
 

 

 



 

 

اي كه به عنواناز نويسنده
ياد شده » ترين ژورناليست زمان مابرجسته«

در را دين  كه چاپ شدهبزرور) كتابي آ(لندن 
با  زندگي روزمره تعريف دوباره نموده است.

نشان بي همتاي دانش و شعور، كريستوفر 
هيچز اضطرارترين جستارهاي امروزي را 

  : نيروهاي بد دين در جهان.كنديمبررسي 
از  يآگاهانهدقيق و  روايتيبا هيچنز 

و با با استداللي شيوا اصلي ديني  يهانوشته
پرونده نهايي را بر ضد دين (و  اعتمادي كامل

ه زندگي) براي رويكردي سكوالرتر ب
  .گشايديم

پيشامدي شخصي از از هيچنز 
برخورد پر خطر خودش با دين سخن گفته و 
سفر خردمندانه خويش را به سوي يك 
ديدگاه سكوالر از زندگي بر پايه دانش و 

با  هاآسمانكه در  نمايديمخرد توصيف 
تصاوير شگفت انگيز تلسكوپ هابل از جهان 

بوته آتشين جاي خويش  با آنموسا  وپر شده 
) DNAرا به زيبايي و تقارن مارپيچ دوگانه (

خدا ما را نساخته، ما خدا «داده است. او نوشته 
دين كژديسي  گويديمهيچنز » را ساختيم.

خاستگاه ما، سرشت ما و كيهان است. ما با 
به كودكان خود آسيب  هايندپيش كشيدن 

  .مو زيستگاه خود را به خطر انداختي -زده 

 باشيد يا مادرزاد ياورمندبخواه
بيخدايي فداكار يا كسي كه پيرامون نقش 
دين در زندگي روزمره ما دودل مانده شايد 

گفته شده در البالي  يهااستدالل بخواهيد
  را ببينيد و آن را بررسي كنيد. هابرگاين 

  

  
  

 نگارروزنامهكريستوفر هيچنز يك 
فر و يك استاد مهمان مستقل در ونتي

مطالعات ليبرال در نيوسوكول بود. او 
بي شماري مانند توماس  يهاكتابنويسنده 

» حقوق بشر«امريكا،  گذاريانبنجفرسون: 
به بدعت  ييهانامه، نامهيزندگ :توماس پين

گزار جوان و كتاب چرا اورول مهم است. 
با شگفتي خودش او جايگاه پنجم در 

ر روشن انديشان صد تن برت«فهرست 
از سوي سياست خارجي و  شدهيهته» مردمي
 انگليس را دارد. اندازچشم
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For Ian McEwan 
In serene recollection of 

La Refulgencia  
  
  
  
  

كه بربريت و خرافات هنوز  زيندميدر جاهايي كساني كه «ي اين كتاب به همه
 .شودپيشكش ميو به ويژه به ايرانيان » فرمانروايي كرده



 

 

  

  

  پيشگفتار برگردان كننده

  

  

و سال  اي سده بيستمهاي بسياري دارد، چون نويسنده يك خبرنگار حرفهاين كتاب شگفتي
بوده با بسياري از رويدادهاي بزرگ سده بيستم برخورد نزديك  هاي آغازين سده بيست و يكم

ده اي به چالش كشيهاي سياسي برجستهچهره داشته و آن ها را در اين كتاب به كار گرفته است.
ي هستند. زيرا نويسنده بيشتر نتايج كنش و پيامدهاي لهامردم از ديدگاه كه هايي چهرهمي شوند 

از سوي ديگر ذهن پرسشگرش انسان را شگفت  را جستجو مي كند. انآنهاي پندار كردار و ريشه
 ولو در ديدانش را جستجو و به دست آورد«حديث اين زده مي سازد. آيا هرگز با ديد ديگري به 

رين تمدن كند كه بزرگتمي دست خود را روناخودآگاه «گيرد كه ايد؟ هيچنز نتيجه مينگريسته »نيچ
يا جاي ديگري درباره وحي  »بوده است محمدن از كرانه هاي آگاهي جهان در آن زمان در بيرو

درباره دردها و سر و صدا در سر، يا عرق كردن، تنها بايد افسوس خورد كه واقعيت «گويد، مي
  »جربه آرام، زيبا و روشن نيست.ظاهري در ارتباط مستقيم با خدا يك ت

بسيار گسترده و گوناگون است. نخستين سخن نويسنده اين است كه  جستارهاي كتاب نيز
نه يهوديان شيوه ختاز . اين كتاب را در سراسر زندگي مي نوشته و باز هم پيگير نوشتن آن خواهد بود

مي بي گمان مفاهي گرفته تا  . .  . خودتان خواهيد خواند.و كشتار روندآ ديدگاه هاي گاندي و نهرو و 
ل به احتمابدون شك به دستكاري  ي موزي معنوي توجه شما را به خود خواهد كشيد.مانند جمهور

و البته از چاه جمكران هم  شفا در برگردان كتاب دوزخ دانته توجه خواهيد كردالدين شجاععمدي 
  شود.يادي مي

دانيد اين كتاب از يك سو شعرگونه بوده و از سوي ديگر به دليل آگاهي همان گونه كه مي
  مرا از كاستي هاي آن آگاه نماييد. .باالي نويسنده كنايه هاي بسيار دشواري در آن وجود دارد



 

 

نيز  اكبر به اهللا شايد »خدا بزرگ است«عبارت به براي برگزيدن نام كتاب نويسنده بي گمان 
نين كه چدگي آن را شنيده سپس دريافتيم ي ما از نخستين روزهاي زن. چون همهباشدانديشيده 

  نبوده است.

ناسم و شسپاسگزار همه كساني هستم كه نمي«ها نويسنده چنين مي گويد در بخش سپاس
كنند كه بربريت و خرافات هنوز فرمانروايي كرده و اميدوارم كه اين در جاهايي زندگي ميكساني كه 

  ».امكهن را ارائه داده ايانديشهفروتنانه از  محركيتنها ها برسد من كتاب بدست آن

  

  

  1393بهمنيار بهار 

 ايران
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  ، هاانسانآه، شرايط خسته كننده 

  زاده شدن با يك قانون، بسته شده به قانوني ديگر؛

  چه بيهوده است بچه پس انداختن و تازه غرور هم غدغن است

  بيمارساخت، تا صداي حكم بلند شد.

  ١فولك گرويال، مستوفا -

  
  كه براي كسي مانند تو يپنداريمو 

  تعصب يخدمه، انديشه هوس باز تپديمدلش 

  ؟كنديمخدا رازي را سپرده و مرا انكار 

  چه شود؟ باور كن آن را هم! - خوب خوب 

  

  رباعيات عمر خيام -

  )٢هبرگردان ريچارد لي گالين(

  
  

  در نام تو نفس آخر را كشيده هاآنآرام خواهند مرد، با آرامش 
  و فراتر از گور تنها مرگ نشسته است. ولي ما راز را 

  و براي شادي خودشان ما آن را با پاداشي ميداريمنگه 
  ملكوتي و جاودان وسوسه خواهيم كرد.

  

  »منجي«نيايش مفتش عقايد بزرگ به درگاه  -
  برداران كارامازوف

                                                 
1. FULKE GREVILLE, Mustapha 

2. RICHARD LE GALLIENNE TRANSLATION   روشن نشد اين کدام رباعی خيام است ناچار برگردان آن سرهم شد 
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  بخش يك

  
  
 

  آغازي ماليمسر
  

  
  
  
  

پيش با نويسنده  و در مخالفت ناهمنوا بخواهداگر خواننده احتمالي اين كتاب 
برانگيخته اين كتاب براي نوشتن كه وي را  ييهايگمراهو  شيطنتو بكوشد تا  برود

 مردم و در جمع، كساني كه در پيشگاه ان افرادكه  آگاهم گمانبي(و  تشخيص دهد
پيگيري اين كمابيش هميشه گرايش به  نديستايمنيكوكاري و مهرباني و بخشش را 

و  ينشناختنا دارند)، آن گاه اين خانم يا آقا خواننده نه تنها با آفريدگار شيوه ر
است. بلكه  مرا براي چنين كاري برگزيده - گويا-كه  افتديمدر  فيتوصرقابليغ
را ناپاك مي سازد  ، خوب با ايمان استوار و شايستهدلپاكيك زن ساده،  يادوارهي

  .شديمناميده  ١كه بانو جين واتس
در زماني كه من پسركي كمابيش نه سال بودم و به آموزشگاهي در كرانه 

تا مرا در  ، اين وظيفه خانم واتس بودرفتميم ٣، در جنوب غربي انگلستان٢دارتمور
و هم چنين درباره كتاب مقدس آموزش دهد. او مرا و هم  درسي درباره طبيعت

و به ما ياد  هردب زيبايي از سرزمين زادگاهم يگوشهمرا، پياده، به هر  يهايشاگرد
يم. گوناگوني نماي شناساييو گياهان را از يكديگر  ، درختانهاپرندهناهمساني تا  داديم

هاي تخمي كه در يك آشيانه ؛ شگفتي كپهشديمي ديده در پرچينكه دل انگيزي 

                                                 
1. Mrs. Jean Watts 
2. Dartmoor  
3. England 



 
 
 

  نيستخدا بزرگ 
 

 

٢

بايد شلوار  چون( ديخراشيمگزنه پاها را  يهاغيت در راه اگربود؛  روي هم ريخته
تا دل ما  شديمپيدا كاشته شده ترشك  يهابرگآن دور و برها ) ميديپوشيمكوتاه 

 يهاكشت گاه، جايي كه كارگران »موزه شكاربان«مانند  هانيا يهمه :را خنك كند
را به  هامحصولو نابودكنندگان  هاآفتو ديگر  ، راسوهاهاموش يهاالشه محلي

در ياد من  ،خدايان كمتر مهرباناز برخي با موافقت و تأييد شايد  و گذارنديمنمايش 
حال و هواي آن چه را  را خوانده باشيد ١جان كلرهاي روستايي مانده است. اگر چامه

  در خواهيد يافت. ميگويم
جستجو در «كه  شديمداده  به ما يك نوار كاغذي چاپي ديگركالس در 

به مرجع سرپرستي آموزش دين به نام  جايياز سوي  و نام داشت» آسمانيكتاب 
حكمي . (اين، همراه با سرويس نمازخواني روزانه، اجباري و شديمفرستاده وزشگاه مآ

و  شدهنوشته.) در برگه يك تك آيه از كتاب عهد جديد يا عهد عتيق بود يدولت
مي گفت در يا نوشتاري،  شفاهيگيرنده بايد به آيه نگاه كرده و به كالس يا آموزگار، 

بودم  حتا سرآمد وبوده و نتيجه معنوي آن چيست. من عاشق اين تمرين چه درباره 
شدم. اين » سرآمد« آسمانيدر كالس كتاب بارها  چنان كه) ٢(مانند برتي وستر

بخش را تا جايي  يهمهنخستين سرآغاز من در نقادي نوشتاري و كاربردي بود. من 
سرنخ اصلي » نكته«باشم كه  تا مطمئن خواندميمو پس از آن را  ديرسيمكه به آيه 
بيشتر براي دلخور كردن آيم، البته از پس اين كار برمي هم. هنوز امآوردهرا بدست 

 ٣تلمودي» سراسر تنها« هاآنشيوه  شوديمكساني كه گاهي فراموش  ،دشمنان خودم
  و مورد نياز مغز است. خوب يورزشاين  هست،.» ۴بنيادگرا«يا قرآني يا 

واتس پا را از گليم خود خانم گرامي و بيچاره آموزگار باري، روزي آمد كه 
درازتر كرد. با بلندپروازي در جستجوي آميختن دو نقش خود هم چون آموزگار 

 وند، بچه ها ببينيد، چه اندازه خداهاشما خوب«، گفت، آسمانيو معلم كتاب  تطبيع
 ه راستيكه ب را سبز آفريده گياهانختان و راو همه ي دنيرومند و بخشنده هست. 

                                                 
1. John Clare                                     چامه سرای انگليسی 
2. Bertie Wooster 
3. Talmudic       مجموعه قوانين آيينی و تاريخ يهود                                 
4. Fundamentalist  



 
 
 

  آغازي ماليمسر
 

 

٣

چشم هاي ماست. تصور كنيد اگر به جاي اين رنگ، گياهان  برايرنگي آرام بخش 
  .»بودهمگي بنفش، يا پرتقالي بود، چه اندازه بد 

هشداريد براي آن چه اين پيرماهي پارسا انجام داده است. من بانو  اينك
 مهربان بود كه يك سگ دوستواتس را دوست داشتم: او بيوه بدون فرزند و 

و ما را پس از ساعت كار  آمديمكه به او داشت  ١روورنام  هبو پير گله داشتني 
 دردر رفته خودش  زواربه خانه كهنه و كمي  خوراكيشيريني و خوردن براي 
اگر شيطان او را برگزيده بوده تا مرا گمراه نمايد، . كرديمدعوت  آهنراهي نزديك

صداي  گاههيچبوده است. بانو واتس  ٢از مار زيرك در باغ بهشت بسيار خالق تر
درباره همه آموزگاران  دوشينم - نداد  آميزخشونتخود را باال نبرد يا پيشنهادهاي 

و خاطره كه يادواره  بود ييهاآدمكلي يك از آن  به طورو  -ما چنين چيزي گفت
گفت اگر  هاآندرباره  توانيماز آن كساني كه  آمده است، ٣ميدل مارچدر  هاآن

مديون نيمي «اين » بد نبود باشد،بد كه مي توانست آن قدرها براي تو و من  اوضاع«
آرام ي بدون زاير او در آرامگاه درستي داشتهكه زندگي پنهاني است  گروهي
  .»اندخوابيده

بندي  يهاكفشبانو واتس به راستي ميخكوب شدم. از اين سخن باري 
خجالت او در هم پيچيد. در سن نه سالگي، حتا هيچ تصوري از كوچك من از 
ي براي طراحي، يا و رقيب هم چون هماورد ۵يا فرگشت دارويني ۴استدالل طراحي

براي من در آن زمان نه تنها نداشتم. رازهاي ژنوم  ٧نهيسبزو  ۶ارتباط ميان فتوسنتز
 يپهنه. من ديداري از دانستينماز آن بلكه هيچ كس ديگري هم چيزي  پنهان بود
و زندگاني شمن كل حيات داگر  چيزي كمابيش هردر آن جا كه  نداشتمطبيعت 
آن  يا دشمنبوده  تفاوتبيدر برابر زندگي انسان  يزشتدست كم به طور نباشد 

                                                 
1. Rover                   خانه بدوش         
2. Garden of  Eden 
3. Middlemarch                  ) ١٨١٩-١٨٨٠داستانی از خانم نويسنده و گزارشگر انگليسی(  
4. Design  
5. Darwinian evolution 
6. Photosynthesis  
7. Chlorophyll  
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 ،كردميماز جايگاه باالتري نگاه ، كمابيش مانند اين كه دانستمبه سادگي  .است
كاري كرده بود كه همه چيزي را تنها با همين دو گزاره به هم بريزد. آموزگار من 

  چرخيد. بلكه به سوي طبيعت نه به سوي جاي ديگر هاچشم
را به رويدادها همه پس از اين درك ناگهاني كنم كه  گوييگزافه ستيباينم

ز آغاز به توجه ني مدت درازي نگذشت كه خودمولي  خوبي يا به ترتيب، به ياد دارم
براي  اگر خدا آفريدگار هر چيزي استبراي نمونه به چيزهاي نابهنجار ديگر نمودم. 

