی چنین  هاسدهسوی دیگر . از سازدیمحس 

غیرممکن  ییهاتیجناانجام ه دلیل ب نداشتن ،بودنبیوه یا بیماری روانی ، ی، پیراز زشتی
  .دندیرسیم لخاطر خدا به قت محکوم شناخته شده و سپس به

پس از نزدیک به چهارصد سال برخی از رجال مذهبی پذیرفته که همه این رویدادها 
 را ببینید: ١بینش ناگهانی فردریش اسپیچه اندازه بی مالحظه و احمقانه بوده است. 

بی سابقه کرده و البته نه تنها آلمان  یهاشرارتشکنجه آلمان ما را پر از زنان جادوگر و «
 یما اعتراف به جادوگرکسی از میان ه آن یازیده است ... اگر بلکه هر ملتی که دست ب

ولی اسپی تنها هنگامی به این جمع  )۲۳.» (ه استنشدبه این خاطر است که شکنجه  نکرده
ا، دوستی شک گرزنی مشکوک به جادوگری زبردستانه در حضور که  رسدیمبندی منطقی 

ر دشکنجه شده بود. این زن بیچاره شهادت داده بود که اسپی را خود  ٢گیبراونشوادوک 
به گرگ تغییر شکل داده، به یک بز و به اشکال هیوالهای دیگری نیز در دیده که  ٣بروکن

 ییهابچهآمده و با به وجود آوردن مجمع زایش زنان جادوگر، پدر کودکان بیشماری شده، 
که سری به شکل وزغ و پاهایی به شکل عنکبوت دارند. بخت و شانس اسپی بلند بوده که 

و کاتدر واقع در همراهی دوستی بوده و مطمئن از بی گناهی خودش بی درنگ کار بر روی 

                                                 
1. Frederick Spee 

2. Duke of Brunswick 

3. Brocken 
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محاکمهکه به شرح جزییات  کندیممیالدی) را آغاز  ۱۶۳۱ -خورشیدی  ۱۰۱۰( ١کرمینالیز
  )۲۴ناعادالنه زنان جادوگر پرداخته است. ( یها

مردان منطقی به خوش بختی  یهمهبه هر حال برتراند راسل به این نتیجه رسیده که 
  :اندنبودهاسپی 

  
شمار اندکی از حتا در زمانی که آزار و اذیت عقیدتی در اوج خود قرار داشت 

استی در به ر رعد و برق توفان، تگرگ،آیا  اینکهشک کردن به با خردگرایان بی باک 

چنین مردانی هیچ به  .زدندیم هدست به مخاطر، زیرکانه زنان است ینقشهاثر 

پایانی سده شانزدهم میالدی  یهاسالرسیدن به  ا. بدینسان بداده نشدترحمی نشان 

پس از محکوم کردن  ۴و قاضی ارشد دادگاه الکتورا ٣، رییس دانشگاه تروس٢فلد

اه ر، به این نتیجه رسده که شاید اعترافات این زنان به دلیل شماریزنان جادوگر بی 

تخت شکنجه بوده که به این دلیل او برای محکوم کردن بی  یهاشکنجهاز رهایی 

. به او اتهام فروختن خود به شیطان زده شده و گرفتار همان دادیممیلی نشان 

شد که برای دیگران بریده بود. مانند همان افراد او نیز به گناه خویش  ییهاشکنجه

میالدی) خفه و سپس سوزانده شد.  ۱۵۸۹خورشیدی ( ۹۶۸اعتراف کرده و در سال 

)۲۵(  

  
میالدی) (که تازه مایه کوبی وبا در انگستان  ۱۷۱۸خورشیدی ( ۱۰۹۷تا سال حتا 

تازه به تقویت حسابان روی آورده بود) ما  ۵معرفی شده و ریاضی دان انگلیسی بروک تایلور

                                                 
1. Cautio Criminalis 

2. Flade 

3. University of Treves 

4. Electoral Court 

5. Brook Taylor 
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 ١مکی . چارلزمیابییمیک نیروی اجتماعی نهفته را به صورت هنوز جنون شکار زن جادوگر 
  (در شمال شرق اسکاتلند) شرح داده است: ٢تنسماجرایی را در آن زمان در کای

  
شخصی نه چندان زیرک به نام ویلیام مونتگمری، که به شغل نجاری مشغول 

حیاط عقبی خانه وی صحنه داشت؛ از قضا  هاگربهبوده و بیزاری عجیبی از 

 ه. برای مدت طوالنی مغز خود را درگیر این ساختبود هاگربههمیشگی سرو صدای 

. دست آخر به این نتیجه ندیبیمکه دریابد چرا او بیش از همسایگان دیگرش آزار 

نیستند بلکه زنان جادوگر هستند.  هاگربهعاقالنه رسید که شکنجه گران وی 

و قسم  کردیم دییتأبوده و پیوسته آن را  وی نیز با این دیدگاه موافق مؤنثخدمتکار 

با هم دیگر سخن  هاانسانبا زبان  هاگربهشنیده که این  هاوقتکه خیلی  خوردیم

بیچاره در حیاط عقبی جمع شدند نجار مصمم  یهاگربهدفعه بعد که  می گویند.

وی به س قداره کیخنجر و یک تبر،  کنجار مسلح به ی در حالت آماده باش بود.نیز 

زخمی شده دومی از ناحیه کپل و پای سومین  هاگربههجوم برد. کمر یکی از  هاآن

گربه با تبر قطع شد؛ ولی مرد نتوانست هیچ کدام را بگیرد. چند روز بعد دو پیرزن 

در پشت کمر یکی از  برهنه شد هاآندر ناحیه مردند؛ و گفته شده که هنگام بدن 

 ر پدیداراز جراحتی تازه و زخمی مانند آن نیز روی کپل یک تن دیگ یانشانه هاآن

بوده و در کل ناحیه این  هاگربههمان  هاآنبود. نجار و خدمتکار وی قانع شده که 

 پرداختند؛ و یک مورد دکنندهییتأداستان شنیده شد. همه مردم به جستجوی مدارک 

موجود یک  ٣زودی کشف کردند. نانسی گیلبرت بسیار بزرگ و چشمگیر را نیز به

سال سن در بستر با پای شکسته دیده شد. چون وی پیر فلک زده با بیش از هفتاد 

که  هاگربهاعالم شد که او یکی از  برای جادوگر دیده شدن به اندازه کافی زشت بود

مورد  سرانجام زمانی که نجار از اینبه دست نجار به این روز ناخوش افتاده است. 

گاه شد اعالم کرد به طور مشخص به یاد دارد که به   هاهگربیکی از مشکوک عمومی آ

با پشت قداره ضربه وارد کرده که باید پای آن را شکسته باشد. بی درنگ نانسی را از 

                                                 
1. Charles Mackay 

2. Caithness 

3. Nancy Gilbert 
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ر شکنجه این خانم پیر زی اینکهاختند. پیش از بستر بیرون کشیده و به درون زندان اند

که چگونه پایش شکسته است؛  دهدیمقرار گیرد با رفتار عاقالنه و طبیعی توضیح 

شکنجه گر او را  یاحرفهبازپرسان . رودینمولی این توضیحات قانع کننده به شمار 

متفاوتی سر هم کند و او اعتراف کرد که او در واقع جادوگر  یافسانهناچار ساختند که 

است و به دست مونتگمری در شب ذکر شده زخمی شده است؛ اعتراف کند که 

ه تازگی فوت کرده نیز جادوگر بوده، هم چنین شمار انبوه دیگری که وی زنانی که ب

شیدن به دلیل بیرون ک یرنج چنانآنها را به عنوان جادوگر معرفی کرد. این پیر بیچاره 

  )۲۶دیده بود که روز بعد در زندان جان سپرد. ( هاشکنجهو  اشخانهاز 
  

 ما باید ،پیامدهای عجیب باورها و اعتقادات ویژهباره رپژوهش در این باره باز هم دجدا از 
، بیابند سوءظن خودتاییدی برای  کوشیده تااین شکارچیان جادوگر ای که شیوه خردمندانه 

پرداخته که اهمیتی آشکار  ییهایهمبستگرا مورد توجه قرار دهیم. این افراد به جستجوی 
 ییهازخمهمانند با  یهازخمبا  اصینیاز به اشخ هاآنزن پیری چنین بوده؛  ھرداشت: نه 

نان پیر که زرا پذیرفت  مقدمههنگامی که شخص این  وارد شده بود. هاگربهداشتند که به 
 نش هاکبه گربه تغییر شکل داده و سپس دوباره به شکل انسان برگردند بقیه  توانندیم

  است. آگاھیعلم و  و در واقع کمابیش
پاپ پیوس  تا فتویمیالدی)  ۱۸۱۶خورشیدی ( ۱۱۹۵مذهب مسیحیت تا سال 

  به طور رسمی شکنجه را محکوم نکرد. ١هفتم
  

درست همان گونه است  جدایی ناپذیر از مذهب مسیحیت یآموزه) یک ۲۷( یهودستیزی
بوده و این حقیقت ترسناک در  ٢که شمعک قوسی جز جدایی ناپذیر کلیساهای جامع گوتیک

ورد مانند م ریخته شده یهودیان از سده نخست عصر مسحیت نقش بسته است. یهاخون
بررسی گردد. من این  تواندیمتفتیش عقاید، یهودستیز نیز به سختی در متن این کتاب 

                                                 
1. Pope Pius VII 

2. Gothic cathedral 
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زیرا نفرت و بیزاری غیرمنطقی از  کشمیمموضوع را هر چند به طور مختصر و کوتاه پیش 
ما به شدیدترین  یزمانهدر  یهودیان مایه به وجود آمدن طیفی از مسائل و اثراتی گشته که

به طور ذاتی و سرشتین هم در مسیحیت و هم در یهودستیزی . شودیمصورت احساس 
یمین خدا یهودیان را خارج و گمراه از وحی آغاز هاسنتاسالم وجود دارد؛ هر دوی این 

شته و کیهودیان به طور کلی مسیحیان باور و اعتقاد دارند که عیسا را از سوی دیگر  .دانند
گمراهانه برای شناسایی او به عنوان مسیح است. ماندن بر کیش یهودیت انکار اصرار آنها در 

مذهبی است؛ مسیحی، مسلمان و هم چنین  یفرآوردهدر هر صورت نفرت از یهودیان یک 
  دی.یهو

 ن نامهآیی مسلمانان یهودستیز امروزی به شدت وامدار همتایان مسیحی خود هستند.

توطئه مربوط  یهایتئورمنبع بیشترین  ویک سند یهودستیز جعلی روسی  ١بزرگان صھیون
در ) ۲۸. (دیآیمامروزه یک متن معتبر و موثق در جهان عرب زبان به شمار  به یهود است

چاپ شده این نکته را به  ٣اصلی قاهره یهاروزنامهیکی از  ٢که در االخبار یادوره یامقاله
از آن است که دست  ترژرفکه امروزه مشکل و دشواری مسلمانان یهودستیز  آوردیمذهن 

سپاس از هیتلر که با «سرخ کاخ سفید بتواند آن را درمان نماید:  یهاگلدادن در باغ 
 ،انتقام گرفتفرمایه ترین تبه کاران روی زمین از  هاینیفلسطبه نمایندگی از  پیپشاپیش

 »... اگر چه از وی گالیه هم داریم چون این انتقام کافی و بسنده نبوده است.یادش گرامی
یم، به سینما خورندیمچاپ شده جایی که مسلمان الکل در قاهره میانه رو  مقالهاین  )۲۹(

در کشوری واقع شده که دولت به طورر  دیگراز طرف  - کنندیمو رقص شکم تماشا  روند
در نفرت و بیزاری از یهودیان تنور است که  مشخص. کندیمفعال بنیادگرایی را سرکوب 

  است. داغبسیار جهان اسالم 
 کمابیش آن را غیرممکندر هوکاست یهودیان در گذر زمان، به اوج رسیده گرانی رنج 

 هپروراند که یهودیان خودشان این بال را سر خود آورددر سر تا حدسی در این باره  سازدیم

                                                 
1. The Protocols of the Elders of Zion 

2. Al-Akhbar 

3. Cairo 
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پیش از بر پا شدن مذهب  .داردواقعی کلمه حقیقت  به معنایاین موضوع  ند. به هرحالا
عمل  یارهیجزیکرنگی با جامعه،  یهودیان مورد سوظن قرار داشته و به دلیل عدم مسیحیت

یعنی به - گرفتندیمگاهی مورد آزار قرار  فرهنگی دینی خودشاناز برتری کردن و الف زدن 
مردم «کوته اندیشانه ی  یآموزه و نابخردانه خودشان. یافرقهخاطر محتویات باورهای 

در  شودیمضمنی و سربسته بر آن تاکید دیگر به طور  یهانیددر  ر حالی کهد» ١برگزیده
که در جهان باستان سابقه ندارد. در میان  ابراز شده پرجنجال و گوشخراشچنان یهودیت 

ود را غیر قابل درک بودن خ تیهودی دهآمچندگانه پرستی این یگانه پرست دیر  یهافرهنگ
 شان دادننشیطانی و اهریمنی  صریح و آشکاربه طور اثبات نمود. از سوی دیگر در حالی که 

ا تمذهب مسیحیت است ایدئولوژی یهودیت احمقانه  انجام کنش هاینیازمند  یک قوم
ت در یک وضعییهودیت  برای نامدارایی باقی مانده است.مانند برقگیری نیز ما  یدوره

. اسالم و را دارد بقابرای سازگاری  کمترینعنوان یک دستگاه اصول عقاید  بهالهیاتی طبیعی 
بی به تغییر مذهآسانی را برای  مراحلهر دو بر مقدس بودن تورات تاکید کرده و  مسیحیت

یمسالم ابراهیم، موسا و عیسا را به عنوان پیشگامان محمد بزرگ . ادارندخود  یهانییآ
 ردیپذیمرا  در دسترسی هر چیزبا داشتن جنبه های گوناگون کمابیش . هندوئیسم اردشم

یهودیت  ).دانندیم(برای نمونه بسیاری از هندوها عیسا را هم چون یک تجسد ویشنو 
آتش  ن اندازهایکه  ندارد چندانی یشدیدی است. بنابراین شگفتخودش پر از خطاهای بسیار 

باور  شودیم هاآنکه مربوط به دین تا جایی  . یهودیانشدبکفرقه گرایی را به سوی خود 
ر ددو هزار سال گذشته را  هاآنمیثاق و پیمان یگانه با خدا دارند. در نتیجه  هاآندارند که 

را متفاوت  هاآنو هم پیمان خدشه ناپذیر خدا را  خویشهمکاری با کسانی بوده که حال 
است  تی تقسیم کننده و تفرقه اندازبه طور سرشتین و ذابه همان اندازه که . یهودیت انددهید

 یهانگرشدر تقابل با  یدیگر نیدهر به اندازه و بوده خنده دار در واقع گرایی شدیدش 
 »آزادی عقیده«با اعمال و به کارگیری  یهودی مهاجران. قرار می گیرد تمدننوین گرایی 

مورد کشمکش اکنون یکی از سدهای اصلی صلح در خاورمیانه  یهانیزمدر خودشان 

                                                 
1. Chosen people 
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 –یل اسرای درگیری در کهدلیل مستقیم جنگ میان اسالم وغرب خواهند بود  هاآنهستند. 
  )۳۰(کند می فوران فلسطین 
  

ند دمعتلق به یک فرقه یهودی بو هاآنسده نخست مسیحیان ساده بود:  مشکل و دشواری
ارکان  ، به یونانی) در حالی که اکثریتکریستوسکه عیسا را به عنوان مسیح قبول داشتند (

این باور را نداشتند. البته عیسا یک یهودی بود و مادر وی یک زن یهودی.  هاآنمذهبی 
هیچ مدرک و سندی وجود ندارد به هیچ وجه . ندیهودی بود زنی هاآنرسوالن وی حتا آخرین 

و ده بوباشد که غیر از یک یهودی در میان یهودیان  پروانده را در ذهن یاشهیاندکه عیسا 
 –جهت دار بعدی مسیحیت  یهانوشتهالبته به غیر از  نباشد یهودیتانجام اعمال  هدفش

، از نیت های وی بوده یهود در جهان رومی کشورو  حاکمیتگشت ازو به طور احتمالی ب
 یهاییوشگیپ بی شمار یهارشتههمان گونه که بسیاری از نویسندگان اشاره کرده  .است

 کم سوادیو اغلب عبری که برای منطبق بودن با صدرات عیسا به کار گرفته شده 
  خیانت کرده است. مدافعان استداللی دین، به نویسندگان انجیل

ساختن زندگی در طلب هماهنگ و مطابق  ٢و متا ١نویسندگان انجیل لوقابرای مثال 
به  ٣نوسپارت( گیهاکرب هنگامتورات بر این پافشاری کرده که مریم  یهاییشگویپبا عیسا 

متاسفانه برای هواداران خیال  .۷:۱۴ اب اشعیاتشد عطف به ترجمه یونانی ک یونانی) باردار
 است) به سادگیاز آن  یاشتباهترجمه  نوسپارت(که  ۴آلماپرداز باکره بودن مریم، واژه عبری 

 این گونه که پیداستبدون هیچ اشاره ضمنی به باکره بودن است. » زن جوان«به معنای 
یحیت نگرانی مذهب مس ی ازبدون شک تعصب مسیحیت بر زاده شدن از باکره و بخش بزرگ

  )۳۱( درباره رابطه جنسی در نتیجه ترجمه اشتباه از عبری بوده است.

                                                 
1. Luke 

2. Matthew 

3. Parthenos 

4. Alma 
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این است که انگار صاحبان  خوردیمزاییدن باکره  یآموزهضربه دیگری که بر پیکر 
به هر جهت گویا هر دو این  – دانندینمدر این باره چیزی  ٢و یوحنا ١دیگر، مرقس یهالیانج

) این گونه که پیداست ۳۲افراد با اتهام حرامزادگی عیسا دچار زحمت و دردسر هستند. (
ب بحس«وی به عیسا به عنوان که عیسا پسر یوسف و مریم است.  کردهیمگمان  ٣پولس

که به معنای این است که یوسف پدر  – ۱:۳ ۴(انجیل رومیان» جسم از نسل داود متولد شد
که یعنی در واقع عیسا فقط انسان  –۵ ۴:۴(کتاب غالطیان » شد دهییکه از زن زا«او است) و 

  )۳۳ارجاعی به باکرگی مریم. (هیچ است) بدون 
: رابطه کشدیمباکرگی مریم همیشه وسوسه گرایش خدا به رابطه جنسی را پیش 

بوده و ساز و کار و مکانیسمی است که به وسیله آن گناه نخستین جنسی به طور ذاتی گناه 
که تمدن  رسدیم. این گونه به نظر پس از آدم به میراث باقی گذاشته شد یهانسلبرای 

 و نها به این دلیل که نویسندگان متاغربی دو هزار سال روان نژندی مقدسی را تحمل کرده ت
ب زاییدن تعص و رسوالنواقعی عیسا و  پیامدهودیان، ی برای عبری بخوانند. توانستهینملوقا 

به کار گرفته شد زیرا این یکی از  هاآنباکره به عنوان توجیه همیشگی برای آزار و اذیت 
  .سازدیماست که الوهیت عیسا را نمایان » مدرکی«قطعاتی اصلی 

رای کوشش بدر انجیل در کنار  هامعجزهما باید توجه داشته باشیم که تاکید بر 
که نخستین  کندیم، مشخص تورات یهاییشگویپساختن زندگانی عیسا با و شبیه  یکسان

وده ب نا استواردین خود لرزان و  منطقی و خردمندانه نشان دادنمسیحیان، برای  گام های
دادهای این رویو گستردگی پذیرش پیشگویی،  معجزهاهمیت آشکار هر  توجه بهبا  است.

. مار آیدبه شبرای الوهیت عیسا ول و منطقی معق می توانسته به عنوان تنها مدرک ادعایی
لیل فقط به د«برای مساعدت خودش در این بخش، به درستی ظاهر شده و گفته  ۶آگوستین

                                                 
1. Mark 

2. John 

3. Paul 

4. Romans 1:3 

5. Galatians 4:4 

6. Augustine 
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نابغه ریاضی، فیلسوف و  -هزار سال بعد بلیز پاسکال » من مسیحی هستم. هامعجزه
ر پیشگویی درباره عیسا قرار گرفته که در چند سال آخ دییتأ ریتأثچنان تحت  -فیزیکدان

  :دینمایمرا وقف دفاع از آموزه مسیحیت  شیهانوشتهزندگی کوتاه اش 
  

. همه کسانی که ادعای خداشناسی کرده و وجود میشناسیمخدا را  ما از طریق عیسا

ولی برای دارند.  مدارکی باطل برای ارائهتنها  کنندیمخدا را بدون عیسامسیح اثبات 

 را در اختیار داریم که هم استوار و هم قابل لمس است. هاییشگویپاثبات عیسا ما 

 دییتأ هاآنبه حقیقت پیوستن و به وسیله رویدادها حقیقت با که  هاییشگویپاین 

که عیسا،  شودیممطمئن بوده و بدینسان اثبات  هاقتیحقکه این  دهدیمنشان  شده

  )۳۴یزد است. (ا

  
به سمتی هدایت شود  تواندیم ذهنی این چنین زیرک و هوشیار اینکه ؟»استوار و قابل لمس«

عصر بوده است.  یهایشگفتکه سرسپرده چنین تعصبی گردد بدون شک یکی از بزرگترین 
که جزییات آن در انجیل آمده به عنوان  ییهاییشگویپ) حتا امروزه تاییدات ظاهری ۳۵(

به راستی » جهش ایمان«. گرددیمدلیل اصلی برای پذیرش عیسا به عنوان مسیح ارائه 
هیچ فرد مسیحی حتا مسیحیانی که در سده نخست میالدی زندگی بیش نیست.  یاافسانه

  هیچگاه راضی و قانع نبوده تا به آن تکیه کنند. کردهیم
  

 با ظاهریرا و پسرش  گذاشتیمخدا عهد خود را بر گردن بنی اسراییل  در حالی که
رایی به تعصب قوم گ یاندهیفزانخستین مسیحیان به طور  دادیمفریبنده یک یهودی تحویل 

 شدندیمافرادی که تازه غسل تعمید داده  ،این آموزه در میان مردمروی آورده و با گسترش 
. ویژگی و دندیدیمعدم پذیرش الوهیت عیسا از سوی یهودیان را به عنوان گناه تمام عیار 

  پولس به خوبی گسترش یافته بود: فرقه گرایی آن تا زمان یهامشخصه
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 اسیع حیدر مس هیهودیخدا که در  یساهایبه کل دیبرادران، شما اقتدا نمود یا که رایز

 هودیاز  زین شانیکه ا دیدیکه شما از قوم خود همان زحمات را کش رایز باشند،یم

پسند نا شانیخود را کشتند و بر ما جفا کردند؛ و ا یایخداوند و انب اسیکه ع دند،ید

 مییها سخن بگوکه به اّمت کنندیمردم، و ما را منع م عیجم فخدا هستند و مخال

را  شانیغضب ا یاما منتها کنند،یم زیگناهان خود را لبر شهیو هم ابندیتا نجات 

  )۲:۱۴ -۱۶ انیکیتسالون( فرو گرفته است.

  
  :شودیماهریمن نمایی آشکار یهودیان در انجیل یوحنا چنین پدیدار 

  
 کی. میانشده دهییما از زنا زا«بدو گفتند که .» دیآوریشما اعمال پدر خود را بجا م

مرا  بود،یاگر خدا پدر شما م«گفت:  شانیبه ا یسیع» که خدا باشد. میپدر دار

 شیکه من از پ رایام، زکه من از جانب خدا صادر شده و آمده رایز د،یداشتیدوست م

از آنجهت  د؟یفهمیچه سخن مرا نم یمرا فرستاده است. برا اوبلکه  امامدهیخود ن

پدر  یو خواهشها دیباشیم سیشما از پدر خود ابل .دیبشنو دیتوانیکه کالم مرا نم

از  باشد،یثابت نم ی. او از اول قاتل بود و در راستدیبه عمل آر دیخواهیخود را م

 دیگویاز ذات خود م د،یگوی. هرگاه به دروغ سخن مستین یآنجهت که در او راست

مرا  م،یگویسبب که راست م نیاست. و اما من از ا انیدروغگو و پدر دروغگو رایز

  )۸:۴۱ -۴۵(یوحنا  .دیکنیباور نم

  
غیر یهودی و یهودی به طور یکسان  –میالدی، مسیحیان  ۷۰با تخریب معبد در سال 

که  کردندیمشاهد به حقیقت نشستن پیشگویی بوده و تصور  همگی احساس کردن که –
. ه استنازل گشتکه به دلیل خیانت به عیسا  را اعمال می کندخدا عذاب لژیون رومی 
ظاهری پیروزمندانه به خود گرفته و با باال گرفتن کار مسیحیت به دی تنبه یهودستیزی 

، مسیحیان آشکارا ١میالدی بر اثر تغییر مذهب کنستانتین ۳۱۲سال  عنوان دین کشور در
قوانین تصویب شد ) ۳۶بردن از تنزل جهانی یهودیت نمودند. ( بهرهآغاز به طرح ریزی و 

                                                 
1. Constantine 
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به یهودیان داده شده را لغو نمود. یهودیان از  رتشیپو بسیاری از مزایای شهروندی که 
 عالی رتبه محروم شده و از تبلیغ مذهبی و داشتن یهاپستعضویت نیروی نظامی و گرفتن 

 ١منع شدند. قانون ژوستینین با زنان مسیحی (در هر دو مورد با مجازات مرگ)رابطه جنسی 
میشنا  –ششم میالدی، در کل وضعیت حقوقی یهودیان را عاطل و باطل تعریف کرد در سده 

(تدوین قوانین شفاهی یهودی) را فاقد اعتبار ساخته و ناباوری به رستاخیز مسیح و روز قیامت 
آگوستین که همیشه آماده فرقه گرایی بود، با بهره ) ۳۷را یک گناه بزرگ معرفی نمود. (

ن محکوم یهودیا اینکهو با لذتی ویژه از آگاهی به  و خوشحالی از مطیع ساختن یهودیان یمند
ز ا مقدس و آمرزش غیریهودیان بود. یهاکتابشاهد حقیقت هستند به سرگردانی در زمین 

سا باتی بر مسیح بودن عیختی و بندگی یهودیان را هم چون اثبدب شدیمگذشته  هانیاهمه 
  )۳۸(. به شمار آورد

فت شگ یهاتیجنایهودیان اروپایی کمابیش همیشه متهم به  ،گرومانند زنان جاد
باوری که در اصل به  -» ٢افترای خون«به نام  هاآن نیترمرسومکه  انگیز و باورنکردنی شده

مختلف مذهبی خود نیاز به خون مسیحیان (و  یهامراسممعنای آن است که یهودیان برای 
به طور کلی نوزادان) دارند. در سراسر قرون وسطی بارها یهودیان متهم به کشتن نوزادان 

هم چنین این موضوع  .اندبودهبه طور معمول از آن بیزار  هاآنجنایتی که  شدندیممسیحی 
قاعده شده و  یا چه مرد پریود مردم شایع بود که یهودیان همگی، چه زن و یهمهدر میان 

که  شدیمبرای دوباره پر کردن نیروی خود نیاز به خون دارند. از دهان هر کسی شنیده 
بسیار  ترشحاتبا و شده بواسیرهای بسیار بد دچار مسیح عیساکشتن  به خاطریهودیان 

ن ها آبعید  یهاالفبه  یدندان شکن پاسخبه عنوان  و هم چنین - کشندیمدردناک عذاب 
پس  ».خون او بر ما و فرزندان ما باد) «۲۷:۲۵(متا » بی گناه« ٣تسالیپ وسیپونتدر پیشگاه 

 برد کار بهبه عادت برای این اهانت ها هم چون مرهمی نباید جای شگفتی باشد که یهودیان 
ر یهودی ه درد زایمانسوی دیگر گفته شده که خون مسیحیان  از بگیرند.خون مسیحیان خو 

                                                 
1. Justinian Code 

2. Blood libel 

3. Pontius Pilate 
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کاغذ پوستی را با آن آغشته کرده و  تاکه به اندازه کافی خوش بخت بوده  دادهیمرا تسکین 
که یهودیان همگی کور  دانستندیمهم چنین این را نیز همه  محکم در مشت خود بفشارد.

یم توانایی دیدن هاآنبه  هاچشمپا به جهان گذاشته و مالیده شدن خون مسیحیان بر روی 
 یهودی با انگشتانی که به پیشانی چسبیده یهابچهکه پسر  دانستندیم. باز هم همه دهد

بدون خطر کردن بر سر جان بچه، از  هاآن تواندیمزاده شده و تنها خون مسیحی است که 
  این قیافه اندیشناک نجات دهد.

ی تبه سخوجود داشته و زاده شدن  از هنگامتمنای یهودیان برای خون مسیحیان 
کرای( گرفتیمدر هنگام مراسم ختنه خون مسیحیان جای روغن مقدس را . کندیمفروکش 

یهودی چه دختر و  یهابچه، یک فراورده انحصاری مسیحیت)؛ و بعدها در طول زندگی ١زیم
تا بتوانند  کردندیمزاهد و بی ریا چرب  یهاانسانتناسلی خود را با خون  یهااندامچه پسر 

. کردندیمرا در گودالی خفه  هاآنکمین کرده و  هاآنکه در سر راه  -بچه درست کنند 
یمبرای همه مصارفی استفاده  هاآنمسیحیان قرون وسطی باور داشتند که یهودیان از خون 

عشق گرفته تا پیشگیری از جذام. با این اوضاع و احوال چه از سرخاب و معجون  ندینما
با « هایحیمسشک کند که یهودیان در هر سنی عاشق مکیدن خون بچه  توانستیمکسی 
؟ ستندنیعروسی خود  یهابزمبرای استفاده بعدی بزرگان قوم در » ،توخالی یهاساقهنی و 

ودیان پیکر برادران که یه شدیمگفته  داستان ها پر شده دست آخر هم با ذهن که بر این
نوزاد مسیحی بی گناه (تازه غسل تعمید داده شده و سپس خفه مرده خود را با خون یک 

اگر مسیح وعده داده شده از سوی پیمبران «شده) آغشته می سازنند در حالی که می گویند 
به راستی آمده و او عیسا بوده است خون این بی گناه زندگی ابدی تو را تصمین خواهد 

  )۳۹» (ساخت!
 قرار داشت به یلرزان سوتفاهم های بزرگ دیگر یهاشانهالبته افترای خون روی 

که اجزای گوناگون بدن انسان دارای نیروهای بود بسیار شایع در آن زمان ویژه این اندیشه 
و  برابر یهاتهمت تاییدکه  سازدیمروشن  هاگفتهاین جادویی و درمانی گوناگونی هستند. 

                                                 
1. Crissam  
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در  تواندیماز چربی انسان ساخته شده  یهاشمعاینکه به زنان جادوگر، مانند باور به مشابه 
 کنجکاو) افرادی شاید ۴۰( نیز نامریی سازد.را  یانسان سازدیمپیرامون را روشن حالی که 
این دستاویز و مستمسک جادویی از کاربرد بیفتد چند دزد در حالی  اینکهپیش از  شوند که

 خانه همسایه برای هایو در راهرو که با اطمینان شمع بدبویی را بی پروا در دست گرفته
  .اندافتادهبه دام  زده،گشت می دزدی 

چرندی چرخش گوتیک هیچ چیزی فراتر از نگرانی بیهودگی و نشان دادن ولی برای 
 اهسدهکیفری که مسیحیان باتقوا را برای  رسدینم ١میزبان حرمت شکنی به قرون وسطی

در  )میالدی ۱۲۱۵خورشیدی ( ۵۹۴ستحاله در سال آموزه اعتقاد به ا مشغول داشته بود.
ه از استفاد درست همان شورایی که( دیگردرسمی وضع  چهارمین شورای الترین ها به طور

ی و مالکیت زمین یا داشتن حق شهروند شکنجه توسط تفتیش عقاید را شرعی اعالم کرده و
از آن روز محور اصلی دین مسیحیت (امروز  ویا داشتن شغل نظامی را از یهودیان سلب کرد) 

از آن به  آورده شد.) ۲در بخش  قسم بندگی کاتولیک رومیکاتولیک) گشت. (بند مربوطه از 
نان و شراب عشای ربانی به راستی بعد این واقعیتی بدون چون و چرا در این جهان شد که 

از برقراری این تعصب شگفت انگیز، آن  پس .کندیمپیدا  استحالهبه توده بدن عیسامسیح 
تکرار برای قانع شدن افراد، مسیحیان آغاز به ترسیدن کردن که مبادا  یواسطههم تنها به 

 یکنجهشمورد هر گونه کردار نادرست و حتا  توسط کافران و یهودیاننان برشته تکه این 
عیسا  جویدن بدنقرار گیرد. (هر چند بعید نیست شخصی تعجب کند که مگر فیزیکی 

.) آیا هیچ شکی وجود داشت که یهودیان با این آگاهی که گوشت و دهدیمکمتر وی را آزار 
پوست وی به شکل یک بیسکویت به طور کامل بی دفاع در دسترس قرار دارد باز هم در 

که نزدیک به سه هزار یهودی در  دهدیمبرنیایند؟ اسناد تاریخی نشان پسر خدا پی آزار 
 یهارنقدر اروپا در طول سده هاو  .انددهیرساتهام جنایت خیالی به قتل  تنھا ھمینبه پاسخ 

  )۴۱( .گرفتیمطوالنی بزه بی حرمتی به میزبان مورد کیفر قرار 

                                                 
1. Host desecration 
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ر یهودستیزان سکوال است کهآزار و اذیت مذهبی شرعی  یتاریخخشت این  بر روی
آشکار و صریح ضد مسیحی مانند نازیسم آلمانی یا  یهاجنبشحتا پدیدار گشتند. 

به صورت ارث برده و نامداراگری مذهب مسیحیت را  یهاآموزهسوسیالیسم روسی این 
دروغین مانند افترای خون هنوز هم به شدت  یهاشهیانددر کمال شگفتی،  قانون درآوردند.

  )۴۲است. (را تشکیل داده فرقه بزرگی از باورمندان در جهان اسالم  ،داشته رواجدر جهان ما 
  

  هولوکاست

  
تسلیم به در  ،بدون قید و شرطوفاداری  به صورتھمه ما در  سوسیالیسم ملی

با سکوت نھفته است. دستوراتش در اجرای و  بدون توقع توضیح به افراد رھبران
ما باور داریم که ھدف متعالی رھبر را برای شکل دادن به تاریخ آلمانی فراخوانده 

  روا باشد. تواندنمیاست. ھیچ انتقادی به چنین ایمان 
  )۴۳(۱۹۳۴در یک سخنرانی در ژوئن  ١رودلف هس

  
ت. داش» وفاداری بی قید و شرط«به راه افتادن نازیسم در آلمان نیاز بسیاری به 

 برخاسته از پذیرش ) به هیتلرشرعیو مذھبی و بیش از وفاداری خفت بار (هولوکاست 
  نامعقول بود. یهاآموزهشماری از از  هاانسان

  
صبحانه تره فرنگی و آب معدنی  باید با ٣اسکه اس دیشیاندیم ٢هاینریش هیملر

اعتراف وادار به  ۴پاتیبا تله شخص را  توانیمکه افراد را  کردیمبخورند. وی گمان 

حضور شام  در سردوازده تن اجازه می داد او تنها  ۵نمود. با تقلید از آرتورشاه و میزگرد

                                                 
1. Rudolf Hess   رودلف هس يکی از چهرههای مؤثر حزب نازی و معاون آدولف هيتلر به شمار میرفت 

2. Heinrich Himmler    فرمانده اِس اِس و يکی از بانفوذترين افراد آلمان نازی. او اِس اِس و سازمانهای وابسته به آن را رهبری

 .میکرد

3. SS  (اس اس در آلمانی مخفف «گردان حفاظتی حزب نازی است») يکی از شاخههای نظامی آلمان در جنگ جهانی دوم بود. 

4. Telepathy 

5. King Arthur and the round table 
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 یهامونیممانند دیگر نژادها از میمون و  هاییایآر. وی باور داشت که داشته باشند

بلکه از ملکوت به زمین آمده که در آن جا از آغاز زمان از  نما فرگشت نیافته انسان

راه اندازی نمود که وظیفه هواشناسی  یشاخه. او اندشدهیمسرما و یخ محافظت 

که از هاینریش  پنداشتیمبود. هم چنین  هاآناثبات این تئوری کیهانی بر دوش 

تناسخ یافته است. هیلمر یک مورد استثنایی بود: تصویر وی شاید یک شخص  ١یکم

وی به گستردگی به اشتراک  یهایژگیو. ولی یک از به طور کامل دیوانه را نشان دهد

مغز وی هرگز تشویق به رشد نشد. این مغز و ذهن لبریز از اطالعات  -گذاشت شد 

  )۴۴بوده ولی خالی از هر گونه نیروی انتقادی. ( هادگاهیدو 

  
عجیب و اعتقاد و تعصبات  تواندیمهر کسی در کانون هر گونه بنیاد تمامیت خواه، 

غریب را ببیند هر چند به طور بدی سازمان بندی شده ولی به طور احتناب ناپذیری مانند 
. نازیسم برخاسته از شماری از عوامل و کندیمدستگاه مرگ مضحکی کار  یهادندهچرخ 

الص و آن باور به خو سیمان فاکتورهای سیاسی و اقتصادی بود، شکی نیست ولی چسب 
روی دیگر این شیفگتی به نژاد اعتقاد کامل به ناب بودن نژادی و برتری مردم آلمان بود. 

 -یهودیانهمه دتر از و ب هایکولهم جنس گرایی، معلوالن،  -این بود که هر گونه ناخالصی 
لمان یان در آدبرای سرزمین اصلی خطرناک هستند. از سوی دیگر در حالی که نفرت از یهو

 یدورهولی به طور مستقیم ماترک مسیحیت  دادیمخود را به شیوه غالب سکوالر نشان 
 بدترین گونه مرتدان وجز آلمانی، یهودیان را  یهایمذهب یهاسدهقرون وسطی بود. برای 

گمراهی دیده و هر گونه بیماری اجتماعی را به ادامه حضور آنان در میان دین داران وابسته 
» ملت«و » نژاد«پدیدار شدن مفهوم یهودیان را به عنوان  ٢گنادانسته بودند. دانیل گلده

 از  شکارآربندی ملیت گرایی کدر پی و به این نتیجه رسیده کهردیابی کرده  هایآلمانمیان 
شرعی و ) ناگفته نماند که شریر نشان دادن ۴۵سیحی باستانی برخاسته است. (کینه م

خورشیدی  ۱۲۹۳ یهاسالیهودیان یک پدیده آن روزها نیز بود. (در واقع واتیکان تا  مذھبی

                                                 
1. Heinrich the First   وی را نخستين پادشاه و امپراتور و نيز نخستين بنيادگذاری دولتی در آلمان قرون وسطايی میدانند. 

2. Daniel Goldhagen ١٩۵نويسنده آمريکايی زادهی ٩ 
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جالب اینجاست  )۴۶زنده نگه داشته بود.) ( هاروزنامهمیالدی) افترای خون را در  ۱۹۱۴(
ان آلمان (و جاهای دیگر) از زمانی بسیار دیرین مورد بدرفتاری یاین واقعیت که یهودکه 

شاخه مایه پدیدار شدن -با اجبار به سکونت در گتوها و محروم شدن از اعتبار مدنی -بودند 
ا بآغازین سده نوزدهم میالدی  یهاسالتا البته یهودستیز گشت،  نوین و سکوالر ی

 رستینژادپ به سویآشکار  چرخشیه این نفرت از یهودیان کبود ی رهایی بخش هاکوشش
پذیرش یهودیان با حقوق شهروندی که پیگیر » ١دوستان یهود«به اصطالح  حتا .داشت

بدین  توانندیمکه یهودیان  کردندیمکامل در جامعه آلمان بودن این کار را تنها با این فرض 
یم) چنان که دیده ۴۷( وسیله و با تماس پیوسته با نژاد جرمن اصالح شده و خالص شوند.

ه کمابیش همیشمانند رقیبان محافظه کار رال درون جامعه آلمان ندای مداراگری لیب شود
نجایش این باور را داشته که یهودیان گ هاآنیهودستیزی بوده تنها با این تفاوت که  به صورتی

 سده نوزدهم میالدی پس از به شکست رسیدننوزیستی و تجدید اخالقی را دارند. در پایان 
» وددوستان یه«، این ی آلمانیمدارایهودیان در حالل ناب  تجربیات لیبرال برای حل شدن

م عصران هاشاره می کردند که  یبه همان نفرت هابهیغرن به اینظرات  نیترمیمالدر  پیشین
از  تحلیلی طوالنی آن را پرورش داده بودند. یهاسالدر گذر شان کمتر آرمانگرای 

 ۱۸۹۵تا  ۱۸۶۱خورشیدی ( ۱۲۷۴ تا ۱۲۴۰ یهاسالنویسندگان و نشریات برجسته میان 
زهای آلمانی چه اندازه گرایش به خونریزی و جنایت یکه یهودست سازدیممیالدی) روشن 

 کردندیمارائه » مشکل یهودیان«برای » راهکار«منابعی که : به طور کامل دو سوم اندداشته
اشاره  و این، همان گونه که گلدهاگن -کردندیمهواداری  هاآنآشکارا از نابودی فیزیکی 

 »نسل کشی«آنکه پیش از حتا در واقع  .افتادیمکرده چندین دهه پیش از ظهور هیتلر اتفاق 
و بسیار پیش از آنکه کشتارهای دسته جمعی به طور عملی شدنی  دوبش یاافتادهمفهوم جا 

باشد در جنگ نخست و دوم جهانی احتمال نابودی کل یک جمعیت در نظر گرفته شده 
   بود.

                                                 
1. Friends of the Jews 
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 هیتلر» ١داوطلبجالدان « یهایآلماندر حالی که اتهام بحث انگیز گلدهاگن که 
ز دارای دیگر نی یهاملتربط نیست ولی این درست است که بوده، گویا به طور کلی بی 

یژه به و زمانه نسل کشی یهودستیزی برای مدت زمانی و . در فضایاندبودههمین نیت 
میالدی) تنها در  ۱۹۱۹خورشیدی ( ۱۲۹۸اروپای شرقی وجود داشت. برای نمونه در سال 

آزاد و اذیت رایش سوم  ) هنگامی که۴۸اوکراین شصت هزار یهودی به قتل رسیدند. (
 و برنامه یهودستیزی در لهستان، رومانی، مجارستان، اتریش، چک کردآغاز یهودیان را 

  )۴۹، کروات و جاهای دیگر فوران کرد. (سالوکیا
میالدی) دگردیسی  ۱۹۳۵خورشیدی ( ۱۳۱۴با تصویب قوانین نورمبرگ در سال 

اد آمدند، نژادی که از بنی رنژاد به شمایهودیان به عنوان یک یهودستیزی آلمان کامل شد. 
به طور کامل اصالح ناپذیر بودند در  هاآنو ریشه دشمن یک آلمان سالم بود. بدینسان 

ایدئولوژی مذهبی خویش را کنار گذاشته و حتا با پذیرش  توانستیمصورتی که شخصی 
گردنش چیزی که  توانستینمغسل تعمید به مذهب مسیحیت راه یابد و شخص دیگر 

با همدستی بدون پرده پوشی مذهب در  ماهست را کنار بگذارد. سپس در اینجاست که 
مذهب کاتولیک آلمانی خودش را . میشویمکوششی برای کشتار کامل یک جمعیت روبرو 

 وبه طور چشمگیری در برابر اصول عقاید نژادپرستی راضی و تسلیم نشان داده که مخالف 
یماصول کانونی و اصلی آن بود: چون اگر غسل تعمید به راستی یکی از بر ضد دست کم 

 زارستگار سازد پس یهودیانی که تغییر آیین داده بودند باید بدون هیچ استثنایی  توانست
ام سازگاری و انسج میادهیدگونه که تا کنون  ولی همان چشم مذهب رستگار به شمار آورد.

گام در هن اینکهبرای و مذهب آلمانی ها -هرگز در هیچ دستگاه اصول عقایدی عالی نیست 
 پیروان خویش را با نصحیت یاهیاعالمنظم به هم نخورد، سرانجام با پخش  هاشیاینانجام 

 به یهودیان تغییر آیین داده یورش نبرند. در همان در ھنگام انجام نیایشناچار ساخت که 
ع بر این موضوواتیکان  دییتأمورد  یانوشتهدر میالدی)  ۱۸۸۰خورشیدی ( ۱۲۵۹ یهاسال

وه که چه اندازه در اشتباه و فریب «منسوخ شود:  تواندینمتاکید شده بود که نژاد یک فرد 

                                                 
1. Willing executioners 
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د کاتولیک، کفر، پروتستان تنها یک یهودیت مانن برندیمخورده هستند کسانی که گمان 
یهودیان نه تنها به دلیل !... نیست دین بوده و در واقع یک نژاد، یک جمعیت و یک ملت

قلمروی  )۵۰» (یهودی است. هاآنیهودی هستند بلکه یهودی هستند چون نژاد  نشانید
میالدی) رهنمودهای خویش را  ۱۹۳۶خورشیدی ( ۱۳۱۵اسقفی کاتولیکی آلمان در سال 

گرانبهای طبیعت هستند که  یهاارزش یهاانساننژاد، خاک، خون و «منتشر ساخت: 
  )۵۱» (سپرد. هاآلمانرا آفرید و مراقبت از آن را به ما  هاآنخداوند آفریدگار 

خواست ارادی آن برای گشودن  یجهینتولی همدستی شرارت آمیز مذهب در 
برای ردیابی نیاکان یهودی  هاآنبود و توانا ساختن  هاینازبرای  هانامهشجره  یهاثبت

  یک تاریخدان مذهب کاتولیک نوشته است: ١تر لویگوئنشخص. 
  

دولت نازی قرار داده این موضوع که آیا مذهب [کاتولیک] کمک خویش را در اختیار 

به ه ، بلکتا افراد با نیاکان یهودی را شناسایی کند، هرگز مورد شک و دودلی نیست

دون توجه به ب میکنیمکار  هاانسانما همیشه با جانفشانی برای . «وارونه و برعکس

) یک ۱۹۳۴خورشیدی (سپتامبر  ۱۳۱۳در شهریور » ،هاآنقدرشناسی یا ناسپاسی 

و باید باالترین کوشش خود «، نوشته و ادامه داده بودروحانیت چنین  روحانی در نامه

از سوی دیگر همکاری مذهب در این مورد در » را در این راه برای مردم انجام دهیم.

جنگ ادامه پیدا کرد زمانی که بهای یهودی بودن تنها اخراج از شغل  یهاسالطول 

دولتی و از دست وسیله معاش نبوده بلکه اخراج از کشور و یکسره نابودی فیزیکی 

  )۵۲بود. (

  
 یهایمشجهت مخالف بسیاری از خط در با وجود این واقعیت که مذهب کاتولیک 

چنین گلدهاگن به ما  هم مایه کاسته شدن قدرتش گشت. هانیا یهمهحزبی نازی بود، 
ز جنگ چه پیش ا که هرگز پیش از این هیچ کاتولیک آلمانی چه بعد از جنگ کندیمیادآوری 

به  ت.تکفیر نشد و نشده اس» هاانسانبی سابقه در تاریخ  یهاتیجناپس از دستیازی به «

                                                 
1. Guenther Lewy 
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راستی این موضوع یک واقعیت شگفت انگیز و خارق العاده است. در سراسر این دوره مذهب 
نامتعارف و  یهادگاهیدبرای داشتن به تکفیر و لعنت فرستادن به الهیات دان ها و سکوالرها 

مشارکت غیرمعمول در جامعه و ممنوع و غدغن ساختن صدها کتاب ادامه داده و با اینحال 
و چروک  به چینموفق حتا  -نمونه بی شماری وجود داشت هاآنکه از  -در نسل کشی 

  د.شنپاپ پیوس دوازدهم  عیب جویپیشانی انداختن در 
این موقعیت شگفت انگیز نیاز به انحراف کوچکی در موضوع سخن دارد. در 

واتیکان کوشید تا بوسیله ی پژوهشگری سختگیرانه خودش رو پایانی سده نوزدهم  یهاسال
از پژوهش گران  غیرمذهبی مفسران کتاب مقدس بایستد. یهایریگدر روی نتیجه 

ان نقادی مدرن هماهنگ ساخته تا نش یهاکیتکنکاتولیک خواسته شده تا خود را با فنون و 
مذهبی  یهاآموزهبا  تواندیممقدس  یهاکتابدهند که نتایج مطالعات دقیق و بی طرفانه 

شناخته شده و به تندی سبب شرمساری بزرگی » ١مدرنیسم«سازگار باشد. این جنبش به نام 
گشت چون بسیاری از بهترین پژوهشگران کاتولیک خود را نیز در حال شک کردن به 

  نمود: میالدی) اعالمیه صادر ۱۸۹۳خورشیدی ( ۱۲۷۲یافتند. در سال واقعیت کالم الهی 
  

 یهمه نگردیمبه عنوان مقدس و شرعی  هاآن...که مذهب به هاکتاباین  یهمه

هم، به هیچ رو  آن در زیر سایه الهام خداوند نگاشته شده است. امروز یهابخش

اشتباهات را برطرف ساخته  یهمهوجود اشتباه در آن پذیرفته نیست چون دست خدا 

متعال باید از آموزش اشتباه مبرا باشد.  ، حقیقتهم بوده است، زیرا خداوندو واجب 

)۵۳(  

  
حکم به مرتد بودن مدرنیسم پاپ پیوس میالدی)  ۱۹۰۷خورشیدی ( ۱۲۸۶سال در 

مطالعات انتقادی از  یهمهو  قرار داده یمذهبدسته مرتدان  را درنمایندگان آن داده 
همانندی  یوهیشغدغن وارد نمود. به  یهاکتابمقدس را در فهرست  یهاکتاب

)، الک قاالتم)، مونتنی (منتخب یھانوشتهنیز طبقه بنی شدند شامل دکارت ( نویسندگان

                                                 
1. Modernism  
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 یھانامه، ولتر ()پاپرینسی، سویدنبرگ ()قصه الوک) سویفت (ھاانسانپیرامون درک  یامقاله(

)، مپراتوری روماانحطاط و فروپاشی )، گیبون (قراداد اجتماعی)، روسو (آنسیکلوپدیا( )، دیدروفلسفی
) و وواریمادام ب)، فلوبر (نقد خرد ناب)، کانت (سفر پر احساس)، استرن (ھاانسانحقوق پین (

خورشیدی  ۱۳۲۷. پس از یک بازنگری انتقادی در سال ١)ھاگونهپیرامون خاستگاه داروین (
 کهاینبا توجه به  دکارت به این فهرست افزوده شد. ٢تامالت در فلسفه اولیمیالدی)  ۱۹۴۸(

 توانستهیماین ماجراها در آغاز دهه رخ داد شاید شخصی گمان کند که دربار پاپ  یهمه
تا خود ح -. اگرچه هیچیک از سران رایش سوم داشته باشدبزرگتری برای نگرانی  مسائل

میالدی) هنوز مرتد  ۱۹۹۲خورشیدی ( ۱۳۷۱هیچگاه تکفیر نشد ولی گالیله تا سال  -هیتلر
  .شدیمشناخته 

ببینیم که موضوع از چه قرار بوده  میتوانیمدوم پاپ کنونی در سخنان جان پل 
بپذیرد،  دتوانیم. فرد دیا آن را رد کرده یا بپذیر تواندیمقطعی است؛ فرد  وحیاین « است:

و عیسامسیح، پسر، از  هاآسمانبه وجود خدا اعتراف کند، به قادرمطلق، آفریدگار زمین و 
 تواندیمبا خداوند و روح القدس، که خداوند است و جان آفرین. یکی هم  ریشه یکسانی

یمرا مدرنیسم در مذهب پدیدار شدن و سقوط  که در حالی )۵۴» (را رد کند. هانیا یهمه
 یکتهنبه عنوان پیروزی نیروی خرد به شمار آورد، ولی روشن کننده یک به سختی  توان

جهان شخص را در برابر مدارک نو و تازه آسبب درباره چگونگی دانستن  طلب مهم است:
ه نکاش صادقانه بسیار بدینی و ک یهاآموزه. اتفاقی نیست که چرا در جهان ما سازدیمپذیر 

  .رندیگیمندرت در کنار هم قرار 
همین چند نسل پیش بوده که مذهب شکم مردان بی  که میکنیمتوجه زمانی که 

و  سوزاندیم، زنان پیر را زنده در میدان شهر دراندیم هاآنگناه را در پیش چشم خانواده 

                                                 
1. Descartes (selected works), Montaigne (Essais), Locke (Essay on Human Understanding), Swift 

(Tale of a Tub), Swedenborg (Principia), Voltaire (Lettres philosophiques), Diderot 

(Encyclopedic), Rousseau (Du contrat social), Gibbon (The Decline and Fall of the Roman 

Empire), Paine (The Rights of Man), Sterne (A Sentimental Journey), Kant (Critique of Pure 

Reason), Flaubert (Madame Bovary), and Darwin (On the Origin of Species) 

2. Meditations 
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یمدلیل اندیشیدن درباره سرشت ستارگان تا مرز دیوانگی شکنجه گران را تنها به پژوهش
تباه های نادرست و اشدیدن چیزناتوان از شاید چندان تعجب برانگیز نباشد که دین  ،کرد

که برخی از  دانندیم. در واقع کمابیش همگان به خوبی بوده استدر آلمان در زمان جنگ 
اعضای اس به پس از جنگ ) ١آلویس هادولاسقف  هاآن نیتربدناممقامات رسمی واتیکان (

و صدها تن دیگر  ٢، فرانتس اشتانگلاس مانند آدلف آیشمان، مارتین بورمان، هاینریش مولر
) در این راستا اغلب شاید ۵۵را برای فرار به امریکای جنوبی و خاورمیانه کمک کردند. (

کمک  که به فرار یهودیان کسی باشد که یادآوری نماید در واتیکان کسانی دیگری بودند
کردند. این درست است. باری این موضوع نیز درست است ولی کمک واتیکان خواه به 

آن غسل  که پیش از هبودکمابیش همیشه به طور تصادفی به کسانی غیر یهودی  یهودی یا
  )۵۶تعمید انجام داده بودند. (

بی شماری بوده که مسیحیان اروپایی برای حفاظت  یهانمونههیچ شکی نیست که 
از یهودیان بر سر جان خود خطر کرده و این کار را به خاطر دین مسیحیت انجام دادند. 

 یهانشکانگیزه گاهی  هاانسان. این واقعیت که استه شمار نبودپرآن قدرها نیز ولی  )۵۷(
ربطی به فرزانگی یا ضرورتی به طور ویژه  کنندیممسیح پیدا  یهاآموزهمهربانی از  یدالورانه

اس برای احس هاانسانما در واقع ما درخواهیم یافت که  .ا بوده استبه این ندارد که پسر خد
نیازی به باور چیزی با مدارک و شواهد نارسا و  زجر کشیده و رنجور یهاانسانهمدردی با 

 یهانسانادلیل بسنده و کافی برای حفاظت از  هاانسانمشترک ما  ناکافی نداریم. انسایت
دیگر از آسیب و زیان است. به عبارت دیگر کوته فکری نسل کشی ناگزیر باید الهام بخشی 

 آغاز به کشتن غیرنظامیان هر گاه شنیدید که افرادی عمدیخود را در جای دیگری بجوید. 
، باید از خود بپرسید در پشت آن چه تعصبی خوابیده است. این اندکردهآن هم بدون استثنا 

درخواهید  -ھمیشهبدون استثنا،  -دارند؟ ولی همیشه  اعتقادیقاتالن تازه به راه افتاده چه 
  است. یامسخرهیافت که چه چیز 

  
                                                 
1. Alois Hudal 

2. Adolf Eichmann, Martin Bormann, Heinrich Mueller, Franz Stangl 
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در این فصل ژرف و بنیادی بود، به کوتاهی سخن گفتن درباره کرداری، تا جای  هدف من
ین منطقی و گریزناپذیر از دبه طور که بود برخی از پیامدهای وحشتناکی  پیرامون ممکن

پرجزییات باشد به طور  تواندیم، این فهرست وحشت ختانهیبد مسیحیت به وجود آمد.
 داللت بر انحراف و هاعبارتاین  - شکار زنان جادوگرکارتاری،  نامحدود. آشویتس، ارتداد

ها از خاطر می رود اگر آن  توصیف بدون شکانسانی دارد که  یهارنجفسادهای بزرگ و 
خش را در ب یاگسترده چشم اندازاینجانب  چون. بپردازدنیز کار دیگری به  اینویسنده 

مانند گذشتن از کناز  یکه شاید احساسای تنها بگویم خواننده  توانمیمگشودم کنونی 
به ادبیات درباره این موضوع مراجعه را داشته باشد  تصادف جاده ای آن ها با سرعت کامل

آشکار خواهد ساخت که تاریخ مسیحیت بیش از آن  یابرنامهفوق  یهایبررسنماید. چنین 
  .هاستانسانداستان بدبختی و نادانی از بنیاد که پاداش عشق به خدا باشد 

البته درحالی که امروزه مسیحیت شمار اندکی ناهی از منکر دارد در جهان اسالم به 
م، ا جهان بینی اسالخواهیم دید که در تقابل ما ببخش بعد  در .شودیمیافت  هاآنفراوانی از 

و  دریچه در زمان باز شده اینکهما در روبروی تمدنی با تاریخ متوقف شده هستیم. مانند 
ا . بدبختانه این افراد باندشدهقبایل بیابانگرد سده چهاردهم میالدی به زمان ما سرازیر 

  .اندشدهجنگ افزارهای سده بیست و یکم مسلح 



 

 

۴ 

 مشکل اسالم

  
  

نان آن چ هانیدمیان  هاتفاوتاست،  باور قلبیتاب من در این ک یهااستداللهر چند هدف 
گذشته دلیلی هست که چرا امروز ما  هانیا. باری از همه نیستکه قابل اشتباه  است روشن

روبرو جهان با مسلمانان  یاگوشهباید در هر  ١جین یهاستیتروربه جای پرداختن به 
 یاهکنشبه زدن دست  ند که برای. پیروان جین به چیزهایی باور و اعتقاد ندارشویم

ورد مد. با هر معیار هنجاری آنان شو بخشالهامشاید  نا باورانبر ضد  انتحاری بارخشونت
د وجوهم باورهای خوب ، اقتصادی و غیره) یشناسشناخت، ییگراعمل(اخالقی،  پذیرش

و این روزها باید برای همه آشکار باشد که مسلمانان از این دومی حسابی  -دارد و هم بد 
  )۱( دارند.

خودش را داشته است. پژوهشگران  فرصتالبته، مانند هر دین دیگری اسالم هم 
را ترجمه کرده و در حالی که  افالطونسقراط و  یهانوشتهمسلمان جبر را اختراع کردند، 

از  یاگستردهبزرگی در شمار  یهامشارکت خوردیماروپای مسیحی در ژرفای نادانی غوطه 
پیروزی مسلمانان بر اسپانیا بود که از  پسشکوفا شدن داشتند. تنها در حال  یهادانش
کهن یونانی راه خویش را به ترجمه التین یافته و بذر رنسانس در اروپای غربی  یهانوشته

از این دست درباره هر دینی  یهاتیواقعبرگه درباره فهرست  هزاران توانیمکاشته شد. 
گفت ایمان مذهبی خوب است یا بی  توانیمت؟ آیا نوشت ولی در پایان به کجا رسیده اس

ا کمابیش هر چیز با ارزشی در جهان ر داراننیدزیان بوده است؟ نیازی به گفتن نیست که 
عضو  ساختهیمیا کشتی را آماده  دهیکوبیمزیرا کمابیش هر شخصی که چکش  اندساخته

                                                 
1. Jains  يکی از مذاهب نشأت گرفته در هند در قرون ۵ تا ٧ قبل از ميالد میباشد. آيين جين هدفش را فراهم کردن مسيری

 به سمت پاکسازی روحانی و رستگاری معرفی میکند
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ست. ا یک فرهنگ دینی بوده است. ساده است شخص دیگری برای انجام این کار نبوده
بیستم میالدی از سوی  یسدهبگوییم که هر دستاورد انسانی پیش از  میتوانیمهم چنین 

مردان و زنانی انجام گرفته که به طور کامل درباره بنیاد مولکولی زندگانی و حیات هیچ چیزی 
سده  یناسشستیزاین گفته را به این معنا تعبیر نمود که دیدگاه  توانیم. آیا انددانستهینم

صلیبی  یهاجنگدر زمان سخن این نیست که اگر دارد؟ نوزدهم میالدی ارزش حفاظت 
اروپا و خاورمیانه آرامش برقرار  لوحسادهدر میان مردم چند پادشاهی خردمند ظهور کرده و 

 ۱۶۰۰در سال  هاانسان. بعید نبود که ، جهان امروز ما چگونه ممکن بود باشدکردندیم
که اصول اعتقادات  این واقعیتمدرن و اینترنت را تجربه کنند.  یهایدموکراسمیالدی 

از تمدن ما گذاشته، نه تنها استداللی به سود و نفع  یاجنبهمذهبی رد پای خود را در هر 
انسانی  در فرهنگو اساسی یادی نمذهب کارهای بفالن پیروان  و به این دلیل کهآنان نیست 

  دانست و تبرئه کرد. دیروسف توانینم صورت داده را
تغییرات غیرمنتظره تاریخ اسالم، من شک دارم که آغاز انتخابی من به  توجهباری با 

انتحاری که از پیامدهای باورهای مذهبی وی ناشی شده  گذاربمبدرباره  -برای این کتاب 
خشونت در  یهاشهیر یدربارهمفسران خاورمیانه  یهاگفتهبیشتر  به دلیل نادیده گرفتن -

پر از  یهنیشیپچون تاریخچه و . باشدخوانندگان بسیاری شده  یدلخورباعث  جهان اسالم
 یهاقدرتهمدستی  .ردیگیمغربی و غزوه را توسط اسراییل نادیده  یکرانهاشغال مشکل 

 یهافرصتبه فقر محلی و نبود . ردیگیمنادرست نادیده  یهایکتاتوریدغربی را با 
یم. ولی من معتقدم که ما پردازدینماقتصادی که امروزه گریبان جهان عرب را گرفته، 

زیرا  -را کنار بگذاریم هاآنیا بدون مشکل خاصی  -بگیریم  این موارد را نادیده یهمه میتوان
کنش  گونهچیهو فقیر بوده که دست به  سوادیباستثمارشده،  یهاانسانجهان پر از 

اب بی همانند مواردی تتروریس یهاکنشبه هیچ وجه دست به  درواقع، زنندینمتروریستی 
هان اسالم از نظر زنان و مردان ج اینها گذشته یهمهاز ؛ زنندینمدر میان مسلمانان  و رایج

 هبود امت قرآنیقیه و سرگشته شیفتاندازه  بیش ازکه البته ندارد  و کسری هیچ کم هختیفره
  )۲برای کشتن کفار به خاطر رضایت خدا بسیار مصمم هستند. ( و
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سیاست خارجی ما  مدتکوتاهما در حال جنگ با اسالم هستیم. شاید برای اهداف 
سودمند نباشد تا رهبران سیاسی ما این واقعیت را آشکارا بر زبان برانند، ولی بدون هیچ شک 

 یهایطافراهستیم چون در جنگ با یک دین چنین است. تنها این نیست که ما  یاشبههو 
. شدینم به پرسش کشیده اشیدوستصلحبودند،  دزدیدهکه اگر ن» اندربوده«آن هواپیما 

به طور دقیق ما با دیدگاه درباره زندگی که در قرآن به همه مسلمانان امر شده و سپس در 
 ه، در جنگیم.گشت یادهیچیپاحادیث که بازگویی کردار و گفتار پیغمبر است دارای جزییات 

است  یاندهیآکه اسالم و غرب در حاشیه نابودی کامل دو طرفه نایستاده باشند،  یاندهیآ
خش بکه همان گونه که بیشتر مسیحیان یاد گرفتند، بیشتر مسلمانان نیز یاد بگیرند که 

خود را کنار بگذارند. باری با توجه به پایه و آغاز اسالم به هیچ رو تضمینی  شریعت بزرگ
  چنین تغییری وجود ندارد. رخ دادنبرای 

  
  

  بدون مرکز یاحومه

  
 فرضیرا این مسلمان دشوار است ز» یادگرایاننب«که گفتگو با  کردهاشارهبسیار از نویسندگان 

به  .از زمین تا آسمان استمیان مسلمانان بنیادگرا و بقیه  تفاوتکه  شودیمکشیده پیش 
و  -رسندیمبه نظر » بنیادگرا«از نگاه غرب هرحال حقیقت این است که بیشتر مسلمانان 

کالم  استوککماسالم به طور کلی قرآن را کلمه به کلمه و بدون به » رومیانه«حتا در رویکرد 
و بدون شک تفاوت میان هر  -ها رومیانهو  انیادگرایبنوت میان تفا .دانندیمحقیقی خدا 

کنشی سیاسی و نظامی به عنوان  یهاکنشدیدن  یدرجهدر  -ییرومیانههر و » تندرو«
. در هر صورت امروزه افرادی که باور دارند اسالم هاستآندینی  اعمال برخاسته از ذات

قوانین و سیاست، به طور کلی از وجود انسان باشد، شامل  یاجنبههر  بخشالهامباید 
  »تندرو.«یا » بنیادگرا«نه  شوندیمخوانده » گرااسالم«
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و  شودیمتقسیم » جنگ یخانه«و » بیت اسالم«جهان از دیدگاه اسالم به دو بخش 
 غیرا ب هاآناین لقب دومی باید روشن سازد که چه تعداد از مسلمانان باور دارند که تفاوت 

برخی از مسلمانان بدون شک  کهیدرحال .شودیم، سرانجام گشوده و ذوب هانیدهم 
الم غیرقابل فسخ دین خود دارند، اس ییجنگجوو تصمیم به نادیده گرفتن  بوده» رومیانه«

ور برای قابل تص یاندهیآدین کشورگشایی بوده و این موضوع غیرقابل انکاری است. تنها 
کفار یا اسالم آورده،  یهمهاست که  یاندهیآ -عنوان مسلمانبه  -مسلمانان بسیار مذهبی 

را » خدا دشمنان«تقسیم موقت قدرت با  تنهامقهور شده یا کشته شوند. ساده است اسالم 
  .ردیپذیم

از سده هفدهم  .بردیمدیگر از چنددستگی رنج  یهانیداسالم نیز مانند بیشتر 
ا ب هاوبشخوشاین از شیعه را مرتد به شمار آورده و شیعه نیز  )،(اکثریت هایسنمیالدی، 

 یهاهردهر دو فرقه وجود داشته و بدون شک در میان  در میان. تقسیماتی کرده است هایسن
یر ندارد تا درگ یلزوم بودن آنان آشکار و بدیهی است. گرااسالمکه  شودیمافرادی نیز دیده 

اثری  هایچنددستگن ایکه به ایناشاره  غیر ازشویم  ییهافرقهچنین  پر جزییات یهاوخمچیپ
وع در حالی که این موض داشته است. در تقسیم بیت مسلمانان بر ضد خودشانسودمندی 

اسالمی  لیبرالیسم شدهرب اسالم برای غبه وجود آمده توسط شدن تهدیدهایی  ترمیمالمایه 
 – رونهمیااسالم گویا چیزی به نام از سوی دیگر . اندماندهو غربی هم چنان ناسازگار باقی 

وجود داشته هم وجود ندارد. اگر  –نابخردی مسلمانان  واقعیمنتقدان ، واقعیی رومیانه
دی در سده چهاردهم میال رومیانهکه مسیحیان  ساختهپنهان چنان خویش را کمابیش باشد، 

  .دساختنیم پنهان )(به دالیل همانندی خویش را
 راه داشتهمه هبویژگی اسالم که بیشترین مشکل و دشواری را برای غیر مسلمانان  آن 

، اصل جهاد است. کشندیمپنهان ساختن آن فراوانی برای  زحمتاسالم  یهاخوانروضهو 
ترجمه شود ولی در » کوشش سخت«یا » ستیزه«ه ب تواندیماز لحاظ لغوی این اصطالح 

ز ابرگردان شده و البته تصادفی هم نیست. » جنگ الهی«انگلیسی به طور کلی به عنوان 
که هر چند جهادی درونی (یا  شودیمهشدار داده  درنگیبمسلمانان سوی دیگر به 
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ینمطه و سفس یباززبانوجود دارد که بر ضد نفس شخص بوده ولی هیچ مقدار ») تربزرگ«
 و جنگ بر ضد کفار –») ترکوچک«این واقعیت را پنهان سازد که جهاد بیرونی (یا  تواند

دینی  یفهیوظیک » دفاع از اسالم«در محور اصلی این دین است. جنگ مسلحانه  -مرتدان
ه ب» دفاع از اسالم«اگر به این باور برسیم که عبارت . رودیمبرای هر مرد مسلمان به شمار 

ی انجام گیرد، به ب »دفاع از خود«گونه جنگ مسلمان بایستی در جهت این معناست که هر 
. وارونه و برعکس آن درست است جهاد، فراخوانی واضحی برای تسخیر جهان میارفتهراهه 

است که وظیفه جهاد کردن ادامه  این ظن قوی«نوشته،  ١که برنارد لوییس گونههماناست. 
موقت گسسته خواهد شد تا زمانی که جهان یا دین  یهابسآتشخواهد داشت و تنها با 

گذشته هیچ انکاری  هانیا) از ۳» (مسلمانان را پذیرفته یا به قانون مسلمانان گردن گذارد.
، انتظار غالب بودن در جهان بعدی در این جھانپیروزی  نیست که مسلمانان غیر از انتظار

بود. ... اگر  یصریقبرای خودش پیامبر اسالم ، ٢وانرا نیز دارند. بنا به قول ملیسا روت
جهانی بلندهمتی و طلب آمرزش با کردار نیک و پنهانی به معنای اعالم  ٤کریستی ٣تاتیوامی

این معناست که دیر یا زود بر ضد نیروهایی که شاید مایه تهدید به  ٥تاتیو محمدیامی است،
) در حالی ۱۴.»(بیرون چه ازدرون نیروهای از  ، چهگرفتدر دست باید اسلحه بشوند اسالم 

بسوط کافی بوده، احادیث آن را پر جزییات و مبسنده و قرآن برای برپایی چنین اصلی تنها که 
  ساخته است:

  
  .، شریر یا پاکلوای هر سلطانیوظیفه مسلمان جهاد است تحت 

  

                                                 
1. Bernard Lewis 

2. Malise Ruthven 

3. Imitatio التين به معنای الگوپذيری - سرمشق گرفتن - تقليد 

4. Imitatio Christi 

5. Imitatio Muhammadi 
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(جنگ) در راه الله در صبح و بعدازظهر بهتر است از جهان  فقط جد و جهدی
  و هر چه در آن هست.

  
  یک روز و یک شب جنگیدن در خط مقدم بهتر از یک ماه نماز و روزه است.

که  کندینمآرزو  گاهچیهرا (در عالم دیگر) ببیند  اللهرحمتهر کسی بمیرد و 
مکنونات آن به او داده شود  یهمهبه این جهان برگردد حتا اگر همه زمین و 

برگشته و دوباره (در راه  خواهدیممگر شهید که چون عظمت شهادت را دیده 
  الله) کشته شود.

  
رکت کرده باشد با مرگ جاهلیت در اردوکشی ش آنکههر کسی بمیرد بدون 

  مرده است.
  

  )۵سایه شمشیرهاست. ( زیربهشت 
  
پیوسته به عنوان توجیه  گراهااسالمیافت و  توانیمیث بسیاری در این باره داحا

  .کنندیماستناد  هاآنیورش به کفار و مرتدان به 
برای تعدیل و تغییر آهسته این سرشت اسالم  ییهاراهافرادی که در جستجوی 

قیم ه طور مستکه در قرآن به کوتاهی چند خطی وجود دارد که گویا ب کنندیمهستند مشاهده 
 جنگندیمه با شما ک یسانکو در راه خدا با . دیگویمسخن  ختهیگسلگامبر ضد این خشونت 

(قرآن .» داردینماران را دوست کرا خداوند تجاوزیز«د یاز اندازه درنگذر ید ولیبجنگ
 دییتأ ینهیشیپتاریخ و با وجود . ردیگینمچنین ممنوعیتی، جلوی کسی را  ولی )۲:۱۹۰

است که بعید نیست که کمابیش هر گونه کنش  روشندرگیری میان اسالم و غرب  شده
اطره تازه مخ خشونت باری علیه غیرمسلمانان به عنوان کنشی در دفاع از دین تعبیر شود.

دالیل مورد نیاز یک طالب شهادت برای راه انداختن جهاد بر ضد  یهمه ،ما در عراق



 
 
 

  پایان باور قلبی
 

 

١٣٨

. لوییس اشاره کرده، کسی گذاردیمآینده در اختیار وی  یهادههرا برای » دوست شیطان«
هم چنین از کشتن زنان، کودکان یا پیران بازداشته شده مگر اینکه  جنگدیمکه در راه خدا 

در آموزه دفاع از خود به ستیزه جویان مسلمان اجازه  یشرعکالهدر دفاع از خود باشد ولی با 
اینها  یهمه از .دنداشته باشن محدودیتاین سد و مشکلی برای زیر پا گذاشتن تا  دهدیم

ان ارایی شهادت به عنوشکی به واقعیت بهشت یا به ک توانندینممسلمانان مخلص گذشته 
بی عدالتی حکمت و دالیل  توانندینمابزاری برای رسیدن به بهشت داشته باشند. هم چنین 

دست . در اسالم به زیر پرسش بکشندرا  هاانسانقتل  یاندازهحد و پیرامون  اتیالهی
آموزهو  زیرا ریشهبسیار کوچک باز گذاشته شده  یهاتفاوتبرای به وجود آمدن » یرومیانه«

اده، تغییر دین دباید است: نامسلمان  یپوشپردهاصلی غیرقابل انکار و غیر قابل  ی
  یا بکشید؛ مرتد را بکشید؛ جهان را تسخیر کنید. خوردهشکست

مار یکی از گناهان بزرگ غرب به ش آن راکه مسلمانان » امپریالیسم«اینکه به  توجهبا 
  یک واجب جالب است:که همان دالیل را دارد،  واجب تسخیر جهانحکم ، آورندیم

  
ه در پروند ترمهمدر خاورمیانه امپریالیسم یک موضوع به ویژه مهم و به ویژه یک مورد 

امپریالیسم دارای معنای خاصی  یواژه. برای آنان رودمیاسالم بر ضد غرب به شمار 

 – رودنمیبزرگ اسالمی به کار  هایامپراتوریاست. برای نمونه این واژه هرگز درباره 

شده  یگذارهیپا هاترکبه وسیله اعراب، دومین آن به دست  هاامپراتورینخستین این 

بیت اسالم  را در زیر هاآنقلمروهای گسترده و جمعیت بزرگی را تسخیر کرده و و 

ه بود تا بر اروپا و اروپاییان غلب شرعییکپارچه ساختند. برای مسلمانان به طور کامل 

به پذیرش دین  -ولی نه ناچار–را قادر  هاآنحکمرانی کرده و بدینسان  هاآنکرده و بر 

راستین کنند. ولی حکمرانی و تسخیر مسلمان برای اروپاییان جنایت و معصیت به 

گاه از ن بوده است. هاآنشمار آمده و بدتر، کوشش اروپاییان برای به گمراهی کشیدن 

نین چهم سودمند بوده و  دمسلمان تغییر دین به اسالم برای کسی که تغییر دین ده

قانون اسالم تغییر دین از  در .دهدمیدارد که شخصی را تغییر دین ثواب برای کسی 

یک گناه بزرگ برای شخص گمراه شده و کسی که او را  – آیدمیاسالم ارتداد به شمار 

مسلمانی  اگر گمراه کرده است. در این مورد قانون روشن است و خالی از ابهام است.
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اگر تازه مسلمان بوده و به دین پیشین خود برگشت کند،  از اسالم دست بکشد، حتا

  )۶حکم وی مرگ است. (

  

باز خواهیم گشت. به هر حال باید نخست توجه کنیم که ارتداد موضوع  دوباره به
به  یهیامتفسیر لوییس از پذیرش بدون اجبار دین راستین از سوی مغلوبان در این مورد 

یه بعت» رومیانه«ترمزی برای مسلمانان به نوعی درست است که قرآن . شودیمراهه رفتن 
ولی نگاه کوتاهی به بقیه قرآن و  -)۲:۲۵۶(قرآن » یستن یراهکن، ایدر قبول د« -کرده 

آن داشت. نخست درک به  برای عملکه نباید انتظار زیادی  کندیمتاریخ اسالم روشن 
در حالی که  کاربرد دارد -»اهل کتاب«-تنها برای یهودیان و مسیحیان  رواداریاسالم از 

 روندیماز لحاظ معنوی چنان پست به شمار  یپرستبتدیگر  یهانییآبودا، هندو و  هانییآ
 پا از گلیمبایستی نل کتاب نیز ) حتا اه۷ع گفتگو هستند. (موضو زکه به طور کلی خارج ا

 ١رید زکریاف مبالغی به حاکم مسلمان پرداخت کنند (جزیه).» فروتنی«خود درازتر کرده و با 
زیر حکمرانی مسلمانان زندگی  هاسدهکه یهودیان برای  کندیممانند بسیار دیگر اشاره ) ۸(

ولی تنها در مقایسه با وحشت زندگانی در زیر حکومت  -را  راحتیکرده و دوران به طور نسبی 
ویژگی  اباین است که زندگی یهودیان در جهان اسالم  حقیقت داشتند. -روحانیون مسیحی

 وضعیت عادی و نرمالآپارتاید یک جور بوده است. همراه حقارت بی وقفه و کشتار منظم 
در دادگاه شهادت بدهند  توانستندینم ،منع شده افزارجنگیهودیان از همراه داشتن  وبوده 

یمبرای آنان غدغن بوده است. یهودیان ناچار باید یک جامه مشخص و اسب راندن 
و  هانابایخ(عالمت زرد نه در آلمان نازی بلکه در بغداد ساخته شد) و از ورود به  دندیپوش

موظف بودند که تنها از سمت چپ مسلمانان رد  هاآنویژه منع شده بودند.  یهاساختمان
خشن  یهاحکم، مجازات آن چشمان خود را به زمین دوخته باشند کهیدرحالشده (ناپاک) 
 هامسلماناز جهان عرب یک رسم محلی وجود داشت که بچه  ییهابخش . درو حتا مرگ بود
دیگر به طور  یهانیتوهو  هااهانتاین  )۹تف کنند. ( هاآنسنگ زده و به یهودیان را با 

                                                 
1. Fareed Zakaria 
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، ۱۸۷۵، ۱۷۹۰، ۱۷۲۸: در مراکش (شدیمقطع  افتهیسازمان عامقتلمنظم با کشتار و 
)، در ۱۹۳۴، ۱۸۰۵) در الجزایر (۱۹۵۵و  ۱۹۵۲، ۱۹۴۸، ۱۹۱۲، ۱۹۰۳، ۱۸۹۰، ۱۸۸۴

)، در عراق ۱۹۱۰و  ۱۸۶۷، ۱۸۳۹)، در ایران (۱۹۶۷و  ۱۹۳۲، ۱۸۶۹، ۱۸۶۴تانزانیا (
، ۱۷۸۵)، در لیبی (۱۹۶۹و  ۱۹۶۷، ۱۹۴۹، ۱۹۴۶، ۱۹۴۱، ۱۹۳۷، ۱۹۳۶۹، ۱۸۲۸(

-۳۹، ۱۹۲۴، ۱۹۲۱، ۱۹۱۹، ۱۸۸۲۲)، در مصر (۱۹۶۷و  ۱۹۴۸، ۱۹۴۵، ۱۸۹۷، ۱۸۶۰
)، در ۱۹۳۶و  ۱۹۲۹(فلسطین) ( )، در پلستین۱۹۶۷و  ۱۹۵۶، ۱۹۴۸، ۱۹۴۵، ۱۹۳۸
 )۱۰( .) و غیره۱۹۴۷)، در یمن (۱۹۶۷ و ۱۹۴۹، ۱۹۴۸، ۱۹۴۷، ۱۹۴۵، ۱۸۴۰(سوریه 

  .ه استبود ترخوشزندگی مسیحیان در قلمرو اسالمی کمی 
به این معناست که و رواداری به عنوان اصلی در این آموزه، درک مسلمان از مدارا 

ا بغیرمسلمان به طور اقتصادی و سیاسی منکوب شده، تغییر آیین داده یا به قتل برسد. 
خ این واقعیت که جهان اسالم در بیشتر تاری ،بر جهان تسلطبرای  یتوجه به چنین اشتیاق

 .رسدیمظر ناچیز به ن قرار نگرفته و شاید هرگز هم چنین نشودخود زیر یک حکومت واحد 
وظیفه دلت اسالمی است که اطاعت از قوانین وحی «تماع سیاسی درونی اسالم جهر ا یبرا

  )۱۱( .»جاری کندشده را 
خویش به این نتیجه رسیده که مسلمانانی که در غرب زندگی  یهاپژوهشزکریا در 

به طور کلی در برابر اعتقادات غیرمسلمانان بردبار هستند. اجازه دهید برای چند  کنندیم
که امروزه  ردیگیماگرچه این گفته این واقعیت را نادیده  -لحظه این ویژگی را بپذیریم
پیش به هر حال ) ۱۲شده است. (» منبع ستیزه جویان اسالمی«بسیاری از کشورهای غربی 

به شمار آوریم باید از خود بپرسیم که  ما این موضوع را به عنوان رواداری مسلمانان آنکهاز 
نشان دهد. کدام اقلیت حتا  را در غرب خود تواندیممسلمانان چگونه نامدارای و نا رواداری 

؟ حتا کندینم» مدارا«خود با اکثریت  وضعیت مالحظاتیک اقلیت تندرو به دلیل 
. ما نباید مانندیممنتظر فرصت  کمابیش همیشهشناخته شده نیز و انقالبیون  هاستیترور

  سیاسی، اقتصادی و ضعف کمیتی را با لیبرالیسم واقعی اشتباه بگیریم.» رواداری«
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عه هیچ قطاز سر مسلمانان «به این نتیجه رسیده است که از پژوهش خود لوییس 
یم) ما نیز ۱۳( .»رندگذب توانندینم گاهچیه ، پس از ضمیمه شدن به قلمرو اسالمخاکی

از آن به در  تواندینم گاهچیههیچ ذهنی پس از وارد شدن به آن که  مییفزایباین را  میتوان
پیرامون این  ناچاریم حکم مرتد مرگ است. کردهاشارهکه لوییس  گونههمانزیرا  -رود 

ه برای ک بهاستگراناین موضوع واقعیتی  واقعیت کنکاش بیشتری داشته باشیم زیرا
جهان  روندگونه تفسیر لیبرالی از متون دینی هرگز قابل هضم نیست. در  هیچ مسلمانان

به صورتی که اصول اصلی دین به زیر پرسش  -جهان  درباره زیادیحکم آموختن  اسالم
مرگ است. اگر در سده بیست و یکم میالدی مسلمانی که تنها یک ساعت  -کشیده شود

 اسالمی کشتن آن مسلمان بوده از دین خارج شود، پاسخ هنجارمند، در هر مکانی زیر لوای
  شخص است.

که در جهان دیگر  پردازدیم ییهاعذابقرآن تنها به توصیف کیفر و  در حالی که
در این مرتد )، احادیث بر حقانیت مجازات شخص ۸۶:۳-۹۱ منتظر مرتد است (قرآن

ینم یااستعارههیچ جور » دین خود را تغییر داد، او را بکشید. یهرکس« :کندیم دیتأکجهان 
تفسیر  گونه هیچکه  رسدیمکرده و این گونه به نظر  یپوشپردهاین دستور صریح را  تواند
خود  شایدآن شود. و نادیده گرفتن  یمایه بی اهمیت تواندینممانی کتاب آساین از نیز  یلیبرال

 این فرمان در خود قرآنپر اهمیتی انگشت گذاریم که  یامصالحها هم بر ب داده ورا فریب 
 بینیجهانولی در عمل گویا هر ذره از متون احادیث سازنده و اجزای اصلی  نیامده است

دارد که  کاربرد عینکیغلب به عنوان این واقعیت که احادیث ا توجه بهمسلمانان است. با 
با اولویت را مرجع  ادیثاحبسیاری از قضات مسلمان  شودیمآن تفسیر  اندازچشم قرآن از
پیش ) این درست که برخی قضات لیبرال ۱۴. (آورندیمدر اجرای اسالم به شمار  باالتری

ل ولی این حکم در ک باشدکه مرتد بر ضد اسالم سخن گفته  داندیمحکم قتل الزم اعالم از 
. حقانیت کشتن مرتد یک موضوع پذیرفته شده شودینمدر نظر گرفته » افراط«به عنوان 

که چرا زمانی  سازدیمدر میان اکثریت است اگر چه شاید اجرا نشود. این موضوع روشن 
ی در ، حتا یک مسلمان منطقبرای سر سلمان رشدی تعیین کرد یازهیجاخمینی  اللهتیآکه 
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ان مسلم هاونیلیمکه چرا  ماندند هاج و واج. بسیاری از غربیان روی کره زمین پیدا نشد
ه طور و حیرت ب یسرگشتگپاسخ به این طور علنی این فتوا را رد نکردند.  هب» رومیانه«

، یک خواننده زاده غرب ١که بر طبق آن حتا کت استیونس زدیخیبرممستقیم از اصل اسالم 
  )۱۵در باره حقانیت چنین فتوایی شک کند. ( تواندینم) ٢(اینک یوسف اسالم

سوی به  تواندیمگونه که تا کنون مشاهده کردیم مسیحیت و یهودیت نیز همان 
چندین سده از هنگام آن ولی  -و نامداراگر  ناروادار یاشهیاند، برود ییهاکنش انجام چنین

 گریپرسشکه اگر شخصی در جریانی واقعی در اسالم است  گذشته است. به هر حال این
ین دلیل روا به شمار هموی را به  کشتنجهان گام نادرستی برداشت برادرانش  یآزادانه

در باید ن«م که مسلمانان چگونه و چطور باور دارند که شوی زدهشگفتآورند. آنگاه شاید ما 
  باشد.» اکراهیدین 

در بررسی کتاب تازه لوییس درباره اسالم انتقادی را مطرح کرده که  ٣ث پوالکنکن
  فصاحت بسیار بیشتری ببخشد:شیوایی و به توضیحات من  تواندیم

  
دست به گریبان  یترژرف هایپرسشلوییس هنوز هم به خاطر خوانندگانش با 

نشده است. وی هنوز هیچ توضیحی ارائه نکرده که چرا خاورمیانه اسالمی راکد و 

 ،شودمیبرای اصالحات با شکست روبرو  هاآن هایکوششاست، چرا  تحرکیب

 یبا اقتصاد جهانی به طور چشمگیر یمؤثر یگونهبه چرا در روند یکپارچه شدن 

تازه برای پیروزی  ایارادهمایه به وجود آمدن  هاشکستکست خورده و چرا این ش

(مانند شرق آسیا در پنجاه سال گذشته و به طور احتمالی در هندوستان، امریکای 

از پیرامون صحرای افریقای امروزی) نشده و تنها به خشم  هاییبخشالتین و حتا 

 یهمهو ناکامی از غرب به صورتی فراگیر و گزنده منجر شده و علیرغم 

تروریسم انتحاری قاتالن اسالمی درباره چنین اعمالی مایه پرورش  هایمنوعیتم

  )۱۶گشته است. (

                                                 
1. Cat Stevens 

2. Yosuf Islam 

3. Kenneth Pollack تحليلگر سازمان سيا و کارشناس خاورميانه 
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باز ولی  -دهدیم هاآندر ظاهر موجه ای به  یهاپاسخخوبی بوده و زکریا  یهاپرسش

 یهاهگفتچیزی مانند  نیترکمبه اگر کسی  نیست.» ژرف یهاپرسش« یدستهاز  هم اینها
با ستی بای کمدست الدنبنکردار اسامه  هب برای نجات از آتش جهانقرآن باور داشته باشد 
به آن » تروریسم انتحاری«بر ضد  هاغدغن. نیز هست طورنیهمنظر موافق بنگرد و 

خود «وجود دارد،  چندپهلو یاجمله. در قرآن کردیمبرآورد  هاینظرسنجنرسید که  یااندازه
پوالک نیز مانند بیشتر مفسران قادر  رسدیمکه به نظر ). آن گونه ۴:۲۹(قرآن » را مکشید

باور  ینقرآ یهاعبارتفردی قرار دهد که به راستی به  موقعیت واقعینیست تا خودش را در 
تنها شواهد  دهدینمحواس ما چیزی را نشان اینکه است،  راهبهچشمبهشت اینکه  -دارد

یک جهان در حال سقوط به نومیدی که برای رضای خدا باید آن را تسخیر کرد. قرآن را باز 
مان آورده، کسانی که ای تنها آن را با دیدو است  ییگورکبا شیوایی و خود  بندکنید که در هر 

را  خودش او وجود دارد که خدانیاز به ترحم چه کم برای شخصی بخوانید. خواهید دید که 
تازیانه می» «،کندیمعذاب » «،دانندیممایه روسیاهی » «لعنت کرده،» «مسخره کرده،«

 .»دهدینمرخصت «و » ،بخشدینم» «،کندیمنابود » «،سوزاندیم» «،دهدیمحکم » «زند،
او عمر و رفاه آنان را طوالنی . کندیمخداوند که عقل مطلق است کفار را به دلیل شک لعنت 

یشتری شایستگی بمشروعیت و همگی بتوانند گناه پشت گناه انجام داده و  هاآنتا  کندیم
برای عذاب بیابند که پس از مردن در ورای قبر چشم براه آنان است. در این راستا 

برای آتش ابدی  ییهاسوختسپتامبر کشته شدن چیزی غیر از  ۱۱که در  ییهاانسان
مورد وسیله آن  هکه ناباوران در متن قرآن ب یرحمیبن عدالت خدا نیستند. برای رساند

فراوانی را بر اساس پدیدار شدن در متن اصلی  یهاقولنقل، در زیر رندیگیمبدگویی قرار 
ثابت  اسرگرم شدن باز  پیشبیکاری (هنگام است که  یاشهیانداین  .گویاامکردهگردآوری 

 یشدند برا افرکه ک یسانک« شته است:خود دا آفریدگار گیتی در ذهنو اوزان اتمی)  گرانشی
» دمان نخواهند آوری، اینترسان ای یه آنان را (از عذاب خداوند) بترسانک کندینمتفاوت  هاآن

تا سرگردان  داردیمانشان نگه یرا در طغ هاآن، و کندیمرا استهزاء  هاآنخداوند ) «۲:۶(
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 است یهاسنگار) و کمردم (گنه یهابدنزم آن یه هک«د یبترس یتشاز آ )۲:۱۵.» (شوند
نخواهد  یزیا چیدن یدر زندگ یجز خوار« هاآن). ۲:۲۴( ا شده استیمه »افرانک یه براک

افران کلعنت خدا بر ) «۲:۸۵» (باز برند هاعذاب نیترسختشان را به یز ایبود و روز رستاخ
 یاتافران مجازک یو برا فروگرفترا  هاآن یگریپس از د یکیلذا خشم خداوند «) ۲:۸۹» (باد

تاب، و کافران اهل ک« ).۲:۹۸» (افران استکخداوند دشمن «). ۲:۹۰» (است خوارکننده
» ه خداوند بر شما نازل گرددیاز ناح یروبرکتیخ دارندینمان، دوست کن مشریهم چن

 ).۲:۱۱۴» (م استیگر عذاب عظید یو در سرا ییرسواا یدر دن هاآنبهره «). ۲:۱۰۵(
، خوانندیمدقت  ی) و آن را از رویهود و نصاری( میاداده، به آنها یتاب آسمانکه ک یسانک«

ما به آنها ) «۲:۱۲۱» (ارندکانیافر شوند زکه به او ک یسانکو  آورندیممان یامبر اسالم ایبه پ
و چه بد سر  میکشانیمم داد، سپس آنها را به عذاب آتش یخواه یمکافر شدند بهره که ک

س را بخواهد به راه کبگو مشرق و مغرب از آن خدا است هر « ).۱۲۶: ۲» (دارند یانجام
د، یمرده مگوئ شوندیمشته که در راه خدا ک هاآنو به « ).۲:۱۴۲» (کندیمت یراست هدا

از رحمت  یلعن و دور(شه در آن یهم) «۲:۱۵۴» (دیفهمینمشما  یه آنها زندگانند ولکبل
» خواهند داشت یو نه مهلت شودیمف داده ی، نه در عذاب آنان تخفمانندیم یپروردگار) باق

و هرگز از آتش (دوزخ)  دهدیمبه آنها نشان  یحسرتزائ صورتبهاعمال آنها را « )۲:۱۶۲(
ان ه (گوسفندکاست  یسکافران مثال کمثال (تو) در دعوت ). «۲:۱۶۷» (خارج نخواهند شد

ینم سروصداجز  یزیآنها چ ی، ولزندیمنجات از چنگال خطر) صدا  یوانات را برایو ح
ر و الل و کقت) یافران (در حقکن ی) اکنندینم کقت و مفهوم گفتار او را دری(و حق شنوند

» است یکعذاب دردنا هاآن یو برا). «۲:۱۷۱» (فهمندینم یزینا هستند و لذا چیناب
 هانشانهبا  توام) را به حق (و یتاب (آسمانکه خداوند کآن است  به خاطر هانیا ).۲:۱۷۴(

ف اختالف یتمان و تحرک(و با  کنندیمه در آن اختالف ک هاآنرده، و کروشن) نازل  لیدالو 
جا کرا هر  هاآنو «) ۲:۱۷۶» (قرار دارند یقی) عمیندگکاف (و پراکبه وجود آورند) در ش

 یپرستبتد و ینکرون یرا ب هاآن، رون ساختندیه شما را بکاز آنجا  د! وید، به قتل برسانیافتی
با  نجاآه در کنیر اد! مگینک، جنگ نمسجدالحرام! و با آنها، در نزد شتار هم بدتر استکاز 
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 یت جزان اسید! چنیل برسانرا به قت هاآنردند، کار کیبا شما پ پس اگر... شما بجنگند.
د ینکو با آنان چندان نبرد . ردند، خداوند آمرزنده و مهربان استک یو اگر خوددار: افرانک
رد کد یباشد، و چون دست بداشتند، ستم نبا ین الهین فقط دینماند، و د یباق که فتنه شرک

تان یبرا کهیدرحال، مقررشدهجهاد در راه خدا، بر شما « )۱۹۱:۲-۱۹۳( مگر بر ستمگران
ر شما در آن است. و یه خکد، حال آنینداشته باش را خوش  یزیچ بساچهند است. یناخوشا

ینم، و شما داندیمه شر شما در آن است. و خدا کد، حال آنیرا دوست داشته باش یزیا چی
، بگو: جنگ در آن، کنندیم سؤالردن در ماه حرام، کاز تو، درباره جنگ ). «۲:۲۱۶» (دیدان

دن یفر ورزکن حق) و ییش مردم به آیاز راه خدا (و گرا یریجلوگ ی) بزرگ است، ولی(گناه
، از آن است ترمهمنان آن، نزد خداوند ک، و اخراج سامسجدالحراماحترام  کنسبت به او و هت

از  ی) حتداردیبازممان یق و از ایفر، تشوکه مردم را به کط نامساعد، یجاد فتنه، (و محیو ا
نتان یی، تا اگر بتوانند شما را از آجنگندیمشما  وسته بایان، پکقتل باالتر است. و مشر

(گذشته)  کیرد، تمام اعمال نیفر بمکنش برگردد، و در حال ییه از آک یسک یبرگردانند، ول
 یسانک شه در آن خواهند بود.ی، و آنان اهل دوزخند، و همرودیما و آخرت، بر باد یاو، در دن

د به رحمت یام هاآن، اندنمودهرده و در راه خدا جهاد که هجرت ک یسانکمان آورده و یه اک
خداوند، قوم ستمگر « )۲۱۸:۲-۲۱۷» (پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است.

و ) «۲:۲۶۴» (کندینمت یافران را هداکت یو خداوند، جمع« )۲:۲۵۸» (کندینمت یرا هدا
  )۲:۲۷۲» (کندیمت یرا بخواهد هداه که خدا هر کبل) «۲:۲۷۰» (ندارند یاوریستمگران 
فر یک یدارند، و خداوند (برا یدیفر شدیکافر شدند، کات خدا یه به آک یسانک«

فر که ک یسانکقت یدر حق« )۳:۴» (استافران لجوج) توانا و صاحب انتقام کاران و کبد
زم یخود ه رد و آنانک[از عذاب خدا] را از آنان دور نخواهد  یزیدند اموال و اوالدشان چیورز

موقت خود در جنگ احد، شاد  یروزیافر شدند بگو: (از پکه کبه آنها « )۳:۱۰» (دوزخند
د یجهنم، محشور خواه یز) به سوید شد، و (سپس در رستاخیمغلوب خواه یزودبهد! ینباش

م بودن در برابر ین در نزد خدا، اسالم (و تسلید« .)۳:۱۲» (است یگاهیشد. و چه بد جا
را) خداوند، ی، زرسدیمفر ورزد، (خدا به حساب او کات خدا یبه آ س کحق) است..... هر 
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افران را دوست و ک، مؤمنان ید به جایمان نبایافراد با ا« .)۳:۱۹» (ع الحساب استیسر
وند او یبا خدا ندارد (و پ یارابطهچ یند، هکن یس چنکنند، و هر کسرپرست خود انتخاب 

 یترمهم یهاهدفد (و به خاطر یزیبه پره هاآنه از کنی)، مگر اشودیماز خدا گسسته  یکلبه
ر خود انتخاب یاز غ یمحرم اسرار دیاآوردهمان یه اک یسانک یا« )۳:۲۸( »د).ینکه یتق
دوست دارند شما  هاآن، کنندینم یوتاهکدرباره شما  یاز هر گونه شر و فساد هاآند، ینکن

ار است و آنچه در دل پنهان کاز دهان آنها آش ی) دشمنیهانشانهد (یدر زحمت و رنج باش
د (و یرس یدان احد،) جراحتیاگر به شما (در م« )۳:۱۱۸( »دارند از آن هم مهمتر است

 ما د. ویهمانند آن وارد گرد یدان بدر)، جراحتیز (در میت نیوارد شد)، به آن جمع یاضربه
جهان  یت زندگین خاصیو ا -؛ (میگردانیمان مردم یست) را در مکو ش یروزیپ یروزها (ن یا

رد، یگب یانیان شما قربانیشناخته شوند و خداوند از م اندآوردهمان یه اک ی) تا افراد-است 
اگر از  دیاآوردهمان یه اک یسانک یا« ).۳:۱۴۰» (داردینمو خداوند ظالمان را دوست 

د یار خواهکانیو ز گردانندیبازم تاندهیعقد شما را از ینکاطاعت  انددهیورزفر که ک یسانک
» است گاهشان آتشی... جا ندکم افیم خواهیب انددهیورزفر که ک یسانک یگشت... در دلها

ه ک یه هنگامکد یافران نباشکشما همانند  دیاآوردهمان یه اکیسانک یا) «۳:۱۵۱و  ۳:۱۴۹(
یمشته کا یو  روندیما ی(و از دن کنندیمت کا در جنگ شری، روندیم یمسافرتبرادرانشان به 

ن گونه ی(شما ا!» شدندینمشته کو  مردندینماگر آنها نزد ما بودند : «ندیگویم) شوند
و  کندیمافران) بگذارد و خداوند، زنده (ک هاآنن حسرت را بر دل ی) تا خدا ادیینگوسخنان 

(تازه)  ناست.یب دیدهیماوست؛) و خدا به آنچه انجام  به دستات و مرگ ی؛ (و حراندیمیم
را) آمرزش و رحمت خدا، از تمام ی؛ زدیانکردهان ید (زیریا بمید یشته شوکاگر در راه خدا 

هرگز گمان « )۱۵۷:۳-۱۵۶» (، بهتر است!کنندیم یآورجمعآنچه آنها (در طول عمر خود) 
 یو نزد پروردگارشان روز اندزندهه آنها کمردگانند، بل اندشدهشته که در راه خدا ک هاآنمبر 

ت ده اسیه خداوند از فضل خود به آنها بخشک یفراوان یهانعمتبخاطر  هاآن .شوندیمداده 
) خوش زیه) بعد از آنها به آنان ملحق نشدند (نک یه (مجاهدانک یسانکخوشحالند و بخاطر 

بر آنها  یه نه ترسک) دانندیمو  نندیبیمرا در آن جهان  هاآنرا مقامات برجسته یوقتند (ز
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ش یان پیافر شدند، (و راه طغکه ک هاآن. «)۱۷۰:۳-۱۶۹( »خواهند داشت. یاست و نه غم
یم، به سودشان است! ما به آنان مهلت میدهیمنند اگر به آنان مهلت کگرفتند،) تصور ن

اده شده) (آم یاخوارکننده، عذاب هاآن یند؛ و برایفزایه بر گناهان خود بکنیا یفقط برا میده
ات یدر آ هاآن یهادرخواسته کخداوند درخواست آنها (صاحبان خرد ) «۳:۱۷۸» (است!

ا ی، خواه زن باشد شمارااز  یاکنندهعملچ یرفت (و فرمود) من عمل هیسابق گذشت) را پذ
ه در راه خدا هجرت ک هاآنگر، یدکید و از جنس یهمنوع یرد، شما همگکع نخواهم یمرد ضا

ه شتکردند و کدند، و جنگ یرون رانده شدند، و در راه من آزار دیخود ب یهاخانهردند، و از ک
ر یه از زک ییهابهشت، و آنها را در بخشمیمه گناهان آنها را ک، کنمیماد یشدند سوگند 

ن یاست از طرف خداوند، و بهتر ین پاداشی، اکنمیماست، وارد  یدرختان آن نهرها جار
گاهشان دوزخ، و چه بد یاست، و سپس جا یزیمتاع ناچ نیا نزد پروردگار است. هاپاداش

  .)۳:۱۹۷و  ۳:۱۹۵» (است یگاهیجا
خداوند ). «۴:۴۶» (ش ساختهیفرشان دچار لعنت خوکخداوند آنان را به سبب  یول«

یمسته بداند) یس بخواهد (و شاکهر  ین تر از آن را برای! و پائبخشدینمرا  ک(هرگز) شر
ا یآ... ب شده است.کمرت یقرار دهد، گناه بزرگ یکیخدا، شر یه براکس ک، و آن بخشد

و  »جبت«ن حال،) به یتاب (خدا) به آنان داده شده، (با اکاز  یابهرهه کرا  یسانک یدیند
ه ک یسانک، از هاآن« :ندیگویمان ک، و به مشرآورندیممان ی) اپرستانبت(بت و » طاغوت«
مان آوردند یاز آنها به آن ا یجمع یول. «)۴:۵۱و  ۴:۴۸( »افته ترندیت ی، هدااندآوردهمان یا

. است یافک هاآن یزان آتش دوزخ براجاد مانع در راه آن نمودند و شعله فرویا یو جمع
ه هر گاه ک میکنیموارد  یرا در آتش هاآن یزودبهافر شدند کات ما یه به آک یسانک

یمآن قرار  یبه جا یگرید یهاپوستان گردد (و بسوزد) یتن آنها (در آن) بر یهاپوست
-۵۶» ()دهدیمفر یکحساب  یم است (و رویکفر را بچشند، خداوند توانا و حیکتا  میده

۵۵:۴(.  
 اندرفتهگ یشخند و بازین شما را به ریه دکرا  یسانک دیاآوردهمان یه اک یسانک یا«
افران دوستان [خود] کتاب داده شده و [چه از] کش از شما به آنان یه پک یسانک[چه] از 
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ه بر تو از طرف کات ین آیا. «)۵:۵۷» (دید از خدا پروا داریمان دارید و اگر ایریمگ
ان آنها عداوت و ی، و در مدیافزایم هاآناز  یاریفر بسکان و یپروردگارت نازل شده بر طغ

آنچه «). ۵:۶۷» (کندینمت یافران را هداکخدا ). «۵:۶۴» (میندکامت افیتا روز ق یدشمن
ان و یه) بر طغکبل گرددینم هاآن یداریه بیپروردگارت نازل شده (نه تنها ما یبر تو از سو

 »ن مباشیافر (و مخالفت آنها) غمگکن قوم یاز ا نیبنابرا دیافزایم هاآناز  یاریفر بسک
(و با آنها  دارندیم) را دوست پرستانبتافران (و که ک ینیبیماز آنها را  یاریبس. «)۵:۶۸(

خشم  جه آنیه نتک(معاد) خود فرستادند  یش برایاز پ ی) چه بد اعمالزندیریم یطرح دوست
ان را کهود و مشریبطور مسلم ... ) جاودانه خواهند ماند.یخداوند بود و در عذاب (اله

م یهست یحیمس ندیگویمه کرا  هاآن یافت، ولی یخواه مؤمنانمردم نسبت به  نیتردشمن
ات یافر شدند و آکه ک یسانکو «. )۵:۸۲و  ۵:۸۰( »یابییم مؤمناندوستان به  نیترکینزد

  ).۵:۸۶» (اهل دوزخند هاآنردند کب یذکما را ت
 خبر آنچه را به باد یبه زود یردند ولکار که سراغشان آمد، انک یآنان حق را هنگام«

که در زمین « ).۶:۵» ()شوندیمار خود آگاه ک جینتا(و از  رسدیممسخره گرفتند به آنان 
رها و باران را پی در پی بر آنان فرستادیم و نه میاندادهداده بودیم که به شما  هاآنامکاناتی به 

را به سبب گناهانشان هالک کردیم و پس از آنان  هاآنرا از زیر پایشان جاری ساختیم پس 
و آنان آن  میکردیماغذ بر تو نازل کنوشته بر  یتوبکو اگر مدیگری پدید آوردیم.  یهانسل
. ستیار نک] جز سحر آشیزین [چیا گفتندیمافران ک قطعاً  کردندیمخود لمس  یادستهرا با 

ار تمام ک قطعاً  میآوردیمفرود  یافرشتهبر او نازل نشده است و اگر  یافرشتهو گفتند چرا 
ه بر خدا کاست  یسکارتر از کستم یسکچه « )۸:۶-۶» (افتندیینمشده بود سپس مهلت 

 یاپاره«). ۶:۲۱» (ب نمودهیذکات او را تیا آیاو قائل شده است)  یبرا کیدروغ بسته (و شر
را نفهمند و در  تا آن میاافکنده هاپردهآنان  یهادلبر  یول دهندیماز آنها به تو گوش فرا 

ا حق ر یهانشانهه اگر تمام کلجوجند)  یقدربه هاآنو ( میادادهقرار  ینیگوش آنها سنگ
 زندیخیبرم یبا تو به پرخاشگر ندیآیمبه سراغ تو  یه وقتک، تا آنجا آورندینممان ینند ایبب
و خود  دارندیمگران را از آن باز ید هاآن ان است.ینیشیپ یهاافسانهنها یا ندیگویمافران کو 
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اگر (حال آنها را)  .فهمندینم یول کندینم کجز خود را هال هاآن، کنندیم یز از آن دورین
یما) باز یگر به دنیاش (بار دک یا ندیگویمه ک اندستادهیاه در برابر آتش ک یهنگام ینیبب

و « ).۲۷:۶-۲۵( ».میشدیم مؤمنانو از  میکردینمب یذکپروردگارمان را تات یو آ میگشت
). ۶:۲۸» (ندیو آنها دروغ گو گردندیم، باز اندشده یه نهک یبه همان اعمال بازگردنداگر 

ات ما یه آک هاآن). «۶:۳۵» (آوردیمت فرا یق هدایآنان را بر طر خواستیمو اگر خداوند «
س را خدا بخواهد (و مستحق باشد) کقرار دارند، هر  هایکیتارر و الل در کردند کب یذکرا ت

). ۶:۳۹» (ند) بر راه راست قرار خواهد دادیسته بیس را بخواهد (و شاکو هر  کندیمگمراه 
نت یدر نظرشان ز کردندیمه کرا  یارکطان هر یرد و شکدا یقساوت پ هاآن یهادل یول«

دند رکشده بود فراموش  یادآورید و) آنچه به آنها ینبخش یسوده (اندرزها ک یهنگام داد.
) خوشحال شدند (و دل به آنها کامالً م تا (یگشود هاآن یز (از نعمتها) را به رویهمه چ یدرها

دند (و ش وسیمأن هنگام همه یم) در ایردکم (و سخت مجازات یبستند) ناگهان آنها را گرفت
رده که ستم ک یتی) جمعیب) دنباله (زندگین ترتی(به ا ) وآنها بسته شد! ید به رویام یدرها

و آنها « ).۴۵:۶-۴۳» (ان استیش مخصوص خداوند پروردگار جهانیبودند قطع شد و ستا
 ).۶:۴۹» (رسدیمبه آنان  هاینافرمانبخاطر ردند عذاب (پروردگار) کب یذکات ما را تیه آک
زان از آب سو یانوشابه، انددادهه انجام ک اندشده یه گرفتار اعمالکهستند  یسانک هاآن«

 ینیو اگر بب). «۶:۷۰» (دندیفر ورزکه کنیبه خاطر ا یکاست و عذاب دردنا هاآن یبرا
یمو فرشتگان دستها را گشوده به آنان  اندرفتهد مرگ فرو ین) ظالمان در شدایه (اک یهنگام

ه به خدا ک ییهادروغدر برابر  یاخوارکنندهد امروز مجازات یجان خود را خارج ساز ندیگو
، خواستیمو اگر خداوند ) «۶:۹۳» (دید دید، خواهیدیبر ورزکات او تید و در برابر آیبست
). ۶:۱۰۷» (یستینارساز آنان کو تو  میانگماشتهتو را نگهبان آنان  ی، ولدندیورزینم کشر

اوردند و آنان یمان نیآغاز به آن اه در کچرا  میسازیمرا واژگونه  هاآن یهاچشمو  هادلو ما «
و اگر ما فرشتگان را  تا سرگردان شوند. میگذاریوامبه حال خود  یشکان و سریرا در حال طغ

یمز را در برابر آنها جمع ی، و همه چگفتندیم، و مردگان با آنها سخن میکردیمنازل  هاآنبر 
 یامبریدر برابر هر پ نیچننیا ...ه خدا بخواهدک، مگر آنآوردندینممان یهرگز ا مینمود
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اغفال مردم)  ی(برا  اساسیببنده و یه سخنان فرکم ین انس و جن قرار دادیاطیاز ش یدشمن
 کردندینمن یچن خواستیمو اگر پروردگار تو  گفتندیمگر یدکی) به ی(و درگوش یبه طور سر

ه روز ه بک یسانک یهادله کن خواهد شد یجه ایو نت. ردیجلو آنها را بگ توانستیم اجباراً و 
واهند بخ یو هر گناه شوندیم یو به آن راض گرددیمل یده ندارند به آنها متمایز عقیرستاخ

نه ایمخف ین به دوستان خود مطالبیاطیو ش« ).۱۱۲:۶-۱۱۰» (دهندیمانجام دهند، انجام 
د یواهخ کد شما هم مشرینکزند و اگر از آنها اطاعت یتا با شما به مجادله برخ کنندیمالقا 
یم رنگیه نک] آنیب گناه شدند به [سزاکه مرتکرا  یسانک یبه زود). «...۶:۱۲۱» (بود!

 ساننیبد« ).۶:۱۲۴» (دیرس سخت خواهد یاشکنجهو  یشگاه خدا خواریدر پ کردند
ه کس را ک، و هردیگشایمرش اسالم یتش را بخواهد دلش را به پذیه خداوند هداکس کهر

به  خواهدیم ییه گوک، چنانگرداندیم کیواگذارد، دلش را تنگ و تار یبخواهد در گمراه
  ).۱۲۵» (]تواندینمآسمان بپرد [و 

  
ولی هیچ چیزی جای متن  )۱۷است. ( کنندهخستهوحشتناکی  زبه طر هانیاکه  دانمیم

 زیگانشگفتکیفیت عربی را برآورد کنم؛ شاید جالب و  توانمینم. من ردیگینماصلی را 
 اقعیوکمابیش در هر برگی قرآن دستور داده که مسلمانان این کتاب نه.  محتویباشد. ولی 

. کندیمزمینه را برای درگیرهای مذهبی آماده  هر برگ،از ناباوران متنفر باشند. کمابیش در 
ن را بخواند و باز هم نتواند پیوند میان دین مسلماناباال  یهاقولنقلاگر کسی بندهایی مانند 

  مراجعه کند. ١شناسعصبرا ببیند به احتمال بسیار باید به یک  هاآنو خشونت 
الزم تمام و کمال  یهایژگیو یهمهدارای  ه انسانی دیگرساختاسالم، بیش از هر دین 

و پدر  یکی از پر نفوذترین اندیشمندان جهان اسالم ٢یک فرقه مرگ است. سید قطب
یک ویژگی دیگر تحقیرآمیز یهودیان اشاره قرآن به «نوشته،  هایسننوین در میان  ییگرااسالم

برای زندگانی با هر قیمت ممکن بدون توجه به  هاآن یبزدالنه: تمنای پست و کندیم
از ایجاز را در خود دارد. در  یامعجزهی این عبارت به راست )۱۸» (کیفیت، شرف و احترام.

                                                 
1. Neurologist 

2. Sayyid Qutb 
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حالی که شاید بیش از یک تحریک سطحی بر ضد یهودیان به نگر نرسد در واقع یک عصاره 
 اهودستگدممسلمانان است. دمی آن را حالجی کنید و کل  بینیجهانگیری نیرومند از 

غدغن  .کندیمانتحاری در پیش چشم شما آغاز به ساخته شدن  یمتکبرانهنارواداری و 
. شودیممبهم قرآن بر ضد خودکشی به صورتی یک موضوع به طور کامل بی اهمیت پدیدار 

ی درست انتحار گذاریبمببدون شک داوران و قاضیان مسلمانی هستند که شاید بگویند 
ن بمب ؟) و ایاندشدهبر خالف اصول مسلم اسالم است (مگر تا کنون چنین قاضیانی دیده 

ر هم . این دیدگاه اقلیت، اگخواهند بودگذاران انتحاری بنابراین شهید نبوده و ساکن جهنم 
ا رانتحاری (که آن  گذاریبمباین واقعیت را تغییر دهد که  تواندینموجود داشته باشد، 

. تاستوجیه عقالنی دارای از سوی بخش بزرگی از جهان اسالم  )خوانندیم» ١انفجار مقدس«
. دیآیم به دستدر واقع چنین توجیه عقالنی با توجه به اصول مسلم اسالمی بسیار آسان 

 -درباره جهان، شهادت، بهشت و درباره کافران-در پرتو آنچه مسلمانان مذهبی باور دارند 
. دیآیمبه شمار  هاآندین انتحاری به سختی هم چون گمراهی از صراط مستقیم  گذاریبمب

از سوی بسیاری  رندیمیمکه به این صورت هیچ شگفتی ندارد که کسانی جای از سوی دیگر 
در هر موردی  کنش نظامی با خطر مرگ هر. شوندیمبه عنوان شهید دیده  هاآناز هم دینان 

اری گفتگو و بحث درباره تفاوت گذ و خاستگاهبه شمار آمده » خودکشی«به عنوان  تواندیم
. بجنگد »برای رضای خدا«میان خودکشی و مرگ بر اساس وظیفه برای کسی شود که باید 

هنگامی که شما کافران یا  تا :رسدیمبرای خواهان شهادت چنین به نگر خط  پایانگویا 
که در این روند شما خود  کندینمسختگیری  الله دیکشیم» برای دفاع از اسالم«مرتدان را 

  یا نه. دیکشیمرا نیز 
 هاسانهربرای افراد و  ٢آمارگیری در سطح جهانی از سوی نهاد پژوهشی پیو دربه تازگی 

جهانی  نگرش یپروژه نشریهنتایج آن شامل نخستین شرکت کردند. تن  ۳۸،۰۰۰بیش از 
زیر  این نظرسنجی شامل پرسش )۱۹شد. (» دنشیاندیم ۲۰۰۲در  یانآنچه جهان«به نام 

  بود که تنها از مسلمانان پرسیده شد:
                                                 
1. Sacred explosions 

2. Pew Research 
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دیگر خشونت بر ضد  هایشکلانتحاری و  گذاریبمبکه  کنندمیبرخی از مردم گمان 

اهداف غیرنظامی و مردم عادی هنگام دفاع از اسالم در برابر دشمنان پسندیده و سزاوار 

جیه خشونت هرگز تو جورنیادارند دلیل مهم نیست است. کسانی دیگری هستند که باور 

که در دفاع از اسالم این گونه خشونت  کنیدمیپذیر نیست. آیا شخص شما گمان 

  نیست؟ ریپذهیتوج گاهچیهه، گاهی به ندرت یا کمابیش همیش

  
نار هم اهمیت عبارت کنگاهی به نتایج این مطالعه داشته باشیم باید  آنکهپیش از 

امروزه ما در جهانی زندگی  درک شود.» اهداف غیرنظامی«و » انتحاری گذاریبمب«آمده 
به » «گاهی،» «اغلب،(«درباره قدر و اندازه پشتیبانی  ینظرسنجنگرسنجی یا در که  میکنیم

از درصد)  ۴تا  ۲خطا میان  یهیحاشمسلمانان به طور چشمگیری (با ») هرگز«یا » ندرت
. کنندیمقتل عمد و مصدوم ساختن مردان، زنان و کودکان برای دفاع از اسالم پشتیبانی 

  ):رسدینمد درصدها به ص یهمهدر اینجا شماری از نتایج بررسی پیو آمده است (مجموع 
  

  انتحاری در دفاع از اسالم یگذار بمب
  آیا قابل توجیه است؟

  بدون پاسخ  نه  بله  

  ۶  ۲۱  ۷۳  لبنان

  ۰  ۴۴  ۵۶  عاجساحل

  ۸  ۴۵  ۴۷  نیجریه

  ۱۹  ۳۷  ۴۴  بنگالدش

  ۸  ۴۸  ۴۳  اردن

  ۲۳  ۴۳  ۳۳  پاکستان

  ۱۱  ۵۷  ۳۲  مالی

  ۳۰  ۵۷  ۱۲  غنا

  ۸  ۶۳  ۲۹  اوگاندا
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  ۳  ۶۹  ۲۸  سنگال

  ۳  ۷۰  ۲۷  اندونزی

  ۱۴  ۷۳  ۱۳  ترکیه

  
عودی، جاهایی مانند عربستان ستوجه کنید که  ،کافی نیستاگر این اعداد برای نگران کردن 

دند . اگر بوستا نشدهعراق و فلسطین در این آمارگیری منظور  یمن، مصر، ایران، سودان،
، بدون شک کردیملبنان جایگاه خودش را در باالی جدول از دست داده و چند پله سقوط 

است که  خودکشی بار معناییدارای اری حانت گذاریبمبعبارت  البته چنین گفت. توانیم
پرسش ر اگکرده است. بنابراین  دیتأکبیشتر مسلمانان باور دارند خدا بر حرام بودن آن 

آیا در کل هدف قرار دادن غیرنظامیان برای دفاع از اسالم توجیه «چنین مطرح شود که 
  بعید نیست شاهد پشتیبانی باالتری از تروریسم از سوی مسلمانان باشیم. »،پذیر است

آن است که در جدول باال نشان داده شده است.  زتریانگغمولی پژوهش پیو در واقع 
که آمارگیران نتایج نگرسنجی را با جمع بستن  سازدیمروشن  هادادهبه  یترقیدقنگاه 
دین راف ساخته و بحدچار ان» هرگز قابل توجیه نیست«و » به ندرت قابل توجیه« یهاپاسخ

اردن  یهادادهنگاه دیگری به . اندکردهمسلمانان ارائه  ییجوصلحسان زمینه نادرستی از 
نظر مساعدی به تروریسم دارند در  هایاردناز درصد  ۴۳بیندازید: این گونه که پیداست 

 هایاردندرصد از  ۲۲درصد چنین نیستند. مشکل اینجاست که به هر حال،  ۴۸حالی که 
 یهااسخپاست را داده و این توضیح نزدیک به نیمی از » به ندرت قابل توجیه«در واقع پاسخ 

به این معناست که در شرایط » به ندرت قابل توجیه. «ردیگیبرمدر را در این مورد » نه«
یمیده خودکشی) را ناد به اضافهامیان (ظغیرن یافلهقتل  دوبندیقمشخصی، پاسخگویان 

نتیجه تصادفی کنش فرعی یک عملیات نظامی بلکه به عنوان نتیجه  به عنواننه  رندیگ
ه از متمرکز شویم ک یانیگوپاسخاز سوی دیگر زمانی که بر روی درصد  دلخواه و مورد نظر.

رواداری  از یترقیدقرا نداشته، تصویر بسیار » هیتوجرقابلیغ«صمیم دل توان گفتن 
حاال افراد بسیاری که در سایه پنهان شده و پاسخ ( دیآیممسلمانان برای تروریست به دست 
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 مینیبیم یبنددستهرا به این شیوه  هادادهبه کنار). اگر  اندداده» یا بدون پاسخ دانمینم«
  :شودیمتر نیز پرتو مداراگری در جهان اسالم حتا کم فروغکه 

  
  انتحاری در دفاع از اسالم یگذار بمب

  ؟ای داردتوجیه  هیچآیا 
  بدون پاسخ  نه  بله  

  ۶  ۱۲  ۸۲  لبنان

  ۰  )۲(۷  ۷۳  عاجساحل

  ۸  ۲۶  ۶۶  نیجریه

  ۸  ۲۶  ۶۵  اردن

  ۱۹  ۲۳  ۵۸  بنگالدش

  ۱۱  ۳۵  ۵۴  مالی

  ۳  ۵۰  ۴۷  سنگال

  ۱۲  ۴۳  ۴۴  غنا

  ۳  ۵۴  ۴۳  اندونزی

  ۸  ۵۲  ۴۰  اوگاندا

  ۲۳  ۳۸  ۳۸  پاکستان

  ۱۴  ۶۴  ۲۰  ترکیه

  
پاسخ داده  هاترکمسلمانان مانند  یهمهکریه و زشتی هستند. اگر  نشانگرهای هانیا

حاری کمابیش تان یگذاربمب کنندیمدرصد گمان  ۴ کمترین حالت بوده وبودند (که 
است) ما باز هم با » قابل توجیه«به ندرت  کنندیمدرصد گمان  ۷درصد گاهی و  ۹همیشه، 

ه گفت و بدشواری و مشکلی روبرو هستیم که باید نگران و دلواپس باشیم؛ باید و بایستی 
یه در بپردازیم. تازه ترک اعتراف کرده میلیون پشتیبان تروریست ۲۰۰شنود درباره بیش از 

  .دیآیمبه شمار  خواهکیننمایندگان  یرهیجزمقایسه با بقیه جهان اسالم 
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ه آن روز مسلمانان دربار بیایید تصور کنیم که روزی صلح به خاورمیانه برگردد.
آیا  ؟کنندیم دییتأانتحاری چه خواهند گفت که امروز به شدت آن را  یهاگذاریبمب

ما «؟ آیا خواهند گفت، »ما به دلیل تجاوزهای اسراییل دیوانه شده بودیم«خواهند گفت، 
» دسانفجارهای مق«چه دلیلی برای مراسم بزرگداشت این  ؟»بار آمدیم زیستجامعهنسلی 

انفجاری  یقهیجلزاده شده،  یالهیقببا ساختاری  یاجامعهمرد جوانی که در  ؟آوردخواهند 
خویش را برداشته و در دیسکویی خود را به همراه یک دسته از کودکان نابود  یگلولهو پر از 

. زمانی که صلح ندیگویمصدها همسایه به مادرش تبریک و تهنیت  درنگیبو  سازدیم
هنوز هم  هاآناگر  درباره این رفتار چگونه خواهند اندیشید؟ هاینیفلسطبرگشت 
ت ساکن پسران ما در بهش«چنین باشد:  هاآنفکر  بایستیباشند  مقدسخشکه یهامسلمان

گر در ن »کافران مهیا شده است.جهنم نیز برای شده و مسیر را برای رفتن ما آماده کرده و 
ا بمن این گفته حقیقتی مسلم و بدون چون و چرا درباره طبیعت و سرشت انسان است که 

و صلح  گاهچیهادامه یابد، برای زمان درازی  تواندیمکه باور و اعتقاداتی از این دست وجود 
  .شودینمبرقرار آرامش 

ردانی که م که درصد بزرگی از مسلمانان باور دارند این واقعیت شویم الیخیبما نباید 
 ییهرهان«در کنار که مرکز تجارت جهانی را نابود کردند اکنون در طرف راست خدا نشسته، 

 ه طعم آن دگرگون نگشته، وکر یاز ش یینهرهاه بدبو نشده. و کاز آب صاف و خالص است 
» مصفااز عسل  یینهرهاگان است، و ه لذت نوشندیه ماکاز شراب (طهور)  یینهرها

جوانی را به همراه  یهازوجکه گلوی مهماندار هواپیما را دریده و  -این مردان ). ۴۷:۱۵(
در حال  -مایل) بر ساعت به کام مرگ بردند  ۵۰۰کیلومتر ( ۸۰۰کودکانشان با سرعت 

بر گرد آنها «هستند و  )»۷۶:۲۰( رانکیب ک] و ملفراوانناز و نعمت [«در  هاآنحاضر 
ر یاست از حر ییهالباس«را  هاآن ).»۷۶:۱۹( گردندیم) یرائیپذ ی(برا یجاودان ینوجوانان

 ).۷۶:۲۱» (اندشدهنییتزاز نقره  ییدستبندهام و با یضخ یبایسبز رنگ، و از د کناز
بسیار بلند و طوالنی است. ولی چه چیزی شهید را در آخرین  هاآنفهرست امتیازهای ویژه 

از  کدامچیه؟ آیا کشدیمزنده بامداد از رختخواب بیرون  یهاانساندر میان  اشیزندگروز 



 
 
 

  پایان باور قلبی
 

 

١٥٦

 یهاجامه یهیسهمافتن به ی دستیبرای آن نوزده رباینده هواپیما برای رسیدن به باغ الله 
کمابیش به خودی خود یک معجزه کنایه داشتند؟ جای شک دارد. در اینجا ن یاعجله رحری

افرادی  - شوندیمافت ی شدهسرکوببه شدت غریزه جنسی با  یافرادامروز در جهان است: 
در حد  ١واچبیبه نام  ایفرنیکال آنجلسلسبا اجرای دوباره برنامه تلویزیونی سواحل که 

یک  غیر ازبا مفهومی از بهشت که چیزی که  - شوندیمدیوانگی برای کشتن تحریک 
  )۲۰. (شوندیمجلب شهادت  ، به سوینیست ٢در فضای آزاد خانهفاحشه

 ،رویکردی به آخرت اندیشیچنین برخاسته از جدا از پیامدهای وحشتناک اخالقی 
ما باید بزرگی غیرممکن و نامحتمل بودن بهشت قرآنی را نیز در نظر بگیریم. برای پیامبری 

ز شیر و ا ییهارودخانهاست با  یباغ بهشتاینکه فتم میالدی ظهور کرده گفتن هدر سده 
ردستی بیست و یکم میالدی بگوید شهر دو سدهمانند این است که پیامبری در بیشتر  ،عسل

و تعمق باید  یشیاندژرفچند لحظه  .استنو  ٣وجود دارد که هر شخصی دارای یک لکسوز
به هیچ رو چیزی درباره زندگی پس از مرگ نگفته و در واقع  یاگفتهروشن سازد که چنین 

  .سازدیمبیشتر محدودیت تصور انسانی را روشن 
  
  

  یاهستهجهاد و نیروی 

  
 با وجود. داردبرتری کامل بر هر چیز دیگری گویا هویت دینی  مقدسخشکهبرای مسلمانان 

، مفهوم نژاد و هویت ملی به صورتی که در جهان غرب ۴شدن گاه به گاه پان عربیسم ورشعله
ین پشتیبانی گسترده از صدام حس در جهان اسالم ریشه ندوانیده است. گاهچیهوجود داشته 

 راه خوبی مانند هر روش دیگر سنجشمسلمانان در پاسخ به یورش امریکا به عراق در میان 
                                                 
1. Baywatch 

2. Al fresco bordello 

3. Lexus تويوتا لکسوز 

4. Pan-Arabism 
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مسلمانان است. پیش از یورش امریکا صدام حسین به دلیل ضد دین  نظراتفاقبرای بازتاب 
و دیکتاتوری در جهان اسالم بسیار مورد تنفر بوده؛ و با این حال واکنش بیشتر  بودن

 هاآندر چشم  هایرانیاو  هایتیکواو بر ضد مردم عراق،  یهاتیجنامسلمانان آشکار کرد که 
مورد  تواندیمنیک ارتش کافر به سادگی اهمیتی نداشته، اندیشه و فکر اشغال بغداد توسط 

 یادوستانهنوعد و اهمیتی هم ندارد که این اشغال در خدمت چه اهداف رضایت قرار گیر
مسلمانان را شکنجه  دیآیماست. شاید صدام بیش از هر شخص دیگری که به خاطر زندگان 

  هستند.» دشمن خدا« هاییکایآمرباشد ولی  و کشته کرده
به  کمابیشجزییات را در نظر داشته باشیم زیرا کلی وضعیت  این مهم است که

بوده، به راستی بدون معناست. در گفتگوی ما با جهان  هصورت بسیار روشن و واضحی بیهود
 قالنی نداشتهو ع که هیچ پایه منطقی باورهایی روبرو هستیم هبمعتقد  ییهاانساناسالم، ما با 

اری هر یک از این باورها، پایه بسی و از سوی دیگرمورد گفتگو قرار گرفته  تواندینمو بنابراین 
  است.از ما  هاآناحتمالی  یهادرخواستاز 

باشد که باورهای مسلمانان برای  یامسئلهویژه ما باید دشواری و  یهانگرانیکی از 
. احتمال اندکی وجود دارد که با رژیم اسالمی مجهز به کندیمایجاد  یاهستهبازداری 

جنگ سرد،  یهاضرورتبشویم. از  جنگ سردبا برد بلند وارد  یاهستههای افزارجنگ
یبشهادت و جهاد با به دلیل ترس از نابودی است. آموزه ر یگرد یهاطرف خودداری

که به امریکا و شوروی اجازه داد برای نیم قرن،  گذاردیمرا زیر پا  ییهامنطق یمالحظگ
از آن عبور نکنند. اگر یک  لیقرار گرفته و ١پایداری در آستانه نابودی جهانبه طور کمابیش 

، سرانجام به ردیگیمخون جلوی چشمش را  به بهشت هاشاربا تنها که  گرااسالمرژیم 
ت، آموزگار اسبردبلند دست یافت، ما چه خواهیم کرد؟ اگر تاریخ  یاهستههای افزارجنگ

در کجا یا در چه شرایط و تهاجمی  جنگی یورشی یهاکالهکهیچ اطمینانی وجود ندارد که 
 یرونشانهمتعارف  یافزارهاجنگبر  هاآنبرای نابودی  میتوانینمآمادگی قرار گرفته و ما 

د شای کندیمتنها چیزی که احتمال بقا را تضمین تکیه داشته باشیم. در چنین شرایطی شاید 

                                                 
1. Armageddon 
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صور ت باشد. الزم به گفتن نیست که این کنش یک جنایت قابل یاهستهضربه نخست 
با توجه ولی  -فرستدیمبه کام مرگ  روزهکی را گناهیبغیرنظامی میلیون  هادهچون  -ست نی

. چنین ود داردوجباشد که در پیش پای ما  بقاییبعید نیست تنها راه  گراهااسالمبه اعتقادات 
چگونه به وسیله بقیه جهان اسالم دیده خواهد شد؟ بعید دفاع از خود  رحمانهیبکنش 

وحشتناکی  یهیکنادیده شود.  یکشتارجمعنخستین یورش جنگ صلیبی نیست به عنوان 
درک  نیا :دیآیمھر خیالی داشته باشی ھمان سرت که در آن وجود دارد این است که 

ه خودی ببکشد که  گراییاسالمما را به وضعیت از جنگ گرم با هر دولت  تواندیممشخص 
ه دیوان به طور کامل سخناناین  باری هر چنداست.  یاهستهدارای گنجایش تهدید خود 

: در واقع تازه در حال توصیف سناریوی محتمل و ممکنی هستم که بخش بزرگی از است وار
 یهاکتاب یقفسهاصول مذهبی نابود شود که این اصول متعلق به بر اثر  جمعیت زمین

برای بیهودگی وحشتناکی  تواندیماین موضوع . است شاختکبتمن، فلسفه عهد سنگ و 
ندارد  هر چند که چون معنایی کشته شویم یاافسانهباشد که به دلیل  هاانسانبسیاری از ما 

 یخالتدبرای هر گونه دین ایمنی  توجه بهبه معنا این نیست که رخ نخواهد داد. در واقع با 
یمیدا پاحتمال بیشتری هر روز که پیداست آن گونه  از این دست یافاجعه، در امور اجتماع

. ما باید به این توافق برسیم که احتمال دارد مردانی که به همان اندازه نوزده هواپیماربا کند
 بیابند. دست یاهستهبردبلند  یافزارهاجنگبرای مردن متعصب هستند روزی بتوانند به 

ی از آن را برای جلوگیر ییهاراهکرده و  گیریویژه باید درباره این احتمال پیشبه  اسالمجهان 
گفت  توانیمبا توجه به شاخ و برگ درآوردن پیوسته و روزافزون فناوری با اطمینان بیابد. 

  که زمان به نفع ما نیست. زمان زیادی نداریم.
  
  

  برخورد
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» ٢هاتمدنبرخورد «به طور عالی برخورد میان اسالم و غرب را به عنوان  ١نگتونیهانت ساموئل
 مسلمانان و غیرمسلمانان هم مرز هرگاهکرده که  مالحظه نگتونیهانتتوصیف کرده است. 

. وی در یافتن عبارتی بجا و مناسب برای یک رودیمباشند گرایش به درگیری نظامی باال 
به هر  )۲۱( را ابداع کرده است.» مرزهای خونینی دارداسالم «اصطالح واقعیت نامبارک 

نوشته است که  ٣. ادوارد سعیداندکردهانتقاد  نگتونیهانتحال بسیاری از پژوهشگران از تز 
از جانب کل یک دین یا تمدن  این گمان نهفته که بزرگ و نادانی کاملی در یبیفرعوام«

اعضای القاعده کمی بیشتر که  کندیمادعا  نجایادر سعید ) ۲۲سخنی گفته شود. (
رقه فندارد و باید با  هاآنهیچ ربطی به  نگتونیهانتبوده که تز » یاوانهید یهامتعصب«

در یک رده قرار  ٧اوم شینریکیو یفرقهو  ۶در گویانا ۵، پیروان کشیش جیم جونز۴داوودیه
نوشته که هان مسلمان جیا بیشتر  ترکمیک میلیارد به نزدیک درباره  نگتونیهانت«گیرند: 

فرهنگ خود معتقد بوده و به دلیل فرودست بودن قدرت و نیرومندی خود دچار به برتری «
مصری و پنجاه  ۵۰۰مراکشی،  ۲۰۰اندونزیایی،  ۱۰۰ صویری ازت وی آیا »اندگشته هعقد
سخت  »؟است یانمونهاین چه ، باز حتا اگر چنین نیز کرده ؟است به دست دادهرا  ییایبوسن

ر تعمیم را د هاتیمحدودتقادی صادقانه نیست. بدون شک باید ان این دریابیمنیست که 
شیش برابر اسالمی ک الدنبناست که اسامه  یدارخندهفرهنگ بشناسیم ولی این اندیشه 

ترده یک نماد گس الدنبنخالف دیدگاه سعید در این موضوع، بر  .به شمار آوریمجیم جونز 
) یک شخص فقط باید قرآن ۲۳( »شد.نتنفر و ترس امریکا مورد معین برای هر چیزی 

به برتری «مسلمانان راستین  یهمهکه بداند نزدیک به قطعیت ریاضی  یقینیبخواند تا با 
فرهنگ خود معتقد بوده و به دلیل فرودست بودن قدرت و نیرومندی خود دچار عقده 

                                                 
1. Samuel Huntington 

2. Clash of civilizations 

3. Edward Said 

4. Branch Davidians 

5. Jim Jones 

6. Guyana 

7. Aum Shinrikyo 
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بنیادی است که تز وی  یهمهو این  ؛دیگویم نگتونیهانتگونه که  درست همان» اندگشته
  نیاز دارد.

از این مسئله را دوست داشته باشد، خواه نداشته  نگتونیهانتخواه شخصی تدوین 
و بدی که سرانجام به سواحل ما رسید تنها شر  شر باشد، یک موضوع روشن و آشکار است:

 سیاسی خود است. ییجویبرتر یهنگامهتروریسم نیست. این شر اصول عقاید مذهبی در 
وحشتناکی نیست اگر چه امروزه  یهایسیدگردچنین  تازکهیبله درست است تنها اسالم 

که درگیری ما  کنندیم) رهبران غربی که پافشاری ۲۴میدان تاریخ است. ( جویبرتریگانه 
که ما  امکرده؛ با وجود اینکه در سراسر این کتاب اعالم کنندیمبا اسالم نیست اشتباه 

 یهاانسان یهمهمشکالتی با مسیحیت و یهودیت نیز داریم. زمان آن رسیده که دریابیم 
ن دشمن بسیار به ما نزدیک خردمند چه زن چه مرد دارای یک دشمن مشترک هستند. ای

 هدیدتحتا زمانی که  میانکردهاست که ما دست آن را رو  اندازغلطبوده و چنان گول زننده و 
اعتقادات و غیر از دین و  هاانساندشمن ما  .کندیمممکنی شادی گونه نابودی هر به 
  ست.چیز دیگری نیقلبی  هایباور

 بخشآرامششاید احتمالی  یجهینتباور به این موضوع، به عنوان یک در حالی که 
وضوعی ، هیچ مباشدویژگی مدارا و رواداری دوطرفه دارای گفتگوی ما با جهان اسالم که  باشد

با در نظر گرفتن موانع  .کندینماین نتیجه را تضمین -اصول اسالم از  هیچ یکدست کم  -
نطقی) (و به طور م نهفته در اسالم برای تندروی یهاتوان توجه بهبا  مقدسخشکهمسلمانان 

اسالم باید راهی، که  نمیبیمشدن، من این را آشکار و روشن و به روز سازگاری برای مدرن 
به آن  جهنتیصلح طلبانه یا راه دیگری را برای اصالح و بازنویسی خودش بیابد. منظور و 

روشن و آشکار است این است که غرب یا باید در استدالل  آنچههیچ وجه روشن نخواهد بود. 
  پیروز شود یا در جنگ. هر صورت دیگر آن بردگی و بندگی خواهد بود.
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  مسلمان» حس حقارت«معمای 

  
پیرامون علت نارضایتی در  مزیتاورکیوین ریناپذیخستگیک پیمایشگر  ١توماس فریدمن

افراد دیگری دارد.  هاآن» حس حقارت«ریشه در  تروریسم مسلمانانجهان اعالم کرده که 
که  کنندیمنیز همین نسخه را پیچیده و مسلمانان خودشان به طور منظم و پیوسته اظهار 

 یاجهیتنما باید چه  ، سربلندی و افتخارات آنان یورش برده است.شأنامپریالیسم غرب به 
مسلمانان غیر از قوانین اسالم  شأنبه  یتربزرگبه اهانت  تواندیماز این بگیریم؟ آیا کسی 

که به صورت انحصاری  یاجامعهاز  در زمان نوین یانمونهآوردن نماید؟ برای اشاره 
افغانستان در زمان سلطه طلبان را  یبه سادگ توانیممتکی باشد  یبر احکام اسالمتوانسته 

پیوسته باز هم  پوشیدن و چادرسراسیمه ، خوریتوسر وارشبح یهاانسان. این به یاد آورد
نان زکسی نبود غیر از ، چه کسانی بودند؟ ناگهان دیده شده شیقوزک پاچون  خورشالق 

  .سرزمین اسالمموقر (و بی سواد) 
 که دیکتاتورها سرکوبگر این قلمرو به طور کلی اندکردهزکریا و بسیاری دیگر اشاره 

برای نمونه  .شوندیمکه سرکوب دارند نیرومندتری نسبت به مردمی  یلیبرال یهایژگیو
به تازگی  -کندینملیبرال معرفی  یاجنبهمردی که خود را از هیچ  -عبدالله شاهزاده سعودی 

کرده که باید در این کشور به زنان اجازه رانندگی داده شود. همان گونه که روشن پیشنهاد 
ظلم روحی را نداشته و  همهاو تحمل این  ردستیز شدهسرکوببه شدت  یهاانسانشد 

دادن  یرأزمان به بیشتر مسلمانان آزادی  شاهزاده ناچار عقب نشست. اینک در این نقطه از
. زندیریمخواهند داد که آزادی سیاسی خویش را از بنیاد برکنده و دور  یرأ هاآنبدهید و 

رت بگیرند قد هاآنما حتا یک لحظه نیز نباید از این احتمال غافل شویم که بعید نیست اگر 
  آزادی ما را نیز محدود نمایند.

، در عراق، سوریه، الجزایر -شکی نیست که تبانی غرب با دیکتاتورهای مسلمان
بازداری رفتار نادرست و کشتار است. غرب کاری برای  قابل نکوهش -ایران، مصر و غیره 

                                                 
1. Thomas Friedman 
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که در بسیاری از  ییهاحکومت -انجام نداده  هاآنهزار مسلمان توسط حکومت  هادهآشکار 
ناتوانی غرب در پشتیبانی از جنبش شیعی در  .انددهیرسموارد با کمک غرب به قدرت 

آن را تقویت کرده، بدون هیچ  هایغربمیالدی) که  ۱۹۹۱( ۱۳۷۰جنوب عراق در سال 
سیاست خارجی در  یاحمقانهو پر پیامدترین اشتباهات  نیتراخالقیبمیان چون و چرایی در 

ه با این درک باشد کهمراه ولی توانایی و گنجایش ما در این جبهه باید  اخیر است. یهادهه
چیزی بیش از پل معلقی در حکومت  دتوانینمبه این کشورها دموکراسی ورود ناگهانی 
یافت تا به  توانینماصول اسالم  درونگونه که پیداست چیزی را در  این مذهبی باشد.

افتادن به دامن شریعت (قانون اسالمی) مقاومت کرد در حالی وسیله آن در برابر لغزیدن و 
حقیقتی وحشتناک است که ما ناچاریم با آن  این که هر چیزی در جهت تقویت آن است.

تاده ایسمسلمانان  ینابخرد آلودگلچیزی که امروز میان غرب و دریای  تنها روبرو شویم:
کمک  آن برافراشته شدندیواری از استبداد و سوءاستفاده از حقوق بشر است که ما به 

اسالمی را از تخت  یکتاتورهاید توانینمتنها  . باید راه فراری از وضعیت یافت ولیمیاکرده
 یریگیرأاز مسلمانان امروزی مانند  یریگیرأرا آغاز کرد.  یریگیرأقدرت به زیر کشیده و 

  سده چهاردهم میالدی است. انیحیمساز 
واقعیت دیگر نقش داشتن فقر و کمبود آموزش در همه این موارد است ولی این 

 به درجه یشیاندروشنندارد. امروزه جهان اسالم از لحاظ اقتصادی و  یاسادهدرمان  هانقش
از رکود و ایستایی رسیده که با توجه به نقش تاریخی آن در پیشبرد و حفاظت از دانش بشری، 

 ۲۰۰۲( ۱۳۸۱. در سال چنین تصوری را ممکن بدانند توانستندیمشمار بسیار اندکی 
) در سراسر کشورهای عربی به تولید ناخالص GDPمیالدی) مجموع تولید ناخالص داخلی (

اسپانیا هر ساله به  میالدی. حتا بدتر، از سده نوزدهم دیرسینماسپانیا  کشور) GDPداخلی (
این اندازه از کوته  )۲۵. (کندیمکتاب ترجمه در همان سال اندازه کل کشورهای عربی 

تکان دهنده است ولی نباید ما را به این باور راهنمایی کند که فقر و  یماندگعقبفکری و 
یک  یهابچهآموزش و پرورش ناقص ریشه چنین مشکل و دشواری هستند. این موضوع که 

(سعودی تنخواه  شوندیمنسل فقر و بی سواد به دم و دستگاه بنیادگرایی دیوانگی تزریق 
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 یهاستیترور) ولی ۲۶) به راستی باید ما را بترساند. (کندیم نیتأمعلمیه را  یهاحوزه
از طبقات متوسط،  هاآن؛ بسیاری از زندیخیبرنماسالمی از طبقه فقیران نافرهیخته و بی سواد 

و بدون هیچ کردار بدی در زندگی شخصی خود هستند. همان گونه که زکریا  دهیدآموزش
لینده (مرد جوان کالیفرنیایی که به  جان واکر اره کرده در مقایسه با نوزده هواپیماربا،شا

آدم ربایی و  که. احمد عمر شیخ دیآیمبه شمار » به طور نمایان بی سواد«طالبان پیوسته) 
را سازماندهی کرده بود در مدرسه اقتصاد  ٢وال استریت یمجلهگزارشگر  ١دانیل پریلقتل 

 شوندیمسخت کشته  یهااتیعملکه در  اللهحزبشبه نظامیان  .تحصیل کرده بود ٣لندن
و فقیر آمده  بضاعتکم یهاخانهاز  کمتریاحتمال با خود  یهایادورههمدر واقع نسبت به 

رهبران حماس  )۲۷احتمال دارد که مدرسه راهنمایی را به پایان رسانده باشند. ( بیشترو 
) ۲۸همگی دارای تحصیالت دانشگاهی بوده و برخی دارای درجه کارشناسی ارشد هستند. (

که حتا اگر هر مسلمانی از معیار و استانداردهای  کشدیماین مسئله را پیش  هاتیواقعاین 
هم غرب با خطر  هنوزباشد  مندبهره آمریکاییبا میانگین طبقه متوسط  یاسهیمقاقابلزندگی 

ر شدن شکوفاتمن گمان کنم که این موضوع حتا با  ژرف برخورد از سوی اسالم روبرو است.
مسلمانان بدتر نیز بشود ولی تنها چیزی که گویا احتمال دارد مسلمانان را متقاعد سازد که 

 اگر مسلمانان )۲۹است شکست قابل اثبات جوامع آنان است. ( سازمشکل هاآن بینیجهان
اقتصادی و فناوری همانند غرب لیبرالیسم پیشرفته بود بعید نبود  یجنبهاز  مقدسخشکه

  سرنوشت شوم اسالمی ساختن کل زمین باشیم.که ما شاهد 
اشتیاق شدید آدم کشی مذهب با  مینیبیم الدنبنکه در شخص اسامه  گونههمان

مان مسل یهاستیترورنیست. در واقع مهارت فناوری بسیاری از  گارثروت و آموزش ناساز
برای این است که چرا  ی. این دلیلجور است دانشیک و علمیکه با آموزش  دهدیمنشان 

ی که تا هنگام وجود ندارد. دینقدس انداختن خود تبرای از  یهیچ ادراک یا جانشین فرهنگ
مردم روی زمین  خواهدیمخدا  داندیماین پذیرفتنی باشد که شخصی باور داشته باشد که 

                                                 
1. Daniel Pearl 

2. Wall Street journal 

3. London School of Economics 
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بر اساس همین افسانه به کشتن همدیگر ادامه خواهند داد. در  هاانسانچگونه زندگی کنند، 
 به این نکته اعتراف شود که مسلمانان هیچ با جهان اسالم بایستی غرب یهابستانبده و 

سپتامبر بگویند غیر از اراجیف همیشگی پیرامون  ۱۱موردی نیافتند تا بر ضد هواپیمارباهای 
یتئورهنوز افسانه بافی، امروز گفت و شنود مسلمانان  )۳۰بودن یهودیان. ( اندرکاردست

 هیچ دلیلهای برگشت به اهداف سده هفتم میالدی است. و اندرز ) و پند۳۱توطئه ( یها
باور کنیم که بهبود اقتصادی در جهان اسالم چه درون و چه بیرون این مشکل  وجود ندارد تا

  و دشواری را حل نماید.
  
  

  واهی یهاشهیاندخطر 

  
یت خواهان هم درباره تمام -نوشته  یخواهتیتمامپیشگفتار بسیار زیبایی درباره  ١پاول برمن

و به این نتیجه رسیده که همواره با یک بعدی از نسل  -شرق و غرب و هم شمال و جنوب
که سده بیستم میالدی یک پرورش  کندیم. وی اشاره اندبودهکشی و حتا خودکشی همراه 

سرمست از «سیاسی که  یهاجنبش -است» بزرگ ضداجتماعی یهاجنبش« دهنده
که اندیشمندان لیبرال بیشتر  کندیم) او همچنین اشاره ۳۲( بود. -»کشتار یهاشهیاند

در واقع  را نداشتند. ییافزاوحشتعوامل چنین جدی بودن و بزرگی توانایی تشخیص  هازمان
روایت متداول بزرگی نهفته است. » عدم پذیرش لیبرالیسم«در عبارت برمن از 

گویا نبوغ  میالدی) ۱۹۳۰ یدههخورشیدی ( ۱۳۰۹-۱۹فرانسوی  یهاستیالیسوس
 یخردیبوجود ابرهای به حرکت درآمده  چون با اندداشتهبرای این روش خودفریبی  یاژهیو

دشواری و مشکلی را  هاینازبپذیرند نتوانسته تا خود را وادار نمایند که  هاآناز سوی شرق 
در روبرو شدن با خطرآفرینی  هاآن جدی گرفتن را دارد.ارزش اکنون پیش خواهند آورد که 

نه که همان گو نکوهش کردند. یطلبجنگآلمان به سادگی حکومت خود و دفاع صنایع را از 
                                                 
1. Paul Berman 
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واهی و عدم اعتماد به نفس  یهاشهیاندسپتامبر همان نیروی  ۱۱برمن گفته پس از رویداد 
 یهاستیترورغربی به دلیل زیاد بودن  یهابرالیلدر غرب رشد کرد. امروزه بسیاری از 

هر  اهل هاانسانرا دارند که  فرضشیپزیرا این  ندینمایممسلمان حکومت خود سرزنش 
 .رندیگیمبه حرکت درآمده و انگیزه همانندی  یهاترسو  هاخواهشدیاری که باشند توسط 

ان به عنو این سوءظن در بسیاری وجود دارد که این بدبختی خود بر سر خودمان آوردیم.
برای اختالل که امروزه بخش بزرگی از جهان  ردیگیمنمونه و مثال دیگر برمن نتیجه 

. این دیدگاه به جای آنکه یک جور تجلی ندینمایماسراییل را نکوهش  هانیفلسطخودکشی 
منطق اخالق است:  ساختخوشهست) باشد یک فرآورده  گمانیب(هر چند  زیستیهودیاز 

یل خوبی دلاینکه بد کردار نیستند مگر  آنقدر هاآن بنابراینساخته شده،  هاآدماز جمعیت 
ی گواهی انتحاری فلسطینی بایست گذارانبمبافراط بنابراین برای این کار داشته باشند. 

اندیشیدن  که این گونه کشاندیمه تکن افراط اشغال اسراییل باشد. برمن توجه ما را به این
پیوند داده شده است.  هاینازخمیرمایه آن شده که اسراییل بارها در نشریات اروپایی با 

اشاره کرده  ١رشویتزکه د واقعیت آن چیزی استاست.  امقایسه بی معناین  هر چند) ۳۳(
، ربه معیارهای باالتری از حقوق بشاعتقاد راسخی اینکه هیچ ملت دیگری با در طول تاریخ «

برای انجام  یترسخت، کوشش گناهیبتری به امنیت غیرنظامیان حساسیت بسیار بیش
چنین ، با بودهطالب خطر باالتری برای صلح  قانون داشته یا چهارچوبعملیات در 

اسراییل هنگام به کارگیری خشونت و  )۳۴» (روبرو نشده است. یاسهیمقاقابل یهاچالش
نکته باالتر آن را در نظر نداشته و  گاهچیهاز خودداری را نشان داده که نازی  یادرجه زور

از خود بپرسید چقدر احتمال داشت که  هیچ جامعه اسالمی نیز امروزه آن را در نظر ندارد.
همان خودداری را در کشتن یهودیان نشان داده اگر یهودیان اقلیتی بدون قدرت  هاینیفلسط

احتمالش به همان اندازه  ؟زدندیمبوده و دست به ترور انتحاری  هاآن یسلطهدر زیر 
  )۳۵احتمال به عرش رفتن محمد با یابویی بالدار است. (

                                                 
1. Dershowitz 



 
 
 

  پایان باور قلبی
 

 

١٦٦

» تمدن«هر چند در مفهوم داشته مخالفت تز هانتینگتون  به شدت بام چنین برمن ه
میان » هایدئولوژیابرخورد «ما  هاتمدنواقعی را نتوانسته جدا کند. به جای برخورد  ریمتغ

خواب گونه و اوهام که از جنگ جهانی نخست بر ضد  یهاحرکتلیبرالیسم و مکاشفات و «
 رسدیماین تشخیص و جداسازی معتبر به نظر  )۳۶(را داریم. » افتادهتمدن لیبرالی به راه 

 ینزدیکمجاورت و در  هاانسانولی بدون اهمیت. مشکل این هست که برخی از باورهای ما 
یمکه ما  ییهانهیگزادامه پیدا کند. جنگ یا گفتگو  تواندینمبا باورها و اعتقادات دیگر 

تضمین کند که همیشه ما همین دو گزینه را  تواندینم یزیچچیهیکی را برگزیده و  میتوان
  .خواهیم داشت

  :کندیم یبندجمعما را به زیبایی برمن وضعیت 
  

سخت  یهاشکست؟ نیاز به ددار ییهانهیزمشیپبه چه  تروریستی نیازچنین  شکوفایی

. نیاز به کمابیش کمبود ارادی هست روحیه و تصویر سیاسی در جهان اسالم

 نبود -نیز هستجهان  مردمبقیه از سوی  هاشکستدرباره این  یالیخیبکنجکاوی و 

 یخواهتیتمامکه  به وجود آیدما در  یداورشیپاین ا ت دهدیمکه اجازه کنجکاوی 

نیاز به  هم چنین رسیده باشد. ایتازهبه اوج  خواهیتمامیتحتا اگر  شدهسرکوب

ساده  هاینمونهاز آن  - وجود خواهد داشت واهی هایاندیشهدوزهای فراوانی از 

لوحانه باورهای قلبی در جهان خردمندانه که با ناتوانی خویش برای درک واقعیت جرقه 

را در گام نخست بزند... ما نیاز به نادانی کوته اندیش درباره  خواهتیتمام هایجنبش

 هایدلخوریدیگر جهان داریم. ما نیاز به  هایبخشدر  شیاندروشن هایجریان

احمقانه امریکا داریم. ما به چیزهای بسیاری نیاز داریم!  یهایزنالفاحمقانه اروپا و 

هر چیزی که برای این  -ندارد  روشن است که هیچ کمبودی وجود به طور کاملولی 

  )۳۷. (شودمیرشد این تروریست نیاز است به فراوانی یافت 

  
ما برای رسیدن به این لحظه نیاز به چیزی دیگری نیز داریم. ما نیاز به  میگویمولی من 

ی باصول مذهبی که بر بیشتر جهان پیشرفته سایه انداخته نیز داریم که نان مقدسی از 
فقط  گراییاسالم برمن یهالیتحل. بر خالف سازدیمسوادی، نادانی و خشونت انتحاری 
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پاداش  و تمنا و طلب سمیلینهنیست. میان  خواهتیتمام ییگراپوچآخرین بوی و حال و هوای 
ویران کرده  یاهسته یهابمبجهان را با  توانندیم گراهااسالمفراطبیعت تفاوت وجود دارد. 

در پرتو  هاآن هابینیجهاننداشته باشند زیرا هر چیزی در  ییگراپوچاحساس گناه و هیچ 
بسیار  هانآ، این موضوع برای گراهااسالم. با توجه به این باور ابدییمبهشت تغییر شکل 

ق کودکان حتا تشوی و نوگرایی را در هم بکوبند. تهیمدرنمنطقی است که هر جا که بتوانند 
برای عملیات انتحاری تا زمانی که در راه رضای خدا باشد از سوی زنان مسلمان منطقی 

که به جای بهتری خواهند رفت. خدا نه تنها بی  دانندیمادگی مسلمانان مذهبی به ساست. 
 یجهان نجپررمرگ  ازنهایت قدرتمند است بلکه بی نهایت دادگر نیز هست. پس چرا نباید 

 دیمنخرد یهاذرهکه آخرین نیز هست  ی؟ اصول عقاید دیگرو خوشحال بودشاد گناه کار 
 آن یهانمونههر چند اسالم بدون شک یکی از بهترین  ،دیزدایمیک جامعه  مان درگفترا از 

  .است
  

در کل نقش اسالم یا دین نسبت  تا دهندیمبیشتر ترجیح  هاسکوالر جوامعتعیین ویژگی  در
بر این اساس مردم در گام نخست بر مبنای  .دهنددر درجه دوم اهمیت قرار را به سیاست 

تن با متناسب ساخهای سیاسی انگیزه گرفته و سپس بنیادی دینی برای دلبستگیبهره و 
بسیاری را دید که رهبران سیاسی  یهانمونه توانیمهیچ شکی  . بدونکنندیموضعیت پیدا 

کنم  (گمان اندشدهیا حتا بدبینانه به دین متوسل  انهیگراعملبه دالیل به طور کامل 
ی ولی نباید از این موضوع درس نادرست نخست وزیر پاکستان مثال خوبی باشد). ١ضیاءالحق

شد. گذشته از پیوند و متصل شده با چیزیکه به  کندیمگرفته شود. یک اهرم وقتی کار 
شخصی باید به خدا اعتقاد داشته باشد تا سخن گفتن از خدا اثربخش بشود. افزون بر  هانیا

بزرگی از مردم خویش را تبدیل به بمب  یهاتودهکه هرگاه  دانمیماین آن را کمابیش بدیهی 
راوانی فمیدان مین کردند (مانند  یسازپاککرده یا کودکان خویش را داوطلب استفاده در 

تنها  تواندینم هاآن) اصل بنیادی در پشت کردار ۳۸عراق) ( -این کنش در جنگ ایران 

                                                 
1. Zia ul-Haq 
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ا ب زیبرانگجنجالاثر همان نشانه و شهادت  اشتیاقبگویم که  خواهمینمسیاسی باشد. 
، ولی مگر اینکه کندیمتصور اش واپسین کنشاین برای را ندارد که شخص اهمیت سیاسی 

اره رخدادهای به ویژه درب -چیزهای باورنکردنی درباره این گیتی باور نداشته باشدشخصی به 
نان کردار مسلما از این دست نماید. کرداریاحتمال کمی دارد که خود را درگیر  -پس از مرگ

ینماسالم  یهایژگیوو رواداری شایع رفتارشان در جهان اسالم را هیچ چیزی مگر افراطی 
  توضیح دهد. تواند

بسیاری از مسلمانان آیا امکان آرامش واقعی بر روی زمین وجود به باورهای  توجهبا 
تنها چیزی است که مانع و سدی برای جنگ  گرااسالم یهادولتآیا ضعف نسبی  دارد؟

نویدبخشی به چنین  یهاپاسخ متأسفانه؟ شودیممستقیم میان اسالم و جهان غرب 
 نیترنییاپپیداست رسیدن به حتا به دشواری دست یافتنی است. آن گونه که  ییهاپرسش

ود ا خماگر چه  .لیبرالیسم در اصول عقاید اسالمی به طور کامل خیال واهی است یهادرجه
هودی به طور یکسان منبع بزرگی از نارواداری آسمانی چه مسیحی چه ی یهاکتابکه  میادهید

هر چه  -آشکار این روزهای اسراییل  اسکانآگوستین گرفته تا عملیات  یهانوشتهاز  -است 
چه  ستکار سختی نی !خوب یهاکتابدر این  عالی و بزرگی یهاکهیبارباشد باالخره یافتن 

. کشدیمرا پیش  هااستداللضد  در تفسیرهای یهودی که چهدر تفاسیر مسیحی و 
 توانندیمدر پیشگاه کامل خردمندی و نوگرایی زندگی کنند  خواهندیممسیحیانی که 

 باوحی!  چرندیاتبقیه گه داشته و به سادگی نعیسا بر روی تپه در انجیل متا را  یهاروضه
مصرف جهانی را نادیده بگیرند. این گونه که پیداست اسالم هیچ گونه راه نجاتی برای مورد 

ای امید البته، کورسوه .جهانی پلورالیستی زندگی کندکسی ندارد که بخواهد با آرامش در 
زخم  : همان گونه که برمن اشاره کردهشودیمنیز دیده  هاتیموقعترین تاریکحتا در گاهی 

وند ر رداللت بر این ترس دارد که لیبرالیسم غربی د مقدسخشکهمسلمانان  یهازبان
که  کندیمکه اشاره  -است » ساختن بندگی مسلمان دارخدشه«یورش به ذهن مسلمانان و 

) ۳۹. (هستند ریپذبیآسدر برابر آواز فریبای لیبرالیسم  هاانسانمسلمانان نیز مانند بقیه 
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ن حدس ای هاآنبدون شک ما باید چنین امیدی داشته باشیم. باری ویژگی باورهای مذهبی 
  که مسلمانان حساسیت کمتری نسبت به بقیه مردم جهان دارند. کشدیمرا پیش 

ر ژرفی بر بسیا یهادر گفتمان ما بنیاد میاکردهرا بررسی  هاآنبه دالیلی که برخی از 
ه سبب نکوهش غرب بیش لیبرال گرااسالموجود دارد. با احترام به  یریگجهینتضد چنین 

 هادخالتخودخواهانه و  یهاییکشورگشااز  یهاسدهبرانگیختن خشم جهان اسالم به دلیل 
 اتفاقی خاورمیانه، عرب ودیگر  یهایژگیوگرایش به نکوهش  ادگراهایبن کهیدرحالاست 

 دینمگر اصل مرکزی  شودیم جستجوی در هر جاییگویا مشکل  تاریخ اسالم دارند.
بدون . کندیم متمایزبه طور دقیق ایمان چیزی است که مسلمان را از کافر  لیو -مسلمانان 

ست بر ضد غرب غیرممکن اایمان بیشتر خشم مسلمانان حتا به صورت دقیق بیان کردن 
  .شودیمانتقام گرفتن که بسیار کمتر ممکن 

  
  

  ١غیرمعقول و مورد عجیب نوام چامسکی یگراچپ

  
سپتامبر ربط زیادی به اسالم نداشته  ۱۱ یهاورشیبسیاری از مردم متقاعد شده که  اینک

سیاست خارجی  یهاشکستبه ویژه  -و بیشتر به دلیل پیشه کثیف غرب است 
اده و د این موضوع یک تجلی باشکوه ویژهبه فیلسوف فرانسوی  ٢ژان بودیار. متحدهایاالت
یمته و فاست. او فراتر ر آمریکایی» برتری«که تروریسم پیامدی ضروری از  کندیماعالم 

  چنین ویرانی به سراغ ما خواهد آمد:سرانجام که وارم بودیم امیدپنهانی که ما  دیگو
  

 توقع بیھم ، ولی ما چنین کردند هاآنبگویم که  توانیممیدر هنگام سختی و تنگنا 
، گسترش دادبه این درجه تا وضعیت را قدرت جهانی  یقبضه... زمانی که بودیمن

                                                 
1. Noam Chomsky 

2. Jean Baudrillard 
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جود دارد ووکرات کارکردها دستگاه تکن پیرامون یترسناک هاینگرانیزمانی که چنین 

چه راه دیگری غیر از  یابدنمیجایگزینی از اندیشیدن مجوز  هایشکلزمانی که  و

عینی تقاص . این خود سیستم است که شرایط ماندیمباقی  تروریست جابجایی موقعیتی

دیگر ایدئولوژی در در اینجا  -ترور است  هیعل... این ترور بر آفریندمیوحشیانه را 

پشت آن قرار نگرفته است. در این هنگام ما بسیار فراتر از ایدئولوژی و سیاست قرار 

را  توان یهمهناگهان بر آن استوار است  هابرجاین که  یینیرو آنکه... مانند ایمگرفته

 بر متکبرو قدرت زور  ؛ آن چنان که گویا اینیریپذانعطاف یهمه، دهدیماز دست 

همیشه الگو  و سعی : کوششدکنمیخالی را  به ناگهان میدان ،اثر فشار شدید کوششی

  )۴۰جهان است. (در  همتایب

  

موضوعی  یشیاندژرفاین  درکه  پنداشتیماگر کسی احساس بخشندگی داشته باشد شاید 
در ترجمه گم شده است. به هر حال من گمان کنم که احتمال بیشتری دارد که در اساسی 

آن جان بدر نبرده است. اگر بودیار ناچار بود در افغانستان زیر حکومت  فرانسویبرگردان 
 اشیآزادمحدودیت وحشتناک که  دیرسیمطالبان زندگی کند، آیا این اندیشه به ذهنش 

آیا تفریح در  ؟دارد» در جهانبودن  همتایبالگوی «برای  متحدهاالتیا» کوشش«ربطی به 
مرکز  یوالگلکه مظنونین به فحشا، زنا و دزدان در  -یک نیمه ویژه از هر مسابقه فوتبالی 

به » تیتروریسموقعیتی  جابجایی«به عنوان نخستین تندر  - شدندیمهر روز سالخی میدان 
د ر» ایدئولوژی«از  کمدستفراتر از سیاست باشیم ولی هنوز هم  ؟ شایدزدیماو ضربه 

  )۴۱. ایدئولوژی تنها چیزی است که دشمن ما دارد. (میانشده
را هم  سپتامبر ۱۱تر از بودیار رویدادهای رومیانهاز سوی دیگر اندیشمندانی بسیار 

. شاید یکی از مشهورترین این افرا نوام نندیبیممدهایی از سیاست خارجی امریکا چون پیا
دارد بیش  زبان یشناسروانو  یشناسزبانکه در  بنیادی میسهچامسکی باشد. وی افزون بر 

 او هم چنین با موفقیت ناتوانی از سه دهه از منتقدان سرسخت سیاست خارجی امریکاست.
 یاست. او هم چون یک مرد خبره اخالق به اثبات رساندهاز قدرت  یاصولی انتقاد لیبرال

ونت و خش یهاگونهمیان  -شده که بتواند  سیاسی وی مانع آن یهادگاهیدپدیدار شده که 
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ی تمایزهای بسیار ابتدایی اخالق - هاخشونتبه کار گیرنده این  یهاانسانگوناگونی آماج 
  .قائل شود

هنوز آوار مرکز هنگامی منتشر گشت که که  ۹-۱۱چامسکی در کتاب خودش به نام 
که فراموش  دیگویم، به ما شدیمآن بلند  یهارانهیوتجارت جهانی جمع نشده و دود از 

ین . در اثبات ااست» خودش یک دولت پیشگام در تروریست متحدهایاالت«نکنیم که 
که  یهامیتحرکه شامل  آوردیمرا  آمریکاییسخن او فهرستی از کردار ناشایست 

مباران انجامیده و ب» شاید به مرگ نیم میلیون کودک«بر عراق اعمال کرده که  متحدهایاالت
سودان که بعید نیست شرایط را برای در  ١میالدی) واحد داروسازی شفا ۱۹۹۸( ۱۳۷۷سال 

دیگر  درمانقابل یهایماریب و ایماالرسل، بی گناه بر اثر  یهایسودانهزار تن از  هادهمرگ 
یمرا ترسیم  ٢خالقیا همسنگیخط و تردید  بدون درنگدر اینجا چامسکی  آماده ساخت.

در  نددبو مفعول هاآننورسته  یهاشاخهبار در تاریخ نوین، اروپا و  نینخستبرای : «دینما
 یهانیمسرز که به طور پیوسته درانجام گرفت و بدی  خشونتاز  یاگونه ،نمانیسرزمخاک 

  )۴۲.» (ندکردیم اجراآن را  ،دیگری
یمسکی در این مورد دمدمی است اشاره شود که چقدر اندیشیدن چام آنکهپیش از 

کنم چون این نقطه نظرات این ویژگی را دارند که  دییتأبسیار از نقطه نظرات وی را  خواهم
برای  دهمتحایاالتشکی نیست که  بی ربط است.به این موضوع هم مهم و هم به طور کلی 
از خاک خودش. از این  فراوانی بدهد، چه در خاک خودش چه بیرون یهاکفارهجبران باید 

. برای تولید این معجون شودینمجنبه برای پذیرفتن تز چامسکی مشکل و دشواری دیده 
ده و قرن س ما از بومیان امریکا به اضافه چند یکشتارجمعرفتار  دهشتناک در خانه، با آغاز از

مرگ رایش  یهااردوگاهبه همراه عدم اجازه ورود به پناهندگان یهودی گریخته از  یداربرده
دیکتاتورهای دوران نوین و آمریکاییان با  یهایهمدستسوم، آمیخته با فهرست بلندباالیی از 

کلمبیا و  بمب باران هانیا، به هاآنسپس بی اعتنایی به زیرپا گذاشتن حقوق بشر از سوی 
شار مضای پروتکل کیوتو برای انتاعدم  هانیارا افزوده و سپس در باالی همه  پنتاگونمدارک 

                                                 
1. Al-Shifa pharmaceuticals plant 

2. Moral equivalence 
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 وانید اطاعت از احکام ردزمینی و  یهانیمپشتیبانی از ممنوعیت ، رد یاگلخانهگازهای 
  باید بوی مرگ، ریاکاری و باروت تازه بدهد. را باید افزود. نتیجه ١یفریک یالمللنیب

، شکی در این میادادهکردار بسیار وحشتناکی را در گذشته انجام  هاییکایآمرما 
انجام خواهیم داد. هیچ یک از مواردی  ینیست. بدون شک در آینده نیز کردارهای وحشتناک

دفاع از  لقی شده یا به عنوانت هاتیواقعنباید به عنوان نبود این  امنوشتهکه در این کتاب 
ی به غرب یهاقدرتمواردی بسیاری هست که  است. زیانگنفرتعملکرد دولت که آشکارا 

راف کوتاهی در اعترا جبران کنند. افزون بر این  هاآنبه ویژه باید  متحدهایاالتطور کلی و 
یماعتبار ما را در جامعه جهانی سست خواهد کرد. ما  هاسالبه کردار نادرست در گذر 

خشم شدید چامسکی را نیز حس کنیم در همان  اعتراف کرده و حتا هانیا یهمهبه  میتوان
وی از وضعیت کنونی ما در جهان یک شاهکار از بی  لیوتحلهیتجزحال نیز متوجه باشیم که 

  بصیرتی اخالقی است.
کنش  چامسکی یهاگفتهداروسازی شفا: مطابق  یکارخانهباران  برای نمونه بمب

 ۱۳۷۷تون در مرداد نلیکارتکابی توسط دولت  سپتامبر در مقایسه با عمل ۱۱بی رحمانه 
رنگ و لعابی ندارد. اکنون اجازه دهید چند پرسش بسیار  میالدی) ۱۹۹۸ اوتخورشیدی (

لیک فته است: دولت امریکا هنگام شرا نادیده گر هاآنابتدایی مطرح کنیم که گویا چامسکی 
این کارخانه مشغول تولید چیست؟ نابودی یک  کردیمکروز به سودان فکر  یهاموشک
شیمیایی که در دست القاعده است. آیا دولت کلینتون نیت نابودی  یافزارهاجنگسایت 

نه. آیا  بود؟ هایسودانهزاران کودک سودانی را داشت؟ نه. آیا آماج ما کشتن هر چه بیشتر 
شاید اعضای  میکردیمما گمان اینکه کوششی برای کشتن حتا یک تن را داشتیم؟ نه مگر 

درباره اسامه  ییهاپرسشحضور داشته باشند. پرسیدن چنین  ساتیتأسدر  شبمهینالقاعده 
  .سازدیمدیگری روبرو  یهاپاسخبن الدن و نوزده هواپیماربا ما را به طور کلی با 

چامسکی در مسیر همسنگی اخالقی داشته و از  یرودنبالهاگر تمایل و گرایشی به 
شفای  یکارخانهبمب باران  میتوانیمانسانی را نادیده گرفته  یهاتینقش ن میخواهیم

                                                 
1. International Criminal Court 
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ی حتا دارای پیامدهایم نداددر سودان انجام کارهای فراوانی که سودان را فراموش کنیم زیرا 
 ۱۹۹۸ اوتخورشیدی ( ۱۳۷۷پیش از مرداد  که ییهاپولدرباره خوراک و  .بود یتربزرگ

 غوطه خوردنتنها با  گفت؟ توانیمنیفتادیم چه  هایسودانهرگز به فکر دادن آن به میالدی) 
 کودک را کشتیم (یعنی نجات چه تعدادپیرامون وضعیت سودان نادانی شادی ناشی از در 

 جایدر سودان تا  ریوممرگجلوگیری از اولویت خود اگر ما، همگی بدون شک  ندادیم)؟
 هاآنو نجات داده  کشتیمرا  هاآنکه  ییهایماریب، افراد بی شماری از میدادیمقرار ممکن 

را به خارطوم  تینخوشاز مردان و زنان  ییهاگروه میتوانستیم. دادندیمبه زندگی ادامه 
برای هر آیا اطمینان پیدا کنیم.  هایسودانتا از بسته شدن کمربندهای ایمنی توسط  فرستاده

بر  م؟، مقصریمیاندادهکنشی انجام که برای جلوگیری از  یریشگیپقابلجراحت و مرگ 
و  مثال میزندرا  یاکنندهقانعفیلسوف موردی  ١پیتر آنگر اساس یک دیدگاه، شاید باشیم.

است  یاسکهصرف بشود  هاانسانما راه مطلق بقای در هر راهی غیر از  یاسکهاگر  ،دیگویم
) شاید ما مسئولیت بسیار بیشتری ۴۳آن را رنگین کرده است. ( یاگرسنهکه خون کودکی 

ه آن اندیشیدن دربارآماده گویا از افراد  یبسیارآنچه نسبت به داریم برای وضعیت جهان 
  .کندینمچنین استداللی . به هر حال چامسکی هستند

 دیدگاه وی را به خوبی جمعبزرگ چامسکی  کنندگانشیستایکی از  ٢ایندهیتا روی
  بندی کرده است:

  
اخالقی خودداری یکسان از داوری درباره خودش با معیارهای  متحدهایاالتدولت 

دن جا ز گیردمی... ترفندی که به کار کندمیدرباره دیگران داوری  هاآنکه با  کندمی

در کشورهای  اشخیرخواهانه هاینیتخودش به عنوان غول خیرخواهی است که 

را وارد  هاآن کوشدمیکه  ریزدمیهم  در هابومی هاینقشهبه وسیله  یبیوغربیعج

را آزاد سازد، که راه  هاآنرا مدرن سازد، زنان  هاآنجامعه  کوشدمیبازار آزاد کند، 

                                                 
1. Peter Unger 

2. Anudhati Roy 
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به خویش حق و آزادی قتل  متحدهایاالتدولت گذارد...  هاآننجات را در پیش پای 

  )۴۴بخشیده است. (» به خاطر خوبی خودشان«و کشتار افراد را 

  
 گذشته شگفت هانیاهستیم. از » غول خیرخواه«همان  تما درس هاجنبهی از رولی در بسیا

 ناتوان هستند. چیزیآن  دیدناز باهوشی مانند چامسکی و روی  یهاانسانانگیز است که 
که در اینجا نیاز است دستگاه و معیاری برای تشخیص اخالق میان مردانی مانند اسامه بن 
الدن و صدام حسین با جورج بوش و تونی بلر است. تصور اجزای چنین ابزاری سخت 

  بنامیم.» ١نقصیب افزارجنگ«آن را  میتوانیمنیست. 
  
  

  »جانبی یهابیآس«و اخالق  نقصیب افزارجنگ

  
در هنگام نبرد  میکنیمتوصیف » نقصیب افزارجنگ«عبارتی را که با حسن تعبیر به عنوان 

. برای به دست آوردن درکی باشدیمفناوری ما قدرت و دقت  هاتیمحدودنتیجه مستقیم 
هر کدام از  نقصیب افزارجنگاز این گونه بودن آن تنها باید تصور کنیم که با به کار گرفتن 

از هر  دادیمهایی که اجازه افزارجنگ - گشتیمنبردهای اخیر ما به چه شکلی پدیدار 
ور را به ط یاژهیو ا گروهی ، شخصهاآنبدون آسیب رساندن به دیگران یا اموال  یافاصله

 طلبلحصبا چنین فناوری چه ممکن بود انجام دهیم؟ افراد  موقت ناتوان کرده یا بکشیم.
یم، به کار گرفتن آن را رد روندیمپایین و باال ما علیرغم گوناگونی هیوالهایی که در جهان 

، افرادی که در یکشتارجمعگران کودکان، آزارگران و سادیسم  و شکنجه: قاتل کنند
جستجوی ژن درست، تربیت درست یا اصول عقاید درست هستند، بعید بتوانند در صلح و 

 ییجولحص دربارهدیگر چند موضوع دیگر  یهابخشزندگی کنند. در  هاانسانصفا با بقیه 
و پیچیده در اصول جزمی  رسدیمزیرا از دیدگاه من بسیار غیراخالقی به نظر  -خواهم گفت 

                                                 
1. The perfect weapon 
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نیستیم.  طلبصلحو  جوصلحولی بیشتر ما  -متعالی به دست ما رسیده است ییگرااخالق
 کندیم روشندرنگ  یالحظهگزید.  میبر خواهرا  افزارجنگبسیاری از ما به کار گرفتن این 

را به درون اخالق شخص بزرگی  یپنجره تواندیم یافزارجنگکه استفاده شخص از چنین 
  بگشاید.