چرا ما وظيفه داريم پيوسته او را  انجام آن چه كه او به طور طبيعي بايد انجام دهد
 ١اگر عيسا .ديرسيمسواي هر چيز ديگري، به نگر چاپلوسي  ؟كنيم» ستايش«
كوري بيماري ه درمان كند، پس چرا ديدشخص كوري را كه تصادفي او  توانستيم

 بيرون انداختندرباره  يزيانگشگفتچه چيز  ؟از ميان نبرده بودبه طور كلي را 
كار بدجنسي اين  ؟وارد يك گله خوك شد هاطانيش چون هستبه دست او شيطان 

و دعا و نيايش  همه نماز. اين است : بيشتر مانند جادوي سياهرسديمبه نظر  زشتو 
در پيشگاه مردم  ناچارمچرا  ؟چرا هيچ دستاوردي ندارد شوديمخوانده  پيوسته كه

و رابطه جنسي  يهاموضوعچرا  ؟كه من گناهكاري روسياه هستمپيوسته بگويم 
اين از همان هنگام دريافتم كه  ؟شوديم شمردهزهرآگين بد و اين اندازه سكس 

، بخشي به اين دليل كه هيچ استشايع عادي و كودكانه بسيار  يهامخالفتدودلي و 
جستارها ديگري،  پاسخبيمسائل . ولي بدهد ياكنندهقانعپاسخ  تواندينمديني 
» پيش آمدبراي من «. (به جاي اين كه بگويم داديمنيز خودش را نشان  تربزرگ

به همان اندازه ناگزير بودن،  هامخالفتچون اين » خودش را نشان مي داد« ميگويم
و داده سامان سر و مدير، كسي كه عبادت روزانه و نمازها را  .)استچاره ناپذير نيز 

به راستي هم چنين بود  ٢و ساديستيك آزارگر يكم يو ،داشتيمرا نگه  دفتر دستك
پيش او را بخشيدم چون وي  خيلي وقت هر چند( ٣هم جنسي بازي يك دوالب

را  ۴ودهاوس پلهم گرنويالدلبستگي مرا به تاريخ برانگيخت و نخستين نسخه از كتاب 
                                                 
1. Jesus  
2. Sadist  
3. Homosexual  
4. P. G. Wodehouse         ١٨٨١-١٩٧٥انگليسی ( سيطنزنو(  
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 هابچهشماري از براي  جديبعد از ظهري روزي يك سخنراني  به من امانت داد)
سپس ادامه داد .» شما شايد همه ي نكته هاي ايمان را اكنون نبينيد«او گفت، . داشت

يكي از كساني كه دوستش داريد را از دست كه ي هنگامي آن را خواهيد ديد ول«
  .»بدهيد

چون اين  ،چراتجربه نمودم.  يمانيايبهمراه را به ناگهاني ناب و  خشمي باز هم
 ،اليخيب، ولي نيستشايد درست  هانيدبگوييم كه باشد  مانند آن توانديمگفته 
خفت و خواري.  بود. چقدر گرمپشتدين تسكين به آرامش و براي  توانيمچون 

 رقابليغ شياندروشن، به طور كامل يك نيمچه سپس زماني نزديك سيزده سالگي
كردار اگر چه براي درك -چيزي نشنيده بودم  ١تحمل شدم. هرگز از زيگموند فرويد

آينده وي  نوشتهولي نگاهي گذار به  - باشدو سودمند كارآمد بسيار  توانستيممدير،  
  داشتم. ٢يك توهم

، چون كسي نيستم كه بخت داشتن خوانميمرا در گوش شما  هانيا يهمهمن 
نابخردانه از ميان  يدر زمان كودكي يا آموزش يكشبهره به خاطرباوري درست از او 

كه  كنمينمو گمان  بوده اين مسائل دچارانسان  يهاونيليمكه  دانميمرفته باشد. 
(همين چند . يا بخشيده شود بخشيد ،ييهايبدبختچنين  مسبب به عنوانرا دين بتوان 

گناه نابخشودني تجاوز به كودكان  همدستكاتوليك مذهب گاه پيش بود كه ديديم 
ه ذشتنگاي هيچ بچهسر از «، شوديمكه در زبان التين گفته  گونههمانيا  شدهآلوده
از آن را يا حتا بدتر  ييهايكاربزهچنين نيز ديگر  ينيرديغ يهاسازمانولي .») ٣بودند

  انجام داده بودند.
باورهاي ديني  در برابر و خرده ساده نشدني ايرادبا اين وجود هنوز چهار 

سراسر نادرست  پيدايش انسان و كيهان خاستگاه پيرامون دين يهاگفته: مانديم
بردگي را با  حداكثروانسته دروغين درباره خاستگاه ت يهاگفتههمين  او ب است

                                                 
1. Sigmund Freud        ١٨٥٦-١٩٣٩روان کاوی ( گذارانيبناتريشی،  بلندآوازه شناسروان(  
2. The Future of an Illusion 
3. No child's behind left 
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هم سبب سركوبي خطرناك جنسي  وم پيامد ه كههم بياميزد  ي بهنفس گرايحداكثر 
  دارد.آرزوهاي پوچ ريشه در  همين كه دين تنهاو  شده

پيش از اين كه ادعا كنم  باشم اگر خودبزرگ بينمغرور و كه  كنمينمگمان 
اين واقعيت متوجه  هم چنين(دريافتم را  پشت لبم سبز شود اين چهار خرده و ايراد

آراسته شدن و براي  اين جهاندر  ييهاتيمسئولافرادي با كه شدم آشكار و زننده 
نفر  هاونيليم). وجداني شكي ندارم كه رنديگيمبه كار دين را  ،مرجعيتپوشيدن ردا 

از آن و  رسنديمبه چنين نتيجه همانندي از مردم ديگر نيز به شيوه بسيار همانندي 
كشور متفاوت  چند دهدر صدها جاي گوناگون و در  ييهاانسانبا چنين هنگام 
و بسياري از آنان باور قلبي  اندنداشته ي. بسياري از آنان هرگز باورامكرده برخورد

كور از  ييهالحظهبرخي از آنان  دشوار رها كرده بودند. يهاكشمكشرا پس از 
اگر چه شايد  زودگذر بود يد برقآن همانن لحظه دم وكه هر  اندداشته يمانيايب

(و  يامكاشفهصرعي و  آمد ٢در راه دمشق ١شاول ترسوسي كه بر سر يداديروكمتر 
، درباره استجهمين نكته خوب،  .باشد سپس بيشتر منطقي و قضاوتي اخالقي) بوده

ما باور قلبي نيست. ما تنها بر خرد  اصولنيست.  يك دينخودم و همفكرانم. باور ما 
د عواملي ناگزير و كافي باشبه جاي اين كه بسنده  هاآن، زيرا ميكنينمو دانش تكيه 

درست ، يا خرد را زير پا بگذارد بودههستند، ولي ما هر چيزي كه با دانش ناسازگار 
رسش، ي ما به آزادي پما در بسياري از چيزها ناهمسان هستيم، ول .ميدانينم

. ما باورهاي خود را با ميگذاريمو جستجوي انديشه براي خودش ارج  يشيآزاداند
و  ۴دروازه: اختالف ديدگاه ميان پرفسور استفان جي ميدارينمنگه  ٣يمغزخشك

پر نشده در  يهاشكافو  شوديمديده » فرگشت تأييد« ۵پرفسور ريچارد داوكينز
، بسيار بزرگ و هم چنين بسيار ژرف است، ولي ما نبايد با ۶دارونيسم-تئوري پست

                                                 
1. Saul of Tarsus       ست که (از نگر دانشمندان صرع) ا یامکاشفهپولس در آيين ترسايی، اشاره نويسنده به امام

و مايه آن شده تا وی به پشتيبانی از مسيح برخيزد دادهیرودر راه برای وی   
2. Damascene 
3. Dogmatically  
4. Stephen Jay Gould        ١٩٤١-٢٠٠٢امريکايی  ( شناسستيزديرين شناس و(  
5. Richard Dawkins          ١٩٤١انگليسی  (زاده  یبلندآوازهزيست شناس و بيخدای(  
6. Post-Darwinian 
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آن را راز بلكه بايد با مدارك و خردورزي  موضوع را به پايان رسانده تكفير دو سو
 آورچندشل دنت، براي پيشنهاد انيا(دلخوري من از پرفسور داوكينز و د بگشاييم.

هنوز بخشي از يك  دانندب» سرزنده«را آنان كه بيخدايان بايد با خودپسندي خويش 
: ما ست.) ما در برابر كشش شگفتي و راز و ترس ايمن نيستما دارادامهگفتگوي 

بزرگ اخالقي  يهايدشوارگره كه  مياافتهيدرموسيقي و هنر و ادبيات داريم و 
بهتر از  ۵و جورج اليوت ۴و داستايوسكي ٣و شيلر ٢و تولستوي ١بدست شكسپير

مان ربلكه ، نخير رآنق .شوديم بازآسماني  يهاكتاباخالقي رازآلود  يهاداستان
. ما به چون تشبيه و واژه همانندي ديگر براي روح نيست -استح پشتيبان خرد و رو

افرادي هيچ آماري هرگز پيدا نشده كه با وجود اين  بهشت يا جهنم باور نداريم،
يا خشونت بيشتري بوده آزمند  يكارانبزهو تهديدها،  هايچاپلوسبدون باور به اين 

رگز بتواند ي هآمار (هر آينه، اگر پژوهشي .نشان داده باشندبا ايمان افراد نسبت به 
كه شواهد چيز ديگري را نشان خواهند داد.) ما  دانميم گمانبيانجام شود، 

كه با  ، مگر در وجود كودكان خويشميكنيمكه تنها يك بار زندگي  ميارفتهيپذ
 ميكنيمما گمان  .آينده و سرپناه بسازيم هاآنبراي بايد  و ميكوشيمشادي فراواني 

واقعيت كوتاه زندگي پر پي بردن به  هنگام كهاست و ممكن كه دست كم شدني 
يكديگر داشته  ابد، بلكه شايد رفتار بهتري ب كردارينه  مردمكشمكش خويش 

بدون دين نيز يك زندگي اخالقي داشت.  توانيمباشند. ما با اطمينان باور داريم كه 
دين مايه آن  چون-پيامدها همان است كه  ميدانيمبدون چون و چرا  از سوي ديگر

شده تا شماري بسياري از مردم نه تنها با خويش رفتاري بهتر از ديگران نداشته 
كه خانم بدهند  ييهاوهيشباشند، بلكه به خودشان مجوزهايي براي انجام رفتار به 

را ناچار به باال كشيدن ابرو  ١كننده نژادي يسازپاكيا يك  ۶رييس روسپي خانه
  نمايند.

                                                 
1. Shakespeare                  ) ١٥٦٤- ١٦١٦نمايش نويس و شاعر بلندآوازه انگليسی(  
2. Tolstoy                        ) ١٨٢٨- ١٩١٠نويسنده بسيار بلندآوازه روسی(  
3. Schiller                        ) ١٧٥٩-١٨٠٥شاعر و فيلسوف آلمانی(  
4. Dostoyevsky                ) ١٨٢١- ١٨٨١نويسنده بسيار بلندآوازه روسی(  
5. George Eliot                 ،١٨١٩-١٨٨٠انگليسی ( نگارروزنامهنويسنده(  
6. Brothel-keeper 
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تر، شايد اين باشد كه ما كافران نيازي به دستگاه ارزش و باتر مهماز همه 
پاي ما را ميان كشيد هنگامي ، ٢تقويت شدن نداريم. ما، كساني هستيم كه بلز پاسكال

اي نامه ،»كه نمي توانم باور كنم امبار آمدهمن چنين « بود،كه به شخصي گفته 
قرون وسطي، در روستاي ديني در  آزار يهادوره نيترسخت. در يكي از نوشتيم

 خويش شيطاني يهايدودل تا بگويد خواهديم، مفتش مذهبي از يك زن ٣مونتاليو
 دانستهيم شكيباست. اين زن  فراگرفتهچه كسي  را ازرستاخيز و جهنم  پيرامون

ست، واچشم براه از سوي مرجع ديني  ت و بديسخ و مرگبزرگ  يدر خطركه 
 ديشنويم(هميشه  را نشنيده و همه از خودش است. هانياولي پاسخ داده كه از كسي 

دگي اهيچ ستايشي براي سولي  ستودهرا  يشخودين سادگي انبوه پيروان  ،مؤمنانكه 
با انديشه درست پاسخ سالمت روان و در بدون زور و كه  كار نيستدر  شخصاين 

شده بي  هنداو سوز شدهسركوب شدتبه  يهاانسانهمه در مورد  و اين موضوعداده 
  .)شودديده ميديگر نيز شمار 

بزرگ، و يا در روزهاي ويژه  يكبار روز نيازي نيست تا هر روز، يا هر هفت
، گناهكاري و بي كفايتيدر لجن غلتيدن براي جار زدن بندگي خود يا سجده كردن و 

، براي هاآناز  ترهيبلندپاشخصي . ما بيخدايان نيازي به هيچ روحاني، يا گرد هم آييم
مانند  ،آييني يهامراسمخودمان، نداريم. قرباني كردن و  يهاآموزهپاسداري از 

سودمندترين ساخته شامل حتا چيزي (هر و پرستش هر گونه تصوير و  هاامامزاده
از  يانقطه. براي ما هيچ است آورچندشبراي ما  )صحافي شدهكتاب  يعني هاانسان
 يهاارتيزباشد:  تواندينم وديگر نيست  يهايجااز » ترو مقدسخدايي «زمين 

ديواري يا ه خاطر ب يرنظاميغ يهاانسانكشتن آشكار بيهوده خودنمايانه يا ترس 
به آرامي با هم مخالفت كنيم يا به  ميتوانيم، غاري يا زيارتگاهي يا سنگي مقدس

يا گالري به سوي ديگر آن رفته، يا  كتابخانهاز يك سوي تگي سو به آهشتاب  بدون
برخي از  ناهار بخوريم. حقيقتزيبايي يا  گفتگو پيرامونبا دوستي خوب، در هنگام 

                                                                                                                   
1. Ethnic cleanser 
2. Blaise Pascal       ١٦٢٣-١٦٦٢و فيلسوف کاتوليک فرانسوی ( دانیاضير، مخترع، دانکيزيف(  
3. Montaillou           روستايی در فرانسه 
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گالري بدون شك اگر جدي بازديدي از يك يا  ريذارها در كتابخانه يا ناهاگشت و گ
تا  گرفته مه سرايان بزرگ دينيااز نقاشان يا چ را با باور يا باورمندانيباشد، ما 
. اين سازديمروبرو  ١و نيومان وستين، اكويناس، موسا بن ميمونگكارهاي آ

نوشته و به  يانابخردانهزهاي بسيار بدي يا چيزهاي بسيار پژوهشگران پرتوان چي
كيهان و در  كره خاكيبيماري يا جايگاه  يكربيمنظريه درباره  يدارخنده ياگونه

و اين دليل  نيز آگاهي نداشتهخورشيدي  يسامانهگيتي كه هيچ بلكه جايگاه آن در 
و چرا فردا ديگر د نداشته واين افراد وجمانند  هروشني براي اين است كه چرا امروز

خويش  بخشالهامن خردمندانه يا بزرگ يا سخدين واپسين  نخواهد بود. هاآنمانند 
غير از  قابل ستايشكه يا جهش به چيزي يا اين زده: از اين را زمان درازي پيش 

، يك ٢براي نمونه، ديتريش بنهوفر شدهكرده كه همين گونه هم مبهم  ييگراانسان
ما . نپذيرفترا  ۴هاينازچون همدستي با دار زده شد كه پردل و  ٣لوتريكشيش 

نبايد پيامبران و حكماي خويش را از دوران باستان برگزينيم چون سبب شده تا 
گاهي تا نقطه  هاشياينامروزي تنها بازتاب تكرارهاي ديروز بوده، اين  يهاشياين

اك را از به اين خاطر كه پوچي ترسنتنها  رفتهشيپ يتحمل رقابليغفرياد كشيدن و 
  خود دور سازد.

شايد  -باشكوه است در شيوه محدود خويش هاهيدفاعدر حالي كه برخي از 
در اين حالت هيچ  -هستند خردانهيبتيره و  هاآنو برخي از  -زنده شودپاسكال ياد 

در يك هر دو ولي  -پرهيز كند ۵لوييس كليو استاپلزنام از آوردن  تواندينمكسي 
 .است هاآنآسيبي كه ناچار به همراه  سنگيني ترسناكيعني  است چيز مشترك

 هر روزناچار بودند  ۶هاآزتكات كرد! بثارا  يزيانگشگفتتا چيزي  بايد كوشيد قدرچ
خورشيد باال خواهد فردا سينه يك انسان را بشكافند تنها براي اين كه مطمئن شوند 

 هاآزتكاز بيشتر روزانه خدا خويش را  ناچارندكه يكتاپرستان  فرض است. آمد
                                                 
1. Augustine, Aquinas, Maimonides, and Newman 
2. Dietrich Bonhoeffer   
3. Lutheran         لوتری يا پروتستان 
4. Nazis      
5. C. S. Lewis    ١٨٩٨- ١٩٦٣و متخصص قرون وسطی و الهيات دان ايرلندی ( سينوداستان(  
6. Aztecs       اندبودهيک تمدن از مردم بومی امريکا که در مکزيک        
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- الهي است  يابرنامه دست افزارپنداشته شود كسي  تا. استبخوانند، شايد ناشنوا 
در آن  توانديمو تكبر چه اندازه غرور ولي  - چنداني ندارد تأثيرهر چند در استجابت 

احساس ناراحتي كرده و ش پيوسته خويبا آگاهي از گناه بتواند  كسي تا ؟پنهان باشد
 بدرد و فرضچند تا انگاره  ؟بايد به قرباني شود عزت نفس چقدر، به خود بپيچد

و درك تحريف نياز است تا ديدگاه نوين دانش دريافت  چقدرنخور بايد بر پا شود و 
 ؟باشد» جور«انسان باستاني ساخته شده و چنان شود كه با سخنان الهام شده خداي 

پنهاني براي اين كه نخست بتوان يك  يهانشستو معجزه و انجمن و  ١د تا امامچن
مرگ و پوچي پس از درد و  -را بر پا ساخته و سپس  ٢، تعصب و دگمخشك انديشي

خدا ؟ نماييمباطل  متعصبانه يهاشهيانديكي از اين  شويمناگزير  -و ستمگري فراوان
وضيح تكه  كمابيش چيزي ديگري بودهت. گويا، چهره خود نساخ مانندانسان را 

دين  دروندر هم و  هانيدميان هم و برادركشي  از فراواني خدا و دين يدردسريب
  .كننديمكند و گسترش تمدن را بسيار  مينيبيمكه ما در پيرامون خود  دهديم

بدذات  هاانسانكه  دهدينمرخ در گذشته و حال بدين خاطر مذهبي زشتي 
هميشه  يشناسستيزهستند، بلكه براي واقعيتي طبيعي است كه گونه انساني، از نگر 

ما بسيار كوچك، ولي  ٣پيشانيكه لوب چيزي بوده فرگشت هدف  .نيستمنطقي 
ما كه گويا از سوي  توليدمثلو دستگاه  شده ما بسيار بزرگ ۴غدد فوق كليوي

برو و يا در تركيب، بي  خودي خودكه به  ۵يشله قلمكارطراحي شده است؛  ياتهيكم
ولي بهر  .دسازيم رهنمود ينظميببه سوي برخي رخ دادها غير خوشايند و  برگردد
كنار  دشوار راو  فرساتوانباورهاي  شخصيكه  شود هنگاميميتفاوتي پديدار  هحال چ

به كه  دارديبرمرا يا براي نمونه، هاوكينگ يا كاريك  گذاشته و پژوهشي از داورين
آشكار زماني در يا  يزمان گمراهدر دان اين مر .گفت آسان تر است توانينمرو هيچ 

شخص فروتن هر تا  روشنگر هستندخويش بيشتر  ناپذيرگزير يهاشيگراساختن 

                                                 
1. Saints  
2. Dogma  
3. Prefrontal lobe      ،تمرکز، داوری و سخن گفتن در اين بخش مغز هستيیجوچارهشخصيت ،  
4. Adrenal glands       کنندیم ترشحچندين هورمون جنسی  زيردروناين غدد  
5. Recipe  
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و شرح دهد چگونه  غيرممكني را ممكن كرده كوشديمكه بيهوده  يدارنيد نيدروغ
 شودينم. خواهديمچه كه آفريدگار  دانديم شايدآفريده آفريدگار، از  ياو تنها يك

باشند ولي ما سكوالرهاي  يرأو هم داستانهمدر جستارهاي زيباشناختي همه 
يا آرامش  هايشگفتو نداريم تا انسانيت را از زو بيخدا و آگنوستيك آر گراانسان

سازيم. به هيچ رو. اگر شما زمان كوتاهي را براي بررسي  و محروم بهرهيبخودش 
چيزهاي بسيار ر بگذاريد، كناتلسكوپ هابل  شدهبرداشت يزيانگشگفت يهانگاره

 و ناخوشايندتر تركنندهجيگو  ترآشفتهو بسيار  -و زيباتر  زتريرمزآمو  انگيزترشگفت
اگر  خواهيد يافت.» يآخرالزمان«آفرينش زميني يا داستان  باهرسنجش  در -

كه از نگر تئوري درباره را بخوانيد  »٢افق رويداد«درباره  ١هاوكينگ يهاكتاب
را به طور كامل  هينظر توانديم يپايه آن شخص رب و زديريمزبان » سياهچاله«

و كافي بسنده » زمان«در اصل، و  با افسوس(مگر اين كه شخص بخواهد و  فهميده
به موسا و  زدهشگفتآن شخص را ببيند، اگر باز هم گذشته و آينده نداشته باشد) 

. اگر شما آراستگي و خواهم ماند به دهان، انگشت او نگاه كند بيخود» ٣بوته آتش«
و سپس زنجيره ژنوم خويش را سراسر  را بررسي كنيد ۴قرينگي يك مارپيچ دوتايي

 خودپديده كمابيش عالي در كانون هستي چنين  ديدنتحليل كنيد، ناگهان با 
بسياري با ديگر  يهااشتراك(اميدوارم) كه  ديشويمشده و مطمئن  زدهشگفت

 هانيااز  -روديمبه سطل زباله » فرينشآ«، همراه با »نژاد«- داشته  يانسان يهارهيت
درك بوده و  يجانورو قلمرو بخشي از گستره  هاانسان ما اين كهدرك گذشته 

اي شايستهبا فروتني دست كم آن گاه . است كننده دايشجانوران با همانندي بسيار 
با چيزي روبرو شدن  به جايو  نبوده» فرديك «آشكار با سازنده خويش كه  توانيم

عنصرهاي بيشتر با فرآيندي فرگشتي روبرو شويم كه  كه شايد غرور ما آرزو دارد
. اين براي هر پستانداري بيش از اندازه رازآميز و به كار گرفته استرا تصادفي 

                                                 
1. Hawking 
2. Event horizon 
3. Burning bush       رفته آتش گ یابوته، موسا زمانی که به کوه طور رفت ديد آسمانیکتاب  یهاداستانبر پايه

و خدا از ميان آن با وی سخن گفته سوزدینمولی   
4. Double helix       شودیمسلول تا اندازه کهکشان يافت  از ترکوچکدر جهان از اين ساختار  
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باسوادترين انسان اين جهان ناچار است بتواند آن را بپذيرد: است كه  آورشگفت
هر چه  )باسوادفرهيخته و خانم يا آقاي خودش (كه  -بگويم اعتراف  نبايد - بپذيرد
كه درباره چيزهاي بيشتر و  دانديمولي دست كم  دانديمكمتر  روديمجلوتر 
  .دانديم، كم و كمتر يبيشتر

كه دين  كننديمپافشاري دادن  يدلگرمبراي دلخوشي و هميشه  مؤمنانچون 
 بسيار دشوار نيست كه بگويمسخن ه گفتن اين پاسخ اين نيازهاي فرض شده را داد

دروغين است. بهر حال، منتقدان دين به سادگي انكار  هاي دروغين، دوستدلخوشي
آب  يهاشهيشبر ضد دارونما و  هاآنحالت مسكن را دارد. بلكه، دين كه  كنندينم

در  پسندمردمنادرست  قولنقلو بازگويي  نيتربزرگ. شايد دهنديمرنگي هشدار 
دين را  ١اين باشد كه ماركس -در اين بحث نيپسندترمردم شكيب - دوران نوين 

اين باور  هاخاخام يساللهاز وارونه، اين پسر به كنار گذاشت. » افيون توده ها«چون 
، چنين ٢حقدر انتقاد به فلسفه هگل درباره  سهميدر نوشتار را بسيار جدي گرفته و 

  :ديآيمكه در زير نوشته 
  

واقعي و اعتراض بر نگراني ي كنندهبيان و  بازگونگراني ديني هم زمان 
، قلب جهان ديدهستم  يدهيآفر د نگراني واقعي است. دين آه كشيدنض

بدون قلب، همانند آن كه درست مانند روح يك موقعيت بدون روح 
  است. هاتودهافيون  دين است.

براي شادي واقعي  انساني يهايشاد از ميان بردن دين چون توهم
 حالت براي اتتوهم برداشتن ازدست  يخواستهاين ضروري است.  مردم

 اتي است كه نياز به توهمحالتكنار گذاشتن  ايبر هشيخواو وضعيت آن 
كه مي باشد  دريغ و اندوه كره خاكيدين در گام نخست نقد نقد دارد. 

خيالي از غل و زنجير، نه آن  يهاگلچيدن  هاله آن دين است. نقادي

                                                 
1. Marx        ) ١٨١٨-١٨٨٣کارل مارکس فيلسوف سوسياليست آلمانی(  
2. Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right 
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بلكه در اين سر نهد بخواهد بدون هيچ تخيلي يا خوشدلي  كسيگونه كه 
  نمايد. نيچدستحال او خود را از غل و زنجير آزاد كرده و گل زنده را 

  
» بد رساندن«تنها و مشهور اين گفته بلندآوازه  نادرست ييبنابراين بازگو

 فلسفي بر ضد جستاربراي نادرست نشان دادن ناشيانه نيست بلكه كوششي بسيار 
افران و درباره انديشه كو امامان  هاخاخامروحانيون و  يهاگفته. كساني كه استدين 
، ميرويم، هم چنان كه در اين راستا پيش كننديمباور  را هاآن دنيشياند گيچگون

بدون «ا ي -ه بدگمان شد شوديمشايد به آن چه گفته  هاآنخواهند شد.  زدهشگفت
  .شوديمآغاز با چه دشواري كه  نپذيرند» چون و چرا

 دانشمند يا دكتر، به طور دقيق ١ماركس و فرويدشود كه  تأييدناچار بايد 
پر تخيل و  ريپذلغزشبزرگ  سانينومقالهاند. بهتر است درباره آنان چون نبوده

، به سخن ديگر، من آن شوديمزماني كه جهان خردمند اندكي دگرگون  بينديشيم.
 خود بنامم. ازانتقاد  ينمونهتا خودم را چون  كنمينماندازه احساس خودبزرگ بيني 

، مانديمتناقض باقي  هم چنان هاتناقضخي گمان كنم بر تا اميراضبه اين هم چنين 
هرگز  ان انسانيبا ابزارهاي كورتكس مغزي پستاندارو مشكالت  برخي دشواري

اگر پي  بدست نخواهد آمد. هاشناختبرخي  و بدون شك راهكاري نخواهد يافت
به اندازه  هاافتهيدار يا بيكران است، هر يك از اين برده شود كه جهان هستي كران

 افرادچون با بسياري از  افزون بر اينو پيچيده خواهد بود.  كنندهجيگبرابر براي من 
به اندازه  تواندينمهيچ كس  دانميم، هداشتتر و داناتر از خودم ديدار بسيار باهوش

  بسنده دانا يا باهوش باشد كه چيز ديگري بگويد.
ترين گونه نقد كنندهرانيوانتقاد از دين نيز شديدترين و  نيترميمالاز اين رو 

كه آن را ساخته همين انساني . دين ساخته انسان است. حتا اگر ديآيمبه شمار نيز 
يا آموزگاران ديني را بپذيرد. با اين  هايمنجپيامبران يا يا كردارهاي  هاگفتهنتواند 
دين آنان جلوي كه به ما بگويند را اين » منظور« تاداشت  توانيمكمتري اميد حال 

                                                 
1. Freud      ،روان کاوی               گذارانيبناتريشی و  شناسعصبزيگموند فرويد  
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از سوي  هاشرفتيپو  هاافتهيگرفته يا نخست  يهاگامدر  هاشرفتيپو  هاافتهي
هنوز نيز ادعا دانستن  آوردهايمان كساني كه - بهر حال  .است تكفير شدهخودشان 

بودن خدا و و وجود نه تنها دانش به  .چيزي هر! نه تنها دانستن، بلكه دانستن كننديم
خوردن  روشاز -» او« داننديم نديگويمبلكه  بر آنكل هستي و نظارت آفريدن 

هنوز هم به سخن ديگر  .خواهديمچه از ما  -خوراك تا رعايت اخالق ارتباط جنسي
در ميابيم و بيشتر  بيشتركه  يادهيچيپدر گفتگوي گسترده و  ميرويمچنان كه پيش 
براي روشنگري  ياميدهنوز  توانيم هر چند ميدانيم در باره چيزهاكه كم و كمتر 

كه به نوبه خودش از چندين دسته گوناگون - يك دسته ناگهان داشت اندكي 
مورد نياز اطالعات بنيادي  يهمهتا به ما بگويد ما  دادهبا غرور ويراژ  -شدهساخته
به خودي  توانديمبا چنين غروري،  يمغزسبكچنين  .در اختيار داريمرا  هاانسان
. شخصي كه دور از گفتگو و بحث نگه داردرا » ايمان«باشد تا و كافي بسنده خود 

به دوران كودكي  اطمينان اوستخداوند تضمين  ديگويمهيچ شكي ندارد و كسي كه 
گفته و از آن بدرود بايد بسيار پيش تر تعلق دارد.  هاانسانگونه ما و پيش از تاريخ 

  نبايد مدت طوالني به درازا كشد. يبدرود رو مانند ه آغازشده تازهولي  شدهيمرد 
اين  كه ديندانشايد به طور حتم  داشته باشمشما ديداري با ارم اگر واميد

با تري و طوالنيزمان بيشتري ديگر  يهاگروهنسبت به  شايدديدگاه من بوده است. 
فتن اين كه من داشته باشم. اين دوستان هميشه با گو گفتگو نشست  دارنيددوستان 

به كم دست نيستم يا  چون كننديمهستم مرا خشمگين و آتشي » ١جوينده«يك 
برگردم جايي كه خانم  ٢به دوون هر گاه .كننديمگمان كه آنان نيستم  ياوهيش

پرستشگاه ناديدني خود را بر پا كرده، من خويش را بي غوغا، نشسته در كنج  ٣واتس
 ۶ينركفليپ ال يداشتندوستو شعر . (چامه ابمييم ۵يا ساكسوني ۴يك كليساي سلتي

                                                 
1. Seeker  
2. Devon 
3. Mrs. Watts 
4. Celtic 
5. Saxon                     از نژادهای مردم آلمانی 
6. Philip Larkin 
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كتابي درباره جورج .) يك زماني دهدنشان مي يبه خوبمرا  اتاحساس» ١كليسا رفتن«
و به خاطر سنگدلي او  شايد دالور من او باشد گر قهرماني داشته باشمنوشتم ا، ٢اورول

 به راهپيش از درست  ، ناراحت بودم.1936در  ٣براي سوزاندن كليساها در كاتالونيا
 دربارهبيزاري شديد خودش  از هاانسان ۴هآنتيگونزماني كه يكتاپرستي  افتادن

من اين  .خوبي به نمايش گذاشته است به آن را ۵سوفكل، ديگويمسخن  ياحتراميب
يكديگر  يهاسهيكنتا كليسا و مسجد و  كنميمواگذار  اندآوردهكساني كه ايمان را به 

 روميمزماني كه به مسجد  .نددههانجام آن را  تواننديمكاري كه هميشه  را سوزانده
در  باركي. حتا پوشانميم، سرم را روميمكنيسه ، زماني كه به كنميمرا  هاكفش