یا  دنالبنبه هر گونه مقایسه سطحی که میان جورج بوش و صدام حسین (یا اسامه 
افرادی مانند روی و چامسکی یا در  یهانوشتهدر  -هیتلر یا کسان دیگر) انجام گرفته 

توجه کنید. شخص جورج  -درس در سراسر جهان آزاد یهاکالسعربی یا در  یهارسانه
را به کار ببرد؟ آیا وی  نقصیب افزارجنگچگونه ممکن بود بوش در جنگ اخیر با عراق 

ما علیل یا کشته شدند؟ آیا  یهابارانکه بمب  دادیمهزاران غیرنظامی عراقی را هدف قرار 
ممکن بود که چشم دختر کوچکی را از حدقه در آورد یا بازوهای مادران عراقی را قطع کند؟ 

رای این لیلی برا ستایش کنید خواه نکوهش، هیچ د -یا خود شخص  -خواه سیاست این مرد 
کاربرد لی حمایت و پشتیبانی کند. و گناهیبیک  گمان وجود ندارد که وی حتا از کشتن

هیتلر با آن ممکن  ؟چگونه بود نقصیب افزارجنگاز  الدنبنصدام حسین یا اسامه احتمالی 
  دیگری از آن داشته باشند. یهااستفاده هاآنبود چه کند؟ بعید نبود که 

در یک سطح از رشد اخالقی قرار  هافرهنگ یهمهزمان آن رسیده که بپذیریم 
ولی آن گونه که پیداست اگر  دیآیمبه شمار  خالف مصلحتیبسیار ی این سخنالبته ندارند. 

نیستند به طور عینی درست  مادیگفته شود که همه جوامع به طور یکسان دارای منابع 
به صورت زیر تصور کنیم: همه جوامع بتوانیم اخالقی خود را  یهاتفاوت. شاید حتا است
فراوانی در این بخشش نقش  یهاز. چینیستند اخالقی یھاثروت درجه یکسانی از دارای
وارد در جایی که این م -دودی برابری اجتماعی ثبات سیاسی و اقتصادی، سواد، تا ح دارند.

به  دست زدنبرای  یآورالزامدالیل گرایش به یافتن  هاانساندچار ضعف یا کمبود است 
اخیر شواهد فراوانی از رشد  یهاسال ینهیشیپ دارند. هم دیگربا رفتارهای ناجورتر و بدتر 

 اهآنارائه کرده و هم چنین شواهدی درباره تغییری اخالقی منطبق با  هاجبههما در این 
 تواندیممیالدی)  ۱۸۶۳خورشیدی ( ۱۲۴۲. دیداری از نیویورک در تابستان کندیمفراهم 
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؛ شدیمجانی اداره  و ولگرد کارخالف یهاگروهاین شهر از سوی  هاابانیخروشن سازد که 
یمپیوسته بدون دادگاه محکوم شده و سوزانده  ،سفیدپوست داربردهلک ام بدونسیاهان 

سده نوزدهم  هایورکیوینبسیاری از با معیارهای کنونی شکی هست که  آیا هیچ .شدند
ز رشد ا ترعقب؟ این ادعا که فرهنگی نزدیک به صد و پنجاه سال اندبودهمیالدی وحشی 

 در واقع میامودهیپما در همان مدت چه راه درازی را اینکه به  توجهاجتماعی ما قرار دارند با 
خورشیدی  ۱۲۴۲ یهاسال یهاییکایآمر. اکنون تصور کنید یک انتقاد وحشتناک است

. کردندیمدست پیدا  یاهستهشیمیایی، بیولوژیک و  یهابمبمیالدی) به  ۱۸۶۳(
  وضعیتی است که ما در بخش بزرگی از جهان توسعه یافته با آن روبرو هستیم.کمابیش این 

 ۱۹۶۸خورشیدی ( ۱۳۴۶در سال  ١در مای لی هاییکایآمربه شرارتی توجه کنید که 
  دست یازیدند:به آن میالدی) 
  

سربازان در ساعات آغازین با بالگرد به دهکده منتقل گشتند. بسیاری از سربازان در 

را هدف  هاانسانهمان حالی که پراکنده شده آغاز به کشتار کردند هم جانوران و هم 

ه نشده و در سراسر ددی هاگنگاز وجود ارتش ویت  اینشانه. هیچ کشتندمیقرار داده و 

شلیک نشده ولی افراد به انجام وظیفه مشغول  ٢چارلیوهان گر از ایگلولهروز هیچ 

 را کشتند. هاآنسوزانده شد. به دختران و زنان تجاوز شده و سپس  هاخانه یهمهبودند. 

 هانآ هایدستسربازان با چاقو به واژن زنان فرو کرده و شکم برخی از زنان را دریده یا 

 دریده هاآن هایشکمرا کندند. زنان بارداری بودند که  هاآنرا قطع کرده یا پوست سر 

و کشتار با شلیک گلوله یا  یجمعدستهشده و در حال جان کندن بودند. تجاوزهای 

تن در یک زمان پیر  هادهانجام گرفته بود.  یجمعدسته هایاعدامسرنیزه انجام گرفت. 

 ۵۰۰ند. نزدیک به چهار ساعت و جوان و بچه، زن و مرد در گودالی با تیربار کشته شد

  )۴۵روستایی کشته شدند. (

  

                                                 
1. My Lai واقعهای در روز ١۶ مارس ١٩۶٨ ميالدی، در جريان جنگ ويتنام بود که طی آن ٣۴٧ تا ۵٠۴  کشتار مای الی

 .شهروند غيرنظامی جمهوری ويتنام جنوبی توسط سربازان واحد گردان سوم تجسسی ارتش آمريکا به قتل رسيدند

2. Charlie Company 
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ی ول دارد. موجود انسانی چقدر گنجایشکردار بد در دست زدن به که  دیگویماین ماجرا 
این هست که این خشونت بی بندوبار ما  سازدیمما را متفاوت از بسیاری از دشمنان  آنچه

از شرم برای ارتش  یانشانه. کشتار مای لی به عنوان سازدیمرا لبریز از هراس و انزجار 
از رفتار برخی هم  آمریکاییسربازان حتا در همان زمان نیز . شودیمامریکا به یاد آورده 

بالگردهایی که به  یهاخلبانبودند. یکی از  مانده با وحشت مات و مبهوتقطاران خود 
تن ت از کشصحنه رسیده بود به زیردستان دستور داده بود که اگر سربازان خودی دس

ما آشکارا گ به عنوان یک فرهن )۴۶شلیک کنند. ( هاآنروستاییان برندارند با تیربار به 
پی . میادادهبی گناهان رشد و توسعه بزرگی عمدی رواداری خویش را در شکنجه و کشتن 

  .، کار بدی نیستانددهینرسبه این درجه که بیشتر مردمان این جهان به این بردن
هر گونه واقعیت و حقیقتی ، داشته باشدوجود  شناختبرای  ییهاتیواقعهر جا که 

به یک  هاآنیا کشف نکرده را  هاتیواقعاین  هاانسان یهمه زمانهماست:  یقطعیک چیز 
که در  تاساندیشیدن  مراتبسلسهکوتاه در  یگامبه نوعی آن  دییتأ. کنندینمدرجه درک 

درست  یهاپاسخلیبرال قابل پذیرش نیست. خواه  یوشنودهاگفتکنونی در بیشتر زمان 
 یا بدتری بهتر یهاراه، ی نادرستهاپاسخوجود داشته باشد خواه  مهم یهاپرسش رایب

فتن برای به کار گر بهتریو  بدتر یهاراهوجود داشته و  ییهاپاسخ رسیدن به چنینبرای 
از  میتوانیم چگونه کودک را در نگر بگیرید: به عنوان یک نمونه و مثال پرورش .هاآن

را یک عضو شاد و مسئولیت  هاآن میتوانیممراقبت کنیم؟ چگونه  هایماریبکودکان در برابر 
وجود  هاپرسشخوب و بدی برای این دست  یهاپاسخبدون شک  پذیر جامعه بار بیاوریم؟

ینمو اصول عقاید آن را متجلی نخواهند ساخت.  هافرهنگ یهمهبرابر لی به طور داشته و
ه ژیوآماج  یکپاسخ درست به هر پرسشی وجود دارد یا رسیدن به  یککه همیشه تنها  میگو

هینه ، دامنه راهکارهای بما در نظر داشتن ویژگی و اختصاصی بودن جهان . ولی باتنها یک راه
ذا شاید بهترین غدر حالی که  در برابر هر مشکل و دشواری به طور کلی محدود خواهد بود.

و هر فرهنگی که خوردن سنگ -سنگ بخوریم  میتوانینمما برای خوردن تنها یک غذا نباشد 
ج خواهید رن را تبدیل به فضیلت یا یک اصل دینی نماید به شدت از تغذیه (و درد دندان)
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کشید. پس برخی از رویکردها به سیاست، اقتصاد، دانش و حتا معنویت و اخالق به طور 
 بودن) »بهتر«رویکردهای دیگر خواهد بود (با هر معیاری مورد قبول از عینی و واقعی بهتر از 

واقعی در شادی انسان خواهد به تفاوتی به طور مشخص و این مورد در اینجا  یبنددستهو 
  انجامید.

 روری ض رساختیزو  یا درک بستر مند و سیستماتیک به اخالقمانویکرد ساهر ر
ده چهاردهم سبربریت  و گرفتهخونبه شدت بسیاری از مسلمانان را با چشمانی  جامعه مدنی

ی فرهنگدالیل تاریخی و شک برای این موضوع  خواهد دید. بدوندر حال مقاومت  میالدی
ولی نباید  کردمالمت و نکوهش فالن یا بهمان را  توانیمنیز به اندازه کافی وجود دارد و 

این واقعیت را نادیده بگیریم که امروزه ما ناچاریم با کل جوامعی برخورد داشته باشیم که 
و  رویکردهای آنان به جرم ،یطلبجنگدر رفتار با زنان و کودکان،  -رشد اخالقی و سیاسی 

ت. از ما اس ترعقببسیار  -درباره آنچه مبنای ستمگری است  هاآنو به ویژه شم  جنایت
ه چنین نژادپرستانه به نگر برسد، ولی به هیچ وج بالقوهشاید این گفته، سخنی غیردانشیک و 

فته همانند این نیست که گوجه سخنی نژادپرستانه نیست چون به هیچ  کمدستنیست. 
برای تمایز و تفاوت وجود دارد. از سوی دیگر تنها به این  یشناسستیزشود در اینجا دالیل 

سازمند و  یاوهیشدلیل غیرعلمی و دانشیک است که دانش هنوز گستره اخالق را به 
ینی برگشته و اگر ما به زندگی غارنش را ببینیدسال دیگر  صد سیتماتیک توضیح نداده است.

نشیک و علمی دا یانانهیزبیتودیم سخنان دقیق و نب مشغول کشتار همدیگربا چماق بودیم و 
کنونی پی خواهد  یهاانیجردرباره اخالق برای گفتن خواهیم داشت. هر شاهد بی طرف از 

 و شیهایزشت، با همه دموکراتیک در جهان یهاپروژهمتمدن شده با میان نیروی  برد که
لمان مس یهادولتخونینی که شبه نظامیان مسلمان مرتکب شده یا در واقع  یهاخشونت

یا این  پنداردیماین گونه که پیداست چامسکی  هیچ شباهت و یکسانی اخالقی وجود ندارد.
  .زندیمخود را به آن راه تفاوت وجود ندارد یا 
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احتمال آن  شدیموضعیت برعکس  اگر درگیری اخیر در عراق را در نظر بگیرید:
در هنگام عملیاتی کردن زحمتی به خود داده و  ١نیروهای گارد جمهوری عراق چقدر بود تا
 یهاکشته برای به حداقل رساندنهمان دقت را  ٢رودخانه پتومک یهاکنارهدر تغییر رژیم 
ز ابا استفاده ما از سپر انسانی نیروهای عراقی  اینکه؟ احتمال بگیرند به کارغیرنظامی 

چقدر احتمال دارد که ما از سپر انسانی استفاده  وعملیات منصرف بشوند چقدر بود؟ (
خودش  شهروندان آمریکاییچقدر احتمال دارد که یک دولت آشفته و در هم شکسته  کنیم؟)
انتحاری فراخوان کند؟ چقدر احتمال دارد که سربازان عراقی برای کشتن  گذاریبمبرا برای 

ه کنند؟ یگر در یک پاسگاه بازرسی آمریکاییشهروندان  خودرویک یمسافران غیرضروری 
  باید در دفتر کل تصورات خود جا برای ستونی از صفرهای بگذارید.

ن یک نیت کشتمیان اختالف  دییتأ برایدر توضیح و دالیل چامسکی هیچ جایی 
» سمتروری«(و ما آن را  ردداپدر و مادر وی بر ممکن است که  یریتأثتوقع کودک به دلیل 

خص ش) و کشتن غیر عمدی یک کودک در کوشش برای دستگیری یا قتل یک مینامیم
مورد  ) وجود ندارد. در هر دومینامیم» جانبی یهابیآس«(ما این را کودکان معترف به قتل 

اخالقی فاعل، حقوقی یا حقیقی  شأنو هر دو مورد تراژدی است. ولی  شودیمکودکی کشته 
  بسیار قابل تشخیص است.

که دانسته قرار دادن زندگی یک کودک در خطر  د نیست چامسکی آن را رد کندیعب
در هر موردی غیرقابل پذیرش است ولی پر بدیهی است که این اصلی نیست که بتوانیم بر 

با وجود اقدامات احتیاطی  که دانندیم ٣ترن هواییآن تکیه کنیم. برای نمونه سازندگان 
 هاستگاهدبعید نیست که کودکی با یکی از این یک روزی یک جایی ایمنی سخت، باالخره 

 یهاچوب. هم چنین سازندگان دانندیم زکشته شود. این موضوع را سازندگان خودرو نی
، استخرهای شنا، نردهای توری فلزی یا یکیپالست یهاسهیکبیس بال،  یهاچوبهاکی، 

نیست  ن دلیلکمابیش هر چیزی دیگری بعید نیست که در مرگ کودکی دخیل شود. بدو

                                                 
1. Iraqi Republican Guard 

2. Potomac 

3. Roller coasters 
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ینمشاره ا» قساوت اسکی«اسکی به عنوان  یهاستیپکه به مرگ گریزناپذیر کودکان در 
یت . برای وی گویا نرسیدنخواهید موضوع این به چامسکی  یهاکتاب. ولی با خواندن شود

  مهم است.هیچ جایی ندارد، تنها تعداد 
به خوبی مسلح شده بدنیت  یهامیرژکه بیش از این  میکنیمجهانی زندگی امروزه در 

ناقص کردن یا  -جانبی  یهابیآس، نقصیب افزارجنگیک  تحمل کند. بدون تواندینمرا 
همانند و مشابه ای بر  یهارنجغیر قابل اجتناب است. درد و  - گناهیب یهاانسانکشتن 

، روندهای هاکیوتیبیآنتبیشتری فرود خواهد آمد زیرا ما خودروها، هواپیماها،  یهاانسانسر 
درباره اخالق به نتایجی  میخواهیمنداریم. اگر  هاپنجرهعالی برای  یهاشهیشجراحی و 

 میتوانینم -کنیم که فرد یا اجتماعی در آینده چه خواهد کرد  ینیبشیپو هم چنین  -برسیم 
  )۴۷را نادیده بگیریم. هر جایی که باید به اخالق توجه شود، نیت همه چیز است. ( هاتین

  
  

  هدر دادن منابع پر ارزش

  
تنها  تواندینمکه دشواری و مسئله تروریسم اسالمی  اندگفتهاری از مفسران خاورمیانه یسب

شونت خ یهاشهیر. زکریا نوشته که شود فروکاستبه باور و اعتقادات مسلمانان مذهبی 
مسلمانان نه در اسالم بلکه در تاریخ اخیر عرب خاورمیانه نهفته است. وی اشاره کرده که 
نزدیک به پنجاه سال پیش جهان عرب در باالی مدرنیته و تجدد قرار گرفته بود و سپس به 

 یاهدولت. بنابراین دلیل واقعی تروریسم به سادگی غلتدیمبه عقب  یزیآمفاجعهطور 
است که بیشتر جهان عرب از آن زمان به این سو زیر سلطه آن است. مشکل و  یاخودکامه

توانایی بیرون کشیدن  )۴۸» (ثروت است نه فقر.« دیگویمدشواری همان گونه که زکریا 
یگراننعربی را به طور کامل در برابر خواست و  یهادولت نیرزمیزپول به طور مستقیم از 

 یرآوجمعاست. همان گونه که روشن گشت عدم نیاز به  مردم خود غیرمسئول ساخته یها
نتیجه چیزی است که هم اکنون  مالیات قدرت حاکم را به شدت منحرف ساخته است.

یاسی. سست اقتصادی س ثروتمند سرکوبگر با بنیادهای لرزان و یهامیرژ -میکنیمهده مشا
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فست  -هنگامی که تنها تولیدات آن  شتهدستاوردهای اندکی داو غیر سنتی نیروهای مدرن 
  .شودینمکه آن هم به درستی به کار گرفته  -های پیشرفتافزارجنگفود، تلویزیون و 
اسالمی  ییاادگریبناگر یک دلیل بزرگ برای پدیدار شدن «زکریا،  یهاگفتهبر طبق 

) ۴۹» (وجود داشته باشد، شکست و ناکامی کامل نهادهای سیاسی در جهان عرب است.
 ول عقاید اسالماصمشکل است زیرا » پدیدار شدن بنیادگرایی اسالمی«. ولی من مطمئن نیستم

خطری برای هیچ شخصی  ١بنیادگرایی دین جین مشکل و دشواری است. پدیدار شدن
یمغیرقابل کنترل جین در سراسر جهان و ترویج گسترده  پخشنخواهد داشت. در واقع 

را کشاورزی  یهافرآوردهوضعیت ما را به شدت بهبود بخشد. بعید نیست که بیشتر  تواند
، کشندیمنبا تقوی جین به طور کلی هیچ جانداری را پیروان از دست بدهیم ( هاآفتبه علت 

انتحاری یا با تمدنی  یهاستیترورحاصره از جمله حشرات) ولی در عوض خود را در م
  .خود را به طور کامل به کوری بزند ییهاکنشچنین که در برابر  میانشدهمحاصره 

واقع به شدت ضد خودکامه گرایی است چون پیروی  که اسالم در کندیمزکریا اشاره 
است که او بر طبق قانون خدا حکومت کند. ولی همان گونه که از یک حاکم زمانی واجب 

و نیروی  لیپتانساستبداد و خودکامگی  معمول یهاوهیش کار ودستوراز شمار اندکی  میادهید
که  شدیاندیمزکریا ها باز این یهمهوجود . با دارند »قانون خدا«از پیروی  یبیشتر یبالقوه

  درباره اصالح دینی نابجاست: یدیتأکهر 
  

به را سرشت واقعی اسالم از  چندانی یهاسرنخاست که کاوش قرآن حقیقت این 

» سرشت اسالم«درباره  پرجنجال و پر سر و صدابا اظهاریه  ...مشکلددهینمدست 

 کنندیمبیان  آن را هاکتاباین است که اسالم مانند هر دین دیگر چیزی نیست که 

بنیادگراها را به دست فراموشی  یرجزخوان. دنسازیمبلکه چیزی است که مردم آن را 

 کندینم دییتأ هامسلمانبیشتر  یروزمرهشیوه زندگانی اقلیت هستند.  هاآنبسپارید 

  )۵۰. (استبه طور ذاتی ضد غرب یا ضد نوگرایی  یدین ندیشهین ااکه 

  

                                                 
1. Jain 
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زکریا کلید نجات عرب نو و مدرن شدن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  یهاگفتهطبق 
همان گونه که  دینمایمر به رفتن به سوی لیبرالیسم و این موضوع اسالم را ناچا -است 

مسلمانی که در امریکا، کانادا و اروپا  یهاونیلیموی چنین راهی رفت. به مسیحیت در غرب 
راهی را برای « دیگویمارائه کرده و ای این موضوع به عنوان مدرک برزندگی کرده را 

) شاید ۵۱.» (دانافتهی ییجونهیکبدون مخالفت با پیشرفت و پرهیزگاری بدون  پرهیزگاری
از جزییات  زکریا برخی میادهیدوجود این همان که  از واقعیت در این گفته پیدا شود با ییهارگه

، همه امکرده. اگر، به صورتی که در سراسر این کتاب استدالل ردیگیمدردسرساز را نادیده 
 اگر برای مثال -باشد  وجود داشته تواندیمدیگری نیز  در جاهایچیزهای خوب دین 

گفتگو شود بدون ادعا  هاآنو درباره پرورش داده شده  تواندیممعنوی و اخالقی  یهاتجربه
 یهاتیفعالآنگاه بقیه  -چ آگاهی از آن نداریمکردن درباره دانستن چیزهایی که آشکارا هی

نمایشگر به هدر دادن زمان و انرژی است. به تنها در بهترین حالت  هاانسانمذهبی ما 
 نیتریورفانجام نخواهند داد زیرا باور دارند که  هاانسانکردارهای نیکی بیندیشید که فردا 

 یهاحرامجبار به رعایت حالل و ا ساختن مسجد یا کلیسای دیگری بوده یا هاآنوظیفه 
تصور  نادان. ییاهانسانبیمارگونه  یهاشهیانددرباره باستانی یا نوشتن تفسیر روی تفسیر 

؟ به آن شودیمخیالی بلعیده  کار توسط یک خدانیروی کنید همین امروز چند ساعت از 
از کار  هج دقیقنرا برای پ کشوریسامانه و سیستم تلفن  یاانهیرابیندیشید: اگر یک ویروس 

. باورهای قلبی گذاردیممیلیاردها دالر  سر به رفتهانسانی از دست  یهافرآورده بیندازد
که ارزش  کنمینم. من پیشنهاد اندختهیرمذهبی برای هزاران سال روزانه خطوط ما را در هم 

ه کروشن است شود. ولی در واقع  یریگاندازه اتتولید در حوزههر کرداری انسانی باید 
باید . ولی باز هم دیآیمشده به شمار تحلیلی نابودتجزیه و در چنین  هاانانسبیشتر رفتار 

مالی منابع انسانی (غارت سازمان یافته چه جیب گشادی برای  یهانیدتشخیص دهیم که 
 هاندیشکشور  یاز آزاد پس عهیشو روانی) دارند. شاهدان بازسازی عراق: صدها هزار عراقی 

که خون از سر و د را به باد زنجیر گرفتن. همان طور ؟ خوچه کاری را در سر داشتندانجام 
که کثافت از در و  ییهامحلهپر از چاله و چوله و  یهاابانیخ ، درختیریمی آن هاگرده
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در شهر مقدس کربال محل گرد آمدن و تجمع  برایپیاده کیلومترها راه را  دیباریمدیوارش 
. از خود بپرسید آیا این بهترین استفاده از کردندیم طیقرار گیری قبر حسین نوه پیغمبر 

بیش نبود. آب تازه و برق نایاب بود. مدارس  یارانهیو هاآن. اجتماع هاستآنوقت برای 
 هاانسانتا  دیکوشیمیک ارتش اشغالگر  هانیابود. افزون بر  شدهرانیو هامارستانیبو 

شتر ریاضت کشی و تالوت بیخردمندی را برای همکاری برای ساختن اجتماعی مدنی بیابد. 
  جا داشته باشد.پایین  یهاردهدر باید  هاآن یهاتیاولودر فهرست 

دین تنها رقابت در منابع و زمان نیست. در حالی که زکریا درست ما با ولی دشواری 
 -و بدون شک رویدادی فرخنده است -که دین در غرب بیشتر بی آزار رشد کرده دریافته 

دراز و بلندی است.  یهاچنگالکه دین هنوز دارای  کندیماز توجه به این موضوع کوتاهی 
در جهان مسیحیت  یهاختیر نیتریاهلهمان گونه که در بخش بعدی خواهیم دید حتا 

 راه برنامه تنظیم خانوادهبر سر  کنندیمسدهای غیرقابل عبوری را ایجاد هنوز ه توسعه یافت
در برابر ی منطق هایپزشکی و توسعه راهکار یهاپژوهش گرفته تا گیری از ایدزپیشبرنامه  و

تنها رقت  یازمانهعصر و در هر  هاانساندر بدبختی  یمسهچنین  داشتن و - موادمخدر
  منطق و خرد را رقم زده است. یهاشکستین ترانگیز

  
  

  ؟دیآیبرمچه کاری از دست ما 

  
باید تصور  آوردیمبرای غرب به وجود  مروزهاندیشیدن درباره اسالم و خطری که اهنگام 
 -ز است نیا سده چهاردهم میالدی چه چیزی انبا مسیحیو صفا صلح با زندگی برای کنیم 

 یاحترامیبمانند  ییهاجرمافرادی برای بزه و  دستگیریمسیحیانی که آن روزها هنوز مشتاق 
 دردرگیر شدن  دور روبروی ما است. یهاگذشتهامروز به نان مقدس و جادوگری بودند. 

های مشترک، دلبستگی به وجود هاآنساختن  قانعیی، هاانسانچنین با  گفتگوهای سازنده
ک وظیفه به هیچ رو ی .یفرهنگ یهاتفاوتبه دو طرفه  احترامبرای رفتن به سوی دموکراسی و 

  نیست.ون پیچیدگی دسر راست و ب
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 که جامعه مدنی در مقیاسی میادهیرس تاریخدر  یانقطهبه  هاانسانروشن است که ما 
 هتوجبا برای حفظ تمدن ضرورت دارد. بلکه  ب نیستخو یدهیاجهانی تنها یک اندیشه و 

بیش از  بوده کنندهمختلبالقوه  یهایفناوراکنون دارای  خوردهشکستحتا کشورهای  آنکه
از جاهالن که به فراوانی در حال  ییهاارتشدر کنار دیکتاتوری اهریمنی یا با  توانینماین 

  داشت. یستیزهمگذشتن از اقیانوس هستند 
حد جامعه مدنی جایی که  نیترنییپا؟ در سازدیمجامعه مدنی را یک چه چیزهایی 

مورد نقد قرار  تواندیماز هر گونه و نوعی که باشند بدون خطر خشونت فیزیکی  هاشهیاند
 یهاکتابکه درباره شاه یا یک موجود خیالی یا درباره  میکنیمگیرد. اگر در سرزمینی زندگی 

، شودیمنجه یا زندان ختم شک ،رگمسخن گفت زیرا سخن دراین باره به  توانینمخاصی 
 نیتریضرور. این گونه که پیداست نامیدیک جامعه مدنی  توانینمرا  یاجامعه چنین

ن برای آسان ساخت ییهاراهبا آن روبرو هستیم یافتن  افتهیتوسعهکه ما در جهان  یافهیوظ
آیا چنین جوامعی باید دموکراتیک باشند به اینکه بروز جوامع مدنی در جاهای دیگر است. 

که بعید است که دگرگونی از  دیگویم یاکنندهقانعهیچ رو روشن نیست. زکریا به صورت 
وجود اره دراین بفراوانی اطمینان گویا رقم زده شود.  یپرسهمهخودکامگی به لیبرالیسم با 

اتوری دیکت مالیم یهاشکلبرخی ریخت و که به طور کلی برای رد شدن از این شکاف دارد 
دولت چنین  درونو اگر از  -مالیمت و بی خطری اصل قضیه است ولی  ضرورت دارد.

اری بچنین تحمیلی به طور اج ابزار باید از بیرون به آن وارد شود. کندینممالیمتی را بروز 
ار نظامی (آشک یهاورشیانزوای اقتصادی، برابر است با  این ابزارهاخشن و زمخت است: 

 رسدیم) هر چند مانند سخنی به شدت پرنخوت به نظر ۵۲ی از هر دو (یبیا پنهانی) یا ترک
بمانیم تا  به راهچشم  میتوانینموجود ندارد. ما  یولی این گونه که پیداست راه جایگزین

ه عنوان تنها ب -ق نشت پیدا کرده به آهستگی از شوروی ساب یکشتارجمعهای افزارجنگ
  برسد. متعصبانو به دست  -از یک احتمال دهشتناک یانمونه
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 یریگگروگانبحران  به چشماستبدادی نوین  یهاحکومتمن گمان کنم ما باید به 
اینک سی میلیون تن را گروگان دارد. صدام حسین بیست و  ١نگاه کنیم. کیم جونگ دوم

ین ا پنج میلیون گروگان گرفته بود. آخوندها در ایران بیش از هفتاد میلیون گروگان دارند.
چنان شستشوی مغزی داده شده که تا مرگ  هاگروگانموضوع مهم نیست که چه تعداد از 

حکومت استبدادی  -دو زندانبان دارند هانآ خود مبارزه خواهند کرد. یآگاهانهبه اصطالح 
وگان را چنگال گر هاگروگانو نادانی خودشان. جهان توسعه یافته باید، به هر صورتی، این 

نیرومند  خطوط غیر از چیزی«حدس زده که ما درست  ٢گیرها آزاد نماید. گویا جاناتان گلور
له و یک دادگاه روشنی برای مداخو در کنار آن معیارهای سازمان ملل نیروهای دائمی و 

بگوییم: ما  میتوانیم ترسادهبه طور  )۵۳» (جهانی برای اعتبار بخشیدن به آن نیازمندیم.
ن، و چی متحدهایاالتنیاز به یک دولت جهانی داریم. به چه صورت دیگری جنگی میان 

برای اندیشیدن ؟ ما حتا شودیممانند جنگ میان تگزاس و ورمونت به طور کامل نامحتمل 
که بخواهیم سخنی درباره ساختن  درباره احتمال یک دولت جهانی راه درازی جلوی رو داریم

القی از اقتصاد، فرهنگ و یکپارچگی اخ یادرجهسخن بگوییم. بعید نیست که به  هاآنیک از 
خستین ا نمذهبی متنوع باورهای  هرگز به آن دست پیدا نکنند. هاانساننیاز داشته باشد که 

مانع و سد را در این راه ساخته است. با فرض آنچه ما درباره خدا باور داریم در حال حاضر 
عرفی م موجود انسانیهرگز خود را تنها به عنوان  هاانانسبه هیچ رو قابل تصور نیست که 

 -دیگری را نپذیرند. حکومت جهانی بسیار دور است  یهالقبو کرده و هر گونه نسبت 
  ن نرسیم.است که شاید ما هرگز به آ چنان دور

آیا اسالم سازگار با یک جامعه مدنی است؟ آیا ممکن است به چیزی باور داشت که 
نیروی اقتصادی  یاضافهبه  ،اعتقاد داشتآن برای مسلمان بودن درست و درمان باید به 

و نظامی و هیچ جامعه مدنی دیگری را نامعقول تهدید نکرد؟ من باور دارم که پاسخ این 
الم، دست یابند اسصلح پایداری باید بعد از هرگز به پرسش نه است. اگر اسالم و غرب 

نی به برای اینکه این دگرگو شود. یچاره ندارد مگر اینکه دستخوش تغییری بسیار شدید
                                                 
1. Kim Jong II 

2. Jonathan Glover 
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سلمانان خوش بیاید بایستی به صورتی باشد که انگار خود مسلمانان مبدع آن م مذاق
اگر بگویم که سرنوشت تمدن بشری بستگی بسیاری به  رسدینمبه نگر  زیآماغراقهستند. 

یدئولوژی ایک به صورت مسلمانان بتوانند دین خود را اینکه مگر دارد. » رومیانه«مسلمانان 
را به طور کامل از  هامیبدخیا بر اثر این رشد همه  - باشد آزاریبنیاد که از بتغییر شکل داده 

از سقوط  توانندیمدشوار و سخت است که دیده شود چگونه اسالم و غرب  -دست بدهد
جنگ  پرهیز کنند. شماریب یهاجبههبه وضعیت دائمی و پیوسته جنگ و به وجود آمدن 

باالخره اختراع خواهد شد. همان گونه که مارتین  یاهستهشیمیایی، بیولوژیکی و  یافزارها
ف شتری در متوقپیروزی و موفقیت بیتوقع وجود ندارد که  یاشاره کرده هیچ دلیل ١ریز

 .مانند مواد و داروهای غیر قانونیداشته باشیم کوچک را  یهااسیمق، در هاآنساختن تکثیر 
به زودی برای هر کسی که بخواهد  یکشتارجمعهای افزارجنگ) اگر درست باشد پس ۵۴(

  فراهم خواهد شد.
توانایی آسان ساختن تغییر و دگرگونی جهان مسلمانان را با وارد آوردن شاید غرب 

و چند  متحدهایاالت این بسنده و کافی نیست کهفشار از بیرون داشته باشد. ولی به هر حال 
دو «های پیشرفته و راکتورهای افزارجنگسختگیری کرده و بقیه اروپا و آسیا کشور اروپایی 

را به هر مشتری بفروشند. برای موفقیت اهرم ضروری اقتصادی به  یاهسته» منظوره
اشته باشیم را د انهیجوصلحبا وسایل  هادهیاصورتی که ما شانسی برای جنگیدن در این نبرد 

نیازی به  مانهاتان بشود. یتازهجایگزین باید آماج و هدف پروژه  یهایانرژتوسعه فناوری 
گفتن نیست که به جز دالیل کافی اقتصادی و محیطی برای انجام آن، دالیل سیاسی نیز 

گردد معلولیت و نقص بیشتر جوامع برجسته اسالمی به وجود دارد. اگر نفت بی ارزش 
بعید نیست که مسلمانان چشم معرفت دیگر . آنگاه گرددیمتندی مانند خورشید آشکار 

. دپیدا کننرا  یاگستردهی در اندیشیدن درباره موضوعات رومیانهبرای دیدن خردمندی 
م. در با زور حفظ کنی -به طور پیوسته  -خویش را  در غیر این صورت ناچاریم منافع جهانی

رویدادهای گزارش شده در  گفت که توانیمشک و با اطمینان بسیار باال بدون این حالت 

                                                 
1. Martin Rees 
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خواهند آخر زمانی  یهاینیبشیپو ما را بیشتر و بیشتر مانند کتاب مکاشفات  یهاروزنامه
  شد.



 

 

۵ 

 ١غرب بهشت

  
  

یا همانند چیزی که در بیشتر جهان  وسطیقرونبا وحشت آخوندساالری اروپای  در مقایسه
 نیاست. البته نباید با چن آزاربیرب بیشتر مالیم و غاسالم شاهد هستیم نفوذ دین در 

به  -ست دولت ا یهااستیسدینی هنوز تعیین کننده  یهاشهیاندگمراه شویم.  ییهاسهیمقا
فراوانی در  یهاگزارش. برای نمونه رودیمبه شمار خطر بزرگی برای همه  و -امریکا ویژه در 

 یهاییشگویپاورمیانه را از پشت عینک خ یهاتشنج ٢دست است که رونالد ریگان
 رودیمپیش  قدرآناست. وی در این موضوع  کردهیمو تفسیر  دهیدیمآسمانی  یهاکتاب

یمدعوت  ۴و هال لیندزی ٣ولافرادی مانند جری فالدر جلسات توجیهی امنیت ملی از که 
و میانه ر مندانشیاند ،هاآنشود که  تأکیدباید  ولی هر چند بدیهی است) ۱است. ( کرده
ای د. بررمشورت ک هاآنبا  یاهسته یافزارهاجنگدرباره آرایش نظامی  بشود تا ندنبود

نافع مدر برخی از ابعاد با توجه به  کمدستسالیان دراز سیاست امریکا پیرامون خاورمیانه، 
» انی اسراییلپشتیب«بود. در واقع  گرفتهشکلیهودی  کشوریک در مسیحیان بنیادگرا آتی 

ست که اانتزاعی و فرارونده ابعاد چنان با بدگمانی مذهبی از  یانمونه به عنوانمسیحیت 
گرایان . بنیاداست ادامه یافته کمابیش به طور کامل غیر قابل توجه در سیاست امریکا

تحکیم نهایی قدرت یهود در سرزمین ر دارند که زیرا باو کنندیمبانی مسیحی از اسراییل پشتی
باز آمدن عیسا برای بار دوم شده و هم  هم باعث -به ویژه بازسازی معبد سلیمان  -مقدس 

                                                 
1. West of Eden با نيم نگاهی به کتاب شرق بهشت، نوشته جان اشتاين بک 

2. Ronald Reagan 

3. Jerry Falwell 

4. Hal Lindsey 
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 یکشنسل از یامسخره یهاداشتچشم) چنین ۲. (انجامدیمبه نابودی نهایی یهودیان 
 دولت یهود بر آن سایه افکنده است: نخستین پشتیبانی جهانی یهاجنبشگویا از نخستین 

خورشیدی  ۱۲۹۶در سال  ١انگلیسی برای برگشت یهودیان به فلسطین، اعالمیه بالفور
 یهاینیبشیپدست کم به طور جزیی الهام گرفته از و عمدی  میالدی) آگاهانه ۱۹۱۷(

ن دوران نوین ای یهااستیسرستاخیزشناسی در  ییهادخالت) چنین ۳است. ( مقدس بکتا
که خطر باورهای قلبی مذهبی بسیار اندک گوشزد شده است.  کشدیمموضوع را پیش 

ه وحی استوار ساخت یهاسنتمسیحی و مسلمان زندگی خویش را پیرامون  هاونیلیمامروزه 
چنین افتد.  به راهکه رودهای خون از اورشلیم  ندیبیمکه تنها هنگامی روی حقیقت به خود 

از جنگ ویرانگر  امبرانهیپ هاییشگویپکه چگونه  نیست سختی و دشواربه هیچ وجه تصور 
  باشد.خود برهانی برای  تواندیمهنگامی که به طور جدی درگیرد 

  
  

  جاودان گذارقانون

  
خود را در  یاحرفهپاسخگویی مسئولیت و اعضای دولت امریکا امروزه بسیاری از 
در نظر را  ٣رییس قضات دادگاه عالی آالباما ٢مورد روی مور .ندیجویماصطالحات مذهبی 

سطح  قتل در یهانرخباالترین  ششمدر جایگاه خویش را  هنگامی که قاضی مور. بگیرید
دادگاه  نبد دارگ را در تاالردو و نیم تنی  یادگاری تابلوییک  کرده و یشیاندمصلحت دیدملی 

. کمابیش دوکاری شده بر روی آن کندهکه ده فرمان ب هکردنصب  ۴ایالتی در مونتگمری
ه به ک گذاشتن جان کالم (متن پا ریزیعنی هیچ کسی تردیدی به خود راه نداد که این کار 

یم. زمانی که دادگاه فدرال به قاضی مور دستور قانون اساسی امریکانخست » متمم«) کنار
                                                 
1. Britain's Balfour Declaration 

2. Roy Moore 

3. Alabama Supreme Court 

4. Montgomery 
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 یعملبه طور که تمایل این با کنگره امریکا . زندیموی سرباز ولی بردارد را  تابلوتا این  دهد
نداشته باشد، صورتحساب را اصالح کرده تا  سیاستدین از  جداسازیمشارکتی آشکار در 

از سوی  )۴رد. (کهزینه تنخواه فدرال از  توانینممطمئن شود که برای برداشتن این تابلو 
و اعمال قوانین  دادستان کل که یگانه پیشه وی اجرا ١جان اشکرافتدیگر این در حالی بود 

که سخن هم زمانی  نکهیا توجه بهبا . گذارندیمملی بود همه این مدت را سکوتی پرهیزگارانه 
ز آزادی برای دفاع ا میاشدهما ملتی هستیم که بلند «مانند دارد سخنانی  بهعادت  دیگویم
لبته ا» ،خدااهدا نشده بلکه موهبتی است از جانب  یا قانونیآزادی که از سوی هیچ دولت  -

گالوپ تا جایی که مردم امریکا در نظر  ینظرسنج) بر طبق ۵( هم شد. زدهشگفتنباید 
درصد از افرادی که  ۷۸داشتند اشکرافت و کنگره در موضع درستی قرار داشتند زیرا 

) شاید شخصی حیران و ۶م شد با برداشتن این تابلو مخالف بودند. (انجا هاآننظرسنجی از 
 دارندنکه آیا مور، اشکرافت، کنگره و سه چهارم مردم امریکا دوست هان بماند انگشت به د

در  و ثبت شده یمرمرینبر روی لوحه تا ببینند مجازات برای شکستن ده فرمان مقدس 
نام  هگذشته برای بردن بیهود هانیا یهمه. از قرار نگرفته است هاآمریکایی دادگاه ملی ما

). چه ۲۴:۱۶قضا کیفر آن مرگ است (الویان  دست بر هست؟آیا کیفر و مجازاتی خدا 
لعنت بر پدر و ). کیفر ۳۱:۱۵کیفری برای کار در روز شنبه هست؟ آن هم مرگ (خروج 

آن را ببینید  بروید؟ چیست . کیفر زنا)۲۱:۱۷چیست؟ باز هم مرگ (خروج  خود مادر
این فهرست . در حالی که به یادآوردن ده فرمان سخت است (به ویژه چون )۲۰:۱۰(الویان 

به  اهآن) کیفر برای زیر پا گذاشتن با هم اختالف داردکتاب خروج  ۳۴و  ۲۰ یهاسورهدر 
  .همان است که گفته شدسادگی 

. یافت توانیم گوشه و کنارزهد دولت را در هر و  یدارنیدامروزی از  یهامثال
 ، یک گروه فشار مسیحیعضو شورای سیاست ملی یبرجستهبسیاری از جمهوری خواهان 

داستانی آخر زمانی  یهاکتاب(نویسنده همکار  ٢تیم الهایبه نام  یک بنیادگراکه هستند 
فصلی برگزار  ییهاییگردهماسازمان  نیا است. انداختهبه راه آن را ») رها شده«مجموعه 

                                                 
1. John Ashcroft 

2. Tim LaHaye 
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میالدی)  ۱۹۹۹( ۱۳۷۸. در سال کنندیم روشن نیست درباره چه گفتگوکرده و در نهایت 
یتراسه سپس دست سخنران نموددر پشت درهای بسته برای این شورا  ١جرج واکر بوش

درصد کسانی که در نهایت به  ۴۰) در واقع ۷کردند. ( دییتأمسیحی نامزدی وی را  یها
رییس جمهور بوش هیچ ) ۸کلیسای بشارتی بودند. (پیروی دادند از سفیدپوستان  یرأبوش 

با انتصاب جان اشکرافت به عنوان برای جبران این لطف از دست نداده که  فرصتی را
 وزارت، یشهرتوسعه و  مسکن وزارت دادگستری، وزارتکل آغاز شد. این روزها  دادستان

 کنندیمصادر  ییهانامهبخشهمواره  وپرورشآموزشوزارت خدمات انسانی و بهداشت و 
کاری کرد ود خ» ابتکار دین بنیاد«در  ) بوش۹. (دنسازجدایی دین از سیاست را کم رنگ  تا

ر مذهبی سرازی یهاگروهیک راست به جیب  دهندگاناتیمالکه هزاران میلیون دالر از پول 
) یکی از ۱۰بکنند. (چاه کرد آن هزینه مناسب دیدن برای کمابیش که  جوریشود تا هر 

و زایمان  متخصصیک  ٢دکتر دبلیو دیوید هاگرراک و دارو وی در سازمان خو یهاانتصاب
الم کرده که رابطه جنسی پیش از ازدواج عمخالف سقط جنین که به طور آشکار و علنی ا

» یحیتمس یهاقتیحق«هم چنین گفته بود که هر کوشش برای جدا کردن  معصیت است و
به تازگی به  ٣کینبویسپهبد ویلیام جی  )۱۱است. (» خطرناک» «پژوهشی یهاقتیحق«و 

سمت جانشین معاون وزیر دفاع ضد اطالعات در پنتاگون منصوب شده است. یک افسر 
سامه ا ردیابی و جستجوی یهااستیس راهکارها وافتخار بسیار که  یهانشاننیروهای ویژه با 

ولی همان گونه که  .کندیم، مالعمر و بقیه دشمنان مخفی شده امریکا را تنظیم الدنبن
 ۱۳۷۲کین در سال بوی ست.هم همشخص شده وی یک دشمن پرو پا قرص شیطان 

موگادیشو پس از مسیریابی مهم نیروهای خود در آنجا  یهاعکسمیالدی) با تحلیل  ۱۹۹۳(
تاریکی... حضور دیوی  روسای«که  سازدیممشخصی در تصویر روشن  یهاهیساگفت که 

) در مورد جنگ با ترور ۱۲» (در شهر که خدا آن را به عنوان دشمن برای من آشکار ساخت.
) ۱۳( »دشمن [ما] یک بابایی به نام شیطان است.«که  کرداعالم  و صریح به طور روشنوی 

                                                 
1. George W. Bush 

2. Dr. W. David Hager 

3. Lieutenant General William G. Boykin 
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گشت ولی بعید نیست که  هارسانهمخالفی در  یهاجرقهمایه  اظهارنظرهادر حالی که این 
 هاآمریکاییدرصد از  ۶۵آن را رد کردند. باری هر چه باشد  یلیرسبیز هاآمریکاییبیشتر 

  )۱۴اعتقاد کامل دارند که شیطان وجود دارد. (
مشتاق برای انجام امر خداوند منصوب  یهاانساندیگر دولتی نیز  یهاپستدر 

بر  برای زیستن«از وی است پر مغزی  گفتارهایکه چنین  اکثریترهبر  ١لیتام دیشدند. 
وی  ». تنها مسیحیت.تنها راه راست مسیحیت استاین جهان  آشکار یهاتیواقعمبنای 

سوی  از» آسمانی را ترویج کند. یهاکتاب ینیبجهانتا «ادعا کرده به سیاست وارد شده 
سخنان  نیبیجهاندیگر این گونه که پیداست گویا احساس کرده که در هنگام خدمت به این 

ه تیراندازی دبیرستان کلمبیا در کلرادو را وابستدر واقع بنابراین  دیآیبرنماز دهانش احمقانه 
هم تعجب کرده که  شاید خودش )۱۵به آموزش تئوری فرگشت در مدارس دانسته است. (

چطور بر زبان جاری ساختن این گفتار غیرمنطقی پر نقش و نگار به توبیخ رسمی و برکنار وی 
  از پست نینجامیده است.

از این دست را فهرست بندی کرد بدون اینکه پایانی برای آن  ییهاتیواقع توانیم
نها من ت نجایاهر چند مایه دلخوری شمای خواننده و من نویسنده است. در  -تصور کنیم 

 میالدی) ۲۰۰۲(ژانویه  ۱۳۸۰ ماهیدخواهم آورد: در  هییقضایک نمونه و مثال دیگر از قوه 
در آموزشگاه الهیات دانشگاه  دیندارکاتولیک  قاضی دادگاه عالی و یک ٢آنتونین اسکالیا

از سخنان وی را به  ییهابخشسخنرانی نمود. من و اعدام شیکاگو پیرامون مجازات مرگ 
که چقدر آمریکا به پرتگاه حکومت آخوندی نزدیک  کندیمتفصیل آورده چون تازه روشن 

  شده است:
  

کیداین سخنان از تورات نیست، باز هم  ان جبلکه از حضرت پولس است... کنممی تأ
تا برداشت  توانیدمیبه هر حال شما  -وی این است که دولت و حکومت کالم 

... در گیردمیمرجعیت اخالقی خودش را از خدا  - از آن داشته باشید تریمحدود

                                                 
1. Tom DeLay 

2. Antonin Scalia 
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ارد د کمتریباشد احتمال  ترمسیحیکه کشور هر چه  بینممیواقع من آن را این طور 

این واقعیت  هایویژگیرا یکی از  آنمن مجازات اعدام به نظر غیر اخالقی برسد... تا

که، بنا بر اعتقادات و باورهای مسیحی، مرگ امر مهمی نیست. کشتن عمدی  دانمیم

از یک امر مهم است: یک گناه بزرگ است که باعث  گناهیبیک شخص  یدانستهو 

معامله این زندگی  دردست دادن این زندگی . ولی از شودمیدست رفتن روح شخص 

گرفتن و بی بهره  اعتقادانیب؟... از طرف دیگر برای ناباوران و جهان اخرویبا زندگی 

 بنابراین این کار، کنشی بی نهایتکردن یک انسان از این زندگی پایان وجود وی است. 

  وحشتناک است!...

دموکراسی برای ناپیدا و تار کردن اختیار  وجهدیندار به این  هایانسانواکنش 

جنگیدن  ،شالهی در پشت دولت نباید به تسلیم برای پذیرش آن بینجامد بلکه راهکار

تا جای ممکن است. ما این کار را در این مملکت با نگهداری از  مؤثرصورت با آن به 

نین چقاره اروپا ولی (بسیاری از گوشزدهای عینی در زندگی روزمره مردم پیش بردیم 

 ۱۹۴۰دهه خورشیدی ( ۱۳۲۰دیدگاه یک دادگاه عالی از دهه اعالم در  -) نکرد

نهادها و بنیادهای ساخته شده به دست ما  و مذهبی هستیم هایانسانما « -میالدی)

همان گونه که من گفتم  هااین یهمه» ... متضمن یک موجود متعالی و برین است.

بیشتر  هاآمریکاییتا روشن شود چرا ما  کندمییک ذره هم اروپایی نبوده و کمک 

گرایش به درک این داریم که همان طوری که حضرت پولس گفته حکومت شمشیر 

و مرید شیطان بر بدکار » خشم را«در کف دارد تا » به عنوان نماینده خدا«خدا را 

  )۱۶( »جاری سازد.«

  
نون منطق در حریم درونی کا خرد و چیرگیباید هر کسی را بترساند که توقع  هاگفتهاین 

باور به اتفاقات پس از مرگ نوع نگاه  دیگویم. حق با اسکالیاست که را دارد قدرت در غرب
هر چند اسکالیا یک کاتولیک است ولی  .کندیمتعیین را  -شخص  کردارو بنابراین  -به آن 

ولی دیدگاهی که اکثریت  دیدگاه وی با دیدگاه پاپ درباره اشد مجازات متفاوت است
 ی هستیممتمدن ) قابل ذکر است که ما آخرین ملت۱۷درصد) قبول دارند. ( ۷۴( هاآمریکایی

لیا حق دارد آن را و قاضی اسکا میکنیمرا به مرگ محکوم » افراد بدکار و مرید شیطان«که 
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 پسو س اندیشیدهاندکی  این موضوعشاید پیرامون  بداند.مرتبط ما  یدارنید یوهیشبه 
یمور اسکالیا تص طور کههمانحیران بمانیم که آیا این دیدگاه یگانه ما در جهان به راستی 

در روزهای یا  هاژنکه هیچ انسانی  میدانیممثال ما  برای .دستاوردی اخالقی است ،کند
اریم که باور د هاانسانخود را نساخته است و با وجود این بیشتر ما  یهاتجربهآغازین زندگی 

ار چندان هم انگشخصیت فرد انسانی در سراسر زندگانی است. پس  کنندهنییتعاین عوامل 
بد  یهاهشیاندمردان و زنان در صف مرگ یا ژن بد، والدین بد،  که بگوییم نادرست نیست

 بر گردن این افراد است؟ یهاتیکماز این  کیکدامهستند. مسئولیت  بدشانسداشته یا 
ر برای سازگا کاریهیچ آسمانی برای اشد مجازات  یهاکتابشدن به توجیهات  متوسل
 هاتیناجبزه و  نیترهولناکبه کیفر دادن  گرایش و هاانساندرک رو به رشد کردار ساختن 

بدون شک گفتمان مهم سکوالری پیرامون اخالق محکومیت به مرگ باید باشد  .کندینم
 باید به منابعی توجه داشتهبه جای مدرک آوردن از حضرت پولس، ولی بدیهی است که ما 

  فراهم آورد. باشیم که درک واالیی از روان انسان و جامعه نوین را
یش از پابدی خود را  یهافرمان خداافرادی که باور دارند  -ولی افرادی مانند اسکالیا 

د شده یا در واقع بر ض یکوبهیمابر ضد شک کردن در این موضع  -برای ما روی کاغذ آورده
دارد که جای شگفتی ن .اندشده یکوبهیمادانشیک و علمی  بینیجهاننکات دقیق و ظریف 

ادگاه قضاوت در د یهاپسترییس جمهور بوش برای اسکالیا از دسته قاضیانی باشد که 
 یماندگعقبشود متهم دچار  دییتأحتا هنگامی که  )۱۸فدرال در جستجوی آنان باشد. (

هم چنین قوانین لواط  ی) و۱۹. (کندیماز اشد مجازات پشتیبانی باز هم اسکالیا ذهنی است 
جنس  ویژه و تبعیضی به هم یاوهیشایالتی را حفظ کرد (که در این مورد حتا این قوانین به 

ه بود که یافت شرعیاسکالیا دالیل الزم به گفتن نیست که  )۲۰). (گشتیمگرایی نیز اعمال 
سی کمتر کاین تعصبات دینی ایالتی را نگه دارد ولی  خواستیمبا سماجت از دادگاه عالی 

ه حضرت پولس نگاه کرده یا شاید ب یهانوشتهکه آیا برای رهنمود گرفتن به  کردیم شک
  نویسنده وحشی کتاب سفر الویان.
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  جنگ با گناه

  
، بخشلذت یژهیو یهاتجربهرفتن در پی دیگر جهان  یهابخشدر امریکا و بیشتر امروزه 

قانونی نیست. آغاز لذت بردن با وسایل و مواد ممنوع حتا در حریم خانه خود همان و گشوده 
 نیترزیانگشگفت و بردن شخص به زندان همان. به دستشدن در با لگد مردی تفنگ 

 دونو ب آن را موضوع عادی هاانساندر این موقعیت این است که چرا بیشتر ما موضوع 
ق توان خردورزی و منطکه است دیدن  ایرؤمواقع در هنگام  بیشتر. مانند مینیبیمشگفتی 

یمعجیب بودن این رویدادها که در غیر این صورت متوجه  شودیمدر برابر خواب تسلیم 
  .شد

زشت و منافی  یهافرآوردهمشاهده ، لواط و یگریروسپرفتاری مانند استفاده از مواد، 
دسته بندی شده است. البته جامعه یک » ١جرم بدون قربانی«اخالق عمومی زیر عنوان 

از سرو صدا راه انداختن گرفته تا مواد  - هاستانسانقربانی قابل لمس کردار و کنش 
ن گذارده بیرو یاژهیو یهاتیمحدودگلیم از پا ولی تا هنگامی که  -یاکارخانهشیمیایی زاید 

بر پایه برآورد و تخمین  ییهاتیمحدودبرقراری چنین . دیآینم، این موارد جرم به شمار نشود
ویژه در حریم  هایادعا کند که برخی از کرداردر نهایت خطر است. احتمال دارد شخصی 
جنسی شاید برخی از افراد را برای  یرابطههای خشن خصوصی مانند دیدن پورنوگرافی

میان آزادی بنابراین  )۲۱حقیقی در حق دیگران تحریک کند. ( یهاتیجناارتکاب به بزه و 
ی مواد مخدر اگر ر افتادن جامعه پیوستگی وجود دارد.خط بهدر حریم خصوصی و احتمال 

 کنندگانمصرفدرصد  ۹۰باشد یا کتاب، یا فیلم، یا حالتی از رابطه جنسی که  وجود داشته
آن در بیرون از حریم خصوصی خود اقدام به کشتن تصادفی مردم نمایند، نگرانی در رابطه 

امنیت اجتماعی عقب  یهاینگرانبا لذت بردن در حریم خصوصی بدون شک در برابر 
قید کنیم که هیچ انسانی مشتاق دیدن نسلی از  میتوانیمهم چنین  نشینی خواهد نمود.

                                                 
1. Victimless crimes 
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 ٢مارکی د ساد یهاکتابو  ١طی با جیره یکنواخت متامفتامینکودکان پرورش یافته در محی
جامعه به عنوان یک واحد دارای دلبستگی به رشد کودکان خودش بوده و کردار پدر  نیست.

، آشکارا در این مورد نقش یارسانهو مادران در حریم خصوصی به همراه دورنمایه و محتوی 
به ه ک داشته باشندرا  یمجازات افراد توقع باید مردمخودمان بپرسیم چرا ولی باید از  دارد.
کان ت در واقع موضوع .ندارددیگر  یهاانسانخطر چشمگیری برای پرداخته که  ییهاکنش

این است که حتا زمانی که رفتار مورد نظر به  ،بدون قربانی درباره اندیشه یک جرمدهنده 
که مشتاق کیفر  گرددیم تأکیدی انتبهکاری آن هنوز از سوی کسراستی بدون قربانی باشد 

در چنین مواردی است که مسائل ویژه حقیقی نهفته در پشت بسیار  جرم هستند.دادن به 
. اندیشه جرم بدون قربانی چیزی نیست مگر تکرار قضایی سازدیمآشکار قوانین خویش را 

  از اندیشه گناه در دین مسیحیت.
  

تصادفی نیست که افراد دیندار اغلب در طلب کاستن از آزادی حریم خصوصی  همین طور
چندان ربطی به تاریخ دین نداشته و  دارنید یهاانساندیگران هستند. این وسوسه برای 

 حریم خصوصی با وجود خدا ناسازگاربیشتر با منطق آن کار دارد زیرا درست همین اندیشه 
است که  نظرکوتهجوری  باز همو  داندیمو هر چیزی را  ندیبیماگر خدا هر چیزی را  است.

را افراد در  آنچهپس  شودیمدر رابطه جنسی یا حالت از اندیشیدن بیزار  یاژهیواز رفتار 
در رفتار در فضای کمابیش نزدیک به هیچ  ریتأثبا  دهندیمخود انجام  یهاخانهحریم 

  )۲۲( .دانندیمنگرانی اجتماعی  برای آن را موضوعی عمومی هنوز هم افراد دیندار
مذهبی پیرامون کردار بد در اینجا  یهاشهیانددید که شمار گوناگونی از  توانیم

 یپرستبتو  یدمثلیتول ریغکه مربوط به رابطه جنسی  ییهاآنبه ویژه  -شوندیمهمگرا 
یش دادن کماببخشیده که کیفر این حس را  هاانسانو این گویا به بسیاری از ما  -است

خالقی ا کرداریحریم خصوصی در  انجام کنشی به دلیل هاانسانبه  ،همیشه سختگیرانه
بی خردی  دیگرعالی  یهانمونهتر . مانند بیشنرسیده باشدکسی آسیبی  بههر چند است 

                                                 
1. Methamphetamine 

2. Marquis de Sade نويسنده، فيلسوف، سياستمدار انقالبی که ساديسم يا دگرآزاری جنسی از نام او گرفته شده است 
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نقش دین در این مورد نیز هم  کردهکورکورانه ویران  هانسلدر طول را  هاانسانکه شادی 
طی در واقع هیچ رب» شرارت«قوانین ما بر ضد  نکهیابرای دیدن  بنیادی و هم آشکار است.

دارد و هیچ کرداری خدا را ن هاانسانو روانی برای  به جلوگیری از آسیب و زیان فیزیکی
ی میان دو عدخشمناک نخواهد کرد تنها باید به این نکته توجه کنیم که سکس دهانی و مق

. چهار استان دیآیمبه شمار  و جرمفرد بالغ و با رضایت هنوز در سیزده استان امریکا جنایت 
 هم جنس یهازوجرا میان  ) این گونه رابطه جنسییسوریمو  اوکالهاما(تگزاس، کانزاس، 

یگر نه استان د. اندساختهممنوع  مؤثریرا به طور  ییگراجنسهمساخته و در نتیجه  غدغن
، دایلورفبرابرنگر عبارتند از آالباما،  یهامکان(این  اندکردهلواط توافقی را برای همه افراد منع 

در واقع  )۲۳). (اینیرجیورولینای شمالی و جنوبی، یوتا و ، کایپیسیسیم، انایزیلوئآیداهو، 
بالغ برای رفتار  قانونی افرادپیگرد انگیزه دریابد که باشد تا  یشناستیجمعشخص نباید یک 

  .هبی همبستگی داردبه شدت با ایمان مذبا رضایت سی غیرتولیدمثلی جن
را  درمخهنگفت است. مورد مواد  ی بسیارمذهب اتنفوذ اعتقادانین جنایی ما در قو

وجود  -عی به طور طبی هاآنبسیاری از  -در نظر بگیرید. به طور تصادفی مواد بسیار فراوانی 
 یهالذتیک حالت زودگذر و موقتی از وجود آمدن به باعث  هاآندارد که مصرف 

یمگذری از اندوه و عذاب که گاهی نیز به حالت زود ناگفته نماند. شودیمغیرمتعارف 
در غیر این صورت و  بوده ، در واقع حالت شایعولی هیچ شکی نیست که لذت انجامد
یمنحس  هاآنبرای رفتن به سوی خواهش و گرایش در گذر هزاران سال پیوسته  هاانسان
 یابطهرهمیشه  ییو پارساالبته به طور دقیق لذت مشکل این مواد است چون لذت  .کردند

  .اندداشتهدشواری با یکدیگر 
همهدر واقع  - کندیمبررسی را  هاآمریکاییما شخصی قوانین مواد مخدر زمانی که 

ن منطقی به نظر برسد ای هاآنکه شاید درباره  یمانمندتنها اصل سا -قوانین کیفری  ی
ه یا رابطه جنسی برای تولیدمثل بو نماز نیایش بر به شدت که شاید هست که هر چیزی 
 (آل. به ویژه هر مواد مخدری رودیمبه شمار  غیر قانونی گذارد، ریتأثعنوان منبعی از لذت 

یمار)، MDMAآ ( امید)، ام DMTتی ( امید)، مسکالین، سیلوسایبین، LSDاس دی (
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مذهبی یا معنوی به آن نسبت داده شده،  جنبه کنندگانمصرفکه توسط  و غیره) ١جوانا
دان رد و تولید شهرون یسازندگدر این گفتگوها نگرانی درباره سالمت یا  غدغن شده است.

  .دهدیمالکل و سیگار گواهی بودن گم کردن است، همان گونه که قانونی 
 بدون شک شوندیمتعقیب و زندانی  جواناماریمصرف  این واقعیت که افراد برای

 یهابیآسبرهان خلفی بر هر این ادعاست که قوانین ضد مواد مخدر برای حفاظت مردم از 
 یترخطرناکبر اساس هر معیاری الکل ماده بسیار  )۲۴دیگران است. (احتمالی به خود و به 

 ترنییپان آ یآورمرگشده پزشکی نداشته و در مقایسه دوز  دییتأاست. این ماده هیچ کاربرد 
ید را از ق هاانسانجوری که الکل  قابل بحث نیست. یاجادهدر تصادفات  . نقش آناست

شخصی، بارداری  یهابیآسانسانی،  یهاخشونت ثمایه و باع سازدیمرها  یدارشتنیخو
. هم چنین اعتیادآور بودن الکل به خوبی شودیمآمیزشی  یهایماریبناخواسته و گسترش 

در مقادیر فراوان مصرف شود باعث اختالل  هاسالشناخته شده است. زمانی که در گذر 
ه بیش از ساالن متحدهایاالتنابودی سیستم عصبی، سیروز کبد و مرگ خواهد شد. تنها در 

. الکل بیش از سوءاستفاده از هر مواد مخدر رندیمیمتن بر اثر مصرف آن  ۱۰۰،۰۰۰
گویا به  ها» ٢بچه کراکی«(در واقع  .گرددیمدیگری سبب مسمومیت جنین در حال رشد 

 هااتهامهیچ یک از این  )۲۵.) (برندیمرنج  ٣الکلناهنجاری جنینی ناشی از راستی از نشانگان 
به عنوان یک ماده مخدر با داشتن چندین  جوانامارینسبت داد.  جواناماریبه  توانینمرا 

معکوس  یهاواکنشدر حالی که  کاربرد پزشکی و بدون دوز کشندگی کمابیش بی همتاست.
مورد  ۷۶،۰۰۰تن (و  ۷،۶۰۰ مرگدلیل به تنهایی به داروهایی مانند آسپرین و ایبوپروفن 

) نقش آن ۲۶. (کشدینمیکی را هم  جواناماریر سال در امریکا است، بستری شدن) در ه
امروزه نسبت به گذشته کمتر قابل پذیرش است (اگرچه هیچ گاه » مواددروازه «به عنوان 

، پرواز با هواپیما، رانندگی- کنندیم هاانسانهر کاری که در واقع  )۲۷باورکردنی نبود). (
در خلوت خصوصی خانه خود  جواناماریبیش از کام گرفتن از  -ضربه به توپ گلف 

                                                 
1. LSD, mescaline, psilocybin, DMT, MDMA, marijuana 

2. Crack babies 

3. Fetal-alcohol syndrome 
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به  ناجواماریکه کند کوشش استدالل طور جدی برای این است. هر کسی که به خطرناک 
، باید غدغن شود پی خواهد برد که نیروی مغز آوردیمپیش  هاانساندلیل خطراتی که برای 

  .نیستانسان برای این کار کافی 
وش، برای کاشت، فر باری ما هنوز بسیار دور از سایه دلپذیر بیشه خردمندی بوده و

نوز ه فرآوری کردن یا خریدن چیزی که در واقع یک گیاه ساخته شده به دست طبیعت است
) بیماران ۲۸. (دنشویممحکوم به حبس ابد  ،آزادی به قید التزام بدون احتمال هاانسانهم 

سال  هدچندین برای  جواناماریسرطانی و افرادی که از دو پا فلج هستند به دلیل داشتن 
در حال  هاآن مشتریانبرخی از  نکهیاباغ یا انبارها به دلیل . مالکان شدندیممحکوم به زندان 

راف چه چیزی این اس .اندشدهمشابه ای محکوم  یهاحکمبه  رشدهیدستگ جواناماریکاشتن 
تنها توضیح و روشنگری این هست ؟ دهدیممنابع مادی را توضیح شگرف زندگانی انسان و 

در چهارچوب منطق سر خم نکرده قرار گرفتن  برایکه گفتمان پیرامون این موضوع هرگز 
گفت اگر ماده مخدری ابداع شود که خطر  توانیمقوانین کنونی با اطمینان وجود  بااست. 

 یا اعتیادآور نبوده ولی حس بینش ناگهانی درونی یا خلسه معنوی فیزیکی برای انسان نداشته
، این ماده مخدر اندکردهکسانی ایجاد کند که آن را مصرف  یهمهدر  زودگذر و موقتی

یممورد کیفر و تنبیه قرار  یرحمیببه دلیل مصرف آن با  هاانسانغیرقانونی اعالم شده و 
 تواندیم آسمانی یهاکتابتوسط معرفی شده  یجنایت شرک،تنها نگرانی درباره  .رندیگ

با  یهاسانانبه نظر برسد. چون ما  منطقیای، توضیحی کیفر و تنبیه چنین  یزهیانگدرباره 
پرورش  ام باشیمایمانی هستیم، به ما آموخته شده تا نگران گناهکاری همسایگان خودمان 

  تا با کاربرد غیرمنطقی قدرت دولت مدارا کنیم. یافته
سال به زندان  هادهممنوعیت برخی از مواد ویژه همواره هزاران مرد و زنی را برای 

 مدارانونق یهاانسانداشته یا گاهی زندگی را از ایشان گرفته که در غیر این صورت  لیگس
 .اندشده هادولتهمان  زادخانه برانفرمان، آنان یهابچهگذشته  هانیا از و مولدی بودند.

 خشنجنایتکاران  کندینمانگار که چنین وحشت زنجیرواری به اندازه بسنده و کافی پریشان 
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) ۲۹. (بازگردد هاآنآزاد شده تا جا برای به قید التزام  - بازهابچهقاتلین، متجاوزان و  -
  )۳۰. (میافتهراینجاست که گویا از ابتذال شر فراتر رفته و تا گردن در بیهودگی و پوچی فرو 

یبررسچنان فاحش و چشمگیر است که درخور  پیامدهای بی خردی ما در این جبهه
میلیون  ۵/۱بیش از  مواد مخدر. هر سال به دلیل قوانین باشدیم ترموشکافانهدقیق و  یها

کمابیش  گوشه و کنار همین مملکتدر . هم اکنون شوندیمزن و مرد در امریکا دستگیر 
موادمخدر در حال پوسیدن  غیرخشند و زن در زندان به جرم رم ۴۰۰،۰۰۰نزدیک به 

سرجمع جمعیت بیش از ) ۳۱ک میلیون دیگر هم اکنون آزادی مشروط دارند. (هستند. ی
ر امریکا داروپای غربی (با جمعیت بسیار فراوان) زندانی شده به هر دلیلی در کل کشورهای 

تنها در  هاکندن . هزینه این جاناندشدهزندانی  مواد مخدر خشن ریغدلیل جرم آدم به 
قوانین مواد مخدر در ) هزینه کل ۳۲. (زندیمدالر  اردیلیم ۲۰سطح کشور ساالنه سر به 

درآمدهای و محلی  یهایفرماندارهزینه کرد دولت و  عواملزمانی که یکی از  -امریکا 
از مرز  تواندیمبه سادگی  -رودیماز میان  دادوستد موادو تنظیم مالیاتی با شکست مهار 

 هادادگاهدرصد زمان  ۵۰ه ) جنگ ما با مواد نزدیک ب۳۳دالر در سال بگذرد. ( اردیلیم ۱۰۰
یمی است که ع) این مناب۳۴. (ردیگیمافسر پلیس را  ۴۰۰،۰۰۰و انرژی کامل بیش از 

  خشن و تروریسم به کار گرفته شود. یهاتیجنابرای کارزار علیه  توانست
ت ممنوعیت از این دسی هایریم که راهکارتا بپذ لی وجود داردیتاریخی دال به لحاظ
الکل در  ممنوعیتتجربه که  میدانیمبه خوبی برای مثال . انجامیداهید به شکست خو

نوشیدن، جلو انداختن یک کمدی وحشتناک افزایش  مگر کندینمکار چندانی امریکا 
خطور  هانذه. آنچه به طور کلی به نشناسفهیوظبد و  یهاسیپلسازمان یافته و  یهاتیجنا
رآوردهف آشکارا یک ممارست و تمرین دینی است گاری،این است که غدغن و پرهیز کندینم
 یهاانجمنرانه و اعمال نفوذ پرهیزکا ١مخالف مصرف الکلاتحادیه زنان مسیحی مشترک  ی

  .٢سونرهای پروتستانیماز  مشخصی

                                                 
1. Woman's Christian Temperance Union 

2. Protestant missionary societies 
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پول است. سازمان ملل بازرگانی و تجارت خواستنی،  جنسجور مشکل غدغن هر 
. این رقم بیش از بودجه وزارت دفاع کندیممیلیارد دالر در سال برآورد  ۴۰۰مواد مخدر را 

تجارت  درصد کل ۸امریکا است. اگر این عدد درست باشد تجارت مواد غیرقانونی شامل 
 ۳/۵ی موتوری تنها درصد و خودروها ۵/۷منسوجات  دادوستد(در حالی که  شودیمجهانی 

تنها چیزی  خودیخودبهولی غدغن ساختن  )۳۵). (شودیمدرصد تجارت جهانی را شامل 
. کسانی که سازدیمرا به طور شگرف و عجیبی سودآور  راست که تولید و فروش مواد مخد

درصدی سرمایه  ۲۰،۰۰۰تا  ۵،۰۰۰از برگشت  گذارندیمبنای زندگی خویش را بر آن 
اد وی از تجارت مگویای ینشانه. هر کنندینمگذاری خود بهره برده و مالیاتی هم پرداخت 

میزان تولید، خلوص موادمخدر در  یبارهنهی، برآوردهای در  نرخ مصرف و -مخدر 
که تا هنگامی که چنین سودآور است دولت  دهدیمنشان  -و غیره کنندهمصرفدسترس 

دهد (در واقع، این سوددهی دربسیاری از کاری انجام  تواندینمبرای پایان بخشیدن به آن 
 یگذارهیسرماجرم اعتیاد،  کشانده است). راههیبصورتی به موارد اجرای قانون را به هر 

 توزیع کننده برای حفاظت از قلمرو و اجناس خود یهاجرمهزینه نجومی شیوه زندگانی او و 
از هر چیز دیگر این  زتریآمهیکنا) ۳۶( غدغن سازی است.همگی به یک صورت در نتیجه 

ابت یک منبع ث میاگذاشتهقوانین مواد مخدر خود بنیاد  که بازاری که ما به وسیلهاست 
و  ١، شنانینگ پتاللهحزبتروریستی مانند القاعده، جهاد اسالمی،  یهاسازماندرآمد برای 

  )۳۷. (که انگار کار خود شیطان است دیآیمخوب  قدرآن، این بازار به نظر غیره شده
متوقف ساختن استفاده از مواد مخدر یک هدف اجتماعی حتا اگر اعالم کنیم که 

چگونه هزینه مالی جنگ ما با  گسترده،ی که در جلو ما دیگر یهاچالشموجه است در پرتو 
که برای ایمن ساختن بندرهای تجاری ما در برابر  ؟ در نظر بگیریدشودیمپدیدار  رمخد مواد

میلیارد دالری نیاز است. در حال حاضر ما  ۲تنها یک هزینه  یاهسته یافزارهاجنگقاچاق 
مانند  یاهستهبمب انفجار اگر ) ۳۸( .میادادهاختصاص میلیون دالر برای این امر  ۹۳تنها 

 ۴با هزینه ( ما جواناماریبرنامه مهار  بدرخشد آنجلسلسبندر بر فراز  یاتازهخورشید 

                                                 
1. Shining Path حزب کمونيست پرو 
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یا در نظر بگیرید که دولت امریکا توانایی  کرد؟ ) چگونه جلوه خواهدساالنهی میلیارد دالر
را داشته میلیارد دالر در هر سال برای بازسازی افغانستان  ۳/۲تنها  هزینه کردالزم برای 

فرمانده هان بر در حال آرایش گرفتن دوباره هستند.  هاروزه. طالبان و القاعده این باشد
 یریگبازپساست،  ترمهم. کدام برای ما کنندیمفرمانروایی  بیرون از کابلشهر  هاحومه

ه ببیماران سرطانی برکلی حالت تهوع تمدن یا آرام ساختن ماین تکه جهان برای نیروهای 
یکژروو  راههیبملی  یهاتیاولوبرای کنونی تنخواه دولت کرد  هزینه؟ جواناماریوسیله 

چنین  .توانیم آن را دیوانگی بنامیمشاید بحتا  - دهدیمعجیب و غریبی را نشان  یها
 در پیش افغانستان را بازسازی یهاسالبدون شک برای  یبیوغربیعجتخصیص منابع 

نخواهد کرد. این وضعیت برای کشاورزان افغانی راهی جایگزین مگر کشت خشخاش باقی 
را برای بزرگی قوانین مواد مخدر ما هنوز بازار سودآور  هاآننخواهد گذاشت. خوش به حال 

  )۳۹. (دینمایمآنان فراهم 
اهد کرد که احساس خو ندیبیمنشسته و ما را  هاآسمان درکه باور دارد خدا  فردی
خصوصی به صورت عالی در حریم به دلیل خوشی  آزاربیالی زنان و مردان کیفر و گوشم
دالیل اید دیگر ب گویا. میاگذاشتهما گام در سده بیست و یکم میالدی  اینک منطقی است.

ه توجبا زور اسلحه داشته باشیم. با  شانیآزادبهتری برای محروم ساختن همسایگان خود از 
تکثیر جنگ تروریسم،  - کشندیمبزرگی دشواری و مسائل واقعی که ما را به چالش  به

کمبود تنخواه بسنده  ،هارساختیزعفونی، نابودی  یهایماریب، گسترش یاهسته افزارهای
جنگ ما برای نهی از منکر به صورت زشتی  -برای آموزش و بهداشت و غیرهو کافی 

تا این اندازه . چطور ستدیایم و در مقابل خرد و منطقکمابیش روبروی  ونابخردانه است 
نین چ میاتوانسته؟ افزون بر این چگونه میاآمدهبار نیازهای ژرف خود نابینا  برابردر 

  ؟تصویب کنیم بنیادی یهابحثو  گوگفت نیترکمراهکارهایی را با 
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  خدای دارو

  
بدون شک میان خرد و ایمان تعارض وجود دارد ولی خواهیم دید که تعارضی و  کهیدرحال

ن ادعا پیچیده دلیل و اساس ای جنگی میان خرد و عشق یا خرد و معنویت وجود ندارد.
داشته باشد ظرفیت و گنجایش گفتمان  تواندیمکه موجود انسانی  یاتجربهنیست. هر 

هر چند جای  .را دارد و پیامدهای آن (یا از ناآگاهی ما درباره آن) هاعلتخردمندانه پیرامون 
شاید هنوز  هکولی هیچ جایی برای ایمان و باور قلبی ندارد. با این داردفراوانی برای شگفتی 

یرو و ، آموزه تولد دوباره نهاگانهیبروحی و روانی، زندگی  یهادهیپددالیل خوبی برای باور به 
 ھانسانا یلوحسادهولی  - وجود داشته باشدیا هر چیز دیگری  هاشیاینقدرت شفابخشی 

. از دیدگاه ایمان بهتر کندیمایمان آن را انکار  یآموزه .قرار گیرد مورد ارزیابیبا شواھد بایستی 
  افت شود.ی یخالقانه کشف حقیقت امروز یهاراه نکهیااست تا کردار نیاکان تقلید شود تا 

 زین تیعقالن ریغدیگری از نابخردی و  یهاسرچشمهبی شک غیر از ایمان مذهبی 
 یهایقاض. سیاست کلی ندارند یریگشکلنامی و جایی در  هاآناز  کیچیهوجود دارد ولی 

اجرام یدن د زیادیا برای  یاستارهبه طالع بینی  عتمادرا برای املت دادگاه عالی عادت ندارند 
که  و خردورزی منطق یهاشالودهگوناگون  یهانمونه) یا برای UFOپرنده ناشناخته یوفو (

شاخهتنها  )۴۰. (، مورد ستایش قرار دهنداندافتهیمی اینجا کمابیش در افراد بوروان شناسان 
ن دارد. و با ایدر پشت سر خود حمایت همه جانبه دولت را مذهبی و تعصب اصلی دگم  ی

 مبهم و تاریک ،هستوجود ایمان مذهبی عدم قطعیت را در جایی که عدم قطعیت آشکارا 
ین و دروغآشکارا تا ناشناخته، باورنکردنی و اشتباه  دهدیمرخصت و بنابراین  دهدیمنشان 

  لگدکوب نماید.را واقعیت 
ظر بنیادی جنین انسان را در ن یهااختهیپیرامون پژوهش  کنونی یهابحثو  گفتگو

ستلزم این پژوهش مبگیرید. مشکل و دشواری با این پژوهش از نقطه نظر دینی ساده است: 
 نکهیاآزمایشگاهی کشت شده (نه  یهالولهدر  هاانیرورویان انسانی است. این یک نابودی 

در این مرحله از رشد یک رویان . کندیماز بدن زنی جدا شود) و برای سه تا پنج روز رشد 
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میکروسکوپی  یکرهسلول داشته و به شکل یک  ۱۵۰نامیده شده که نزدیک به  ١بالستوال
بنیادی رویان  یهاسلولسلول از  ۳۰درون بالستوال یک گروه کوچک نزدیک به  است.