. پدر بودم اگر چه براي من چون آزموني بود ۶آيين آشرام يكنندهمشاهدههندوستان 
و مادر من كوششي براي تحميل هيچ آييني نكردند: شايد من براي داشتن پدري كه 

باز  باپيسيتي/كالونيستي خودش نداشت و رانهيگسختبه پرورش  ياژهيوهيچ عشق 
ودش يهوديت نياكان خ ابكه همگون سازي خوشبخت بودم مادري هم براي داشتن 

بسنده  ياندازهبه  هانيداكنون از همه  .ديپسنديمبيشتر  -بخشي به خاطر من-را 
 ، كافر بمانم، ولي بيخدايي ويژه منهامكانو در همه  هازمانتا در همه  دانميم

و كتاب  ٨نخستين بار با نماز عشاي رباني انجيل شاه جميزاست.  ٧بيخدايي پروتستاني
باطل آن را انگلستان به راحتي  شعوريب دين و كليساينمازي كه  -بود ٩نماز كرانمر

كه پدرم مرد و در كليسايي كه در فراز زماني  .نخست موافق آن نبودم و من -كرد
 1323در  ١١همان كليسايي كه ژنرال آيزنهاور- سپرده شدخاك به  ١٠پورتسموث

دعا  ١٢شب يورش به ساحل نرمانديدر پيروزي براي  ميالدي) 1944خورشيدي (
                                                 
1. Churchgoing 
2. George Orwell          ١٩٠٣-١٩٥٠انگليسی ( نگارروزنامهنويسنده و(  
3. Catalonia                 بخشی خودگردان در شمال اسپانيا 
4. Antigone 
5. Sophocles          ) پيش از ميالد) ٤٩٧-٤٠٦يکی از سه تراژدی نويسان يونان باستان  
6. Ashram  
7. Protestant atheism 
8. King James Bible 
9. Cranmer       ١٤٨٩-١٥٥٦کشيش انگليسی و سر اسقف کانتربوری (توماس کرانمر(  
10. Portsmouth        شهری در جنوب انگلستان 
11. General Eisenhower      ١٨٩٠- ١٩٦٩( يیکايآمرسرباز و سياستمدار(  
12. D-Day 
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از نامه شاول  ياهيآبرايم  يروحانيون به من نشاني داده و چون شعار -كرده بود
، آيه 4 سوره( مشهور شد» امام پولس«به نام بعدها  خواند كه فيليپيانبه تارسوسي 

8:(  
  

راست باشد و هر چه مجيد و هر چه عادل و  چه ن، هراخالصه اي برادر
است و هر فضيلت و هر  نامكينهر چه پاك و هر چه جميل و هر چه 

  تفكر كنيد. هاآنمدحي كه بوده باشد، در 
  

در  برگزيده تا آن دشواري فهم و ينشدنفراموشرا براي ويژگي آيه من اين 
آن را و برگزيده سكوالري آن بنيادي و براي دستور  با من باشد زندگيپايان ساعت 

 زوري و خرگويي پرخاشگري و غرولند و مزخرف  برآمده از برهوتچون برگزيدم 
  پر كرده است.بر آن را و  كه دوربود 

سر اين گونه استدالل  است، چون ياستدالل ره يشهير ،استدالل از روي ايمان
است. هم  هاانسانفلسفي، دانش، تاريخ و سرشت  يهااستداللهمه  -نه پايان -آغاز 
خوب  پيرامون هاكشمكش يهمه -ولي به هيچ رو پايان - سرآغاز اين استدالل چنين 
به درست از ميان رفتني نيست  جهان دادگر و عادل است. باورهاي دينيو  زيستن

دين هرگز نخواهد مرد يا به باور  جانوراني در حال فرگشت هستيم.كه ما  اين دليل
سياهي و بر از مرگ و بر ترس خود  ازبر ترس خود چيره شدن دست كم تا زمان 

براي همين  .از ميان نخواهد رفتو بر ترس خود از همديگر  هاناشناخته ازترس خود 
نخواهم نمود. شايد بگوييد بسيار  غدغن توانميماگر بدانم كه حتا دليل من آن را 

من اين را  ؟درباره من داردرا  گذشتينيز چنين  هانيد. ولي آيا تمهس رادمنش
وجود ن و دوستان ديني من واقعي و جدي ميان م تفاوت و دگرسانيچون  پرسميم

 .گذاشت را داشته باشند تاهستند  شرافتمندجدي اين اندازه  واقعي دوستان و دارد
پسران به تكليف رسيده م بود كه به مراسم خواهو خوشحال من سراسر خرسند 
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شوم، به باورها آنان، اگر چه تنها  زدهشگفت ٢بروم، از كليساي جامع گوتيك ١ييهود
يا خود را  بگذارم» احترام«و قرآن گفته  سواديب و براي يك بازرگانبه زبان تازي 

همان گونه كه  هم چنين گردانم. ۵و جين ۴و هندو ٣ويكا يهايدلداردلبسته 
كه هنگامي  و -  امكردهبدون پافشاري براي شرايط احترام دو سويه، چنين  آمدهشيپ

مذهب گفت كه  توانيمدست آخر تنها  يول. دمينداحترام متقابلي نوبت آنان بوده 
 و هم چنان كه شما سمينويمرا  هاگفتهچنان كه اين  نهما توان انجام آن را ندارد.

 يهاوهيشبا  كردمآن گونه كه من حس  اندآوردهايمان كساني كه  ديخوانيمآن را 
به دشوار و دستاوردهاي  يهمهنقشه نابودي من و شما و نابودي  گوناگون خويش

  .سازديمدين هر چيزي را زهرآگين  .كشنديمرا  هاانسانسختي بدست آمده 

                                                 
1. Bar mitzvahs 
2. Gothic 
3. Wicca      کافران نوين یهانييآيکی از  
4. Hindu 
5. Jain 



 

 

  بخش دو

  
 

  دينهاي كشيآدم
  

  
  
  

 يهااحساسدست از همان هميشه  به معناي واقعي كلمهاز دين بيزاري او 
 چون شرنه با احساسي تنها درخور توهم رواني بلكه  دينبود: او به  ١لوكوتيوس

كه : كرديمدشمن اخالق نگاه  نيتربزرگچون  دين. او به نگريستمي ياخالقبزرگ 
به كه  هامراسم، احساس خلوص و هانييآباور به -  دروغين يمنشبزرگبا نخست 

به  هانيابراي پذيرش  سببيو  -نداشته انساننخورده و سودي به حال  يدردهيچ 
كشاندن  به بيراهبا  همه: ولي باالتر از شودناب و فضيلت خوبي  جانشين عنوان

دلخواه  يهاهشخواانجام  هب وابستهن را ؛ آآن هم به طور بنيادي معيارهاي اخالقي
به ارمغان را همه ترازهاي ستايش  مسرفانهكه در واقع  فرديبراي ، سازديم فرد
 يزيانگنفرتبزرگ چون چيز هم  بدون اغراقدر واقعيت كسي كه ، ولي آوردمي

  . شوديمتصوير 
  

  اتوبيوگرافيدرباره پدرش در  ٢جان استوارت ميل -
  

Tantum religio potuit suadere malorum  
  .)رسانده استبه چنين پستي شيطاني را انسان  ،دين(

  ۴، درباره سرشت چيزها٣لوكرتيوس-

                                                 
1. Lucretius          يکی از چامه سرايان يونان باستان پيش از ميالد پيروی اپيکور                     
2. JOHN STUART MILL ) ١٨٠٦-١٨٧٣فيلسوف انگليسی        (  
3. LUCRETIUS                           پيش از  ٥٥درگذشته  -٩٩و فيلسوف اپيکوری روم باستان (زاده شاعر
 ميالد)
4. DE RERVM NATURA 
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دهيد كه من توان انجام آن را  انجام يكارنيريش ديتوانيمبپنداريد كه شما 
و قادر  كرانيبآفريدگار مهربان به  ديتوانيمشما بپنداريد ندارم. به سخن ديگر 

به  ،ادهسپس ساخته و ريخت د ،كه انسان را در انديشه خويش پروردهبينديشيد 
حتا نظارت داشته و  هاآنساخته و اكنون بر  هاانسانبراي آن را نيز كه آورده  يجهان

كه  بيشتر تخيل كرده، بپنداريد. كنديمو مراقبت خواب پاسداري  هنگامدر از شما 
براي شما آورده، گردن و محبت كه او با عشق  ييهافرماناگر شما به قوانين و 

كه براي  ميگوينممن  جاودان خواهيد شد.و بهشت گذاريد سزاوار خوشي و آرامش 
 و شكلخت ييك ر (چون براي من اين مانند آرزو كنميماين باور به شما حسادت 

و ديكتاتوري دگرگون ناپذير است)، ولي من پرسشي صادقانه  خيرخواهيترسناك از 
 پيروان آنبايد براي  ؟سازدينمدارم. چرا چنين باوري هواداران خودش را خوشحال 

، انگيزشگفت ي، چيزهستند زيانگشگفتداراي يك راز  هاآنچنين به نگر برسد كه 
 يهايبدبختحتا هنگام بدترين و ويژه  يهازماندر  توانيمكه چيزهايي  از آن دست

  آن شوند. به داماندست 
در . زماني من كجاستمشكل ايم دريافتهكه  پيداست گونهنياگاهي در ظاهر 

 كردميمارائه  خوانيروضهخدمات  پوستانسفيد يهاانجمنو  پوستانسياه يهاانجمن
چيزهاي ، دوست داشتن و آمرزيده شدندراز از  يستايش هايسخنراناين كه سراسر 

همه در ميان كمابيش ابعاد و  يهمهخدمات بسياري، در بود.  از اين دست ديگري
و  هابزرگداشتتا  شدهيطراحبه صورتي به طور دقيق  وجود دارد كه كافران
شك  هاآنيادآوري نمايد و درست به همين دليل به را  يافرقهديني  يهاجشن

 يدارشتنيخوزيبا، اعتدال و  يهالحظهدر اين ميان هم چنين  .داشته و بدگمان هستم
 توانستمينميونان بودم حتا اگر  ارتدكس نيپيروي دزماني كه من  .شوديمديده نيز 

را  شوديمدر صبح عيد پاك رد و بدل  مؤمنانشادي كه ميان  يهاواژهباور كنم، 
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(او » ٢التوس انستيل!) «زديخيبرم(مسيح » ١كريستوس انستيل: «حس كنم توانستميم
بايد شايد  و هبود ٣يوناني ارتدكس دينمن عضوي از  رستاخيز كرده!) عدر واق
ز اوانمود به پيروي بسياري در ظاهر  چرا افراد گوناگون سازديم، چون روشن بيفزايم

. اسقف به آن پيوستميونانيم و مادر زن  زن. من براي خشنودي پدركننديمآن 
، مرا هم چون فردي از همان روزي كه مراسم عروسي مرا نيز انجام داداعظمي در 

يك دستمزد دو تا دستمزد به جاي  كارو به اين  اعضاي امت خويش پذيرفته
مالي براي پيروان  كنندهنيتأمگرفت، بعدها يك سردسته پرشور و متعارف 

گشت، كساني كه گورهاي  ۵و راتكو مالديچ ۴رادوان كاردزيج ارتدكس يهاصرب
كه  يبار ديگر را در سراسر بوسني پر كردند. يشماريب يجمعدستهكشتارهاي 

با  طلباصالح يهودي ۶يا رابييك خاخام  دستبمراسم  دمو ازدواج نموهمسرگزيني 
 اوبا بيشتر اشتراك  يكم انجام شد كهانيشتيني و شكسپيري  يهاليتماو گرايش 

هم  اشگرايانهجنسزندگي طوالني هم ر اصلنيز آگاه بود كه داو حتا داشتم. ولي 
قابل دين خودش  گذارانانيبنبدست  تا مرگبا سنگسار شدن  رهيكب چون گناهي
اكنون  در اصل در آن جا غسل تعميد شدم،هر چند  ٧آنگليكان براي دين كيفر است.

 خوارراثيميك  عنوانبه ولي  به نگر برسد يفندسانگيز گوع بع ترحمشايد مانند ب
 آن، بوده و رابطه ذاتي با حكومت موروثي يكه هميشه شاكر يارانه دولت دين

به دليل اعتقادات  شدهانجام، براي آزارهاي صليبي يهاجنگ برايتاريخي مسئوليت 
به براي هم چنين مسئوليت تاريخي و  داشته ٨و مخالفان ، يهوديانهاكيكاتول بر
  دارد.را در پيشينه خود جنگي عليه دانش و خرد  ياندازراه

 وابسته است، وليآن  جايگاهزمان و به هر عاملي ت و خيز افدرجه شدت 
 تواندينم درازمدتو در  گونه نبودهاين دين ديد كه چون حقيقتي  اين را هم توانيم

                                                 
1. Christos anestil 
2. Alethos anestil 
3. Greek Orthodox Church 
4. Radovan Karadzic      ١٩٩٥-١٩٩٢بوسنی در جنگ بوسنی و هرزه گووين ( یهایکشنسلطراح(  
5. Ratko Mladic               در هرزه گووين یکشنسليکی ديگر از طراحان  
6. Rabbi  
7. Anglican Church       تمسيحيت که به طور تاريخی به کليسای انگلستان وابسته اس یهافرقهيکی از  
8. Dissenters 
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 بايددين  و اطمينان بسيار خودش قانع كننده باشد. انگيزشگفتباشكوه و با ادعاهاي 
باشد.  هانيديروان ديگر مداخله در زندگي ناباوران، يا كافران يا پ يجستجودر 
در پي بدست در اين جهان ولي  جهان ديگر سخن بگويددر درباره شادماني  توانديم

از آن انتظار  توانيمچيزي است كه تنها اين هست. آوردن نيرومندي و قدرت نيز 
آن اندازه به دين داشت. چون دين سر تا پا ساخته دست بشر است. افزون بر اين، 

 انواعگوناگون خودش اطمينان ندارد كه حتا بگذارد همزيستي ميان  يهاتيروا
  گوناگونش وجود داشته باشد.