که این چنین در قلب دانشمندان جا باز  بودهدارای دو ویژگی  هاسلولوجود دارد. این 
، ماندهیباق ژهیو ریغدر یک حالت  توانندیم هاآن: به عنوان یک سلول بنیادی، اندکرده

که در  ییاهاختهیخود را با تقسیم سلولی در طول زمان درازی تکثیر کنند (شماری از چنین 
 یهااختهیاز سوی دیگر )؛ شوندیمشناخته  ٢یاختهای یک ردهکشت وجود دارند به عنوان 

دن شدیل توانایی تب هاآنتوان تبدیل شدن هستند که به این معنای است که دارای بنیادی 
مغزی و طناب نخاعی،  یهانورون -در بدن انسان را دارند  یاژهیو یاختهیبه هر گونه 

  عضالنی قلب و غیره. یهااختهیتولیدکننده انسولین در پانکراس،  یهااختهی
بنیادی رویان  یهااختهیکه با پژوهش بر  میدانیم. ما میدانیماین چیزی است که ما 

ش ما نسبت شاید بین ییهاپژوهشچنین چیزهای بسیار بیشتری یاد گرفت. به ویژه  توانیم
ه طور ش بیکمابافزایش دهد. این کار را  یااختهی یهااختالفو  یااختهیروند تقسیم به 

داشته باشد  ریتأثمادرزادی  یهایناهنجارمانند سرطان و ، وییبر وضعیت دار تواندیمقطع 
ه پژوهش ک دانیممیهم چنین  تنها مرتبط به نادرست پیش رفتن این روندها است. گویاکه 
است.  یااختهی ۱۵۰انسانی در مرحله  یهاانیرونابودی  بنیادی رویان مستلزم یهااختهیبر 

رک توانایی د هاانیرونیز وجود ندارد که گمان کنیم این  بسیار کوچکیباری حتا دلیل 
ر د احساس درد، رنج یا تجربه از دست دادن زندگانی را به هر صورتی دارند. آنچه که شکی

انسان وجود دارند که این توانایی یعنی توانایی  هاونیلیمآن نیست این موضوع است که 
 هاونیلیم. برندیمرا داشته و در حال حاضر از ضایعات مغزی و نخاعی رنج احساس درد 

هستند که انسان دیگر  هاونیلیم. برندیمانسان وجود دارند که از آلزایمر و پارکینسون رنج 
 یهااختهیزوال از ، قلبی، از سوختگی، از دیابت از روماتیسم مفاصل و حمالتاز بیمارها 

 دانیممی. برندیمبینایی و شنوایی رنج  و از ضعف ٣عضالنی نوع دشن، دیستروفی پورکینجه

                                                 
1. Blastocyst 

2. A cell line 

3. Purkinje cell degeneration, Duchenne muscular dystrophy 
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که  و اندامی باشد هابافتبنیادی رویان نویدبخش منبع تازه از  یهااختهی یهاپژوهشکه 
  بسیار دور. یاندهیآاین دردها باشد آن هم نه در  بخشآرامشاید 

که  میابییمخوب برویم سراغ ایمان: ما اکنون خویش را زنده در جهانی 
 اندازندیمسنگ  ییهاپژوهشبر سر راه چنین  هادانشگاهسیاستمداران تحصیل کرده در 

عه تنها این نیست که یک مجمو هاآن. نگرانی هستندتک  یک یاختهچون نگران سرنوشت 
رخورد با ب شاید از نابودی رنج ببرد بلکه بیشتر به دلیل این باور است که حتا یااختهی ۱۵۰

باید مطابق با حفاظت از یک انسان بالغ باشد. کسانی  یک تخم بارور شده)( ١زیگوت یک
به  شدنلیتبدتوان بالقوه  یااختهیگذشته، چنین  هانیامیگویند از همه  اندآوردهکه ایمان 

یا  یبردارنسخهبرای  یشناسستیزدر  هاشرفتیپیک انسان بالغ را دارد. ولی با توجه به 
معیار این . با درست استبدن انسان از  یااختهیبرای هر موضوع این کمابیش  کلون گرفتن

رگیر د فشار داده و بخراشدهر گاه رییس جمهور دماغ خودش را  ،یاختهیک  لیپتانسدرباره 
  جداکردن ارواح بدردنخور شده است.اهریمنی بازی 

گذشته  هانیا یهمهمسیحیت (از  ترفیضعویژه  یهاآموزهبرخی  بدون توجه به
انی که کشتن یک رویان انس نکشیدهآسمانی این موضوع را پیش  یهاکتابدر  یاهیآهیچ 

فوریه  ۲۷ امریکا مجلس، یا حتا جنین بیش از هشت هفته برابر کشتن یک انسان است)
  .کرداعالم بنیادی رویان را ممنوع  یهااختهیقاطع پژوهش  یرأبا  ۲۰۰۳

و درد بی  یبستبنا را در چنین م ستتوانینمرویکرد منطقی به اخالق هیچ گونه 
اصول  چنانبنیادی انسان با  یهااختهیپیرامون  کارهای کنونی ماسازد. راه درمانی گرفتار

ونه بتوانیم از هر گکه شاید است  یاخردمندانهاز هر بینش جدا اعتقادی شکل گرفته که 
بدون  یشناسعصب. از دیدگاه به دست بیاوریمزنده  یهاستمیسپیرامون  یتجربه ممکن

ی یک خواهیم کرد تا با نابود واردبا کشتن یک مگس رنج بیشتری بر روی این زمین شک 
مگس تنها در مغز خود  باشدهر چه ، زیگوت که جای بحث ندارد. (بالستوال انسان

 ستبه دکه ما به طور کامل انسانیت خود را  یامرحلهیاخته دارد). البته نقطه و  ۱۰۰،۰۰۰

                                                 
1. Zygote 
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، هنوز یک پرسش بدون پاسخ است. ولی هر میکنیمآورده و گنجایش احساس درد را پیدا 
لحظه  با م زمانکسی که به طور متعصبانه بخواهد پافشاری کند که چنین ویژگی باید ه

داشته در این بحث  تواندینمی دیگر مشارکت هیچانعقاد نطفه باشد، سوای نادانی خود، 
 یهااختهیدرمانی  یهاپژوهشکسانی که بر اساس اصول عقاید مذهبی مخالفت  .باشد

. است ١زمین صافجامعه که معادل  را تشکیل دادهو اخالقی  شناسیزیستبنیادی هستند 
این حوزه  درنها تاین گفته باشد.  کنندهبازتابگفتگوی ما پیرامون این جستار و موضوع باید 

 اختنمگر مقدس سکاری نکرده  در برابر ایمان مذهبی، تسلیم و سازش مااز سیاست عمومی 
  آینده. یهادههبرای  هاانسانبیکران  یهارنج

  
خزیده است. رییس جمهور بوش به نیز بی خردی به فراتر از این مسائل  یهاشهیر ولی

تازگی تصمیم گرفته تا تنخواه مربوط به گروه تنظیم خانواده خارج از کشور قطع نماید که 
موضوع این  ٢مزیتاورکیوین. بر طبق گزارش کردیمفراهم  پیرامون سقط جنین اطالعات

کشور دیگر  ۱۳متوقف ساخته و در  مؤثریکشور جهان را به طور  ۱۶کاندوم برای  نیتأم«
 )۴۱» (دارند.را باالترین نرخ ابتال به ایدز در جهان  هاآنبا کاهش روبرو ساخته که برخی از 

اندیشه مسیحیت درباره گناه آمیز بودن روابط جنسی خارج از ازدواج، دولت  ریتأثبا 
ص ز که به افریقا اختصارا ناچار ساخت که یک سوم از بودجه جلوگیری از اید متحدهایاالت

یست ن یبه جای استفاده از کاندوم به هدر دهد. سخن گزافداده بود را با آموزش پرهیزگاری 
تن  هاونیلیماگر بگویم که در اثر مستقیم تنها همین گل کاشتن تعصب دینی بعید نیست 

و هم چنین  کشدیمرابطه جنسی «اشاره کرده  ٣همان گونه که نیکوالس کاریستف بمیرند.
  )۴۲.» (آورشرماین زهدفروشی 

 یهانبهجبا این حال هنوز حتا کسانی که توان دیدن این مسئله و دشواری را با تمام 
. به کاریستف به عنوان نندیبیمدین را ناممکن  کردن ازترسناک آن داشته باز هم انتقاد 

                                                 
1. Flat-earth society 

2. New York Times 

3. Nicholas Kristof 
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رواج دولت امریکا که در  یاوسطیقرون رگذاریتأثو مثال نگاه کنید: در هر کنش  یک نمونه
لیت پاسخگویی و مسئوخواستار وی هر کسی که  ،و پیامدهای احتمالی برون مرزی آن داشته
  :دهدیمبه شدت مورد سرزنش قرار  است را آنانبه دلیل ایمان  افراد با ایمانکامل 

  
 کمابیش تمایل به مخالفت مسیحیت انجیلیمن در هر جستاری با اعضای مذهب 

ه آن هم ب ،داشته و مشکلی با اشاره کردن به پیامدهای تیره و تار نفوذ روزافزون مذهب

و ناراحتی مذهب مسیحیت  یناخشنود. برای نمونه بینمنمیصورت پرخاشگرایانه 

گر اانجیلی با کاندوم و آموزش مسائل جنسی دولت را به سوی سیاستی کشانده که 

 یهاانساناحتمال مردن بیشتر سخن بگوییم،  هایسقطنخواهیم در مورد آبستنی و 

  فراهم کرده است. از آن،خارج چه کشور و در  چهاثر ایدز  را بربیشتری 

سیاست به  ایبا لحن پرخاشگرایانهولی به هر حال انتقادات لیبرالی گاهی نه تنها 

دآمیز محافظه نبلکه با لحنی نیشخ ،که به حق هم هست، رودمینشانه حامی انجیلی 

ذیر ایمان مذهبی توجیه پپیرامون  ی. چنین تمسخرگیردمینشانه نیز را حیت یمس یکار

گاهی کنجکاوی خردمندانه بیشتری نسبت به دین افغانستان  هالیبرالنیست. هم چنین 

تا دین آالباما نشان دادن و عالقه بیشتری به خواندن کتاب اوپانیشاد داشته تا کتاب 

  )۴۳مکاشفات. (

  
 هاآن نگیزهابیش نیست. کاریستف در حالی که  یارانهیودرستی نداشته و  بنیاد منطقاین 

) این درست ۴۴. (کندیممذهبی را محکوم ایمان » ارپیامدهای تیره و ت« شماردیم محترمرا 
دست به کار  در جمعهرگاه خرد و عقل که  طلبدیمگفتگوی مدنی اکنون  معیارهایکه 
رگون گفتگوی مدنی بایستی دگ . ولی قوانینپوششی پنهان کند، خود را زیر زندیم یریخط

  شود.
 هاکنش. در حالی که برخی کرده است خط فاصلی را رسمدین میان اخالق و رنج 

 سزاوار ورا شر و شیطانی و  هاآنمذهبی هنوز  هیچ رنج و ناراحتی در پی ندارد، متعصبان
، کشتن بالستوال و ییگراجنسهم، جواناماری(لواط، استفاده از  دانندیممجازات  مستحق

دالیل آن اغلب خوب به  شودیمجایی که درد و مرگ به فراوانی دیده با این حال  غیره).
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تنخواه از تنظیم خانواده در جهان سوم، متخلف غیرخشونت مواد  (دریغ کردن رودیمشمار 
ا تنه هاتیاولوبنیادی و غیره). این وارونگی  یهااختهی یهاپژوهشمخدر، غدغن ساختن 

اصول  هاتیاولو؛ این وارونگی دهدینممنابع کمیاب را به هدر و  هتنکشبی گناه را  یهاانسان
برای  یترخردمندانهتا رویکرد  . زمان آن رسیدهکندیماخالقی ما را تحریف و دستکاری 
  بیابیم.پاسخ به مشکل درست و نادرست 



 

 

۶  

 خوب و بدکردار درباره  یدانش

  
  

د؟ وجود دار ،ندبه آن معتقد هاانساناز  یاژهیوکه گروه  جورآن، میان بد و خوبآیا تفاوتی 
 بود. در ١سوزانیگربه سده شانزدهم میالدی در پاریس بزرگ  یهاحیتفریکی از  برای مثال،

 یاژهیوجمع کرده، در تختگاه  ییهایتورگربه را در  هادهبرنامه ریزان تابستان در میانه  بازار
این تور پر از را میان زمین و آسمان آویزان کرده و سپس در میان شادمانی همگان،  هاآن

با «تماشاچیان گردآمده  .ندانداختیمآتش  یهاشعلهدر میان را  ترسان و آشفته یهاگربه
و دست  شدیم، کباب سوختیم، دیکشیمزده در حالی که جانوران از درد زوزه  قهقههفریاد 

. ولی روندیمامروزی با دیدن آن با هراس عقب  یهاانسانبیشتر ) ۱.» (شدیمآخر جزغاله 
اخالقی وجود  یهاقتیحقبگوییم که  میتوانیماست؟ آیا  درستآیا این واکنش امروزی ما 

  از آن بی اطالع هستند؟ هاگربههمه افراد مشتاق آزار  و بنابرایندارد 
سته به واب یک طریقیاخالقی به  یهاقتیحقا باور دارند که گوی هاانسانبسیاری از 

 گاههیتکدانش و علم آزاد از قید و بند آن است. در واقع این  یهاقتیحق ولیفرهنگ است 
یمگویا یکی از کمبودهای اصولی سکوالریسم به شمار  اخالقی یھاقتیحقسست پیرامون 

، پرسش چرا یک گذارقانونیک خدای  دور انداختنکه با  شودیم. مشکل از اینجا آغاز دیآ
. افزون بر این عبارتی گرددیمست تبدیل به جستاری قابل بحث کنش فرضی خوب یا بد ا

 گاههیچ ستقابل تردید نی هاتیموقعکه در بیشتر شرایط و با این» قتل درست نیست«مانند 
 تواندینم ،هااختهییا  هاارهیس درباره ییهاتیواقعدیگر این جهان مانند  یهاتیواقعمانند 

 است که بتوان »ییهاتیواقع« متمایز ساختنمشکل، از جنبه فلسفی، . استوار و پا برجا باشد

                                                 
1. Cat burning 
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چیزی از این  هاآناگر در واقع  -کندیمبه طور دقیق پیگیری  هاآنبینش اخالقی ما گفت 
  پیگیری کند.ا نوع ر

که دریابیم پرسش درباره درست و  شودیمرویکردی منطقی به اخالق ممکن زمانی 
درباره شادی و رنج موجودات با ادراک است. اگر ما در  ییهاپرسشنادرست به راستی 

 در برابری بگذاریم ما از لحاظ اخالق ریتأثبتوانیم بر شادی یا رنج دیگران اهی باشیم که گجای
ر است که د تأثیرگذارچنان مهم و  هاتیمسئولبسیاری از این  و -) ۲آنان مسئولیت داریم (

یماز شادی و رنج به عنوان نقطه آغ با قرار دادنمدنی دیده شده است. قوانین جنایی و 
بیشتر مردم زیر عنوان اخالق درباره آن نگران هستند هیچ ربطی را ببینیم که آنچه  میتوان
ندارد. زمان آن رسیده که متوجه این واقعیت بشویم که جنایت بدون قربانی مانند  اخالقبه 

خارجی  وجود طلبکار در واقعبدون  بدهیت بدون قربانی و است. جنای طلبکاربدون  بدهی
خصوصی افراد بزرگسال با  یهالذتان خوشی و ) هر شخصی که شب هنگام نگر۳ندارد. (

یز چیزهای دیگری ندارای زیاد وقت آزاد داشتن از غیر رضایت طرفین، بیدار دراز کشیده، 
  درباره خمیره و سرشت درست و نادرست است.توجیه هست؛ وی دارای باورهای غیرقابل 

متفاوت دارای  یهامکاناین واقعیت نباید ما را آزار دهد که مردم در زمان و 
مسائل اخالقی هستند. این واقعیت چیزی را درباره وضعیت متفاوتی پیرامون  یهادگاهید

ان بهترین اندیشمند دوراگر بخواهید با تصور کنید که  .کندینماخالقی روشن  یهاقتیحق
یمش گفتگویی داشته باشید، چه وضعیت پی دانش ابتدایی یهاپرسش پیرامون باستانی

کثیر زنده چگونه خود را ت یهاستمیس«یا » آتش چیست؟«برای نمونه شاید بپرسیم، : دیآ
بدون شک در این جستارها با » نورانی در آسمان شب چیست؟ یهالکهاین «یا » ؟کنندیم

 کمبودی از مغزهای برجسته اگرچهخواهیم شد.  روبرو یزیانگشگفتناآگاهی و بی دانش 
دارای ابزارها و مفاهیم فیزیکی بسنده و  هاآنولی با این حال  در دوران باستان وجود نداشته

نای به مع هاآناز دست نبودند. کمبود آگاهی و دانش  ییهاپرسشکافی برای پاسخ به 
ویژه فیزیکی بوده و به معنای نبود و عدم چنین  یهاتیواقعاز حقیقت و  هاآنناآگاهی 

  نیست. ییهاتیواقع
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درست و نادرستی وجود داشته باشد بهتر است  یهاپاسخاگر برای مسائل اخالقی 
باشیم. خواه این جستجو ما را به غارهای دورافتاده بکشاند خواه  هاآندر روزگار حاضر در پی 

یمنامروزی، باز هم هیچ تفاوتی در بودن یا نبودن واقعیت مورد نظر ایجاد  یهاشگاهیآزمابه 
 یاالقوهبشگر گستره باشد هم چنین نمایاز دانش واقعی  یاحوزهق نمایشگر اخال. اگر کند

مانند استدالل و خردورزی  یحوزه. ارتباط سنتی با این باشدیمنیز  از پیشرفت (و پسرفت)
که  صورتیدر  کنونی خواهد بود. یهاکاوش یکنندهتیتقوو  دیگر پشتیبان یهاحوزه
یمبدیل تنادانی  یهادستگاهحامل و به تنها  نباشد کنندهتقویتبان و یما پشت یهاسنت
اخالقی  یهامالها نیترژرف منبع و سرچشمهصورتی هر به  راکه دین  فراگیر. این اندیشه شوند
ی و ما شعور نادرست گذشته تا، بیخود و بیهوده است. دیگر زمانه آن شناسدیمانسان برای 
و به که شعور د طورهمان بگیریم آسمانی یهاکتاب یهابرگه یالالبهسنگدلی را از  بدی

. هر میآوریمنوشته شده کتاب ریاضی به دست  یهابرگهاز میان برابر با چهار را اضافه دو 
این شعور نیست که سنگدلی و بی رحمی بد است احتمال  یخانه اششهیاندشخصی که 

همیشه  کمابیشآسمانی  یهاکتاببیشتر  و در واقع، -یاد بگیرد  آن راندارد که با خواندن 
را  هاانانس بینش اخالقی یهانهیزمو  هاشهیر .اندگفتهآن دو پهلو و چند پهلو سخن  درباره
نین خو یعت در واقع میدان رقابتطبی که یحالکرد در  وجوجستدر جهان طبیعت باید 

رساندن  بیآساز جلوگیری نیز برای  هامونیمحتا  .کارکرد آن تنها رقابت نیستاست ولی 
 ینگراندل) ۴. (شوندیم ی بسیار شدیدیهاتیمحرومدچار به اعضای دیگر گونه خویش 

  نیست. انابداع و نوآوری پیغمبردیگر  موجوداتبرای 
یمروشن دارد،  یشناسستیزریشه در  هاانسانق ما سرشت اخالکه واقعیت این 

در » ،یوظیفه اخالق«مذهبی در مفاهیم خالقیات یافتن پایه و مبنا اکه کوشش برای  کند
همان اندازه وظیفه اخالقی حال غرق شدن کودک در  واقع کژ و بی راهه رفتن است. نجات

ام برای گداشتن  انگیزهبرای  هاانسانما ساده است  قیاس.منطقی بودن درک است که 
ما آغاز  کهیهنگام .دینی نداریم یهاشهیاندبرداشتن در مسیر یک زندگانی اخالقی نیازی به 

یرامون پبه طور کلی یافت که  میدرخواهبه اندیشیدن جدی پیرامون شادی و رنج کردیم 
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 یهاسنتدانشیک و علمی به  یهاپرسشبیش از  توانینمبه طور کلی اخالقی  یهاپرسش
  مذهبی تکیه کرد.

با توجه به آنچه امروزه درباره جهان طبیعی  ،دینیدر ذات هر موجود  یمحورانسان
 اممکننو بنابراین - ساختخوشو  زیانگشگفت بسیار ظاهریکمکی به  تواندیمن، میدانیم
طراح  رپروردگابا یک متناسب و همخوان  شناسیزیست یهاقتیحقاست، ساده  .بنماید -

فرگشت به این شرح است:  ریناپذانعطاف معجزهخوب.  پروردگارنیست یا حتا با یک 
برای  ،و تنوع زندگانی را در زمین آفریده همتایبکه چنین زیبایی  ییهاسمیمکانسازوکار و 
، دیآیمبدون دست یا پا به دنیا  یابچه. سوگند وفاداری خورده استو مرگ  دیوسیرتی

عت در مام طبیاز  یریگمچ مگرچیزی این نیست  هانیا -ابود شده ن هاگونهمگسی نابینا، 
بر را  ناهمخوانیچنین  تواندینم. هیچ خدای درست و حسابی گلخاک و حال دور انداختن 

جهان را با هم موجودات در آن  ،دارد که اگر خدا گوشزدارزش این موضوع . قرار نگه دارد
 ییهاوحشتآفریده است. هر کسی که به عمد چنین نیز را  ١فیالریازآفریده باشد، آبله، وبا و 

  خود خرد و نابود گردد. یهاتیجنارا روی زمین راه انداخته باید برای 
ه که و این گون -خاورمیانه را هزاران سال پیش بنیاد گذاشته  یهاابانیبخدایی که 

کسی  -تا جوی خون به نام او در آنجا جاری شود  گذاشتهوارا به حال خود  هاآنپیداست 
نیست که بشود با او درباره اخالق مشورت کرد. در واقع قضاوت و داوری درباره او بر اساس 

تین کسی که نخساست. برتراند راسل  انگیزنفرتناخوشایند و بسیار  یکارهای وی مسئولیت
 ارزیابی درهست که به نظر من نیز  دیگریاستحکام منطقی، چیزی  سوای: «پردازدیمبه آن 

یک خدا، رحمان، قادرمطلق و عالم  کنندیمکه گمان کمی ناجور است، کسانی افراد اخالقی 
سرانجام  ،بدون زندگانی سال هاونیلیم ،هایسحاباز  یاشالودهمطلق پس از آماده ساختن 

ع شده به قان یااندازه، تا یدروژنیههیتلر، استالین و بمب  بتواند خویش را با پدیدار شدن
) این نگرشی نابودگر است و هیچ پاسخی برای آن نیست. در برابر این بی ۵( .»شمار آورد

ینمکه با هنجارهای زمینی  رندیگیملیاقتی آشکار خدا پرهیزگاران به طور کلی این موضع را 

                                                 
1. Filariasis بيماری انگلی مناطق گرمسير 
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که ما توجه  دهدیم آفریدگار گیتی را سنجید. این عبارت نیرو خودش را زمانی از دست توان
ساسات به طور ثابت و پیوسته با اح هاانسانمدعی فراتر از قوه قضاوت  کنیم که این آفریدگار

. بررسی دقیق شهوت حکمفرماییحسادت، خشم، سوءظن و  - ردیگیمانسانی انگیزه 
دمدمی مزاج،  - دارخندهکه خدای ابراهیم یک مردک  کندیمآسمانی روشن  یهاکتاب
است و کسی که با او پیمان ببندد تضمین کمی برای سالمت  -رحمیبو سنگدل و  ریگبهانه

 هنزدیک ب بسیار هاآدم ینخدا باشد بنابراین بدتر یهایژگیو هانیااگر ) ۶یا شادی دارد. (
  داشته باشیم. یامید میتوانآفریده شده که بتصویر او 

قادر مطلق و عالم مطلق در روبرو شدن با شر  مشکل و دشواری توجیه یک خدای
) برطرف نشدنی است. کسانی که ادعا شودیمنامیده  ١(که به طور سنتی دشواری تئودیسه

را با متوسل شدن به اراده آزاد و دیگر سخنان بیخود دارند تنها اخالق و چیرگی بر آن غلبه 
بدیهی  به این امر هاانسانشک زمانی خواهد رسید که ما  بدون .اندکردهبد را سوار فلسفه بد 

کمی بیش از یک شاخه از ناآگاهی انسان چیزی نیست. اعتراف خواهیم کرد: امروزه الهیات 
  در واقع یک جور نادانی پرو بال گشوده است.

  
  

  ذهن دانشاخالق و 

  
، ناگزیر دهدیمرخ  آگاهی، هر چند به ندرتاخالق و درک دانشیک و علمی پیوند میان 

امکان دارد تنها تا جایی  قرار بدهداخالقی ما  یهاینگرانهدف را دیگر جانوران اینکه برای 
هیچ  هاانسانکه بیشتر ما این .میدهیمنسبت  به آنانرا که ما آگاهی (یا شاید آگاهی بالقوه) 

رفتار کنیم، مطمئن  هاآنبا محبت با تا  - میکنینموظیفه اخالقی نسبت به کوه احساس 
این واقعیت برخاسته باشد که بیشتر از  بعید نیست -کشدینمبیخود زجر  هاآنباشیم که 

                                                 
1. Theodicy  در شناختهترين معنای خود، استداللی الهياتی است که سعی میکند به اين پرسش پاسخ دهد که چرا خدا اجازه

 .داده است شر در جهان وجود داشته باشد
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) در حالی که دانش آگاهی هنوز ۸. (مانند هیچ چیزی نیست ودنبما باور نداریم که سنگ 
 ، برای هدف ما کافی است اشاره شودو پا زدن برای پا به جهان گذاشتن است در حال دست

 زادشواری و مشکل اثبات وظایف اخالقی ما نسبت به جانوران غیر انسان (هم چنین  که
این است  و غیره) تیبالستوس و جنین انسانتا سیستم عصبی،  یهابیآسدچار  یهاانسان

یمزجر  هارکیرجیج. آیا به دست آوریمو ماده  ذهنکه باید درک بهتری از ارتباط میان 
هم انسجام دارد و هم دارای پاسخی است خواه  که این پرسش کنمیمفرض من ؟ کشند

  هرگز در موقعیت قرار نگیریم که بتوانیم به آن پاسخ داده خواه قرار بگیریم.
و ماده به طور مستقیم بر  ذهنما پیرامون  یهاشهیانداست که  یانقطهاین 

باید به یادآوریم که عمل کالبدشکافی  .گذاردیم ریتأثدرباره درست و نادرست  اندیشیدن
 زمانی که دکارت از -گرفت  یاتازهجان مشخص در فلسفه ذهن  اشتباهاتموجود زنده با 

 المسوی دیگر فیزیک مکانیکی اعمتعصبانه مسیحیت و از  یهاشهیاند زیر نفوذیک سو 
نابراین ه و بدموجودات غیرانسانی تنها یک جور وسیله مکانیکی بدون روح بو یهمهکرد که 

به  درنگیب ستیزیم) یکی از افرادی که در روزگار وی ۹در برابر درد بی حس هستند. (
  پیامدهای این دیدگاه پرداخت:

  
کرده و کسانی را که با این موجودات  هنظاررا ها آزار سگکامل  تفاوتیبدانشمندان با 

 .گرفتخواهند به باد مسخره  ،کنندآنان درد را احساس می جای ه، انگار کهدکرهمدردی 

دردناک  هایزوزهدستگاه هستند؛ این  جورکیاین دانشمندان خواهند گفت که جانوران 

است، ولی در کل  یاشدهفشرده تنها غژغژ فنر کوچکی  هاآنشنیده شده هنگام زدن از 

نوران بیچاره را از چهار پا با میخ به تخته جا این هاآنبدون احساس است.  هاآنبدن 

 یکالبدشکافی کرده که موضوع بزرگزنده زنده را  هاآنکوبیده و برای دیدن گردش خون 

  )۱۰برای گفتگو و جر و بحث است. (
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یای در روند چیرگی و فتح دن. نیستاز این نوع تنها مشکلی برای جانوران  ١شوونیسم شناختی
دون بومیان امریکای جنوبی بدر » روح«وجود باره ولی درمکتشفان اسپانی و تردید دودلینو 

رخت دست که بگویم آسان نی شکبدون داشته است.  ریتأث هاآن یسنگدالنهدر رفتار  شک
هی ادامه یافته است. بینش ما درباره آگا یژرفای تا چه هاانسانما اخالقی مسئولیت  یتکامل

، دیگر دهندینماز آگاهی از خویش بروز  یانشانهشاید هیچ  هاآنبسیاری از حتا  جانور آنکه
 حیتوضی یهانشانهنی که فاقد نمونه جاندارا . برایاز عوامل گوناگونی برخاسته است

که  گونهآن. رندیگیمجا  مادر گستره نگرانی  ترسخت -یا چهره ندارند -هستند  یاچهره
 را درک نکنیم داوری و قضاوت ذهنارتباط میان مغز و  پیداست تا هنگامی که به طور کامل

ما درباره گستره احتمالی زجر و درد کشیدن جانوران به طور نسبی ناروا و متعصبانه باقی 
  )۱۱خواهد ماند. (

  
زمانی خواهد رسید که ما به درک ریز به ریز شادی انسانی و جزییات داوری و  بدون شک

) درست همان گونه که اختالل در دیدن ۱۲قضاوت اخالقی در سطح مغز پی خواهیم برد. (
ر دژنتیکی و هنگام رشد باشد هم چنین بدون چون و چرا  یهااختالل در اثر تواندیم هارنگ

احساسی و اخالقی به وجود آید. امروزه  هانهیزمدشواری و مشکالتی در  تواندیماین روند 
است یک عبارت رک و راست » ٢ارکورماتوپسیک«یا » کور رنگی«گفتن اینکه شخصی دچار 

 زیستجامعهیک «مغز آن شخص بوده در حالی که گفتن او  یینایبمسیر  وضعیتدرباره 
. رسدیمغیرعلمی به نگر  یادکنندهینوماست به گونه » ضعف اخالقی«یا دچار » شیطانی

پیرامون تن برای دانستغییر خواهد کرد. اگر حقایقی وضعیت این  ی نیست کهشککمابیش 
 ، حقایقی نیز دربارهوجود داشتهشاد ساختن یا زجر دادن یکدیگر برای  هاانسانهمکاری 

درک دانشیک و علمی از پیوند میان مقاصد،  )۱۳کشف وجود دارد. (اخالق برای دانستن و 
ره سرشت و ذات خوبی و بدی ابسیاری را درب یزهایچ تواندیمروابط انسانی و حالت شادی 

به دادن پاسخ درخور و مناسب به خطاهای اخالقی دیگران  تواندیمسازد و هم چنین روشن 
                                                 
1. Cognitive chauvinism 

2. Achromatopsic کور رنگی کامل 



 
 
 

  پایان باور قلبی
 

 

٢١٦

همه جور دلیلی وجود دارد که ما باور کنیم پژوهش پیوسته و مداوم در حوزه  کمک کند.
 یهاحوزهخواهد کرد که در  یاوهیشاصول عقاید گوناگون را وادار به همگرایی به اخالقی 

مناسب  کمابیشکه برای این وظیفه  کسانییعنی در میان  -دیگر دانش شاهد آن هستیم 
وابسته  توانیمرا  مینیبیمرا در حوزه اخالق ) اینکه هنوز همگرایی بسیار اندکی ۱۴( هستند.

اره در واقع هنوز درب( اندشدهاسایی شن هاتیواقعبه این واقعیت دانست که شمار اندکی از 
 قیقتحتا یک حقیقت اخالقی را به عنوان یک  ق نداریمو تواف همگرایی معیارهای نیترییابتدا

ر قلمروی بسیاری د یهاگامباید ؛ هنوز هست که باید شنیدهنوز سخنان بسیاری  .)بپذیریم
عصبات . تکیه ما بر تهنوز اثبات نشده استبسیاری  یهاگزارهدانش شهودی برداشته شود؛ 

به همان اندازه پشتیبان  هانیدطور کلی بیشتر  به .سازدیمدینی این مورد را روشن 
. این دشواری کنندیم دییتأدانش  را در حوزه هاپژوهشناب اخالقی هستند که  یهاپژوهش

بار را به یاد بر آن چیره شود. آخرین  تواندیم گفتمانو مشکلی است که تنها قوانین تازه 
ک یا درباره فیزی دیگری به باورهای بی پایه شخص» احترام«که شخصی برای عدم دارید 

؟ قوانین همانندی باید برای اخالق، معنویت و باروهای گرفته باشدتاریخ مورد انتقاد قرار 
کوتاه  که آن را به طور هستیم ١کریستوفر هیچنز ما این موضوع را مدیون دینی جاری شود.

لغزش ما جلوی  تواندیم، یک اصل اساسی گفتگو که به خوبی آورد و خالصه در یک عبارت
) ۱۵» (بدون مدرک نیز رد شود. تواندیمهر ادعای بدون مدرکی «را به سوی تباهی بگیرد: 

  شوند. نظرهمبیایید امیدوار باشیم که تا دیر نشده میلیاردها انسان با او همرای و 
  
  

  جوامع اخالقی

  
. دنماییم حلرفتار انسان را  یهاپارادوکسو  هاتناقضجامعه اخالقی بسیاری از  یشهیاند

آدم سوزی برمی گشته  یهاکورهچطور ممکن است که یک پاسدار نازی هر روز از سر کار در 
                                                 
1. Christopher Hitchens 
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 سرراست و بدون انگیزیشگفت؟ پاسخ به طور باشدپدری مهربان  شیهابچهو برای 
اخالقی وی  یگسترهدر  کشتهیمرا شکنجه و  هاآنپیچیدگی است: یهودیانی که او در روز 

با آن  مغایرمقابل و در  هاآناخالقی وی بوده؛ بلکه  یرهیداجا نداشتند. نه تنها بیرون از 
ساخته که در غیر این  رنگیبرا دی انسانی مورد یهودیان همدروی در  یهاشهیاند. بودند

  .شدیمصورت سد راه وی برای چنین رفتاری 
. اصول عقاید سازدیم تررهیترا دایره، آن  اینساختن  ترروشنبه جای بدبختانه دین 

ر پایه بکوشد یکپارچگی ب هاانساندر یافتن دالیل واقعی همبستگی  آنکهمذهبی به جای 
دین یکی از  میادهیدهمان گونه که  .کشدیمرا پیش  یالهیقب یهاافسانهو  یالهیقب

ه بخودشان را  هاآندر هویت اخالقی بوده چون بیشتر پیروان  یهاتیمحدود نیتربزرگ
 یاصول عقاید دیگر. هیچ دانندیم غیر هم دین خود اخالقی متفاوت از افراد دیگر لحاظ

نکرده  برخوردبه این روشنی و رکی اخالقی از جوامع دیگر موضوع جدایی یک جامعه پیرامون 
 یهاتیهوبیشتر  هاآنیرفت که بر اساس ذرا پ ییهاگزارهیک شخص  کهیهنگام. است

 گیرییجهنتیک  ،از دایره نگرانی اخالقیهم دین  مذهبی ساخته شده بیرون ریختن افراد غیر
الزم به گفتن نیست که زجر کشیدن شخصی که جهنم برای وی  .به طور کامل طبیعی است

 سازمشکلاست صراط مستقیم شخصی که در  زجر کشیدنبه اندازه  گاههیچمقدر شده 
ملکوتی و خردمندانه  توانندینم یاژهیواگر شخص یا افراد چنین تصور کرد:  توانیمنیست. 

د نگران چرا بایبا گناه این قدر سیاه شده،  هاآنبودن برای مثال دین مرا ببینند، اگر قلب 
؟ خدا که جهان و هر چیزی در آن را آفریده، باشم هاآندیگران با و بد رفتاری  یکرداربد
برای رهایی از گمراهی به سادگی از گام نخست محکوم  هاآنرا لعنت کرده است. هدف  هاآن

  به شکست بوده است.
هنگامی که خویش را وادار به پیگیری بنیادی خردمندانه برای اخالق خود سازیم، 

که ترسیم مرزهای  میابییدرمدر واقع ما  .شودیمپدیدار  یاتازه یهایدشوارمشکالت و 
آسیب  بلیتابرای نمونه روشن است که ق اصولی دشوار است. یاوهیشنگرانی اخالقی به 
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اگر «گفته  ١. همان گونه که ریچارد روتریتنها معیار ما باشد تواندینمدرد  در برابر پذیری
به همان  توانستیماز روباه  هاخرگوشحفاظت  باشددرد احساس تنها مسئله مهم و اساسی، 
یمبر چه اساسی ما خویش را متقاعد  )۱۶» (مهم باشد. هاینازاندازه حفاظت یهودیان از 

 هاخرگوشکه  میپنداریم هاانسانبیشتر ما دخالت نکنیم؟  هاخرگوشکه به نیابت از  میکن
این باره  رد یست کهبعید ندر مقیاس انسانی را ندارد. ولی گنجایش و قابلیت شادی و رنج 

کم  را هاخرگوش فاعلیتما که به نظر برسد  زمانی. افزون بر این اگر کرده باشیماشتباه 
بر  دست. خواهد کرد تغییر هاآنموضع اخالقی ما درباره  یشکهیچ بدون  میاکردهبرآورده 

است.  هکمین کردیک پاسخ منطقی و خردمندانه به گفتگوهای سقط جنین  اینجادر  قضا
: نندیبیم هاخرگوشرا کمابیش مانند از سه ماه  ترکوچکانسانی بسیاری از مردم رویان 

ما برای جامعه اخالقی  یدامنهکه در  دهندیمنسبت  هاآنبه  ااز شادی و درد ر یادامنه
یمبه نگر  تریمنطق یریگموضعبا وضعیت حاضر این  .کندینمرا ایجاد  یکامل شأن هاآن
  این دانش شهودی را رد کند. تواندیمدانشیک آینده  یهانشیب. تنها درس

مشمول برای اخالقی جامعه ما  یدامنهدر و دشواری تعیین معیار و پیمانه مشکل 
ز غیر ا -موضوعی است که من برای آن پاسخی با جزییات کامل ندارم قرار دادن جانوران،

جاندار  احتمالی ما از فاعلیت اسحساکه هر پاسخی که داده شود باید بازتاب  بگویمآنکه 
گفت که  توانینمآشکارا نادرست هستند. برای مثال تنها  هاپاسخبرخی از  مورد نظر باشد.

دهیم. مالک  آنجادر دایره اخالق جا داده شده و بقیه جانوران را در بیرون از  هاانسان یهمه
آیا یک یاخته انسانی را باید به یک  )؟DNAای (انیدو معیار ما برای انسان بودن چیست؟ 

مشکل این است که هر گونه ویژگی را برای متمایز ساختن میان انسان  گله فیل ترجیح داد؟
ون همگی بد -اخالقی و غیره یهاتیحساسهوش، کاربرد زبان، -و جانوران به کار بگیریم

 هااورانگوتاناز  ترمهم هاانسان. اگر برای ما، ندینمایمنیز تمایز ایجاد  هاانساناستثنا میان 
چرا پس خود را روشن سازند،  یهایمندعالقهبه زبانی گویا و شیوا  توانندیمهستند زیرا 

ا گذشته درباره زنان و مردان بیچاره ب هانیااز  نیستند؟ ترمهمبا زبان شیواتر،  ییهاانسان

                                                 
1. Richard Rorty 
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عیار ماین گونه که پیداست با به کار گرفتن  بگوییم؟ میتوانیماختالل زبان پریشی چه 
طرف  از .میاگذاشتهاز جامعه مورد نگرانی خویش کنار را  هاآنشیوایی زبان، به طور دقیق 

 یکو به راحتی جای یشکایت کند خانواده خود که بتواند از یافته  ١در برونئودیگر اورانگوتانی 
  .ردیگیمیا دو تن را در قایق زندگانی را 

  
  

  ییگراینسبدیو 

  
در واقع برای اینکه در اصل به  -کرد منطقی باورهای مادیدیم که برای عمل ۲در بخش 

و دقیقی  به طور صحیح هاآنهم چنین باید باور داشته باشیم که  -به شمار بیایند باورعنوان 
که برخی از  شودیمدر نتیجه این موضوع پیش کشیده  جهان هستند. یهاحالتنمایشگر 

ز اطالعات ا یرهتب توضیح هاآناز برخی دیگر بوده به این صورت که  تردرستاصول عقاید 
. با دهندیمه دست بهتری از رویدادهای آینده ب یهاییشگویپرا داشته و  هاتجربهدرباره 

اخیر  یسدهدارند که انگار در  یاشهیاندشیوه اندیشان گرایش به وجود این برخی از روشن
چ هی است. کردهرا کمابیش به یک چشم نگاه  هابینیجهان یهمه لاستدالهنگام غرب در 

به  تواندیمخص تنها ؛ شدیگوینم درستدرباره باورهای خود به طور دقیق  گاههیچکسی 
حاری در یک فضای مطلق نادرست تان گذاریبمب از همتایان همباور اشاره نماید. یاجامعه

را در  ٢کمی توماس کوهن. رسدیمبه نظر نادرست  ؛ تنها از دیدگاه فرهنگ غربیقرار ندارد
انکار نماید که ما  تواندینم یکسچیهو آنگاه خواهید دید  زدیامیباین معجون ریخته و با هم 

از دانشمندان قوانین طبیعت را  نوینینسل جهان چگونه است زیرا هر  میدانینمبه راستی 
 اعتقاداتی از این دست به طور .حال آن دوران استبه صورتی دوباره ابداع کرده که مناسب 

                                                 
1. Borneo جزيرهی بورنئو سومين جزيرهی بزرگ جهان است و در مرکز شبهجزيره مااليا و اندونزی واقع است. 

2. Thomas Kuhn 
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برای نگفتن سخنانی به شدت انتقادی درباره شناخته شده و » ١گرایینسبی«کلی به نام 
 - گرایینسبی یهاختیربرخی از شکل و  . ولیکندیمباز  منطقیگویا راهی باورهای دیگران 

د و بیخود چرن -اخالقی که به ویژه گویا به خوبی بر روی آن توافق شده گرایینسبیشامل 
ه برخی شاید بیندیشند که اهمیتی ندارد ک و یاوه است. هنیز بیهودبوده و به طور خطرناکی 

یا آیا تنها ما  اندکردهیمعمل  نادرستاخالقی به راستی  یجنبهاز  هاینازما فکر کنیم آیا 
را دوست نداریم. باری از دیدگاه من باورهای مربوط به برخی از  هاآنشیوه زندگانی 

از منابع اخالقی و متفاوتی  یمجموعه چونبه راستی بهتر از برخی دیگر است  هابینیجهان
بنا داریم دربرابر نادانی و منابعی هستند که اگر ما  هانیا .گذاردیمعقالنی را در دسترس 

 هقبیله گرایی مسلط و چیره جهان امروزی ایستاده و سرانجام آن را از تخت به زیر آوریم ب
  آن خواهیم بود. سختی نیازمند

 یهاحیتوضبا  انگراینسبی بیشترساده است زیرا  گرایینسبیی به پاسخ متقابل کل
 ه اخالقبا توجه ب گرایینسبیبرای نمونه به . اندکردهمتفاوت خود بر ضد تز خویش کار 

باید بر  فرهنگی یهاسنتاخالقی به طور کلی باور دارند که همه  گرایاننسبی: توجه کنید
به این معنی که وحشیانی که در گوشه  قرار گیرداحترام مورد  هافرهنگاساس دیدگاه همان 

 توانیمه بر اساس معیارهای غرب سنجید و ن توانیمرا نه  شوندیمن دیده و کنار جها
از این  را بر اساس معیارهای زمان حاضر مورد سنجش قرار داد. روزگار گذشته یهاانسان

ه پنهان است که نسبی نبوده بلک ی،گذشته در چنین رویکردی به اخالق، ادعایی ناروشن
ر داخالقی باور دارند که مدارا و رواداری در تنوع فرهنگی  گرایاننسبیمطلق است. بیشتر 

 بدون. البته این ادعا، به همین صورت و باشدیممهمی بهتر از سرکوبگری مستقیم  یهاجنبه
چگونه باید  هاانسانکه  رسدیمبه این ادعا  منطقی باشد ولی تواندیمکم و کاستی هیچ 

ی اخالقی هنگامی که به عنوان بنیاد و پایه رواداری تنوع و گوناگون گرایینسبی کنند.زندگانی 
  .به کار گرفته شود متناقض است

                                                 
1. Relativism 
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د راز این خط اندیشه وجود داشته که به راحتی  ترپختهروایت و خوانش باری، یک 
خود را آشکار ساخته و سخنورترین » ١ییگراعمل«این روایت به طور کلی به نام . شودینم

در حالی که رورتری نام رایجی در  )۱۷است. ( ٢آن بی هیچ شکی ریچارد رورتریسخنگوی 
این کشور نیست اثر وی نفوذ بزرگی در گفتگوی ما داشته و پناهگاه بزرگی برای پوشش دادن 

اگر این امید وجود دارد که ما به یک همنوایی و وفاق  را فراهم ساخته است. گرایینسبیبه 
ه سنگسار کبگوییم مطلق  به معنایبرای مثال اگر بتوانیم  -رسیم جهانی درباره اخالق ب

یا  ییگراعملبرای رد  یدارشهیرباید دالیل  - است نادرستزنان به دلیل زنا به راستی 
ی قرار گرفته در موقعیت هاانساندرخواهیم یافت که پراگماتیسم بیابیم. با انجام چنین کاری 

نیرومند و قوی پیرامون منطقی و خردمندانه بودن اصول میان فرهنگی که بتوانند ادعاهای 
  عقاید متفاوت و هم چنین خوب و شر داشته باشند.

، این است که هر چقدر بکوشیم گستردگی و ییگراعمل یهاشهیاندبنیاد اساسی 
 که هست، گونهآنبر معیارهای طالیی متناسب با واقعیت  تواندینمما  یهاشهیاندرواج 

دی ارزیابی آن برای چگونگی کاربرخواندن تنها » درست و صحیح« منطبق شود. یک گزاره را
؛ و به معنای این نیست که در مقیاس گسترده گفتگو است یهاحوزهبودن آن در برخی از 

، این اندیشه که انیگراعمل. از دیدگاه دیگویم گیتی اچیزی درباره پیوند و ارتباط آن ب
زارهای باورها اب بیخود و بیهوده است.» مطابقت داشته باشدبا واقعیت «باورهای ما شاید 

برای راه انداختن کار شخص در جهان است. آیا یک چکش مطابق با واقعیت است؟  یاساده
کارهای مشخصی اثبات کرده است. به همین صورت نه. چکش تنها فایده خود را برای 

یمیا  میخوانیم ، تاریخ یا هر حوزه دیگر دانششناسیزیستدر حوزه که » ییهاقتیحق«
حتا  اندازدیممسائل دیگر سایه . برای شخص پراگماتیست، فایده یک باور بر همه میشنو

رای آسمانی را ب یهاکتاب هاکشنبهی) اگر یک استاد ادبیات ۱۸مسئله همخوانی و انسجام. (
از بگرایی بیشتر مناسب روزهای دوشنبه در سر کار باشد ندانماز سوی دیگر و شما بخواند 

از  هاهشیانداین  خود را ندارید. ینیبجهانتناقض در ناسازگاری و دلواپسی از هم جای هیچ 
                                                 
1. Pragmatism 

2. Richard Rorty 
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ست جهان نیکار متفاوت بودن سخنان، ادعاهای بسیار ناسازگاری درباره چگونگی  یجنبه
  همخوان و متناسب است. یاژهیوهر یک با موقعیت 

شاید اشاره ولی  رسدیمبیشتر دانشگاهی و نظری به نظر  به طور کلی هانیا اگر چه
که سیدقطب، فیلسوف مورد عالقه اسامه بن الدن این احساس  به این موضوع جالب باشد

من، را خواهد شکست. با نقل قول از بر آمریکاییشیشه عمر تمدن را داشته که پراگماتیسم 
قابلیت پدافندی و دفاعی امریکا را در برابر « تواندیمکه پراگماتیسم  دهیشیاندیموی 

 قتیحقاز درستی و  یادرجهبعید نیست که  )۱۹» (دشمنان خود سست و بی جان سازد.
چندان رغبتی  ییگراعملدر  دهیرسیمبه مرحله سقوط  هاتمدنباشد. زمانی که سخن در این 

اعتقاد راسخ که هر کسی این با رها کردن  است. شدهینمدیده  هاآندر بودن  گراعملبه 
برای  یدستور کارکه  رسدیمبه نظر  -ھر چیزیدرباره  -در واقع درست بگوید  تواندیم

ه است: کردتصور چنین آن را  یزیانگالیخ به طور ١که ییتزپیدا شده  آخر زمانی یهاآشوب
الت از حکمبود هر گونه اعتقاد راسخی، در حالی که بدترین حالت از بهترین « با یازمانه

نیز ا اینجا ت ییگراعملو  گرایینسبیمن باور دارم که » منفعالنه. یهاتنشفراوانی بسیار 
و گذرا  جانمکبیش از پیوندی که  ساختهما را پیرامون بسیاری از موضوعات آشفته  هاندیش

  با نجات تمدن دارد.
 در روبرو و مقابلبه طور مستقیم  تواندیمیا پراگماتیسم  ییگراعمل فلسفی یجنبهاز 

نه  »است یا نادرست» درست«سخنی درباره جهان یا  انیگراواقعد. برای قرار گیر ٢رئالیسم
در ا یبا ارجاع به هر معیار وابسته به فرهنگ خود، چگونگی کارکرد  یواسطهاینکه تنها به 

ی یک به این دلیل که واقعیت به سادگ بلکهمیان آشفته بازار باورهای دیگرمان قرار گرفته 
 ییهاقتیحقباور دارند که  انیگراواقع) ۲۰( .باشدیم ما یهاشهیاندمستقل از  ،مطمئن شیوه

اشد؛ ب هاآندر این جهان وجود دارد که شاید فراتر از گنجایش مغز ما برای یادگرفتن درباره 
 دست پیدا کنیم خواه نتوانیم. یک هاآندرباره ماده وجود دارد خواه بتوانیم به  ییهاتیواقع

شف کمنتظر  ییهاقتیحقاخالق مانند فیزیک  باور دارد که در اخالقی یگراواقعشخص 
                                                 
1. Yeats شاعر ايرلندی 

2. Realism 



 
 
 

  دانشی درباره خوب و بد
 

 

٢٢٣

اید اخالقی ش یهاقتیحقپیرامون این  هاانسانما اصول عقاید  نابراینو ب -وجود دارد  شدن
  )۲۱شاید هم نادرست. ( باشددرست 

ی دارد زیرا هیچ ، رئالیسم سرنوشت شومهایی مانند رورتیپراگماتیست طبق نظرات
به  دارد.وجود ن نشده توصیفاز واقعیت  یاقطعهراهی برای مقایسه توصیف ما از واقعیت با 

به نوبه خود  یاگزارهچون حقیقت هر باور یا «، سازدیمروشن  ١که یورگن هابرماس صورتی
از بند جادویی زبان  میتوانینمدیگر توجیه گردد ما  یهاگزارهبا کمک باورها یا  تواندیمتنها 

ست؟ این نظر یک تز هوشمندانه است ولی آیا درست ا ) این۲۲» (خویش آزاد گردیم.
است که دانش ما از طریق آن به نمایش گذاشته شده و منتقل  یارسانهواقعیت که زبان 

این واقعیت  .دیگوینمای سطهادانش غیر ووجود چیزی درباره احتمال به هیچ رو  گرددیم
هیات (این تکرار بدی از زبان است متأثر یاتجربه، یموضوعهر  پیرامونکه هنگام گفتگو 

است) به این معنا نیست که هر شناختی و بنابراین هر دانش تفسیرپذیر است. اگر برای هر 
ژهیور شمااگر برای مثال  –وجود داشت  یو نقص بدون عیب ادراکاز واقعیت امکان  یاجنبه

تعالی از حقیقتی م یاواسطه ریغکه از دانش  ودهبرحق بعرفا درباره این اندیشه خویش ای از 
. رایانهاز جنبه واقع گتنها یک اشتباه بدیهی باشد،  تواندیمآنگاه پراگماتیسم  - هستند مندبهره

وبی که این فرقه عرفانی هیچ شانس خ دیآیمنها از این لحاظ به وجود پراگماتیست مشکل
عرفانی حق باشد یا  یحلقهبرای درست بودن ادعا ندارد. مشکل این است که خواه این 

 هاسمیاگماتپر درست یا نادرست باشد. انهیگراواقعباید از لحاظ  سمیپراگماتباطل، شخص 
پیرامون  یاانهیگراواقع زیرمزآمادعایی در برابر ادعای توانایی دانستن واقعیت به طور مستقیم، 

اقع واز احتمال  انهیگراواقع. پراگماتیسم به انکار کنندیممحدودیت دانش انسان مطرح 

 گرایینسبیند مانپاشنه کفش خویش ورکشیدن  بنابراین پراگماتیسم پیش از .رسدیم گرایی
طوالنی در پایان کتاب منتقل شده تا  ادداشتیبه  تریقو. استداللی رسدیمبه تناقض 

  )۲۳( خواننده عمومی را با ماللت و خستگی از پا در نیاورد.

                                                 
1. Jürgen Habermas 
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 اعتقاد دارند که حقیقت تنها امری مربوط به همرایی و وفاق گرایینسبیگماتیسم و اپر
که هر چند همرایی و وفاق در میان  روشن استپر  منگمان به . باری هاستانسانمیان 

 تواندیمنافراد با ذهنیت همانند شاید بتواند نقش قاضی و داور حقیقت را داشته باشد ولی 
افراد با  یهمهکه شاید  دیآیماین موضوع به کامل با عقل جور در  حقیقت باشد. سازنده

نها و باز هم اشتباه باشد. از سوی دیگر بعید نیست که تچگونگی کارکرد گیتی موافق بوده 
است  ممکن ییگراواقعیک شخص در رویارویی با وفاق و همرایی درست بگوید. از دیدگاه 

ه دسترسی انحصاری به حقیقت داشت یک فرهنگ یا(هر چند بسیار بعید) که یک شخص 
  باشند.

در سر راه پندارهای  تواندینمچیزی بنابراین این گونه به نظر خواهد رسید که هیچ 
گاهی خواه در جای - هر ضعف یا نقطه قوتیدرباره شیوه کارکرد جهان، با  مانیباورهاما در باره 

با  بایستد. -را اثبات کنیم خواه نتوانیم ی و مطابقتیقرار بگیریم که بتوانیم چنین همخوان
ه خود ناینکه شاید حقیقتی برای دانستن درباره این وجود دارد که چگونه اعضای گوتوجه به 

 کمابیش به طور قطع حقایقی دربارهبنابراین تا جای ممکن شاد سازیم، را  هاانسانیعنی 
هرگز درباره هیچ  هاانسانگفتن این سخن که ما  شود. کشفکه باید  دارداخالق وجود 

اخالقی به توافق نخواهیم رسید مانند این است که بگوییم ما هرگز درباره هیچ  یمسئله
در  ایانپبی  یهاکاوش هاحوزهاز این  کدامچیهمسئله فیزیک به توافق نخواهیم رسید. در 

که هیچ واقعیت حقیقی برای شناختن وجود نداشته  نیاوردهاین موضوع را پیش  هانهیزماین 
ی هاگاهدیددر دیگر نیست.  یهاپاسخرا که در اختیار داریم بهتر از  ییهاپاسخیا برخی از 

یشتری آشکار ب یهاتیواقعتا زمانی که در بهترین حالت  ،تنوع و تکریم زرگداشتب ،اخالقی ما
  است. یشیاندروشنپاسداری و نگهداری از یک الگوی ، گردد

  

  شهوددرون یافت یا 
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ینکه اگفتگو داشته باشد بدون  یچند گاهاخالقی  پردازانهینظرکه با  شودینمکسی پیدا 
 نچهآسخنانی در خوار و خفیف کردن ما نشنود چه » اخالق شهودی«توانایی سخنی پیرامون 

 »یابیدرون« اصطالحدر ستایش آن. گرایش نخست به سوی آن به این دلیل است که 
ن با هم چنی خود را دارد.کاربرد نادرست  جهت ی فلسفی یا دانشیکهاگفتماندر همیشه 

) پیوسته »پدیده ذهنی یا روانی«(به معنای » شم زنانه«پدیدار شدن در گفتار عامیانه مانند 
یمبرجسته » خردورزی«در برابر  یدیگر یهاصورت بهیا  شودیماز ارج و بهای آن کاسته 

و نابخردانه بیرون از درهای  شدید حساساتا اکه ب رسدیمروزه این گونه به نظر و ام شود
. تنها استثنای قاطعی رسدیمگوش به  صورت جادویی به گوشه و کناریدر هر  دانشگاه

از شهود  کمدست رسدیمبه نظر دید که  توانیم هادانیاضیربرای این قاعده گویا در میان 
 افتهیتوسعههان ج بیشتر مانند مسافران -ندیگویمو شم خود بدون خجالت و شرم سخن 

سر شنید که  توانیمریب که کمابیش همیشه و غ زیانگشگفت یهامکاندر بازدید از 
. ولی همان طور ندیگویمرفته سخن  شانکولون که بر یصبحانه درباره رویدادهای ناگوار

. شاید کنندیممسافرت  زیانگشگفتاهای بسیار جبه راستی به  هادانیاضیر میدانیمکه 
بدون هیچ نیازی به مشورت با یک فیلسوف کارکشته برای  هاآنیم که بسیاری از شوتوجه م

  .که از جنبه فلسفی پیروی افالطون هستند رندیپذیم ،رمزگشایی
 توانینمبدون آن است که به سادگی  آغازی» شهود« ،باشدعیبی هم که داشته هر 

 موضوعاین . باشدیمما  یادراک ختمانسا توانایی نیتربنیاد مایندهزیرا ن از پیش بردکاری 
 یگرد. هنگامی که ندارددر حوزه دانش ولی درستی کمتری نیز در حوزه اخالق درست است 

 . پسشودیمبا شهود پر  همانداسته نشدنی بر جا برود شکاف ک ترشیپ تواندینمدانش 
در بنیاد  خودیخودبهسنتی میان منطق و شهود مخالفتی دروغین است: منطق مخالفت 

بودن یک » منطقی«یا » خردمندانه«شهودی است مانند هر گونه قضاوت و داوری درباره 
که  شنوندیماشخاص  اغلب. سازدیمبر پایه شهود خود را استوار ساخته که  گزاره

ابل حقیقت غیرق«پذیرفته چون این یا آن یک دانشمندان و فیلسوفان شکست خود را 
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این برای نمونه  .ردیپذینمرا  بیشتری فروکاستیعنی چیزی که هیچ  -است » ١مقاومت
پرسشی نیست که دانشمندان کمترین  دارند علتپرسش که چرا رویدادهای فیزیکی 

 . درخواستدلیلی در دست نداریم .احساس کنندبرای اندیشیدن درباره آن  یاوسوسه
که دو به  میدانیمچگونه است که  بارهنیدراپرسش بسیار ابتدایی مانند  یدلیل بر واقعیت

با چهار. دانشمندان موضوعاتی غیرقابل مقاومتی از این دست را معتبر  است دو برابرعالوه 
  هم ندارند. یاچارهدر واقع  و -آورندیمبه شمار 

از تاریکی نادانی بیرون بیاییم  میتوانینم: اعتقاد کامل دارم که این نکته بدیهی است
ریابد، دچیزی را  در اصلت تا خرد . از سوی دیگر اگر بناسرا برداریم گام نخستمگر اینکه 

تکیه بر شهود و نیز ها دانبرای اخالق پسبدانیم چرا.  آنکه، بدون فهمدیماین گزاره را 
ما در حال کوشش و تکاپو در  یهمه باشد. هاکدانیزیفآسودگی همان باید به درون یافت 

  آغاز یکسانی هستیم.
 یهاشکستهم چنین این موضوع نیز درست است که اندریافت و شهود ما به دلیل 

رسمی خرد در نگاه نخست به نظر منطقی  یهاهیانیباز . در واقع بسیاری شودیمخود شناخته 
صد بار تا شود چه  یاروزنامه یبرگههنگامی که پرسیده شود اگر  .رسدینمو خردمندانه 

. باری کمی حساب و کتاب میکنیماندازه خواهد داشت بیشتر ما اندازه یک آجر را مجسم 
به اندازه کل کیهان شناخته شده باشد. اگر در این دویست سال  تواندیم که کندیمروشن 

گذشته چیزی یاد گرفته باشیم این است که حس فردی درباره منطقی و خردمندانه بودن 
  دارد.یی هاکمکنیاز به روی پای خودش برای ایستادن چیزی گاهی 

یمغیرقابل اتکای شهود و درون یافت را در نظر بگیرید که  یهاگونهاز سوی دیگر 
یک جور همدردی جادویی و  -» عاقبت گرگ شود زادهگرگ«مانند  ییهاعبارتدر  تواند

آیا منطقی است که باور کنیم، همان  دیده شود. –آشکار دیگر به خرد و منطق  یهااهانت
یمباور دارند شراب استخوان ببر باعث تقویت قوای جنسی  هاینیچطور که گویا بسیاری از 

شود؟ در واقع بله. تنها باید با یک مطالعه به  اثبات تواندیم؟ نه منطقی نیست. آیا شود

                                                 
1. Brute fact 
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خوبی کنترل و اجرا شده با نتیجه همبستگی باالیی میان استخوان ببر و قوای انسانی روبرو 
فتن چنین همبستگی باشد؟ آن گونه که یا به راهچشم  تواندیممنطقی شویم. آیا یک فرد 

که در برابر موقعیت کنونی  کندیممنطق ناچار  نیبنابراپیداست به احتمال بسیار نه. ولی اگر 
جانوری را بدون  زیانگشگفتیک گونه  هاینیچاینک چنین است که  آن تسلیم شویم که

  .کنندیمهیچ دلیلی نابود 
نقد خمیرمایه و محتوی به با آن  میتوانیمکه  یکه تنها کردار داشته باشیدولی توجه 

 شهود و درون یافت اندیشیدن منطقیمتوسل شدن به  دست زنیمشهود اندیشیدن خیالی 
ما را قانع  اهمانهیپچرا این معیار و  به طور کلی ؟»همبستگی«؟ »رل شدهتنمطالعه ک« است.

افزایش امکان احتمالی را مداخله ندهد  یهاعلتنیست که اگر فرد » بدیهی«آیا  ؟سازدیم
و  شوندگانشیآزمااثر شبه دارو، توهم، عوامل محیطی، اختالف میزان سالمتی در میان  –

؟ بله شودیمدر جداسازی متغیر اثرات استخوان ببر بر بدن انسان دچار شکست  –غیره 
دوباره . چرا بدیهی است؟ باز رودیمفرو بدیهی است که مانند سیخ در چشم آدم  قدرنیا
  .»بردینمتیغ ما دیگر «، دیگویم ١تگنشتاینبه اساس و ریشه. همان طور که وی میرسیم

کیه کنیم ت مشخصیاین حقیقت که ما برای پاسخ به مسائل اخالقی باید بر شهود 
بیندیشیم چیز غیر قابل توجیه، مبهم یا از لحاظ فرهنگی تا  شودینمباعث باز هم در نهایت 

جا برای شک و  دانش یهاحوزهدیگر  . ماننداخالقی وجود دارد یهاقتیحق دربارهاتفاقی 
اختالف عقیده خردمندانه و منطقی برای مسئله درست و نادرست وجود خواهد داشت ولی 

که باور داشتند زمین  ییهاانسانخودش را دارد.  یهاتیمحدود نیز منطقیاختالف عقاید 
دگر  یھاانخدیتار؛ افراد منکر رویداد هولوکاست دگراندیش نبودند ناندایجغرافمسطح است 

پیش از میالد آفریده  ۴۰۰۴خدا جهان را در  کنندیمکه گمان  ییهاانسان ؛اندیش نبودند
که دست به وحشی  ییهاانسان مینیبیم؛ و همان گونه که دگراندیش نیستند کیھان شناسان

این واقعیت که  .دگراندیش نیستند یھاداناخالق زنندیم» ناموسی یهاقتل«مانند  ییهایگر

                                                 
1. Wittgenstein 
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بد را دیگر بیش از این قابل  یهاشهیاند قرار داده شده شهودیبه طور خوب  یهاشهیاند
  .کندینماحترام 

  
  

  اخالق، شخصیت اخالقی و نفع شخصی

  
دیگر از موجودات بسته به درک تجربه وااخالقی ما به طور الزامی  یهاینگراندر حالی که 

ن رابطه در ایآگاهی سنگینی جهان بیشتر از تنها نبودن در  بار اخالقی و رنج است، راحتی
برای اخالق بودن راحتی و رنج و درد دیگران باید برای ما مهم باشد. این موضوع  .است

  چرا؟ خوب،برای ما مهم است 
فراوانی برای به  یامید تواندینمنیز  آشکار ییاگرفروکافتآن گونه که پیداست 

درباره بیشتر  توانیم. البته این مورد را به بار آورددرون اخالقی  ازدست آوردن بینش 
قتصادی به طور ضروری پس از رفتار سطح باال درست و صادق دانست. رفتار ا یهادهیپد

. برای مثال میرسینمبه درک اقتصادی فیزیک ذرات با رویکردی ولی  گرفتهشکلاتم 
با  یباورقابل یهاگزارش شناسیزیستو فرگشت  ١هایباز نظریهدانش مانند  یهاحوزه

اخته شن »دوستانهنوعکردار «آنچه به نام کلی  یهاشهیردرباره ادبیات دانشیک و علمی 
این یافته که  .داشته باشیم هاگزارشتوقع بسیار باالیی از این ولی نباید  کندیمرائه شده را ا

ه مهر تنها تا آنجایی مناسب است ک انتخاب طبیعی است یبرای شهود اخالقگویا سرشت ما 
به صورتی ساخته را شهود و شم  همانکه  دهدیمبه دست شایع  این سفسطهبرای  دییتأ

ه هم ب هاآنکه ما باید با هست طبیعت برای بسیاری از چیزها گزینش . ولی داندیمدین 
در واقع متجاوزان با  –اوز به زور. عمل تجمیاکردهیمافریقا رها  یهاجنگلرا در  هاآنو زده 

، اورانگوتان، شامپانزه هانیدلفدر کانون جهان طبیعت دید ( توانیمرا  یااندازههر شکل و 
این سخن  اآی ولی شاید زمانی برای گونه ما یک برتری سازگاری ایجاد کرده باشد. -و غیره) 

                                                 
1. Game theory 
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؟ حتا اگر شودیممخالفت کمتری در جامعه انسانی باعث ایجاد تجاوز به این معناست که 
ی سیستم چگونگبه  توجهکنیم که شمار و تعدادی از تجاوزها ناگزیر و حتمی است با  دییتأ

، غیر قابل اجتناب است هاسرطاناین سخن که تعدادی از با  آنگاه چگونه، هاانسانعصبی 
  .میکنیمصورت ما برای درمان سرطان تکاپو  در هر ؟متفاوت است
ونه ما چیزی برتری سازگاری به گ نکهیا دییتأاست یا » طبیعی«چیزی  نکهیاگفتن 

در  هاانسان یشادو راحتی  در به کار گرفتنبرای داده به معنای این سخن نیست آن چیز 
ه د بیشکی در این نیست که داوری درباره آنکه چه چیزی با )۲۱است. (» خوب«این زمان 

را  شادیدیگر  یهانوععنوان شادی شمرده شده و چه ریخت و شکلی از شادی باید گونه و 
دیگر ارزش اندیشیدن دارد. ما  یهایدشوارولی مانند مشکالت و  –دشوار است  زند،ب کنار

) نساناباید تنها بپذیریم که نباید در برابر شادی و رنج موجودات حساس (هم چنین گونه 
 احتمالبرای دیدن این قلمرو اخالق است  ییهاینگرانبی خیال و بی پروا بوده و قلمرو چنین 

وسل به ت .داردقرار » خوب«در تضاد با است » طبیعی« هاانسانکه بیشتر آنچه در سرشت 
دن بیشتر از بچه آورما را تا اینجا برساند زیرا طبیعت ما را  تواندیمژنتیک و گزینش طبیعی 

انجام دهد داشتن  تواندیماست. از دیدگاه فرگشت بهترین کاری که یک فرد  سازگار نساخته
گفته، اگر ما به راستی از چشم یک  ١حداکثر بچه ممکن است. همان گونه که استفان پینکر

 دعا خواهند اسپرم صف خواهند کشید و زنان یهابانکمردان در «ژن به جهان نگاه کنیم 
همهاز ) ۲۵»(نابارور بدهند. یهازوجرا به  هاآنکشت شده و  هاآنتخم  یهااختهیکرد که 

از این باشد که  ترارضاکننده تواندینمهیچ چیزی  یک فردگذشته از دیدگاه ژنوم  هانیا ی
یمنکه هیچ باری مسئولیت اقتصادی بر دوش وی  ییهابچهاست،  هزاران بچه پدر بداند
شادی نوان به ع هاانسانوضعیتی نیست که بیشتر ما این . البته پر واضح است که گذارد

  پی آن باشیم. این جهانی در
اصطالح  یرهیدابه طور شدید، در محدودترین  هاانسانهم چنین بیشتر ما 

یماز لحاظ اخالقی گسترش پیدا  افراد همسانما به  . خودخواهیمیریگینمقرار  یخودخواه

                                                 
1. Stephen Pinker 
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در کل  -اگر با روحیه سخاوتمندی باشیم –و  هایمیتهمو  همکاران: خانواده و دوستان، کند
حصار بسته نفع ساده شخصی «نوشته:  ١روکه جاناتان گلو گونههمان و جانوران. هاانسانبه 

و دوستان  هابچه. شوهر، همسر، معشوقه، والدین، شودیمبا افراد نزدیک به ما کم رنگ 
به  ٢. فرانسیس بیکننفع شخصی نقش دارند یهاینگرانهمگی در کم رنگ ساختن مرزهای 

ور . از سوی دیگر به طاندشدهدارای فرزند گروگان سرنوشت  یهاانساندرستی گفته که 
گروگانی بگیرند... . نفع  ما را به توانندیمدیگر دوستی و عشق نیز  یهاشکل یریزناپذیگر

  )۲۶» (بی ثبات کننده است. شخصی با گستره کم،
 همراه زحمتبه کردار اخالقی با دیگران انجام کنش بیرون از چهارچوب راحتی و 

 کردار با آنان به صورتی که خود هدف شخصی است. یعنی همان گونه که کانت گفته است
بسیار از  .فراتربرای رسیدن به آماجی  یالهیوسبه چشم  هاآننگریستن به هستند به جای 

امرهای بایسته و قاطع کانت، قانون  –شده است اخالقی در این سخن همگرا  یهاغدغن
یمنیز راحتی و رنج را تجربه  هر یک از ما اصلی وجود دارد: یهاقتیحقولی  -طالیی عیسا

نیز راحتی و رنج را  هاآنکه  میکنیم؛ ما با افرادی دیگری در جهان و جوامع برخورد میکن
یک آرزو است که افراد دیگر با آن » عشق«یافت که  میدرخواه؛ به تندی کنندیمتجربه 

در که عشق  رسندیمبه این احساس  هاانسان ؛ و بیشترکنندیمراحتی را به جای رنج تجربه 
در  یارهیدا بیشتر موجب خوشی است هم برای خود ما و هم برای دیگران.مقایسه با نفرت، 

غمی نداشته باشیم؛  میخواهیم: تک تک ما دهدیمقرار گرفته که ما را با دیگران پیوند  اینجا
منابع شادی برای ماست؛ و عشق مستلزم این  نیتربزرگاحساس اجتماعی عشق یکی از 

 اب میتوانیمکه ما  میابییدرمما  .باشیماست که ما درباره شادی و راحتی دیگران دلواپس 
  هم خودخواه باشیم.

ولی به روشنی پیوند میان اخالق و احساسات مثبت  این تنها یک طرح کلی است
نیز  هاآنو  میخواهیم. این واقعیت که افراد مورد عشق خود را شاد دهدیمانسانی را نشان 

تجربی است. ولی چنین  مشاهدهیک  سازندیمما را شاد و محبت به نوبه خود با عشق 
                                                 
1. Jonathan Glover 

2. Francis Bacon 
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که عشقی ندارند،  گفت توانیمچه  هاانساندرباره برخی  یول. مشاهداتی دانشی نوپاست
به طور کامل شاد و راحت هستند؟  کنندیمادعا و باز هم  نندیبیمکسانی که آن را بی ارزش 

 کنندهرانیوش قوجود دارند؟ شاید باشند. آیا این موضوع ن به طور کلی ییهاانسانآیا چنین 
سبیت ن رک نظریهناتوانی در دکه بیش از آناخالق دارد؟ نه از  انهیگراواقعبزرگی در تفسیر 

سر از این  توانندینمافراد برخی از  .ایجاد کندمشکل فیزیک مدرن  برای تواندیمخاص 
وابسته به چهارچوب مرجع شخص  تواندیماظهار قطعی در بیاورند که چرا گذشت زمان 

ک جدی فیزی یهاگفتمانمانع و سدی برای مشغول شدن در  هاآنباشد و این موضوع برای 
نیز خویش را  نندیبینمکه میان عشق و شادی ارتباطی  ییهاانسان. بعید نیست که شودیم

تفاوت دیدگاه برای اخالق در رابطه با اخالق در موقعیت همانند و مشابه ای ببینند. 
  .کندینمرئالیستی دشواری و مشکل ایجاد 

  
 که در سراسر افریقا، خاورمیانه و جنوب شرق آسیا بیندیشید» ناموسی یهاقتل«به  یالحظه

نسی جبه دلیل بی مباالتی که پیوسته زنان و دختران  میکنیمما در جهانی زندگی  رواج دارد.
ه دست ب -از گفتگوی بدون اجازه با یک مرد تا قربانی تجاوز جنسی بودن یاگسترهبا  –

غربی به طور  یهارسانهدر  یگریوحش. چنین شوندیمخویشاوندان مذکر خویش کشته 
هر چند این رویدادها پیوسته  کندیمپیدا  یارسانهپوشش » یالهیقب«کلی یا عنوان رسومات 
؛ »یالهیقب« بخوانیم یا» رسم دینی«را  هاآناهمیتی ندارد که  .دهدیمدر میان مسلمانان رخ 

آشکار باورهای افراد مذکر این جوامع از شرم و  یفراوردهمشکل آنجاست که این کردار 
  افتخار، از نقش زنان و پیرامون رابطه جنسی زنان است.

و  افزارجنگ یکتجاوز به عنوان و ترویج  قیتشویکی از پیامدهای این پندار و باور 
زهیانگدر  کمتریحساب و کتاب بیشتر و  جانورخویی. شکی نیست که استسالح جنگی 

ینم ولی وجود داردبرای دستیازی و ارتکاب به این کردار در مقیاس گسترده  سربازان ی
ی و فشار روانبرای آن را ابزاری برجسته » ناموس«انکار کرد که باورهای مردان درباره  توان

برای منفجر  تواندیمگشته که تابوهای یک جامعه فرهنگی ساخته است. تجاوز ابزاری 
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فته شود. برای نمونه و مثال مورد تجاوز قرار گرفتن برنامه ریزی ساختن آن از درون به کار گر
بسیاری  : شاید کسی بیندیشد کهرا در نظر بگیرید شده زنان بوسنیایی توسط مردان صرب

زنان  ست که گمان کنیمنی یرمنطقیغنتوانسته از مرگ بگریزند پس  هاآن خونهماز مردان 
قی هوشمندانه اخال یهاجنگولی چنین  گرفتن در بروند.نیز نتوانسته از مورد تجاوز قرار 

اد در این مورد، اعتق –غیر قابل توجیه بسنده از باورها و اصول عقاید حجمبا یک  تواندینم
باکره ماندن زنان پیش ازدواج و ننگ از مورد تجاوز قرار  به گناهکار بودن ذاتی زنان، اهمیت

مدردی برای ه. ضرورت ندارد که گفته شود فقدان همانند و مشابه ای به راه افتد -گرفتن
 شانکهبرای مثال آگوستین زمانی است. نیز دارای خاستگاه تاریخی در غرب مسیحی 

 اندگرفتهمورد تجاوز قرار  ١هاکه از سوی گت کندیمرا بررسی  یاباکره یهازهیدوشاخالقی 
» ورمغر به ناروابا درستکاری، پرهیزگاری و نجابت خویش « هاآنکه آیا  شودیمدر شگفت 

را به سوی  هاآناخالقی پنهانی که شاید  یهایسستبا شماری از « هاآن. شاید نشده بودند
یمج رن باشد، هاآنتکبر و کرداری مغرورانه برده و گرایش به فروتنی نداشته که درخور 

  )۲۸بوده است. ( حقشان) به عبارت دیگر شاید ۲۷( ».اندبرده
به  دابییدرمیک مرد هنگامی که » ناموس«چنین باورهای الزامی درباره  توجه بهبا 

انتظار داشت که همین عامل  توانیم. شودیمکشتن او  یتشنهدخترش تجاوز شده، 
مانند، اردن، مصر، لبنان،  ییهامکاندلسوزانه به سر وقت برادران این دختر نیز برود. در 

 نادر نبوده و بسیار به هیچ رواز این دست  ییهاقتلغربی  یکرانهپاکستان، عراق، نوار غزه و 
) در این بخش از جهان دختری که مورد تجاوز قرار گرفته خجالت و ۲۹. (افتدیماتفاق 

این شرم قابل  هاآنبرای  . خوشبختانهآوردیمشرمساری را برای خانواده خود به ارمغان 
ر وهای بعدی به طروند به سرعت با ریختن خون دختر زدوده شود. تواندیمشستن است و 

هیچ یک از این  چنانکههم  خواهدینم یادهیچیپگریزناپذیر و غیر قابل اجتنابی فناوری 
 شرمساری بر جنایت آورمرگتا تزریق  فتادهینسیستم و دستگاهی به اندیشه برقراری جوامع 
بر سرش  بنزینرا مدیریت کند. دختر مورد تجاوز قرار گرفته یا سر بریده شده یا  یاخانواده

                                                 
1. Goths از اقوام ژرمن شرقی 
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ت به این کار سکه د یمردان .شودیمگرم کشته  اسلحهشده یا با  ریخته و به آتش کشیده
یماگر تحت تعقیب هم قرار بگیرند احکام زندان بسیار کوتاهی برای آنان بریده  زنندیم

  .ندیآیم. بسیاری از این افراد در جوامع خود قهرمان نیز به شمار شود
بگوییم که افراد مذکر خاورمیانه  میتوانیم بگوییم؟ میتوانیمدرباره این کردار چه 

ز ا کمتریبودن رابطه جنسی زنان در حد مرگ وسواس دارند در واقع عشق که درباره پاک 
. از میتوانیمخود دارند؟ البته که  خواهرانبه زنان، دختران و  آمریکاییمردان اروپایی یا 

ین است این است که چن زیانگشگفتما وضعیت روند به راستی درباره آنچه سوی دیگر 
  در واقع غیر قابل توصیف است. هاجنبهادعاهایی نه تنها مشاجره آفرین بلکه از بیشتر 

بت نس یورزعشقاین مردان گنجایش کمتری برای  دهدمدارکی که نشان کجاست 
در جامعه  آمریکاییفرد اروپایی یا یک اگر  باریدارند؟  هاییکایآمرو  هاییاروپابه بیشتر ما 

ق برای عش یاانهیخاورمگنجایش کمتر مردان  مدارکبگیرد  شیرا پغرب چنین کرداری 
در واقع  ١کندی تزجرالدیفجان قاتل که نشان دهد  یمدارکیافت؟  توانیمورزیدن را کجا 

یم به دست نوشته شده یهانهیگنجمدارک مورد نیاز از  یهمه عاشق وی بوده، کجاست؟
چگونه کارکردی دارد. همگی ما احساس عشق » عشق«ه ژکه در مسیر زندگی وا میدانیم .دیآ

داشتن احساس عاشقانه ناکام مانده و گاهی تناقض و پادنهادی آن را احساس  ، درمیاداشته
نداشته باشیم  هایاانهیخاورم» ناموس«کمترین اهمیتی هم برای اندیشه  . حتا اگرمیاکرده

که این کردار برای ابراز  میدانیمهم چنین  –چه نیتی دارند  که این قاتالن ناموسی میدانیم
ن چشم انداز ای هاجنبهقتل ناموسی تنها یکی از  تهبه زنان زندگی خود نیست. الب هاآنعشق 

ترسناک غیر قابل وصف تصورات مردانه است: جهیزیه مرگ، عروس سوزان، کشتن 
 یهابخش در بیشتر این -دختر، اسیدپاشی، قطع عضو تناسلی زنان، بردگی جنسی  نوزادان
شکی  است. هیچ برگشتهبختزنان  دیگر چشم به راهخوشگذرانی  اسبابو  این مواردجهان 

نیست که برخی از باورها و اعتقادات ویژه با عشق سازگار نیست و در این میان اندیشه 
  .هاستآننیز یکی از » ناموس«
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برای یافتن معنا زحمت رفتن به سراغ فرهنگ  هاانسانشمار اندکی از  عشق چیست؟
افراد مورد عالقه دوست داریم که  میدانیماز سوی دیگر  .کنندیمخود هموار  رلغت را ب

عشق به راستی که . زمانی کشندیمنیم درد یاگر بب ردیگیمخودمان شاد باشند. دل ما 
کمکی  میتوانینم -شودیمیعنی نه تنها تصوری و خیالی بلکه به راستی حس  -است تأثیرگذار

در امکانات مورد عالقه خود داشته و از سوی دیگر درد و رنج را به  هاآنبه سهیم ساختن 
درجاتی مستلزم از دست دادن و کنار گذاشتن در  کمدستسر آنان بکوبیم. روند عشق، 

ا این است که چر ییهاسرنخو بدون هیچ شکی این یکی از  – است فقط به فکر خود بودن
بریدن که  میفهمیماست. بیشتر ما چنین  آورلذتو  حالت روانی و ذهنی بی اندازه خوش

رست و به معنای دقیق متضاد این احساسات و دختری پس از مورد تجاوز قرار گرفتن د سر
  عواطف یا همان عشق است.

یمفرهنگی بحث  یهانهیزمپیرامون اهمیت  ١در اینجا بسیاری از انسان شناسان
ردان در واقع م هاآن معنای متعارف قاتل نیستند. ، این قاتالن بهندیگویمبرای مثال . کنند

 یالهیبق یهاسنتهستند که سرباز رسوم و  یداشتندوستعادی حتا گاهی شرافتمندانی 
که هر رفتاری  کشدیممنطقی آن را داریم که این حدس را پیش  گیرینتیجهسپس  .اندشده

با هر حالت ذهنی سازگار است. شاید فرهنگی باشد که از اعضای خود انتظار دارد که پوست 
گ . ولی در صورتی که در این فرهنبکنند زندهزنده» عشق«بچه نخست خود را به عنوان ابراز 

ه سادگی این رفتار سازگار با ب میدانیمشود همان طور که  کندهپوستتنها یکی نخواهد زنده 
ما را  یهاشنیبو  هارتیبصبسیاری از قانون طالیی در اینجا دوست داشتن و عشق نیست. 

. ما دوست داریم با افراد مورد عالقه خود کمابیش به صورتی رفتار کنیم که دهدیمپوشش 
را به خاطر  ن فکراین گونه که پیداست قاتالن ناموسی حتا ای. دوست داریم با ما رفتار شود

بنزین ریخته و  هاآنکه به نوبه خود از دیگران بخواهند که روی  دهندینمخود خطور هم 
  خود را قربانی کنند.
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 ،گی که مردان و پسرانی را بار آورد که به جای فراهم آوردن امکانات رفاهیهر فرهن
اهم کرده فررشد عشق را  یماندگعقب ایلرا بکشد فرهنگی است که وسدختران بدشانس 

نیز به  -مانند چگونه خواندن –پیوسته در آموزش مسائل دیگر  یاجامعه البته چنین است.
و نیاموختن دیدن  دیگر سواد نیست یوهیشد ناکام است. نیاموختن خواندن یک اعضای خو

  اخالق است. سقوطبلکه هدف شیوه دیگر اخالق نیست دیگران به عنوان 
 یهایهمدرد یرهیدادیگر را تشویق به گسترده ساختن  یهاانسان میتوانیمچگونه 

 انسانتنها یاد بگیریم که  میتوانیمچگونه  م؟یینماباخالقی فراتر از دیدگاه کم وسعت ژنی 
 یم؟مذهبی را هرس کن یهاتیهورقابتی مانند ملیت، نژاد یا  زائد یهابرگو یم و شاخه هست

سرشت هر گونه از خردورزی و منطق است که  در باشیم.عید است که نتوانیم منطقی ب
خردورزی چیزی بیش از حفاظت از شناخت را با افق اخالق جوش داده و در هم آمیزد. 

  عشق نیست.
  
  

  اخالق و شادی

  
پیداست پیوند میان اخالق و شادی بدون واسطه و سر راست است هر چند آن گونه که 

آشکارا شاد بودن بیش از تنها اخالقی بودن است. هیچ دلیلی وجود ندارد که گمان کنیم 
خصی نسبت به شقلب نکرده یا دست به دزدی نزده نگفته، ت شخصی که هرگز دروغشاد 

و باری مرتکب یکی از این خطا شده تضمین شده است. همان گونه که همگی  بندیبکه با 
شاید به شدت بدشانس و بدبیار باشد و بسیاری  رحمدلیک شخص مهربان و  میدانیمما 

که  ییهابچه. آورندیمآن را به ناحق به دست  یهاهیحاشل گویا خوشبختی و از افراد سنگد
دچار گروهی از  ١لیبوزیفسفور نیگوان - نیپوگزانتیهتولیدکننده آنزیم  ژن با نقص عملکردی

                                                 
1. Enzyme hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase 
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. شودیمشناخته  ١هانین –سندرم لش نشانگان یا هستند که به نام  هایناتوانو  هایماریب
د در نتیجه که شای کنندیمافراد دچار این سندرم به طور پیوسته و بی اختیار خویش را ناقص 

ن بیچاره بدو یهابچهبدن باشد. اگر چنین این  یهابافتدر  دیاسکیاورساخته شدن 
را به  زیتنوکو لبان خود را جویده و حتا بعید نیست که چیزهای  هاناخنمراقبت رها شوند 
به  تواندیمدشوار است که دیده شود چگونه دستورهای اخالقی  .فروکننددرون چشم خود 

ورات اخالقی بهتری ندارند تنیازی به دس هابچهاین شود.  هاآنطور معناداری مایه شادی 
 - نیتپوگزانیهنیازی به آنزیم  هاآنحتا نیازی به عشق پدری یا مادری بیشتری ندارند. 

  دارند. لیبوزیفسفور نیگوان
ن ژن خوب، سیستم عصبی بدو –فراوانی دارد  یازهاینشیپشادی  نکهیابدون انکار 

کنیم که سطح شادی و خوشحالی شخصی هر چه باشد  یسازهیفرض میتوانیم –نقص و غیره 
 تریالقاخشدن و عشق ورزیدن بهبود یافته و در نتیجه  ترمهربانسطح آن با به طور کلی 

عارفان و زاهدان در گذر هزاران توسط ادعایی که  –. این یک ادعای تجربی قاطعانه شودیم
اید ش مورد آزمایش قرار گرفته است. سمیبودائگوناگون معنوی به ویژه  یهاسنتسال در 

اراحتی نبخواهیم بدانیم که به طور محدود آیا رشد بدون حساب و کتاب عشق و محبت چون 
به کاهش احساس شخص از رفاه نخواهد ، گرددیمناراحتی خودش  یروزافزوندیگران به طور 

در  العادهخارقکه این حالت ذهنی را پرورش داده تا این درجه  ییهاانسانتنها  .انجامید
ویا شکی گدر موارد کلی  کنند ولی یریگمیتصمموقعیتی خواهند بود تا درباره این پرسش 

 سازدیمبا دیگران مرتبط  ترقیعمو  ترژرفکه ما را  یاوهیشمحبت به  وجود ندارد که عشق
  )۳۰( خوب است.

تنها به دالیل  تواندیمببینیم که یک شخص  میتوانیم، شرایطاین  توجه بهبا 
 این موضوع یک ییهاجنبه از .، آرزوی محبت و عشق بیشتری داشته باشدناب خودخواھی

. از سوی دینمایمرا سست  یخودخواهبنیاد بنا بر تعریف،  هاصفتتناقض است، زیرا این 
دیگر  یهاانسان شاد ساختنبه گرایش رفتارهایی با  بخشالهام هاصفت دیگر این ویژگی و

                                                 
1. Lesch-Nyhan 
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به روابط  هاآننیست؛  خوب احساس مایه داشتن از ذهن تنها ییهاحالتچنین  است.
داشتن احساس خوب به هنگام بودن با دیگران و مایه و سبب  دادهاجتماعی شاخه و برگ 

 شخص احساس خوبی دارند. بیزاری،آن بودن در کنار  و دیگران نیز به نوبه خود هنگامشده 
دشمنی، حسادت، انزجار، شرم سرچشمه شادی نیست، چه شخصی چه در اجتماع. در روی 

شادی است. مانند بسیاری از موارد دیگری که در باره  یسرچشمهدیگر عشق و محبت 
نترل ک یهاشیآزماادعاهایی از این دست نیازی به اثبات شدن به وسیله  میدانیمخودمان 

بت مث یهازهیانگرا تصور کنیم که چرا دالیل فرگشتی  میتوانیمشده ندارد. به آسانی 
منفی این احساسات را به  یهازهیانگاحساس خوب شده در حالی که داشتن اجتماعی مایه 

. نکته این است که گرایش و تمایل به در نیز نیستندمحور اصلی  دور ازولی  هوجود نیاورد
گویا راه و روشی خردمندانه برای افزودن  -بودن اخالقیبرای  –نظر گرفتن شادی دیگران 
در بخش بعدی خواهیم دید این پیوند و . همان گونه که رسدیمشادی خود شخص به نظر 

 -. پیوند میان معنویت شودیمتر شادی شخص هکیفیت بمایه  یاندهیفزارابطه به طور 
ن گونه آو اخالق به خوبی اثبات شده است.  –توجه  تقویت دقیقبا کسب مستقیم شادی، 

باعث بینشی ژرف شده در حالی که کردارها و  یمشخص هایو رفتار هاشیگراکه پیداست 
 قدمعتسخن یک گزاره و پیشنهاد تنها برای  نیا .رسدینمبه نظر  گونهنیادیگر  یهاشیگرا

  برای آزمودن در آزمایشگاه زندگانی فردی است. یاهیفرضبودن نیست. بیشتر 
  

  

  ؟١راه فراری برای تورکمادا

  
ه ناختبه تندی ما را به قلمروهای ناش تواندیمشادمانی و رنج  با توجه بهپرسش درباره اخالق 

به  ی آشکارو بد شرقاضی را در نظر بگیرید. در نگاه نخست  یرأبکشاند. شکنجه بر اساس 
. با این حال برای نخستین بار در تاریخ زندگان کنونی مردان و زنان خردمند رسدیمنظر 

                                                 
1. Torquemada از اعضای تفتيش عقايد در اسپانيا 
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وضوع وجه به این م. تاندکردهباره این  دید نظر درآشکارا و به طور علنی آغاز به تج کشور ما
مدافع پیشین حق بی گناهی تا زمان سرچشمه گرفته که  ١با آلن درشویتز یامصاحبهگویا از 

در این برنامه در پیشگاه  )۳۲بود. ( ٢دقیقه ۶۰اس بیسی یبرنامهاثبات مجرمیت در 
اندیشه شکنجه غیرممکن است احیا شود، درشویتز این مورد  کردندیمگمان میلیون تن که 

  طرح کرد.به زمان انفجار را نزدیک بمب 
کار گذاشتن بمب بزرگی را در  ینقشهتصور کنید که یک تروریست شناخته شده 

. بردیمشهر نزدیک این شهر طراحی کرده است. این شخص اکنون در بازداشت شما به سر 
محل جوری  نکهیااز  غیرهیچ چیزی نخواهد گفت  شدهیگذاربمباین فرد درباره مکان 

به ویژه با  –بیشترین تلفات جانی را داشته باشد. با توجه به این وضعیت  تابرگزیده شده 
دارد  بسیار ناخوشایند زمان وجودگریزناپذیر هنوز برای جلوگیری از یک رویداد  نکهیافرض 

که ضرری ندارد که گرد و خاک ریسمان شکنجه را تکانده و این مردک  رسدیمبه نظر  –
  دور تکانی بدهیم. یهازمانرا با ابزارهای  انگیزنفرت

تفتیش عقاید  مانندشرایطی ما  یهمهدر  تواندیمکه این وضعیت  گفتیمدرشویتز 
ه ک یک بمب ساعتی شما را به جنبش نیندازد تصور کنید کاتیک ت بزرگ را بیدار سازد. اگر

پنج دقیقه تا شما فاصله دارد دچار خفگی شده و مرد شما در انباری که  سالههفتدختر 
تصور وضعیت دختر نتواند باعث تصمیم  اگر .داندیمبازداشتی شما محل کلید رهایی او را 
یفزایید به آن برا در شعاع هزار کیلومتری  ییهاخانوادهگیری حیاتی شما شود آنگاه دختران 

ه که شیطانی قرار گرفت یانابغه یهاچنگالدر  دختر کوچک هاونیلیمبه دلیل اهمال دولت  –
شما با غل و زنجیر بسته شده است. روشن است که پیامدهای عدم  یروبروهم اکنون 

ه ک و واضحروشن  چنانمیت بسیار جانگذار بوده و شرارت و مجر تواندیمیک مرد  همکاری
  .دهدیمرا از خواب غفلت خود تکان  گراینسباخالق با از خود بسیار بیزار شخص حتا 

اخالقی که انسان امروزی در  یدشوار نیترمهمکه  شودیمبه طور کلی چنین تصور 
به شکنجه با آن روبروست، شکنجه شدن شماری از زنان یا مردان بی  یازیدستارتباط با 
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عقاید هستند  شیفتبر سر گذاشتن کاله تمشتاق  در مورد باالگناه است. بیشتر افرادی که 
و این  شوندیمدر هنگام عدم قطعیت گناه فرد دچار دودلی و تردید  تریواقعدر سناریوهای 

برای  .دهدیمدیگر خود را نشان  یهایدلواپسلب نظر افراد به وسیله جاتفاق بسیار پیش از 
که حتا  دینیبیمنمونه، اعتبار شهادت و اعتراف گرفته شده در زیر شکنجه چقدر است؟ 

اطالع  با این آگاهی ودر جهان واقعی نیست زیرا  ییهاپرسشنیازی به پیش کشیدن چنین 
  بازشناسیم. گناهیبتنها با نگاه کردن مجرم را از  میتوانینمکه  میستیایبازماز حرکت 

یشتر اخالقی ب یهاتیقطعپس گویا با دو جور وضعیت روبرو هستیم که به عنوان 
: وضعیت نخست، همان گونه سازدیمخردمند و با نجابت را با محدودیت روبرو  یهاانسان

که دلواپس پیرامون حقوق یک تروریست  رسدیمکه به وسیله درشویتز تصور شده به نظر 
بی گناه گمراهی و کژروی است؛ در حالی  یهاانسانشناخته شده در زمان در خطر بودن جان 

و عدم قطعیت درباره بزهکار بودن شخص به طور کلی سدی در راه  تریواقعکه در شرایط 
؟ بعید رسدیممسائل به نظر ما  آیا به راستی این وضعیتی است که .شودیمشکنجه دیده 

  باشد. طورنیااست 
 اشتیاقبا  تواندینم شکنجه یریکارگبهچنین سد و مانعی در برابر  که رسدیمبه نظر 

 هانیاسازگار باشد. گذشته از  ی،پیش از هر کار دیگرجنگ به راه انداختن  برای هاانسانما 
و شکنجه کردن غیرعمدی زنان،  یرسانبیآسچیزی غیر از » ١ناخواسته یهابیآس«مگر 
و  با آگاهیکنش این  میشویمو مردان بی گناه است؟ هرگاه راضی به انداختن بمبی  هابچه

تعداد دیگر  یهاشکمنابینا شده،  هابچهکه شماری از  میدهیمموضوع انجام  اطالع از این
انتظار  توانیمکشته خواهند شد. عجیب است که ، یتیم و ریگنیزمدریده شده، برخی 

میان سران ما آشوبی وجدانی به راه اندازد  الدنبنداشت که شکنجه کردن شخص اسامه 
و  ینیبشیپقابل  یامالحظه(هر چند به طور قابل کودکان  یرعمدیغدر حالی که کشتار 

  .اندازدینمبنابراین پذیرفته شده) این آشوب را به راه 
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آگاهانه کنشی را انجام دهیم که بدون  میتوانیمرسیم اگر از خود بپ میتوانیماینک 
ای از کودکان بی گناه را به همراه دارد چرا چوب و فلک شک اندوه و مرگ شمار قابل توجه

چه تفاوتی میان پیگیری کرداری است که ما را با خطر قرار  ؟باز کنیمتروریستی مظنون از را 
با  دهدیمقرار  بی گناه در معرض شکنجه و آسیب یهاانساندادن غیرعمدی تعداد از 

از زنان،  یرتبزرگپیگیری رفتار و کرداری است که ما به طور غیر عمدی باعث کشتن شمار 
که سوءاستفاده از شکنجه  رسدیمآشکارا چنین به نظر ؟ میشویمکودکان و مردان بی گناه 

گذشته  هانیادچار پریشانی نماید: از ناخواسته جانبی ما را  یهابیآسباید بسیار کمتر از 
یشتر مردان جوان فاسدی بودند که بنشده بود بلکه  بازداشت گوانتانامو جیخلدر  نوزادیهیچ 

شکنجه به طور حتا ) ۳۳سربازان ما دستگیر شده بودند. (عملیات کشتن  سر بزنگاهدر  هاآن
ه ارد؛ در حالی کی بزرگ یا آسیب ماندگاری را برای قربانی خود به همراه ندالزامی خطر جان

خط تقسیمی اخالقی  .کشدیمیا  کردهناقص یا  نبوده،جانبی چنین  یناخواسته یهابیآس
که کسانی که خواستار انداختن  کشاندیماین موضوع را به ذهن  شودیمکه در اینجا باز 

اید ، شیدردبخوربهبا اندیشه به دست آوردن احتمالی چیز بمب هستند از سوی دیگر 
ت متهمان به تروریس -همسر، مادر و دختر–ندان وو عزیزترین خویشا نیترکینزدبخواهند 

بسیار  یاجهینت تواندیم. این موضوع بدون شک نیز شکنجه کنند را ھاآنرا دزدیده و 
که  د بودخواهاین ما قصد به آن رسید و  توانیموحشتناکی باشد که به طور منطقی 

  )۳۴راهکارهای پرهیز از آن را بیابیم. (
ما از  بر احساسدر چنین شرایطی باید توجه داشته باشیم که متغیرهای فراوانی 

گذاشته و هم چنین درون یافت و شهود ما درباره وضعیت اخالقی را  ریتأثخشونت فیزیکی 
موضوع در  نیتردهندهتکان«کرده، اشاره  ١وروکه گل گونههمان. دهدیمقرار  ریتأثنیز مورد 

فهمیدن این .» افزارهاستجنگ نیتررسانبیآس درباره بندمینی هاجنگ نوین راهنما
اران وازی بمبرپ تیمأمورهنگام جنگ جهانی دوم در درسدن  موضوع که پدربزرگی شخصی

ا را ب هاآنمادر  پدربزرگ پنج دختر کوچک وهمان داشته یک چیز است، شنیدن اینکه 
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به طور کامل مطمئن باشیم که با بمباران از  میتوانیم بیل کشته یک چیز دیگر.ضربات 
حشتناکی و یهامرگبه طور احتمالی  هاآنباال، او دختران و زنان بیشتری را کشته و  ارتفاعات

. در واقع گویا به طور شهودی و درون یافت رسدینمداشته ولی مجرمیت وی یکسان به نظر 
. افزون بر این همان گونه زنندیمبه شیوه دوم که افراد متفاوتی دست به خشونت  میدانیم

ور کلی قابل به ط هاخشونت جورنیاروانی ارتکاب به  راتیتأثکه شاید انتظار داشته باشیم 
تشخیص و مجزا ساختن است. شرح زیرین از یک سرباز شوروی در افغانستان را در نظر 

 دیفهمیماجبار به کشتن ترسناک و ناخوشایند است ولی به زودی  دیکنیمگمان « بگیرید:
تنها چیزی که زننده و ناخوشایند است تیراندازی مستقیم به یک فرد است. حتا کشتار که 

» ال.حبا  – امکردهو خودم آن را تجربه  –است  زیانگجانیه، به صورتی گروهی، یجمعدسته
؛ دیآینماز فاصله نزدیک خوشش  هاانسانکه هیچ کسی و هرگز از کشتن  میگوینم )۳۵(
دلی نیاز به درجه نامتعارفی از سنگ ،دیگران بردناین چنینی از رنج بگویم که لذت  اهمخویم

  دارد.
ما برای سر و سامان دادن به چنین ناسازگاری  ساز و برگکه سادگی احتمال دارد به 

یزی با چخوردن تکان به شدت  ،روگلواصطالح در  برای، –از میان رفته باشد در گذر زمان 
برای  ناسیشزیستسخت نیست که بنیاد و توضیحی  است. چندان رسانبیآسکه بسیار 

 توانستهینمسال در علفزارهای آفریقایی به طور احتمالی  هاونیلیم گونههمانآن بیابیم 
 توانایی و ویژگی احساسی عاطفی برای ناموس در سده بیست و یکم باشد. گزینش طبیعی

 یاستههزیستی، شیمیایی و  یافزارهاجنگما اکنون مجهز به  یسنگنهیپار یهاژناینکه 
 هاامپانزهشاین فناوری در دستان با تحویل تفاوت اندکی  ،از دیدگاه دانش فرگشت است،

آن اندازه که برای ما باید بزرگ تنها یک مرد و کشتن هزار تن  . تفاوت میان کشتندارد
ر گفته، در بسیاری از موارد و. افزون بر این همان گونه که گلورسدینمباشد، بزرگ به نظر 

تر است. سه میلیون آورانپریش هاانسانی از بسیاربرای مورد نخست یعنی کشتن یک تن 
ما که مانند غول صد چشم  یهارسانهو  روندیماز میان  ١انسان با گرسنگی و کشتار در کنگو
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در تصادف خودرو جان  یاشاهزادهولی زمانی که  .زنندیمهستند، به زحمت پلکی  ١آرگوس
. شاید ما برای تغییر جهان خود افتندیمیک چهارم جمعیت جهان اندوهگین به زانو  بازدیم

  کنیم.توان حس کردن چیزهایی را نداریم که باید حس 
 در هاآناحساسی که با دیدن جزغاله شدن سه هزار مرد، بچه و زن و خاکستر شدن 

 ۱۱مانند چه احساسی است؟ هر شخصی که در  دهدیمچرخش چند ثانیه به انسان دست 
ینم. ولی بیشتر ما چیزهایی مانند این را داندیمتلویزیونی داشت، این را  ۲۰۰۱سپتامبر 

 هواپیمای جت به برج تجارت جهانی، با وجود هزاران انسان زنده . دیدن کوبیدن دومیدان
. شکی کشدیمرا پیش  سیستم عصبی، موضوع نقص یو باالتر از همه، احساس ناباور

ز ا –دارد  یهاتیمحدوددریافتی از حواس  یهاامیپبه کارگیری در نیست که روان و ذهن 
. شودیمتبدیل  یاخاکروبهدیدن یک ساختمان اداری، با آگاهی از پر بودن آن، که به تل 

  .بعید نیست که این تغییر کند
 یهابیآسدر هر صورت اگر کسی گمان کند که برابری میان شکنجه کردن و 
در  دهدیمناخواسته جانبی وجود ندارد زیر شکنجه از فاصله نزدیک و به طور شخصی رخ 

خطا رفته این طور نیست، به دلیل عدم موفقیت در تصور دو مورد  یهابمبحالی که برای 
 یهایعراقو  هایافغانژرف اندیشیدن درباره وحشتی که  یالحظه، محکوم است: نخست
که برابر و هم  سازدیمروشن باشند تجربه کرده بایستی ما  یهابمببی گناه از فرو افتادن 

 برای تمایز میان تکان چنین تصورهایی یعنی که ارز با زندانی شدن در سیاهچال است.
ه ناخواست یهابیآستا شکنجه و  بایدر، وگلو یگفته بنا به نیرتریپذبیآسو آنچه  نیتردهنده

شدن ما توسط  محصورر درجه چنین نمایشگهم  ود.آورده ش ارزهم یطبقهجانبی در یک 
 قدرنیاد است ولی شاید نبای ترآساناز فاصله دور  هاانسانحسن تعبیر خودمان است. کشتن 

  آسان باشد.
د که باش یاز رفتار یزاریشکنجه ب یو شهود ما درباره نادرست افتیدرون دوم، اگر 

 چندش نیکه ا دیتوجه داشته باش دی، بادهندیمافراد هنگام شکنجه شدن نشان  یبه طور کل
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 فلج یداروها رایز د،یبه وجود آ نیبه صورت دروغ زیدارو ن لهیبه وس تواندیم ژهیو آوری
 یبه آسان میتوانیمشود. ما ن دهید دنیچیبه خود پ اینشده  دهیشن غیج سازی باعث شده تا

 یس در یافکنبمببه همان اندازه خلبان  را گرشکنجهکه  میرا بساز یاشکنجه یهاروش
 دنیما از د یعیبط یزاریب نیخود باشد. بنابرا یو فالکت قربان یاطالع از بدبخت یب ییهزار پا
شکنجه  یریعدم به کارگ یرا برا یاهیپاو  ادیبن اهچالیدر س انیبرخاسته از زندان یو صدا

به وجود آمده در  یهاعذاب نکهیاثبات ا ی. براکندینممخالف آن فراهم  یافراد یبرا
 دئالیا »قرص شکنجه« کیبه تصور  ازیتنها ن ،به نظر انتزاعی برسد تواندیمشکنجه چقدر 

ا ر هاآنکامل  یسازپنهانشکنجه و هم ابزارهای  یهاآلت زمانهم تواندبکه  ییدارو – میدار
 و موقتی از نوعی است که هیچ انسانیقرص تولید فلج و درد زودگذر  کارکرد این فراهم آورد.