ساخته و مورد احترام  يهاتيشخص نيتربزرگيك نمونه تك، يكي از 
 ميالدي) 1996خورشيدي ( 1375ببينيد. در  امروزي را يهانيد يپرداخته

انداخت: آيا قانون اساسي  به راهبر سر يك پرسش  ٢يك همپرسي ١جمهوري ايرلند
و احزاب سياسي، در كشوري  هاگروهكند. بيشتر  غدغنمتاركه و طالق را  كشور بايد

 يرأخواستند كه به دگرگوني قانون  دهندگانيرأ، از شديمكه روز به روز سكوالرتر 
اين انديشه . ديگر براي اين درخواست داشتنددو دليل بسيار خوب  هاگروهدهند. اين 

 كاتوليك رومي بايد با معيارهاي اخالقي خودش براي مذهبكه خريداري نداشت 
اگر اقليت بزرگ بود كه  روشن و هم چنينهمه شهروندان، قانونگذاري نمايد 

حتا  سركوب شوندپيوسته با قانون روحانيت به طور احتمالي پروتستان ايرلند شمالي 
» نه« يرأبراي يك  ٣مادر تراز .بيهوده بودايرلندها يكپارچه شدن داشتن اميد 
به و سختگير  رحميب يهاانسانهمگام با دين و از كلكته پرواز كرد تا سراسر راه را 

 يهمسركه به يك زن ايرلندي اگر ، به سخن ديگر كمك كند. تبليغاتياردوگاه 
چيز نبايد انتظار  استبا محارم  اركزنا خوارهيمو  زنديمرا او كه درآمده مردي 
شود به احتمال بسيار روح نو  يآغاز خواستارداشته و اگر اين خانم ايرلندي بهتري 

يا موهبت الهي رم را  تواننديم هاپروتستان كهيدرحال اندازديمخودش را به خطر 
كشيده  و به طور كامل دور از هم بمانند. حتا اين سخن نيز پيشراسر سبرگزيده، يا 

                                                 
1. Irish Republic 
2. Referendum  
3. Mother Teresa        ١٩٩٧درگذشته -١٩١٠زاده  ١٩٧٩خانم پرستار برنده جايزه صلح نوبل  
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 اجرا كرده وليرا خويش  ديني يهافرمان تنها خود تواننديم هاكيكاتولكه  شودينم
 يهارهيجزدر اين اين رويدادها تحميل نكنند. ديگر به شهروندان اين دستورات را 

هم پرسي دست آخر قانون  .دهديمرخ  آن هم در آخرين دهه سده بيستم بريتانيا
بهتر ساخت. (مادر تراز در همان سال يك  يرأشمار اندكي هر چند با اساسي را 

پس از رها شدن  ،١شاهزاده ديانا شكه دوست استمصاحبه داشت و گفت كه اميدوار 
همين گونه كه پيداست جاي از ازدواجي كه آشكارا يك بال بوده خوشحال تر باشد، 

يا  فقرا واجب دانسته برايقوانين سخت را  دينشگفتي چنداني ندارد كه دريابيم 
  )دهديمپيشنهاد كفاره به داراها 
در هيئتي با من  2001سپتامبر  11رويدادهاي رخ دادن يك هفته پيش 

بودم. او مرا  همراه آمريكاييمذهبي  يشدهشناختهان يكي از سخنران ٢گريدنيس پر
به چالش كشيده و  ديناميم» پرسش سر راست بله/نه«در پيشگاه مردم با چيزي كه 

در در شهري نا آشنا من بايد خودم را بسيار خوب. گفت من با خوشحالي پذيرفتم. 
 ي ازروه بزرگكه گ كردميمتصور من بايد . كردميمتصور هنگامي تاريك شدن هوا 

يا نيايشي نماز  ازه ازت هاآنكه  افتمييدرماگر  -خوب . نديآيممن سوي به  مردم
برعكس، يا  كردميمهستند آيا بايد احساس امنيت بيشتري  مذهبي در حال بازگشت
نيست ، اين پرسشي دينيبيمهمان گونه كه خواننده  ؟كردميماحساس امنيت كمتري 

درست مانند آن آن پاسخ دهم به  توانستميمولي  تا بشود به آن پاسخ بله/نه داد.
به و  گفته شود »ب« درست مانند اين كه براي نمونه حرف. «كه رخ داده است

در هر . مداشتخاطراتي  ٣لحم، و بغداداز بلفاست، بيروت، بمبي، بلگراد، بيت راستي
و حتا دليل هاي خودم را  بگويممورد مي توانم با اطمينان كامل و به طور صد درصد 

كه  از افرادگروه اين كه  بفهممگر اچرا بي درنگ احساس تهديد مي كنم كه  بياورم
  »از مراسم ديني مي آيند.اگر ، به من نزديك مي شوندشب هنگام در 

                                                 
1. Princess Diana 
2. Dennis Prager 
3. Belfast, Beirut, Bombay, Belgrade, Bethlehem, and Baghdad 
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 آورميمرا دين الهام گرفته از  يرحميب، يك چكيده كوتاه از پس در اين جا
كه در آتش م ديدكاملي  يهامحلهبودم. در بلفاست، من آن كه در شش جا شاهد 

 شماري از مردمبا در آن جا و  سوختيم گوناگون مسيحي يهافرقهجنگ ميان 
ده شده و دزديرقيب دين  يهاجوخهبدست  هاآنگفتگو كردم كه بستگان و دوستان 

مگر  يديگر هيچ دليل گاهچيه هاشكنجهو براي اين كشتارها و  شدهكشته يا شكنجه 
كهن بلفاستي درباره  يفهيلطو يك شوخي . وجود نداشتمخالف عضويت در گروه 
شده و از دين او پرسيده  اي گرفتهدر ايست بازرسي جادهجلوي او مردي هست كه 

بيخداي «د وشميپرسيده باز . زماني كه مرد پاسخ داده او بيخدا است، شودمي
كه چه اندازه  دهديمگمان كنم اين جوك نشان » پروتستان يا بيخداي كاتوليك؟

باري،  .بكشد يتباهبه فساد و  توانديم محلي را ياافسانهحتا شوخي طبعي  ،تعصب
 نبود. يبراي دوستم رخ داده و بدون شك پيشامدي دل انگيزپيشامد در واقع اين 

و رقابت آشكار برخاسته از هم چشمي  و ويرانگري عمدي دستاويز اين خشونت
زبان كوچه و رقيب ديگر  يهامرامبه  براي اهانت يهادستهبود، ولي  ١مليت پرستي

دم و بسياري،  يهاسال. براي شديمبه كار گرفته  ،»)٣تيگز«و » ٢پرود«(بازاري 
هم جدا زندگي كرده و هم سركوب شوند.  هاكيكاتول خواستپروتستاني مي دستگاه

بر پا شد، شعار آن چنين بود:  ۴در واقع، در آن روزها، زماني كه كشور اولستر
به سادگي خودزايش بوده و  ۵ييگرافرقه» پارلماني پروتستان براي مردمي پروتستان.«

رهبري كاتوليك  .رقيب بود ييگرافرقهپديدار شدن  به راهچشم  توانيمهميشه 
پر شده با ساعات آموزشي  يهاآموزشگاهبود. و نكته اصلي  گاهنظر يرأهم موافق و 

كنترلي بهتر را در پي  بيگانه با همو همسايگان جدا  ودلخواه  آخوندياز انديشه 
و  شده چپانده هاياكهنه در مغز نسل نوين بچه مدرسه به نام خدا كينهپس  داشت.

كه ابزاري  :زنديممرا به هم  حال» مته«واژه هنوز هم هنوز نيز اين كار ادامه دارد. (

                                                 
1. Nationalisms  
2. Prods                       پروتستان 
3. Teagues                   کاتوليک 
4. Ulster state              ايرلند شمالی 
5. Sectarianism  
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كساني كه جذب براي نابود كردن كاسه زانوي  و با كمك يك موتور كاركرده
  ديگر شده، به كار رفته است.) ١ل دينياراذ جاتدسته

 1975خورشيدي ( 1354را در تابستان  ٢زماني كه نخستين بار بيروت
ولي در آن هنگام نيز  .شديمشناخته » پاريس شرق«ديدم، هنوز به نام  ميالدي)
 سنتيفراواني  دچاراين شهر  .نديورش آورده بودبه اين بهشت گوناگوني  ٣مارهاي

شده » هماهنگ«متعصبانه با هم  ايالتيبا يك قانون اساسي  هاآنهمه  بوده و هانيد
كاتوليك  هازمان شتريببايستي مسيحي بوده،  جمهورسييربه طور قانوني  بودند.
و همين طور تا آخر. اين شيوه هرگز خوب  ، سخنگوي مجلس يك مسلمان۴ماروني

و  ۵هاكاست از سوي ديگرباورها و  شدهنهينهاد يهاتفاوتو ناهمساني  ،كار نكرد
كردها  و قرارگرفته اجتماعي و جايگاه معيار نيترنييپادر  هاعهيشجستارهاي نژادي (
  داليل بدي اين شيوه بود. )،آمدندينمداخل آدم به شمار 

 ٧يا فالنكس ۶كه فاالنژبود  ينظامشبهحزب اصلي مسيحي در واقع يك نيروي 
 ريتأثكه زير بر پا شد  ٨به نام پيار جميل ماروني لبنانييك و از سوي  شدهيمخوانده 
. بود ميالدي) 1936خورشيدي ( 1315برلين در  ٩يتلريهديدارش از المپيك شديد 

 1361سال در  ١١پناهندگان صبرا و شاتيال اردوگاه در ١٠هاسپس با كشتار پلستيني
در حالي كه زير فرمان ژنرال داد  رخ آن ننگ و رسوايي جهاني ميالدي) 1982(

يك ژنرال يهودي با يك دسته فاشيست همكاري چرا بود. اين جستار كه  ١٢شارون
دشمن مشترك  يك هاآن، ولي رسديم انگيزشگفتده به نگر دازه بسننكند به ا

يورش  بود. يابسندهدليل كافي و  هاآن يبرادشمن مشترك  و اين مسلمان داشته
                                                 
1. Religious gangs 
2. Beirut 
3. Serpents                        همان ماری که در ادبيات مسيحی آدم و حوا را در بهشت فريب داد 
4. Maronite Catholic 
5. Caste  طبقات اجتماعی                        
6. Phalange 
7. Phalanx  
8. Pierre Gemayel 
9. Hitler's Berlin Olympics 
10. Palestinians      همان فلسطين سابق 
11. Sabra and Chatila 
12. General Sharon 
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نامي كه  آوردرا پيش  اهللاحزباسراييل به لبنان در همان سال انگيزه براي بر پايي 
اين گروه طبقات محروم شيعيان و  است »خدا حزب«فروتنانه و بي زرق و برق براي 

قرار گرفت ديكتاتوري ديني ايران فرمان به آهستگي زير  كهرا به جنبش در آورده 
كار و درباره  يداشتندوستن لبنان يدر هم رو كار آمده بود.از آن كه سه سال پيش 

شتاب دين براي آشنا ساختن ما و  افتهيسازمان يكارتبهكاسبي آدم دزدي در حد 
سر  يصحنههنوز  .را فهميدم و به اشتراك گذاشتم انتحاري گذاربمبزيبايي به 
جلوي  ١كمابيش داغون شده فرانسه يسفارتخانهدر جاده بيرون از انساني  يشدهقطع

بيشتر  شونديممتفرق  نمازخواندنافراد پس از در كل زماني كه . چشمانم است
  با احتياط دور شوم.خواهم مي

پر پيچ و خم و معماري  يهاجادهدر ميان گلوبندوار  هاچراغ، نيز با آن ٢ييبمب
پر و  نيترناهمگنيكي از  بمبيي. رفتيممرواريد شرق به شمار ، ٣انگليسي راج

فراوان پس زمينه آن با زرنگي از سوي  يهاهيالو  ترين شهرهاي هندوستان بودهتنوع
 ۶ميرا ناير يهالميفو در  -۵عرب مغربيآخرين آه  كتاب به ويژه در -۴سلمان رشدي

اي وجود داشت مبارزه هاانجمنميان  يامبارزهكه است درست  كنكاش شده است.
كه جنبش  زماني ميالدي) 1947-48خورشيدي ( 1326- 27 يهاسالدر كه 

مسلمانان براي يك كشور  يهادرخواستتاريخي بزرگ براي استقالل هندوستان با 
، در شديمجدا و با اين واقعيت كه حزب كنگره از سوي يك هندوي پارسا رهبري 

ديني  جنگبسياري از مردم كه در زمان اين  گمانيبولي  حال ويران شدن بود.
از همزيستي  يپناهنده گشتند. يك ريخت و شكل بمبييبه  فرار كردهيا  شدهرانده

شهرهايي  در هازمانكه بيشتر  گونههماناز  در اين شهر از نو آغاز گشت فرهنگي
 - ٧هاپارسه .رديگيمقرار  ريتأثاز بيرون زير بوده و كه در كنار دريا  شوديمديده 

                                                 
1. French embassy  
2. Bombay  
3. British Raj                                         دوره استعمار هند از سوی انگليس 
4. Salman Rushdie                                 نويسنده بلندآوازه آيات شيطانی 
5. The Moor's Last Sigh 
6. Mira Nair                                            خانم کارگردان هندی 
7. Parsis 
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يكي اقليت  -بودند مورد آزاربه دليل اعتقادات زرتشتيان پيشين كه در ايران 
ميزبان تاريخي انجمني ارزشمندي از  بمبييهم چنين و بوده اين شهر برجسته در 

 ٢گراي هندوي شيوا سناو جنبش ملي ١براي آقاي بال تكري هانيايهوديان بود. ولي 
كه گرفت تصميم  ميالدي) 1990( 1370در دهه  و هنبود كنندهقانعبه اندازه بسنده 

و موجي از چاقوكشان  ودو براي هم كيشان وي اداره شبدست هم كيشان بايد  بمبيي
و توانايي  قدرت نشان دادنتنها براي  به راه انداخت. هاابانيخرا در  كارانتبهو 

دليلي براي  يااندازهتا دگرگون شود كه » ٣مومباي«به شهر نام فرمان داد  خويش
  .امآوردهرا  بمبيينام سنتي كه چرا من  است اين

يا  ۵پايتخت يوگسالوي) يالديم 1980خورشيدي ( 1360 يدههتا  ۴بلگراد
كه بنا بر تعريف پايتخت يك كشور چند نژادي و  جنوبي بوده ۶سرزمين اسالوهاي

كه در  گونههمان، ٧كروات شياندروشن. ولي يك پژوهش گر باشديمچند ديني 
بلفاست، ريخت يك شوخي ترشيده را به خود گرفته، يك بار به من هشدار داد. او 

اگر به مردم بگويم من يك بيخدا و كروات هستم، مردم از من مي پرسند، «گفت، 
يعني كاتوليك به سخن ديگر كروات » نيستم. ٨چگونه مي توانم اثبات كنم صرب

 ميالدي) 1940خورشيدي ( 1320 يدهه. در ارتدكسيعني مسيحي صرب  ورومي 
از  يمندبهرهو در كرواسي  هايناز ينشاندهدستيك ايالت بر پا شدن به معناي اين 
نه تنها در پي برانداختن يهوديان در اين  به طور طبيعي بود كه واتيكان ينوازبنده

هزار  هاده. حي بوديمسديگر  يهانييآمنطقه بلكه اردوگاهي براي دگرگوني اجباري 
به همين  شدهراندهآن از آن جا  پيامدهاييا سالخي شده يا در  ارتدكسمسيحي 

بر پا گرديد. رژيم  ٩يزنواكانزديك شهر ژدر  ياگستردهمتمركز  يهاپناهگاه دليل

                                                 
1. Bal Thackeray 
2. Shiv Sena 
3. Mumbai 
4. Belgrade 
5. Yugoslavia 
6. Slavs 
7. Croatian 
8. Serb 
9. Jasenovacs 
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 ه چنانبود زاركنندهيب و زيانگنفرت اندازهيبوي  ٢وستاشاو گروه  ١ژنرال آنته پاوليك
  .كردنديمر گونه پيوند با آن پرهيز هكه حتا افسران آلماني از 
ژيزنواكا ديدار  يهاپناهگاهاز  ميالدي) 1992( 1371سال زماني كه من در 

 و ٣. شهرهاي كروات وللكاوررا به پا نموده بودچكمه نظامي گروه مخالف نمودم، 
بودند  ۵ودان ميلوشويچفرمان اسلوب كه اكنون زير بدست نيروهاي صرب ۴دوبورنيك

يشتر مسلمان بود كه ب ۶شده بود. شهر ساراويوبه شيوه بسيار وحشيانه گلوله باران 
. در جاي ديگر در بوسني شديممحاصره شده و بيست و چهار ساعته بمباران 

كشتار مردم و  شدهغارتشهرها  يهمه ٨، به ويژه در طول رودخانه درينا٧وينگهرز
در  ولي .شديمناميده » ٩نژاديپاكسازي « هاصرببه اصطالحي كه خود كه  شده

. به واقعيت بودنزديك تر » مذهبيپاكسازي «هدف آن نامگذاري براي حقيقت 
 ١٠زنوفابيا پرستوطنمونيست پيشين بوده كه به ميلوشويچ يك كارمند خشك ك
تصاحب و جهاد ضد مسلمان وي كه پوششي براي  (غريبه ترسي) جهش كرده بود

 انينظامشبهاز سوي  ترگسترده يپهنهبود در يك » صربستان بزرگ«بوسني براي 
كمابيش هميشه  وي بودند.» انكار پذير«كه زير فرمان انجام گرفت  يررسميغ

 نيزو گاهي  دهكر حمايتاز متعصبان مذهبي  اين گروه هااسقفو  ارتدكسيون روحان
براي نابودي هر  هاآن پيوستند.مي هاآنبه يوناني و روسيه » ١١بسيجيان«شماري از 