نجه شکما به طور ارادی خواستار اجرای آن بر روی خود برای بار دوم نباشد. تصور کنید 
 کیگران چه احساسی خواهند داشت اگر پس از دادن این قرص به یک تروریست اسیر، هر 

تروریست اعترافات  درنگیببرخاسته و  سپس دراز کشیده برای یک ساعت چرتی بزنیم
ه . آیا بعید است که سرانجام ما گرایش بنویمرا بشسازمان خودش  کارکردباره شیوه اسیر در

  پیدا کنیم؟» قرص حقیقت«نامیدن این قرص به نام 
در ه پدیدار شدنخیر، هیچ تفاوت اخالقی در اندازه رنج و درد برخاسته از شکنجه یا 

  یافت. توانینم ناخواسته جانبی یهابیآس
  

دیدگاه به طور منطقی بی تناقض  میخواهیم؟ فرض کنید سازدیمبرقرار  راتعادل شیوه کدام 
 ابانتخسه موضوع داشته باشیم در ضمن شرایطی است که ناچار به  پیرامون اخالقی

ردن شاید حرام کحتا طور عمد خواهان بمباران باشیم یا اگر به  اجباری هستیم: یهانهیگز
ران جنگی و اسی یکارتبهیک خشاب تپانچه هم چنین نباید از شکنجه یک گروه از مظنونان 

ا ساختن م نباید خواهان بر پیخواهان زجر دادن و شکنجه کردن نیست پرهیز داشته باشیم؛ اگر
  باشیم.هم دوران نوین  یهاجنگ
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که اعتراف با  دانندیممخالفان شکنجه به تندی و سرعت خواهند گفت که همه 
یا این ردیه باال گو یهاگفته توجه بهشکنجه گرفته شده قابل اعتماد نیست. به هر حال با 

اعتماد قابل غیر اعترافات زیر شکنجه را  دیخواهیماگر را ندارد.  یشگیهمقوت و نیروی 
شانس  هشود تنها نیاز ب نیتأمدر هر مورد شکنجه شانس و بخت اینکه منافع ما  -بدانید 

اره . احتمال اینکه انداختن بمب شمداردفرصتی با انداختن یک بمب برابری برای چنین 
اشد. نباید احتمال باالیی داشته ب باشد چقدر بود؟ مؤثردر قندهار برای نابودی القاعده  ۱۱۷

این . میاداشته یسمکه ما در جنگ با ترور یاسیر نیترارزشمثال خالد شیخ محمد: با 
. امروزه را دارددرشویتز  یگفته یهایهماننداز  بسیاریشخصیتی است که در واقع گویا 

وال  یمجلهگزارشگر  ١باور دارند که وی در سر بریدن دانیل پریل آمریکاییرسمی  یهامقام

دست داشته است. خواه این مورد درست باشد خواه نادرست حقیقت این است  ٢ استریت
خارج ساخته و رتبه وی در » گناهانیب«که عضویت وی در القاعده کمابیش وی را از دایره 

طراحی شده  یهاخشونتباید درباره که وی  کشدیماین سازمان این حدس را پیش 
 و نزدیک شدن به زمان انفجار تاککیتداشته باشد. بمبی در حال  ییبهاگراناطالعات 

در عراق و  گناهیبکه ما دانسته و عمدی به جسم و جان کودکان  ییهابیآسبا فرض  است.
 احمقانه است. اگرافغانستان وارد کردیم، عدم پذیرش شکنجه در مورد خالد شیخ محمد 

ه او در زیر شکنجه چیزی بگوید که ما را در حتا یک در یک میلیون احتمال داشته باشد ک
 در دسترسی که شده او را وادار به سخن یالهیوسنابودی القاعده به پیش ببرد باید به هر 

  .میکردیمگفتن 
  

بسیار خواندن این بخش را مانند آغاز نوشتن این بخش به دست من با این  به احتمال
که شکنجه چیز بسیار بدی بوده و ما نباید بخواهیم که به آن دست  دیاکردهاندیشه آغاز 

. میکنیمشکنجه دوری از  چونمتمدن هستیم  در واقع از دید کالن به این دلیل –بیازیم 
کاملی به  درنگیبپاسخ  میتوانینمما چنین احساسی داریم که  هاانسانبسیاری از ما 

                                                 
1. Daniel Pearl 

2. Wall Street Journal 
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درشویتز و موضوع بمب ساعتی در حال تیک و تاک وی بدهیم، دست کم به طور شهودی 
ز این ا هرگز رخ نخواهد داد. خیالی مثالبه این واقعیت پناه ببریم که این  میتوانیماگر چه 

رضروری شکنجه هم غیبرای ی گآماددر صورت ی امریکا سیستم قضای ودستگاهدم اندازچشم
همهای ناخواسته شاید روزی اصل پیامدهدرست مانند آنکه  رسدیمنظر و هم خطرناک به 

. زیرا باور دارم که توضیحات آمده در باال به طور بنیادی درست به هم بریزدرا  هاپژوهش ی
دانسته و عمدی  ر هر موردی کهرا دبه کار گرفتن شکنجه است، من باور دارم که من ادعا 

این هم  به طور متناقض )۳۶( .امرساندهبه اثبات  ،جانبی ناخواسته هستیم یهابیآسسبب 
قدم، به نظر برسد؛ معتارزی انجام نگرفته تا عمل و کنش شکنجه برای من قابل پذیرش 

صور باطل ت یک جوربه به طور ناگهانی من معتقدم که ما  بیشتر خوانندگان نیز همین طور.
که دارای چنان اهمیت پایداری برای  یادراکهمانند و مشابه با خیاالت  – میادهیرساخالقی 

. ماه کامل دهندیمبررسی قرار  در مغز را مورد مسیر بیناییدانشمندانی است که برخی 
از ماه کاملی پدیدار شده در باالی سر نیست ولی  تربزرگ شودیمزمانی که در افق پدیدار 

. اگر رسدیم به نظر تربزرگروشن نیست،  یشناسعصببه دالیلی که هنوز برای دانش 
ما قادر  صورت نیاکه در غیر  سازدیمرا به طرف آسمان بگیریم چیزی را آشکار  یکشخط

 توجه بهبا  .دهندیم فریبما را  مانچشمان تیمبعد از اینکه دریافبه دیدن آن نیستیم حتا 
، دهدیمچیزی که خط کش نشان در این مورد یا در ظاهر امور میان کنش بر پایه  گزینشی

 من گمان کنم که بیشتر خوانندگانی که تا اینجا مرا. پذیرش ظاهر هستیم خواهانبیشتر ما 
خویش را در موضع یکسانی با من برای احترام در برابر اخالق شکنجه  اندکردههمراهی 

 سمیرورتآنچه که بیشتر ما درباره این حالت اضطراری جنگ با توجه به خواهند یافت. با 
یم، نه تنها روا بلکه الزم و ضروری به نظر یاژهیواعتقاد داریم عمل شکنجه، در شرایط 

 ترشیپه ست کنیپذیرفتنی  بیش از آن. با این حال باز هم شکنجه، از دیدگاه اخالقی رسد
مان هبه آن مطمئن هستم  یشناسعصبمانند  یاجنبهآن این است که از هر دالیل  بوده.

دانشیک وجود دارد لمی و واهد عشواقع هم اینک نیز  . درکندیمرا ایجاد  توهم ماهطور که 
موضوعات بارز و آن دسته از  یمالحظاتکه درون یافت و شهود اخالقی ما برخاسته از 
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 ) هیچ شکی وجود ندارد۳۷( .امپرداختهبرجسته هیجانی و مجاورتی است که در باال به آن 
بسیاری از افراد بی  ها دارای احتمال اشتباه است. در مورد حاضریافتکه این شهود و درون

در نتیجه عدم توانایی ما به درک یک برابری اخالقی در که  دنشویمگناه بدون شک کشته 
ین دیگر وقت آن رسیده که قوانود دارد. گویا به نظر وجکه چنین برابری اخالقی است جایی 

  )۳۸بررسی نماییم. ( خود را با روشنی بیشتری
  
  

  روی نادرست صلح جویی

  
با توجه به خشونت انسان از جنبه اخالقی هم چون موضع  )۳۹( ١یطلبصلحبه طور کلی 

هم چنین به طور کلی بدترین چیزی که  .شودیمدر نظر گرفته  یاحملهغیر قابل یورش و 
ن موضع در عمل بسی دشوار و این است که این قرار گرفتن در ای شودیمدرباره آن گفته 

یراخالقی نخورده، هر چند من باور غ آورشرمانگ  گاههیچکمابیش  یطلبصلح سخت است.
ن خطر، شرافتمندانه و کوچک بود اگر چه در هنگام محدود و یطلبصلحدارم که هست. 

صادر ولی در نهایت چیزی بیش از گرایش ارادی به مردن و یا  رسدیمبه نظر  بزرگوارانه
بسنده و ه . باید این گفتبهره تبهکاران جهانی نیست البته به سودمجوز مرگ دیگران کردن 
صلح پر از یک شهر  تواندیمتک، تنها مجهز به یک چاقو  زیستجامعهباشد که یک کافی 

چنین  وجود داشته و هم یزانیستجامعهطلب را از جمعیت خالی کند. شکی نیست که چنین 
باال  یهاشهیانداز با دلواپسی از اینکه  چاقو مجهز هستند.یک که به بیش از شکی نیست 

یمه نشود پیش کشید احتمالی استداللیبه طور  ییجوصلح دییتأبرای  پیرامون شکنجه،
 چرا من باور دارم که ما باید این واقعیت را بپذیریم نکهیابه طور کوتاه و مختصر درباره  خواهم

  .که خشونت (یا تهدید به آن) بیشتر اوقات یک الزام اخالقی است
  

                                                 
1. Pacifism 



 
 
 

  دانشی درباره خوب و بد
 

 

٢٤٧

بودم که به یک زن و مرد جوان  پراگ یهاابانیخاواخر شب در حالی قدم زدن در  یکبار
روشن شد که مرد مست و  شدمیمهمان طور که نزدیک برخوردم که در حال دعوا بودند. 

خانم به شدت زن را بر خالف میلش به داخل خودرویی بکشاند.  خواهدیمخشمگین است 
یمو با دست دیگر تهدید  دهیچسبولی مرد با یک دست بازوهای وی را  کردیممقاومت 

که گویا پیش از رسیدن من به صحنه یک بار  –که با مشت به صورت او خواهد کوبید  کرد
در عقب باز بود و همدست وی پشت فرمان نشسته بود. این به صورت وی ضربه زده بود. 

پیدا بود که با این قضیه  هاآنچندین مرد در حال پرسه زدن در آن اطراف بوده و از نگاه 
  مشکلی ندارند.

خود را در حال مداخله در دفاع بدون دانستن یا حدسی که چه اقدامی خواهم کرد 
به یا مرد مهاجم  متوجه شدم که رفتیممن باال  نیآدرنالهمان طور که  از آن خانم یافتم.

یمسخنان  . هر کوششی برای درکلد نیست یا بسیار دست و پا شکستهانگلیسی بهیچ وجه 
کامل باعث انحراف توجه از موضوع اصلی بشود. عدم توانایی کمابیش به طور  توانست

. اگر زبان کردینمبرای روشن ساختن قصدم هم چنین کمکی به ممانعت از درگیری اصلی 
یمکه  یالحظهدر ، دیرسیممشترکی داشتیم بدون شک برخورد ما در چند لحظه به پایان 

لیل به دکه بهترین کار درخواست برای این است که اجازه دهد آن زن برود و او  دمیشیاند
که دیده بودم وی با دو طور همان  چون .شدینمراضی  هایمفتبه این  احساس سرشکستگی

دوست خودش بود (و چند تماشاچی) بعید نبود که شام بسیار بدی را خواهم داشت. 
تحریک ولگردان حاضر در صحنه  نامفهوم ماندن بدونبا برداشت من، بدینسان هدف من، 

  به مدت کافی تا زن جوان بتواند دور شود.
یمببخشید، گویا من هتلم را گم کرده، اثاثیه، محل اقامتم، که تاق باز «من گفتم 

  کجاست؟ هتلمبه من کمک کنید، کجاست؟  دیتوانیم، نه لخت. دمیخواب
اسیر وی نشان داده با لحن  یورزعشقانگار که من خودم را به عنوان حریفی برای 

در این هنگام بود که با خودم گفتم نکند این زن یک روسپی » سکس؟«گفت،  یاادبانهیب
  است و این یکی هم، یکی از اوباش.



 
 
 

  پایان باور قلبی
 

 

٢٤٨

نه! سکس، نه. من در جستجوی یک ساختمان خاصی هستم. یک طرفش آلومینیوم «
کجاست؟ خیلی  دیدانیمهم با نان شیرینی پر شده باشد.  دیشا ندارد.نگی ر یهاشهیشیا 

  »مهم است.
در یک لحظه، صورت مرد تغییر چشمگیری کرد، از حالت خشمگین به یک حالت 

من بود، من نگاه کوتاه  یهاگفتهگیجی درآمد. در حالی که مرد در تقالی سردرآوردن از 
که باید بگویم هنوز به طور کامل قدر این لحظه خالصی خود را  –به زن انداختم  پرمعنایی

  درنیافته بود.
ن به کرد. م یکی از دوستانش شروع به گفتگو درباره منبا زبان چک روان با مرد 

دیده به من زل زده  یاوانهیدخود ادامه دادم. زن هم به نوبه خود انگار که  یهاییگوانیهذ
طوالنی  که مدت یاپرندهبود. سپس گویا ناگهان دریافت چه فرصتی به دست آورده مانند 

برگشت و فرار کرد. مردی که وی را گرفته بود بیش از آن گیج در قفسی با در باز نشسته 
  .بشودفرار او  یمتوجهحتا  کهبود 

  تشکر کرده و به راه خود ادامه دادم. هاآنبود، من از  زیآمتیموفق تیمأمور
در حالی که رفتار من در ماجرای باال کمابیش در نظر هر کسی پسندیده است، من 

 .رمیگیمآوردم زیرا خودم آن را به عنوان شکست اخالقی در نظر روایت آن را در اینجا 
هیچ  من گم نشده بودم و نیاز به نخست من دروغ گفتم و بدون هیچ ترسی نیز دروغ گفتم.

من به این راهکار متوسل شدم چون صادقانه بگویم زیرا از کتک گونه کمکی نیز نداشتم. 
شاید کسانی آن را دوراندیشی  .دمیترسیماز افراد مست  نامعلومیکاری مستقیم با تعداد 

رقراری کوششی برای ببنامند و در آن هنگام برای من بیش از ترسویی چیزی نبود. من هیچ 
ی نداشتم یا کوشش هاآنا این افراد برای توسل به محظورات اخالق، هر چند اندک ارتباط ب

هم چون خود هدف نگاه نکردم، به عنوان  هاآنمن به  که باشد.هر چه  یرگذاریتأثبرای 
، آن هم دموجوداتی آگاه با توان گفتگو، قادر به دلجویی یا تعلیم دیده، بلکه به صورت تهدی

یچ به هشکل خود. سقوط اخالقی من از دیدگاه خودم این بود که من در واقع  نیتریواقعدر 
 یاواخذهمگونه چ یهبه وسیله محیط پیرامون  بنابراین –نکردم  مخالفتکنش آنان با  وجه
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که  . زن بعدی، حواسشان پرت شدبه سود تنها یک زن ،. تنها برای یک آن و لحظهنشدند
یک مداخله و پادرمیانی  در ضمنخواهد داشت. ندلیلی برای تشکر از من  شدیمطعمه آنان 

را ام روشنی پیو  افتییمبا آسیب به من پایان باید صادقانه در رابطه با آن خانم بدون شک 
در نمانده و زن بی یار و یاوری را عاطل و باطل  هابهیغر یهمه: هنگام شکار کردیمارسال 

چنین پیامی نداشت. در واقع شک دارم که حتا آن خانم کنشی من . گذارندینمتنها  ابانیخ
  )۴۰نیز بداند که من برای کمک به او آمدم. (

  
 سده بیستم میالدی است. موفقیتی که وی به طلبصلحبدون شک بانفوذترین  ١گاندی

را  یطلبصلح ،هند قارهشبهوادار کردن امپراتوری انگلیس از عقب کشیدن از با دست آورد 
 یطلبلحصشکی نیست که  از جوی دینی بیرون کشیده و به آن ارتباط مناسب سیاسی داد.

 یاقابلهمبسیار از سوی اجراکنندگان داشته و  نیاز به دالوری و شجاعت در این ریخت و شکل
. بدینسان این وضعیت تناقض اخالقی کمتری اندازدیم به راهرا  یعدالتیبمستقیم به همراه 
دارد. بهر حال روشن است که روش عدم خشونت گاندی برای  در باال مننسبت به ترفند 

اگر کار خوبی خواهیم کرد انسانی اجتماعی کاربرد دارد.  یهایریدرگمحدودی از  یدامنه
ل اعتقاد داشت که باید یهودان را قت یو :هولوکاست بیندیشیم پیرامونراهکار گاندی  به

ه شد هایآلمانهان و ردم جمخشونت هیتلر بر ضد  ختنیبرانگمایه « هاآنعام کرد زیرا وجود 
 طلبصلحبمانیم که جهان پر از  زدهرتیحو  دهانبهانگشتکه  نیست دی) بع۴۱.» (است
ودکشی خدست به الکی  -قرار گیرد » نگیخته شدنبرا«رد هنگامی که در معرض واهد کچه خ

  ؟زندیم
و متعصب مذهبی بود با این وجود راهکار وی  شیاندخشکخوب البته گاندی یک 

 یهامقدمهحتا اگر شخصی  رسدیمبه نظر مشکوک برای هولوکاست از جنبه اخالقی 
اگر قانون کارما و تولد دوباره، مورد قبول گاندی را بپذیریم  متافیزیکی اساس آن را بپذیرد.

آرامش خشنودی و چرا ایمن ساختن  .رسدیموی بسیار غیراخالقی به نگر  یطلبصلحباز هم 

                                                 
1. GANDHI 
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ن جانکاه کودکان در ایدیگران) در زندگی بعدی با هزینه آشکار درد آرامش شخص (یا حتا 
یک  که شایدامید این جهان گاندی جهانی است که به  ؟باید اخالقی پنداشته شود ،جهان
ستی ، میلیون انسان دیگر بایشک کنند خود هزارسالهبه خوبی و بزرگی حکومت  هاینازروزی 

و  چون چنین دودلی فروافتدبمبی  یگاهگاهکه باید است شوند. جهان ما جهانی کشته 
: میرسیموحشتناکی از نامتقارنی اخالقی کارزار  یجنبهدر اینجا به  تردیدهایی کمیاب است.

 و سالحی افزارجنگزمانی که دشمن شما هیچ گونه دودلی و تردیدی ندارد، وسواس شما 
  دیگری در دستان دشمن شماست.

به چه » تروریسم«این هنوز هم روشن نیست که معنای پیروزی در جنگ ما بر 
مذهبی که انگیزه دهنده این دشمن است از جهان  یگریوحشیا آیا سرانجام  -معناست 

زندگی در زیر  ه معناست.ولی روشن است که شکست در آن به چ -رخت خواهد بست
ن در مسلما هاونیلیمشرایطی که طالبان ایجاد کرد، در نخستین برآورد چیزی است که 

 یاهجامعتاق برپایی مش هاآن حاکم گردانند. هاانسانبر بقیه  خواهندیمگوشه و کنار جهان 
زنان سرکوب شده و از حضور در جامعه کنار  -زمانی مناسب و به موقع -هستند که در آن 

هر کسی که گمان شود آزادی مذهبی، آزادی اندیشیدن یا آزادی رابطه جنسی گذاشته شده و 
 . نیازی به گفتن نیست که اینشودیمسالخی  سوادیب زدهغمدارد در پیشگاه جمعیت 

اجازه دهیم  میتوانینمدارد.  وجودکه ارزش مقاومت در برابر آن  است یزندگاناز  یاوهیش
ینم ما به هیچ روجانبی ناخواسته ما را فلج کند چون دشمنان  یهابیآسکه دلواپسی ما از 

ما با و  هاستبچهبه جنگ برای کشتن  هاآن. رویکرد نخست چنین احساسی چیست دانند
میان خشونت صادر شده از جانب خود انداختن خودمان بنیادهای متفاوت،  هزینه به خطر

یگر در جهان ما د افزارجنگبا فرض تکثیر پرشتاب  .میریگیمآنان را نادیده  یهاخشونتو 
که  رسدیمعهد بوق را نداریم. این طور به نگر  یافزارهاجنگنیازی به جنگیدن با 

ه ما متمادی بخشی از آیند یهاسالگوناگون برای  یهاشکلبه ناخواسته جانبی  یهابیآس
  خواهد بود.



 

 

۷  

 پیرامون هشیاری ییهاتجربه

  
  

هر دینی ادعای غیر قابل انکاری درباره وضعیت انسان نهفته است: ممکن است  در کانون
که شخصی را وادار ساخت تا تجربه خود از جهان را به صورت چشمگیری تغییر داده و 

اربرد ک که به وسیلهمحدوده شده  یاگسترهبه طور کلی در  هاانساناگر چه ما دگرگون سازد. 
، میخوریم، میکنیم، کار میشویمبیدار  - میکنیمزندگی  شده،به ما تحمیل توجه متعارف 

 - مینیبیمو خواب  میخوابیم، با دیگران گفتگو کرده، میکنیمتلویزیون را تماشا  یهابرنامه
 یاهتجربهکه امکان داشتن  دانیممیولی به هر حال بیشتر ما به طور مبهم و ناروشن 

  غیرعادی و نامتعارف وجود دارد.
 .ندیآالیم یخردیبواقعیت را از سر تا ته به زهر این است که این  هانیدمشکل 

رفته مردی در نظر گ ،کافی نبوده که عیسا انگارمسیحیت را در نظر بگیرید: برای نمونه 
. دباشاعترافات قلبی او  بتواند تپه یموعظهکه  رسانده یادرجهچنان به شود که خودش را 

ه بکوهی از عزت و شکوه شد تا با از مادری باکره زاده شده و مقدر با باید پسر خدا باشد،
از است.  رسیاز دستفراتر چنین تعصبی قرار دادن عیسا به عنوان الگو  ریتأث برگردد.زمین 

از ادعاهای تجربی درباره پیوند میان  یامجموعهوی  یهاآموزهتا  گذاردینمسوی دیگر 
جن و پری بیخود و به  یهاافسانهمعنوی بوده و در عوض تبدیل به  یهانشیباخالق و 

متعصبانه مسیحیت به طور کامل همانند  یهاشهیاند. بر طبق شودیمشدت وحشتناک 
حساب گناهان خویش را داشته باشد،  تواندیمعیسا شدن غیرممکن است. فرد تنها 

  جهان باشد.و چشم به راه پایان چیزهای غیر ممکن را باور کرده 
با هستی ممکن بوده و یادگارهای عیسا  ترژرفبرخوردی  هاانسانما  یهمهولی برای 

و هم چنین یادبودهای تعداد بی شماری از زنان و مردان دیگر در گذر تاریخ این موضوع را 
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. چالشی که با آن روبرو هستیم آغاز گفتگو درباره این احتمال با زبانی کندیماثبات 
  نه و منطقی است.خردمندا
  
  

  کنکاش برای شادی

  
شما و هر انسان دیگری از  من و ١داشته زیبرانگنیتحس ییهاجامهچمن  یهاسوسناگر چه 

پس برای شادی به چه نیاز  .میشویمگریان به بیرون رانده آشفته و  ،زهدان مادران لخت
هر کاری که از ما سر زده را هم چون پاسخی به این پرسش  میتوانیمداریم؟ کمابیش 

یگران نیاز به بودن با دما به خوراک نیاز داریم به سر پناه و پوشاک نیاز داریم. ما  بنگریم.
پیدا  یربه یادگیری چیزهای فراوانی داریم. باید کاسپس برای این همراهی ما نیاز  داریم.
. چیزهای بسیاری نیاز داریم و گویا هیچ میخواهیمو وقت آزاد که آن را دوست داریم کنیم 

  .منداری هاآنجایگزینی غیر از یافتن و حفاظت ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه از 
که یک شخص  شودیمآیا تضمین  است؟ کافی و بسندهولی آیا این چیزها برای شادی 

که پیداست،  طورآن شاد باشد؟مانند سالمت، ثروت و همراهان خوب  ییهایخوببا داشتن 
یپس درباره آن یوگ دارد؟ اگر چنین است ضرورتچنین چیزهایی برای شادی در کل آیا  نه.

سال در  هادهکرده و  یپوشچشمخانوادگی  یهایوابستگهای هندی که از همه مادیات و 
 توانندیمبگوییم؟ گویا این افراد نیز  میتوانیم، چه پردازندیمغارها تک و تنها به مدیتیشن 

که به طور کامل و  گویندمی هاآندر واقع برخی از  به همان صورت خوش و شاد باشند.
  بدون هیچ کم و کسری شاد و خشنود هستند.

یانگر بپیدا کرد که به طور مستقیم  هاانساناست که لغتی برای کل مجموعه سخت 
 یهاخواستهدر برابر جور ناکامی  مهه سداز که بتواند  یاگونهشادی از  - باشدشادی 

                                                 
1. Matthew 6: 28  و برای لباس چرا میانديشيد؟ در سوسنهای چمن تأمل کنيد، چگونه نمو میکنند! نه محنت میکشند و

 نه میريسند!
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تا و من  -پرهیز کرد » معنویت« یواژهاز  توانینم. گویا در اینجا زندگانی بگذردمتعارف 
ولی این واژه دارای معناهای ضمنی  - امبردهن را در این کتاب به کار چندین بار آکنون نیز 

» عرفان« شاید واژه است. آورشرمباید بگویم که اگر بخواهیم رو راست باشم،  وفراوانی است 
 آورتأسف یهایتداعو  هایهمخواندارای نیز سنگینی و وقار بیشتری داشته باشد ولی آن 

به طور منطقی و ژرف احتماالتی را پوشش دهد  تواندینمهیچ یک از این دو واژه  خود است.
از سعادت وجود دارد که بر همه  یاگونهکه این در نظر بگیریم:را  هاآنکه امروزه باید 

در این  .رودیمخود تجربه  یهایبوالهوسدیگر برتری داشته و در واقع فراتر از  یهاگونه
زیرا هیچ جایگزینی  امبردهرا به جای هم به کار » ٢عرفان«و » ١معنویت« یهاواژهکتاب من 

. امهگرفتبه کار معنای محدودی  در هاآنوجود ندارد ولی خواننده نباید فراموش کند که من 
 یهاانسانروشن خواهد کرد که  ٣معنویت عصر جدید یفروشکتابهر در حالی که رفتن به 

 - دانرفتهیپذرا » معنویت«مدرن و امروزی گستره ترسناکی از اشتغال فکری درباره 
 ییاربآدمو شستشوی روده بزرگ تا تب و تاب  هاستالیکر یشفادهندهاز نیروی  یاگستره

ویا ارتباط متمرکز خواهد بود که گ یاژهیوما بر روی بینشی  گفتگوی ولی - ی فضاییهاگانهیب
  ویژه و خاصی برای طلب شادی از سوی ما دارد.

 برای دیگری هایکه چیز شوندیمرهنمود معنوی به این نتیجه  یهاآموزهبیشتر 
 همیک گسارنده ه یک عضو خالق جامعه، بهشدن تبدیل  غیر ازوجود دارد  بودن کامشاد
که خواهان انجام چنین  ییهابچهپر شور  یدهندهپرورشیک  یاقانونی و لذت خوشی  نوع

ما برای  یوجوجستکه  کشندیمبسیاری این موضوع را پیش  واقع. در باشندکرداری 
ش و برای دانما دست یافتن اشتیاق فراوان و بی پایان  -و شادکامیرسیدن به سعادت 

شق و حتا عراستین در به شناخت، کوشش برای یافتن شریک شدید  گرایش، ون یهاتجربه
به که  شودیمندیدن شکلی از سعادت مایه و سبب  -میل شدید برای داشتن تجربه معنوی

برخی از . حاضر استآگاهی خود دردر هر لحظه و هر دم از زمان  سرشتین وذاتی طور 

                                                 
1. Spirituality 

2. Mysticism 

3. New Age 
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نیز  میشههانسانی جا گرفته ولی  یهانیددر کانون بسیاری از  به ظاهربینش این  یهانسخه
  .نیستتشخیص قابل دین  یهااساسنامهدر میان به سادگی 

 میکنیمرا سپری  هادههاز ما بدون تجربه تنهایی یک روز کامل،  در حالی که بسیاری
رد و د باشیم ولیدیگران نزدیک  شایدولی هر لحظه در ذهن خود تنها هستیم. به هر حال 

پاسخ  نیتریمنطقبه عنوان  هازمانخودمان است. بیشتر ت احساساخوشی هر یک از ما تنها 
این است که  گزاره. ادعای بنیادی این گرددیممعنوی پیشنهاد  یهاکنش ،به چنین حالتی

ه پی ببریم کبه چیزی  یهشیارسرشت  در این لحظه ویژه پیرامون میتوانیم هاانسانما 
یمعارف و زاهد این موضوع را پیش  یشماریبداد تع بخشد. تجربهبزندگانی ما را بهبود 

 - دیآیمبه وجود خود حس که اندیشه، هیجان و حتا است تنها حالتی  - یهشیارکه  کشد
؛ شودینمشادی تبدیل به  ،خوشی درباره یهشیار. یعنی شودینمدگرگون  هادانستهبا هرگز 

، صداها، بینایی از، ما تنها آگاه یهشیارنیست. از دیدگاه  اندوه و غم، غمگینی درباره یهشیار
مدعی هستند که اگر  عرفانی یهاآموزههستیم. بسیاری از  هاشهیاندو  هاحالت، هااحساس

درخواهیم ناب، ر و نمود وشاهد ظه مانندبشناسیم،  یهشیار مانند خودما هویت خویش را 
  یافت که ما به طور همیشگی آزاد از تغییرات تجربه خواهیم ماند.

که رنج و درد یک بعد فیزیکی دارد. این واقعیت که دارویی مانند  شودینمانکار حتا 
یمافسردگی را تسکین دهد این حدس را پیش  یهانشانگانبسیاری از  تواندیم ١پروزاک

 از یک قرص سبزرنگ کوچک باشد. تریملکوتآسمانی و  تواندینمروانی  یهارنجکه  کشد
به خودی خود نیروی مطلقی برای  هاشهیاندکه  دانیممی ولی یک شمشیر دو دم است.

حتا اهمیت تنش فیزیکی برای  )۱. (یک شخص پیرامون جهان را دارند یهاتجربه وصیفت
آسیب  از این تجربه با روانیچند زن  را در نظر بگیرید: زایمانتفسیر شخصی باز هست. درد 

اگر فرض کنیم تا پایان یافتن زایمان مشکلی پیش نیاید و همه ؟ اندبازگشتهدیده و زخمی 
 است. تصور کنید که این شادیفرخنده و ود رویداد به خودی خچیز به خوبی پیش برود 

را داشته ولی  یک زایمان عادی حساگر متفاوت باشد  تواندیمرویداد برای یک زن چقدر 
                                                 
1. Prozac  نام تجاری فلوکستين، يک داروی ضد افسردگی از گروه مهارکنندههای بازجذب سروتونين است که استفاده از آن

 .برای درمان افسردگی، اختالل وسواسی اجباری، اختالل هراس و پراشتهايی عصبی پذيرفته شدهاست
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سان یکهر دو حالت مورد شکنجه قرار گیرد. شاید احساسات یک دانشمند دیوانه  توسط
سراسر زندگانی آن خانم خواهد بود.  یهاتجربهباشد و با این حال بدون شک از بدترین 

  .دهدیمدرد فیزیکی رنج و عذاب از  تربیشبه تنهایی  دهیدبیآساحساسات بدون شک 
برای  فراوانی گنجایشکه ما  کشدیماین موضوع را پیش و عرفانی معنوی  یهاسنت

و در نتیجه تغییر تجربه خود از جهان را  یهشیارتغییر روابط خود با محتوی دگرگونی و 
. کندیمپیرامون معنویت انسانی این موضوع را گواهی ی هاشتهنو یگگستردداریم. در واقع 

هیچ از به باز نی یاشهیاندهم چنین آشکار است که ما برای بررسی این احتمال با فکر و  )۲(
  کافی نداریم. یادلهمدارک و بدون  یاعتقاد

  
  

  یهشیار 

  
یط با شراو با محکومیت  آغاز کرده اناندیشمند چونهم این کاوش را  ١مانند دکارتبیشتر ما 

یمچیزی غیر از خود ما به نظر که  میدهیمادامه  یدر جهانمانور ذهنیت خودمان برای 
رده ک تأکیدبر این دوگانگی  ،جهان خداوند دو ماده دروجود داشتن . دکارت با گفتن رسد

سیار ب» روح« واژه(هر چند که  یدوگانگاین گونه  هاانسانای بیشتر ما است: روح و ماده. بر
کم ) دهدیمبه طور کلی چگونگی نگاه ذهن به خود را نشان  وواژه با شکوهی به نظر رسیده 

مشترک و بدیهی است. باری همزمان با پرتوی انداختن دانش بر رازهای  و بیش موضوع
 اسیشنروان«آشکار ساختن مادی بودن این رازها، دوگانگی دکارت (و هم چنین و ذهن انسان 

رسیده است. امروزه بسیاری از فیلسوفان و دانشمندان با  یناهمواربه سرزمین  )٢»عام
ی ذهن و پیکر، جدای ،فیزیکی ناب یهاپژوهشسه سده  یهاتیموفقغیر قابل انکار پشتیبانی 

راستی نیز  به بود وبرای پارسایی مسیحی  تأییدیرا رد کرده که به مانند امتیاز و  روح و ماده

                                                 
1. Descartes 

2. Folk psychology 
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ان و جهان فیزیکی را از می هشیاریکه بدین وسیله پرتگاه میان  کردندیمور صچنین بود و ت
  اندبرده

به طور ذاتی و نهادی با  هشیاریدر بخش پیشین دیدیم که باورهای ما پیرامون 
 رابطه مستقیم دارد.با نگرش ما از مرگ نیز هم چنین از قرار معلوم اخالق ما پیوند دارد. 

توجه به دیگر  االبته ب؛ یعنی، آورندیمبه شمار  ١کالیسمیفیزدانشمندان خویش را  بیشتر
روان و روح به کارکردهای مغز ما وابسته است. بر این به طور کلی ور دارند که ، باهاجنبه

 یلهیفتبرسد. زمانی که جریان بودن ما بایستی به پایان  ردیمیماساس، زمانی که مغز 
در  بقا وجود نخواهد داشت. یادامهفعالیت عصبی ما پایین کشیده شد، هیچ چیزی برای 

واقع بسیاری از دانشمندان این اعتقاد را مانند به خودی خودی یک سوگند و عهد ویژه دیده 
که به آن  ییهاانسان، بخشدیم یابچههر مرد، زن و  هکه درستی و یکپارچگی منطقی را ب

  .دریابندرشد اندیشه و عقل رسیده که بتواند آن را درجه از 
پس از مرگ چه رخ خواهد داد. در حالی که  میدانینمولی واقعیت این است که 

برای مطرح کردن روح مستقل از مغز  یلوحانهسادهفراوانی بر ضد مفهوم  یهااستدالل
با کمترین پاسخ و باز است. این  یدر جهان طبیعت پرسش هشیاری) جایگاه ۳( وجود دارد

اصل از  کمی بیشدر میان دانشمندان است امروزه  هشیاری مولد و تولیدکنندهاندیشه که مغز 
برای  دانش یهاروشاین اعتقاد وجود دارد که باور به جا داشته و دالیل بسیاری برای  دینی

  اثبات یا عدم اثبات آن کافی نیست.
 مشخصجانوران  ویژگی و صفتهم چون یک  هشیاری در برابردانشمندان ناگزیر 

ه مغز ب در هنگام بررسیمشکل اینجاست که  باری .کنندیم یریگموضعدارای مغز بزرگ 
عد به عنوان یک حامل این ب برای اعالم آن یانشانهعنوان یک سیستم فیزیکی هیچ چیزی 

 .کندیمخودش تجربه  هشیاریهر شخصی آن را به عنوان  ووجود ندارد  بی همتادرونی، 
برای  باشد، با کاوش هشیاری و نا هشیاریگر خطوط میان که بکوشد تا روشن  یمیپاراداهر 

عینی کرده  یهاگزارش، تکیه بر سازدیم زیانگشگفت یادهیپدیافتن تفاوت فیزیکی که آن را 

                                                 
1. Physicalists 
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 عملیاتیبنابراین تعریف  )۴. (است شدهتجربی مشاهده  یک محرکرا بفرستد که تا این پیام 
ا یک یکسان نیست. آی داشتنگزارش  یتقابلو  هشیاری یول است. زارشقابل گ هشیاری

 را با قابلیت گزارش هشیاریدانش که  یهاشاخههیچ یک از  است؟ هشیارستاره دریایی 
بکنیم  میتوانیمپاسخی برای ارائه به این پرسش ندارد. تنها کاری که  زدیآمیمدهی در هم 

 تعریف. ولی به هر حال باشدیمبیرونی در جهان  یهانشانهبر اساس  هشیاری جستجوی
 یااندازهآینده به  یهاانهیرابیرونی آن یک مغلطه است.  یهانشانه بر حسب هشیاری

آزمایشی را  بارکی دانریاضیآلن تورینگ  –نویسنده ( ١از پس آزمایش تورینگنه تنها پیشرفت خواهند کرد که 

یوتر کامپ» هوشمندی« آزموناین حوزه به عنوان  یهانوشتهاز آن هنگام در  -ذهن انسان توسط رایانه ارائه نمود یسازهیشببرای آزمودن کفایت 
 ،انسان است کیکدامبدون دانستن اینکه کدام رایانه و یک رایانه انسانی با یک شخص دیگر و  شوندهشیآزماخوانده شد. در این آزمون باید یک 

) شده است» پاس«که آزمایش تورنینگ  شودیم. اگر در پایان آزمایش شونده نتواند رایانه را با اطمینان شناسایی کند، گفته دنکبه نوبت گفتگو 
ل در حااگر ند؟ هشیار هاآنولی آیا - باشندبرآمده بلکه دارای یک خود گزارش دهی غنی 

. بعید نیست شودینمدر این زمینه مایه تشخیص موضوع  هاآنهم ندانیم، بالغت حاضر 
افزون بر این گویا هیچ راه . باشداز جانداران و مغزهای آنان  تریادیبن یادهیپد هشیاریکه 

  )۵برای چهارچوب بندی چنین نظریه به طور تجربی وجود ندارد. ( آشکاری
 فرگشت چیزهای یهانهیزمو  شناسیرواناین در حالی که امروزه در آناتومی، بنابر

» مانند چیزی«این جور که هستیم چرا  میدانینم روهیچ به ، ولی دانیممی فراوانی از خودمان
، این واقعیت که ردیگیمبا نقطه نظرات شما شکل این واقعیت که گیتی  .بودن است

راز  قیک ویژگی کیفی است به طور مطلدارای  یشخصهر  یهاشهیانداحساسات، روحیه و 
توسط یکی از فیلسوفان به نام  ر عالیوکه به طاست  یراز این ،تنها رقیب-است  زیآم

 چ چیزیهی نکهیابه جای  چیزی هست در این گیتی چراکه این است توصیف شده  ٢شلینگ
ه طور ما را بنوان چیزهایی در این جهان ، به عهامغزما از . مشکل اینجاست که تجربه نباشد

در حالی که تجربه ما به عنوان  گذاردیم حس، ناآگاه و بی هشیاریکامل در برابر واقعیت 
 یریگجهینت ایناین شرایط  توجه به. با آوردینمبرای ما به بار  یشتریاطالعات بمغز 

                                                 
1. Turing test 

2. Schelling 
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که قلمرو ذهنیت ما یک فضای مناسب (و اساسی) برای کنکاش در طبیعت خردمندانه است 
از ، یهشیارهنگام تنها در  هاتیواقعبرخی  کشف: مانند کندیمو سرشت گیتی فراهم 

  .شودینماول شخص یا به هیچ رو کشف  دیدگاه
به  ،ه طور مستقیم به وسیله خودکاوی مداوم و پیوستهب هشیاریکاوش در طبیعت 

رگونی باشد که هر گاه تغییر و دگ نمعنوی است. باید روش یهاکنشسادگی نام دیگری برای 
پس از چهل روز و چهل شب در بیابان، بعد از بیست سال  -باشد  ریپذامکانتجربه شخص 

راتی مربوط به تغیی همگی -هاناپسیسدر غارها یا پس از دریافت آشوب گر سروتونین در 
شخص است. هر چیزی که عیسا تجربه کرده او آن را به عنوان  هشیاریرخ داده در زمینه 

را همانند خودش دوست داشته این توصیفی  اشهیهمساتجربه کرده است. اگر او  هشیاری
ه دیگر بود یهاانساناست از آنچه احساس کرده مانند مسیح بودن در حالی که در حضور 

و اصالح  اکتشافبرای  هاانسانما  یهاکوشش ینهیشیپاست. تاریخ معنویت انسان، 
 یهاتیمحرومروزه، مناجات، مانند  ییهاروشبه وسیله  در هشیاری یدریافت یهاداده

 میاشدهنچالشی روبرو هیچ تا کنون با  .است گردانرواناحساسی، نماز، مدیتیشن و گیاهان 
این ع . در واقدادانجام و خردمندانه با روش منطقی را تجربیات از این دست شاید بتوان که 

 .هاستانانسییر و دگرگونی عمدی شرایط تعیین گستره تغبرخی از تنها ابزارهای  ،هاروش
آغاز به ادعاهایی نمایند  افرادغیرمنطقی است که  یهنگام یاپرمخاطره یهاشهیاندچنین 

  .نمودرا اثبات  هاآنکه نتوان با دانش تجربی 
  
  

  ؟مینامیم» من«ما چه چیزی را 

  
ک از ما ما است. به زبان فیزیکی هر ی خویشتناحتماالت معنوی ما به گستردگی وابسته به 

یعنی  یترگبزرانرژی و ماده با دستگاه  دادوستددستگاهی هستیم که پیوسته به مبادله و 
پایاپای  یاشبکهشما بر روی من و  یهاسلول. زندگانی و حیات هر یک از میاشدهزمین بسته 
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داشته  یاانهیناشبسیار کم و نفوذ اعمال  تواندیمتنها  هشیاری وساخته شده  یامبادلهو 
ا دیگر از نفس یا برداشتن یک تکه پیتز داشتننگهاعمال نفوذ به شکل تصمیم به  - باشد

وابسته بودن  یاندازهیخچال. به عنوان یک دستگاه فیزیکی در همین لحظه شما به همان 
خود  یهاهاختیز ا یامجموعه. به عنوان ، به طبیعت وابسته هستیدخودجگر سفید به بدن 

: پدر و مادر، باشدیمتنظیم و پیوسته در حال تقسیم هر شخص ادامه سلف ژنتیکی خود 
 تا هنگامی که نیاکان -میلیون نسل پیش هادهو همین طور به سوی عقب تا  هاآنوالدین 

تر بیشو نداشته  خراب و کج و کوله یهادندانبه زنان و مردان با شخص شباهت چندانی 
زبان فیزیکی به طور کامل درست است که گفته شود  روی آب باشند. به یهاجلبکمانند 

  بزرگ زندگانی. یرودخانههر شخصی چیزی نیست مگر یک چرخش کوچک آب در میان 
دشاه اولی خوب البته بدن شما محیطی است لبریز از جانداران و از شما به عنوان پ

 یهایباکترو  هااختهی، هابافتآزمایش بدن یک شخص، اندام و آن تنها نامی وجود دارد. 
برای آگاهی  دلیلییعنی روبرو شدن با جهانی که هیچ آالس) (گاهی فونا و  ١یاروده

آیا در هنگام بررسی عملکرد  .دهدینمدر کل نسبت به جهان نشان  یابرجستهه هوشمندان
یچ دلیل ه دست یاچهیماهمیتوکندری در یک یاخته یا بررسی انقباض ناگهانی فیبرهای 

من « وجود دارداندیشیدن در حال ذهنی در باالدست و فراتر از چنین فرایندی وجود دارد که 
ادن دبرای  یاوسوسهر گونه ههنگام کنکاش پیرامون خویشتن فیزیکی ؟ »٢یعنی دولت

و من در  دلبخواهپیکر خود گویا بسیار  پوستهای با مرزآن ق یطببرای ت یابهرهامتیاز و 
  است.آوردی 

، تابوها، هنجارهای رفتاری، ٣هاتشخیص مرز ذهنی خویشتن نیز آسان نیست: میم
تبلیغی  یهاآهنگزیباشناختی، ، معیارهای هاآرمان، هایداورشیپمعیارهای ادبی زبان، 

ذهنی ما پر کرده به طور کلی از جهان پیرامون ما گرفته  اندازچشمکه  ییهادهیپد -بازرگانی 

                                                 
1. Intestinal flora 

2. L'état c'est moi جمله معروف لويی چهاردهم، شاه فرانسه 

3. Memes  ميم يک واحد بنيادی از نظرات، نمادها و يا کنشهای فرهنگی است که از طريق بيان، رفتار، رسوم و ساير

 .پديدههای قابل تقليد توان انتقال از يک ذهن به اذهان ديگران را داراست
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شما در نوع  یقهیسل -. آیا خواسته شما برای برازیدن و جور بودن به طور فیزیکی اندشده
، کمرویی، خونگرمی، دوطرفه زیآممحبت یهاکنشاجتماعی،  قهیسللباس و جامه، 

رین تبه عنوان بهآیا  ی است که با شما آغاز شده است؟هایچیز -جنسی و غیره  یهاعادت
مستقیم قرار گرفتن شخص در  یجهینت هادهیپد شماست؟ ایناست چون وابسته به فکر 

وی) است. بسیاری  یهاژنمیدان روابط اجتماعی و فرهنگی (و هم چنین به عنوان فرآورده 
  نبوده بلکه دست باال قوانین دستور زبان است.» من یا شما«چندان هم  هاآناز 

» من« یواژه. اگر در نهایت است ستادهیابرجا این حس من باز هم پا هانیابا همه 
گذشته  هانیاهمه  از .کندینمجاع را نتپیکر یا به چیزی ارجاع نماید تنها و به سادگی به این 

ز بدن داریم. من ارا این پیکر  در میانبودن  مجزااحساس به عنوان یک من یا خود، بیشتر ما 
به این دلیل ساده که هر کنشی  میگویمسخن » خودم«کمابیش مانند خودرو » خودم«

وع غیر از موض آگاه و با اطالعکه شخص  بردارداین معنای ضمنی را در  شناختییا  یادراک
که من به  دهدیمنشان  ،خودروی خودم ازمانند آگاهی داشتن هدرست  ست.ومورد اطالع ا

یا هیجان  میهادستدرباره  توانمیمعنوان فاعل چیزی غیر از آن به عنوان مفعول هستم، 
 ،لاین دلی به جدایی و شکاف را میان فاعل و مفعول تجربه کنم. خودم آگاه بوده و همین

ت او به ی شخص یا برابر با شخصیبا زندگی ذهن به سادگی به طور کامل برابر تواندینم دخو
محوری  ینقطهبلکه بیشتر به مانند دیدگاهی است که گویا مانند  )۶عنوان یک کل باشد. (
. ارتباط و پیوند میان ذهن و پیکر هر کنندیمچرخش گرد آن  شخصدگردیسی ذهن و پیکر 

وندھای پیدر آن آگاه دکه خوچه و هر گونه که باشد در اصطالحات تجربی پیکر چیزی است 

به لی، از نگاه فرگشتی یا تکام ، البته اگر چنین چیزی وجود داشته باشد.کندیمبرقرار  خود را
این دیدگاه مشخص نیست ولی یک موضوع روشن است:  به وجود آمدن، طور دقیق زمان

ماندگار  مقوله این »،من« هاانسانبیشتر در مراحلی از نخستین سال زندگی، برای نخستین بار 
تبدیلی به  گیهم، چه بیرونی و چه درونی، هایتجلو پایا را به کار گرفته که برایش همه 

ست اهر دانشمندی » من«همان گذشته این  هانیا. از دنوشناخته ش بایدکه شده  موضوعی
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ا دستانش راست هر انسان پارسایی » من«کاوش خود پیرامون طبیعت را آغاز کرده و که 
  )۷. (کندیم تاهنگام نماز 

  
ست؛ مغز ا یهاکنش گریفرآورده جلوهنمایشگر  ،که پیداست احساس خویشتن این طور

. این موضوع اهمیت شودیم، ندیبیمکسی که تصویر به وجود آمدن مشاهده جهان سبب 
 ،موجودیت اختصاصی هر یک از ما نه صرف احساس -که دریابیم که این احساس دارد 
ته گذش هانیا. از آگاهی نیستالزامی و ضروری ویژگی یک  -تجربه از  یادامنهمیدان و بلکه 

در آن  ودخنمایشی از  نکهیاجهان بسازد بدون این بتواند نمایشی از احتمال دارد که وجودی 
دارند، ن از جهادرست به این شکل  یاتجربهداشتن ا ععرفا ادایجاد کند و در واقع بسیاری از 

  جهانی به طور عالی و بی عیب و نقص خالی از من.
چنین ادعاهایی و استواری  باورمایه و سبب  ١نروفیزیولوژیاصلی  یهاافتهییکی از 

را  هاعصب کنندیمکه  کاریمربوط نبوده بلکه ھستند این چندان هم به آنچه  شده است.
، بو را حس کرده، بچشند، لمس کنند، بیندیشند و شنیده، دیدهبه آن شکل  سازندیمناچار 

 مغز است بهترین صورت برخاسته از فعالیتدیگری که  کنشاحساس کنند. مانند هر 
است. به هر حال چندان جای شگفتی ندارد که  یک فرایندبه عنوان  خود،اندیشیدن درباره 

از  به طور مشخص یفرایندهر آزاد شویم زیرا  یاحساس چنیناز بند  میتوانیم یهاانسانما 
ارتباط میان  هب یااشارههیچ گونه  یازخودگذشتگکه تجربه با این. استشدن  قطعبنیاد قابل 

درباره پرسش رخدادهای پس از  دلیل است کههمین به و و جهان فیزیکی ندارد ( هشیاری
برای رویکرد ما به معنویت و  و هم چنین ذهن یحوزه دانش درولی ) ماندیممرگ خموش 

  .ی دارداگستردهمعنای  برای درک ما از شادی انسانی
به همان  دیآیبرمآن طور که  دخواز  کشیدندست ذهنی،  یدهیپدبه عنوان یک 

. این تجربه با یک از دست زندیمحدس گفتگوهای دانشیک و علمی نیست که کمیابی 
ولی  ماندیم: پیوستگی و استمرار تجربه برقرار گرددیمدادن درک فاعل/مفعول مشخص 

                                                 
1. Neurophysiology 
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به  ییاهشهیانددیگر این احساس جدا دانستن داننده از موضوع دانستن وجود ندارد. شاید 
. گرددیمناپدید و زایل  هاستشهیانداین  گرشهیاندوجود آید ولی این احساس که یکی 

 دگرگون شده وشخص، و به طور مشخص در حین تجربه لحظه دیگر به  یالحظه از چیزی
را به » من«ضمیر  به طور درست و صحیح توانیمناپدید شدن هر چیزی که  -تغییر  این

آگاهانه از خویشتن وجود داشته  یاتجربهدر همه این مدت  نشانه این است که -آن چسباند
  آن دشوار باشد. یهایژگیودر حالی شاید شرح 
ود موه و نبه عنوان یک جل از آنشما  به عنوان یک چیز فیزیکی بنگرید. به این کتاب

ما یک ش یهشیاربعید نیست که این احساس را داشته باشید که  هستید. هشیاردر آگاهی، 
از جایی در پشت چشمان  کندیمآشنای شما پرتوافکنی  جهان برهر چیزی که  –چیز است 
عول) دوگانه باوری (فاعل/مف یهاگونهو کتاب یک چیز دیگر. این شیوه یکی از  -شما، شاید

. به هر حال برای شخص امکان آن سازدیمت که تجربه متعارف زندگانی ما را مشخص اس
ا هم و حتا همه را ب -وجود دارد تا این دوگانگی فاعلی/مفعولی را به چالش و شک بکشاند 

  دور بریزد.
خواه در  -و غیره  هاحالت، هاشهیاندبینایی، آواها، احساسات،  - هشیاری یهانهیزم

ما است.  یهاتجربهدر تراز و سطح  هشیاری ھایتجلینمود و سطح مغز باشد خواه نباشد تنها 
از ویا گ به این صورت بسیاری از نمودها اگر چنین بازشناسی و تشخیصی در میان نباشد

ه عنوان احساسی ب تثبیت شدهو خویشتن پدیدار شده و حس  گذاشته ریتأثبیرون بر هشیاری 
رکوب به عقب رانده و س چیزھای شناخته شدهمحدود شده، دستکاری شده و اغلب با  داندیمکه 

که ما  اندافتهیدر گهواره  ما را ترشیپدین بسیار گشته است. در واقع مانند آن است که وال
دن با برای در آمیخته شا نگاه خیره و انگشتان اشاره خود، ما را ب تنهاخود را در آنجا بیابیم و 

از آن پس هر  )۸که در واقع وجود خارجی ندارد. (هدایت کرده یک مرکز کاربردی شناخت 
وناگون گ یهاشکلو  هاگونهگونه نوازش مادرانه، هر گونه رفع گرسنگی و تشنگی هم چنین 

گویا حس  ،شودیم، پدیدار ماتجسم یافته  ذهن یهاتیفعالو توبیخ که در پاسخ به  دییتأ
و  -بخوانیم » من«آن را که  میریگیمیاد به وسیله مثال ما در نهایت  کرده و دییتأرا  دخو
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 هالذتهمه چیزها و رویدادها، آن در گرداگرد که  میشویمکوچکی  محورتبدیل بدینسان ما 
  .دهدیمبه چرخیدن خود ادامه  ،هارنجو 

اقض به نظر مستلزم تن دخوو جستجوی ذهنی این گونه که پیداست کاوش  لحاظبه 
 انجامدرست در جستجوی چیزی هستیم که خودش در حال گذشته ما  هانیااست: از همه 

که  کشدیمبه هر حال چنین حدسی را پیش  ،هاانسانجستجو است. هزاران سال تجربیات 
اجزای تجربه ما که آن را ست که یاین نتنها ض در این موضوع تنها در ظاهر است: تناق

یافت؛ تناقض این است که در واقع زمانی که با دقت بسیار در  توانینم میخوانیم» من«
  .شودیمجستجوی آن هستیم، ناپدید 

  
لی باید و پیرامون پدیدارشناسی در این کتاب استکوتاهی ی باال توضیح و تفسیر یهانوشته

واقعیت بنیادی (و به گمان من غیر قابل شک و  بسنده و کافی باشد.برای راه انداختن ما 
و بیشتر  کندیمتردید) این است که هر انسانی که دوگانگی چیزها را در هر مقیاسی تجربه 

آن را ما احساسی که  نامیدن. میکنیم حس روشنیزندگانی آن را به ما کمابیش در هر دم 
بعید است که  ،ویژگی زندگی انسانی نیتربرجستهو  نیترگستردهبه عنوان  ،میخوانیم» من«

ارد شش میلیوجود جهان، همان گونه که ن بر آ ریتأث و :و اغراق به نظر برسد ییگوگزافه
کمابیش به هر پدیده ، کندیمروشن  ،گوناگون و کمابیش همیشه ناسازگار یهاآماج با» تن«

یا حتا به  -آشکار است که هیچ کمال مطلوب  .نسبت داد توانیمنیز  دیگری در طبیعت
مشکالت  یهمهکمابیش . وجود نداردما  ذهنیتدرباره شکل کنونی  -حیاتیطور الزامی 

ص به وسیله احساس تشخی به شدت هاانسانکه نسبت داد  به این واقعیت توانیمبشر را 
که معنویتی که زیرآب چنین دوگانگی را  رسدیمچنین به نظر  .شوندیمگمراه و مجزا بودن 

 کندب تواندیمباشد تنها کمکی که  هشیاریصرف درباره  یشیاندژرفهر چند که  زندیم
یا نه  دبپردازناین قلمرو  اکتشاف به هاانسانشمار انبوهی از  نکهیا بهبود شرایط ماست.

رای رویکرد ب یتربزرگبستگی به مسیر ما در پیشرفت دینی دارد. آشکارا هیچ سد و مانع 
  رد، مگر باورهای کنونی ما درباره خدا.معنوی وجود ندا یهاتجربهتجربی واقعی به 
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  حکمت شرق

  
به برخی از خوانندگانی نظری  یفلسفهاز  یاآشفته هم چون فوران ،باال یهانوشته گمانیب

 یژهو نظری یا حتا به ،این بد است چون هیچ یک از موضوعات مطرح شده ضربه خواهد زد.
در غرب. هزاران سال گذاشت  اتاین اصطالح کاربرد حوزهدست کم در  -فلسفی نیست 

ا جست و جو برسیدند که یک شخص باید  تحلیل و گمانکه فیلسوفان غرب به این تا این
دگردیسی  )۹. (رسدبه معنای متعارف ب یحتا خردمند و ش، آرامیشادبرای حقیقت به 

که درخواستی  شدهیمشخصیت، یا در واقع رهایی از توهم خویشتن گویا این گونه تصور 
است: یا بیشتر گویا به هیچ رو به این موضوع فکر نشده بود. در  یخواهادهیزبسیار گزاف و 

ی از ما در غرب به طور ذهنی برای درک ادعاهای تجربی از آن دست که در نتیجه بسیار
  .میانشدهباال آمده تجهیز 
است  دهندهتکانوت معنوی میان شرق و غرب درست به همان اندازه اتفدر واقع 

در یک خط نظریه جالب جارد  یبندجمعبرای  که تفاوت مادی میان شمال و جنوب.
پیشرفته در پیرامون صحرا افریقا به وجود نیامدن  یهاتمدن دیگویموجود دارد که  ١دایموند

جالب حلیل و گمان اگر ت )۱۰دان کارزار برد. (کرگدن را زین کرد و به می توانینمزیرا 
گویا  راگه دوگان چرا عرفان تجربی غیرنیز وجود داشته باشد که دلیل متوازنی پیرامون این 

مجرم و عامل نابکار در این . ولی به گمان من امدهرا ندیمن هنوز آن  وجود داردتنها در آسیا 
ند ان. ایمان، در واقع بیشتر م، مسیحیان و یهودیان بر خود ایمان استهامسلمان تأکید میانه،

یمنکرگدن است: کرگدن در میدان جنگ در انجام عملیات واقعی کاری چندانی از پیش 
  .کندیمجلب توجه  باشکوهی برای نمود و جلوهولی از نزدیک  برد

                                                 
1. Jared Diamond 
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 ١سفرهمگانی در شرق تنگه ب یفضیلت ،این سخن به این معنا نیست که درک معنوی
هم چنین باید بگویم که آسیا نیز همیشه سهم بزرگی در است. نه، آشکارا این گونه نیست. 

ارائه پیامبران دروغین و امامان شارالتانی داشته و از سوی دیگر غرب نیز یکسره خالی از 
زمانی که فیلسوفان بزرگ عرفان شرقی با  هانیا) با همه ۱۱خردمندی نبوده است. (
در : ، تفاوت برجسته استشوندیمالهیاتی آنجا مقایسه  یهاسنتسرکردگان فلسفه غرب و 

و تعداد بی شمار  ٢، پادماساباها، نیگاریوانا، النگ چن پا، شانکارابوداسنگی را با غرب هیچ هم 
یافت. در زبان اصطالحات عرفانی آن گونه که پیداست ما در روی  توانینمدیگری 

. بنابراین جای تعجب چندانی ندارد که بسیاری از پژوهشگران میاستادهیا هاکوتوله یهاشانه
  )۱۲( .اندافتهی ترارزشکمبومی را  یهادگاهیدغرب 

پیرامون معنویت شرقی نیست ولی با این حال بیجا به  یارسالهاین کتاب  هر چند
که تفاوت میان قوانین شرقی و غربی را در این زمینه بررسی کنیم، چون که به  رسدینمنظر 

برای روشن ساختن این نکته من به طور تصادفی یک بند از کتابی  است. دهندهتکانشدت 
را برگزیدم. من متن زیر را چشم بسته، بار نخست، در میان یک  یبودائادبیات  یقفسهاز 

نزدیک به آن، البته  سخنی کنمیمدسته بیست تایی کتاب یافتم و از خوانندگان درخواست 
  د.مانند انجیل یا قرآن بیابن ییهاکتابدر  توقع به طور کامل شبیه و نزدیک را هم ندارم،

  
، یرددر جا، بدون اندیشیدن به چیزی قرار گدر این لحظه، زمانی که (ذهن شخص) 

گاهی در آن لحظه به خودی خود عادی است و هنگامی که با چنین   ایصادقانه ایشیوهآ

)، چون تنها این مشاهده ناب وجود ایپراکنده یاندیشهبدون هر گونه ( نگریمیبه خود 

گاهی شودیمدیده و حس دارد، تنها یک روشنی تابناک بدون مشاهده گری  تیز و ؛ تنها آ

گاهی) بی  به وسیله هیچ  پاک و خالی بی نقصو عیب بران روشن حضور دارد. (این آ

  دستی، از هر نوعی، به وجود نیامده است.

  خالص، بدون آمیختگی و اصیل بدون هر گونه دوگانگی از شفافیت و تهی است.

                                                 
1. Bosporus 

2. Buddha, Shankara, Padmasambhava, Nagarjuna, Longchenpa, 
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  نیست و با این حال به دست چیزی آفریده نشده است.یدار اپ

  نیست زیر درخشان و حاضر است. ایشدهبه هر حال آن تنها پوچی یا چیز نابود 

  .حاضر و روشن استبر حسب بسیار بودن، هم چون یک هویت یگانه وجود ندارد زیرا 

حالتی ه بساخته نشده زیرا غیرقابل جدایی و گوناگون  یچیزها (به عبارت دیگر) به عنوان

  یکتاست.

گاهی نهادی و -این خود   سرشتین از چیزی بیرون از خود ناشی نشده است.آ

  .ستشرایط چیزها دربارهحقیقی  این یک شناسایی

  )۱۳( ١پادماساباها - 
  
  

ن ولی هرگز با چنی بزیدشخصی اگر هزاران سال در سایه اسالم، یهود یا مسیحیت 
و طبیعت آگاهی برخورد نخواهد کرد. مقایسه آن به ویژه با اسالم در باره سرشت  یاآموزه
با اینکه شاید معنای  )۱۴محمد بوده است. ( است زیرا پادماساباها کمابیش هم عصرتلخ 

شاید به نظر خواننده تنها  -روشن نباشد  خوانندگان یهمهبندهای باال به طور کامل برای 
بخشی برسد که آموزش پیرامون طبیعت ذهن را درازتر ساخته با شمار فراوانی از تکیه 

به هر حال یک سند به طور  -و غیره)» حالتی یگانه،» «تهی،» «روشنی،(«بودایی  یهاکالم
امروزی یک دانش یهانوشته. حتا در ی باشددقیق تجربی است نه اینکه سخنانی متافیزیک

و  شناسیروان، یشناسشناختاز فلسفه، دانش  یاگسترهدربرگیرنده که  هشیاریپیرامون 
که  را یافت یزیآن چ مانند یدقیق یشناسدهیپدبررسی  توانینم است یشناسعصبدانش 

. هر چند دلیلی وجود ندارد که ما متعصبانه خوردیمبه چشم بودایی  یهاآموزهدر سراسر 
به طور برابر  هاآن یهمهعرفانی بچسبیم ولی نباید تصور کنیم که  یهاسنتبه دستورهای 

رای بهم نیست. عرفان  طورنیافرهیخته و دانشمندانه است. خردمندانه یا به طور برابر 
یعنی نباید بیش از این از ابهام یا فریب در نمایش ز به دستورات روشن دارد اادامه یافتن نی

                                                 
1. Padmasambhava 
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برخی  )۱۵. (میابییمکتاب راهنما برای چمن زدن آن را در یک مانند ببرد که ما  هخود بهر
  .انددهینرس. برخی هنوز انددهیرسهزاره پیش به این نتیجه  هاسنتاز 

  
  

  مدیتیشن

  
با عنوان  هشیاریدرونی  یهایژگیوهدف رخنمون ساختن  با ینگردرون یهافنبیشتر به 

 »مدیتیشن«شخصی در حال  نکهیابه هر حال گفتن  .شودیممدیتیشن ارجاع  یهاروش
. دهدینمبه دست وی  یهاتجربه و محتوی هیمادروناست کمابیش هیچ اطالعاتی درباره 

ارجاع  یالهیوسبه هر گونه روش و  امبردهبه صورتی که من در این کتاب به کار » مدیتیشن«
دوگانگی فاعلی/مفعولی در ادراک و  -» خویشتن«که به وسیله آن احساس ما از  کندیم

از ادامه تجربه آگاه به طور درخشانی  هشیاریناپدید شده در حالی که  تواندیم -شناخت 
  )۱۶. (ماندیم

ت. این اس اندیشیدنمانع اصلی در مدیتیشن،  یریناپذاجتناببنابراین به طور 
موضوع مایه آن شده تا بسیاری گمان کنند که آماج اصلی مدیتیشن به وجود آوردن حالتی 

یدن توقف اندیشمستلزم  هانیتمرخالی از اندیشیدن است. این درست است که برخی از 
شکستن  یشه باشد روش برروشی برای منکوب ساختن اند آنکهاست ولی مدیتیشن بیش از 

یممایه  هاشهیاندصورتی که بتوانیم وضعیتی را بشناسیم که در آن است به  هویت خود
که اندیشیدن تجلی و مظهر  کنندیم. دانشمندان و فیلسوفان غرب به طور کلی تصور رندیگ

داشتن مغزی بدون اندیشه داشتن دستی بدون انگشت است. به بوده و  هشیاریزندگانی 
 عرفانی شرقی این است که در حالی که اندیشیدن یهامکتبهر حال بینش بنیادی بیشتر 

کنش ضروری است، عدم توفیق در شناخت اندیشه به عنوان اندیشه، در هر لحظه یک 
همهاست که  یارشتهخوانده شده و این » من«که  دهدیمچیزی است که به ما احساسی 

دعای تجربی این یک ا )۱۷ده است. (کشیده ش نخرنج و عدم توفیق ما به  یهاحالت ی
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عول و دوگانگی فاعل و مفرا طلسم اندیشیدن  بشکناست نه یک موضوع فلسفه نظری. 
 متداول شادی یهاحالتتفاوت بنیادی میان  نیزهمان طور  - رودیمو به هوا  شودیمدود 

و رنج از میان خواهد رفت. این واقعیتی درباره ذهن است که شمار اندکی از پژوهشگران 
  .اندداده به خودغربی تا کنون زحمت درک آن را 

هم تفکری جدی و هم ضروری  دهدیمن میدان است که تمرین مدیتیشن نشان یدر ا
رفتی چنین معوجود دارد که باید به آن پی برد و  هشیاریسرشت  پیرامون موضوعی است.

ا برداشت یهر گونه مهارت نیازمند پاالیش نو نیست. مانند  یهاشهیانددربرگیرنده 
توسط یک خبره  تواندیمدوگانگی فاعل/مفعول  ازپیش  هشیاریشناخت، وظیفه شناخت 

است که در دسترس هر کسی  یاتجربهول این ) ولی، دست کم در اص۱۸تسهیل گردد. (
  باشد. تواندیم

  
شما نشسته و در حال خواندن این کتاب هستید. گذشته شما خاطرات شماست.  اکنون

برخاسته  تواندیمتوقعات  و همخاطرات  هممربوط به توقعات شماست. آینده شما بیشتر 
  آن هم در زمان حاضر. یتنها به عنوان اندیشه و افکاراز هشیاری باشد 

البته، خود خواندن نیز بخشی از اندیشیدن است. احتمال دارد که شما آوایی مانند 
. باری این جمالت مانند خواندیمصدا خویش را بشنوید که این کلمات را در ذهن شما 

 ناخوانده بوده یهامهمان، . اندیشه و افکار خودتانشوندینماحساس  خودتان یهاشهیاند
شاید چندان بی ربط هم به  .دزدندیمو توجه شما را از این متن که بدون اطالع سر رسیده 

نجا آیا در ای«خطور کند،  ذهنتانبعید نیست به  -موضوعی در حال خواندن شما نباشند 
ه به شاید هم این افکار هجوم آورد -»پیشین خود سخن نگفته است؟ یهاگفتهمتناقض با 

مغز شما هیچ ربط و پیوندی به موضوع در حال خواندن نداشته باشد. شاید ناگهان متوجه 
استدالل چند روز پیش خود و هم  دربارهشوید در حال اندیشیدن به شام امشب هستید یا 

است.  این متن یهاخطاز هم در حال پویش که چشمان شما ب دهدیمدر حالی رخ  هانیا
یک کتاب بدون درک حتا  یهابرگهکه خواندن یک پاراگراف یا حتا  دانندیم هاانسانهمه 
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ا در که ما بیشتر زندگانی ر ابندییدرم هاانسانیک کلمه آن چگونه است. شمار اندکی از ما 
و  هامزهدهای زمان حال، آواها، مشاهده رویدا-: درک زمان حال میبریمچنین حالتی به سر 

زندگی  هاانسانماسک اندیشه. از پشت یک تنها به طور مبهم،  -احساسات زمان حال 
در حالی که واقعیت  کنندیمدرباره گذشته و آینده سپری  ییهاداستانخویش را با گفتن 

و سادگی نادانی حالت آزادی ما در  اینک. ماندیمنشده باقی زمان حال به شدت کشف 
  .میکنیماندیشه زندگی  ی پیش از به وجود آمدنهشیار

شخص اسرارآمیز و غیر قابل درک است ولی  هشیاری ،دانش از دیدگاهکه هنوز با این
مانند  ،در جلوی شما ایستاده فقط هشیارین تجربه بسیار ساده است. در همان حال به عنوا

. دینیبیمشما این کتاب را  .شودیمو مانند هر چیز دیگری که در توجه شما پدیدار خودتان 
 یهاشهیاند. سپس دیکنیم حسبدن خود در فضا را احساس . دیشنویمی را آواهای گوناگون

  .شوندیمدرنگ کرده و رد  یالحظهمربوط به گذشته و آینده پدیدار شده، 
باری اگر شما سرسختانه موضوعی را در تجربیات خود بررسی کنید نبود آن حتا برای 

و  -این کتاب، دستان شما  - بر جا مانده هادهیپد یهمهنشان دهد. شاید خود را  یالحظه
داننده از دانسته، خویشتن از که زمانی  گرددیمناپدید فریبنده،  یکنندهمیتقسبا این حال 

 هانویلیمتجربه کانون معنویت انسانی برای  . اینساختیمرا جدا  ،از بیرونجهان، درون 
ه بسال بوده است. برای واقعیت یافتن آن نیاز به هیچ گونه باوری نیست. تنها باید نگاه 

  داشته باشیم. میخوانیم» من«به چیزی که  ترقیدقاندازه کافی 
هم چون  رامعنوی زندگانی  تواندیم گذرا به هشیاری بیخود از خود، نگاهیآنگاه 

 شخص دیده چنان که این شناخت بتواند پایداررها ساختن بیشتر و بیشتر توجه  مسئله
 یهانوشته. شودیمبماند. این جایی است که پیوند میان معنویت و اخالق غیر قابل شکست 

مانند  یضداجتماعکه احساسات  کشدیممدیتیشن این حدس را پیش  رامونیپفراوانی 
درک دوگانه ما از جهان  یچندشاخگبیزاری، حسادت و کینه هر دو از فرایندی دوگانگی و 

هن ما را ذ یشیاندژرفو محبت، از لحاظ گویا احساساتی مانند عشق است. به عبارت دیگر 
ست. ا ترآسان یروزافزونبه طور  هاآنساخته و تمرکز در زیر نفوذ  ترانعطافقابلبسیار 
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و محتوای  هیمادرونتوجه شخصی را از که  رسدینمگویا چندان عجیب به نظر  آنسادگی 
باقی بماند، اگر گرایش اساسی شخص به دیگر  هشیاراندیشه آزاد ساخته و به سادگی 

، دعواها، اهتیشکامثبت بوده و اگر شخص پیوندهایی بر این اساس برقرار سازد.  هاانسان
بشریت  هیعلبه الهه برای جنایت  رفتنبه بند کشیده شدن و پیچیده و  یهاخوردنفریب 

همچنین از لحاظ عقل سلیم ثبات قدم در مدیتیشن نیست.  یهایازمندیندر میان فهرست 
ته به وابس یهاحالتکه هر چه بیشتر خودپرستی کنار گذاشته شود  رسدیمچنین به نظر 

. دانشمندان در حال خواهند داد نشانکمتر خود را  -مانند ترس و خشم ییهاحالت-آن 
خود برای آزمایش ادعاهایی از این دست بوده ولی هر کارورز  یهاکوششانجام نخستین 

حوزه  یهاپژوهشدر حالی که بیشتر  )۱۹ماهر مدیتیشن بارها آن را آزمایش کرده است. (
 ولی تهشبرای کاهش استرس به آن ندا یالهیوسدانش پیرامون مدیتیشن رویکردی بیش از 

 یحلقهدر حال هموار کردن راه خویش به از خودگذشتگی  که چالشی به وجود نیامده
  )۲۰( افسونگر سوم شخص، علوم تجربی است.

رد  و ییهمگرابخش دیگری در دانش، درون یافت معنوی تابع میان ذهنی مانند هر 
از گفتگوهای دو طرفه  توانندیم هادانیاضیرکه  گونههماناستدالل است. درست 

شوند (هر چند همیشه توافقی درباره  مندبهرهانتزاعی  یهاشهیاندهوشمندانه پیرامون 
به طور  توانندیمندارند) درست همان گونه که ورزشکاران » بدیهی«تی اچیزهای به طور ذ

گسترهرا در به طور توافقی اطالعات  تواندیمورزش گفتگو کنند عرفان درباره لذت  یمؤثر
حس به هنجار و عادی  با -باشد » عینی« تواندیمبدینسان عرفان ناب خود روشن سازد.  ی

نیازی به آلوده شدن به تعصب ندارد.  حالت نیادر  -از این جهان که ارزش نگهداشتن دارد
 ، هیجان،خواب دیدن چیزی بیش از مطالعه تجربه معنویبرای  یادهیپد) به عنوان ۲۱(

  )۲۲. (نیستادراکی یا در واقع خود اندیشه  یهاتوهم
  

خواننده ذهن، واقعیت مجازی ناب،  یهادستگاهماست:  به راهچشم  زیانگشگفت یاندهیآ
همگی در دیدگاه ما نسبت به خود و پیوسته داروها شاید  یسازنهیبهپیوند اعصاب و 
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که انسانیت ما از لحاظ  میاشدهاحتماالت معنوی ما دخالت داشته باشد. ما وارد دورانی 
ژنتیکی دیگر شرط الزم برای ادامه ما نیست. آمیخته شدن هوش انسان و ماشین نیز یک 

خویشتن و جهان چه معنایی میان زهای متعارف رمدر تغییراتی  ناحتمال جدی است. چنی
انگی ریشه در شناخت غیر دو گدارد که  یبا معنویت وابستگیهیچ برای ما خواهد داشت؟ آیا 

  دارد؟ هشیاری
این  یهمهبرگ برنده  هشیاریسرشت و طبیعت که  رسدیمبه نظر من چنین 

خواه با کمک فناوری یا پس از -که فرا روی ما باشد  یاتجربهخواهد بود. هر  هاشرفتیپ
ه طور ب هشیاریکنید که  شفک است. خشنودکنندهخود تجربه موضوعی آگاهانه و  -مرگ
است  مندبهره، کشف کنید که از سعادت سازدیمو محتوای خود را متعال  هیمادرونذاتی 

و بدینسان شخص منطق تجربه  کندیم وجوجستکه خویشتن خویش در جای دیگری آن را 
. هیچ شکی وجود ندارد که تجربه کردن همیشه توان پنهانی برای دگرگونی بخشدیمرا تعالی 

 مابودن  هشیار مسئلههنوز هم  هایدگرگوندارد ولی آن طور که پیداست این  و تغییر ما را
  )۲۳. (چه هست آگاهی خودش نه اینکه استدر لحظه بعدی چیزها  درباره

  
نیست. عرفان شناختی درباره  طورنیااست. دین  یاخردمندانهکنش پرخطر  عرفان

و این شناخت پذیرای و آماده برای بوده پیش از اندیشیدن  هشیاریسرشت و طبیعت 
گفتگوی منطقی است. عارف دالیلی برای باورهای خود دارد و این دالیل تجربی است. 

له مفاهیم تحلیل گردد (این یعنی دانش) به وسی تواندیمپر راز و رمز این جهان  یهایآشفتگ
دین چیزی نیست مگر قرار  )۲۴( رها از مفاهیم تجربه گردد (این یعنی عرفان). تواندیمیا 

 -با امید کامل و ترس کامل زمانهم-. این موضوع هاخوبگرفتن دائمی مفاهیم بد به جای 
  .ردیگیم، مورد انکار قرار هاانسانبه دلیل گستردگی بسیار بزرگ نادانی 

معنوی،  یهاتجربهاست، چون  پنهان مانده هانیداز حقیقت در کانون  یاشالوده
از  هانید رفتارهای اخالقی و روابط قوی اساس شادی انسانی است. از سوی دیگر میراث

دون هیچ ی که بهستند. در حال کنندهتباهجنبه عقلی منسوخ و از لحاظ سیاسی ویرانگر و 
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شکی تجربه معنوی یک گرایش طبیعی ذهن انسان است ما برای عملی کردن آن نیاز به 
باور هیچ چیزی با مدرک ناقص نداریم. آشکارا باید امکان گردآوردن خردمندی، معنویت و 

وجود داشته باشد. بعید نیست که اخالق در یک مجموعه در اندیشیدن ما درباره جهان 
شخصی ما انسان باشد.  یهاینگران نیترژرفردمندانه به این سرآغازی برای رویکردی خ

  هم چنین پایانی برای باور قلبی باشد.



 

 

  

 سخن پایانی

  
  

بستن راه بر شیوه مشخصی از نابخردی و نامعقولی  راینوشتن این کتاب کمک ب ازهدف من 
 ید استبعکه حتا  بوده هاانسانبوده است. در حالی که ایمان مذهبی یکی از قطعات نادانی 

 ، هنوز هم در گوشه و کنار فرهنگ ما به دور از دسترس انتقادباشددرست شدن نیز پذیرای 
مدارک و منابع معتبر اطالعات درباره جهان (چه  یهمهبا کنار گذاشتن  هانیدمانده است. 

معنوی و چه مادی) محکم به تابوهای و توهمات پیش از دوره خردورزی و باستانی چسبیده 
نسبت  ظرنتنگ یهاکتاب د.دارن در اختیارکه مفاهیم نهایی متافیزیکی را  کنندیمو گمان 

 ییهاکتاببا توجه به روزگار کنونی  -سیاسی، اخالق، دانش و درک معنویت  یهافیطبه 
به عنوان  یامتعصبانهبه طور  -کنندیمرا ارائه  هاشناخت نیتریآبک ه دلیل قدمتتنها بکه 

. دین در شودیمتحمیل  هاانسانهنوز هم به  ،مسائل نیترمهمواالترین سخنان درباره 
یم دنناتوان از اندیشی ،نگرانی خود نیترژرفپیرامون  ،را هاانسانبسیاری از بهترین حالت 

مه حالت دین سرچشهستند؛ در بدترین  تینخوش ییهاانسان صورت نیاکه در غیر  سازد
با  تنها هاانسانانسانی است. حتا امروز نیز بسیاری از ما  یهاخشونتپیوسته و مداوم 

یراضکه برای ما  میشویمتصوراتی برانگیخته  بابلکه  میشوینمخود برانگیخته  یهادانسته
هنوز راضی به قربانی کردن شادی، مهربانی و دادگری این جهان برای  است. بسیاری کننده

به دیگر  یهایخوارو پستی و  هانیادر آینده باز هم با یک جهان خیالی در آینده هستند. 
روبرو خواهیم شد. هر معنایی از زندگی جهان دیگر به سبب  یدارنید نمانخ یهاوهیشهمراه 
آکنده از  یاهیآت -وجود دارد  هاآنمذهبی داشته باشد تنها یک هدف برای  یهاتفاوت

  نفهمی و کشتار.
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وضع شده توسط  یهاتیمحدودنوز دارای هکه  میکنیمزندگی در اجتماعی  ام
درباره ما و به چه چیزی . کشدیممذهبی رنج  یهاخشونتبوده و از و قوانین دینی شریعت 

جام ل نابکار و شیطانی را در جهان ما عناصرین اکه وجود دارد ویژه در گفتمان ما با هم دیگر 
مین که آموزش و ثروت برای تض میاشده؟ تا همین جا نیز متوجه گسیخته نگه داشته است

 یهاطلسمخردمندی کافی نیست. در واقع حتا در غرب زنان و مردان فرهیخته هنوز هم به 
ز تندروها ا اندکیشمار تسکین این درد تنها مهار کردن  دلبستگی دارند. آلودخونخانوادگی 

 و نیست؛ بلکه یافتن رویکردی به اخالق و تجربه معنوی بدون به کار گرفتن دین است
  .هاانسان یهمهانتقال این دانش به 

که امیدی به درمان این درد نیست. چه چیزی  کندیمحس به سادگی  یک تنالبته 
 شاید مایه و سبب آن شود که میلیاردها انسان اصول اعتقادات دینی خود را بازبینی کنند؟

حتا در یک نسل  تواندیمچند که روشن است که یک دگرگونی اساسی در اندیشیدن ما  هر
ان کودک یهاپرسشدقانه به صا یهاپاسخاگر والدین و آموزگاران تنها  نیز به وجود آید:

د وش تعدیلدرکی از ضرورت آن با باید  یاپروژهبدهند. شک ما درباره عملی بودن چنین 
به طور کامل مذهبی خودمان را  یهاتفاوت میتوانیمچون هیچ دلیلی نیست که گمان کنیم 

  نگه داریم.
سقوط تمدن وضعیت برای نوادگان ما چگونه خواهد بود. تصور  س ازپتصور کنید 

شهرها  نیتربزرگبر  هابمب نیتربزرگکنید شکست منطق چنان شدید باشد که سرانجام 
خوشبختی  یافتهینجاتچه حسی خواهد داشت  .ی مذهبیهاتفاوت، برای دفاع از فرو ریزد

و به عقب به این مسیر حماقت انسانی  گرددیبرمانند هولوکاست که از چنگال رویدادی م
دریابد د شاید بتوان جهان پایاندیدگاهی از  را به لبه پرتگاه کشانده است؟ هاآنکه  نگردیم

ا، ش کردن راه به سوی مکاشفات یوحنامروزه زنده برای سنگفر هاانسانکه شش میلیارد از ما 
  بسیار ریختند. و عرقزحمت فراوان 
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بد است. هنوز جاهایی  یهاشهیانددیدن آن به هیچ رو دشوار نیست که این جهان لبریز از 
یمرا به مرگ محکوم  هاانسان -مانند کفرگویی -خیالی  یهابزهکه به دلیل  شودیمپیدا 
مذهبی  یهاافسانهجاهایی که کل آموزش کودکان یادگرفتن از بر خواندن کتاب دینی  و کنند

است. کشورهایی وجود دارد که زنان کمابیش هر گونه آزادی انسانی را انکار کرده غیر از 
آزادی بچه پس انداختن را. از سوی دیگر چنین جوامعی به تندی در حال به دست آوردن 

در حال  جهان بخشالهامپیشرفته ترسناک هستند. اگر نتوانیم  یافزارهاجنگ یهازرادخانه
ه ویژه جهان اسالم به سوی اهدافی که سازگار با یک تمدنی جهانی است باشیم توسعه و ب

  ما نخواهد بود. به راهتاریک چیز دیگری چشم  یاندهیآغیر از 
 مذهبی یهاخشونت باخت است.-باخت هاانسانکشمکش مذهبی میان نتیجه 

به طور ذاتی دشمن همدیگر هستند. اگر در جایی غیر از این به  هانیدهنوز با ماست زیرا 
های سکوالر جلوی مرگبارترین نظر برسد به این دلیل است که دانش سکوالر و دلبستگی

زمان آن رسیده که ما مردم را آگاه سازیم که هیچ پایه و  کردار زشت مذهبی را گرفته است.
یهودی، اسالم و  یهاشهیاندمذهبی در کانون  اساس واقعی درباره رواداری مذهبی و تنوع

  مسیحیت یا هر یک از دیگر مذاهب وجود ندارد.
ورتی صهمان اگر در نهایت جهاد و جنگ مذهبی برای ما غیر قابل اندیشیدن شده به 

. اگر با میاگذشتهدینی  یهاتعصبچون از خیر  شدهگذاشتهکنار  یخوارآدمو  یداربردهکه 
نار گذاشته برای همیشه کقبیله گرایی  بایداخالقی،  ترگستردهپرداختن به کرداری با هویت 

غرق کردنی کاوش ناب و انتقاد پناهی داشته ورهای مذهبی دیگر نباید از جریان ، باشود
 به خود جسارت دانششخص اگر  کهزمان آن رسیده که این موضوع را مسلم بدانیم  باشد.

 هر گاه است.بدی و شر یک جور به آن نیست،  یامید که هیچ دهدیمو معرفت از منبعی 
یان مهمکاری بنیادی هر گونه ما  رشد کردنسبت معکوس با توجیه آن با  اعتقادات محکم

 لبیقایمان . در جایی که دلیلی برای باورهای خود داریم نیاز به میدهیمرا از دست  هاانسان
 ا ازربا یکدیگر پیوند خود م پیوند خود با جهان و هم داریم ما هننداریم؛ جایی که دلیلی 

 هانیاافراد با اعتقادات راسخ بدون مدرک متعلق به حاشیه جوامع ما هستند  .میدهیمدست 
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در قشر نیرومند جایگاهی ندارند. تنها موردی که باید در اعتقادات مذهبی یک فرد مورد 
قاد جهان است؛ ما هرگز نباید به این اعت در ایناحترام باشد خواسته او برای یک زندگی بهتر 

  منتظر ماست.زندگی  یراسخ وی احترام بگذاریم که در جهان دیگر
برنده نباید  گفتماندر مسیر  یکسچیهاز واقعیت نیست. بنابراین  ترمقدسهیچ چیز 

برای خردمندانه بودن  ١. آزمایش عالی و نهاییباشد فریفتن خود اشجهینتشود که استداللی 
، خواه از جنبه مادی، کندیمکار باید آشکار باشد: هر کسی که بخواهد بداند جهان چگونه 

 ه مابباید این اصل  .باشد تسلیمواهد تازه و جدید برابر شدر  بایده معنوی بخواه از جن
هر گاه که  سازگاری دهندبا این اصل را ش یخو خواهندیمکه مردم  بدهدگی آسوداحساس 

همان دستانی این مشکل و دشواری برجا خواهد ماند. برای دین و مذهب آن ناچار بشوند. 
  .اندازدیمبه لرزه دستی خواهد بود که آن را همان  کندیمپشتیبانی را  هاانسان دینکه 

  
  

تا و ح -ست که انسان بودن به چه معناست زیرا هر جنبه از فرهنگ ما نیهنوز هم مشخص 
این است که هزار  میدانینمبرای نوآوری و بینش باز است. آنچه را که  -ما یشناسستیز

یا در واقع با فرض مرگبار بودن بسیار از باورهای بیخود ما  -سال دیگر چگونه خواهیم بود 
ولی هر گونه دگرگونی و تغییری که منتظر ما باشد تفاوت میان  -خواهیم بودآیا ، هاانسان

چنین فرایندهایی بنیاد  میخواهیمن یبنابرا شادی و رنج واالترین نگرانی ما باقی خواهد ماند.
تفاوت  که دلیل اینرا دریابیم   -بیوشیمی، رفتاری، اخالقی، سیاسی، اقتصادی و معنوی-

 میدانیمولی آن اندازه  میاافتهینما هنوز به هیچ درک نهایی از چنین فرایندهایی دست  است.
که بگوییم  میدانیمنادرست و اشتباه را کنار بگذاریم. در واقع آن قدر  یهابرداشتکه 

رد؛ بلکه حتا در حد یک ابزرگ و باشکوه را ند ینندهیآفرخدای ابراهیم نه تنها ارزش یک 
  انسان عادی نیز ارزش ندارد.

                                                 
1. Litmus test 
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. شکی نیست که ما خواهیم مرد میدانیمپس از مرگ چه خواهد شد، ولی  میدانینم
به همراه نگرانی واقعی برای رنج کمتر دیگر موجودات دارای  -که زیستن به شیوه اخالقی 

باید امکان  -میدانینم هاآناحساس، بدون گمان دانستن چیزهایی که آشکارا چیزی درباره 
، هر شخصی را که امروز در دیادهیدپذیر باشد. در نظر بگیرید: هر فردی را که تا کنون 

هر یک رنج از دست دادن دوستان و خانواده  تریطوالنخیابان دیدید خواهد مرد. با زندگی 
را خواهند چشید. همه چیز از میان خواهد رفت هر چیزی که این افراد در این جهان به آن 

. چرا در این هنگام شخصی باید چیزی غیر از مهربانی را برای آنان انددهیورزیمعشق 
  بخواهد؟

اخالقی ما باید، به صورتی ناگهان بر روی  این واقعیت که شهود. میاوابستهما به هم 
ینمرو ف یشناسستیز یهاتیواقعاخالقی را به  یهاقتیحقاست،  دادهرخما  یشناسستیز

زی که ما قاضی نهایی چه چی گونههمانقضاوت پایانی و نهایی خوبی با ماست درست  .کاهد
انجام نرسیده به سر یاجبههدر هیچ گفتمان ما با یکدیگر از سوی دیگر  .منطقی است، هستیم

است. برای متعالی ساختن این زندگی تا توجیه ای برای شهود اخالقی باشد یا پرداخت شهود 
برای راهنمایی کردار ما در این جهان نیازی به هیچ گونه تدبیر  مؤثریاخالقی به صورت 

که نیاز به توسل به آن است سرشت بهتر خودمان  یافرشته پاداش یا کیفر نیست. تنها
است: خرد، صداقت و عشق. تنها شیطان و اهریمنی که باید از آن بترسیم اهریمنانی است 

خری که این آ ،ایمان قلبیو  حرصکه در ذهن هر انسانی کمین کرده است: نادانی، نفرت، 
  است.ان بزرگ به گمان شیط

هان به صورت راز آمیزی ناگ. این گیتی نیستبدون چون و چرا انسان معیار هر چیزی 
شوت شده این میان. به طور دقیق واقعیت وجودی آن و واقعیت وجودی ما یک راز مطلق 

به خودی  زدیانگیبرماست که ارزش نام بردن دارد. آگاهی که ما را  یامعجزهتنها است و 
» نویمع«است که شاید بخواهیم آن را  یاتجربهخود کانون این راز و بنیادی برای هر گونه 

استانی طوره و دسبنامیم. برای ژرف اندیشیدن پیرامون وضعیت خود نیاز به پذیرش هیچ ا
شخصی  هیچ خدایاجازه از . برای غرق شدن در بزرگی شکوه و زیبایی آفرینش نیاز به نداریم
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نیست تا ما جامه واقعیت  یالهیقبقومی و  یافسانهت. نیاز به دوباره شنیدن هیچ نیس
 هانآبا که شادی ما  میابوده هاهیهمساخوب، ما در واقع دوستدار بپوشانیم که در یک روز 

در هم گره خورد و اینکه وابستگی متقابل ما خواستار آن است که مردم در هر گوشه و کنار 
. بدون شک روزگار هویت دینی برای هر شخصی در فرصتی برای شکوفا شدن پیدا کنند

شاید به  که رسدیمجهان گذشته است. اینکه روزگار تمدن خودش بسر رسیده گویا به نظر 
  .میدرآوربه این است که چقدر ما زود این موضوع را به عمل وابسته شدت 



 

 

 

 واپسین گفتار

  
  

 ییجونهیکانتقال  شدید به اقیاشت بزرگ است: ضعفنقطهروان انسان دارای دو 
 هاسانانبه گروهی برچسب  چسباندنگرایش به  بعد و یهانسلبه  یخونخواهو 

ابراهیمی اعتبار نیرومندی به  یهانیدبه صورت انفرادی.  هاآندیدن به جای 
و به طور خطرناکی با هر دو آمیخته شده است. تنها یک  - دهدیمهر دو مورد 

تر در بیشجدایی افکن دین را  نیروی ریتأثو  یازیدست تواندینمکور خودخواسته 
بدون هیچ . هایریدرگ یهمه، اگر نگوییم در جهان امروز ببیند یهاخشونت

 مؤدبانه. کسانی از میان که خاورمیانه است یکنندهبدتر این عامل اصلی شکی 
ه کرد یپوشپردهمذهبی خطرناک  یهاتوهمکوشش ما را پیرامون انبوه  هاسال

تفاوت  همه چیز«باید به پا خاسته و سخن بگویند. امروزه مسائل متفاوت است. 
  »کرده، به شدت تفاوت کرده است.

  ریچارد داوکینز -
  
نخستین چاپ کتاب پایان ایمان قلبی منتشر  متحدهاالتیااست که در  سال کینزدیک 

 ییهاپاسخشده است. پیوسته من از سوی خوانندگان و غیر خوانندگان به طور یکسانی 
مشتاق شوریده تا کمابیش  یهایبانیپشتاست از  در برگرفتهدریافت کرده که هر موضوعی را 

تن  هاونیلیماین گونه که پیداست هزاران تن این کتاب را خوانده و  .قتل و کشتن به تهدید
رت بازخورد آن را به صو. انددهیشن هارسانهو محتوای آن را از میان گفتگو در  هیمادروندیگر 

، امهکرددریافت  ،خود یاحرفهاز مسیر  یامرحلهنامه و ایمیل از دانشمندان و پزشکان در هر 
، از روحانیون مسیحی که دیگر ایمانی برایشان باقی نمانده در عراقاز سربازان در حال جنگ 
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ساختن اسالم همنوا و  اعتباریب)، از مسلمانانی که با گفتگوی کلی من درباره هامانیا(و از با 
مرا در مسجد محلی دیده شاید که بهتر  خواهندیمموافق هستند و از کسان دیگری که 

ه در ک امدهیشنآزاداندیشانی صدها  یبندصفمن حتا درباره ره خواست خدا بدانم. دربا
قلب امریکا نیز با شتاب  ،قضاوت این گروه آخری مطابق .ندیزیمامریکا » سرخ یهااستان«

عجوالنه مانند مناطق بدوی افغانستان است.  یریگمیتصمدر حال تبدیل شدن به کانون 
خردمند بتواند هنوز هم جلوی غرق  یهاانسان یهاکوشششاید این امید الکی باشد که 

  شدن را بگیرد.
مطمئن هستند که عیسا تا  هاآمریکاییدرصد از  ۲۲اخیر،  ینظرسنجبر طبق چند 

د عیسا یکه شا دهندیمال درصد دیگر احتم ۲۲پنجاه سال دیگر یک وقتی برخواهد گشت. 
 کمدستدرصدی دارد که  ۴۴در طول این مدت برگردد. این تعداد شباهت به همان آمار 

یا بیشتر به کلیسا رفته و باور دارند که خدا به معنای واقعی کلمه قول سرزمین  بارکی یاهفته
آموزش واقعیت فرگشت به  خواهندیماسراییل را به یهودیان داده و کسانی هستند که 

 یأرباورمندانی از این دست بخش بسیار منسجم و با انگیزه در میان کودکان متوقف شود. 
آنان امروزه  یهایداورشیپو  هادگاهیددر نتیجه  .دهندیمرا تشکیل  آمریکاییدهندگان 

که پیداست  طورنیا .پیدا کرده استملی نفوذ  یهاتیاولواز  یاجنبههر کمابیش در 
با دیده ها نه تننادرستی گرفته و اینک  یهادرس ییین رویدادهاچنسیاستمداران لیبرال از 

جا کردن  در پی یافتن بهترین شیوه برای دردربهبلکه  آسمانی نگریسته یهاکتاببه  دییتأ
 یهابتعصخودشان در دل این لژیون از زنان و مردان کشور هستند که به طور کلی بر اساس 

 »شدت منفی«یا به » منفی«دیدگاه  هاآمریکاییدرصد از  ۵۰. بیش از دهندیم یرأمذهبی 
که  کنندیمگمان  هاآمریکاییدرصد از  ۷۰که به خدا باور ندارند؛  دارندنسبت به کسانی 

ی انتقاد از باورها زیرا باشد.» به شدت مذهبی«برای نامزد ریاست جمهوری اهمیت دارد که 
پیرامون سیاست  یهاپرسشمشاجرات سیاسی درباره  دیآیمرد تابو به شمار مذهبی یک ف

کمک به بنیادی، اخالق مساعدت برای خودکشی و  یهااختهیعمومی (پژوهش درباره 
غیره)  و انیگراجنسهمخودکشی بیماران بدون درمان، آزادی بیان و گفتار ناپسند، ازدواج 
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که در اصطالح مناسب یک حکومت آخوندساالری  ردیگیمطور کلی در چارچوبی قرار به 
 یهادادگاهما، در  یهاآموزشگاهدر حال باال رفتن است، در  یخردیبدر امریکا  است. امروزه

 ۷۲به فرگشت باور دارند؛  هاآمریکاییدرصد از  ۲۸تنها  ولت فدرال.دما و در هر شاخه از 
نادانی در این حد، گردآمده در سر و شکم یک  فرشتگان وجود دارند. کنندیمدرصد گمان 

  ابرقدرت غران اینک یک مشکل و دشواری برای سراسر جهان است.
  

ها و نقدهای کتاب در سراسر جهان مورد دیدن اینکه استدالل من بر ضد دین در بالگ با
یمبحث قرار گرفته، به آن حمله شده، مورد استقبال قرار گرفته و بد برداشت شده، اینک 

از فرصت پخش آن به صورت کاغذی بهره جسته پاسخی به بیشترین انتقادهای و  خواهم
؛ ستنی استدالل حمله به مرد پوشالی صورتیبه هیچ  هانیانادرست بدهم.  یهابرداشت

 جواب باور دارندکتاب)  یارحرفهیغواقعی (و منتقدان  یهاانسانمواردی است که  هانیا
  متقابل نابودکننده برای پایه تز من است:

  
ده س یهاتیجنا نیتربزرگبله، دین گاهی باعث و مسبب خشونت است، ولی  -۱

یله به عنوان گواه به وس -ی یخدابدون بیستم به دست بیخدایان انجام شده است. 
ه بدترین شرایط بود -هیتلر، استالین، مائو، پل پات و کیم جونگ دوم  یهامیرژ

  است.
  

 نیبارتراندوه. هم چنین امداشتهاین یکی از بیشتر انتقادهایی بوده که با آن برخورد 
) به آن پاسخ ۷۹آغازین کتاب (برگ  یهابرگکرده و در  ینیبشیپموردی است که من 

ارا سیاسی در تاریخ بشر آشک یهاجنبش نیزتریانگنفرت. در حالی که برخی از امداده
 هامیژرعمومی این  یهاهیانیب .اندنبودهبه ویژه خردمندانه نیز  هاآنضد دین بوده ولی 

یخ یا تاردرباره نژاد، اقتصاد، هویت ملی، مارش  -توهم زده  یجمعدسته یهاشیاینتنها 
 یهانهنموکشتار  یهادانیمشویتس، گوالگ و آ بوده است. یشیاندروشنخطر اخالقی 
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؛ انداشتهد باورھای غیرعادالنه با بسیار انتقادیبرخوردی که مردم نیست زمانی رویداده در 
وحشتناک به خطر عدم اندیشیدن انتقادی کافی درباره  یهانمونهبلکه برعکس، این 

. الزم به گفتن نیست که استدالل من دهدیم، شهادت ویژه غیرمذهبی یهایدئولوژیا
بیخدایی به عنوان یک جور  یکورکورانهبر ضد ایمان مذهبی، استداللی برای پذیرش 

ه در این کتاب به آن اشاره شده غیر از مشکل خود تعصب نیست. مشکلی کتعصب 
من هیچ  .هستند مندبهرهاز تعصب بیش از سهم منصفانه خود  هانید و -نیست
نیافتم که به دلیل زیادی خردمند بودن اعضای آن،  یسانرا در سراسر تاریخ ان یاجامعه

  دچار رنج و مشقت شده باشد.
، اطمینان بدون مدرک شرط الزم تفرقه و امگفتهکه در سراسر کتاب  گونههمان

مالحظه و احترام به مدرک و استدالل خردمندانه چیزی  غیرانسانی شدن است. در واقع
به عنوان یک انسان همگی ما در  .سازدیمطلبانه را ممکن ن همکاری صلحاست که امکا

؛ سوای یک میکنیمخشونت زندگی  یک شرایط دائمی و مداوم گزینش میان گفتمان و
تضمین کند که ما گفتمان با همدیگر  تواندیمنیت بنیادی برای خردمند بودن چه چیزی 

  را ادامه دهیم؟
  

کمابیش برای انجام هر کاری نیاز به ایمان دارند. بیخود است اگر فکر کنیم  هاانسان -۲
  کاری از پیش ببریم. میتوانیمبدون ایمان 

  
شیوه  من«که درباره این موضوع دریافت کردم، چنین آغاز شده بود:  ییهالیمیایکی از 

مکاتبه کننده  .رسدیمبه نظر منطقی » نوشتن شما را دوست دارم ولی آیا تو یک احمقی؟
که هر یک از بامداد از  دادیمسپس مانند بسیاری دیگر با اشاره به این نکته ادامه 

از عدم قطعیت  یانهیزمو این کار را  میپردازیمرختخواب بیرون آمده و به زندگی روزمره 
این گرایش  ، مانند قطعیت مرگ.میدهیموحشتناک انجام  یهاتیقطعاز  یانهیزمو در 

خط سیری در زندگانی بدون هر گونه تضمینی برای اده برای برقراری رمثبت، این ا
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برای نمونه دور از  .شودیمنامیده  »مذهب« یگاهگاهرخدادن وقایع در مسیر دلخواه 
به «د، را با چنین کلماتی آرام کن ریناپذانیپااندوه دچار انتظار نیست که فردی، دوستی 

، حتا هنگام جاری شدن از گاهچیهین کلماتی کمابیش نچ »خودت ایمان داشته باش.
. اجازه دهید که من این شودینممناسب به کار برده ایک بیخدا، بیجا و ن دارشینزبان 

  .نمیبینم» ایمان«را در اینجا ثبت کنم که من چیز نادرستی در این گونه از 
یمباشد. این موضوع آورده  ارمغانالبته این ایمانی نیست که دین برای ما به 

ه طور ببیشتر چشمگیر باشد اگر گرایشی مثبت در ریخت و شکل عدم قطعیت  تواند
 یاژهیو یهاکتابپیرامون خاستگاه آسمانی  زیآممسخرهگریزناپذیری به سوی گفتمانی 
 جنسهماز  آورشرم، به بیزاری و نفرتی بیوغربیعجبینجامد، به تابوهای فرهنگی 

عدی بو صحنه شده پذیرفته  یدیدگاه بدون چالشزنان. آمیز حقارت  وضعیتگرایی و 
  بکوبند. هاساختماناین است که معماران و مهندسان هواپیماها را به 

تا در سراسر این کتاب به بهترین صورت بیان کنم،  امدهیکوشهمان گونه که 
متافیزیکی و تاریخی بدون مدرک مناسب و کافی است.  هاگزارهایمان مذهبی، باور به 

 یا در واقع دینی ضعیف بوده یا وجود نداشته باشد یهاآموزهزمانی که مدارک برای 
. شوندیمامن ایمان مدارک نیرومندتری بر ضد آن وجود داشته باشد، مردم دست به د

(مثال،  رندیگیمبه سادگی برای باورهای خود دلیل و منطق را به کار  صورت نیادر غیر 
ر ما نذ» «عیسا را در پنجره دیدم، یچهرهمن » «کرده است، دییتأانجیل آیات تورات را 

 خودیب. چنین دالیلی به طور کلی »)به بهبود گذاشت و نیاز کردیم تا سرطان دخترم رو
منطق  نیز متوجه برتری دارنیدبه طور طبیعی افراد  است ولی بهتر از هیچ است. و الکی
. ایمان به سادگی مجوزی شوندیمکه امکان آن را داشته باشند به آن متوسل  هرگاهبوده و 

زمانی که  ھر گاه که منطق نارسا باشد. دھندیمبرای نگه داشتن باور به خود  هاآناست که 
ه شمار بجنگجویی دلیر  هاکاوشخردمندانه پشتیبان اصول عقاید باشد، این  یهاکاوش

یمخردمندانه مایه تهدید شود، مورد تمسخر قرار  یهاکاوشهمان ؛ زمانی که دیآیم
است که  و سیمانی ایمان ساروجی .ندیآیم؛ گاهی حتا در یک جمله کنار هم ردیگ
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و بدینسان این ایمان است که ساختار  کندیمپر را مدارک و منطق  بدون یهاشکاف
ترسناکی بر سر  یهیساترسناک پیچیده اطمینان مذهبی را سر پا نگه داشته که هنوز 

  جهان امروزی انداخته است.
  

مسئولیت خشونت نیست. خشونتی که در جهان اسالم  هانیداسالم بیش از سایر  -۳
  یک فرآورده سیاسی اقتصادی است و ربطی به دین ندارد. مینیبیم

  
 هامبببا نظری اجمالی به پرتو درخشان انفجار ا عفریبندگی این ادبهترین شکل دیدن 

ا نیز هر روز ب هاآن؟ دیادهید مسیحیانتحاری  گذاربمبینی . آیا فلسطشودیمروشن 
همین موضوع، آیا بودایی تبتی  یادامه. در رندیگیماشغال اسراییل مورد تحقیر قرار 

و سرکوبگرتر از هر اشغالی  ترتلخاز اشغالی بسیار  هایتبتوجود دارد؟ انتحاری  گذاربمب
 ییهاگروهکه امریکا یا اسراییل در جهان اسالم ایجاد کرده است. آیا  برندیمدیگری رنج 

چینی  یهایرنظامیغانتحاری بر ضد  یهاخشونتزدن به  آماده دست هایتبتاز 
؟ شودیمچنین تفاوتی  مایه عاملیدر تبت وجود ندارد. چه  ییهاگروهچنین  هستند؟

تفاوت در اصل و بنیادهای ویژه اسالم نهفته است. منظور من این نیست که بودائیسم 
دست به  و تواندیمدائیسم نیز انتحاری باشد. بو یهاخشونت بخشالهام تواندینم

ولی این اعتراف به هیچ رو برای  زده است (ژاپن، جنگ جهانی دوم). ییهاکنشچنین 
ی بکوشد نامتعارف شکل. یک فرد به عنوان یک بودایی باید به کندینماسالم راه فراری باز 

یک فرد به عنوان مسلمان چنین کاری خیلی برای را توجیه کند. ولی  یگریوحشتا چنین 
  سخت نیست.

اثبات کرده است. البته این درست این نکته را به خوبی رویدادهای اخیر عراق 
ساخته است. ولی جنگ و  یرا دچار روان رنجور هایعراقجنگ و سرکوب  هادههکه 

سرکوب توجیه ای برای خشونت انتحاری بر ضد اعضای صلیب سرخ، سازمان ملل، 
مایه  تواندبعید است که جنگ و سرکوب ب بی گناه نیست. یهایعراقکارگران خارجی و 
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شود که بخواهند تنها برای پراکندن آشوب زندگانی خویش  یاگانهیبهجوم جنگجویان 
ینمانگیزه  عراقی در اصل از تنگناهای اقتصادی یا سیاسی یهایشورش را فدا کنند.

 شودینمباعث صاد و سیاست تولی اق کشدیماز چنین تنگناهایی رنج  هاآن. البته رندیگ
ندن خوا برای یازهیانگکه مردی آگاهانه خویش را در میان یک مشت بچه بترکاند یا 

موارد عجیب این  درباره مرد منفجر شده از سوی مادرش شود. زیآمشیستاآوازهای 
  چنینی به طور کلی نیاز به ایمان مذهبی دارد.

 یهادولت -دیگر نیز در این نقش دارد  کنندهجیگالبته ناگفته نماند یک عامل 
داد  ولی نباید اجازه -انتحاری مخالف گذاربمب، به ندرت اجبار و تهدید سمیترورحامی 

اقعیتی گول بزنند. وما را پیرامون نفوذ گسترده و بیمارگونه اصول عقاید دینی  هاآنکه 
 یهاآموزهدارای  اسالمکه از آن گریزی نداریم و باید با آن روبرو شویم این است که 

تروریسم  بخشالهامدرباره شهادت و جهاد است که امروزه به طور مستقیم  یاژهیو
د الهیاتی نمای یهاآموزهن اسالم بتواند راهی برای زدودن امگر اینکه جه اسالمی است.

به یک فرقه مرگ است. سرانجام ما با این  هاآنیل کردن دین که با شتاب در حال تبد
یدادها هر گاه این رو در بیشتر جاهای این جهان خواهیم بود. ختهیگسلگامرفتار ویرانگر 

گیری از سایر گرایش و تمایل به جانب هامسلمانکه  شودیم، دیده دهدیمرخ 
بوده  جتماعیضدا هاآنمسلمانانی مرتکب آن داشته بدون توجه به اینکه چقدر رفتار 

زمان  .کندیمتوافق و همنوایی خطرناک و نحسی است که دین از آن تغذیه این است. 
از سوی دیگر زمان آن رسیده  خردمند راه گریز آن را ببندیم. یهاانسانآن رسیده که 
از  هاآنپی ببرند که هیچ کسی به اندازه خود  -به ویژه زنان مسلمان -که مسلمانان 

  اسالم به رنج و بدبختی نیست.
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یک کتاب بیخدایی نیست. در واقع یک وسیله استتار  فقطکتاب پایان ایمان  -۴
ردی دیگر نابخ یهاختیربرای بودائیسم، بوداگرایی، عرفان دوران نو یا برخی 

  است.
  

چون کمابیش هیچ برگی از این کتاب نیست که وقف رخنمون ساختن دشواری و مشکل 
انتقادها از جانب  نیترتلخاست که برخی از  زیآمهیکنا شده باشدنایمان مذهبی 

 .امکردهمن هدف آنان را فدای مسائل جانبی  کنندیمکه گمان  شودیمبیخدایانی شنیده 
اده دبر گلوی دین فشار  ترسختخود را  یهاچنگالکه  ندارمخبر از کتاب دیگری من 

نی ، کمبودهای فراواسخن به معنای آن نیست که کتاب من کمبودی ندارد این. باشد
ولی این گونه که پیداست این کمبودها گفتگو میان نابخردی مذهبی و دین را  -دارد 

  گیرد.دربرنمی
رین خاین کتاب یافته به ویژه در آ ربا وجود این، بیخدایان ایرادهای فراوانی د

 نم.ک نگاهمنطقی  رویکردیبا » عرفان«و » شنیتمدی«بخش که من کوشیده تا به 
داشتن دقت تنها نیاز به  رمیگیممن این اصطالح را به کار که  یبه صورت» مدیتیشن«

تجربه کردن از این جهان دارد. چیز غیر  یلحظهغیرمتعارف به لحظه باال و بسیار 
شامل پایه منطقی برای داشتن تنها در واقع، منطقی در انجام این کار وجود ندارد. 

  .هاستانساندرباره سرشت روان ما دقیق اهای عاد
ده رسیتچان به  تواندیم در تجربه خودش به طور بسیار آشکاریفرد با مدیتیشن 

 اعتباریهم آماده که افراد  شودیمسبب آن  یگاهموضوع این گوناگون  یهاجنبهدر و 
یرامون آن پ. همان گونه که در بخش پایانی این کتاب بیابندشخص  تعالیو هم  معقول
یم» من«احساسی را آن است که هنگامی که ما  ییهانشیباز چنین  ی، یکامگفته سخن

 - ودخ، تجربه گرتجربه ،خود هستیم یهاشهیاند گرشهیاندما  اینکهاحساس  - مینام
است که  یاگزارهاین  .نگریستن به شیوه درست به آن، بعید نیست ناپدید شودهنگام 

ف تجربی، قابل مقایسه با کش یامشاهدهدر ایمان مذهبی پذیرفته شود؛ این  تواندینم
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متوجه نقطه کور (به سبب انتقال  گاهچیهبسیاری از افراد  است. نقطه کور در هر فرد
با کمی ولی  شوندینمخود  ) در چشمانبینایی از میان شبکیه هر چشم یهاعصب

با  تواندیمنیز » خویشتن«. نبود دیگری را بیابند نقطه کور هر شخص توانندیمکوشش 
به تمرین بیشتر هم به ای کشف نیاز قابل توجهبه دست آید اگر چه این  ،کمی کوشش

ن ایمانی که برای برپا ساختتنها . دارد وسیله آموزگار و هم به وسیله شخص مورد آموزش
عبارت است از:  هاهینظردانش است. این  یهاهینظرچنین طرحی نیاز است ایمان به 

به کار بگیرم شاید به یک اثر قابل تجدید ویژه به ام را توجهاگر من به صورت مشخصی 
رخ دهد) به همراه هر  تواندینم(یا  دهدیموجود آید. الزم به گفتن نیست که آنچه رخ 

هر  ذهنی تفسیر شده و یهاطرحبایستی در پرتوی برخی از  »معنویت«روشی ممارست 
  منطقی باز باشد. یهااستداللچیزی باید در برابر 

یخدایان درباره تعداد اندکی از باز  یامالحظههم چنین من تندی و خشم قابل 
پیرامون سرشت آگاهی دریافت کردم. آن گونه که پیداست بیشتر بیخدایان  میهاگفته

لیات مغز ) به عمفروکاستگویا اطمینان دارند که آگاهی به طور کامل وابسته به (و قابل 
است. در آخرین بخش این کتاب من به طور کوتاه اشاره کرده که این اطمینان غیر قابل 

نشمندان هنوز درباره ارتباط و پیوند واقعی میان تضمین است. واقعیت این است که دا
که ما دینی از میان این عدم اطمینان بیرون  میگوینم. من دانندینمآگاهی و ماده چیزی 

. هم چنین نیازی به گفتن نیست که راز و میدهیمیا کاری شبیه به آن انجام  میکشیم
ینم رشیپذقابلرا به هیچ رو رایج دینی پیرامون خدا و بهشت  یهاآموزهرمز آگاهی، 

  .سازد
  
  

مواره هبرای بار نخست منتشر گشت، رویدادهای جاری  کتاب پایان باور قلبیاز زمانی که 
هر  که کمابیش. شاهد روزهایی هستیم اندکردهحرکت نظریه اصلی آن  دییتأدر جهت 

اخبار  اجتماعی ایمان مذهبی بوده و یهانهیهزصبح گواه  یهاروزنامهعنوان مهم 
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. کندیمچهاردهم میالدی را پخش شبانگاهی گویا به صورتی جادویی رویدادهای سده 
. بروز احساساتی پرشور شوندیمافتضاحات هیستریک مذهبی با شتاب از پی هم ظاهر 

(مردی که به طور فعال با به کار گرفتن کاندوم در  دهدیمسالوسانه خبر از مرگ پاپ 
که کودکان را مورد تجاوز جنسی قرار  روحانیونیمخالفت کرده و  قایافرجنوب صحرای 

دیگر مذهبی  یهاحماقتبا هنوز هم داده بودند از دادگاه سکوالر محافظت کرد) که 
درباره  خبریبه دلیل مسلمانان دین کشور . در زمان نوشتن این متن در چنشودیمدنبال 

هفده تن  .اندانداختهآشوب و بلوا به راه  آمریکاییسط بازپرسان بی حرمتی به قرآن تو
 نهاقمححرکات ایک مشت در پاسخ . دولت امریکا اندشدهکشته و صدها تن دیگر زخمی 

سخنگوی خانم وزیر امور خارجه حقوق  شخصی بلندپایه یعنی. دادویژه خود را انجام 
دولت امریکا به هیچ وجه اهانت به کتاب آسمانی «که  کندیمرا تضمین قبیله بیابانگرد 

این موضوع که نارواداری و عدم تحمل حکومت ما چه » قرآن را تحمل نخواهد کرد.
  .چیزی بشنوممن منتظرم . مانده استشکل و ریختی خواهد داشت، بدون پاسخ 

و سوء  هایتعدبدون کم و کاست از بی خردی و بی منطقی با  یهادگاهیدچنین 
روزمره از کشتارهای الهی در عراق،  یهاگزارش :شودیم دییتأدین  تریعاد یهااستفاده

بر ضد شیطان قضایی سکوالر، از زورگویی مذهبی  ادگرایبن یهاپروتستان یهایوانگیداز 
 در دست کم بیست ایالت برای گنجاندن یهاکوششگسترده در نیروی هوایی امریکا، از 

ترل زاد کن یهاخهنستوضیحات فراطبیعت پیرامون خاستگاه حیات در درس علوم، از رد 
 مستند مربوط به سن واقعی زمین یهالمیف و ولد توسط دکترهای داروساز، از عدم پخش

  سده پانزدهم. به سویو هی خبرهایی از این دست ...  توسط سینماها
هیچ شکی وجود ندارد که ایمان مذهبی یک  بازبا چشمانی برای هر شخصی 

دان و مرباقی خواهد ماند. دین  هاانسانخاستگاه پیوسته برای درگیری میان چشمه و 
دن تشویق اندیشییا بد  تمدن تیاهمپر یهاپرسشدرباره به نیندیشیدن زنان باهوشی را 

گذشته در جامعه ما تابویی برای انتقاد از ایمان مذهبی وجود  هانیا یهمه. از کندیم
 محبت کمتری و رواداری کمتری هانیدبرخی  اینکهو بررسی  مشاهدهدر باره  دارد یا حتا



 
 
 

  آزمایش خودآگاهی
 

 

٢٨٩

دیگر دارند. چیزی که در میان ما بدتر از هر چیز دیگر است  یهانیدنسبت به برخی 
بهترین چیز (منطق و  کهیدرحالبودن است  انتقادخارج از دسترس (توهم تمام عیار) 

ایان پصداقت خردمندانه) بایستی در پرده پنهان باشد، مبادا اهانت به شمار آید. کتاب 

به سیده رستین کوشش من برای متوجه ساختن خطرات و بیهودگی ارث نخ ایمان قلبی
است. من صادقانه امیدوارم که خوانندگان این کتاب را پیوسته سودمند  در این زمانهما 

  ببینند.
  
  

  سام هریس
  نیویورک

  ۲۰۰۵می 



 

 

  

 هاادداشتی

  
  

  دربدری خرد -۱

که  وجود دارداحتمال این خواهید دید، شانس قطعی بر ضد  ۴همان گونه که در بخش  -۱
  د.او از طبقات پایین جامعه برخاسته باش

 مورد نظر بیشتر باید یکی از اعضای اندازبمبکه  نپذیرنداز خوانندگان شاید  یبرخ -۲
که بیش از هر گروه دیگر  النکایسر طلبییجداسازمان - تامیل بخشیآزادببرهای 

ک مثال یبه عنوان » ببرهای تامیل«در واقع  بوده باشد. -مرتکب تروریسم انتحاری شده
. ولی داندیمکه تروریسم انتحاری را فرآورده دین  شودیمدیده نقض برای هر ادعایی 

 R. A. Pape, "Theهمان گونه  -» سکوالر«توصیف ببرهای تامیل به عنوان 

Strategic Logic of Suicide Terrorism," American Political 

Science Review 97, no. 3 (2003): 20-32,  ابراز داشته و دیگران نیز
گمراه کننده است. با اینکه انگیزه ببرهای تامیل به طور  -ره دارنددر این با ییهانوشته

بدون شک دارای باورهای بعیدی  وروشن مذهبی نیست ولی اعضای این گروه هندو بوده 
کرده  آن را تغذیه هاسده فرقه شهیدپرستی که درباره سرشت زندگانی و مرگ هستند.

 ییهاانسانآن را در میان  تواندیمسی مذهبی است که هر ک یهایژگیودارای بسیاری از 
. کمابیش همیشه کنندیمهدفی فدا شاهد باشد که به سادگی زندگی خویش را برای 

سکوالرهای غربی درجه غرق شدن در آخرت اندیشی، نگاه به مرگ با هشدار کمتری 
که دولت  . هنگامیرندیگیمخاصی را دست کم  یهافرهنگ در دهدیمکه عقل فرمان 

یم دنظریتجددانشجویان برای ورود به بخش دولتی  یسازآمادههندوستان در آزمون 
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ب شتای نداشت دردسرهیچ ن در نظر م آنچه من در هندوستان در حال سفر بودم: کرد
ها . هندوودبمعترض  هانوجواندر  شدنفدابرای آمادگی به موجی از  ساالرانهدیواندادن 

 لیپتانس هامانزبه طور بنیادی سکوالر است، بیشتر  فکرشانکه گویا اشتغال  ییهاآنحتا 
  داشتن باورهای مذهبی دارند.

ت و فلزاباستانی و نهایی فنون شیمیایی  یبدنهبه عنوان » کیمیا«در اینجا سخن من از  -۳
. این بوده است» اکسیر حیات«تبدیل فلز به طال و مواد معمولی به  هاآناست که هدف 

طبق با غیبی من یهانوشتههستند که ادعای یافتن  ییهاانسانموضوع حقیقت دارد که 
ر گوناگون دیگ یهارشتهدانش داروشناسی روز، فیزیک مواد جامد و  یهاتیواقعآخرین 
یافتم. ن بخشالهام چندانرورشاچ را  یهاخواندن به هر حال من نتیجه چنیندارند. 

 T. McKenna, The Archaic Revival ([Sanبنگرید به 

Francisco]: Harper San Francisco, 1991), Food of the 

Gods: The Search for the Original Tree of Knowledge 

(New York: Bantam Books, 1992), and True 

Hallucinations ([San Francisco]: Harper San Francisco, 

پیرامون  ییهاییگوبیغاز یک ذهن عالی و روشن که چنین  یانمونهبرای  ,(1993
  کیمیا را جدی گرفته است.

۴- S. J. Gould, "Nonoverlapping Magisteria," Natural 

History, March 1997.  
۵- G. H. Gallup Jr., Religion in America 1996 (Princeton: 

Princeton Religion Research Center, 1996). 
این سخن به معنای انکار این نیست که مشکالتی برای دموکراسی وجود دارد به ویژه  -۶

زمانی که با شتاب و نابجا در جوامعی با نرخ زاد و ولد باال، سطح سواد پایین، کارکردگرایی 
به عنوان حکومت  چیزی. بدون شک دهدیمقوی نژادی و مذهبی و اقتصاد بی ثبات رخ 

ضروری در توسعه سیاسی  یمرحلهشاید به عنوان یک استبدادی خیرخواه وجود داشته و 
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 R. D. Kaplan, "Was Democracyبسیاری از جوامع باید باشد. بنگرید به 

Just a Moment?," Atlantic Monthly, Dec. 1997, pp. 55-80, 

and F. Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal 

Democracy at Home and Abroad (New York: W. W. 

Norton, 2003).  

 .The Revolt of Islam," New Yorker, Nov"برنارد لوییس در کتاب  -۷

19, 2001, pp. 50-63, and The Crisis of Islam: Holy War 

and Unholy Terror (New York: Modern Library, 2003) ره اشا
ی که ساخته شده و هنگام آمریکایی یهاپروتستانتوسط » بنیادگرا«کرده که اصطالح 

 و گمراهی گردد. سوءتفاهم یهیمابعید نیست که  شودیمبرای ادیان دیگر به کار گرفته 
روزه امبه نظر من و هم چنین  داکردهیپباری به نظر من این اصطالح کاربردی عمومی 

داللت دارد. من این  آسمانی یهاکتابواقعیت داشتن  انواع اعتقادات به یهمهبر 
تعمیم  یهایدشوارشکالت و . به طور ویژه مامبردهاصطالح را تنها به معنای کلی به کار 

  این عبارت به اسالم در بخش چهار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۸- C. W. Dugger, "Religious Riots Loom over Indian 

Politics," New York Times, July 27, 2002. See also P. 

Mishra, "The Other Face of Fanaticism," New York Times 

Magazine, Feb. 2, 2003, pp. 42-46.  
۹- A. Roy, War Talk (Cambridge, Mass.: South End Press, 

2003), 1. 

گفته است ما سبب  ,Crisis of Islam, 57-58همان گونه که لوییس در کتاب،  -۱۰
. میابودهبیشتری در امریکای مرکزی، جنوب شرق آسیا و شمال افریقا  یهاآشوب

 یهاجنبهبیگانه آن را اشغال کرده بودند (مانند مصر)  یهایروینکشورهای اسالمی که 
ان عربست بهتر از کشورهای اشغال نشده است (مانند عربستان سعودی). یرابسی



 
 
 

  هاادداشتی
 

 

٢٩٣

یزی که مدیون چ -سعودی را به عنوان یک نمونه در نظر بگیرید، با وجود ثروت نسبی 
ایگان خود از همس ترعقبفراوانی، بسیار  یهاجنبهاز  -غیر از یک تصادف طبیعی نیست

دانشگاه وجود داشته و  ۸. در سعودی برای بیست و یک میلیون جمعیت تنها باشدیم

 ,P. Bermanرا الغا کرد.  یداربردهمیالدی)  ۱۹۶۲خورشیدی ( ۱۳۴۱سال در تنها 

Terror and Liberalism (New York: W. W. Norton, 2003), 

از  و دفاع پدافنداخیر امریکا برای  یهاسالهم چنین اشاره کرده که بیشتر درگیرهای  ,16
اع برای دف فارسجیخلمسلمان از انواع مختلف بوده است: جنگ نخست  یهاتیجمع

از کویت و عربستان سعودی که با یک دهه از حفاظت هوایی از کردهای عراقی در شمال 
عراقی در جنوب همراه شد؛ مداخله در سومالی برای قحطی آنجا انجام  یهاعهیشو 

گرفت؛ و مداخله امریکا در بالکان به هدف پدافند از مردم بوسنی و کوزوو در برابر 
انجام گرفت. پشتیبانی نخست ما از مجاهدین در افغانستان غارتگران مسیحی صرب 
در سراسر تاریخ اخیر « دیگویمگونه که برمن  همان .ردیگیمنیز در همین دسته قرار 

هیچ کشوری در روی زمین همواره به شدت و سختی امریکا از جانب مسلمانان نجنگیده 
انان چنین است که این واقعیت، اگر این حقیقت دارد با این حال دیدگاه مسلم» است.

امریکا برشمرد؛  هیعلبه طور کلی باید به عنوان شکوائیه بشود  تأکیدو  دییتأدر نهایت هم 
  مسلمانان است. یهاحقارتاین هم یکی دیگر از 

 جورکیبیزار بوده و نفرت دارند این نیز  هاعهیشاز  هایسنهنوز البته درست است،  -۱۱
  است. هاآنابراز و نمایش ایمان 

۱۲- J. Bennet, "In Israeli Hospital, Bomber Tells of Trying to 

Kill Israelis,"New York Times, June 8, 2002. 
پلیس دکتری را  آباداسالم) در روستایی نزدیک ۱۹۹۴خورشیدی ( ۱۳۷۳در سال « -۱۳

یش از پ متهم به آتش زدن کتاب آسمانی قرآن، کنشی کفرآمیز با مجازات مرگ، نمود.
آنکه دادگاهی برای وی تشکیل شود، یک دسته از عوام خشمگین وی را از کالنتری 

 ,J. A. Haught.» دبیرون کشیده، بر روی وی نفت ریخته و او را زنده زنده سوزاندن
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Holy Hatred: Religious Conflicts of the '90s (Amherst, 

Mass.: Prometheus Books, 1995), 179.  

۱۴- S. P. Huntington, The Clash of Civilizations and the 

Remaking of World Order (New York: Simon and 

Schuster, 1996).  
له برابر قرآنی این جم اندکردههمانگونه که بسیاری از مفسران به این موضوع توجه  -۱۵

(انجیل متا » مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا«انجیل (عهد جدید) 
وجود ندارد. در نتیجه این گونه که پیداست جدایی نیروی سیاست و دین در  )۲۲:۲۱

  ست.مشکل ایک اسالم دارای بنیادی نیست. الزم به گفتن نیست که این موضوع 

۱۶- Lewis, Crisis of Islam, 20.  
ان، روسیه ، هند و پاکستفلسطینتنها تصور کنید که اگر هیچ درگیری میان اسراییل و  -۱۷

 هاروزنامه توانستیممسلمان و غرب و غیره نبود، چه چیزی  انینظامشبهها، و چچنی
را پر کند. البته دشواری و مشکل میان غرب و کشورهایی مانند چین و کره شمالی باز 

در نتیجه پذیرش بدون چون و چرای شمار از اعتقادات خیلی کم  هم وجود داشت ولی
تفاوت ما با کره شمالی به طور آشکاری مذهبی نیست ولی جزمی نیست. در حالی که 

سیاسی خود،  ینیبجهانبا  هایاکرهشفته شدن شدید در نتیجه مستقیم برآ هاتفاوتاین 
اکنون  .باشدیماز جهان خارج  هاآنآگاهی  و نقص و کمبود رهبران بارنکبتپرستش 

میلیون ساکن  ۲۹هستند. اگر این  یاهسته افزارجنگمانند یک فرقه کاال مسلح به  هاآن
نیست شاید کرداری  هاآنکه در این جهان شخص دیگری مانند  دانستندیمکره شمالی 

متفاوتی داشتند. مشکل کره شمالی، در درجه نخست و پیش از هر چیز دیگری دشواری 
بنگرید به،  شمالی است. یکرهمردم و مشکل باورهای غیرمنطقی (و غیرقابل توجیه) 

P. Gourevitch, "Letter from Korea: Alone in the Dark," 

New Yorker, Sept. 8, 2003, pp. 55-75.  
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 D. Radin, The Conscious Universe: Theبرای نمونه بنگرید به،  -۱۸

Scientific Truth of Psychic Phenomena (New York: 

HarperCollins, 1997), R. Sheldrake, The Sense of Being 

Stared At: And Other Aspects of the Extended Mind (New 

York: Crown, 2003), and R. S. Bobrow, "Paranormal 

Phenomena in the Medical Literature Sufficient Smoke to 

Warrant a Search for Fire," Medical Hypotheses 60 

(2003): 864-68. There may even be some credible 

evidence for reincarnation. See I. Stevenson, Twenty 

Cases Suggestive of Reincarnation (Charlottesville: Univ. 

Press of Virginia, 1974), Unlearned Language: New 

Studies in Xenoglossy (Charlottesville: Univ. Press of 

Virginia, 1984), and Where Reincarnation and Biology 

Intersect (Westport, Conn.: Praeger, 1997).  
یمکنند. تازه خیلی خوب هم  یابیجهتبا پژواک  توانندیم هاانسانبله درست است،  -۱۹

این کار را انجام دهیم. برای اثبات آن به سادگی، چشمان خود را بسته، صدای  میتوان
بلندی مداومی با دهان بسته ایجاد کرده و در جلوی چهره دست خود را به عقب و جلو 

  نشان دهنده موقعیت آن است. گرددیبرمپژواکی که از دست  ببرید.
 -گرا، مستخدم دفاع ملی و ندانمهایباز پردازهینظر، دانیاضیر -شاهد جان نومان  -۲۰

 .Wبه مسیحیت تغییر آیین داد. بنگرید به  دیکشیمدر حالی که از سرطان درد 

Poundstone, Prisoner's Dilemma (New York: Doubleday, 

1992).  
 هاستیکمونو  کردندیمتحقیر » فیزیک یهود«را با عبارت  نینشتیادانش  هایناز -۲۱

. ولی این کردندیمرد » سمیتالیکاپ یشناسستیز«دانش مندل و داروین را با عبارت 
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ا این واقعیت که دانشمندان ناهم همان گونه که ب -یک شیوه انتقاد خردمندانه نیست 
  .شودیماندیش زندانی یا کشته شده، اثبات 

 ,K. Peng and R. E. Nisbett, "Culture، هانیابا وجود 

Dialectics, and Reasoning about Contradiction," 

American Psychologist 54 (1999): 741-54,  یهاتفاوتگفته که 
گوناگون وجود دارد. به هر  یهافرهنگدالل میان چشمگیری در شیوه خردورزی و است

شرق و در در این باره ناقص است و حتا اگر افراد  هادادهحال به نظر من اطالعات و 
متفاوت بنگرند باز هم هیچ دلیل وجود ندارد که در  یچشمبا  رامشکالت جهان غرب 

  درباره منطقی بودن نهایی چیزی برای باور داشتن به توافق برسیم. میتوانینماصل چرا ما 
میالدی)  ۲۰۰۳( ۱۳۸۲(بیماری سارس) در سال  پدیدار شدن نشانگان حاد تنفسی -۲۲

جهانی سالمت از روال بهداشت محلی است.  ریتأثک نمونه حاضر از یدر جنوب چین 
نه تنها برخاسته از باورهای نادرست و بد اداره کردن این بیماری واگیردار در چین 

یامدهای آن، که پ -نامعقول پزشکی بود بلکه بر اثر باورهای غیرمنطقی سیاسی نیز بود
ای مربوط فرهنگی که باوره . ولی تصوربودن بارفاجعهدر هنگام نوشتن این کتاب، البته 

، یدرا به سایر جهان تحمیل نما یبه واگیری بتواند به طور منظم خطر غیر قابل پذیرش
را  یاجامعهبتوانیم سرانجام چنین که  نیستفراوانی  شکجای  .نیز سخت نیست

  در آوریم. سلطهزیر به یا  به آن یورش برده، کرده قرنطینه

۲۳- Los Angeles Times, March 18, 2002.  

۲۴- G. Wills, "With God on His Side," New York Times 

Magazine, March 30, 2003. 

۲۵- M. Rees, Our Final Hour (New York: Basic Books, 

2003), 61.  
به کنار، ناسازگاری دو سویه باورهای مذهبی  هاآنباورکردنی بودن  پیرامون یهاپرسش -۲۶

ت به این حال. همان گونه که برتراند راسل گفته اگر ما سازدیممشکوک  در اصولرا  هاآن
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 یهادگاهیدهر جنبه ویژه خود درست باشد، با فرض شمار  ازباید  هانیداز برسیم که یکی 
، تنها بر اساس احتماالت نیز هر فرد پیرو این ادیان باید چشم به راه لعنت جودمتضاد مو

  شدن باشد.

۲۷- Rees, Our Final Hour،  زنده ماندن ما در پایان این سده شانسی بیش از به
ای این پیشگویی وی چیزی بیش از حدس دانشمندانه نکهیادرصد قائل نیست. با  ۵۰

  نیست. یفکرکوتهنیست، ولی بسیار جدی گرفته شده است. آدم 
  
  

  سرشت و طبیعت باور یا اعتقاد -۲

  
به این رسایی نبوده در زمانی که آسیب به مغز بخش از  گاهچیهاثبات این واقعیت  -۱

یمندیگری آسیبی  یهابخشحافظه شخص را نابود کرده در حالی که  یهابخش

 .Wمانند ( یکینیکل یهاپرونده یهانهیشیپاین ارتباط بسیاری به  عو در واق -ندیب

B. Scoville and B. Milner, "Loss of W. B. Scoville and 

B. Milner, "Loss of Recent Memory after Bilateral 

Hippocampal Lesions," Journal of Neurology, 

Neurosurgery and Psychiatry 20 (1957): 11-21))  داشته که
، ١معناییبلندمدت از آن زمان به  یحافظهبه درک ما از حافظه انسان بستگی دارد. 

دیگری از پردازش اطالعات دسته بندی شده است؛  یهاشکلو  ٣روندی ،٢رویدادی
امروزه به ) شودیمخوانده » ۴کاریحافظه «کلی  طوربه(که  مدتکوتاه یحافظهو 

                                                 
1. Semantic 

2. Episodic 

3. Procedural 

4. Working memory 
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تقسیم شده است.  ١واجی، دیداری، فضایی، شناختی، حسی و مدیر مرکزیحافظه کاری 
تحلیل هر دو گونه حافظه ناقص است. برای نمونه تفاوت میان هنوز بدون شک 

) برقرار شده topographical recallبه دلیل حافظه توپوگرافی (حافظه معنایی و رویدادی 

 E. A. Maguire et al., "Recalling Routes around( است

London: Activation of the Right Hippocampus in Taxi 

Drivers,"Journal of Neuroscience 17 [1997]: 7103-10 ؛(
 یهارگروهیزمعنایی آماده تقسیمات بیشتر به  یحافظهکه  دیآیبرماز ظاهر امر و 

 .S. Lاست ( جانیبطبیعت جاندار در برابر طبیعت  یحافظهویژه مانند 

Thompson-Schill et al, "A Neural Basis for Category 

and Modality Specificity of Semantic 

Knowledge,"Neuropsychologia 37 [1999]: 671-76; J. R. 

Hart et al., "Category- Specific Naming Deficit following 

Cerebral Infarction," Nature 316 [Aug. 1,1985]: 439-

40)-.( 

 وجود دارد که هم ارز با منفصل ساختن و تکه» باور«کافتن مفهوم وبرای فر ییهاوهیش -۲
این  تواندیمتکه کردن است. اگر ما این اصطالح را بدون دقت کافی به کار بگیریم 

تصور  است. برای نمونه» باور«گونه به نظر برسد که مغز به طور کامل درگیر ساختار 
پابلیرش کلیرینگ  یبندشرط«کنید که مردی در خانه شما را زده و ادعای ارائه 

  :کندیم» ٢هاوس
  

 دیکنیم» باور«و بنابراین  دیآوریم، آن را بجا دینیبیمشما چهره مرد را  -۱
برای رخ دادن چنین شناختی که این شخص کیست.  دیدانیمکه شما 

                                                 
1. Phonological, visual, spatial, conceptual, echoic, and central executive 

2. Publishers Clearing House Sweepstakes 
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فعالیت در کورتکس مخروطی شکل، به ویژه در نیمکره راست حیاتی و 
 چهره یا کوری یشیپرادراکضروری است و آسیب در این بخش به اختالل 

آشنا یا در واقع دیدن چهره به عنوان  یهاچهره(ناتوانی در شناسایی  ١چهره
از این لحاظ یعنی گمراه » باور یا اعتقاد«. به کار گرفتن انجامدیمچهره) 
پروسو چهره یا  یشیپرادراکخود با این سخن که شخص دچار کردن 
را از  رسندیممردم چطور به نظر  نکهیارا درباره  یاژهیو» باورهای« ایپاگنوس

  دست داده است.
ه بلندمدت از ظرا بر اساس حاف» باوری«شخص  با شناختن چهره مرد -۲

، سخنگوی به نام و ٢ماهنمک که این شخص اد سازدیمو واقعیت  هاچهره
و قشر  ٣امپپوکیشکنج پاراهمشهور پابلیرش کلیرینگ هاوس است آسیب به 

. بنگرید به شودیم» باور«سبب جلوگیری از ساخته شدن این  ۴هینالپری

R. R. Davies et al., "The Human Perirhinal Cortex 

in Semantic Memory: An in Vivo and Postmortem 

Volumetric Magnetic Resonance Imaging Study in 

Semantic Dementia, Alzheimer's Disease and 

Matched Controls," Neuropathology and Applied 

Neurobiology 28, no. 2 (2002): 167-78 [abstract], 

and A. R. Giovagnoli et al., "Preserved Semantic 

Access in Global Amnesia and Hippocampal 

Damage," Clinical Neuropsychology 15 (2001): 

508-15 [abstract]. 

                                                 
1. Prosopagnosia 

2. Ed McMahon 

3. Perihippocampal 

4. Perirhinal 
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مطمئن بود که این یک جور شوخی نیست (بعید نیست  توانینمهنوز هم  -۳
ری را برای کار کند) شما لحظه دیگ ١کاندید کمراماهن برای که اینک آقای مک

دیگری را بر » باور«. شما دیکنیمبررسی مردی که در خانه شما زده صرف 
یم، شیوه نگاه وی و عوامل و فاکتورهای بسیار دیگری اساس تن صدای وی

. دیگویمکه آیا او قابل اعتماد است و سپس معنایی سخنانی که او  دیساز
ژه به وی –به چنین قضاوت و داوری موثقی  توانایی شما برای ساختار دادن

ست دنیازمند این است که  -توانایی برای تشخیص قابل اطمینان بودن فرد

 ,.R. Adolphs et alکم یک آمیگدال (بادامه) کنشگر داشته باشید (

"The Human Amygdala in Social Judgment," 

Nature 393 [June 4, 1998]: 470-74 کوچک  یهسته) یک
  ی.لوب تمپورال داخلبادام شکل در 

جک « شانسخوشکه شما برنده  دهدیمماهن اطالع مکآنگاه که آقای  -۴
شما برای کلمات (که نیازمند فرایند متفاوتی از  هستید. حافظه» پات بزرگ

که شما  آوردیمرا برای شما به وجود » باور«) این شما است یهاچهرهحافظه 
به این  . معنا دادنباشد» گونی«یک اندازه  شایدکه  دیاشدهمبلغی پول برنده 

قشر گیجگاهی میانی و باالیی مغز شما و به طور ویژه در  عبارت نیازمند کار

 ,.A. Ahmad et al. بنگرید به باشدیمنیمکره چپ مغز شما 

"Auditory Comprehension of Language in Young 

Children: Neural Networks Identified with fMRI," 

Neurology 60 (2003): 1598-605, and M. H. Davis 

and I. S. Johnsrude, "Hierarchical Processing in 

Spoken Language Comprehension," Journal of 

Neuroscience 23 (2003): 3423-31. 
                                                 
1. Candid Camera 
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آن را  خواهدیمه کرده و از شما ماهن یک برگه کاغذ ارائسپس اد مک -۵
شما به خواست » باور. «دهدیمد. وی این کار را با اشاره کردن انجام بخوانی

 شودیمخوانده » نظریه ذهن«خواندن نیازمند پردازشی از جانب شماست که 

)D. Premack and G. Woodruff, "Does the 

Chimpanzee Have a Theory of Mind," Behavioral 

and Brain Sciences 1 (1978): 515-26 (–  یشاخهاگر یک 
در «را آن به هیچ وجه بزرگ درختی به سوی کاغذی نوسان کند هیچ کسی 

در حال حاضر کالبدشناسی زیرساخت  کردن درک نخواهد کرد.» حال اشاره
نظریه پردازش ذهن به طور کامل روشن نیست ولی گویا قشر قدامی 

سبت ن پیشانی و گیجگاهی شخص را برای یهالوباز  ییهابخشکورتکس و 
. بنگرید به سازندیمذهنی (شامل باورها) به دیگران توانا  یهاحالتدادن 

K. Vogeley et al., "Mind Reading: Neural 

Mechanisms of Theory of Mind and Self-

perspective," Neurolmage 14 (2001): 170-81; C. 

D. Frith and U. Frith, "Interacting Minds—A 

Biological Basis," Science's Compass 286 (1999): 

1692-95; and P. C. Fletcher et al., "Other Mind in 

the Brain: A Functional Imaging Study of 'Theory 

of Mind' in Story Comprehension," Cognition 57 

(1995): 109-28.  
که نمادهای زیر  دینیبیمبا چشمان خویش نظر اجمالی به کاغذ انداخته  -۶

شی مربوط به ز. پردا$ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰پس از نام شما اضافه شده است: 

 G. Denes -چپ  یانهیآه (به طور احتمالی در لوب یعربشماره نویسی 

and M. Signorini, "Door But Not Four and 4 a 
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Category Specific Transcoding Deficit in a Pure 

Acalculic Patient," Cortex 37, no. 2 [2001]: 267-

این کاغذ در واقع چکی » باور کنید«که  کندیمیی هدایت وشما را به س -77
  به مبلغ ده میلیون دالر است.

  
به  دست طبیعی یهاتیفعالگوناگون های بسیاری از فرایندکه در حالی 

تی نماید که شما مبلغ هنگفموضوع دست هم داده تا شما را وادار به پذیرفتن این 
 هک -به نمایش درآمده زبانآشکارا در  –، این اندیشه است دیاشدهپول برنده 

 .شودیم در دستگاه عصبی و در زندگانی شما سراسری رخ دادهتغییرات سبب 
را با جیغی شوکه کنید؛ حتا بعید نیست که ناگهان  ماهن مهربانشاید آقای مک

عمول غیر م یادرجهزیر گریه بزنید؛ تنها چند ساعتی وقت الزم است تا شما با 
ندی آغاز به خریدن کاال نمایید. باور و اعتقاد شما به اینکه دربست از بی قید و ب

خواهد بود، چه اجباری چه  هاکنشاین  یهمه دیکته گر دیابردهده میلیون دالر 
آیا «باور به ویژه کردار زیر را دیکته خواهد کرد: به این پرسش  غیر اجباری. این

 داگر صداقت شما را هدایت کن –شما » ؟دیاشدهشما تازه ده میلیون دالر برنده 
  پاسخ بلی خواهید داد. -

 یهاشیگرا«باور از این لحاظ چیزی است که فیلسوفان به طور کلی آن را  -۳
فراوانی از این دست بوده و  یهاشیگرا. در واقع ما دارای نامندیم» ١یاگزاره

ما است؛ » که« یواژهکه دارای  شوندیمبا عبارتی مشخص  هازمانبیشتر  هاآن
باور کنیم که، بترسیم که، بخواھیم که، ارزش آن را بدانیم که، امید داشته  میتوانیم

  وغیره.باشیم که 
یرقابل غ جنبشی طرحاز آماده سازی یک شاید باورهای ابتدایی مشخصی  ساختار -۴

 ,J. I. Gold and M. N. Shadlenبنگرید به  باشد.تشخیص 

                                                 
1. Propositional attitude 
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"Representation of a Perceptual Decision in 

Developing Oculomotor Commands," Nature 404 

(March 23, 2000): 390-94, and "Banburismus and 

the Brain: Decoding the Relationship between 

Sensory Stimuli, Decisions, and Reward," Neuron 

36, no. 2 (2002): 299-308, for a discussion of visual 

judgments and oculomotor response.  
 ناچار به کشاندن اعضای القاعده به ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱دلیل رویدادهای تنها به  -۵

دیگر هزاران مرد، زن و کودکی که در زیر آوار مرکز تجارت  نیستم.» دادگاه«
و کنش موفق کیفری، که به هر  -بکنیم  میتوانینمجهانی مدفون شدن کاری 

 باشد این واقعیت را تغییر نخواهد داد. کنندهیراضحال شاید برای برخی از افراد 
 یاهانسانن و جاهای دیگر به دلیل آنچه برای بعدی ما در افغانستا یهاکنش

اگر به اعضای القاعده اجازه داده شود توجیه شد دیگری روی خواهد داد  گناهیب
 ۱۱ رویداد بسیار زشتدر پرتوی باورهای ویژه خود به زندگانی ادامه دهند. 

ی برای ما اندوهی باقسپتامبر باید به ما انگیزه دهد نه تنها به این دلیل که 
بلکه به این دلیل که این رویداد به دور از هر شک  یریگانتقامگذاشت برای 

احتمالی اثبات نمود که مسلمانان ویژه در سده بیست و یکم میالدی به راستی 
  مبناهای در دین خود باور دارند. نیتریباورنکردنو  نیترخطرناکبه 

که این یک مورد ویژه نیست زیرا همه  سازدیمبررسی ساختار زبان ما روشن  -۶
  .کندیمتوضیحات دو سویه هدایت  یچرخهکلمات و کاربردها آن ما را به 

تفسیر «این بینش کاری سنگینی در کتاب به وسیله دونالد دیویدسون فیلسوف  -۷
انجام داده است. یک پیامد جالب از ارتباط میان باور و معنا این هست » ١تندرو

                                                 
1. Radical interpretation 
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کوششی برای درک زبان کاربر نیاز به این دارد که ما فرض کنیم او در که هر 
  دیویدسون).» ١اصل همدلی(« اقل استاصل ع

. اینکه جهان کوانتوم به این میاستهیزکه ما » کالسیک«دست کم در مقیاس  -۸
ادعا کند که آن را  تواندینمکه چرا هیچ کسی  دلیل این است کندینمشیوه کار 
  کرده است.» درک« نانهیبواقعاز لحاظ 

۹- D. Kahneman and A. Tversky, "On the Reality of 

Cognitive Illusions," Psychological Review 103 

(1996): 582-91; G. Gigerenzer, "On Narrow Norms 

and Vague Heuristics: A Reply to Kahneman and 

Tversky," ibid., 592-96; K. J. Holyoak and P. C. 

Cheng, "Pragmatic Reasoning with a Point of View," 

Thinking and Reasoning 1 (1995): 289-313; J. R. 

Anderson, "The New Theoretical Framework," in 

The Adaptive Character of Thought (Hillsdale, N.J.: 

Erlbaum, 1990); K. Peng and R. E. Nisbett, "Culture, 

Dialectics, and Reasoning about Contradiction," 

American Psychologist 54 (1999): 741-54; K. E. 

Stanovich and R. F. West, "Individual Differences in 

Rational Thought," journal of Experimental 

Psychology: General 127 (1998): 161.  

۱۰- A. R. Mele, "Real Self-Deception," Behavioral and 

Brain Sciences 20 (1997): 91-102, "Understanding 

and Explaining Real Self-Deception," ibid., 127-36, 
                                                 
1. Principle of charity 
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and Self-Deception Unmasked (Princeton: 

Princeton Univ. Press, 2001); H. Fingarette, Self-

Deception (Berkeley: Univ. of California Press, 

2000); J. P. Dupuy, ed., Self-Deception and 

Paradoxes of Rationality (Stanford: CSLI 

Publications, 1998); D. Davidson, "Who Is Fooled?" 

ibid.; G. Quattrone and A. Tversky, "Self-Deception 

and the Voter's Illusion," in The Multiple Self, ed. J. 

Elster (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985), 

35-57.  
اصطالحات مشترک هستند همان گونه دارای از باورها ی بسیار کهاین فرض  -۱۱

  چنین است. هایانسانکه باورهای 

 W. Poundstone, Labyrinths ofاین نمونه و مثال نقل شده از  -۱۲

Reason: Paradox, Puzzles, and the Frailty of 

Knowledge (New York: Anchor Press, 1988), 183-

88.  
ان فیزیکی به پیشرفتی رسیده که محاسبه کوانتومی را در می یهاهینظربه تازگی  -۱۳

 D. Deutsch, Theکرده ( ینیبشیپموازی  یهایتیگشماره بی نهایت از 

Fabric of Reality [New York: Penguin, 1997]( یا احتمال 
» زدانیچهمه« یاانهیابررامواد روزی مانند  یهمهکه کند  ینیبشیپرا  این

 F. Tipler, The Physics of Immortality( شود یدهسازمان

[New York: Doubleday, 1995] ( زمان -از فضا مندبهرهخودش را
 یهایتجلورود به اینها و  یاجازه من فروپاشی گرانشی گیتی است.که در نتیجه 

  .امندادهدیگری را به گفتگوی کنونی  نظریمقدس 
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ین سخن گفتن ا معنایی و منطقی یهاتیمحدودشیوه دیگری دریافتن معنای این 
است که باورهای ما باید سامانمند و سیستماتیک باشد. سیستماتیک بودن 
ویژگی باورهای به ارث رسیده از زبان، منطق و طبیعت به معنای گسترده کلمه 

رست همان گونه که بیشتر واژه و کلمات منطقی بودن خویش را از وجود د است.
باورهای بسیار دیگری است تا خود را  ، هر باوری نیازمندرندیگیمکلمات دیگر 

آغاز به تنیده  ادراکدر سرجمع تصویر شخص از جهان جا دهد. اینکه چگونه 
که ما وجود دارد هنوز رازی است جدا ولی در ظاهر گویا شک کمی  کندیمشدن 

، شناختی اولیه تجهیز شده که برای آغاز تفسیر زبانی گوناگون یهاتیقابلبا 
. سازدیمدرهم ریختگی فهم و ادراک هم چون نظم در جهان و در خودمان قادر 

بدون ارتباط یاد نگرفته و با  یهاعبارتاز  یااههیسما زبان را با حفظ کردن 
برای  .میسازینمرا دیدگاهی از جهان  مربوط به هم،از باورهای نا یارشتهپذیرش 

 .J. A. Fodor and Z. Wبودن زبان بنگرید به  سامانمندگفتگویی درباره 

Pylyshyn, "Systematicity of Cognitive 

Representation," excerpt from "Connectionism and 

Cognitive Architecture," in Connections and 

Symbols, ed. S. Pinker and J. Mehler (Cambridge: 

MIT Press, 1988) بایستی با باورهای دیگر به هم تنیده شده . یک باور
 (در اینجا من از کنار این موضوع باشد اگر در کل باید باوری درباره چیزی باشد.

برای استنتاج معنای خود به باورهای دیگر  که آیا باوری وجود دارد که میگذاریم
وجود داشته باشد خواه نداشته باشد  یاهستهیازمند نباشد. خواه چنین باور ن

  روشن که بیشتر باورهای ما از این دسته نیست.)
 سیستمایتک و سامانمند بودن منطق گویا با اصل زیر تضمین شده است:

 )یهااستداللاز  یارهیزنجباشد، هر گزاره (یا » درست«یک گزاره فرضی  اگر
ازتاب گویا بباشد. چنین ضرورتی » نادرست«متناقض با آن، بدون شک باید 
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را منطقی  یهاتیمحدودو بنابراین  گذاردیمدر جهان را به نمایش نظم چیزها 
 پذیرفته» قفسه استدر  هاکلوچه«مانند  ی. اگر عبارتدهدیمقرار در کردار ما 

و برای مثال  - ردیگیمشود هم چنین به عنوان اصلی برای انجام کنش قرار 
در روبرو شدن با  را خواهم جست. هاآنزمانی که هوس کلوچه کردم در قفسه 

ی هم چون یک ناسازگار» قفسه خالی است«متناقضی مانند چنین باوری، ادعای 
با اطمینان از کلوچه  یوجوجست. دیآیمبرای آغاز طرح رفتاری من به شمار 

 .Sباشد.  یاژهیونیازمند آن است که باور من به آن دارای ارتباط منطقی 

Pinker, The Blank Slate (New York: Viking, 2002), p. 

33.  
در توصیف استدالل توسعه داده » مدل ذهنی«در اینجا و من  یهاگفتهمیان 

 .P. N. Johnson-Laird and R. M. Jشده وجود دارد که توسط 

Byrne, Deduction (Hillsdale, N.J.: Erlbaum, 1991), 

chaps. 5-6 مدل ذهنی ما از چیزها در جهان که کنماشاره. به هر حال باید 

 L. Rips, "Deductionکه باید کنند. بنگرید به  کنندیمبه صورتی رفتار 

and Cognition," in An Invitation to Cognitive Science: 

Thinking, ed. E. E. Smith and D. N. Osherson 

(Cambridge: MIT Press, 1995), 297-343, for doubts 

about whether a concept like AND could be learned 

at all.  
درباره مثال و نمونه بیندیشیم که اطمینان به کلماتی که داریم  میتوانیمالبته  -۱۷

سایه  تواندینمکسی . برای نمونه کندیمبا منطق متعارف تضاد و برخورد پیدا 

 جک بگذارد، در آن را بسته یهایخوراکجعبه در  یک پرتقال یهیساو  یک سیب
  آورد.سپس انتظار باشد در پایان روز سیب و پرتقال را از آن در 
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؛ درست همان شودیمویژگی دیگر باور به طور مستقیم از سرشت زبان ناشی  -۱۸
بالقوه بر زبان  تواندیمگونه که هیچ محدودیت در تعداد جمالتی که یک شخص 

همان گونه هم هیچ ) شودیمخوانده » مولد«آورد وجود ندارد (و از این نظر زبان 
درباره جهان بسازد.  تواندیممحدودیتی در تعداد باورهایی نیست که شخص 

من جغدی وجود ندارد هم چنین باور ندارم که  یگنجهچون من باور دارم که در 
  .ھمین طور تا بی نھایتدر آنجا دو تا جغد وجود ندارد یا سه تا ...

 ۱۱۱۰میان  یامرتبهاعتقاد دارند که ما دارای  شناسعصببیشتر دانشمندان  -۱۹
یا ارتباط با  پیوند ۴۱۰نورون هستیم و هر یک به طور میانگین دارای  ۱۲۱۰یا 

سیناپس تکی  ۱۶۱۰یا  ۱۵۱۰. در نتیجه ما شاید دارای سازدیمهمسایگان خود 
  هستیم. این یک عدد بزرگی است ولی با این حال بی نهایت نیست.

۲۰- Following N. Block, "The Mind as the Software of 

the Brain," in An Invitation to Cognitive Science: 

Thinking, ed. E. E. Smith and D. N. Osherson 

(Cambridge: MIT Press, 1995), 377-425. 
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۲۱- D. J. Simons et al., "Evidence for Preserved 

Representations in Change Blindness," 

Consciousness and Cognition 11, no. 1 (2002): 78-

97; M. Niemeier et al., "A Bayesian Approach to 

Change Blindness," Annals of the New York 

Academy of Sciences 956 (2002): 474-75 [abstract].  
۲۲- R. Kurzweil, The Age of Spiritual Machines (New 

York: Penguin, 1999).  
را در نظر بگیرید. این طور نیست که تنها  ۲+۲=  ۴یک باور ریاضی مانند  -۲۳

هر  دربرای ما به این عبارت باور داشته باشند؛ این باور  هاانسانبسیاری از 
که ما آن را در مناسبتی  رسدینم. به نظر دیآیماز پیش درست به نظر  یالحظه

گویا به لطف این باورهای ابتدایی است که ما باورها و اصول لکه ساخته باشیم، ب
چه  ۸۶۵۷۶۲+  ۲=  ۸۶۵۷۶۴. ولی در باره اعتقادی مانند میکنیمدیگر را بنا 

و آن  میاهنکردگفت؟ بیشتر ما پیش از این هرگز چنین جمعی را بررسی  توانیم
یمدر انجام چنین کاری . افزون میریپذیمآن را را تنها بر اساس قانون حساب 

عمل کنیم. آیا هیچ تفاوتی میان این دو  ۲+۲=  ۴درست مانند عبارت  میتوان
از جنبه پدیدارشناسی بدون شک چنین است. برای اصل ریاضی وجود دارد؟ 

 یهاجمعبه سادگی از حاصل  توانینمنمونه شما توجه خواهید داشت که 
 با چھار دو به عالوه دو برابراندیشید) در حالی که  هاآنسخن گفت (یا درباره  تربزرگ

تا زمانی که از جنبه الزام شناختی  هرحالبه .شودیمبه در ذهن پدیدار  درنگیب
» درست«نگاه کنیم چنین باورهایی به طور هم ارز و برابر  مسئلهبخواهیم به این 

 میشویمهر گاه از روی پلی عبور کرده یا سوار هواپیما در واقع همه ما  هستند.
 ترکمراین (و بناب تردهیچیپبسیار  یهاعبارتاعتبارسنجی زندگی خود را به برای 

که عملیاتی دست کم بیشتر ما باور داریم  .میاندازیمریاضی به خطر  آشکار)
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دد بزرگ مانند جمع حافظ حقیقت است به صورتی که بارها و بارها با هر ع
ش ولی پاسخی به این پرسدلخواهی تکرار شده و باز هم به نتیجه درست برسد. 

هر بار  ۲+۲=  ۴ بفهمیم که باور ما از عبارت میتوانیمکه چگونه  شودینمداده 
 میدانیمبه عبارت دیگر چگونه  ؟شودینمدرست  از نو میبریمکه آن را به کار 

ترازو به نفع ساخته  یکفهبه آن باور داریم؟ اگر از نظر شخص  از پیشکه ما 
یمساخته با چه پس باید بپرسیم  کندیمشدن هر بار این باور و اعتقاد سنگینی 

که شخصی بتواند بداند  رسدیم! با قانون جمع؟ گویا این مشکوک به نظر شود
باور داشته  ۲+۲=  ۴از قبل به  نکهیامگر  کندیمکه او جمع را به درستی عمل 

از قاد با این اعتگویا هیچ شکی در این نیست که شما امروز بامداد باشد. باری 
ابر ھزار و ھفتصد و شصت و دو به عالوه دو بر وپنجشصتو  صدھشتکه  خواب برخیزید

این باور  نکهیا. برای شودیم وچھارشصتو  صدھفتھزار و  وپنجشصتو  صدھشتبا 
 ۲+۲=  ۴ حاضر بر اساس باور قبلی یلحظهبه راستی در مغز شما باشد باید در 

ساخته شود. روشن است که بسیاری از باورها به این صورت است. در واقع نباید 
به بسیاری از اعتقاداتی که درباره جهان داریم باور داشته باشیم مگر بگوییم که 

  باور داریم.

 D. T. Gilbert et al., "Unbelieving theبنگرید به 

Unbelievable: Some Problems in the Rejection of 

False Information," journal of Personality and Social 

Psychology 59 (1990): 601-13; D. T. Gilbert, "How 

Mental Systems Believe," American Psychologist 

46, no. 2 (1991): 107-19.  
یی که به طور اتفاقی درست است آگاهی که چرا باورها دهدیماین گفته توضیح 

خیلی وقت  ١حتا زمانی که توجیه شوند. همان گونه که ادموند گینه سازدینمرا 

                                                 
1. Edmund Gettier 
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پیش گفته ما شاید باور داشته باشیم که چیزی درست است (برای مثال من شاید 
ا شاید به خاطر دلیل خوبی بامداد است)، م ۱۲:۳۱گمان کنم که ساعت دقیق 

 آن یهاعقربهکه  نگرمیمبه آن باور داشته باشیم (من هم اکنون به ساعتی 
(به راستی  باشد) و این اعتقاد شاید هم درست دهدیمبامداد را نشان  ۱۲:۳۱
حالتی از آگاهی درباره جهان باشد  تواندینمبامداد باشد) ولی این  ۱۲:۳۱ساعت 

(زیرا در مثال کنونی بعید نیست که ساعت خراب بوده و شاید زمان را به طور 
اف فلسفی بسیار برای اکتش یهاظرافتدر حالی که  اتفاقی درست نشان دهد).

واقعیت اصلی این است که باورهای ما برای نمایشگر حقیقی در اینجا وجود دارد 
  بایستی در ارتباطی درست با جهان واقع باشند.بودن از جهان 

 هانیا یهمه: از آورندیبرمسر  یشناسشناخت یهاپرسشدر اینجا ناگهان گویی 
سته داشته باشیم؟ ب جهانگذشته چگونه برای ما امکان دارد که آگاهی درستی از 

را تفسیر کند، » جهان«و » حقیقت«به اینکه چگونه شخص کلماتی مانند 
ه پیچیده یا پیش پاافتاد یادکنندهینومبه طور  تواندیماز این دست  یهاپرسش

 برای هدف تیاهمکمبه نظر برسد. همان گونه که مشخص خواهد شد دیدگاهی 
باشد در اصطالح  خواهدیم. واقعیت هر چه رساندیمبسنده بهره  اندازهبهکنونی 

غیر قابل انکاری را بروز خواهد داد. بدون  یهاقاعدهنهایی جهان مورد تجربه ما 
نشان از  هاآنمختلفی هستند و برخی از  یهاگونهدارای  هاقاعدهشک این 

تفاوتی میان . دهندیمپیوندی قانونمند میان رویدادهای مشخصی را ارائه 
خالی و کنار هم گذاشتن وجود دارد تا ما ظن و گمان علیت به آن پیدا  ھمبستگی
ان گونه که دیوید هیوم فیلسوف اسکاتلندی در سخن مشهوری بیان کنیم. هم

زیرا در این جهان ما هرگز به  گرددیم، این موضوع مایه چیستانی جالب کرده
. به طور دقیق چه میاافتهیمعناداری  یهایهمبستگتنها  میانکردهدلیلی برخورد 

که ما برویم به سوی بستن قدرت علیت به برخی از  شودیمچیزی مایه آن 
از رویدادها را از آن محروم کنیم، رویدادهای مشخص درحالی که شماری دیگری 
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 See M. Wu and(بنگرید به  است. زیانگبحثهنوز هم بسته نشده و 

P. W. Cheng, "Why Causation Need Not Follow from 

Statistical Association: Boundary Conditions for the 

Evaluation of Generative and Preventative Causal 

Powers," Psychological Science 10 [1999]: 92-97 .( و
با این حال هنگامی که باورهای خویش درباره جهان را سر و سامان داده و هنگامی 

 ارزش هاآنازی به اندازه که این باورها آغاز به هدایت کردار ما کردند گویا هیچ ر
یممشخصی (چیزهایی که ما گمان  یهاقاعدهکه  شودیمنگرانی ندارد. این طور 

به خوبی در  شودیمزمانی که به عنوان راهنمای کردار برگزیده علی است)  میکن
 یهادهیپد، هایهمبستگرویدادهای دیگر (تنها  ؛ردیگیمخدمت آماج ما قرار 

 یزدگشگفتاست در خدمت آماج ما نیست.  مندقاعدهمتعاقب) که همان طور 
قوانین علیت هدایت کرده و هم چنین به  در اینجا به سادگی به ارزیابی دوباره

. نیازی نیست تا با هیوم کشتی بگیریم تا بدانیم انجامدیمتشکیل باورهای جدید 
نیاز  هم چنیننه دود؛  میبگردبهتر است تا به دنبال آتش  میخواهیمکه اگر گرما 

ضروری به کار رفته برای داوری و قضاوت درباره علیت قواعد  یهمهنداریم تا 
ست الف علت ب است ولی پ نی نکهیامنطقی و عملی باور به  ریتأثرا بدانیم تا 

مانی که دریافتیم به چیزی باور داریم (به هر دلیل خوب یا بد)، را ارزیابی کنیم. ز
به سوی اصالح ناسازگاری در این زمینه هر جا که آن را  رودیمگفتار و کردار ما 

  بیابیم.

 :H. Benson, with M. Stark, Timeless Healingبنگرید به  -۲۷

The Power and Biology of Belief (New York: 

Scribner, 1996).  
اسر اثر مقدس بجا مانده در سر نیترگرفتهکفن مسیح شاید مورد تکریم قرار  -۲۸

 یاارچهپقلمرو مسیحیت باشد زیرا مردم چنین اعتقاد دارند که این درست همان 
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 ۱۹۸۸خورشیدی ( ۱۳۶۷. در سال انددهیچیپکه هنگام دفن پیکر عیسا را در آن 
ه یک مطالع رکربن د ینگارخیتارآن با اجازه داد تا بخش کوچکی از میالدی) 

 Oxfordناشناس از سوی موزه انگلیس توسط سه آزمایشگاه مستقل (

University, University of Arizona, and the Federal 

Institute of Technology in Zurich مورد آزمایش قرار گیرد. هر (
سه آزمایشگاه نتیجه گرفتند که پارچه یک سند جعلی مربوط به قرون وسطی با 

  میالدی است. ۱۳۹۰تا  ۱۲۶۰ یهاسالقدمتی میان 

۲۹- O. Friedrich, The End of the World: A History (New 

York: Coward, McCann & Geoghegan, 1982), 122-

24.  

 The Profession of Faith of the Romanنقل قول برگرفته از  -۳۰

Catholic Church.  
عصبی و رفتاری داشته که آشکار است و آشکارا مسئله  یهاهیپااین اعتقاد  -۳۱

. گفته خواهد شد که جانوران رده پایین دارای رفتار شودیموراثت ژنتیکی مطرح 
  پرت شدن از صخره نیستند.

۳۲- K. Popper, The Logic of Scientific Discovery (1959; 

reprint, London: Routledge, 1972), and Objective 

Knowledge (1972; reprint, Oxford: Clarendon Press, 

1995).  

۳۳- T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions 

(1962; reprint, Chicago: Univ. of Chicago Press, 

1970).  
هم کوهن و هم پوپر چیزهای سودمند و جالبی برای گفتن درباره فلسفه دانش  -۳۴

بررسی چگونه بودن ما در راه داشته و هم چنین برای دشواری و مشکالتی که 
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 راتیتأثیکی از نیز سخنان سودمند و خوبی دارند ولی  میشویمجهان با آن روبرو 
رشد  سببرا نخوانده،  هاآن یهانوشتهکسانی که به ویژه بر روی  هاآنکار 
این میدان شده است. با وجود مشکالت و  گستره در دارخنده یهاشهیاند

از  ییهادرجهاندیشید  هاآنکه باید درباره  درست شناختی یهایدشوار
به وسیله هر شخص عاقلی پذیرفته  تواندیمخردمندی و تعادل وجود دارد که 

  ادعاهای دانشیک بر یک اساس نیستند. یهمهشود. 

۳۵- B. Russell, Why I Am Not a Christian, ed. P. 

Edwards (New York: Simon and Schuster 1957), 35.  
۳۶- J. Glover, Humanity: A Moral History of the 

Twentieth Century (New Haven: Yale Univ. Press, 

1999), strikes the same note. See also A. N. 

Yakovlev, A Century of Violence in Soviet Russia 

(New Haven: Yale Univ. Press, 2002).  
  