به در يك مورد  براي نمونهمودند، ن ياژهيو يهاكوششگونه گواه از تمدن عثماني 
ه، اين رويداد با ديناميت نابود كرد ١٢را در بونيالوكاتاريخي زننده چندين مناره طور 
  پيامدي هيچ نبردي نبود. هااين منارهويراني زمان آتش بس رخ داد و در 

                                                 
1. General Ante Pavelic                  ) ١٨٨٩-١٩٥٩رهبر فاشيست کرواسی(  
2. Ustashe                                         جنبش فاشيست و ناسيوناليست کرواسی 
3. Vukovar 
4. Dubrovnik 
5. Slobodan Milosevic 
6. Sarajevo 
7. Herzegovina 
8. Drina 
9. Ethnic cleansing 
10. Xenophobic                                 هابهيغرترس مرضی از  
11. Volunteers  
12. Banja Luka                               نيهرزگوشهری در بوسنی و  
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هميشه از سوي همتاهاي  درست بود هرچند هاكيكاتولدرباره همين موضوع 
مانند و افتاده  به راهاوستاش در كرواسي  دم و دستگاه. شوديمآنان فراموش 

 براي تسخيروششي شرارت آميزي باز هم كهاني جدر جنگ دوم خويش  يهاشتال
و ستاري  نيز محاصره و گلوله باران شده ١. شهر زيباي موستارانجام دادند هرزگوين
فرو ويراني كامل و هنگام تا  هكه داراي شهرت جهاني بود» پل كهن«، يا ٢موست

 هاتركآن به زمان ساخت تاريخ ه باران گشت، پلي كه لگلوريختن در رودخانه 
بود. در  ٣جهان در فهرست يونسكوفرهنگي و به عنوان سايت ارزشمند  ديرسيم

 هرزگوين -بوسني پاكسازي و براي كشتار  ارتدكس، نيروهاي افراطي كاتوليك و واقع
در پيشگاه مردم چندان روسياه  ارتدكسكاتوليك و . و تباني كرده بودند يبندميتقس

» صرب«و » كروات«را  آنبه سادگي  دهنديمجهاني ترجيح  يهارسانهنيستند، چون 
در ميان » مسلمانان«و تنها زماني پاي دين را به ميان بكشند كه سخن از  ناميده
برابر نبوده و گمراه  »مسلمان«و » صرب» «كروات،«صطالح ولي اين سه ا است.

يعني در آن دو مليت و يك دين برابر شمرده شده است. (نادرستي  كننده بود
 -سني«درباره پوشش خبري عراق با سه گوش كه وه ناهمساني همانندي با شي

و  هدر سارايوو بوددست كم ده هزار صرب در هنگام محاصره  ).رخ داد »كرد -شيعه
 به نام ژنرال يوانو افسري  مرد شريفيكي از فرماندهان ارشد پدافند شهر 

 شردم.دستش را هنگام آتشباري دشمن فكه مفتخرم يك صرب بوده و  و ۴ديواجك
نيز خودشان  هبود ساكن شهر ميالدي) 1492خورشيدي ( 871از كه مردم يهودي 

 نو تلويزيو هاروزنامه. اگر نشان دادندهمراه با دولت و بوسني  هاموضوعرا بيشتر 
امروز نيروهاي مسيحيان ارتدكس آتشباري بر شهر سارايوو را از « كه داديمگزارش 

» را نابود كردند ۵نيروهاي شبه نظامي كاتوليك پل استري ديروز«يا » سر گرفتند
ديني تنها با موضوع  يارسانه يهاگزارشولي  .شديمبسيار دقيق تر  هاآنگزارش 

                                                 
1. Mostar 
2. Stari Most 
3. UNESCO 
4. General Jovan Divjak 
5. Stari Most               ده در س هایعثمانپلی بر رودخانه نرتوا در شهر موستار بوسنی و هرزگووين که بدست

شدهساختهشانزده ميالدی   
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بزرگ  يهابيصل هاآنكنار گذاشته شده بود، حتا اگر قاتلين  »مسلمانان«براي 
مريم باكره  ينگارهخويش بسته يا با كشيدن  يافزارهاجنگ يهاخشابارتدكسي به 

، باز هم دوباره سانبدين .معرفي كنندبر قنداق تفنگ خود سخت كوشيده تا خود را 
  .سازديمزهرآلود حتا توانايي بينش ما را،  ،دين هر چيزي راكه  ديد توانيم

 يآقا سخن دوست دارمگمان كنم  بگويمسخن  ١بيت لحماگر بخواهم درباره 
احساس ن اندازه روزي است كه آ ، يك روز خوبگفتيم را بازگو كنم كه ٢پراگر

بيت  اين جاهوايي بخورم. ايستاده و  ٣تا در بيرون كليساي مهدداشته باشم امنيت 
كه  دامنپاك يازهيدوشبسياري باور دارند كه  و از اورشليمبا فاصله كمي است  لحم

  است. زادهدر اين جا  يپسر كردهآبستن خدا او را 
بود. زماني كه مادر او، مريم، با  سانبديناكنون زاده شدن عيسا مسيح «

يوسف زناشويي كرد، پيش از اين كه نزديكي نمايند دريافتند كه كودكي از روح 
خدا  ۵زماني زاده شده كه ژوپيتر ۴نيمه خداي پرسيوس هم چنينبله  »القدس دارد.

 ٧بوداي باكره، رفته و باردارش نمود. يزهيدوش، ۶مانند آبشاري از طال به ديدار دانيا
بود يك  ٩كه ميان مارها ٨كتليكوس مادرش زاده شد. بازشدهخدا از ميان پهلوي 

 ١٠هاگوي پر از آسمان گرفته و آن را در سينه خويش پنهان ساخت و خداي آزتك
با  آبياري شدهاز درختي  يانار ١٢دوشيزه نانا سان باردار شد.نبدي ١١يلوپوچتليتسياو

دختر  خدا را زاييد. ١۴و در سينه خود پنهان نمود و آتيس هكند ١٣خون اگديتريس
چنگيزخان را و  هباكره شاه مغول شب بيدار شد و خويش را در حمام نور بزرگي ديد

                                                 
1. Bethlehem 
2. Prager 
3. Church of the Nativity       به باور مسيحيان عيسا در مکان اين کليسا زاده شده است 
4. Perseus 
5. Jupiter 
6. Danaë 
7. Buddha 
8. Catlicus 
9. Serpent-skirted 
10. Aztec 
11. Huitzilopochtli 
12. Nana 
13. Agdestris 
14. Attis 
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 ۴از دوشيزه باكره اسيس ٣د. هورسشزاييده  ٢از دوشيزه باكره دوكا ١كريشنا زاييد.
از دوشيزه باكره  ٧رومولوسزاييده شد،  ۶از دوشيزه باكره ميا ۵زاييده شد. مركوري

كه  وادار ساختهش را يبسياري از اديان خو، داليلبرخي  بنا بهزاده شد.  ٨ريا سيلويا
حتا قرآن نيز به مريم باكره پنداشته تا جايي كه يك طرفه خياباني را  ٩كانال بچه بر

 يهيماصليبي  يهاجنگدر هنگام جهاد يا موضوع بهر حال اين  .گذارديماحترام 
از دوباره بيت لحم و اورشليم  پس گرفتنتفاوتي نشد، هنگامي كه سپاه پاپ براي 

شد، در مسير راه به طور تصادفي بسياري از جوامع يهودي  گسيلدست مسلمانان 
را چپاول نموده و  ١٠شرقي ارتدكسسر راه را از ميان بردند و جوامع مرتد مسيحي 

و  شاد نگارانخيتاركه بر پايه گفته  تنگ اورشليم راه انداخته يهاابانيختاري در كش
  رسيد. هااسبهدر رفته تا زير مهار  يهاخون خوشحال

گذشته ديگر  يخوارخونكينه و وحشي گري و  يهاتوفانبرخي از اين زمان 
در همين حال ولي  شوديمپديدار نو  يهاخشونتهميشه اين منطقه در هر چند كه 

امنيت نسبي حس كرده » ١١ميدان آخور« در پيرامون و گرداگرد يااندازهتا  هر كسي
را  ١٢لوردسناحيه  جلفي كه وبرقزرقچنان  با ديآيبرمكه از نام آن  گونههمان و

. زماني كه براي نخستين بار از اين است ستيتوركانوني براي جلب  شرمسار سازد
مسيحي زير مهار ظاهري يك شهرداري بزرگ  كردم، شهر ترحم برانگيز ديدار

شناخته  ١۴كه به نام خانواده فريجوابستگي داشت بود و به خانداني سياسي  ١٣پلستيني
 دزير يك حكومت نظامي شدي آن جا بودم، به طور كلي درزماني كه از . شديم

                                                 
1. Krishna 
2. Devaka 
3. Horus 
4. Isis 
5. Mercury 
6. Maia  
7. Romulus 
8. Rhea Sylvia 
9. Birth canal 
10. Christian Byzantium 
11. Manger Square 
12. Lourdes                        شدهدهيدبار آن جا  ١٨مريم مقدس  شودیمدر جنوب غربی فرانسه و گفته  یاهيناح  
13. Palestinian                   همان فلسطين سابق 
14. Freij family 
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در  اسراييلو حضور  – از سوي فرماندهي ارتش اسراييل قرار گرفته بود برقرارشده
آسماني باستاني نيست،  يهاكتابكرانه غربي بدون پيوند به باورهاي وحي شده در 

متفاوت داده شده  يمتفاوت به مردم ياين بار نويدي متفاوت از سوي خدا هر چند
سراسر كه  با اين ادعا ١. نيروهاي حماسبود يديگر اين بار ديگر نوبت دين. بود

كردار و است كنار گذاشتن چيزي به معناي  وقفاست اسالم  ٢وقف پلستينسرزمين 
در كنار مسيحيان جا  باز كردنو با زور آغاز به  آيدبه شمار ميدر اسالم  مقدسي

ساكنان  يهمهاعالم نمود كه انتظار دارد  ٣. رهبر آنان محمد الزهاركردند بيت لحم
 شنهادشدهيپاكنون . اسالمي گردن گذارندقوانين  بهسرزمين اسالمي پلستين 

تاريخي  يمالياتماليات اسالمي بپردازند،  بايد جزيه بيت لحمغيرمسلمانان ساكن در 
براي كاركنان  بر اهل ذمه يا كافران برقرار شده بود.پيشين عثماني  يامپراتوركه در 

در ا مردي دست بدهند. راي درود فرستادن باست كه ب غدغنزن شهرداري اين جا 
به  ۴خانم جواني به نام يسرا العظميميالدي)  2005(آوريل  1384فروردين در غزه 

مرد تنها  كشته شد. گلولهبا نامزدش در خودرويي با  جرم نشستن بدون يك محرم
نهي از منكر و امربه «گشت  فرمانده. جان بدر بردجوان توانست با زخمي بد 

گمان مي شود كه رفتار « و با گفتنتحريف نموده را اين قتل عمد  حماس» ۵معروف
 باجوان  به اراذل در يك پلستين سكوالرزماني  .توجيه نمودانجام شده، » غيراخالقي

تا پيرامون خودروهاي پارك شده جاسوسي كرده و اجازه داده  سختجنسي  فشار
  داده شده بود. هاآنمجوز هر كار دلخواهي به 

و  برجستهن اسياستمدار، يكي از ۶يك بار شنيدم كه مرحوم ابا ايبان
سخنراني داشته است. او گفته، نخستين چيزي كه  اسراييلي در نيويورك يهاپلماتيد

 ، آساني قابليت حل آن است.خورديم چشم پلستيني به -درباره گفتگوهاي اسراييلي
تيار يك وزير امور خارجي خفته و گفته با اوي جلوتر ر ،انگيزشگفتآغاز با اين 

                                                 
1. Hamas 
2. Waqf  
3. Mahmoud al-Zahar 
4. Yusra al-Azami 
5. Vice and virtue 
6. Abba Eban                            ) ١٩١٥-٢٠٠٢سياستمدار اسراييلی(  
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در سازمان ملل، نكته بنيادي بسيار آسان است. دو ملت كه به  ندهينما پيشين و
ساختن دو كشور  شكيب، كارراهسختي هم اندازه هستند بر سر زميني مرافعه دارند. 

در  اجراشدنبراي  يآشكار-خودبديهي و  يشهياندك ش دونب .باشديمدر كنار هم 
از آن  هاراهبموعودگرا و آخوندها و  يهاخاخاماگر  بوده است؟ سر مردميان 

سال  هادهباشد همان گونه كه  توانستهيمبيرون نگه داشته شده به همين صورت نيز 
كه از سوي روحانيون دچار  خدا جانشينيولي ادعاي انحصاري  .پيش بوده است

كه اميد  ١مسيحيان روز قيامتيبا نيرو گرفته عنوان شده و مسلمان و يهودي هيستري 
رخ ) هايهوديمرگ يا دگرگوني آيين همه  درآمدشيپبا ( ٢دارند مكاشفات يوحنا

در  خطرناكيساخته و كل بشريت را در موقعيت  ريناپذتحملوضعيت را دهد، 
دين هر چيزي را  .ستقرار داده ا ياهستهجنگ كنوني ويژگي تهديد با كشمكشي 

به همان اندازه كه تهديدي براي تمدن است، تهديدي براي بقا و  .سازديمزهرآگين 
  گشته است.نيز  هاانسانزندگي 

دانش و  يهاكانون نيتربزرگ. بغداد يكي از ميرسيم ٣دست آخر به بغداد
جايي است كه برخي از آخرين كارهاي ارسطو و  شهراين  فرهنگ در تاريخ است.

تنها بر پايه اين مراجع مسيحي  زيرا» گم شد(« هايونانيبرخي ديگر از  يهانوشته
، برخي را سودمند باشد تواندينماخالقي پيش از عيسا  يهاآموزهدليل كه بازتاب 

 فلسفه را تعطيل كردند) يهاآموزشگاهكرده و  غدغنسوزانده، برخي ديگر را 
به دست آندلس دوباره برگردان شده و راه از سپس و شد و حافظت پاسداري 

مشهور و ايان و معماران ر، چامه سهاكتابخانهبغداد  برگشت.نادان غربي » مسيحيان«
 اسالمي يهافهيخلاين دستاوردها در زير فرمانروايي از  بسياري. داشت يابلندآوازه

و مسيحيان  ۴هاجايگاه و پايگاه باستاني كلدانيبدست آمده ولي بغداد هم چنين 
 يهاسال. تا باشديمفراوان سرگرداني يهوديان  يهاكانونيكي از و نام  ۵ينستور

                                                 
1. Armageddon-minded Christians 
2. Apocalypse      آسمانی یهاکتابمکاشفات يوحنا نام يکی از  
3. Baghdad 
4. Chaldean        هزاره نخست پيش از ميالد رودانانيممهم  یهادولتبابل، يکی از  یهابخشنام يکی از  
5. Nestorian     یاز مسيحيت که باور داشتن عيسا دو گونه سرشت دارد سرشت الهی و سرشت انسان یاشاخه  
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با شمار بغداد ساكن شمار يهودياني ميالدي)  1940خورشيدي ( 1320دهه پاياني 
  بود.برابر اورشيلم  ساكنيهوديان 

براي شرح مفصل و با جزييات ميالدي)  2003آوريل ( 1382فروردين در 
كساني كه دولت  ميگويمبه سادگي  .بودمنيامده به اين شهر سرنگوني صدام حسين 

درست اين گفته . اندفتهيفرتنها خويش را  دنديديم» سكوالر« يوي هم چون دولت
يك كه  گرديده يگذارانيبن ١زب بعث از سوي مردي به نام ميشل عفلقكه حاست 

درست اين گفته نيز و هم چنين  بودهفاشيسم  دربارهمثبت  شيمسيحي فاسد با نگر
(اگر چه است هر ديني آزاد بوده پيروي عضو شدن در اين حزب براي كه است 

به هر حال دست كم  .، براي اين سخن مدرك دارم)شمار اعضاي يهودي محدود بود
براي شد  ياهيماكه  به ايران )ميالدي 1979( 1358در  زيآمفاجعهيورش زمان از 

، صدام حسين شود خوانده» كافر«ايراني خشمگين  هايكه از سوي آخوندساالرآن 
از اقليت  يالهيقباقليت  يهاهيپابر  كه در هر صورت–نيروي حكومت خويش را 

هم چنين حزب بعث به نام پارسايي و جهاد گسترش داد. ( - قرار گرفته بود هايسن
بوده  ٢كه همدست با اقليت علويداشت جامعه از  بخشي ريشه درآشكارا  زني سوريه
بوده  مندبهره بلندمدت و رياكارانه با آخوندهاي ايراني يارابطههمين از  و براي
 را روي پرچم عراق نگاشت.» اهللا بزرگتر است«-» اهللا اكبر« يهاواژه) صدام است.

يك گردهمايي جهاني بزرگ درباره رزمندگان و آخوندها بود و  برپاكنندهصدام 
از  توانيمكه براي نمونه در منطقه داشت  يهادولترابطه بسياري گرمي با سران 

مسجد را در منطقه ساخت و آن را  نيتربزرگاو  نام برد.را دولت نسل كش سودان 
كه با خون نوشته  شديمكامل ناميد، اين مسجد با قرآني » مادر هر جنگي«مسجد 

(بيشتر  يكشنسلخون خودش است. زماني كه براي ادعا داشت شده و صدام 
 يددمنشانه يافزارهاجنگكشي لشگردر اين - اردوكشي نمود  ) كردهاهايسن

و صدها هزار تن را آواره نمود و به قتل  هكار گرفتطور كامل به شيميايي را به 
هشتم سوره  -قرآن  ناميده و يك توجيه از» عمليات انفال«آن را وي  -رساند

                                                 
1. Michel Aflaq 
2. Alawite 
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هم پيمان  زماني كه نيروهاي .وام گرفترا  ناباورانچپاول و نابودي  براي - » غنيمت«
اره مانند پ اندافتهيوارفته از مرزهاي عراق گذاشتند، ارتش صدام را مانند تكه قندي 

از سوي گروهي  و سختي ولي با پايداري استوار روديمكه در چاي داغ وا قندي 
روبرو  ١فداييان صدامبه نام  شدهتيتقو غير عراقيجهادگر  نيروهاي باكه  ينظامشبه

ان غربي يورش گراز آشكارا يكي از وظايف اين گروه اعدام هر كسي كه  گرديدند.
و قطع دسته جمعي  يهادنيكشبه دار  و گفته بودخوشامد  هاآناستقبال كرده و به 

همگان بي درنگ بر روي نوارهاي ويدئوي براي مشاهده كه  آورچندش هايعضو
  .ديگرديمضبط 

كه مردم عراق در سي و  بر روي اين موضوع توافق داشت توانيمدست كم، 
 توانستينمرژيم صدام كه كشيده  يهابيمصآن چنان پنج سال جنگ و ديكتاتوري 

 ادامه يابدجاودانه  قانونيبهم چون يك سيستم  يالمللنيببا وجود قوانين جهاني و 
 واقعيمعناي  به توانستيمشايد در اين كشور  مخالفتي ههر گون –بنابراين 

اين جامعه بود تا نفسي كشيده و بازسازي و  حق -به شمار آيد »دگرگوني رژيم«
  .كندتا نفسي تازه  ولي حتا اجازه نيافت نمايد. يزيربرنامهآشتي را 

كه از سوي مردي اردني زنداني به  . هواداران القاعدهدانستنديمرا همه نتيجه 
از قتل و خرابكاري  يواروانهيدميداني جنگ  شديمرهبري  ٢نام ابو مصعب الزرقاوي

سكوالر و آموزگاران را  نگارانروزنامه، حجابيبنه تنها زنان  هاآن. به راه انداخت
صد از مردم ر(دو د كرده يگذاربمب ي مسيحيهادر كليساتنها  هنوحشيانه كشتند. 

را  فروختنديمالكلي  يهانوشابهو اعضاي بدن مسيحياني كه  عراق ترسايي هستند)
گلوله باران گروهي و سر بريدن  كه كردههيتهنواري ويدئويي  . بلكهقطع كردند

كه گويا هندو بوده و براي همين  شده يبردارلميف شماري از كارگران بيگانه نپالي
هم چون روندي  توانديم در واقع هايگراين وحشي  .ارزشي نداشتهيچ  هاآن جان

بدترين بخش جنگ ترور را بر سر هم نوعان مسلمانان  هاآن روزمره به شمار آيد.
، به آسمان شدهسركوب عهيشاكثريت مسجدها و زيارت كنندگان آرامگاه  آوردند.

                                                 
1. Fedayeen Saddam 
2. Abu Musab al-Zarqawi 
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كه از راه دوري براي مزارهاي تازه باز شده كربال و نجف آمده  يزائران فرستاده شد.
به رهبر  يانامه. الزرقاوي در گذاشتنديماز جان خويش مايه اين كار براي  بايد

دو دليل اصلي براي اين سياست نامتعارف شيطاني به دست  اسامه بن الدنخودش 
راه درست سلف  عهيشداده است. دليل نخست، آن گونه كه وي نوشته، آن است كه 

شكار  هاعهيشمرتد است. براي همين براي رهروان صراط مستقيم پس را نرفته 
و اهداف  فتدا به راهدر ميان جامعه عراق  جنگي دينياگر . دليل دوم، هستنددرستي 
 تابسته  آشكار است كه اميد بر باد رود. توانديم هايغرب» جنگ صليبي« يهابرنامه

 ١يهايالدنسني به لشگر بن  يهاعرب و شدهدادهپاسخ متقابلي از سوي شيعيان 
شيعه عظما  اهللاآيتبا اين كه از سوي از سوي ديگر  .هجوم آورند» پاسداران«

ولي با  شدهگزارش يدارشتنيخوشرافتمندانه  يهادرخواست مواردي از ٢سيستاني
در زماني  .بوده استي چنين پاسخبراي بزرگي  يازهيانگكه  كندينماثبات اين حال 
هاي پليس، مردم ، كمابيش هميشه با اونيفرمعهيشمرگ  يهاگشتدور،  ياگذشته

 .كشتنديمو  دادهشكنجه  را هاآنكرده و گزينش تصادفي سني مذهب را به طور 
در پشت پرده ايران » جمهوري اسالمي« نيست كه نفوذ همسايه يعنيچندان سخت 

يا آدمي  حجابيبنيز زني  نينشعهيشتشخيص داده شود و در برخي از مناطق 
 آميختگياز  درازبسيار و تاريخچه عراق براي پيشينه  .بودن خطرناك بودسكوالر 

پس كوتاه زماني اين . ولي بالديمميان جوامع بر خود  يهايهمكارميان اقوام و 
، دشمني، ييگودروغديالكتيك بيزاركننده به تندي در ساختن جوي پر از بدبختي، 

  .ساختدين هر چيزي را زهرآگين باز هم،  كامياب گشت. گرافرقه يهااستيس
د كه با نام دين اعتراض ندهمه اين جستارهايي كه بازگو كردم، كساني بودر 

 آورمرگ يهافرقهروبروي به راه افتادن موج تعصب و  انددهيكوشكرده و كساني كه 
به اندازه انگشتان يك دست به راهب و اسقف و خاخام و  توانميمتنها ولي  بايستند.
به ما  . تاريخانددانستهخود  خواستكه انسانيت را باالتر از فرقه و بينديشم اماماني 
 سخن خواهم گفت. در آينده هاآنكه درباره  دهديمارائه بسيار ديگري  يهانمونه

                                                 
1. Bin Ladenist 
2. Sistani 
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بوده و دين در آن جايي ندارد. اگر به ستايش آن  ييگراانسانولي اين تنها ستايش 
مرا هم چنين بسياري ديگر از بيخدايان را برخواهد  هابحرانبرسد آن گاه اين 

مورد تبعيض در ايرلند، مسلمانان در حال  يهاكيكاتولتا به نمايندگي از  انگيخت
ر افغانستان و عراق زير شمشي يهاعهيش، ن مسيحيلكااريشه كن شدن در ب

 اعتراض كنيم.ديگري از همين دست،  شماريبو موارد  آنبرعكس جهادگران سني و 
. ولي بي استنفس  باعزت يك انسانوظيفه بنيادي يك پذيرش چنين ديدگاهي 

 محكوميت خواه واتيكان در مورد كرواسي،آشكار ميلي كلي مراجع روحاني به صدور 
 است. آورتهوع، يا سعودي يا رهبري ايران در اعتراف به گناهان خودشان باشد

 نيتركوچكاست تا به با » انساني هايگله« گرايشهمين  افزون بر اين به دليل
  تحريكي به رفتار نياكان خويش برگردد.

 رسديمان به پايو نيايش گران نمازگذاران  تجمعمي كه هنگا، گرينه، آقاي پر
 هانمونهاين  گفتمهمان گونه كه  ون بر اينافز. دانمينمرا دورانديشي كمك خواهي 

 شرافتيا جان نگران  در همه اين موارد، هر كسي .شديمآغاز » ب«حرف با تنها 
و  يدمكراسبراي  هاتودهبراي شورش و پر تب و تابي  اميد سوزاني بود هاانسان

  .داشته باشد توانستيم سكوالرجمهوري 
  
  

زمان درازي  .كنديمببينم اين زهر چه تا  نرفتم ناآشنامن به اين جاهاي 
به حس كنم كه دين  توانستميم 2001سپتامبر،  11 سختروز بسيار اين پيش از 

چون  . زماني كه منه استآغاز كردتمدن مناچار چالش خويش را با جامعه 
 ياآسودهمن زندگي منظم و ، كردمينم، انجام وظيفه كارتازهآزمايش يا خبرنگاري 

كه به ادبيات انگليسي  آموختميم آموزانمدانشبه ، نوشتميم مقاالتيكتاب و  داشتم:
درباره و با فضاي گرم خوشايند  يهاييگردهما دوست داشتم در ورزيده،عشق 

 هادانشگاهو  هارسانهزودگذري كه در ادعاهاي بررسي ، به باشمحضور داشته ادبيات 
نيز گاهي مورد يورش و  آزاريب زندگيولي حتا اين  .پرداختميم، شديمپديدار 
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دوستم سلمان  ميالدي) 1989فوريه  14( 1367بهمن  25در  پرخاش و چالش بود.
. حكم اعدام و حكم زندان روبرو شدهم زمان با به جرم نوشتن يك داستان  ١يرشد

 - ٢خميني اهللاآيت - رهبر يك كشور آخوندساالر بيگانه - اگر روشن تر بخواهم بگويم 
ديگر  اهل كشور سينوداستانبراي كشتن يك  و به نام خودش يپوشپردهبدون 

 كردنديمرا تشويق  ايرشوه تروراين كه  انيطرح ريز. داديمرشوه نقدي  شنهاديپ
دست  ٣آيات شيطاني» كه در چاپبود همه كساني «قابل گسترش به هم چنين  كه

 تيبلبلكه يك  در ميان بودو كتاب  حسابيبنه تنها پيشنهاد پول نقدي  اندداشته
از اين را  باالتر است كه حقارتي رممكنيغ .كردنديمرايگان به بهشت را نيز پيشنهاد 

نخوانده و شايد هم خودش كتاب را  اهللاآيتبراي آزادي بيان تصور كرد. 
 در هر صورت ديگران را از خواندن اين داستان نهي نمود. ليبخواند و توانستينم

آتشي زشت در ميان مسلمانان انگليس و هم چنين ديگر نقاط  برپاساختنولي اين در 
كه  دنديكشيمنعره  ،زدنديمكتاب را آتش  كهي حال درجهان كامياب بود و جماعت 

  نويسنده را نيز در آتش خواهند انداخت.
نيز ريشه  -بخشي ترسناك و بخشي مسخره آميزه -البته اين پرده از نمايش 
با طوالني كردن جنگي ، اهللاآيتهمين  دارد.» واقعي«در جستارهاي خاكي يا جهان 

و  خودساخته گراواپسي براي چيرگي الهيات ابزارصدام حسين  به دست آغازشده
همين چند سال پيش سپس ، ريخت ييشودستدر جان صدها هزار جوان ايراني را 

سوگند آتش بس سازمان ملل را بپذيرد و  كارراهرا ديده و ناچار گشت تا واقعيت 
به سخن ديگري،  .دشناچار چون  نوشيده است. خورد كه پيش از امضا جام زهر را

در افريقاي  ارتجاعيبود. يك گروه از مسلمانان كرده  گيرديگري » جاي« گلويش
سكوي نمايش مانند شتر بيبودند كه پارلماني نمايندگاني در رژيم آپارتايد  جنوبي

بخواهد در  را خواهند كشت اگر اعالم كردند آقاي رشدي بود، يبازشبمهيخ

                                                 
1. Salman Rushdie 
2. Ayatollah Khomeini 
3. The Satanic Verses 
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 يك گروه تندروي پاكستاني جوي خون .كشور آنان شركت كندنمايشگاه كتابي در 
  است.سرتر از همه كه  كرديمدر خيابان راه انداخته بود. پس خميني بايد اثبات 

با  وكه به اصطالح محمد پيامبر گفته  هست عبارتچندين بر حسب تصادف، 
آن را  تا انددهيكوشاست. پژوهشگران قرآني  مسلمانان ناسازگار يهاآموزهديگر 

سخنان كه پيامبر به طور تصادفي به جاي  اندگفته بارهنيدراصاف و صوف كرده و 
 هنوز هم به پايكه  - اين ترفند  گفته است. خواستهيمخدا آن چه را كه شيطان 

فرصتي  -رسدينممياني  يهاسدهنابكار مسيحي  يهامكتب مداحانبيشتر آبروريزي 
الهي و ادبيات را  يهافرمانپيوند ميان  فراهم آورد تا سينوداستانعالي براي يك 
و هميشه آن را  درنيافتهاهل طنز را انديشه  مغزانخشكولي بررسي نمايد. 

افزون بر اين، رشدي هم چون يك مسلمان باليده  .ننديبيمخطر  و خاستگاهسرچشمه 
از . رفتيممرتد به شمار  هم چون ديدگاهاز اين  ودركي از قرآن داشت  شده و

گوشزد كرده كه  هانيدهمه  .استمرگ » مرتد«كيفر بر پايه گفته قرآن  سوي ديگر
و هميشه براي كسي كه بخواهد  شتهن وجود نداو تغيير آييحقي براي دگرگوني هيچ 

  ناگوار هستند.سخت گير و چنين كند بالقوه 
، شدنديمايراني پشتيباني  يهاسفارتسوي كه از  داراننيدمرگ  يهاجوخه
ايتاليايي و ژاپني  يهامترجمد. به طور جدي براي كشتن رشدي كوشيدنچندين بار 

كه  هودهيب با اين پندار و گويا در يك مورد قرارگرفتهكتاب وي نابكارانه مورد يورش 
به طور  هاآنيكي از  دانديمسكونتگاه تقريبي سلمان رشدي را مترجم شايد 

به ناشر نروژي از  چند پاره شده بود. هطور كه در حال مرگ بود همان ياانهيوحش
تا  رهاشده هابرفدر  سپسشليك شده  ١پشت سر چند بار با يك تفنگ پر شتاب

شايد كسي بپندارد كه چنين  ي نجات پيدا كرد.انگيزشگفتبميرد ولي به طور 
و بر ضد يك فرد تنها  شوديمپشتيباني  يك دولتسوي كه از  يامغرورانهآدمكشي 

كرده بايد فرياد اعتراض كه زندگي خودش را فداي تبادل انديشه و نوشتن  آزاريبو 
واتيكان، اسقف اعظم نجيده نس يهاگفته ياعمومي را بر انگيزد. ولي چنين نشد. 