  

  در زیر سایه خدا - ۳

: دستان شخص زندانی از پشت شودیمدرباره مچ کشی، به این صورت انجام « -۱
و سپس او را به باال کشیده تا سرش  شودیمبه پای وی بسته  ییهاوزنهبسته و 

نگینی که با س داشتهنگهبه قرقره برسد. شخص را برای مدتی در این وضعیت 
مفاصل و اعضای وی به طور مرگباری کشیده  یهمهبسته شده به پاها  یهاوزنه

و ناگهان با یک حرکت تند شل کردن ریسمان او را پایین آورده ولی اجازه  شودیم
زمین خوردن را نداده که با این تکان وحشتناک دستان و پاهای او از جا در رفته 

؛ تکان و شوکی که از ایست ناگهانی چشدیمو بدین وسیله شدیدترین درد را 
ی او بسته شده کل بدن را به که به پا ییهاوزنهو  شودیمافتادن به شخص وارد 
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 .John Marchant, cited in J.» کشدیمطور شدید و دردآوری 

Swain, The Pleasures of the Torture Chamber (New 

York: Dorset Press, 1931), 169.  
  .۱۷۸و  ۱۷۴-۷۵منبع پیشین برگه  -۲

۳- See Swain, Pleasures; O. Friedrich, The End of the 

World: A History (New York: Coward, McCann & 

Geoghegan, 1982); and L. George, Crimes of 

Perception: An Encyclopedia of Heresies and 

Heretics (New York: Paragon House, 1995).  
برای اشاره روشن و صریح به ارتداد در انجیل و نارواداری طبیعی افراد با ایمان  -۴

 .Cor. 11:19; Gal. 5:20; 2 Petبنگرید به  شانیرانددگنسبت به 

2:1; Rom. 16:17; 1 Cor. 1:10, 3:3, 14:33; Phil. 4:2; 

and Jude 19.  
 ۹۱۵را به یادآوریم که در سال  ندلیت امیلیوتنها کافی است تا سرنوشت  -۵

  :است دادهرخمیالدی) پس از نشر انجیل به زبان انگلیسی  ۱۵۳۶خورشیدی (
  

وی پس از آن به خیال در امان بودن در آنتروپ ساکن گردید. به هر حال 
[هنری هشتم، با خلق و شاه خویش  پافشاریوی سنگینی جسارت خویش و 

] را دست کم گرفته بود. با پافشاری هنری برای شانزده ما در مؤمنانهخوی 
 و ، نزدیک بروکسل زندانی گشت، به جرم ارتداد محاکمه شدلووردیوقلعه 

وی  یجنازه خفه شد. ١پس از محکومیت در حضور مردم به وسیله گارورت
در حالی که به تیرکی بسته شده بود آتش زده شد تا عبرتی برای کسانی باشد 

  که شاید با حماقت وی به بیراهه بروند.

                                                 
1. Garrote يقه فلزی گرد گردن محکوم بسته شده و با تنگ کردن آن محکوم را خفه میکردند 
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 W. Manchester, A World Lit Only by Fire: Theبنگرید به 

Medieval Mind and the Renaissance (Boston: Little, 

Brown, 1992), 204.  
که دست کم دو شاهد باید باشد که برای جرم  دیگویمآسمانی  یهاکتابباری  -۶

باید کسانی باشند که  هاآنشهادت داده و » پرستش خدایان دیگر«متهم به 
) تفتیش ۱۷:۶- ۷(کتاب تثنیه ( کنندیمرا به مرتد پرتاب  هاسنگنخستین 

  .گرفتیماید به ناچار به دلیل کارایی هم که شده بود این معیار را آسان عق
  .۵:۱۸انجیل متا  -۷

۸- Friedrich, End of the World, 70. 

درست است فرانسیسکان ها زیر بار مسئولیت خود هستند. همانگونه که راسل  -۹

 :A History of Western Philosophy (New Yorkدر 

Simon and Schuster, 1945), 450 :گفته است  
  

اگر شیطان وجود داشته باشد، آخر و عاقبت نظامی که حضرت فرانسیس بنا گذاشت 
جانشین بعدی این حضرت به موجب باالترین خشنودی برای وی خواهد شد. 

فرقه یعنی برادر الیاس، در ناز و نعمت غلت خورده و به طور کامل  سیرئعنوان 
گ در سال بعدی مر ها فرانسیسکنکنار گذاشت. شاهکار  زندگانی فقیرانه را

ونین تلخ و خ یهاجنگدر  هاگروهبانتقویت و سربازگیری فرقه بنیادگذار این 
هفت سال پس از مرگ وی در چندین کشور تفتیش  بود. ٢و غیبلنیزها ١گوالف ها

اقلیت . یک شدیماداره  ها فرانسیسکنعقاید بنیادگذاری شد که بیشتر از سوی 
وی را ادامه دادند؛  یهاآموزه) صادقانه Spiritualها (کوچک به نام اسپیریتچوال

 هانساناتوسط تفتیش عقاید سوزانده شدند. این  به عنوان مرتد هاآنبسیاری از 

                                                 
1. Guelfs 

2. Ghibellines 
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بر این اعتقاد بودند که رسوالن و مسیح هیچ اموالی نداشته و حتا هیچ پوشاکی 
میالدی) پاپ ژان بیست و دوم  ۱۳۲۳خورشیدی ( ۷۰۲؛ در سال دندیپوشینم

 داد. نتیجه خالص زندگانی حضرت فرانسیسکفرآمیز بودن این دیدگاه به  افتو
و  مراتبسلسهتنها به راه افتادن یک فرقه گمراه و ثروتمند دیگر برای تقویت 

کسانی بود که آزاداندیشیدن و اخالق  یهمهآسان شدن تعقیب و دستگیری 
اهداف و شخصیت وی غیرممکن است که نتیجه  اندازچشمسرآمد بودند. از 

  را تصور کرد. یترتلخ زیآمطعنه

۱۰- Friedrich, End of the World, 74.  
  .۹۶منبع پیشین برگه،  -۱۱
و متا  ۱۵:۶آیه باال در انجیل یوحنا  یهاقولنقل عیسا را با یهاآموزهبیشتر  -۱۲

که آمده صلح در زمین برقرار کنیم:  دیشیندین«-مقایسه کنید  ۱۰:۳۴ هاهیآ
برای شرح شیوای چشمگیری از » برای صلح نیامدم بلکه شمشیری آوردم.

 Burr'sآسمانی من کتاب  یهاکتابناسازگاری و تناقض در 

Selfcontradictions of the Bible )۱۸۶۰(  در  .کنمیمرا پیشنهاد
را مطرح کرده که  -الهیاتی، اخالقی، تاریخی و نظری –گزاره  ۱۴۴این کتاب بور 

 شودیمبه صورت زیر رد شده است: خدا دیده  یتزهایآنتو  هاتناقضهمگی با 
 صدای وی را شنید؛ توانینمدید و  توانینم/ خدا را رسدیمو کالمش به گوش 

/خدا همه جا نیست و همه شنودیمو  ندیبیمخدا همه جا هست و همه چیز را 
؛ خدا مقدرکننده شر است/خدا مقدرکننده شر نیست؛ شنودینمو  ندیبینمچیز را 

زنا حرام است/زنا حرام نیست؛ پدر یوسف، شوهر مریم یعقوب بوده/ پدر شوهر 
مریم هیل بوده؛ عیسا در نوزادی به مصر برده شده/ عیسا هنگام نوزادی به مصر 

انی که عیسا به جلیله رفت یوحنا در زندان بود/هنگام رفتن عیسا برده نشده؛ زم
یسا ع به جلیله یوحنا در زندان نبود؛ عیسا در ساعت سوم به صلیب کشیده شد/

در ساعت ششم به صلیب کشیده شد؛ عیسا با خدا برابر است/عیسا با خدا برابر 
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یض ف نیست؛ ممکن نیست که برکت الهی پس از فیض دادن برگردد/برگشت
در تورات  هاگزارهاین  یهمهبرای  -الهی پس از برکت یافتن ممکن است؛ و غیره

ور ط مقدس به یهاکتابشده است. بسیاری از بندهای آمده در  تأکیدیا انجیل 
درستی یکی را در نظر  توانینمبی برو و برگردی نشان دهنده تناقض بوده (یعنی 

نقص  برای یتربزرگشاید هیچ مدرک  داشت مگر اینکه یکی دیگر را رد کرد).
لی داخ یهاتناقضآسمانی غیر از واقعیتی، الهی یا مادی، مانند این  یهاکتاب

آورد. البته زمانی که ایمان آغاز شد چیرگی حماقت چنان است که حتا 
روشن شاید به عنوان توبیخ الهی برای نقص و کژی منطق مادی  یهاتناقض

نها با یک جمله در را بر روی خرد و منطق بسته است: دیده شود. مارتین لوتر ت
ازی خدا گویا از ب» خدا تنها یک چشم به ماده دارد و آن با کلمات بسته نیست.«

  .بردیمتنیس بدون تور لذت 
یموستین یک سادیسم واقعی نبوده است. وی این درست است که آگ -۱۳

ندان ن روی سنگ، نه با سوزکشید«که کافران را نباید امتحان کرد با  دهیشیاند
وب را با چ هاآنآهنی ولی باید  یهاخیسبا  هاآنبا آتش یا پاره کردن گوشت  هاآن

 P. Johnson, A History of Christianity (Newبنگرید به » زد.

York: Simon and Schuster, 1976), 116-17.  

۱۴- Voltaire, "Inquisition," Philosophical Dictionary, ed 

and trans. T. Besterman (London: Penguin Books, 

1972), 256.  

۱۵- From The Percy Anecdotes, cited in Swain, 

Pleasures, 181.  

۱۶- Manchester, A World Lit Only by Fire, 190-93.  
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۱۷- W. Durant, The Age of Faith (1950; reprint, 

Norwalk, Conn.: Easton Press, 1992), 784.  
هنگامی که مسیحیان اقلیت کوچکی بودند از سوی غیر مسیحیان رومی به  -۱۸

اتهام همانندی روبرو بودند. در واقع در ذهنیت مسیحیان نقاط مشترک بسیاری 
میان یهودیان و جادوگران وجود داشت. یهودیان پیوسته متهم به جادوگری شده 

جادویی اغلب (به ویژه) به سیلمان و منابع گوناگون کاباالیی نسبت  یهانوشتهو 
  .شدیمداده 

۱۹- R. Briggs, Witches and Neighbors: The Social and 

Cultural Context of European Witchcraft (New York: 

Viking, 1996), 8,  این موضوع گفته شود:باید  
  

 یانهافسجادوگری یک  یافرقه یهاجنبشو  ستینیفم ترگسترده یدامنهدر 
میلیون زن به عنوان جادوگر در  ۹به این نتیجه که  به راه افتاده بود کنندهقانع

ز . این یک تخمین بیش ایکشنسلاروپا سوزانده شدند؛ جنس کشی به جای 
یمبرابر است چون برآوردهای منطقی امروزی این گمان را پیش  ۲۰۰حد تا 

 ۱۱۲۹تا  ۸۲۹ یهاسالهزار دادگاهی که در بین  ۱۰۰که شاید  کشد
هزار  ۵۰هزار تا  ۴۰میالدی) برپا شده چیزی بین  ۱۷۵۰تا  ۱۴۵۰خورشیدی (

  .دادندیمرا مردان تشکیل  هاآندرصد  ۲۵تا  ۲۰حکم اعدام صادر شده که 
یم نشان یترمیمالاین ارزیابی دوباره ترس و بی دادگری این دوره را به صورتی 

. حتا خواندن ماجرای دادگاه جادوگری سالیم که نتیجه آن به دار آویختن دهد
کردن  رپبا شر گویا بی نهایتی باید روبرو شود که گرایش به  نوزده تن شد» تنها«

  درک ما از جهان دارد. خألو نیستی 
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۲۰- C. Mackay, Extraordinary Popular Delusions and 

the Madness of Crowds (1841; reprint, New York: 

Barnes & Noble, 1993), 529.  

۲۱- R. Rhodes, Deadly Feasts: Tracking the Secrets of 

a Terrifying New Plague (New York: Simon and 

Schuster, 1997), 78.  
، خواه در گذشته کردهیم یخوارآدمکه به طور منظم  ییهاانساندرباره  -۲۲

 cannibalism" in The"وجود دارد (بنگرید به مدخل  ییهاشک

Oxford Companion to the Body زدود شود  هاشک). اگر باید این
یک توضیح جایگزین برای کورو باید پیدا شود. ولی الزم به گفتن نیست که در 

ر به نظر به ه یخوارآدمجادوگری جا نداشته است. گفتگوهای پژوهشی درباره 
 ییقایرآفگسترده در شبه نظامیان جدید  مدارکبا توجه به  دیآیمردنی حال باورنک

در کشورهایی مانند کنگو، اوگاندا، لیبی، آنگوال و جاهای دیگر. در چنین 
انسان را در  تواندیممانند خوردن اندام دشمن  –کشورهایی باورهای جادوگرانه 

 D. Bergner, "The. بنگرید به رواج بسیار دارد -برابر گلوله ایمن سازد

Most Unconventional Weapon," New York Times 

Magazine, March 26, 2003, pp. 48-53.  

۲۳- Friedrich Spee (1631), cited in Johnson, History of 

Christianity, 311.  

۲۴- Mackay, Delusions, 540-41.  

۲۵- B. Russell, Religion and Science (1935; reprint, 

Oxford: Oxford Univ. Press, 1997), 95.  

۲۶- Mackay, Delusions, 525-26.  
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۲۷- "Anti-Semitism" مانند اصطالح ",Aryan ",از حوزه  مسمایبنام  کی

 ,Semitic (derived from Shemاست.  یسده نوزدهم آلمان علمشبه

one of Noah's three sons) "designated a group of 

cognate languages that included Hebrew, Arabic, 

Aramaic, Babylonian, Assyrian and Ethiopic, not an 

ethnic or racial group." See R. S. Wistrich, Anti-

Semitism: The Longest Hatred (New York: 

Schocken Books, 1991), xvi. "Anti-Semitism" should 

therefore denote a hatred of Arabs as well, which it 

does not. Despite its mistaken roots, "anti-Semitism" 

has become the only acceptable term for the hatred 

of Jews.  

۲۸- D. J. Wakin, "Anti-Semitic 'Elders of Zion' Gets New 

Life on Egypt TV,"New York Times, Oct. 26, 2002. 

This spurious document is actually cited in the 

founding covenant of Hamas. See J. I. Kertzer, "The 

Modern Use of Ancient Lies," New York Times, May 

9, 2002.  

۲۹- E. Goldberg, The Executive Brain: Frontal Lobes 

and the Civilized Mind (Oxford: Oxford Univ. Press, 

2001).  
است. یهودیان  ینظامشبه یگریافراطگفته شد که یهود بسیار کمتر سرچشمه  -۳۰

 گرایش به جداسازی هویت خود با زمینه باورهای خویش درباره خدا را ندارند.
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ین چن باور به خدا. بدونیهودی را به جا آورد  یهاسنتبرای مثال امکان دارد که 
  گفت. توانینمچیزی درباره مسیحیت و اسالم 

۳۱- See B. M. Metzger and M. D. Coogan, eds., The 

Oxford Companion to the Bible (Oxford: Oxford 

Univ. Press, 1993), 789-90, and A. N. Wilson, Jesus: 

A Life (New York: W. W. Norton, 1992), 79. Many 

other uncouth pairings have been pointed out: Matt. 

2:3-5 and Micah 5:2; Matt. 2:16-18 and Jer. 

31:15/Gen. 35:19; Matt. 8:18 and Isa. 53:4; Matt. 

12:18 and Isa. 42:1-4; Matt. 13:35 and Ps. 78:2; 

Matt. 21:5k and Zech. 9:9/Isa. 62:11. Matt. 27:9-10 

claims to fulfill a saying that it erroneously attributes 

to Jeremiah, which actually appears in Zech. 

11:12—providing further evidence of the text's 

"inerrancy".  

۳۲- The stigma attached to illegitimacy among Jews in 

the first century CE was considerable. See S. 

Mitchell, The Gospel According to Jesus (New York: 

HarperCollins, 1991).  

۳۳- See ibid., 78, and J. Pelikan, Jesus through the 

Centuries (New York: Harper and Row, 1987), 80.  

۳۴- B. Pascal, Pensées, trans. A. J. Krailsheimer 

(Baltimore: Penguin Books, 1966), sec. 189.  
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 قابل تحقیرترین مثال: گمراهی پاسکال، که«نیچه حق داشته زمانی که نوشته  -۳۵
به دلیل گناه نخست آدم و حوا به فساد خرد خود باور داشت زمانی که فقط به 

 The Portable( »بود شدهمنحرفوسیله مسیحیت مورد اعتقادش 

Nietzsche, trans. W. Kaufmann [New York: Viking, 

خورشیدی  ۱۰۳۳آذر  ۲درست است که پاسکال در شب  ).572 ,[1954
مبهوت  یشیاندژرفداشته که برای وی  یاتجربه )میالدی ۱۶۵۴نوامبر  ۲۳(

که وی را به طور کامل به طرف عیسامسیح کشانده  یاتجربه –کننده بوده است 
ولی برای من بدیهی است که چنین  دانمیمرا  ییهاتجربهاست. من نیروی چنین 

 یهاهشیاندنسبت به  نیستدر انحصار کامل مسیحیان مخلص  ییهاتجربه
از هر نوعی در سراسر  انیگراجان، مسلمان، یهودی و سمیبودائخصوصی. هندو، 

اید . پاسکال بسیار باهوش و فرهیخته بوده و باندداشتهرا  ییهاتجربهتاریخ چنین 
 تنا)(یا به عمد اع دییتأرا  یمقدسخشکهاحمق ساختن  ؛ ولی اثردانستهیما این ر

  نکرده است.
مسیحیان زن ماکسیمیان «ستمکار گرفتند:  یهایرومانتقام خویش را از  هاآن -۳۶

خویشاوندان وی را کشتند. در مصر و  یهمهانداخته و رودخانه عاصی را به 
که به شدت با مسیحیان رویارویی کرده را مجریان قانون  یهمه هاآنفلسطین 

 را پس از مرگ وی که زیر پوشش پناهندگی به شهر انیوکلتیدکشتند. زن و دختر 

 ,Voltaire »را به دریا انداختند. هاآنرفته شناسایی کرده و پیکرهای  کیسالون

"Christianity," Philosophical Dictionary, 137.  

۳۷- Wistrich, Anti-Semitism, 19-20.  

۳۸- Augustine (The City of God, XVIII, 46):  
  

Therefore, when they do not believe our Scriptures, their own, which they 
blindly read, are fulfilled in them, lest perchance any one should say that the 
Christians have forged these prophecies about Christ which are quoted 
under the name of the sibyl, or of others, if such there be, who do not belong 
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to the Jewish people. For us, indeed, those suffice which are quoted from 
the books of our enemies, to whom we make our acknowledgment, on 
account of this testimony which, in spite of themselves, they contribute by 
their possession of these books, while they themselves are dispersed 
among all nations, wherever the Church of Christ is spread abroad. For a 
prophecy about this thing was sent before in the Psalms, which they also 
read, where it is written, "My God, His mercy shall prevent me. My God hath 
shown me concerning mine enemies, that Thou shalt not slay them, lest 
they should at last forget Thy law: disperse them in Thy might" [Ps. 69:10-
11]. Therefore God has shown the Church in her enemies the Jews the 
grace of His compassion, since, as saith the apostle, "their offense is the 
salvation of the Gentiles" [Rom. 11:11]. And therefore He has not slain them, 
that is, He has not let the knowledge that they are Jews be lost in them, 
although they have been conquered by the Romans, lest they should forget 
the law of God, and their testimony should be of no avail in this matter of 
which we treat. But it was not enough that he should say, "Slay them not, 
lest they should at last forget Thy law," unless he has also added, "Disperse 
them"; because if they had only been in their own land with that testimony 
of the Scriptures, and everywhere, certainly the Church which is everywhere 
could not have had them as witnesses among all nations to the prophecies 

which were sent before concerning Christ. 
  

۳۹- See J. Trachtenberg, The Devil and the Jews: The 

Medieval Conception of the Jew and Its Relation to 

Modern Anti-Semitism (1943; reprint, Philadelphia: 

Jewish Publication Society, 1983), 153.  
  ۱۴۰منبع پیشین برگ  -۴۰
استحاله گویا  یآموزه. پروتستان با سست کردن باور به ۱۱۴پیشین برگ  -۴۱

در دوره تفرقه مذهبی در سده شانزدهم  رونیابیحرمتی را کم اهمیت ساخت. از 
  جا باز کرد.» جادوگر«به عنوان  میالدی بود که آزار به دالیل مذهبی یهودیان

 کنندیمچاپ  ییهامقالهمصری االخبار و روزنامه سعودی الریاض  یروزنامه -۴۲
ه نام طالس وزیر دفاع سوریه کتابی ب یمصطف افترای خون است. دکنندهییتأکه 

نوشته و یهودیان را متهم به داشتن مراسم قتل نموده است.  ١خمیرمایه صهیون
که امروزه  گرددیبرممیالدی  ۱۹۳۰درباره این موضوع به دهه  تبلیغات نازی

                                                 
1. The Matzoh of Zion 
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 Kertzer, "Modernبنگرید به  شودیمدیده  انیگرااسالم یهاتیسادر 

Use".  

۴۳- Cited in J. Glover, Humanity: A Moral History of the 

Twentieth Century (New Haven: Yale Univ. Press, 

1999), 328.  
  ۳۶۰ -۶۱پیشین منبع  -۴۴

۴۵- D. J. Goldhagen, Hitler's Willing Executioners: 

Ordinary Germans and the Holocaust (New York: 

Alfred A. Knopf, 1996), 28-48.  

۴۶- Kertzer, "Modern Use".  
که وحشت حقیقی هولوکاست سوای  شودیمروز به روز این ادعا بیشتر باب  -۴۷

 یشناسبیآسنشانگر  نیو بنابراه که تجلی خرد و منطق بوده ابعاد آن، این بود
برآمده از سنت روشنگری عرب است. بسیاری از پژوهشگران حقیقت این ادعا 

 یبوروکراسانکار نماید که فناوری،  تواندینمزیرا هیچ کسی  –را بدیهی فرض کرده 
 ساخت. رایش سوم را فراهم طلبانهجاه یکشنسلو سیستم اندیشه ریاستی امکان 

 روی«رمانتیک! پنهان در این موضوع این هست که خرد و منطق دارای یک  تز
بوده و بنابراین پناهگاهی برای پاسداری از شادی انسانی نیست. درک » تاریک

و انفجار دو  هایآلماننادرستی از موقعیت. هولوکاست نشانگر اوج قبیله گرایی 
است. هولوکاست هیچ ارتباطی با خرد و منطق ندارد.  مسیحیانبغض هزار سال 

روی « کوبدیمبا تلسکوپ محکم بر سر اطرافیانش  یاشامپانزههنگامی که 

 ,K. Wilber, Sex, Ecology(. گرددیمخرد و منطق آشکار » تاریک

Spirituality [Boston: Shambhala, 1995], 663-64, 

makes the same point(.  
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M. Gilbert, The Holocaust: A History of the Jews of 

Europe during the Second World War (New York: 

Henry Holt, 1985), 22. 

 .نیشیمنبع پ -۴۹

۵۰- Quoted in G. Wills, "Before the Holocaust," New 

York Times Book Review, Sept. 23, 2001.  

۵۱- Quoted in Goldhagen, Hitler's Willing Executioners, 

سقف ا فتواالبته حکم مذهبی یهودستیزی محدود به آلمان نیست. به  .106
آمده در یک نامه ، ١ندورومی لهستان آگوست کاردینال هلکاتولیک اعظم مذهب 

تا زمانی «ه کنید: توجمیالدی)  ۱۹۳۶خورشیدی ( ۱۳۱۵رسمی مذهبی در سال 
این واقعیت است که یهودیان  که یهودی هست مشکل یهودیان نیز هست.

مخالف مذهب کاتولیک رومی بوده، آزادی اندیشیدن را ترویج کرده و پیشگام 
بدون شک یهودیان افرادی بدون خدایی، بلشویسم و خرابکاری هستند.... 

 ریأثتمتقلب، رباخوار و قواد هستند. این یک واقعیت است که جوانان یهودی 

 J. Carroll, "Theهمان طور که  .گذارندیممنفی بر روی جوانان لهستانی 

Silence," New Yorker, April 7, 1997,  اشنامههلوند در «گفته 
مواظب بوده تا قتل یهودیان را عادالنه نداند ولی چندان آسان نیست که ببینیم 
یهودستیزی از این نوع در بخش رهبری کاتولیک در لهستان پیوندی با پیامدهای 

این هزاره یهودستیزی از این دست از  هادههو  هاسدهدر گذر  د.پیش آمده ندار
  »سوی رهبران مسیحی چندان هم غیرمعمول نبوده است.

                                                 
1. August Cardinal Hlond 
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۵۲- G. Lewy, The Catholic Church and Nazi Germany 

(New York: McGraw-Hill, 1964), 282, quoted in 

Goldhagen, Hitler's Willing Executioners, n o.  

۵۳- Cited in L. George, Crimes of Perception: An 

Encyclopedia of Heresies and Heretics (New York: 

Paragon House, 1995), 211.  

۵۴- Pope John Paul II, Crossing the Threshold of Hope 

(New York: Alfred A. Knopf, 1994), 10.  این کتاب به راستی
وری و کوتاه بینی است. این کتاب در هر خطش یک شاهکار سفسطه، بهانه آ

علیرغم ارجاعات عالمانه به  کندیمکمابیش نظریه مرا را اثبات 

Wittgenstein, Feuerbach, and Ricoeur.  

۵۵- M. Aarons and J. Loftus, Unholy Trinity: The 

Vatican, the Nazis, and the Swiss Banks, rev. ed. 

(New York: St. Martin's Griffin, 1998); G. Sereny, 

Into That Darkness: An Examination of Conscience 

(New York: Vintage, 1974).  

  .Sereny, Into That Darkness, 318بنگرید به  -۵۶

  .e.g., Glover, Humanity, chap. 40بنگرید به  -۵۷
  
  

  مشکل اسالم -۴

طقی، من -دیدیم این پیامد مستقیم معنای باور داشتن ۲همان طور که در بخش  -۱
به این است که اصول عقاید ما در واقع نشانگر شیوه کار جهان  -روانی و کرداری
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ا دینی (یا معنویت ی یهاگزارهکه شخص اعتقاد پیدا کرد که  یالحظهاست. در 
، شخص ناچار است دیگویماخالق) به هر صورتی چیزی درباره جهان مادی 

رد. چنین بگی تصمیم هاآندرباره کم یا بیش دقیق، قابل درک یا سودمند بودن 
 ۶. در بخش شودیمو سلسله مراتبی در همه ساختارهای جهان دیده  یبندرتبه
 به اخالق خواهیم داشت. یترقیدقنگاه 

۲- R. A. Pape, "The Strategic Logic of Suicide 

Terrorism," American Political Science Review 97, 

no. 3 (2003): 20-32,  نوشته شده که تروریسم انتحاری به عنوان
شده  آماج ناسیونالیستی روشنی بهتر درکابزاری استراتژیک برای دستیابی به 

 دییتأمذهبی در نظر گرفته شود. برای  یهایدئولوژیاو نباید به عنوان پیامدهای 
که با  دینمایمرحی از رفتارهای حماس و جهاد اسالمی را ارائه این نظریه وی ش

انتحاری منظم کوشش برای گرفتن امتیاز از دولت  یهایگذاربمببه کار بردن 
تنها به عنوان  هاسازمانکه با دیدن این  دیگویمپ یاسراییل داشتند. پ

که انتظار چنین محاسباتی در کاربرد  دهدینماجازه » متعصب«و » غیرمنطقی«
 در درجه نخست هاآنداشته باشیم. بنابراین انگیزه  هاآنخشونت را از سوی 

ر مفسران پ نیز مانند بیشتیپآن طور که پیداست باید ناسیونالیستی باشد. 
به  باور داشتنتصوری از  تواندینم، هاانساندرباره این اتالف شیطانی زندگانی 

مسلمان اعتراف به باور به آن دارند.  هاونیلیمآنچه را داشته باشد که در واقع 
دست کم  مدتکوتاهآماج  سازندیمتروریستی آشکار  یهاگروهاین واقعیت که 

در درجه نخست با تعصبات دینی  هاآنکه  آوردینماین حدس را پیش 
 تواندیمهدفی که اجتماعی  نیترمهم«که  کندیم. پیپ ادعا اندنشدهبرانگیخته 

داشته باشد، مستقل نمودن سرزمین اصلی (جمعیت، اموال و شیوه زندگانی) از 
که چنین  اندازدیمولی وی این واقعیت را از نظر » نفوذ و کنترل خارجی است.

. تحلیل پیپ به کنندیمتعریف  مذھبیجوامعی هویت خویش را با اصطالحات 
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و » یامنطقه«نسبت دادن انگیزه  بیجا و نامناسب است.ویژه در مورد القاعده 
و  یزیستدانشاین گونه که پیداست کمابیش  الدنبنبه اسامه » ییگرایمل«

در ظاهر گسترش اسالم و  الدنبنابهام عمدی است زیرا دلبستگی نخست 
 یگذاربمببه روشنی مقدس اسالمی است.  یهامکانحرمت گذاشتن به 

انتحاری در جهان اسالم دست کم یک پدیده مذهبی است که با آموزه شهادت 
نطق و به وسیله م ینیبشیپو جهاد گره خورده، بر اساس اصول مسلمانان قابل 

فعالیتی هم اندازه نماز خواندن اهمیت مذهبی دارای حرمت است. این  هاآن
 دارد.

۳- B. Lewis, The Crisis of Islam: Holy War and Unholy 

Terror (New York: Modern Library, 2003), 32. 

۴- M. Ruthven, Islam in the World, 2d ed. (Oxford: 

Oxford Univ. Press, 2000), 7. 

۵- Some of these hadiths are cited in Lewis, Crisis of 

Islam, 32. Others are drawn from an Internet 

database: 

www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.ht

ht. 

۶- Lewis, Crisis of Islam, 55. 

۷- "Idolatry is worse than carnage" (Koran 2:190). The 

rule of the Mogul emperor Akbar (1556-1605) offers 

an exception here, but it is merely that Akbar's 

tolerance of Hinduism was a frank violation of 

Islamic law. 
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۸- F. Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal 

Democracy at Home and Abroad (New York: W. W. 

Norton, 2003), 126. 

۹- See A. Dershowitz, The Case for Israel (Hoboken, 

N.J.: John Wiley, 2003), 61. 

۱۰- These facts and dates are drawn from R. S. 

Wistrich, Anti-Semitism: The Longest Hatred (New 

York: Schocken Books, 1991), and Dershowitz, 

Case for Israel. 

۱۱- L. Binder, Islamic Liberalism: A Critique of 

Development Ideologies (Chicago: Univ. of Chicago 

Press, 1988), 129. 

۱۲- A. Cowell, "Zeal for Suicide Bombing Reaches 

British Midland," New York Times, May 2, 2003. 
انگلستان را در نظر برگیرید: َ دیده شده که مسلمانان انگلستان همراه طلبان 

کرده، برای منهدم  یزیربرنامهتروریستی در یمن را  یهاورشی، جنگندیم
غربی را در پاکستان دزدیده و  نگارانو روزنامهکردن هواپیما کوشش کرده 

ر انتحاری د یهاتیمأمور. به تازگی دو شهروند انگلستانی برای اندکشته
 (یک موفقیت یک شکست). اندشدهاسراییل داوطلب 

Terrorist Hunter (New York: HarperCollins, 2003)  که
غرب، ظاهر  یهامسلمانناشناس آن با وجود نارواداری چشمگیر در میان  نویسنده

اد. را فرست یاشدهنوار ضبط  متحدهاالتیانشده و برای کنفرانس مسلمانان در 
ده، برگزار ش نویسنده گزارش داد که در کنفرانسی در حومه شیکاگو در هتل رامادا

 .شدندیمنمایشی اجرا کرده که یهودیان را کشته و شهید  آمریکاییعرب  یهابچه
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عمرنه صبری مفتی اعظم اورشلیم و فلسطین (از سوی یاسر عرفات منصوب  خیش
ترسوترین  هاآنیهودیان جرئت آزار مرا ندارند، زیرا «شده) به تازگی اعالم کرده 

: آن اندازه که شما زندگی را مییگویم هاآنمخلوقاتی هستند که الله آفریده... ما به 
 )۱۳۴(منبع پیشین، برگ » .دوست دارنددوست دارید مسلمانان مرگ و شهادت را 

مب فراخوانده و کودکان را برای بکافر  یهاملتصبری پیوسته برای نابودی امریکا و 
ع منب» شهید هر چه کم سن تر، احترام من بیشتر.(« کندیمگذاری انتحاری تشویق 

). این سخنان در مسجدی در کرانه غربی بر زبان رانده نشده بلکه ۱۳۲پیشین، برگ 
در بیست و ششمین اجالس ساالنه حلقه اسالمی در امریکا شمالی در کلیولند، اوهایو 

  بیان شده است.

۱۳- Lewis, Crisis of Islam, xxviii. 

۱۴-  Ruthven, Islam in the World, 137. 

۱۵- Yosuf Islam, in his wisdom, had this to say in a 

written response to those who were shocked by his 

apparent endorsement of Khomeini's fatwa: 

Under Islamic Law, the ruling regarding blasphemy is 

quite clear; the person found guilty of it must be put to 

death. Only under certain circumstances can repentance 

be accepted.... The fact is that as far as the application of 

Islamic Law and the implementation of full Islamic way of 

life in Britain is concerned, Muslims realize that there is 

very little chance of that happening in the near future. But 

that shouldn't stop us from trying to improve the situation 

and presenting the Islamic viewpoint wherever and 
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whenever possible. That is the duty of every Muslim and 

that is what I did. 

(See catstevens.com/articles/00013). If even a Western 

educated exhippie was talking this way, what do you think 

the sentiments were on the streets of Tehran?  

۱۶- K. H. Pollack, "The Crisis of Islam': Faith and 

Terrorism in the Muslim World," New York Times 

Book Review, April 6, 2003. 

ه بسیار شاق است ک متنیباید بگویم «نوشته  ١لیتوماس کارالهمان گونه که  -۱۷
شیانه، ناهنجار؛ ، ناکنندهجیگ کنندهخستهآشفتگی  .امگرفتهتا کنون من بر عهده 

، گرفتاری... کوتاه و مختصر، حماقتی بی پایان! انیپایب، آشوبی انیپایبتکراری 
 »اروپاییان را وادار به گشودن قرآن کند! تواندینمهیچ چیزی غیر از حس وظیفه 

Cited in Ruthven, Islam in the World, 81-82. 

۱۸- Cited in P. Berman, Terror and Liberalism (New 

York: W. W. Norton, 2003), 68. 

۱۹- www.people-press.org.  
ی، به باستانی سام یهازبانکریستوفر لوگزامبورک (نام مستعار) پژوهشگر  -۲۰

تازگی گفتگویی به راه انداخته که ترجمه نادرست دلیل پر شدن بهشت 
» حوری«ه شده به م، ترج)hur( حور(به عربی » باکره یهازهیدوش«مسلمانان با 

ت را از قرآن که بهش ییهاهیآگویا  است. »)افراد سفید«به معنای دقیق کلمه  -
برداشت شده از متون اولیه مسیحی است که بارها واژه آرامی  کندیمتوصیف 

ت این گونه که پیداسرا به کار برده است. » کشمش سفید«) به معنای hur( حور
                                                 
1. Thomas Carlyle  ،(۴ دسامبر ١٧٩۵ – ۵ فوريه ١٨٨١) يک زبانشناس، تاريخنگار، مترجم

اهل اسکاتلند بود سندهيو نو س،ينومقاله لسوف،يف دان،یاضير  
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یک  چهره کشمش سفید دارای حساسیت باالیی در جهان باستان بوده است.
و دسته خود که به جای  ارسم کنید که خویش را به همراه دشهید کم سن را مج

 .A. بنگرید به کنندیمپر شده از کشمش نثارش  یهامشتوری هفتاد ح

Stille, "Scholars Are Quietly Offering New Theories 

of the Koran," New York Times, March 2, 2002. 

۲۱- S. P. Huntington, The Clash of Civilizations and the 

Remaking of World Order (New York: Simon and 

Schuster, 1996). 

۲۲- E. W. Said, "The Clash of Ignorance," Nation, Oct. 

4, 2001. 

۲۳- E. W. Said, "Suicidal Ignorance," CounterPunch, 

Nov. 18, 2001. 

24- For an alarming look at the rising political influence 

of Christianity in the developing world, see P. 

Jenkins, "The Next Christianity," Atlantic Monthly, 

Oct. 2002, pp. 53-68. 

25- From the United Nations' Arab Human 

Development Report 2002, cited in Lewis, Crisis of 

Islam, 115-17. 

۲۶- See R. D. Kaplan, "The Lawless Frontier," Atlantic 

Monthly, March 2000, pp. 66-80. S. Atran, "Opinion: 

Who Wants to Be a Martyr?" New York Times, May 

هم چنین اتران گزارش داده که یک کارگر امدادی پاکسانی با  .2003 ,5
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تازه  یهایکمکانتحاری و  یگذاربمبتن فلسطینی متمایل به  ۲۵۰نزدیک 
هیچ یک بی سواد، «که  ردیگیمنتیجه  مصاحبه کرده و هاآنعضوگیری شده 

ح به نظر اعضای صحی هاآنفقیر نومید، ساده لوح یا افسرده نبودند ... همگی 
وی هم چنین از یک سرشماری سال .» دندیرسیمو سالم خانواده خود به نظر 

 یابینهیزمنقل قول کرده که توسط کانون فلسطینی پژوهش سیاست و  ۲۰۰۱
سال یا بیشتر سوادآموزی با احتمال  ۱۲بزرگسال با  یهاینیفلسط«انجام گرفته 

واندن کرده تا افرادی که توانایی خ دییتأرا  یگذاربمب یهاورشیبسیار بیشتری 
 و نوشتن نداشتند.

۲۷- B. Hoffman, "The Logic of Suicide Terrorism," 

Atlantic Monthly, June 2003, pp. 40-47. 

ر د د نیست این ماجرا در ایران در حال رخ دادن باشد. با موفقیتدر واقع بعی -۲۸
داشتن یک حکومت مذهبی اسالم واقعی، مردم ایران امروزه توهم کمتری دارند 

 در نتیجه وابستگی کمتر به اسالم بوده است. هاآنکه مشکالت 

۲۹- . 

۳۰- Zakaria, future of Freedom, cites a CNN poll (Feb. 

درصد در این آمارگیری  ۶۱کشور مسلمان. نزدیک  ۹اجرا شده در  (2002
مسئول حمالت یازده سپتامبر هستند. شکی  هاعربگفته که قبول ندارند که 

د انسانی هستن هاونیلیماده نمایشگر درصد که پاسخ دیگری د ۳۹نیست که 
 به دلیل انجام درست آن اعتبار بگیرد. که آرزو دارند جهان عرب

ممکن نخواهد بود که در برابر غنای تصورات مسلمانان از زمینه این کتاب بی  -۳۱
 هایعراقگونه که پیداست  نیا :دارخندهطرف بود. برای آوردن تنها یک نمونه 

باور دارند که غارت گسترده پس از سقوط رژیم صدام بخشی از نقشه 
به  یهاورشیصهیونیست بوده که توسط امریکا و اسراییل اجرا گشته است. 

به عنوان بخشی از عملیات مخفی تا «سیا  مأموراناز سوی  آمریکاییسربازان 
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 .J. Lاووه! بنگرید به » اشغال طوالنی ارتش امریکا توجیه شود.

Anderson, "Iraq's Bloody Summer," New Yorker, 

Aug. 11, 2003, pp. 43-55. 

۳۲- Berman, Terror and Liberalism, 153. 

۳۳- Also see M. B. Zuckerman, "Graffiti on History's 

Walls," U.S. News and World Report, Nov. 3, 2003, 

for an account of anti-Semitism in the mainstream 

European press. 

۳۴- Dershowitz, Case for Israel, 2. 

(معراج) تنها در احادیث تشریح شده هر چند شاید به  آسامعجزهاین صعود  -۳۵
ینازبا  هالییاسراهمانند دانستن  ) نیز آمده باشد.۱۷:۱طور ضمنی در قرآن (

خویش را از همدستان  هاینیفلسط نکهیابه ویژه جالب توجه است با توجه به  ها
یلییاسرابه  هاآنحساب شده  یهاورشی .دانندیمجنگ جدا  یهاسالنازی در 

میالدی به مرگ صدها هزار تن از یهودیان اروپایی  ۱۹۴۰و  ۱۹۳۰در دهه  ها
. گرفتندیمشد که در غیر این صورت بعید نبود اجازه مهاجرت به انگلستان را 

نبوده است. حاج امین حسینی مفتی اعظم این نتیجه در ظاهر غیر عمدی 
جنگ به عنوان مشاور نازی برای یافتن  یهاسالدر  هاینیفلسطاورشلیم و رهبر 

و به وسیله هاینریش هیملر به یک سفر شخصی به  کردهیمیهودیان خدمت 
در مرگ یهودیان در فلسطین را  یهااردوگاهن گشودو زآشویتس رفته و آر

به طور خوبی به آگاهی  هاتیفعالاین  است.داشته  هاآلمانصورت پیروزی 
مردم رسیده و تنها محبوبیت او را در جهان عرب افزایش داده هنگامی که به 

ر پناهندگی و از مص قرارگرفته بیتعقعنوان جنایتکار جنگی از سوی متفقین مورد 
فات میالدی یاسر عرفات یاسر عر ۲۰۰۲به تازگی یعنی در  سیاسی گرفت.

 یاد کرده.» قهرمان«رییس دولت فلسطینی از حسینی به عنوان 
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  .Dershowitz, Case for Israel, 56بنگرید به 

۳۶- Berman, Terror and Liberalism, 183. 

 .۲۰۶-۷منبع پیش،  -۳۷

خمینی یک اشتیاق مذهبی از نوع مرگ دسته جمعی : «۱۰۸منبع پیشین، برگ  -۳۸
اصول عقاید که مردن به دستور خمینی در یورش موج انسانی  –را راه انداخت 

جوانان مرد  یهمه. شودیممایه رسیدن به باالترین و زیباترین درجه سرنوشت 
ایرانی توسط مادران و خانواده تشویق به داشتن آرزوی همکاری در چنین 

به طور فعال آرزوی شهید شدن. این یک  – شدندیمموج انسانی  یهاورشی
ی رخدادهای نیترهولناکاین جنگ یکی از حرکت عمومی برای خودکشی بود. 

 »بود که تا کنون رخ داده است...

 منبع پیشین. -۳۹

۴۰- J. Baudrillard, The Spirit of Terrorism, trans. C. 

Turner (New York: Verso, 2002). 

بدون خودآگاهی ظاهری عجیب » دشمنان ما«مانند  ییهاعبارتشاید شنیدن  -۴۱
. ولی هیچ شکی نیست شومیم زدهشگفتبه نظر برسد و من هم از نوشتن آن 

را به » ما«تا مرز  کنمیمکه دشمنانی داریم (و من آن را به خوانندگان واگذار 
ر آن را د امدهیکوشدلخواه خود گسترده یا تنگ ترسیم کند). مغالطه لیبرالی که 

و  میاآورده به وجوداین بخش آشکار سازم این اندیشه است که ما این دشمنان را 
ئولوژی دهستیم. نه ما نیستیم. تحلیلی از ای هاآن» هم سنگ اخالقی«بنابراین ما 

ایستاده که شمشیر  ییهاانسانکه در روبروی ما  سازدیممذهبی آنان آشکار 
بانک  کهآناز  ترشیپآن وقتی که قدرت داشتند، بسیار  خود را برای ما کشیده

پول و سازمان تجارت جهانی حتا در چشمان نخستین  یالمللنیبجهانی، صندوق 
 تاراج گران سوسو بزند.
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۴۲- N. Chomsky, 9-11 (New York: Seven Stories 

Press, 2001), 119. 

۴۳- P. Unger, Living High & Letting Die: Our Illusion of 

Innocence (Oxford: Oxford Univ. Press, 1996). 

۴۴- A. Roy, War Talk (Cambridge, Mass.: South End 

Press, 2003), 84-85. 

۴۵- J. Glover, Humanity: A Moral History of the 

Twentieth Century (New Haven: Yale Univ. Press, 

1999), 58. 

 منبع پیشین. -۴۶

نقطه قرار دارند. برای مثال درباره  نیترنییپادر  یآیا قصد و نیت به راست -۴۷
که در جهان نو، نوزادان بومیان را تنها به این  مییگویمسیونرهای مسیحی چه یم

را به بهشت  هاآند و به این وسیله را بکشن هاآنتا  دادهیمدلیل غسل تعمید 
اخالقی  هاآن. آیا کردار رسدیمخوب به نظر » در ظاهر« هاآننیت  بفرستند؟

عطار  محدود، بله. یباراسفبه طور  ینیبجهانیک  یگسترهبوده است؟ در 
تا کمک کند.  دهیکوشیمبه راستی  خوراندهیمکه به بیماران جیوه  یوسطقرون

است. نیت مهم  کردهیموی تنها درباره نقش این عنصر در بدن انسان اشتباه 
 است ولی همه چیز نیست.

۴۸- Zakaria, Future of Freedom, 138. 

 .۱۴۳منبع پیشین  -۴۹

 .۱۲۳منبع پیشین  -۵۰

 .۱۵۰منبع پیشین  -۵۱

۵۲- Robert Kaplan, "Supremacy by Stealth," Atlantic 

Monthly, Jan. 2003, pp. 65-83,  که  آوردیممثال چشمگیری
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از این دست باید به طور کامل پنهانی بوده و برای آینده قابل پیش  یامداخله
 است که باید انجام دهد. بینی مسئولیت امریکا

۵۳- Glover, Humanity, 140. 

۵۴- M. Rees, Our Final Hour (New York: Basic Books, 

2003), 42. 

  
  غرب بهشت -۵

همه «، ریگان به نماینده کالیفرنیا جمیز میلز گفت که، ۱۹۷۱در  گاهیدر شام« -۱
رییس این » چیز برای جنگ نهایی خیر و شر و آمدن دوباره عیسا آماده است.

ورای امنیت ملی را داده ر در جلسات توجیهی شول اجازه حضوجمهور به جری فال
و به هال لیندزی نویسنده و طالب آرماگدون اجازه سخنرانی درباره جنگ اتمی با 

 ,E. Johnsonنقل قول از » ارشد پنتاگون را داد. روسیه برای ده استراتژیست

"Grace Halsell's Prophecy and Politics: Militant 

Evangelists on the Road to Nuclear War," Journal of 

Historical Review 7, no. 4 (Winter 1986). 

۲- See G. Gorenberg, The End of Days: 

Fundamentalism and the Struggle for the Temple 

Mount (Oxford: Oxford Univ. Press, 2000), for a 

lengthy analysis. 

 .۸۰بع پیشین برگ من -۳

۴- "Justic Roy Moore's Lawless Battle," editorial to 

New York Times, Dec. 17, 2002. 
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۵- Frank Rich, "Religion for Dummies," New York 

Times, April 23, 2002. 

۶- www.gallup.com. 

۷- Rich, "Religion." See also F. Clarkson, Eternal 

Hostility: The Struggle between Theocracy and 

Democracy (Monroe, Maine: Common Courage 

Press, 1997). 

۸- E. Bumiller, "Evangelicals Sway White House on 

Human Rights Issues Abroad," New York Times, Oct. 

26, 2003. 

۹- C. Mooney, "W.'s Christian Nation," American 

Prospect, June 1, 2003. Also see the website for 

Americans United for Separation of Church and State 

(www.au.org). 

مذهبی این است  ییهاسازمانریختن تنخواه فدرال در جیب  هاینگران یکی از -۱۰
ه برای نیستند ک ییزااشتغال یهافرصتپایبندی نظارت برابر  هاسازمانکه این 

هم جنس ورود مذهبی  یهاگروه. رودیمغیرانتفاعی به کار  یهاسازمانبقیه 
ان، افراد طالق گرفته و دوباره ازدواج کرده، ازدواج غیر از نژاد خود و غیره را گرای

 توانندیم هاآنهم چنین  .کنندیمممنوع کرده و با این حال تنخواه فدرال دریافت 
ر گام د برای استفاده از این تنخواه در راه تبلیغ مذهبی بیابند. یانوآورانه یهاراه

دولت فدرال را در این موقعیت قرار دهد که  تواندیمنخست اهدای این تنخواه 
یمه نظر مسئولیتی که ب –تصمیم بگیرد چه دینی درست است و چه دینی نیست 

 است.فراوانی سر راهش مشکالت  رسد
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۱۱- M. Dowd, "Tribulation Worketh Patience," New 

York Times, April 9, 2003. 

۱۲- W. M. Arkin, "The Pentagon Unleashes a Holy 

Warrior," Los Angeles Times, Oct. 16, 2003. 

۱۳- J. Hendren, "Religious Groups Want Outspoken 

General Punished,"Los Angeles Times, Oct. 17, 

2003. 

۱۴- G. H. Gallup Jr., Religion in America 1996 

(Princeton: Princeton Religion Research Center, 

1996). 

۱۵- Paul Krugman, "Gotta Have Faith," New York 

Times, April 27, 2002. 

۱۶- A. Scalia, "God's Justice and Ours," First Things, 

May 2002, pp. 17-21. 

۱۷- www.gallup.com/poll/releases/pr030519.asp. 

۱۸- Mooney, "W.'s Christian Nation". 

 ,Scalia's dissent to Daryl Renard Atkinsبنگرید به  -۱۹

Petitioner, v. Virginia, on writ of certiorari to the 

supreme court of Virginia, June 20, 2002. 

 Scalia's dissent to John Geddes Lawrenceبنگرید به  -۲۰

and Tyron Garner, Petitioners v. Texas, on writ of 

certiorari to the court of appeals of Texas, fourteenth 

district, June 26, 2003. 
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 بخشالهامتد بوندی در آستانه اعدام خود ادعا کرد که پورنوگرافی خشن  -۲۱

 ,R. Shattuckوحشتناک دائمی در ذهن او شد. بنگرید به  یهاشهیاند

Forbidden Knowledge: From Prometheus to 

Pornography (New York: St. Martin's Press, 1996), 

for a discussion of this. 

به  ینگاهمین ی وجود داد که من در اینجامتفاوتی میان آزادی خصوصی و عمو -۲۲
. به روشنی رفتارهای بی شمار خصوصی بی عیبی وجود دارد که ما در امداشتهآن 

تنها به این دلیل ساده که برای دیگران مایه  میاکرده غدغنفضای عمومی آن را 
، پیرایش مو در هواپیمای تجاری یا بردن روادهیپ. پختن خوراکی در شودیمدردسر 

 یهایآزاداز  یشماریب یهانمونهمار خانگی به تاالر نمایش فیلم در میان 
 خصوصی قرار دارد که به فضای عمومی منتقل نمود.

حکم دیوان عالی کشور در پرونده الرنس در برابر تگزاس گویا این خوشبختانه  -۲۳
 ساخته است. (بنگرید به اجراقابلقوانین را بدون شرط 

www.cnn.com/2003/LAW/06/26/scotus.sodomy.( 

بررسی مشکل مواد از دیدگاه بهداشت و سالمتی آموزنده است: قوانین ما بر  -۲۴
وع تمیز مایه پراکندگی بیشتر ایدز، هپاتیت ن یهاسوزنضد تهیه مواد اعتیادآور با 

سی و بیمارهای خونی دیگر شده است. به این دلیل که خلوص و دوز مواد ممنوع 
و مصرف بیش  تیمسمومنرخ با حدس و گمان همراه است،  کنندهمصرف برای

مواد به طور غیرضروری باال است (همان طور که برای الکل در دوره از اندازه 
ن دسترسی به ایدر واقع  مواد مخدربرعکس غدغن جنایی  ممنوعیت چنین بود).

ساخته زیرا بازار این مواد زیرزمینی است.  ترآسان کم سن و سالافراد برای مواد را 
د افیونی کار چندانی غیر از در یهابخشآرامقوانین محدودیت استفاده پزشکی از 

 .کندینمزندگانی  یهاماهدر آخرین  ریناپذدرمانبیمارهای  یرضروریغکشیدن 
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۲۵- L. Carroll, "Fetal Brains Suffer Badly from the 

Effects of Alcohol," New York Times, Nov. 4, 2003. 

۲۶- www.drugwarfacts.com. 

۲۷- www.rand.org/publications/RB/RB6010./ 

 :E. Schlosser, Reefer Madnessاین ماجراها توصیف شده در  -۲۸

Sex, Drugs, and Cheap Labor in the American Black 

Market (New York: Houghton Mifflin, 2003). 

درصد  ۷۶سال یا کمتر و  ۲خشن پس از کشیدن  جرائمدرصد همه  ۵۱نزدیک  -۲۹

. در سطح کشور )www.lp.org( اندشدهسال یا کمتر از زندان آزاد  ۴پس از 

 from the Officeاست (سه ماه  سال و ۶متوسط محکومیت جرم مواد مخدر 

of National Drug Control Policy [ONDCP] Drug Data 

Summary, www.whitehousedrugpolicy.gov.( 

 یهااستان. در بسیاری از شودیمو با این وجود این سد نامعلوم هنوز هم بلندتر  -۳۰
امریکا یک شخص تنها با اتهام مواد مخدر با مصادره اموال روبرو شده و شخص 

را به عنوان پاداش  یامصادرهدرصد اموال  ۲۵که بر ضد او گزارش داده شاید تا 
که  ردیگیمدریافت کند. بقیه این اموال نابود شده در اختیار دوایر پلیس قرار 

قیق به طور د تکیه دارند. یامصادرهتنخواه خود بر چنین اموال  نیتأمامروزه برای 
این آرایش انگیزه است که به چنین فسادی در دوران تفتیش عقاید منجر شد (اگر 

مانند مرتدان در تفتیش عقاید، متهم به  یاد کرد).» فساد«عنوان  بتوان از آن به
جرم موادمخدر هیچ امیدی غیر از دادن اطالعات برای کاهش محکومیت ندارد. 

) کسان دیگری را شریک جرم نماید بدون برو خواهدینم(یا  تواندینمشخصی که 
العات بسیار هم چنین اط برگرد با مجازات بسیار شدیدی روبرو خواهد شد. و

ارزشمند گشته که بازار سیاهی برای آن نیز به راه افتاده است. متهمانی که 
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 یهانیخبرچاز  ییهاسرنخ توانندیماطالعاتی برای معامله ندارند در عمل 
نتیجه ناب  ).دیآینمخریداری کنند (و این خبرهای ارزان نیز به دست  یاحرفه

یادگرفته که به جای آماج قرار دادن جرائم، این است که دایره پلیس  اینها همه
بعید نیست که اموال شخص حتا در صورت اثبات بی  اموال را هدف قرار دهد.

گناهی وی در برابر هر گونه اتهامی مصادره یا به صورت جریمه از وی گرفته شود. 
درصد اموال مصادره شده  ۸۰که  دیآیبرمیک آمارگیری ملی چنین  یهاافتهیاز 

بدون هیچ خواهانی، از هر نوعی انجام گرفته است 

)www.drugwarfacts.com در  ییهازوجارشادگر! ). بنابر این قوانین
دستگیر شده  جوانایماربا  هاآن زیرا نوه نندینشیمهشتادسالگی به خاک سیاه 

 Schlosser, Reeferاز این نوع بنگرید به  یهاتیواقعاست. برای 

Madness. 

د. به ویژه کارا آزادی شهروندی ما را ذره ذره خواهد خورجنگ با مواد آش
اختیار قضات در صدور احکام  معیارهای جستجو و مصادره، معافیت قبل از دادرسی و

ون جرم چبی پیروزی بازبینی شد.  همگی در کوششی برای به پایان رساندن این جنگ
مواد مخدر در حوزه قضایی محلی، استانی و کشوری قرار دارد بعید نیست که افراد 

برخی که در یک مرحله مجرم شناخته  -چندین بار برای جرم یکسانی محکوم شوند
ای بسیاری اعض ییهافرصتدر  .اندشدهنشده در مراحل تعقیب بعدی محکوم به مرگ 

شخص در صورت دستگیری در هنگام فروش مواد به  کنگره قانونی را پیشنهاد کرده که
کردن منابع  کنشهیرما برای  یهاکوششندارد که  تعجبمرگ محکوم گردد. جای 

ن بوده است. در امریکای التی بخشانیزمواد در کشورهای دیر بیشتر برای آزادی افراد 
 the زیرپاگذار حقوق بشر هستیم (برای نمونه بنگرید به ریناپذیخستگما یک بانی 

Human Rights Watch website: www.hrw.org.(  
پاشی سم خوش قدم تر نبوده است.نیز از جنبه محیط زیست جنگ با موادمخدر 

اران، پرب یهاجنگلهوایی غیر از آلوده ساختن منابع آب مایه شدت بخشیدن نابودی 
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شده است. دولت امریکا به تازگی در  هاانسانبخش عمده محصوالت و شمار بسیاری از 
رای تولید شده با مهندسی ژنتیک است که ب »کشنده یهاقارچ«پی تصویب به کارگیری 

در داخل مرزها و کوکائین و خشخاش در بیرون کشور است. در حال  جوانایمارحمله به 
آن است.  یریکارگبهمانع از  ستیزطیمحی در زمینه اساس یهاینگرانحاضر برخی از 

  ).www.lindesmith.org(بنگرید به 

 .the ONDCP Drug Data Summary (March 2003)از  -۳۱
جنگ با موادمخدر هم چنین موتور نابرابر نژادی شده زیرا در حالی که سیاهان تنها 

 کنندگانمصرفدرصد از  ۱۳ دهندیمدرصد از جمعیت امریکا را تشکیل  ۱۲
درصد از محکوم شدگان برای مواد  ۵۹درصد از افراد دستگیر شده و  ۳۸مواد، 

. قوانین موادمخدر در کشور ما مایه همه گیری دهندیممخدر را سیاهان تشکیل 
به همراه سوددهی و  –شده است و این موضع  پوستاهیسجوامع  هامیتیبرای 

. باشدیم دروندر حال نابودی شهرهای ما از  -پیامدهای جنایی تجارت مواد

 .)www.drugwarfacts.com(بنگرید به 

 منبع پیشین. -۳۲

۳۳- M. S. Gazzaniga, "Legalizing Drugs: Just Say Yes," 

National Review, July 10,1995, pp. 26-37, makes a 

similar estimate.  نیازی نیست گفته شود که هزینه در طول زمان افزایش
 .ابدییم

۳۴- W. F. Buckley Jr., "The War on Drugs Is Lost," 

National Review, Feb. 12, 1996. 

۳۵- www.lindesmith.org. 

آخرین باری که شخصی بر اثر جرم الکل یا تنباکو کشته شده چه زمانی بود؟  -۳۶
باب شود اگر موادمخدر نیز  تواندیمنجار مطمئن باشیم که همین ه میتوانیم

میلتون » جنگ مواد مخدر«توسط دولت قانونی گردد. در آغاز دوره نوین از 
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را پایین  هاجرمشمار  تواندیمقانونی ساختن مواد «فریدمن اقتصاد دادن گفته که 
سپس وی از » آورده در حالی که هم زمان کیفیت اعمال قانون را باال ببرد.

چنین در کامل  تواندیمتصور کنند که را  یدیگر اقدامهر «تا  خواهدیمگان خوانند

 Friedman, "Prohibition and» (باشد مؤثرساختن نظم و قانون 

Drugs," Newsweek, May 1, 1972 آنچه صحیح بود پس از سه .(
اد وابسته به تجارت مو تدهه حکومت بد پارسامنشانه باز هم صحیح است؛ جنای

 پیامد گریزناپذیر قوانین موادمخدر ما است.

گروه که به طور رسمی به عنوان  ۲۸بر طبق اعالم دولت امریکا دوازده گروه از  -۳۷
ور خود را به ط یهاتیفعالمالی  نیتأمتروریستی دسته بندی شده  یهاسازمان

 (بنگری به. آورندیمکلی یا تا حدودی از تجارت موادمخدر به دست 

www.theantidrug.com/drugs_terror/terrorgroups.html
(. 

۳۸- S. Weinberg, "What Price Glory," New York Review 

of Books, Nov. 6, 2003, pp. 55-60. 

سراسر این پافشاری احمقانه حتا با اینکه قانونی کردن و زیر نظم درآوردن  -۳۹
و  افراد کم سن داشتننگهوسیله برای دور  نیمؤثرتر تواندیمفروش موادمخدر 

د، کی گرفتار ش یامدرسهسال (آخرین باری که شخصی هنگام فروش ودکا به بچه 
جرم و بزهکاری سازمان یافته، کاهش هزینه سالیانه مجری قانون  یکنشهیربود؟)، 

زاد آتا ده میلیارد دالر، افزایش میلیاردها دالر دیگر از طریق مالیات بر فروش و 
خشن و تروریسم  یهاتیجناافسر پلیس برای پرداختن به  صدها هزارشدن 

تنها ترسی که برای قانونی ساختن مواد وجود دارد  یهابهرهبشود. بر ضد این همه 
عقل سلیم و هم چنین مقایسه  ترس از همه گیر شدن سوءمصرف و اعتیاد است.

که این ترس پایه و اساسی  سازدیمو کشوری مانند هلند آشکار  متحدهایاالتمیان 
برآورد شده که مصرف  آمریکاییمیلیون  ۱۰۸میلیون از  ۱۰۰چون بیش از  ندارد.
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 گانکنندمصرفمجزا از مصرف بوده و  یادهیپدکه اعتیاد  اندداشتهموادغیرمجاز 
لبته ا تنها باید اطالعات درستی دریافت کرده تا خود را از اعتیاد دور نگه دارند.

 که در حال حاضر با کمبود تنخواه روبرو است. –معتادان نیز به درمان دارند 

(مواد  کنندهمصرفکه درصد اندکی از مردم  شودینمالبته به هیچ وجه انکار 
درباره  . به طور کلیاندگذاشته کار نیامجاز و غیرمجاز) زندگی خویش را به شدت بر سر 

به » و اعتیاد.» سوءمصرف: «میشیاندیمناخوشایند  یمرحلهاین مشکل به صورت دو 
سوءمصرف نداشته و  ،کنندیمهر حال این درست که بیشتر افرادی که موادمصرف 
حتا برای افرادی که  شوندینمبسیاری از مواد غیرقانونی نیز به سرعت منبع اعتیاد 

نکه گفتن ای و غیره). نیمسکال، نیبیلوسیس، آل اس دی، جوانایمارسوءمصرف دارند (
تن برای داش(و بنابراین  اندرفتهیپذموادی اعتیادآوری است یعنی مردم دو جور آن را 

ان است) و با کنار گذاشتن آن نشانگبه طور روزافزون نیاز به دوز بیشتری  ریتأثهمان 
خوش نیت  یهاانسانبیم چرا چندان دشوار نیست که دریا .شودیمترک اعتیاد پدیدار 

نگران به بند کشیده شدن ناخواسته این فرایند بیوشیمیایی هستند. در حالی که تریاک 
کالسیکی از مواد در این دسته است،  یهانمونهو مشتقات آن (مانند هروئین و مورفین) 

نمود.  یبنددستهدر این طبقه  توانیمرا (بر اساس مورد مصرف) نیز  نیکوتین و الکل
رف خواه سوءمص – یرقانونیغتوجه به قوانین ما همه مصرف کنندگان مواد  به هر حال با

به عنوان مجرم دیده شده و مورد  -داشته باشند خواه نه، خواه معتاد باشند خواه نه
  .رندیگیمدیگر از سوی دولت قرار  یهامجازاتتعقیب، زندان، مصادر اموال و 

تی مواد به طور زیسسیاست مواد مخدر ما دلبخواه و با تصور واهی تشخیص میان 
. هیچ شکی وجود ندارد بنددیمفعال ساخته شده در حالی که راه را بر روی مواد درست 

زندگانی برخی از افراد را نابود سازد، ولی این موضوع  تواندیمکه مصرف برخی از مواد 
زندگانی خویش و خویشان خود را به  هاانسانبرای کمابیش هر کاالیی درست است. 

میالدی مرکز کنترل  ۲۰۰۳خورشیدی ( ۱۳۸۲. در کنندیمسادگی تنها با پرخوری نابود 
یکا بوده و با وجود این مشکل عمومی در امر نیتربزرگاعالم کرد که چاقی  هایماریب
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که برای کنترل خوردن چیزبرگر باید قوانین جنایی  کندینمکمابیش هیچ کسی تصور 
 و بهداشتنوینی وضع شود. در جایی که مواد مخدر مشکل است درمان آموزش بهتر 

د که در بپردازی ییهاانسانبه سادگی به مالحظه  بهتر است نه دستگیری و توقیف.
توانایی گفتمان منطقی در این باره را ندارند (از جان اشکرافت آغاز  زندگی غیرخصوصی

 هانآکنید و به دیگران برسید) و درخواهید یافت که ایمان مذهبی بخش بزرگی از دیدگاه 
  .سازدیمدرباره جهان را 

 D. Kahneman and A. Tversky, "On theبرای نمونه بنگرید،  -۴۰

Reality of Cognitive Illusions," Psychological Review 

103 (1996): 582-91. 

۴۱- "Misguided Faith on AIDS" (editorial), New York 

Times, Oct. 15, 2003. 

۴۲- N. Kristof, "When Prudery Kills," New York Times, 

Oct. 8, 2003. 

 منبع پیشین. -۴۳

ست؛ ا دانش بدون دین لنگ«از سوی دیگر کاریستف عبارت مشهور انشتین  -۴۴
را بد ترجمه کرده و این معنی را تداعی کرده که اینشتین » کور دین بدون دانش

. دانش بدون دین لنگ و چالق کندیمبه دلیل زودباوری مذهبی ابراز احترام 
به دست کسانی ساخته شود که  تواندیمدانش تنها «است، تنها به این دلیل که 

ساس اح منبعبا موشکافی لبریز از آرزوی حقیقت و درک هستند. به هر حال این 
در حالی که دین بدون دانش کور است زیر دین .» جوشدیماز دایره دین به بیرون 

منبع «دین در اندیشه اینشتین چیزی بیش از  –ھیچ دسترسی به حقیقت ندارد 
 تواندینمکه  کندیمتکاپو  یتربزرگای به دست آوردن چیز نبوده که بر »احساس

به عبارت دیگر ایمان گرسنگی است؛  به طور علمی و دانشیک توجیه کند.
 خردورزی خوراک.
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است که در  ییسراحرم یخواجهاین گونه که پیداست در نگاه اینشتین ایمان 
ا اینشتین با این ادع هنگام بیرون بودن خرد برای حل مسائل، از جهان پاسداری کند.

عای دین را از اد یهاآموزهبدون هر گونه اشتیاق شناختی به پیش برود  تواندیمکه دین 
. هم چنین در کنار این کار وی گنجایش آن را برای اشتباه و سازدیم بهرهیبحقیقت 

. این ایمانی نیست که برخی از مسیحیان یا پیروان هر دین سازدیمنادرستی آشکار 

 Einstein, Ideas and. بنگرید به کنندیمدیگری آن را در عمل پیاده 

Opinions (New York: Wings Books, 1954), 41-49.  
  
  

  خوب دانش بد و -۶

۱- N. Davies, Europe: A History (Oxford: Oxford 

Univ. Press, 1996), 543. 

) نیست. utilitarianism( ییگرادهیفا دییتأتنها به  پیوند میان شادی و اخالق -۲
قرار نگرفته ولی  ییگرادهیفاتحلیل  یگسترهوجود دارد که در  ییهاپرسش
که شخصی در جایگاهی  یادرجهاخالقی بوده یا به ادعای من تا  یهاپرسش

 ییهادستهتا از کنار  دهمیممن ترجیح  درد بکشد. هاآنباشد که به دلیل 
اخالقی بگذارم که کمابیش همیشه برای هر گفتگوی اخالقی  یهاهینظراز 

ز ا (یا پیامدگرایی) و اخالق وظیفه گرا ییگرادهیفا – آورندیمکالبدی به وجود 
من قبول ندارم که این مفاهیم به طور بینشی سوا  هستند. هاآن نیترمعروف

 در ادبیات هاآنشده یا به همان اندازه سودمند هستند که حضور همیشگی 
 .کشدیماین حدس را پیش 

سر «راه شخص برای این ادعا بسته نیست که بگوید چنین کرداری با پنبه  -۳
ه وجود داشت هانیابر ضد  یاکنندهقانعر دالیل دیگران است. اگ» بریدن

. بدون شک پیرامون رابطه چنین رفتاری و شادی خبرمیب هاآنباشد من از 
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گفت ولی هنگامی موضوع اخالقی است که شادی  توانیمشخص چیزهایی 
 دیگران در خطر قرار گیرد.

 M. D. Hauser, "Swappable Minds," in Theبنگرید به  -۴

Next Fifty Years, ed. J. Brockman (New York: 

Vintage, 2002). 

۵- B. Russell, Why I Am Not a Christian, ed. P. 

Edwards (New York: Simon and Schuster, 1957), 

vi. 

۶- This observation formed the central strand of Carl 

Jung's famous study of Job, Answer to Job, trans. 

R. F. C. Hull (Princeton: Princeton Univ. Press, 

1958). 

هم مفهوم دینی  شوندیمبا آزادی اراده زاده این باور که موجودات انسانی  -۷
را تضمین کرده است. » سزای عادالنه«دادگری  دئالیاو هم آرمان و » گناه«

. بدون آزادی سازدیماین موضوع اراده آزاد را بیش یک دلبستگی فلسفی 
بیچاره هستند و هر  شدهمیتنظتنها یک دستگاه  کارانبزهاراده، مجرم و 

بیشتر  تأکید(به جای  کندیم تأکید هاآنکه بر کیفر و گوشمالی  یاشهیاند
. خوشبختانه ما رسدیمبه نظر بسیار ناسازگار  بر بازآموزی و یا پیشگیری)

کردار نداریم که او را مسئول  هیچ توهمی درباره جایگاه شخص در نظام علی
ما  .میریگیمیا برای رفتاری که خود ما در پیش  داندیمخودش  یهاکنش

باری جبنیادی ایمن برای اخالق و معیارهای قوانین را بدون ا توانایی یافتن
 برای سر خم کردن در برابر توهم شناختی را داریم.

ا حت تواندینماراده آزاد در واقع چیزی بیش از یک توهم (یا کمتر) به صورتی که 
ری را هرگز کسی رفتا گاهچیهبه طور مفهومی یکپارچه و به دور از ناسازگاری باشد زیرا 
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وار بتواند به وجود آید که به بودن خود است توصیف نکرده که رویدادهای فیزیکی و روانی
ال، . اگر، برای مثاندشدهساخته  یترسختاز موارد  هاتوهمباشد. بدون شک بیشتر 

یا  کندیمامواج رادیویی را دریافت  اشپرشده یهادندانشخص باور داشته باشد که 
لی ما هیچ مشک اندکردهخواهرش را با یک بیگانه فضایی درست مانند خواهرش عوض 
باورهای او  کهیدرصورتبرای مشخص کردن واقعیت درست درباره جهان نداریم، 

ما در رسیدن به چنین هوشمندی موفق » اراده آزاد«یبی اندیشه درست باشد. به طور عج
 یهایگوابست. به عنوان یک مفهوم این موضوع چنین توصیف یا حتا منطق یا نیست

باری شاید بکوشیم تا از زیبایی آن مانند یک رز متعفن بدبو از فاصله  عاطفی را ندارد.
  خواهیم شد.با وضعیت متناقض روبرو نزدیک لذت ببریم ولی 

فلسفه باستان است هم چنین  ساختهدستاراده آزاد یک  یشهیاندالبته 

 .Mبرای نمونه  – شودیمموضوعی که گه گاه با چشم تقصیر در میان دانشمندان دیده 

Planck, Where Is Science Going? trans, and ed. J. 

Murphy (1933; reprint, Woodbridge, Conn.: Ox Bow 

Press, 1981); B. Libet, "Do We Have Free Will?" Journal 

of Consciousness Studies 6, nos. 8-9 (1999): 47-57; S. A. 

Spence and C. D. Frith, "Towards a Functional Anatomy 

of Volition," ibid., 11-29; A. L. Roskies, "Yes, But Am I 

free?" Nature Neuroscience 4 (2001): 1161; and D. M. 

Wegner, The Illusion of Conscious Will (Cambridge: MIT 

Press, 2002).  باری از زمان بسیار پیش بدیهی بوده که هر توصیفی از اراده در
زیرا یا اراده ما  کشاندیمحوزه علت و معلول ما را به سوی شکاف ژرف منطقی و اخالقی 

ختکی به نداریم یا االب هاآنما مسئولیت در برابر به وسیله علت پیشین تعیین شده و 
 به ویژه هنگامیاراده آزاد  شهیاند نداریم. هاآنوجود آمده و باز هم ما مسئولیت در برابر 

 فردی تصمیم به اگر که به اندیشیدن درباره مغز بپردازیم. رسدیممشکوک به نگر 
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را بگیرد و سپس اثبات شود که این فعالیت عصبی  جمهورسیرئبه  یاگلوله »شلیک«
ژن بد و  ،دوره بچگی پر اندوه درشاید تصادفی ناخجسته  –فراورده علت پیشین بوده 

؟ دارد »آزاد«اراده احتمال دارند چه معنایی داشته باشد که بگویم او  -پرتوهای کیهانی
» سازگار«هوشمندانه بسیاری از فیلسوفان که کوشیده تا اراده آزاد را  یهاکوششبا وجود 

جبرگرایی و غیرجبرگرایی ذهن و مغز نمایند ولی این گونه که پیداست امیدی  یهاهیتوجبا 
د ، به عنوان مشکلی نیازمناراده آزاداندیشه به این پروژه نیست. پایداری و استقامت 

که آزادانه  میکنیماحساس  هاانسانست که بیشتر ما تحلیل، وابسته به این واقعیت ا
خود و توجه به دیگران هستیم (به هر حال بعید نیست سخت باشد تا  هاکنشنگارنده 

ی ندارد که گفتن این مشکل از جنبه منطقی یا علمی از این اندیشه عقالنی به نظر برسد).
بزرگی  یهامقدمههیچ کسی هرگز با وجود داشتن اراده آزاد خرسند نشده زیرا این اندیشه 

  .جا داده استانتزاعی در خود  یهاشهیاندرا به عنوان 
های کاست به یک کلیت رویدادفروبه روشنی قابل  یکی، هر کنشیزاز جنبه فی

 یهاناقلرونوشت برداشته،  هاژن: پراکندیمغیر شخصی است که تنها نفوذ خود را 
اشهممنقبض شده و جان دو  یاچهیماه، فیبرهای ابسته بودهو ودخ یهارندهیگعصبی به 

 یهاکنشبرای عقل سلیم ما باور داشتن به اندیشه عوامل،  .کشدیمتفنگ خود را  ی
 ما، شرایط ما یا هر چیز دیگری نیست یشناسستیزتنها فرآورده قانونمند  تواندینمما 

ا در واقع م یهاکنش و با وجود این –راهنمایی کند  هاآن ینیبشیپکه شاید دیگران را به 
 میتوانیمبه طور دقیق چیزهایی است که  هاآنمنفک شده از چنین شبکه علی بوده و 

نداریم. از چندین دهه پیش تا کنون رایج بوده درباره  هاآنادعا کنیم هیچ مسئولیت برای 
کرداری غیر قابل تعیین در فرایندهای کوانتومی گمانه زنی کنیم در سطح نرون یا مواد 

معترف شد که شکلی از زندگانی ذهنی وجود دارد که شاید آزاد از  توانیمسازنده آن 
ین گمانه زنی سراسر مبهم نظم علی و سببی باشد؛ ولی در مورد موضوع مورد بحث ا

، بیش از شودیمبرای جهانی غیرجبری که با شانس یا احتماالت کوانتومی اداره  –است 
خودمختاری واقعی  یجنبه. از هر کندینمعطا آزادی پیوسته به عامل انسانی  یکشقرعه
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چه بر سر من  دانمینم«گویا ارزشمندی عبارت  یانشانهپیشین هر  یشدهدر مورد ذکر 
اراده آزاد که نه راه پس دارند نه راه پیش  یهابافالیخ. اغلب از کندیمرا اثبات » آمد

ما درباره  از شهودزبان فلسفی را به کار گرفته تا  یانابکارانهکه با زرنگی  میشنویم
 مسئولیت اخالق شخص را از نگرانی پیرامون رابطه علت و معلولی مصون سازند.

 ,Ayer, Chisholm, Strawson, Frankfurt, Dennett(بنگرید به 

and Watson—all in G. Watson, ed., Free Will [Oxford: 

Oxford Univ. Press, 1982] علت و  یرهیزنج.) هر چند ما جایی برای آن در
و  یمعلول نخواهیم یافت ولی اراده آزاد هنوز هم دارای مدافعان بزرگی در ادبیات فلسف

دانشیک است. هر در میان دانشمندانی که باور دارند روان به طور کل وابسته به 
  مغز است. یهاتیفعال

این است که اراده آزاد حتا همخوان  رندیگیمآنچه که بیشتر مردم آن را نادیده 
اوی نیست. در نتیجه حتا خودک هاانساندرباره ما  ذھنی و شخصیو مطابق با هیچ واقعیت 

د رسیخواهد  یناسازگاربه اراده آزاد  یدهیافیزیک، به تندی  یهامعادلهسخت، مانند 
ایل متم ،(خواه با دلیل، بدون دلیل ارادی تنها، به طور خودجوشبه ظاهر  یهاکنشزیرا 

از جریان هشیاری  یانقطهتا  تواندینمبه تصادفی بودن، هیچ فرق ندارد) پدیدار شده و 
پرداخته و خواننده شاید مشاهده  ینیبدرونبه  تریطوالنردیابی شود. یک دم یا زمان 

مانند اندیشه بعدی  کندیم کند که آفرینده اندیشه بعدی نیست که به مغزش خطور
  .سمینویمکه من 

بعد  یهانسلبرای  یاژهیو یهاسنگشاید اجباری اخالقی برای محافظت از 
 .هانگسدیگر است نه احترام به  یهاانسانولی این ناگزیری با توجه به  داشته باشیم،

The equation of a creature's being conscious with there 

being "something that it is like to be" said creature comes 

from T. Nagel, "What Is It like to Be a Bat," in Mortal 

Questions (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1979).  
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۸- - 

، از جنبه حسی؛ حتا دکارت نیز دیده بود که کنندینمحس درد را  هاآنیعنی،  -۹
تنها فکر نکرده که چیزی  – کنندیمدوری  یاژهیو یهامحرکجانوران از 

تا چنین فکری کند. اشتباه او در » چیزی که مانند آن بود«است  هاآنبرای 
 به نظر تواندیماست که چیز  کنندهقانع اینجا ریشه در شالوده حقیقت دارد:

(برای نمونه، گذراندن آزمون تورینگ  باشد یبرسد بدون این هشیار یهشیار
؛ تنها استهشیار  به راستیکه دستگاه فیزیکی  دیگوینمچیزی درباره این 

که شاید هشیار باشد). رفتارگرایی به  کندیمما را با احساسی از بیرون رها 
به طور کامل هشیار بودن  ھشیار به نظر رسیدنکه  رسدیماین تز و آموزه 

 .امافتهیناست. اگر هم شالوده حقیقت در اینجا نقص دارد هنوز آن را 

۱۰- Cited in J. M. Masson and S. McCarthy, When 

Elephants Weep: The Emotional Lives of Animals 

(New York: Delacorte Press, 1995), 18. 

شامپانزه بودن مانند چیست؟ اگر ما  در اینجا مخاطرات باید آشکار باشد. -۱۱
ز استفاده ا نیکارترمحافظهحتا  میدانستیمدرباره تجربه شامپانزه جزییات بیشتری 

شاید به نظر به طور نامعقولی بی رحمی به نظر برسد. با توجه به  هاشیآزمادر  هاآن
با یکی از این موجودات انجام گیرد، شاید دیگر بیندیشم  دادوستد آنکهوجود احتمال 

 کهنیاجدا کردن اعضای یک خانواده شامپانزه نیز اخالقی نیست چه رسد به که 
ن انجام دهیم. تکرار ای هاآن فرایندهای تهاجمی را تنها به خاطر کنجکاوی بر پیکر

 شودیمسخن مهم است که بدون شک واقعیت درباره این موضوع در اینجا یافت 
یا آرا ساخته باشیم خواه نساخته باشیم.  هاآنخوب برای یافتن  یهاروشخواه ما 

 هاآناحساسی مانند وحشت دارند؟ آیا  شودیمکه به سوی سالخ خانه برده  هاخوک
که هیچ زن و مرد معقولی هرگز آن را دانسته و به عمد  کنندیموحشتی را احساس 

، در حال حاضر، در این باره یاشهیاند؟ ما هیچ آوردینمبر سر موجود دیگری 
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 تواندیم(یا باید بدانیم) این هست که پاسخ به این پرسش  میدانیمنداریم. آنچه 
 بسیار چشمگیری با توجه به کردار کنونی ما داشته باشد. ریتأث

همه این سخنان برای این است که بگوییم احساس همدردی و مسئولیت اخالقی 
خ گذشته همدردی در پاس هانیااز همه  احتمالی موجودی است. یشناسدهیپدشایسته ما 

است.  برتر و ارجح دنیدرد کشو بنابراین گنجایش موجود برای  –به رنج کشیدن است 
اینکه یک مگس هشیار است یا نیست مهم نیست. پرسش اخالقی در حال حاضر این 

  است که نسبت به چه چیزی شاید هشیار باشد؟
بسیاری پیرامون این پرسش نوشته شده که آیا جانوران حالت مغزی  یهاکتاب

انور تجربه یک ج یادرجههشیاری را داشته یا ندارند. حق داریم بپرسیم چگونه و تا چه 
سبت ذهنی را به دیگران ن یهاحالتمتفاوت است (آیا شامپانزه  هاانسانفرضی با تجربه 

؟) ولی به راستی پرسش در این باره شناسدیم؟ آیا یک سگ خودش را در آینه دهدیم
که  دهمیممن ترجیح  تجربه هشیاری را دارد یا نه؟ یرانسانیغهست که آیا هیچ جانور 

حدس بزنم، نیست. نه اینکه مدارک تجربی کافی وجود داشته باشد که بتواند شک ما 
  خردمندانه نیست. ییهاشکرا کنار بزند؛ یعنی چنین  بارهنیدرا

. یک درک نادرست از میشویمدر این پرسش روبرو  یکدانشعلمی و  با ایجاز
رفتار سگی  میتوانیم. اینکه ما شودیمایجاز پیوسته سبب رکود و پژمردگی ذهن جانوران 

 ذهن توضیح دهیم به معنای یهاحالتهشیاری یا  یهاشهیاندرا بدون توسل جستن به 
ار یح آن بتوضو یا بهتر نیست. در واقع  ترآسانبودن آن نیست.  ترآسانبهتر بودن یا 

که چرا مغز سگ (کورتکس و کل مغز) برای هشیار  گذاردیمبر دوش ما را  یترنیسنگ
بودن کافی و بسنده نیست، در حالی که همین وضعیت در انسان برای هشیاری بسنده 

گرایان درباره هشیاری شامپانزه از این جنبه گویا حتا مسئولیت و کافی است. شک
یگر دست د نپستانداراگرایش به امتناع از نسبت دادن هشیاری به دارند.  یترنیسنگ

. در واقع مستلزم شاخ و برگ دادن دیآینمبه شمار  کم از لحاظ دانشیک و علمی امساک
طور جدی به آن  اگر بهالبته  نفس گرایی یوهیشبسیار همانند –بی دلیل به نظریه است 
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دیگر مانند خودم هشیار هستند؟ فیلسوفان آن را  یهاانسانبپردازد. چگونه بدانم که 
که به طور کلی یکی از دالیل بن بست  شودیمخوانده و اعتراف » دیگر یهاروان«مشکل 

های بسیار است زیرا از زمان بسیار پیش مشاهده شده اگر به طور جدی به این مشکل 
ولی آیا ناچاریم آن را  .شودینماز آن دیده  یاکنندهقانعپرداخته شود ظرفیت خروج 

  جدی بگیریم؟
 رسدیمبه نظر  یاباصرفهموضع  قدرهمانبه نظر نفس گرایی در نگاه نخست 

 یهاانسانهمه که  رسدیمبه نظر بکوشم توضیح دهم چرا برای مثال که هست تا زمانی که 
ت از نظر من کمابیش یکسان اس هاآندارای روان بوده، چرا کردار و ساختار فیزیکی دیگر 

با کمترین  یاهینظرکه  شودیمروشن  ناگهان –هستم  خودآگاهبا این حال تنها من و 
دیگر  هاانساندرباره وجود روان در  یاگزارههیچ  است. هاهینظر یهمهصرفه در میان 

فس نجدی گرفتن وجود ندارد غیر از این واقعیت که در صورت فرض دیگری (یعنی 
 یخودآگاهانهخویش را در معرض بار بسیار سنگین توضیح (کردار در ظاهر) گرایی) 

انزوا و تنها شخص  نفس گرایی؛ یکنندهجزییات دیوانه  .میدهیممردگان متحرک قرار 
. هر بسیار نیرومند و بی ظرافتی دارد یپردازهینظربرای منطقی به نظر رسیدن نیاز به 

  را دارد.» صرفه«سخنی که برای دفاع از چنین دیدگاهی گفته شود کمترین 
انتقاد همانند و مشابه ای به هر دیدگاهی وارد است که بخواهد مغز انسان را یک 

ر ب هاشامپانزههیجانی را از  یهاحالت خودآگاهیجزیره مجزا از زندگی روانی سازد. اگر 
 ییهاالتحدریغ کنیم آن گاه نه تنها باید روشن سازیم که چگونه چنین » صرفه«اساس 

به طور یگانه در مورد خود ما قابل درک است بلکه چرا بسیاری از کردارهای شامپانزه 
عصب . رسدیم، آن چیزی نیست که به نظر شودیمکه به عنوان ابراز هیجانی دیده 

 فتن تفاوت میان مغز انسان و شامپانزه روبرو شده که بودنشناسان بی درنگ با وظیفه یا
 ینناچار به توضیح ا یهیجانی را روشن سازد؛ و رفتارشناسی جانور یهاحالتیا نبودن 

مانند یک شامپانزه که از خشم در  رسدیمبه نظر خشمگین که چرا یک موجود  شودیم
در کل چیزی احساس  نکهیابدون  تازدیمو به شدت به رقیبش  حالی دیوانگی است
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کند. اگر به طور کلی یک تعصب فلسفی وجود داشته باشد برای ساختن مشکل تجربی 
  در جایی که وجود ندارد بدون شک این مورد است.

 .Wشناختی ادراک اخالق بنگرید به  یشناسعصببرای یک بازنگری تازه به  -۱۲

D. Casebeer, "Moral Cognition and Its Neural 

Constituents," Nature Reviews Neuroscience 4 

محکم از این پژوهش بسیار  یریگجهینتبدیهی است که  .840-46 :(2003)
 زود است.

من این  –پیرامون اصول اخالقی و اخالق وجود دارد  یترگستردهادبیات  -۱۳
ولی مانند بیشتر نویسندگان که گمان را بر  – رمیگیمهم به کار  یجابهکلمات را 

من چندان کاربردی برای آن در اینجا نیافتم. در  گذارندیم» نخست فلسفه«
گذشته فلسفه، باید  یخزانهمالحظه مطلب اخالق، گمان کنم پیش از کاویدن 

به طور کامل به منابع عقل سلیم بپردازیم. برای این کار درک مستقیم من به 
گرایش به کانت داشته و بنابراین مرا به همان صورت که وادار به طور مبهم 

. این کندیممرا ناچار به دوری از کانت نیز  کندیمدوری از هر فیلسوف دیگری 
ر را به کار بگیریم در جایی که دیگران د» عقل سلیم«مقصود اینکه  –طور بگویم 

که  ییهاپرسشیاری از با خطر روبرو شدن با بس -باتالق جزییات فنی فرو رفته
بپرسند. در واقع عقل سلیم شخص همواره نامزد نویسنده  خواهندیمخوانندگان 

هم  سازمیمبرای گناه نخستین است. روشی که من قلمروی اخالق را مشخص 
 بوده و در نتیجه توضیح من برای گرفتن برخی از یچنین از لحاظی سلیقه شخص

. دانندیمهمواره آن را از موضوع جداناپذیر  هاانسانکه  ماندیمدر  ییهاینگران
ضعف بزرگ رویکرد من به موضوع نبوده  نمیبیماین موضوع تا جایی که من 

بلکه نقطه قوت است زیرا باور دارم که نقشه سرزمین دست نخورده اخالق باید 
هم چنین اینک به روابط متقابل پیچیده میان اصول اخالقی، از نو رسم شود. 

بدون شک هم پوشانی  هاحوزه. در حالی که این شودینمقانون و سیاست پرداخته 
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راتر ف هاآنبر همدیگر  مؤثر) هاآن(و رقابت  هاآنداشته تحلیلی از روابط دو طرفه 
 .باشدیماین کتاب  یمحدودهاز 

بدون شک در اینجا یک دوران و دور نهفته است زیر تنها کسانی که درجه قابل  -۱۴
را روا به شمار خواهند آورد. به هر » کافی بودن«قبولی از همگرایی را اثبات کرده 

حال نه تنها دور تنها در اخالق وجود ندارد؛ بلکه مشکل هم نیست. اینکه به طور 
به اثبات درک از  واداررا  هاآنافراد،  یهادگاهیدجدی پنداشتن کلی ما پیش از 

به معنای این نیست که فرگشت در ادراک ما از جهان  میکنیمکنونی  یهاهینظر
 امکان ندارد.

۱۵- C. Hitchens, "Mommie Dearest," Slate, Oct. 20, 

2003, slate.msn.com. 

۱۶- R. Rorty, Hope in Place of Knowledge: The 

Pragmatics Tradition in Philosophy (Taipei: Institute 

of European and American Studies, Academia 

Sinica, 1999), 90-91. 

خواه او را . شودیماغلب ویلیام جمیز به عنوان پدر پراگماتیسم در نظر گرفته  -۱۷
چالز ساندرز پیرس بشناسیم خواه به عنوان  یفلسفه یدهندهگسترشبه عنوان 

افزودن بسیار فراوان عقاید غیرمعمول، باز گویا به عنوان یک پرسش باز به نظر 
جمیز، به صورتی  یهاحالتبا در نظر گرفتن نیمی از  تواندیمشخص  – رسدیم

در «قانع کننده با هر یک از دو راه پاسخ دهد. همان گونه که جورج سانتیانا گفته 
و رد  زینگاشگفتامریکا توافق کلی برای ستایش [جمیز] به عنوان یک شخص 

بدون دلواپس به مقصدی که  شودیمشدن با شادی راهی که آغاز کرده توجیه 

 his Persons and Places(بنگرید به » رسیده است.

[Cambridge: MIT Press, 1963], 401. برای درک اصول اساسی (
پراگماتیسم من به طور کلی به نوشته ریچارد روتی تکیه کرده که به شیوایی این 
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دیدگاه فلسفی را به روشنی و یکپارچه توضیح داده که همکاران یا هر منتقد دیگری 
 آرزوی آن را دارد.

و اشتباه درک  دارخنده تواندیمبر سودمندی به جای حقیقت به سادگی  تأکید -۱۸
و از زمانی که ویلیام جمیز نخستین بار اصول پراگماتیسم را در سخنرانی در  –شود 

ارائه کرد، چنین بوده است.  ۱۸۹۸پیشگاه اتحادیه فلسفه دانشگاه کالیفرنیا در 
برتراند راسل در کتاب خودش به نام تاریخ فلسفه  هک ییدور از بیهودگی آرزوها

یمروبرو  سمیپراگمات مزاجیدمدمهوادار ر آنجا با یک د و –غرب به آن تاخته 
اینکه نام هر مردی در تیر رس نگاهش ابنز  باور به کندیمگمان که  میشو

 دهدیمظرافتش نشان  یهمههنگامی که با  -ویلکوس اسیمت سودمند است
یمهر شخصی  حس خوب باشد.از  یاقطعهمترداف با هر  تواندیمپراگماتیسم 

 یاحنهصدر یک ساعت در  شدهمنحرفویی سخویش را در حالی بیابید به  تواند
 دارندهخکه جمیز به طور کوتاه درباره نگرانی هر نظریه موفق بیان کرده: نخست 

؛ سپس حقیقت ولی کم اهمیت به نظر رسیده؛ پس از آن چنان رسدیمبه نظر 
 بوده است.همین بگوید که از گام نخست سخن او نیز  خواهدیممهم که شخص 

۱۹- P. Berman, Terror and Liberalism (New York: W. 

W. Norton, 2003), 171. 

نبوده  یشناسیهستدر واقع یک دیدگاه  ییگراواقعباید توجه داشته باشیم که  -۲۰
پیوسته ی سردرگمبلکه یک دیدگاه شناختی شناسی است. این موضوع یک منبع 

 یهاشکلکه رئالیسم در مقابل  شودیمدر فلسفه است. برای مثال اغلب فرض 
 مشخصی در یهاگسترشاست و در واقع در  ییگراذهنو  سمیدئالیاگوناگون 

قش که گویا به ذهن ن م)ودانش فیزیک (مانند تفسیرهای بور از مکانیک کوانت
. ولی اگر ماه وجود نداشته باشد مگر اینکه دهدیمچشمگیری در هدایت آفرینش 

رت که است (به این صو انهیگراواقعشخصی به آن بنگرد، این باز هم یک حقیقت 
، خواه کندیمحقیقت باشد، خواه شخص بداند که جهان به این شیوه کار  تواندیم
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این نیست  دییتأنداند). گفتن این سخن که واقعیت دارای یک ویژگی قطعی است 
منحرف شود  یاکنندهگمراهباشد یا نباید به  ریپذفهمه این ویژگی باید برای ما ک
یا در واقع هشیاری و تفکر نباید نقشی اساسی در تعریف آن داشته باشد. اگر هر  –

واقعیتی زنگ خود را تغییر دهد باز هم یک  زندیمچشمک  یکدانیزیفبار که 
 است. انهیگراواقعحقیقت 

یموجود دارد که امروزه شمار اندکی از آن دفاع  ییگراواقعیک نسخه ساده از  -۲۱
. آن دیدگاه از جهان است که بیشتر ما به همراه ده انگشت دست و پا به ما کنند

این باور را دارد که  گراییواقعفلسفه است. چنین  یگناهیبارث رسیده و مدعی 
: میز و صندلی در فضای ردیپذیمجهان کم و بیش همان است که عقل سلیم 

فیزیکی سه بعدی وجود دارد؛ چمن سبز است؛ آسمان آبی است؛ هر چیزی از اتم 
ساخته شده؛ و هر اتم خودش پر شده از ذرات باز هم ریزتری. دیدگاه اصلی آن 

تلسکوپ، میکروسکوپ و  –این هست که حواس ما، به همراه ابزارهای اضافی 
در حالی . دهندیمکه هست به ما تحویل  چنانآنتی را گی یهاتیواقعتنها  -غیره
برای یافتن راه شخص در جهان است، ولی این  ریناپذاجتناب یامکاشفهکه 
هم  شودیمکنونی دانشیک و فلسفی با آن ساخته  یهاهینظرنیست که  یالهیوس

زه آن را امرو گراواقعنیست که هیچ فیلسوف  گراییواقعچنین ریخت کنونی آن 
 برود.

 in The Last Wordتوماس ناگل، یک مخالف سخنور پراگماتیسم در کتاب 

(Oxford: Oxford Univ. Press, 1997), 30,  به ما سه گزاره
 گراییواقعبه طور کافی توجیه پذیری تنها برای  تواندیمکه گمان  کندیمپیشنهاد 

  باشد:
را درنیافته و  هاآنبسیاری درباره جهان وجود دارد که ما هرگز  یهاقتیحق -۱

 نداریم. هاآنهیچ راهی برای پی بردن به 
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 نادرست هاآنبرخی از باورهای ما نادرست بوده و هرگز درنخواهیم یافت که  -۲
 است

درست باشد، باید حقیقت داشته باشد حتا اگر کسی آن  یادهیعقاگر باور و  -۳
 باشدرا باور نداشته 

که این گونه سخن گفتن  کندیمدر حالی که یک پراگماتیسم مانند روتی اعتراف 
سخن گفتن یک روش  –ولی این عقیده را هم خواهد داشت که این خردمندانه است، 

از این دست را به پراگماتیسم رفت و برگشت داده با خواندن  ییهاعبارتو همه  -است
به طور کامل استداللی و سپس به آموزه بنیادی خود  یاجنبهدر » حقیقت«مانند  یاواژه

مانند این سخن بگوییم، بدون هیچ شکی ولی دانستن  میتوانیم«چرخش خواهد کرد: 
است که درباره آن سخن  یاوهیشسرشت و طبیعت هر چیزی تنها دانستن تاریخچه 

ند ک دارینگهظ و را حف گرایانهواقعتا شهود  کوشدیمپیرو پراگماتیسم .» گفته شده است
ده و به صورت درست بازی کر یاژهیوبا اعتراف به اینکه اگر شخصی بخواهد با کلمات 

که البته شخص  شودیمرا به آن صورت به کار گیرد که درک » حقیقت«مانند  ییهاواژه
پیش از اینکه مردم درباره «مانند  کندیمدیگری رضایت خود را به عبارتی اعالم 

ولی برای افزودن  -» انددهیدرا در پیرامون خود  ییهاکوهکوهستان سخن بگویند، 
یک  این تنهابگوید تردیدی نخواهد داشت که  گاهچیهبه چنین عبارتی » حقیقت«

  موضوع مورد توافق همگان است.

۲۲- J. Habermas, On the Pragmatics of 

Communication, ed. M. Cooke (Cambridge: MIT 

Press, 1998), 357. 

یمپراگماتیسم برای ما،  یوهیشتفسیر دانش به  یهایژگیو یهمهبرای تنظیم  -۲۳
. دونالد دیویدسون داشته باشیم یهانوشتهبه  ینگاهمینبه طور کوتاه  میتوان

دیویدسون در حوزه فلسفه بسیار پرنفوذ بوده و دیدگاه وی پیرامون روان و معنا 
دست  یانوشته. دیویدسون در کندیم دییتأه گویا پراگماتیسم روتی را زورام
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که هر دیدگاهی از  کندیم تأکید» غیرعینی یافسانه«نویس بدون تاریخ با نام 
ری دیگ یهاصورتجهان، به همراه مفاهیم و ادعاهای حقیقی باید قابل ترجمه به 

 باشد:

به دوره دیگر تضاد وجود دارد، از فرهنگ تا فرهنگ  یادورهاز بدون شک 
دیگر و از شخصی به شخص دیگری به هر صورتی، ما همگی آن را دریافته 

تضادهایی است که با همدردی و  هانیا؛ ولی میبانیگربهدستو با آن 
که  گرددیمروشن و درک شود. مشکل از جایی آغاز  تواندیمکوشش ما 

رتری باشد فراگی یهاتفاوترا بپذیریم که شاید  یاشهیاندبکوشیم ایده و 
که از خود بخواهیم بیرون از شیوه  رسدیمچون (بیهوده) به نظر 

  اندیشیدن خویش موضعی را برگیریم.
از این دست را  یاگانهیببه راستی  یادهیانظر من، ما اندیشه و  از
ذهنی مانند چه هستند و چگونه  یهاحالتکه  میدانیم. میکنینمدرک 

ه است ک ییهاحالتدرست همان  هاآنبه درستی شناسایی کنیم؛ را  هاآن
 ،یاشدهشناختهبه خوبی  یهاوهیشبه  تواندیمخمیرمایه و محتوای آن 

با  با حالتی غیرقابل کشف یا موجوداتی باشند هاانسانکشف شود. اگر 
ه ما بوده بلک یهاروشبه دلیل شکست و ناتوانی  تواندینم، هاوهیشاین 

ذهنی نامیده  یهاحالتبه درستی  هاحالتبه دلیل این است که این 
  د و اراده.نه اعتقاد هستند، نه تمایالت، نه آرزوها و نه قص هاآن – اندشده

گوید بخواهد ب هاشهیانددر پاسخ به این  گراواقعشاید نخستین چیزی که یک 
قی بیرون از خود نداریم تا منط») بیهوده(«نیاز به گرفتن موضعی  این است که ما

بودن ادعایی را دریابیم که دیدگاهی به شدت متفاوت از گیتی شاید وجود داشته 

 The View from Nowhereباشد. همان گونه که ناگل در کتاب 

(Oxford: Oxford Univ. Press, 1986) اجتماعی از پیروان  گفته
د نه سالگی به سادگی اشتباه خواهند کرد اگر گمان کنن عقلیبا سن پراگماتیسم 
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همان تصدیق همگی آنان بوده و بعید نیست که حق داشتن این  »حقیقت«که 
حقایقی درباره جهان را  توانندیمدیگر  یهاانساناندیشه را داشته باشند که 

ی هست آیا کس برگردان کنند. هاآنبدانند که قادر نخواهند بود به زبان گفتمان 
ارای دیگر به طور همانندی د یهادگاهید گاهنظرکه بگوید بعید است دیدگاه ما از 

  محدودیت باشد؟
آموزه و دکترین دیویدسون پیرامون قابلیت برگردان به همراه پیوستی بود که 

بایستی از باورهای  : سخنگویان به هر زبانیدینامیم» ١اصل دهش«وی آن را 
که  شوندیمباشند زیرا باورها تنها زمانی به عنوان باور شناخته  مندبهرهراستینی 

گوی گفت یهاطرفداشته باشند. بنابراین بایستی همه  یاگسترده ینهیزم
صور یک لحظه تبرای  –بایستی از سوی ما در اصل خردمند در نظر گرفته شوند 

 میابییمدرکنید با ذهنی روبرو شده که سر تا سرش پر شده با باورهای نادرست، 
 بنامیم.» ذهن«وجود ندارد که در نگاه نخست آن را  یاشالودهکه هیچ بنیاد و 

مشهور  از عبارت زیانگشگفتنگی ورایک ودیدگاه دیویدسون در اینجا به مانند 
 .»ردخواهیم کاگر شیری بتواند سخن بگوید، او را درک «ویتگنشتاین است: 

سخن  تواندینم، او میکنینمچون شیر را درک  شودیم گونهنیابرای دیویدسون 
  بگوید.

یم. چه رخ رسدیمبه نظر  زیانگشگفتدیویدسون در اینجا  یهایریگجهینت
ی از دروغین یهانامهنییآولی با  فهمقابلاگر یک سخنور و یک مفسر هر دو  دهد

باورهای پیرامون واقعیت یک  چه ؟دهدیماصول عقاید باشند، آنگاه چه رخ 
اجتماع فرضی قابل ترجمه باشد خواه نباشد باز هم هیچ ربطی به درست بودن 

قابلیت درک دو طرفه بعید نیست نشانه چیزی بیش از تطابق اشتباه  ندارد.
نباشد؛ اشتباهات من شاید همسان با اشتباهات شما بوده و مایه پذیرش 

را در  هاشامپانزهو  هالیگوراز  یاجامعهدر گفتمان شما شود. تنها باید » حقیقت«

                                                 
1. principle of charity 
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: وردهموزان خود را آنظر بگیریم که برای آزمایش این موضوع پیشروترین، زبان آ
 هاآندر فهم ابرازهای دیگری شکست خورد (شاید  ر یکبعید نیست که ه

ی به هیچ نتیجه بگیرند که دیگرگرفته باشند) و ازبانی ناسازگاری را فر یهانشانه
مترجم در اشتباه  یهامونیماین . در این حالت هر دو کندینمرو از زبان استفاده 

با موفقیت گفت و شنود کرده و بر سر اینکه  هاآنهستند. به عبارت دیگر اگر 
با روتی موافق بودند،  باشدیم هاآنتنها یک موضوع اصلی در گفتگو » حقیقت«

 زنان و مردانی که برهم کنش ازیر –باز هم به همین صورت امکان اشتباه داشتند 
د است بعی با حقایقی متفاوتی آشنا گردند که توانندیم کنندیمرا مشاهده  هاآن

  .را وادار درک آن نمود هاآنبتوان 
 یهانهیزمدر خدمت اهداف خود را در بنا بر اصول پراگماتیسم، باورها 

 دانستن« با هدفهیچ پروژه شناختی به سادگی و  رسانندیمگوناگونی یاری 
ن انسا یهامونیموجود ندارد. » دانستن چگونگی واقعیت«یا » سرشت چیزها

نمای پراگماتیست مثال باال نیز بعید نیست به وجود آیند و بعید نیست بگویند 
از  دانستن نوزادان«یا » دانستن چگونگی پرواز به ماه«به نام  یاپروژهکه هیچ 

به  انمانسان یهامونیمم این بیایید فرض کنی نیز وجود ندارد.» ندیآیمکجا 
 هاشدانآن گونه که ما این  اندشدهنزدیک  یشناسستیزاصول طراحی موشک و 

هر چقدر هم که کوشش شود، هیچ میمون انسان نمای  یعنی – میشناسیمرا 
شناختی برای مالحظه کردن  یازهاینشیپدانشمندی هرگز توانایی داشتن 

دارد. برای  هاآناطالعات مناسب را نداشته، احساس نظری بسیار کمتری از 
ار و گویا این آشک جامعه پراگماتیست چنین واقعیتی، به سادگی وجود ندارد.

ار را مکه  وجود داشته باشدامکان  ینیبجهانکه اگر چنین  رسدیمروشن به نگر 
طرح در گفتمان ما م» حقیقت«به نام  آنچهکنار بگذارد آنگاه  یاوهیشبه چنین 

  باشد. ،معیار نهایی برای آنچه درست و حقیقی است تواندینماست 
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تنها ابزاری که روتی برای پایداری و مقاومت در برابر این لغزندگی برای 
نیفتادن به ورطه عدم گسترش دانش یافته پیروی از دیویدسون در این ادعا بوده 

هر زبانی را به زبان خویش برگردان و ترجمه کرده و بنابراین هر  میتوانیمکه ما 
 کاسهکیرا  رتشرفتهیپان زبانی به شیوایی بیان شده از سوی کاربر» حقیقتی«

سازیم. در واقع استدالل دیویدسون در اینجا دور است، زیرا تنها دلیلی که چرا 
هر زبانی را ترجمه کنیم این است که در گام نخست انتخاب یک زبان  میتوانیم

مصادره به مطلوب موضوع مورد  است. لیت ترجمه معیار و پیمانه اصلی آنقاب
از سوی دیگر ادعای دیویدسون درباره قابلیت ترجمه به نظر بر یک جور  بحث.

که ما کاربرد زبان را در جهان  یاوهیشگرایانه تکیه دارد: او مغالطه تحقیق
را با چیستی زبان اشتباه کرده است. این واقعیت که برای  میکنیمانتخاب 

انتساب زبانی به موجود دیگری، نخست باید زبان وی را به زبان خودمان ترجمه 
هیچ ربطی به این پرسش ندارد که آیا این موجود به راستی کاربر زبان  میکنیم

باه ا نه. اشتاست، دارای ذهن است یا با اعضای دیگر گونه خودش ارتباط دارد ی
احمقانه  یاهیسابیستم  یسدهکه در بیشتر – رسدیمدر اینجا به ردپای رفتارگرایی 

توانایی ذهنی در دیگران با اینکه ما شاید برای گزیدن بر دانش ذهن انداخت. 
و ابرازهای کالمی دارای محدودیت هستیم به این معنا نیست که  هاآنکردار 
  .باشدیمذهن چیست،  کنندهمشخصبیرونی  یهانشانهچنین 

بر طبق نظرات دیویدسون و روتی، در اصل هیچ زبان بازی وجود ندارد که 
، هادگاهید، هاذهننتوانند از پس آن برآیند. بنابراین طیف احتمال وجود  هاانسان

 یهمه .پیرامون جهان، نه طیفی منقطع بلکه پیوسته است» حقیقت«توصیف 
شناختی سرانجام در هم  یهاافقهستند؛ همه  ممکن تناسب پذیر یهازبان

درست باشد خواه نباشد، نکته و منظور اصلی  هاگفته. خواه این شودیمآمیخته 
ت زبان درباره سرش گرایانهواقعنیست. نکته اصلی این است که برابر با ادعای 

  و شناخت است.
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ن شکن به پراگماتیسم وجود که دو جور پاسخ دندا رسدیماین گونه به نظر 
جستجو اثبات پراگماتیسم نبودن آن و به ویژه آن  میتوانیمدارد: گام نخست 

ر اینجا دردی برگزیده شده است پراگماتیسم نیست. رویک گرایانهواقعقدر که 
است که نشان داده شود این موضوع نه در خدمت اهداف ما برای شکل  نیا

و نه در خدمت اهداف  بودهدادن به یک تصویر منسجم و یکپارچه از جهان 
دیگری که شاید بتوانیم برای آن داشته باشیم. برای نمونه شاید سخن گفتن 

که روتی  هپیرامون حقیقت و دانش از جنبه یکپارچگی و همبستگی انسانی، آن گون
سرانجام یکپارچگی مورد نظر را از درون متالشی و نابود  تواندیم، دیگویمسخن 

 بر ضد پراگماتیسم یسمیپراگماتیک مورد  توانیمسازد. در حالی که معتقدم 

-B. Williams, in "Auto-da( پردازمینمساخت، ولی در اینجا به آن 

Fé," New York Review of Books, April 28, 1983, has 

taken a stab at it نشان دهم که پراگماتیسم کوشمیم). بلکه به جای آن، 
وده و دو ب گراواقعبه طور پنهانی  ،گراییواقعخود از گناه  داشتننگهبا ادعای دور 

پراگماتیسم به  انکه پیرو رسدیمدستی به آن چسبیده است. این گونه به نظر 
شناختی (نه فقط از  یهاکنشکه پهنه و ژرفای همه  دنیگویمطور سربسته 

 یهمههر گونه دانش و  ودریافته  رادیگر)  یهاانسانخودش و نه تنها از 
این رسیده  هگفتمان امکان آمیخته شدن را دارد. بنابراین پراگماتیسم ب یهاحوزه

ار شناختی به طور اصولی بیرون از چهارچوب قر ینهیزمهر  کندیمکه اثبات 
 ترمهم یهنکتاست ولی  انگیزشگفتگیرد. در حالی که چنین ادعاهایی برای من 

به چیز  گراواقعبه عنوان  تواندیماین است که یک شخص پیرو پراگماتیسم 
  دیگری باور داشته باشد.

ردیه  که هم کنماشارهبه این نکته  خواهمیمبه عنوان یادداشت نهایی، 
همگرا شود.  تواندیمبر ضد پراگماتیسم  گرایانهواقعو هم ردیه  یسمیپراگمات
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 استفروکبنیادی  یهاهینظراجازه دهید نخست پراگماتیسم و رئالیسم را به 

  برای رئالیسم). Rبرای پراگماتیسم،  Pکنیم (

P جهان تنها به دلیل توجیه در فضای گفتمان،  درباره هاگزاره: همه
  است.» درست«

R :را  هاآناست خواه بتوان » درست«مشخص درباره جهان  یهاگزاره
درست بر حسب اتفاق نا کنندهقانع یهاگزارهو بسیاری از  –توجیه کرد خواه نتوان 

  بوده است.
ن این و با پرسید –گویا دو مسیر از روی پرتگاه برای پراگماتیسم وجود دارد 

را درست  Rرا نادرست و  Pهمه  اگر«پرسش به هر دو این مسیر رسید که 
گذشته پیرو پراگماتیسم باید این احتمال را  هانیااز همه » چه؟ آنگاهببینند 

نتواند توجیه شود (یعنی  Pبپذیرد که بعید نبود ما در جهانی زندگی کنیم که 
را پیش  است) که این پرسش کیپراگمات ریغشاید اثبات شود که پراگماتیسم، 

در مورد خودش  Pدر مورد خودش کاربرد دارد یا ندارد. اگر  Pکه آیا  کشدیم
که در لحظه ریزش مشترکان  رسدیماعمال شود و نتواند توجیه شود آنگاه به نظر 

در مورد خودش به کار  P. شخص پیرو پراگماتیسم با گفتن شودیممنهدم -خود

 دییتأرا  Rو  را تکذیب و رد کرده Pمقاومت کند زیرا  تواندینم، شودینمبرده 

 Pه ک باید باشد یضرور تبگوید این یک حقیق تواندینم؛ هم چنین کرده است
  است. ریپذهیتوجهمیشه 

توجیه شود خطر منطقی دیگر پدیدار  Rبرای پیرو پراگماتیسم هنگامی که 

بر حسب توجیه  Rولی  –است » درست«توجیه شود،  Rاگر  P. بر طبق شودیم

 Rدرست بماند. اگر پیرو پراگماتیسم بکوشد تا با این گفته که  تواندینمشدن 
به راستی درست نیست (برابر با واقعیت به صورتی که هست)، در برابر ارزیابی 

در حکم  تواندیم، کندیمآن را به ما تحمیل  Rمقاومت کند که » درست«دوباره 
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درست است. در نتیجه  گرایانهواقعبه خودی خود به طور  Pگفتن این باشد که 
. این یک سنگ و جایگاه دشوار است رسدیموی باز هم به تناقض با اصول خود 

رد متهم به ایستادن در میانه آن ک به روشنی پیرو پراگماتیسم را توانینمکه حتا 
نیز در همان مکان هستند. بنابراین چه روی سنگ  هاآنزیرا از همه گذشته  –

  باید در جستجوی بیرون انداختن پراگماتیسم باشیم. –نگ چه زیر س - گراییواقع
جی. ای  . بر طبقشودیم هخواند» انهیگراعتیطبمغالطه «اغلب به اشتباه  -۲۴

که قضاوت ما از  دیگویماز نوع دیگر است. مور  انهیگراعتیطبمور مغالطه 
یمشود. وی  فروکاستدیگری مانند شادی  یهایژگیوبه  تواندینمخوب 

مرتکب  هاانسانبدون شک من با تعریف اخالق در اصطالح شادی  دیگو
» استدالل پرسش باز«که  کندیم. مور حس امشده انهیگراعتیطبمغالطه 

 میتوانیمکه ما همیشه  رسدیموی در اینجا اساسی است: برای نمونه به نظر 
آیا این شکل از شادی به «به طور منسجمی خواهان هر حالتی از شادی باشیم 

این واقعیت که این پرسش از هم منطقی به نظر » خودی خود خوب است؟
مانند هم  تواندینمکه شادی و خوبی  کشدیماین حدس را پیش  رسدیم

آیا این شکل از « میپرسیمکه در این مورد در واقع  میگویمباشد. باری من 
این  در» یا جلوی آن را بگیرد؟)( نجامدیبشادی باالتری  به تواندیمشادی 

که در پیوند  کندیمتوجه ما را به چیز خوبی جلب پرسش نیز تناقض نیست و 
 با تجربه موجودات با احساس است.

۲۵- S. Pinker, The Blank Slate (New York: Viking, 

2002), 53-54 

۲۶- J. Glover, Humanity: A Moral History of the 

Twentieth Century (New Haven: Yale Univ. Press, 

1999), 24. 
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۲۷- Cited in O. Friedrich, The End of the World: A 

History (New York: Coward, McCann & 

Geoghegan, 1982), 61. 

 نقض تعصبات مسیحیت در چرخاندن روان رنجوری رابطه جنسی به اصول -۲۸
کان بیشتری ندارد. شاید ت اتییپر جزسرکوبی فرهنگی نیازی به توضیح 

هزاران گزارش از بچه بازی  غیر از افشای( اخیر یهاسالافشاگری  نیتردهنده
 نندهکادارهگروهی از زنان راهبه پیرامون مسائلی بوده که روحانیون در امریکا) 

 هاآن. است دادهرخمیالدی  ۱۹۶۰و  ۱۹۵۰ یدههایرلند در  یهاخانهمیتی
شکنجه  یماهگازدهیرا از  هابچه شدندیمکه به ناحق خواهران مهربانی خوانده 

 یهاکنشبه انجام  هاآنناچار نمودن (تازیانه و سوزندان هم چنین  دادندیم
م انجا» هاآنگناهان پدر و مادران «آزارهای روانی) این شکنجه به دلیل  آورشرم

برای نوکری این اندیشه باستانی درباره عطش  (یعنی گناه حرامزادگی). شدیم
 جنسی زنانه، گناه نخست، بچه زاده شده از باکرها و غیره، هزاران تن از این

بیرون کشیده شده و برای  هاآنکودکان به زور از چنگ مادران تنهای 
 فرزندخواندگی به آن سوی دریاها فرستاده شدند.

ناموسی پیوسته از کشورهای اسالمی  یهاقتل یهاگزارشکه  هاستسال -۲۹

 N. Banerjee, "Rapeتازه بنگرید به  یانمونهبرای  رسدیمبه گوش 

(and Silence about It) Haunts Baghdad," New York 

Times, July 16, 2003.  وب سایت یونیسف آمار زیر را ارائه کرده
 است:

    
زن به عنوان  ۳۰۰میالدی تخمین زده شده که نزدیک به  ۹۹۷در سال 

بیش  ۱۹۹۹. طبق برآوردهای سال انددهیرسدر پاکستان به قتل » ناموس«
غربی بیشتر  یکرانهانجام شده در نوار غزوه و  یهاقتل یهمهاز دو سوم 
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مورد  ۲۳است. در اردن سالیانه به طور میانگین » ناموسی« یهاقتلاحتمال 
  .ردیگیمقتل از این دست انجام 

، سی و شش مورد بزه و جرم ۱۹۹۸تا  ۱۹۹۶ یهاسالدر لبنان میان 
 دادهرخگزارش شده که بیشتر در شهرهای کوچک و روستاها » ناموسی«

سال بوده که در  ۱۸اغلب زیر  هاقاتلکه  کنندیممشخص  هاگزارشاست. 
 ۴۰۰نزدیک به  ۱۹۹۷. در شودیمنگاه  هاآنجوامع خود به چشم قهرمان به 

مورد  ۵۲است. در همین تاریخ از مصر  دادهرخدر یمن  »ناموسی«قتل 
  گزارش شده است.» ناموسی«جنایت 

ان و باالترین رویکرد بسام ییهاحالتکه به پرورش چنین در سنت بودایی  -۳۰
سیستماتیک را دارد، عشق و مهربانی به همراه تعادل فکر و روحی و خوشی 

خوشی دیگران). این باور و  از(یعنی لذت  شودیمهمدردی پرورش داده 
 .شودیمدیگر  یهاحالتاعتقاد وجود دارد که هر حالتی مایه تعادل 

یک جور از هوش اخالقی  هاانسان یهمهبه طور منطقی این روشن است که  -۳۱
به طور برابر در درک پیوند میان  هاانسان یهمهنیستند. به ویژه  مندبهره

مقاصد خود در رابطه با دیگران و شادی خود زبردست نیستند. اگر چه شاید 
د به نظر برس کیدموکرات ریغاز دانش اخالقی  مراتبسلسهقرار دادن یک 

در جهان پراکنده  که دانش به طور مساوی و برابر میدانیمولی از سوی دیگر 
نشده است. این سخن به معنای این نیست که شخص برای اخالقی بودن 

ر مانند بیشت اتیاخالق آن باشد. یهاتیواقعباید مسلط بر بخش بزرگی از 
ز واقعیت بعید نیست تعداد اندکی ا –مانند پزشکی باشد  نکهیاشطرنج است تا 

 بیعیببرای درک شدن وجود داشته باشد ولی به کار گرفتن درست و 
 بر عدم وجود تأکیدبه طور چشمگیری دشواری باشد.  تواندیم یهاآموخته

گرایش به چنین که هم کانتی و هم ضد کانت  –در اخالق » کارشناس«
از دیدگاه من بیشتر مانند این گفته است که بعید است در  -موضعی دارند
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شطرنج کارشناسی وجود داشته باشد، شاید هم برای اثبات بگویم که هر طرف 
نیازی  ما را تکان دهد. هامهرهببیند که چگونه  تواندیمدر مسیر گفتمان ما 

ه ل چگونه هستند؛ هم چنین نیازی ببه کارشناس نداریم تا به ما بگوید مسائ
کارشناس نداریم تا به ما بگوید بی رحمی بد است. ولی نیاز به کارشناس 

زیادی  شکداریم تا به ما بگوید بهترین حرکت در فالن موقعیت چیست؛ و 
مه دوست داشتن ه هم وجود ندارد که ما نیاز به کارشناسان داریم تا بگویند

تا اینکه ترجیح بدهد  کندیم ترخوشحالص را بدون مرزبندی شخ هاانسان
صمیمی خود محدود کند (اگر این در واقع مسئله  یهادوستعشق را به 

 اصلی باشد).

نسبت  به طور کلی مهارت کمتری چرا باید فکر کنیم که زیستنی اخالقی باید
به یک بازی پرشکوه در شطرنج داشته باشد؟ چرا باید نفوذ بینش به ارتباط 

نش به دست آید تا رخنه بی ترآسانمنطقی درون باورهای اخالقی هر شخصی باید 
دیگر انسانی، برخی از  یهادانیمبه درون هر چهارچوب منطقی دیگر؟ مانند 

و ناسازگار  ریناپذیآشت شهودشاید با برخی دیگر از  بزرگ یاهافتهیو درون  شهود
خویش را به عنوان یک ضرورت بوده و جستجو برای همخوانی و یکپارچگی 

کند  یبازشطرنجمانند قهرمان  تواندینم. هر کسی کندیمکاربردی به ما تحمیل 
 .چگونه زندگی کند که به حداکثر شادی دست پیدا کند تواندینمو هر کسی 

اکتشافی را برای بردن در شطرنج به کار بگیریم  یهاروش میتوانیمالبته 
میانی را محکم کنیم، ساختار پیاده قوی و غیره)؛ و هم چنین برای پرتو  یهاخانه(

ابداع کنیم (امر مطلق کانتی،  ییهاوهیش میتوانیماخالقی  یهاقتیحقافکندن بر 
آن را  یهانکته توانندینمراولز و غیره). این واقعیت که همه » وضع آغازین«

شکی وجود ندارد که پیوند  .شودینم هاآنببینند باعث شک درباره سودمندی 
اشته د یترژرف یهانشیبمیان اصول اخالقی و درون یافت ظرفیت و گنجایش 

ما برای  یهمهکه به خودی خود نیاز به گنجایش هوشمندی بیشتری از طرف 
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من گمان  برای عمل کردن. ی بودنبخشالهامدرک داشته و درک کردن برای 
فاوت میان ت نیتربزرگد (هم چنین در میان افرا هاتفاوت نیتربزرگکنم در اینجا 

یافت شود زیر هر بینشی به درون هنجار  تواندیمحوزه اخالق و حوزه شناختی) 
که  باشد. زمانی مؤثراخالق باید ادعایی بر اساس احساسات ما داشته باشد تا 

شخص دریافت که عدد پی نسبت محیط دایره به قطر آن است حتا اگر 
تا مساحت دایره را  شودیمهندسه دان هم که نباشد باز وسوسه  نیترشیآزاداند

. زمانی که یک شخص دید که به طور کلی دروغ کند یریگدازهانبا معیار دیگری 
گفتن نادرست و اشتباه است به هر حال، هر گاه این زمینه هنجاری برای نخستین 
بار به دست آمد، بایستی با احساس ایمن شود. او باید احساس کند که دروغ 

و چنین تغییری در  -سازدیمیعنی او را از شادی دور  –گفتن پستی او است 
که نیازی بیش از درک مفهومی دارد. ولی  رسدیماحساسات اخالقی به نظر 

 .A. بنگرید به دیآیممشخصی به میان  یهایخردورزسپس، پای 

Damasio, Descartes' Error. Emotion, Reason, and 

the Human Brain (New York: Avon Books, 1994).  
 اندگرفتهه دیده شود دو تن انسان که هر دو یاد به این روش ساده است ک

منش برای رسیدن به شادی نیست شاید در احساس درست بودن  ییگودروغکه 
این گزاره بسیار متفاوت از هم بوده و بنابراین به درجاتی متفاوت بوده که احساس 

اور ب غایرت میانمثال برای م خود دارند. هاکنشوظیفه در برابر پیروی از آن در 
ست نی» درست«این اندیشه که  و کنش در حوزه اخالق بسیار گسترده است:

در گوشه دیگر جهان از گرسنگی در حال مرگ باشند یک چیز  ییهاانسانکه 
ند، از دوستان هست هاانساناست؛ ولی غیر قابل تحمل بودن فهمیدن اینکه این 

 یهاانسانک از ما یک چیز دیگر. در واقع شاید توجیه اخالقی برای هیچ ی
 یهاانانسخوشبخت وجود نداشته باشد که سرگرم کار خود باشیم در حالی که 

 P. Unger, Livingدیگری از گرسنگی در حال مرگ هستند (بنگرید به 
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High & Letting Die: Our Illusion of Innocence 

[Oxford: Oxford Univ. Press, 1996].(  بعید نیست یک دیدگاه
 -یعنی یک تصویر روشن از سازوکار شادی خودمان –ز این موضوع باشد روشن ا

 یارسنهگکه ناچار شویم بدون خستگی برای کاستن از گرسنگی هر شخصی 
به  تواندیمبکوشیم انگار که خودمان هستیم. در چنین موقعیتی چگونه شخصی 

به خود را . شخص به سادگی باید تواندینمسینما رفته و اخالق مند هم باشد؟ 
  از اخالق تهی سازد.

۳۲- ۶۰ Minutes, Sept. 26, 2002. 

بدون اطمینان بوده بدون دسترسی به  هاانسانبه هر حال اینکه این  -۳۳

 ,R. Dworkin باید به راستی ما را ناراحت سازد. بنگرید به مشاوری قانونی

"Terror and the Attack on Civil Liberties," New 

York Review of Books, Nov. 6, 2003, pp. 37-41,  برای
 یک تحلیل اخالقی و قانونی در این مورد.

این لغزندگی تفتیش عقاید را با  میتوانیمکه  رسدیماین طور به نظر من  -۳۴
متوقف  ۴آمده در بخش » بدون نقص افزارجنگ«دستیازی به استدالل 

گذشته میان خواست دچار رنج و درد ساختن شخص  هانیا یهمهکنیم. از 
و دچار درد ساختن تصادفی تفاوت وجود دارد. خانواده تروریست  گناهیب

گذاشتن بسیار زننده این  پا ریز تواندیمرا وسیله شکنجه قرار دادن  مظنون
 اصل باشد.

۳۵- Quoted in Glover, Humanity, 55. 

ما تصویر پریشان کننده تر جنگ را سانسور  یهارسانهمن شک دارم که اگر  -۳۶
: نخست شدیمشاید احساسات اخالقی ما در و جبهه درست  کردندینم

احتمال داشت که ما با دیدن ترسی که از دشمن روی ما سایه انداخته انگیزه 
 توانستیم: دیدن دانیل پریل با سر بریده برای مثال میگرفتیمبیشتری 
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ار سازد که در نبود و غیاب چنین تصویری چنین سطح از خشم ملی را بید
ناخواسته جانبی را از خودمان  یهابیآسنشد. دوم اگر ما واقعیت ترسناک 

داختن از ان دییتأشاید بسیار کمتر احتمال پشتیبانی و  میکردینمپنهان 
در حالی که  وجود داشت.» هوشمند« یهابمبیا حتا » کور« یهابمب

من باور  شدیمخبری شاید برای دیدن بسیار ترسناک  یهابرنامهو  هاروزنامه
 نسبت به یتربزرگدارم که ما در عین حال هم اضطرار باالتر و هم بازداری 

 .میکردیمجنگ با تروریسم احساس 

۳۷- See J. D. Greene et al., "An fMRI Investigation 

of Emotional Engagement in Moral Judgment," 

Science 293 (Sept. 14, 2001): 2105-8; and J. D. 

Greene, "From Neural 'Is' to Moral 'Ought': What 

Are the Moral Implications of Neuroscientific Moral 

Psychology?" Nature Reviews Neuroscience 4 

(2003): 846-49. 

به وسیله بازجوهای » زور و فشار« کار بردنبرای شرحی روشنی از به  -۳۸

 M. Bowden, "The Dark Art ofو اسراییلی بنگرید به  آمریکایی

Interrogation," Atlantic Monthly, March 2003, pp. 

51-77. 

در ادبیات فلسفی یافت. در  توانیمصلح گرایی را  یهایچاشنبسیاری از  -۳۹
 – امپرداخته شودیموانده خ» مطلق«اینجا من به چیزی که اغلب صلح گرایی 

یعنی که خشونت هرگز به طور اخالقی پذیرفته نیست خواه در دفاع از خود 
 دادیمباشد خواه در دفاع از دیگران. این گونه از صلح جویی که گاندی انجام 

 را دارد. یریناپذبیآسو گویا به نظر داعیه 
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که مقابله آشکار با یک مورد نادرست یک استاندارد اخالقی  میگویمآیا  -۴۰
است؟ بله زمانی که خطر شدید است و من گمان کنم که همین طور است. 

خطرناک ویژه  یهاتیموقعاستدالل کند که  تواندیمهمیشه هر شخصی 
ن بهتری -زندگی فرد را بگیرد تواندیمجایی که مقابله آشکار  -مقاومت پنهانی 

احتمالی است. آن زنان و مردان استثنایی که در طول جنگ جهانی دوم شیوه 
را به سالمت عبور داده  هاآنخود پنهان کرده یا  یهانیرزمیزیهودیان را در 

با زنده  هاآن. بدون شک اندکردهگویایی از این موضوع را فراهم  یهامثال
به  هایازنماندن و کمک پنهانی به دیگران کار بهتری کردند تا اینکه آشکار با 

زیرا  بوده هاآنولی این وضعیت  مخالفت برخاسته و به خاطر اصول بمیرند.
ر شمار اگ در گام نخست اراده مقابله آشکار را داشتند. هاانسانشمار اندکی از 

باشند که در  هاینازید نبود که این بسیاری اراده اعتراض را داشتند بع
 نیست، هاآنکه چرا به فکر  نوشتندیمپنهان شده و برای خود طومار  هاسوراخ

ان یک بدینسان به عنو نه بچه دخترها بی گناه که در آشویتس زندانی بودند.
ه فرمانی است که ما در اختیار داریم. البتامر مطلق مقابله با شر گویا بهترین 

جای بحث و گفتگو دارد. ولی  ردیگیمه این رویارویی و مقابله به خود شکلی ک
ه یا گذشتن از کنار آن، گزین هاانسانبه سادگی باز گذاشتن دست پلیدی 

 .رسدینممبارک اخالقی به نظر 

۴۱- G. Orwell, "Reflections on Gandhi," in The 

Oxford Book of Essays, ed. J. Gross (Oxford: 

Oxford Univ. Press, 1949), 506. 

  
  

گاهیآزمایش  -۷   خودآ
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به هر حال ویژه مغز نیست.  یهاحالتبرابر با  هاشهیاندکه  میگوینممن  -۱
متعارف تفاوت بزرگی میان استعمال دارو و داشتن اندیشه نو  یجنبهاز 

ر تانگیزشگفت یهاتیواقعولی هر دو نیروی دستکاری درک ما از  است.
 دارند.ذهن انسان را 

هر چند ادبیات مربوط به این موضوع بسیار گسترده است که در اینجا  -۲
 یشناسکتابدر بخش  ییهانوشتهاز چنین  یشماریب یهانمونهآورده شود، 

 من آورده شده است.

با توجه به رابطه  بدون شک یک راز است دهدیمآن چه بعد از مرگ رخ  -۳
ولی دیگر هیچ شکی وجود ندارد که ویژگی  یکیزیفمیان هشیاری و جهان 

ه به ک ییهاصورتو وابستگی به  -ذهن ما وابسته به فعالیت مغز ما است 
عمومی تجربه نزدیک  یهایژگیویکی از  طور اساسی بر خالف منطق است.

به مرگ را مالحظه کنید: شخص نزدیک به مرگ گویا به طور پیوسته با 

 .A. بنگرید به شودیماشخاص مورد عالقه که پیش از او مرده روبرو 

Kellehear, Experiences Near Death: Beyond 

Medicine and Religion (Oxford: Oxford Univ. 

Press, 1996).  که تشخیص چهره شخص نیاز به بخش  میدانیمباری
ین آسیب به ا کورتکس بیشتر در نیمکره راست دارد. شکلیدوک بیعیب

ذهن را از نیروی تشخیص چهره (و چیزهای دیگر)  طورقطعبهبخش از مغز 
. افراد شودیمچهره خوانده  یشیپرادراک، وضعیتی که به نام سازدیمتهی 

 توانندیم هاآندچار این وضعیت هیچ مشکلی در دید اولیه خود ندارد. 
کمابیش همه اشیا را در  توانندیم هاآنرا به خوبی ببینند.  هاشکلو  هارنگ

اعضای  دوستان و نیترکینزدپیرامون خود تشخیص دهند ولی تفاوتی میان 
که شخص  میکنیم. آیا در این موارد ما تصور کنندینمرا درک خانواده خود 

دارای روحی بدون عیب و نقص یکجایی پشت ذهن است که توانایی او را 
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ظر به ن است؟ داشتهنگهو  اندوختهنزدیکان خود  یهاچهرهبرای تشخیص 
شناختی  ییهاییتوانا یهمهکه باید این طور باشد. در واقع مگر اینکه روح 

باشد وگرنه بهشت پر از موجوداتی با  داشتهنگهو مفهومی یک مغز سالم را 
خواهد بود. ولی گذشته از این  یشناختعصبهمه جور نقص و کمبودهای 

 یاهشیاند، چه بودنزندهدر زمان  یشناختعصب یهابیآسدرباره وضعیت 
فازیا) پریشی (آداشته باشیم؟ آیا این شخصی دچار اختالل زبان  میتوانیم

 یا شخصی کهآ روحی با نقص در خواندن، سخن گفتن و اندیشیدن دارد؟
تنزل پیدا کرده دارای روحی با  یامخچهدر اثر آتاکسی  اشیمهارتموتور 

چشم است؟ این بیشتر مانند این است که درون هر -هماهنگی دست
خودروی قراضه یک ماشین نو پنهان شده که تنها چشم به راه بیرون آمدن 

 است.

که دریابیم حتا  شودیمنامعقولی روح با نیرویی مستقل از مغز زمانی افزوده 
قرار داد. برای نمونه من  یشناسبیآسجایی از زنجیره  در توانیممغزهای به هنجار را 

زیرا این زبانی است که هر گاه من آغاز  دیگویمکه روح من به انگلیسی سخن  دانمیم
نیز خوب بود.  امفرانسه ترشیپهم چنین . شودیمبه نوشتن یا سخن گفتن کرده، شنیده 

رقراری من برای ب یهاکوششاگر چه  امکردهاین گونه که پیداست بیشتر آن را فراموش 
 یهایبوم سرگرمی برایارتباط هنگامی که در فرانسه بودم انگیزه بیشتر از سردرگمی و 

که تفاوت میان به یاد آوردن و به یاد نیاوردن  میدانیم. باری کردینمفرانسه فراهم 
ویژه  هب -چیزی، امری مربوط به تفاوت فیزیکی مدارهای عصبی مغز من است 

سیناپسی که مسئول رمزگذاری و بازیابی اطالعات یا هر دو مورد هستند.  یهاارتباط
به عنوان یک ریخت و شکل اختالل عصب  توانیمبنابراین فراموشی زبان فرانسه را 

که توانایی گفتاری خویش را ناگهان در  یافرانسهشناختی دانست. افزون بر این هر 
رانسوی آیا روح مرد فیم به سوی بیمارستان خواهد رفت. سطح زبانی من حس کند مستق

آیا روح من حافظه خود از چگونگی  توانایی گفتاری را در هر حالتی حفظ خواهد کرد؟
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است؟ کجا این اندیشه  داشتهنگهصرف کردن فعل زمزمه کردن در زبان فرانسه را 
انتو ب یهازبانیک بومی یکی از بعید نیست که ؟ رسدیماستقالل روح از مغز به آخر راه 

قشر زبان در مغزم چیز دلخواهی نیست. با توجه به اینکه هیچ گاه در  ییکارادریابد که 
مطمئن بود که تفاوت گذاری  توانیمکمابیش  امدهینشنبچگی من صداهای زبان بانتو را 

که  یاوهیشبه  تولید آواهای آنبرای من بسیار دشوار است اگر ناممکن نباشد  هاآنمیان 
تو ولی شاید روح من مسلط بر زبان بان است. ترسختیک بومی را راضی سازد که بسیار 

  پانصد زبان بانتو داریم. . البتهشود

۴- Whether the angle of approach is through the 

study of priming effects and visual masking, 

change blindness (D. J. Simons et al., "Evidence 

for Preserved Representations in Change 

Blindness," Consciousness and Cognition 11, no. 

1 [2002]: 78-97), visual extinction and 

visuospatial neglect (G. Rees et al., "Neural 

Correlates of Consciousness in Humans," Nature 

Reviews Neuroscience 3 [April 2002]: 261-70), 

binocular rivalry and other bistable percepts (R. 

Blake and N. K. Logothetis, "Visual Competition," 

Nature Reviews Neuroscience 3, no. 1 [2002]: 

13-21; N. K. Logothetis, "Vision: A Window on 

Consciousness," Scientific American Special 

Edition 12, no. 1 [2002] 18-25), or blind-sight (L. 

Weiskrantz, "Prime-sight and Blindsight," 

Consciousness and Cognition 11, no. 4 [2002]: 
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 شوندهشیآزماهوشیارانه همیشه یکسان است:  ادراکنشانه  ,(568-81
با حرکت یا با زبان که  کندیمبه ما اعالم  یسادگبه(انسان باشد یا میمون) 

 ویژگی تجربه وی تغییر کرده یا نه.

چرا بیهوشی کامل راهی برای تعیین مرز آن نیست؟ مغز را در مواد شیمیایی  -۵
خالص. به هر - دهندیمضروری شستشو داده و افراد هشیار را از دست 

هشیاری به راستی در زمان بیهوشی  میدانینمحال مشکل این است که ما 
. مشکل در هم آمیختن هشیاری با قابلیت گزارش شودیم ختهیگساز هم 

میان توقف واقعی هشیاری با ضعف حافظه  میتوانینمدادن این است که ما 
خوابیدن دیشب شما مانند چه بود؟ شاید حس کنید که  تفاوتی بگذاریم.

ه ک ییهاخوابنبودم. ولی در باره » هشیار«من  -مانند چیزی نبوده است 
بدون شک هنگام خواب  د؟یبگوی دیتوانیمولی یادتان نیست چه  دیادهید

بعید نیست که همه مراحل خوابیدن، . در واقع دیابودهدیدن هوشیار 
این  میتوانینمبه تنهایی  شوندگانشیآزماهوشیار بوده باشید. با گزارش 

 احتمال را نادیده بگیریم.

است که دانشمندان و  ییهامعادلبه طور دقیق برابر و  هانیابا این وجود،  -۶
آماده رسم آن هستند. به تازگی آکادمی » خود«فیلسوفان پژوهشگر بر روی 

برگزار نموده و در  »خود: از روح تا مغز«دانش نیویورک کنفرانسی به نام 
چیزهای بسیاری درباره مغز گفته شده هیچ یک از حاضرین از حالی که 

» صشخ«یا » ذهن انسان«د نمانبه این شیوه تعریفی ارائه نکرده تا » خود«
به طور کامل قابل تشخیص باشد. به هیچ رو به احساسی پرداخته نشد که 

 .مینامیم» من«ما آن را 

را  subject/object ابژه /سوژهفیلسوفان مشخصی در حالی که تقسیم  -۷
ثابت ارتقا نداده ولی در اندیشیدن خویش به طور  یاتجربهبه عنوان 
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هحوزبرای نمونه سارتر متوجه شده که فاعل در  .اندشدهمفهومی از آن جدا 
 است:» مقارن با جهان«نبوده و بنابراین  ابژه هشیاری چیز غیر از ی

برای هشیاری نه جهان من نوعی را ساخته؛ نه من نوعی جهان را ساخت. 
که است  هشیاریو با وجود این  چیز وجود دارد دومطلق، غیر شخصی 

سارتر، من نوعی در به هم پیوند دارند. این آگاهی مطلق زمانی که  هاآن
.... این بسیار ساده است یک شرط ماندینم هیچ فاعلی ، دیگرمطلق شد

نخست و سرچشمه مطلق هستی. هم چنین ارتباط متقابل برقرار شده این 
در «آگاهی مطلق میان من و جهان برای پدیداری من نوعی به عنوان 

در پیشگاه جهان است زیرا من (به طور غیر » قرار گرفتهمعرض خطر 
میانجی) برای درآوردن کل محتوای آن از  یهاحالتمستقیم و از به وسیله 

جهان بسنده است. برای بنیادی فلسفی اخالق و سیاستی به طور کامل 
  مثبت چیز بیشتری نیاز نیست.

J. P. Sartre, The Transcendence of the Ego: An 

Existentialist Theory of Consciousness, trans. F. 

Williams and R. Kirkpatrick (New York: Hill and 

Wang, 1937), 105-6.  
حتا در حالی خویش را محدود  دیگویمنکته همانندی  یپونت-مرلو سیمور

) جداناشدنی است subjectجهان از سوژه (: «کندیمزبان  ابژهبه سوژه/

) چیزی غیر از یک پروژه از جهان نبوده و از جهان subjectسوژه (ولی یک 

خودش  یهاپروژه) subjectسوژه ( نیز جداناپذیر است ولی جهانی که

 :F. Varela at al., The Embodied Mindنقل شده در » است.

Cognitive Science and Human Experience 

(Cambridge: MIT Press, 1991), 4.  
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یست که نوزادان عارف هستند. به هر جهت آشکارا یک سخن این ن -۸
. بنگرید به دهدیماز زمان زاده شدن به بعد رخ فرایند افزایش فردیت 

K. Wilber, Sex, Ecology, Spirituality (Boston: 

Shambhala, 1995), for a criticism of the false 

equation between what he calls the pre-

rational and the transrational.  همان طور که ویلبر اشاره
کرده از جنبه معنوی دلیلی برای رمانتیک ساختن دوران کودکی وجود 
ندارد. در واقع اگر کودکان گویا در ملکوت بوده چرا حالت آن متوقف 

شاید ما حسادت خویش را به سوی پسرعموهای نخستی خود  ؟شودیم
که هنوز نتوانسته درست و حسابی بر لذت زمانی  - هاآنبچرخانیم زیرا 

 -غلبه کنند، هم چنین گویا بچه کشی  یجمعدسته، تجاوز یخوارآدم
 عالم بودند. یهابچهشادترین 

اثری از  ، بدونبدینسان، آدمی مانند هایدگر ستایش گر ذلیل هیتلر بود -۹
شوپنهاور که بدون شک  اندیشه اروپا. یهاغولاز  ییک شرم به عنوان

ت به پایین پر هاپلهباهوش بود یک دوزنده زنانه را از باالی  یارتبههم 
کرده و او را برای همیشه ناقص کرد (چون، این گونه برای ما گفته شده، 

اندیشمندان برجسته دیگر را نیز  ).شده بوداز صدای آن خانم ناراحت 
ده یویتگنشتاین آشکارا روان شکنجه د -به همین دالیل جدا کرد توانیم

داشته و هنگامی که همنشین دختران کوچک شیطان بود همکاری 
ولی که به خودی خود  -رفتیممشتاق برای تنبیه جسمانی به شمار 

نام برد  توانینمرا است، هیچ اندیشمند غربی  انگیزشگفتیک واقعیت 
 شرق باشد. البته کسانی هستند یهاعارف-که رقیبی برای فیلسوف 

از عارفان پرورش یافته در گوشه شرقی غرب از عقب  یانمونهکه برای 
گرد تا پلوتینوس هم احساس خجالت نکنند. ولی پلوتینوس، به اعتراف 
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به مجمعی بهره برده که خوش به شیوایی  ینگاهمینخودش تنها از 
 یشیاندژرف یهامکتبتوصیف کرده است. در زمینه و شرایط یکی از 

وی بایستی اعتراف کند که چیزی بیش از آغاز رفتن به سوی هدف 
 جدی ندارد.

این گونه که پیداست در جهان باستان وضعیت به صورتی متفاوت بوده است. 

حالت عینی شادی که  - Eudaimoniaفیلسوفان یونان بارها سخن از حالت 
ه ای رسیدن بآنان بر یهاکوششی لگفته و-همراه زندگی خوب است شدهیمگمان 

که  چیز به عرفان شرقی نیترکینزدآن چندان هم پرمایه و پیشرفته نبوده است. 
(نزدیک  ١سیآلاز پرهون به سنت  گراییشک در میان یونانیان باستان یافت توانیم

یمفلسفه  یهمهبه انکار پرهون  یهاآموزهولی  -پیش از میالد) ۳۶۵-۲۷۰
فلسفه اخالق انداخته شد  یشناسشناختاز آن هنگام شادی، به مرداب  .دیانجام

  و آرمان فیلسوف بودن به عنوان یک شخص دانا حتا یک خاطره دور هم دیگر نبود.
 سکستوسپزشک سده دوم میالدی  یهانوشته، که به وسیله پرهون یهاآموزه

شکارا یک آ به دست ما رسیده به روشنی به توصیف چیزی پرداخته که کوسیامپر
 در مکتب اکایمدهام یهامناظرهرشته معنوی، ولی کمی همانند با دیالکتیک و 

وزه زیاد) تنها فیلسوفی نیست که در ح تأکید(با  گراییشک مهایانا بودایی است.
 ییعنی کوشیده تا باورهای راستین پیرامون جهان را گردآور - خوردهشکستخود 

بلکه شخصی است که آرامش  -حوضشکرده ولی دست آخر تنها خودش مانده و 

رهنمودکننده  تواندیم) را یافته که در آن چنین شکستی ataraxia(به یونانی 
  باشد.

زی را که هیچ چی ، توسل به این تعصب کور نیستپرهونبه شیوه  گراییشک
یماعتراف به این است که هر چه را که اینک پرهونی  گراییشکشناخت.  توانینم

و شک گرا از برداشتن  رسدیماست که چیزها به نظر  یاوهیشبه سادگی  میشناس
                                                 
1. Pyrrho of Elis 
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که هیچ چیزی  داندیم. او زندیممتافیزیکی سرباز  یهادگاهیدگام دیگری در ابهام 
درباره  ییهاقتیحقبه نظر  هاآنو این واقعیت که  - داندینمغیر از ظاهر و نمود را 

پدیداری چیزها در حال  یوهیش، چیزی بیش از رسندیمسرشت و ذات تجربه 
» شک گرا به جستجو ادامه داده،« دیگویم سکستوسحاضر نیست. همان گونه که 

). او حتا این epochéجستجویی پژوهشی بدون قضاوت و داوری (به یونانی 
 ه وارونهبلکه ب -که این دیدگاه باید نگه داشته شود  کندینمقضاوت درباره دیدگاه را 

 در نهایت از هر باور در معرضی گویا متناقض خودش را فراخوانده و شک گرا تنها
ناع شدن از وضعیت یادداشت برداشته است. گیج شده و خوشحال است عدم اق

  .دهدیمکه این راه را ادامه 

 as in B. Russell, A History of(به طور کلی تلفیق نیز شده است 

Western Philosophy [New York: Simon and Schuster, 

س، آرکسیلواز اطالعات ارائه شده توسط  ترمتعصبانهبه همراه سوظنی  )[1945
 یگرعشوهدر گذر دو هزار سال اعضای دیگر شورای آکادمی افالطون کارنیدس و 

دش تصمیم گرفتن در مقابل تناقض آشکار در سنت خو -با تکذیب هر گونه تعصبی 
این گونه که  وی. گراییشک یوهیشبرای گرفتن الهام از سقراط آن هم تنها از 

ات از اطالع خراشگوشآکادمیک تنها به عنوان یک انتقاد  گراییشکپیداست 
دیگری  که هیچ کس» حقیقت«درباره  یاهیانیبو بنابراین  -دیگران به نظر رسیده 

 تواندیمچه این درست است که در گفتگو، تعلیق باور پرهونی اگر  -داندینمآن را 
رهون به طور رنیافتند که نوآوری پبه چیز همانند برسد. در نتیجه بیشتر فیلسوفان د

ه است. گفته شده که چنین بود در اصل نیز و رودیمشدن  ترژرفتجربی به سوی 
پرهون نظم و رشته خود از یک عارف عریان (به یونانی جیمنوسوفاسیت 

gymnosophistته که در اردوگاه اسکندر در مرزهای هندوستان با ) الهام گرف
وی دیدار کرده است. هم چنین گزارش شده که شخصیتی مقدس داشته که به طور 

هر  هب به دست آورده است. هاشهیانداحتمالی در نتیجه آرامشی بوده که از نبود 
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 دحال باید گفته شود که آرامشی که سکتوس در اصول پیروی از پرهون توصیف کر
، سرجمعی دیرسیمبلکه بیشتر به نظر  -به معنای شرقی آن نیست » یشیاندروشن«

کمی بیشتر از وضعیت رنج کشیدن کمتر از انسان معمولی است. با این وجود 
آرامش، یک هدف قابل دستیابی معنوی بود که به وسیله خرد تیز پشتیبانی شده و 

  فلسفه بود. بدینسان نمایشگر یک مدرک تجربی بیشتر از آماج
ی ولی در اصل به پراکندگ مسائل بیشتر در این دکترین و تز دیاموند وجود دارد -۱۰

یماهلی  درنگیبکه  شودیمخوراک خالصه  یمادهنابرابر جغرافیایی جانوران و 
 .شود

دست کم بر روی کاغذ. با وجود این سترونی و عقیمی شدید در سنت فلسفی غرب  -۱۱
در لحظه درخشانی  فردی خوش شانس ییهافرصتاین است که در حالی که در 

از کاوش خود شاید بتواند بر بینش تجربی کوتاهی به درون سرشت یگانه آگاهی 
شخصی مانند شلینگ یا روسو که در قایقی بر دریاچه ژنو لمیده  -دست پیدا کند 

فیلسوفان در شرق برای توصیف و تشریح شیوا و درآمیختن چنین  -است
هزاران سال را صرف  یشیاندژرفتمرینی مجزای  یهاروشبه درون  ییهانشیب

و هم به وسیله همرایی و وفاق قابل اثبات  یسازدوبارهرا هم قابل  هاآن: اندکرده
 .اندساخته

اندیشمندی که ریشه در هندوستان داشته برای  یهاسنتبدهکاری من به  -۱۲
دشوار بودا (برای نمونه  یهاآموزه خوانندگان بسیاری روشن است.

Dzogchen teachings of the Vajrayana) و هندو (e.g., the 

teachings of Advaita Vedanta(  یهاسالهم چنین سپری کردن 
امکان  ، کار فراوانی برای اثباتبرای انجام شیوه و فنون گوناگون مدیتیشن فراوان

رامون را پی یاکپارچهیهیچ دیدگاه  هاسنتبا اینکه این  معنوی دیدگاه من دارد.
بدون شک باالترین  دهندینمسرشت ذهن یا اصول زندگی معنوی ارائه 

که برای درک  گذارندیمرا به نمایش  هاانسانانجام گرفته به دست  یهاکوشش
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ر انجام گرفته است. بودائیسم به ویژه به طو ینگردرونچنین چیزهایی به وسیله 
چشمگیری پیچیده شده است. هیچ سنت دیگری این تعداد روش را گسترش 
نداده که به وسیله آن ذهن انسان بتواند به صورت ابزاری با ظرفیت دگرگون ساز 

ان ایم یهانیدمن با خود عمل کند. خوانندگان تیزبین توجه خواهند کرد که 
برخورد سختی دارم ولی بودائیسم را  -مسیحیت، اسالم و حتا هندو یهود،-قلبی 

. این تصادفی نیست. در حالی که بودائیسم نیز منبعی برای نادانی امنکردهتحقیر 
گاه به گاه است ولی با نگاه غربی بودائیسم یک دین باور قلبی  یهاخشونتو 

زی دارند که گویا چی بودایی وجود هاونیلیمنبوده یا حتا یک دین نیز نیست. 
را در معابد سراسر جنوب شرق آسیا و حتا در  هاآن توانیمو  دانندینمدرباره 

کشورهای غربی دید که در حال نماز خواندن برای بودا هستند انگار که او یک 
باز هم این انحراف و کژدیسی سنت علیرغم مظهر الهی از بابانوئل است. 

روش برای کشف درونی و  نیترکاملهنوز هم پر رمز و راز بودائیسم  یهاآموزه
. گفتن این کندیم، بدون مزاحمت هر گونه تعصبی را برای ما ارائه ذاتی آگاهی
رج روحانیت مسیحی برای انیست که دیدار داالیی الما و  ییگوگزافهنیز اغراق و 

ج و کمبری یهاکدانیزیفمانند مالقات میان  شانیهانیدو شکوهمندی دو طرف 
کاالهاری برای ارج گذاشتن دوطرف به درک از جهان  یهاابانیبهای بوشمن

بگوییم که پیروان تبتی بودا تعصبی ندارند (همین طور  خواهمینمفیزیکی است. 
را شکل دهند.  اتمدربارهمفاهیمی  توانندینمها بوشمن نکهیا) یا هاکدانیزیفهم 

 یهاکتابکه  داندیمدو طرف آشنا باشد  یهانوشتههر شخصی که با ادب و 
آسمانی دارای بخش قابل فهمی پیرامون دستورهای معنوی دقیقی نیست که در 

. اگرچه چیزهای فراوانی در بودائیسم وجود دارد شودیماصول بودائیسم یافت 
 بسیاری که گویا بسیار باورنکردنی هم چنین چیزهای -بفهمم  کنمینمکه گمان 

برتری آن به از لحاظ خردمندی صادقانه نباشد اگر به  تواندیمولی  -رسدیم
 نکنم.اعتراف عنوان یک سیستم و دستگاه آموزشی معنوی 
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یمبا توجه به بسیاری از عارفان برجسته که تاریخ آلوده و ناپاک مسیحیت را 

 ,Meister Eckhart, Saint John of the Cross -ندیستا

Saint Teresa of Avila, Saint Seraphim of Sarov, the 

venerable Desert Fathers بدون شک مردان و زنان  هانیا -و غیره
به طور کلی در غل و زنجیر  هاآنعرفانی  یهانشیب: ولی اندبودهفوق العاده 

مذهب مسیحیت مانده و بنابراین نتوانسته به پرواز درآید.  دکترین دوگانگی
دیگر  یهادگاهیدبه پرواز درآمده با کمک از نوافالطونی و  هاآنجایی که 

 انداختهسکه شاید آن را متجلی  یهاسنتدگراندیش بوده یعنی با سرپیچی از 
ابراین بن خودبینانه خود بروند) و یهانوشتهفراتر از نقدر معرفت داشته تا آ(

عرفان مسیحیت  - کنندیماستثناهای مقدس خدمت کرده که قانون را اثبات 
  روز بعد از بیرون آمدن پولس از دمشق مرد.

عرفانی نیز  یهازهیانگدیگر سامی نیز دارای  یهاسنتدر  ینیبدرون
همانند دارند. صوفی گری (زیر نفوذ بودائیسم، هندوئیسم،  یهاتیمحدود

به عنوان ارتداد در جهان اسالم دیده  یطورکلبهزردشت و رهبانیت مسیحی) 
میالدی) و صوفیان  ۸۵۴-۹۲۲مانند مرگ وحشتناک حالج ( - شودیم

 یرستپدوگانهآن از قرآن الهام گرفته، به  یهاآموزهبرجسته دیگر. در حالی که 
 یهاآموزههای یهودی (که تواری چسبیده است؛ به طور همانند کاباالیستاس

ویا گ آن آشکارا زیر نفوذ گنوسیتیم مسیحیت، صوفی گری و نوافالطونی است)
. کندینمبه راستی به عرفان غیردوگانه پرستی به عنوان یک احتمال نگاه 

 G. Scholem, Kabbalah (New York: Dorsetteبنگرید به 

Press, 1974).  
. دارد ینگردرونیهود، مسیحیت و اسالم استعداد عرفان که  کنمینمانکار 

هم باورهای آن بی ثبات باشد احتمال ساختن شمار  هرچقدرهر سنت مذهبی 
ی پ هشیاریاندکی از مردان و زنانی را داشته که به طور ژرفی به آزادی اساسی 
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 استهم اکنون آزاد از علت و معلول دوگانگی هشیاری که  روط. همان اندبرده
 باری وجود چنینیا رومی نیز هیچ جای شگفتی ندارد.  اکهارتپدیدار شدن 

درخشان معنوی هیچ ارتباطی با کفایت و بسندگی کتاب مقدس یا  یهاستاره
ندارد. من اطمینان دارم که مردان خوش  اندیشیژرفقرآن به عنوان راهنمای 

. آیا به این معناست که چنین اندشدهات نادری روشن با اتفاقشانسی 
معنوی بسنده و کافی است؟ در حالی که انکار  رهنمودرویدادهای بدی برای 

که هر سنتی، شرقی یا غربی، احتمال به وجود آوردن شمار اندک عارف  کنمینم
دار زندان ایمان آن را بشکند  وبرقزرقآنان دیوارهای  یهانشیبرا دارد که 

، کوته بسیار بزرگ هاآنولی شکست ایمان مذهبی بسیار آشکار، تنزل تاریخی 
فکری آنان برای این جهان بسیار بزرگ است به صورتی که من گمان کنم زمان 

  برداریم. هاآنآن رسیده که ما دست از توجیه 
را  »معنوی« یزندگزیرا  پیشرفت کمی در این باره برای ما آورده دوران نوین

ر هم چم و مترداف دیده است. بیشت مغز یهااختهیبه طور کلی با کنار گذاشتن 
در این دوران نو یا هر دروان دیگر » معنوی«که به عنوان  ییهاکنشباورهای و 

ت. پدیدار و شکوفا شده اس یشیاندروشنکامل انتقاد  خألدر یک شناخته شده 
است که به  دارخندهدوران نو به همان اندازه  یهاشهیانددر واقع بسیاری از 

 متین و آرام هستند. صورت نیاکه در غیر  ییهاانسانوجود آوردن ترور توسط 
دگی و پوچی که هر ساله در رویدادهایی مانند نمایشگاه کل در پاسخ به بیهو

خردمند دیگر دالیل تازه و نویی  یهاانساندانشمندان و  شوندیمزندگی آراسته 
به  .ابندییمادعاهای معنوی و شواهد آنان  یهمهبرای انتقاد و باطل کردن 

در  هاارهیسهمین ترتیب است که هر انسانی که خویش را با نظم و ترتیب 
به سادگی توده بیشتر سوخت  ندیبیمخودش روبرو  یهاشهیاندپیشگاه آرایش 

  .زدیریمبر آتش سیاه بدبینی 
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ولی منابع دیگری از بدبینی وجود دارد. بدون شک کردار معنوی بایستی به 
وسیله کسانی آموزش داده شود که خبره آن هستند و کسانی که اعتراف به 

همیشه به همان اندازه ادعای  -مرشدی ناب بودن -کارشناسی در آن دارند 
ز این شده که بسیاری ا هاآنپیامد رفتارهای احمقانه  خویش فداکار نیستند.

فرهیخته امروزه به این نتیجه رسیده که مرشد یا گورو به سادگی  یهاانسان
، ولی کندیمموجودات ابراز  یهمهمردی است که در حالی که عشق خود را به 

ی را دارد که به طور کامل تنها با زنان زیبا یبه طور پنهانی اشتیاق داشتن آشرام
 و در حالی -کلیشه چندان هم دور از واقعیت نیست  جوان پر شده است. این

یک بیماری بد را با جدیت آشکار  یهازخممشهور  که بعید نیست یک یوگی
  .دهندیمظاهری نشان  هایدرمان کند ولی بسیاری دلبستگی

جستجو  هاماهکه پس از  شناسمیممن گروهی از جویندگان کارکشته معنویت را 
توانایی  دهیرسیمیوگی هندویی را یافته که به نظر  ایمالیهو غارهای  هادرهدر میان 
را دارد. این یوگی به باریکی عیسا، دارای پیکری به آمادگی و انعطاف  هاآنرهنمود 

است. گروه این اعجوبه  دهیرسیمش به زانوهایش یپذیری اورانگوتان بوده و موها
راه و رسم پارسایی معنوی را بیاموزد. پس از یک  هاآنرا به امریکا آورده تا به 

که بر حسب اتفاق به دلیل زیبایی  - اوره مناسب فرهنگ پذیری اعجوبه مد
که برقراری  رسدیمجه یتبه این ن - شدهیمو شیوه نواختن طبل ستایش ظاهری 

 یهاشآموز یهاجنبهخودش مناسب  یهابانیپشترابطه جنسی با زنان زیباروی 
آغاز شده و برای مدت زمانی از سوی کسی تحمل  بارهکیاین روابط  است. وی

که برای همسر و مرشد از خود گذشتگی کرده و بایستی گفته شود که  شودیم
اینک به سختی مورد آزمایش قرار گرفته است. زن وی اگر اشتباه نکنم یک 

او مرشد  بود، برای» تانترا«مذهبی هندو  یهانوشته یهانیتمرمشتری پر اشتیاق 
و به اندازه کریشنا جوان روستایی خوش » نیبروشنبه طور کامل «و گورو هم 

به تدریج این مرد مقدس بیشتر و بیشتر نیازهای معنوی و هم  بود. یاافهیق
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که  رسدیم. به زودی روزی گذاردیمچنین رغبت خودش را کم کرده و کنار 
. شاید خوردیمپر از بادام هندی داز هاگنوانیلی انه یک بستنی مرشد برای صبح

یخوراکاز  مانده دهانبهانگشتبه خوبی تصور کنیم که مدتیشن یک بی غیرت 
 در گذشته نیبروشنراهروهای یک سوپرمارکت در جستجوی مردی  زدهخی یها

باشد مگر فداکاری. این مرشد نیز به زودی با طبلش به  تواندیمهر چیزی 
  هندوستان باز پس فرستاده شد.

۱۳- Padmasambhava, Self-liberation through Seeing 

with Naked Awareness, trans. J. M. Reynolds (New 

York: Station Hill Press, 1989), 12. 

۱۴- Padmasambhava was an eighth-century mystic who 

is generally credited with having brought the 

teachings of Buddhism (particularly those of Tanta 

and Dzogchen) from India to Tibet. 

شکی نیست که بسیاری از دانشجویان علوم تخصصی مسیحی، یهودی و  -۱۵
ی کم آسمان یهاکتابمسلمانان ادعا خواهند کرد که مطالعات ظاهری من از 

باید مطمئن  آشکار ساخته است. هاآنسوادی مرا نسبت به معناهای معنوی 
ایی و به طور متعارف عرفانی از بندهای یتفسیرهای مخفیانه، کیم باشیم که

است ولی  هانوشتهگوناگون تورات و انجیل و قرآن به همان سن و سال اصل 
جمه م جماتریا (ترخواه نظریه بسیار مبه -هنرموتیک  یهاکوششمشکل چنین 

سیر عددشناسان بتوانند کار خود را برای تفالفبای عبری تورات به برابر عددی تا 
های رسکوال خواستجادوی بر متن انجام دهند) یا نمادهای سطحی مورد 

 هاتنماین هست که هیچ محدودیتی با محتوی  -پرهواداری مانند جوزف کامپبل 
هر متنی را به صورتی تفسیر کند که کمابیش هر  تواندیمندارند. هر کسی 

 پنهانی از دل آن بیرون بیاید. یرهنمودهایا  انگیزشگفتموضوع 
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مثالی از این نکته: من کتاب دیگری را به صورت تصادفی برگزیدم، این باز از 

 A Taste of. نام کتاب یفروشکتابآشپزی  یهاکتاب یهاقفسه

Hawaii: New Cooking from the Crossroads of the 

Pacific.  در این کتاب من حکمتی نمادین کشف کردم که ناشناخته مانده
 با مزه شدهسرخبود. در حالی گویا درباره دستور خوراک کیک ماهی و میگو 

) در ماهیتابه بود تنها باید فهرست مواد بررسی ogo-tomatoاوگو ( -گوجه 
  هستیم: نا آشکارشود تا بدانیم در حضور یک هوشمندی معنوی 

snapper filet, cubed 

۳ teaspoons chopped scallions 

salt and freshly ground black pepper 

a dash of cayenne pepper 

۲ teaspoons chopped fresh ginger 

۱ teaspoon minced garlic 

۸ shrimp, peeled, deveined, and cubed 

 ½cup heavy cream; 2 eggs, lightly beaten 

۳ teaspoons rice wine; 2 cups bread crumbs 

۳ tablespoons vegetable oil; 2 ½ cups ogo tomato 

relish  
  

snapper filet  من، شما یا هر کس دیگری -البته خود شخص است- 

که باید  میرسیممکعب  cubedور در دریای هستی. ولی سپس ما به واژه شنا
  ، ذهن و روان بازسازی شود.مگفت وضعیت ما باید در هر سه بعد جس
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 further partakes of the cubic سه قاشق پیازچه خرد شده ...

symmetry, suggesting that that which we need add 

to each level of our being by way of antidote comes 

likewise in equal proportions. The import of the 

passage is clear: the body, mind, and spirit need to 

be tended to with the same care. 

Salt and freshly ground black pepper: here we have 

the perennial invocation of opposites—the white and 

the black aspects of our nature. Both good and evil 

must be understood if we would fulfill the recipe for 

spiritual life. Nothing, after all, can be excluded from 

the human experience (this seems to be a Tantric 

text). What is more, salt and pepper come to us in 

the form of grains, which is to say that our good and 

bad qualities are born of the tiniest actions. Thus, we 

are not good or evil in general, but only by virtue of 

innumerable moments, which color the stream of our 

being by force of repetition. 

A dash of cayenne pepper: clearly, being of such 

robust color and flavor, this signifies the spiritual 

influence of an enlightened adept. What shall we 

make of the ambiguity of its measurement? How 

large is a dash? Here we must rely upon the wisdom 

of the universe at large. The teacher himself will 
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know precisely what we need by way of instruction. 

And it is at just this point in the text that the 

ingredients that bespeak the heat of spiritual 

endeavor are added to the list—for after a dash of 

cayenne pepper, we find two teaspoons of chopped 

fresh ginger and one teaspoon of minced garlic. 

These form an isosceles trinity of sorts, signifying 

the two sides of our spiritual nature (male and 

female) united with the object meditation. 

 

Next comes eight shrimp—peeled, deveined, and 

cubed. The eight shrimp, of course, represent the 

eight worldly concerns that every spiritual aspirant 

must decry: fame and shame; loss and gain; 

pleasure and pain; praise and blame. Each needs to 

be deveined, peeled, and cubed— that is, purged of 

its power to entrance us and incorporated on the 

path of practice. 

That such metaphorical acrobatics can be 

performed on almost any text—and that they are 

therefore meaningless—should be obvious. Here we 

have scripture as Rorschach blot: wherein the 

occultist can find his magical principles perfectly 

reflected; the conventional mystic can find his recipe 
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for transcendence; and the totalitarian dogmatist can 

hear God telling him to suppress the intelligence and 

creativity of others. This is not to say that no author 

has ever couched spiritual or mystical information in 

allegory or ever produced a text that requires a 

strenuous hermeneutical effort to be made sense of. 

If you pick up a copy of Finnegans Wake, for 

instance, and imagine that you have found therein 

allusions to various cosmogonic myths and 

alchemical schemes, chances are that you have, 

because Joyce put them there. But to dredge 

scripture in this manner and discover the occasional 

pearl is little more than a literary game.  
ا مدیتیشن بودایی که سازگار ب یشناسدهیپدبرای مطالعه تازه سکوالر درباره  -۱۶

 ,see B. A. Wallaceکاربرد آن در اینجاست بنگرید به 

"Intersubjectivity in Indo-Tibetan Buddhism," Journal 

of Consciousness Studies 8, nos. 5-7 (2001): 209-

30. For extensive discussion of meditation by 

neuroscientists, see J. H. Austin, Zen and the Brain 

(Cambridge: MIT Press, 1998), and C. deCharms, 

Two Views of Mind: Abhidharma and Brain Science 

(Ithaca, N.Y.: Snow Lion Publications, 1998). 
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۱۷- I believe this metaphor comes from Sri Nisargadatta 

Maharaj, but I have forgotten where in his many 

discourses I read it. 

با خواندن کتاب چنین مطالبی را  تواندینمکه شخص  شودیماغلب گفته  -۱۸
ی من باید به آن بیفزایم که هیچ تضمینبیاموزد. بدون شک در کل درست است. 

ر دوگانگی بتواند غینیست که شخص با گفتن یک استاد مدیتیشن برجسته 
باید  گارآموز سرشتین و ذاتی آگاهی را بشناسد. شرایط به راستی درست است:

مورد شناخت باقی نگذارد؛ و  میمفاهبه درستی انتقال دهد، هیچ جای شک در 
دانشجو باید تحمل تمرکز بسنده ذهن برای پیروی از دستورات را داشته و به 

ه مدیتیشن بدون شک یک مهارت قابل چیزهای مهم توجه کند. از این جنب
 دستیابی است.

۱۹- The recognition of the nonduality of consciousness 

is not susceptible to a linguistically oriented analysis. 

While it is perfectly natural that men who knew only 

their thoughts would attempt to reduce everything to 

language, the efforts of Wittgenstein and his 

imitators in philosophy do not cut deeply enough to 

shed any light upon this terrain. Perhaps an intuition 

of these things could be read into Wittgenstein's 

celebrated statement "What we cannot speak about 

we must pass over in silence." But the true mystery, 

whereof we cannot speak, can nevertheless be 

recognized. 
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زیادی بوده است.  یهاسالمدیتیشن در واقع موضوع مطالعات دانشیک در  -۲۰

 J. Andresen, "Meditation Meets Behavioralبنگرید به 

Medicine: The Story of Experimental Research on 

Meditation," journal of Consciousness Studies 7, 

nos. 11-12 (2000): 17-73, for an exhaustive review. 

Much of this research has employed EEG and 

physiological measures and, in so doing, has not 

attempted to localize changes in brain function. Most 

studies that have utilized modern techniques of 

neuroimaging have not studied meditation relative to 

the self-sense per se. See A. B. Newberg et al., "The 

Measurement of Regional Cerebral Blood Flow 

during the Complex Cognitive Task of Meditation: A 

Preliminary SPECT Study," Psychiatry Research: 

Neuroimaging Section 106 (2000 and 2001): 113-

22, for the results of a SPECT study. To my 

knowledge, only one group has begun working with 

meditators who are producing the specific, 

subjective effect of losing their sense of self; a 

preliminary report on these studies can be found in 

D. Goleman, Destructive Emotions: A Scientific 

Dialogue with the Dalai Lama (New York: Bantam, 

2003). 
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۲۱- F. Varela, "Neurophenomenology," Journal of 

Consciousness Studies 3, no. 4 (1996): 330-49, 

makes this point with regard to the scientific validity 

of "subjective" data: "The line of separation—

between rigor and lack of it—is not to be drawn 

between first and third person accounts, but 

determined rather by whether there is a clear 

methodological ground leading to a communal 

validation and shared knowledge". 

۲۲- I would like to briefly address the concern that the 

experience of nonduality brought on by meditation is 

entirely private, and therefore not amenable to 

independent verification. Are we obliged merely to 

take a meditator's word for it? And if so, is this a 

problem 

Those who would demand an independent measure of 

mental events should first consider two things: (1) many 

features of human experience are irretrievably private 

and, as a consequence, self-report remains our only 

guide to their existence: depression, anger, joy, visual 

and auditory hallucinations, dreams, and even pain are 

among the innumerable "first person" facts that can be 

finally verified only by self- report; (2) in those cases 

where independent measures of internal states do exist, 
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they exist only by virtue of their reliable correlation with 

self-report. Even fear, which is now dependably linked to 

a variety of physiological and behavioral measures—

increased startle response, rising Cortisol, increased skin 

conductance, etc.—cannot be taken off the gold standard 

of self-report. Imagine what would happen if subjective 

ratings of fear ever broke free of such "independent" 

measures: if, say, 50 percent of subjects claimed to feel 

no fear when their Cortisol levels rose and to feel terror 

when they fell. These measures would cease to be of any 

use at all in the study of fear. It is important that we not 

lose sight of the cash value that physiological and 

behavioral variables have in the study of mental events: 

they are only as good as the subjects say they are. (I do 

not mean to suggest that people are subjectively 

incorrigible, or that every mental event is best studied by 

recourse to self-report. When the topic under 

consideration is how things seem to the subject, however, 

self-report will be our only compass.)  
شاید آن قدر زنده . رسدیمدر واقع آینده از این جنبه شبیه به گذشته به نظر  -۲۳

همه خیاالت عرفانی را ببینیم:  یهابافتهوری بسیار عالی بمانیم که با فنا

shamanism (Siberian or South American), 

Gnosticism, Kabbalah, Hermetism and its magical 

Renaissance spawn (Hermeticism), and all the other 
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byzantine paths whereby man has sought the Other 

in every guise of its conception. But all these 

approaches to spirituality are born of a longing for 

esoteric knowledge and a desire to excavate the 

visionary strata of the mind—in dreams, or trance, or 

psychedelic swoon—in search of the sacred. While 

I have no doubt that remarkable experiences are 

lying in wait for the initiate down each of these 

byways, the fact that consciousness is always the 

prior context and condition of every visionary 

experience is a great clarifying truth—and one which 

brands all such excursions as fundamentally 

unnecessary. That consciousness is not improved—

not made emptier of self, or more mysterious, 

transcendental, etc.—by the pyrotechnics of 

esotericism is a fact, which contemplatives of every 

persuasion could confirm in their own experience. 

The modern version of the visionary impulse, 

perhaps best exemplified in the exquisite ravings of 

Terence McKenna, is the equation of spiritual 

transcendence with information of a transcendental 

kind. Thus, any experience (most effectively invoked 

with the aid of psychedelic drugs) in which the mind 

is flooded by paradoxical disclosures—visions of 
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other realms, ethereal beings, the grammatology of 

alien intelligences, etc.—is considered to be an 

improvement upon ordinary consciousness. What 

such a romance of the subtle overlooks, however, is 

the sublimity of consciousness itself, prior to 

subject/object perception. That subtle disclosures 

are captivating to the intellect (whether or not they 

are "true"), there can be no doubt. But their 

impermanence—any vision, having arisen, is 

destined to pass away—proves that such 

phenomena are not the basis for permanent 

transformation.  

I do not mean to suggest, however, that these 

"interior" landscapes should remain unexplored. 

Increasingly subtle appearances hold intrinsic 

interest for anyone who would acquire more 

knowledge about the body, the mind, or the universe 

at large. I am simply saying that to seek freedom 

amid any continuum of possible disclosures seems 

a mistake, one that only the nondual schools of 

mysticism have adequately criticized. What is more, 

the fascination with such esoterica is largely 

responsible for the infantilism and mere credulity 

that attends most expressions of spirituality in the 
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West. Either we find mere belief, wedded to the 

hideous presumption of its own sufficiency, or we 

are met by the frenzied search for novelty—psychic 

experience, prophecies of doom or splendor, and a 

thousand errant convictions about the personality of 

God. But the fact remains that whatever changes 

occur in the stream of our experience—whether a 

vision of Jesus appears to each of us, or the totality 

of human knowledge can one day be downloaded 

directly onto our synapses—in spiritual terms we will 

be consciousness first, and only, and already free of 

"I." It does not seem too soon for us to realize this..  
واال و متعالی ساختن مفاهیم به وسیله عرفان یک پرسش بدون پاسخ  بدون شک -۲۴

یم تأکیدکه مفاهیم که بر درک دوگانه ما از جهان  میگویماست. در اینجا تنها 
  .شودیمان کنار گذاشته فبه وسیله عر کند
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، روز بعد از یورش تروریستی به آغاز کردم ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۲من نوشتن این کتاب را در 
اندوه و بهت نوشته را  یهاهفتهطوالنی که در نخستین  یمقالهبسیاری از دوستان  .امریکا

این کتاب گشت. من از آن بازخورد  یهیپاخوانده و نظرات خویش را اعالم کردند و آن مقاله 
هم چنین رهین منت همکاران و مشاورانی هستم که با بزرگواری  نخستین بسیار سپاسگزارم.

این . چندین تن از دانش (و خرد خود) ماندند یهاپژوهشمنتظر برگشت من به جهان 
همکاران به بزرگواری دو بخش پیرامون مغز را بازدید کردند که در نسخه پایانی این کتاب 

ن از گردآوری آ یامرحلهبسیار مناسب بود. یکی از دوستان در هر  هاآنجا نگرفت. نظرات 
پیدا کرد و کمک کرد تا اهداف این کتاب را بسازم.  وکیلیزحمت فراوان کشید، برای من 

نظرات  را خوانده و هانوشتهدستبا اینکه وقت بسیار کمی داشت نیز به طور کامل  امیناپدر
  بسیار سودمندی ارائه نمود.

 یحلهمرپیشکار و ویراست من هر دو در ریخت دادن به کتاب به شکل کنونی و تا 
چاپ نقش بزرگی داشتند. در سراسر فرایند نوشتن و بازبینی کار با معاون ویراستار بسیار 

 هانوشتهر بخوب درست و حسابی  رگذاریتأثکار  در نورتن ویراستار نسخه کپیخوشایند بود. 
  انجام داد و تنها وسیله او یک مداد قرمز بود.

ه مدیون مادر و نامزدم هستم. در نوشتن این کتاب مانند هر کار دیگری من به ویژ
هر دو در این پروژه ازخودگذشتگی فراوانی نشان داده که هیچ نظریه ژنتیک یا نفع شخصی 

تن در نور هاآنبجا و خردمندانه  یهامداخلهتوضیحی برای آن داشته باشد.  تواندینمسببی 
اب برابر نقص این کتهیچ مسئولیت در  هاآنخوب را از وحشت نجات داد. با اینکه  هاانسان

  بود. یترنییپاسطح دارای ندارند ولی اگر نبودند این کتاب 
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