                                                 
1. High-velocity rifle 
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را  اهللاآيتموضع همدردي با كانتربوري، خاخام بزرگ يهودي اسراييل همگي 
 تركوچك يهاتيشخصكاردينال اعظم نيويورك و بسياري از  همين طور گرفتند.

افسوس  كمابيش هميشه اين افراد براي نشان دادن كهيدرحال چنين كردند. نيزديني 
اين مردان اعالم كردند كه  يهمه تنها چند كلمه گفته ولي هاخشونتخويش از 

براي تنها برخاسته كه از سوي مزدوران  آيات شيطانيناشر دشواري اصلي از سوي 
عمومي كه در دسته  يهاتيشخص. برخي از توهين به مقدسات به قتل رسيده است

روپر تاريخ -، هوگو ترورستيماركسالهي نبودند، مانند جان برگر نويسنده  يهايبند
جاسوسي جان لي  يهاداستاننويسنده  كسوتشيپ و هم چنين كارمحافظهنگار 

 هايبدبختو اين  استدشواري خودش  سازسببكه رشدي نيز اعالم داشتند كاري، 
از  دين بزرگ يكتاپرستي خودش به سر خودش آورده است.به يك » يورش«را با 

در اين نبود كه پليس انگليس ناچار به دفاع از يك  يانگيزشگفتنگر اين افراد چيز 
باشد يك اردوي هماهنگ دست شهروند زاده هندوستان كه پيش تر مسلمان بوده از 

  جان وي را بگيرد. ستخوايمكه به نام خدا 
موضوع و چون پنهان ماندن  كردميممن وضعيت آقاي رشدي را درك 

خورشيدي  1372كه در  هنگاميهست و نيز معمولي در زندگي خود من  يجستار
به واشينگتن آمد تا ديداري با  ١يشكرگزارآقاي رشدي در روز ) يالديم 1993(
كنترل . در آپارتمان من گذارندرا يكي دو شب  ،داشته باشد ٢كلينتون جمهورسيير
 هاآنار رورت داشته و پس از اين كه ديدنيتي شديد و سخت براي اين ديدار ضام

پايان يافت، از من درخواست شد تا به وزارت امور خارجه بروم. در آن جا يك افسر 
درباره انتقام از من و خانواده من  »سخنان مبهمي«ارشد به آگاهي من رساند كه 

شنود شده است. به من پند دادن كه نشاني خويش و شماره تلفن خويش را تغيير 
باري اين پيشامد  .ديرسيمانتقام به نگر كه راهي ناخوشايندي براي پرهيز از  دهم

كه من بگويم، خوب  شدينم .دانستميماز پيش كه برانگيخت توجه مرا به چيزي 
شما رهرو روياهاي يك امام غايب باشيد و من نيز پژوهش خودم را درباره توماس 
                                                 
1. Thanksgiving weekend 
2. President Clinton 
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هر دوي ما اين اندازه بزرگ هست كه و جهان  كنميمپين و جورج اورل پي گيري 
 سرتا زماني كه سراسر جهان  اندآوردهكساني كه به راستي ايمان  بگيريم.جا در آن 

نه براي همه، ولي براي پرهيزكاران، آيا آشكار  .بگيرندآرام  توانندينمخم نكرده 
تاوان آن را نيست كه مراجع ديني سرآمد به شمار آمده و كساني كه اين را نفهمند 

  پرداخت كنند؟ حق زيستن خود بايد با بهاي بدون چون و چرا
شيعه اين نكته را چند سال پس از آدم كشان  كه سانبدينپس چنين شد، س

سال در رژيمي بسيار زشت بود و  رژيم طالبان افغانستان نشان دادند.اين به جهان 
به را سالخي كرد و ايران  ١هزاره عهيشجمعيت ميالدي)  1999خورشيدي ( 1378

به  راسخياعتياد طالبان افزون بر اين  .قراردادرا مورد بررسي اين كشور يورش به 
فرهنگي  يهاساختهدست نيتربزرگيكي از جوري كه  داشتتوهين به مقدسات 

بودا  يدوقلو يهاسيتند- گلوله باران كرده و نابود كردند وكتابحسابجهان را با 
پيشينه افغانستان را گرد  يهاوهيشهنر يوناني و ديگر  كه در شكوه خود، در باميان

 خار چشمپيش از اسالم بوده و  دوران مربوط به گمانيب هاآنولي  آورده بودند.
 هاآنباميان و تبديل  يهاسيتندداغون كردن آن القاعده بود و  يهامهمانطالبان و 

ديگر و هم دوقلوي ار ساختاز پيش خبر از خيال نابودي  هاپارهو سنگ  زهايرخردهبه 
 2001سه هزار انسان در كانون شهري مانهاتان در پاييز نابودي نزديك از چنين 

  .داديمخبر 
هر چند من بايد از داستان خودم  دارد: 11/9خودش را از   روايتكسي هر 
تا به ديوار  رفتيمخانمي كه آشنايي كمي داشتم زماني كه با  ميگويمبپرم تنها 

از قاتل خودش و  يريتصوو  زدهزنگوانسته بود به شوهرش پنتاگون كوبيده شود، ت
و  در حال ربودن هواپيما نبوده هاآنتوانسته بود بفهمد كه بدهد (و  هاآن يهاكيتاكت

 توانستميمساختمان خود در واشينگتن  بامپشتاز روي  ).روديمبه سوي مرگ 
 هرگز روز ديگرو از آن  زديخيبرمكه از ديگر سوي رودخانه به هوا را ببينم دودي 

رخ داده در هواپيما چهارم كه احتمالي  رويدادهايبدون انديشيدن درباره نتوانستم 

                                                 
1. Hazara      بخشی در افغانستان 
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نبود مسافران  ييجوچارهدالوري و درباره  به كاخ كنگره يا كاخ سفيد بروم كه تنها
 يهانيزمدر از مقصدش  كه ترتيبي دادن كه هواپيما تنها بيست دقيقه پس از پرواز

  سقوط كند. ١پنسيلوانيا
ولي اكنون بنويسم  بيشترپاسخي دنيس پرگر براي  توانميم خوب بعد نيز
كش انتحاري نيويورك و واشينگتن و نوزده آدماين . دياگرفتهديگر پاسخ خود را 

شايد ما  ترين افراد روي زمين بودند.متدينپنسيلوانيا بدون هر گونه چون و چرايي 
و  نشنيده باشيم» كساني كه ايمان آورده اند«اخالقي  يهايبرترچندان چيزي درباره 
اين  از از سوي ديگرديگران باشد.  و حسادت رشك يهيمااين برتري اخالقي 

را گرامي در جهان اسالم  يشناسفهيوظچنين شاهكار  كهشادماني و سرمستي تبليغاتي 
وزير يك  متحدهاالتيادر همان زمان،  دريافت؟ توانيمرا  يانكتهچه داشتند 

» هيچ شاهي مگر عيسا«كه گفته بود امريكا  داشت ٢به نام جان اشكرف دادگستري
رييس  متحدهاالتيا درست دو كلمه بسيار طوالني داشت). ندارد (يك ادعا كه
» مدار-دين«مراقبت از بينوايان را به دست نهادهاي  خواستيمجمهوري داشت كه 

 كهباشد  يالحظهين كه شايد ا ديكنينمگمان  هاگفتهبا شنيدن و ديدن اين  بسپارد.
دين را از دولت جدا ساخته و آزادي بيان و كه  ينور خردمندي و دفاع اجتماعبه 

  ، يك يا دو امتياز بدهيم؟هرا ارزشمند ساخت كنكاشآزادي 
شديد بود و براي من به همان صورت باقي ناشي از اين رويداد سرخوردگي 

اعالم  ۴و جري فلول ٣پت روبرتسون» جناب كشيشان«ماند. چند ساعتي پس از آن، 
كه است سكوالر  ياجامعهنتيجه عذابي الهي بر كردند كه كشته شدن پيروان آنان 

كه در  هايقرباندر مجلس يادبود رسمي  .دانديمرا روا  نيجنسقطو  ييگراجنسهم
كه  سخنراني نمودزيباي واشينگتن بر پا گرديد، بيلي گراهام و ملي جامع كليساي 
خود ننگ كوچكي بر دامن كشور است. و ضديهود بودن وي به خودي  يطلبفرصت

اكنون  اندمردهكساني كه در اين رخ داد  يهمهوي ادعا كه  خوديبدر اين سخنراني 
                                                 
1. Pennsylvanian 
2. John Ashcroft 
3. Pat Robertson 
4. Jerry Falwell 
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را به  خوديبمن واژه  آمد. بازنخواهندو اگر هم بتوانند به سوي ما  بودهدر بهشت 
هر كسي باور نمود كه  شودينمنيز  انهگيرو سهل ن آساداوري با حتا كار بردم چون 

 تادليلي نيست هيچ  افزون بر اين .بوده است گناهيب را كه القاعده در آن روز كشت
به  چه رسدوني ارواح آنان كجاست جايگاه كن دانديمباور كنيم بيلي گراهام 

اخبار ادعاهاي پر جزييات از در ولي هم چنين  .پس از مرگ آنان يهاخواسته
ي كه بن الدن يچيزهادست ، از همان رسديمبهشت، چيزي ناگواري نيز به گوش 
  .كرديمخودش به نمايندگي آدم كشان اعالم 

دودن طالبان و بيرون انداختن صدام حسين ز مياندر گيرودار همين در 
ليام ژنرال ويبه نام  نظاميرسمي  يك افسر ارشد رو به بدتر شدن رفت.وضعيت 
مورد به وي  ٢ناموفقي هنگام خدمت در سومالي تيمأموردر اعالم نمود  ١بويكين

برداري هوايي در تصويرچند  درگويا  است.داشته  يالهامو  قرارگرفتهالطاف الهي 
ولي اين تنها مايه اطمينان بيشتر  خود شيطان مشخص شده بود يچهره ٣موگاديشو

در  .كه خداي وي نيرومندتر از خداي شرور نيروي روبرو استشده بود ژنرال به اين 
گروهي از ، آشكار گشت كه ۴در كلرادو اسپرينگ متحدهاياالته نيروي هوايي ددانشك

، شدندينمكه هرگز گوشمالي » بازگشته به آغوش مسيحيتدوباره «كارآموزان 
، اين گروه پافشاري كردهرا به سختي سركوب گراها يهودي و ندانمكارآموزان 

 يكنندهر كه عيسا را هم چون رستگاحق خدمت دارند كه تنها كساني  كردنديم
مسيحي) ايميلي ( ۵افسر جانشين دانشكده در روز ملي نماز .شخصي خويش برگزينند

 ۶را براي تبليغ دين به بيرون فرستاده بود. سرپرست نمازخانه به نام ميليندا مورتن
، ناگهان به پايگاهي كرديماخشنود بوده و گله و تهديد ن كردار هيستريككه از اين 

همراه  يچند فرهنگ يهاپوكدر همين زمان، كله  پن فرستاده شد.ابسيار دوري در ژ

                                                 
1. General William Boykin 
2. Somalia 
3. Mogadishu 
4. Colorado Springs 
5. national day of prayer       از مردم متحدهاالتياماه می در سال که با تصويب کنگره  شنبهپنجنخستين 

که با نماز و انديشيدن به ياد خدا باشند شدهخواسته  
6. MeLinda Morton 
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 چاپ يهاقرآنتا اطمينان پيدا كنند كه انبوه  هكردديگر، همكاري  يهاگروهبا 
 اين .گردديمبه خوبي توزيع  آمريكايي يهازندان يسامانهدر و ارزان سعودي 

نوشتارهاي وهابي، درباره امر به جهاد الهي بر ضد هر مسيحي، يهودي و يا سكوالري، 
، مانند نگريستن بر يك هانيا يهمهديدن  .رفتيمفراتر حتا از نوشتارهاي اصلي نيز 
كه در آن ايمان آورندگان و » همدستي با خودكشي«يك جور خودكشي فرهنگي بود: 

  كافر هر دو آماده خدمت بودند.
و  يراخالقيغروشن گردد كه اين جور چيزها، رفتارهاي  درنگيبناچار بايد 

 بود. آمريكايي، به طور دقيق هم در مخالفت با قانون اساسي و هم ضد يارحرفهيغ
كه  كرديمرا نهي هر گونه قانوني  نويسنده نخستين قانون اساسي، ١جميز مديسون

 اصلششم است و اين  اصلهم چنين نويسنده وي ، شوددين برقراري  براي ياهيما
اعتماد رسمي يا مردمي نيازي به هيچ آزمون ديني براي «، ديگويمبه روشني 

كه در نخستين  كنديم، آشكار ٢يطرفيبيادداشت ديرتر وي به نام  ينوشته »نيست.
دولتي، چه نيروهاي مسلح يا در مراسم  يهاسازمانگام با بودن پست كشيشي در 

زير پا  اقرار دادن پست كشيشي در كنگره آشكار« كنگره مخالف بوده است. شيگشا
درباره  »ي مي باشد.گذاشتن حقوق برابر و هم چنين زير پا گذاشتن اصول قانون اساس

هدف چنين استقراري «در نيروهاي مسلح، مديسون نوشته،  هاشيكشحضور داشتن 
پيروي  آيا مطمئن تر نيست تااست؛ انگيزه آن ستودني است. ولي  گمراه كردن

به استداللي  تا اين كهاطمينان داشته باشيم آن  درستي بوده و به پيامدهايانوني ق
؟ ارتش ها و نيروي اعتماد كنيم بهرحال با ظاهري فريبنده براي يك چيز نادرست

در انتصاب سرپرستان ديني  و بگوييد آيا كردهدريايي كشورهاي جهان را بررسي 
بيشتر  ي زودگذر رهبر روحانيهادلبستگيها، يا ي معنوي تودههادلبستگي ،خودشان

را بازگو نمايد به احتمال  ياگفتهاز مديسون اگر كسي امروزه » به چشم مي خورد؟
بدون او و توماس  با اين وجودبسيار گمان خواهند كرد كه خرابكار يا ديوانه است و 

                                                 
1. James Madison                  ١٨٣٦درگذشته ، ١٧٥١سياستمدار امريکايی چهارمين رييس امريکا (زاده(  
2. Detached Memoranda 
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در جا  متحدهاياالت، ٢آزادي اديان ويرجينيا ينامهنييآ، نويسنده همكار در ١جفرسون
در  هاپروتستاندر برخي ديگر و  هاكيكاتول، هاالتيايهوديان در برخي از  - زديم

هاي توهين گفته«كه بود كارمند دولت باشند: اين آخري، ايالتي  توانستندينم ٣مريلند
مرگ «و در بار سوم  دادميكيفر با شكنجه، داغ كردن » آميز درباره تثليث الهي

توانسته بود  ۴جورجيا سزاي توهين كننده بود. »براي آمرزش كشيشبدون حضور 
شايد كه  - بود » ۵پروتستانيسم«و دين رسمي اين ايالت  نگه داشتهرا اين قانون 

  .لوتري استمختلط  يشاخهيكي از چندين كه  شديمروشن 
 هااوهيسيالبي از  ،شديم ترداغدرباره مداخله در عراق  بگومگوهمان گونه كه 

كوشش براي با از منبرها سرازير شد. بيشتر كليساها  بارهنيدرابا نگرشي مثبت 
شخصي  يانامهدعوت خوار نموده وو پاپ خودش را  صدام مخالف بودند گونينسر

نه  .ارسال نمود ، قاتل دولتي كودكان۶طارق عزيزتحت تعقيب جنايتكار جنگي  براي
در واتيكان حاكم حزبي فاشيستي عضو  ارشدتنها طارق عزيز هم چون يك كاتوليك 

او بلكه  ،)فرمودنديم يمرحمت(نخستين بار نبود كه چنين  پذيرفته شد ييروخوشبا 
بردند  ،٨سنت فرانسيس زيارتگاهو  ٧اسيزيرا براي يك جلسه نماز شخصي به شهر 

همه ، بايستي انديشيده باشد او يعني است. كردهيمبراي پرندگان سخنراني كه گويا 
در سمت ديگر اين فضاي اعتراف مسيحي، برخي  با هم داشتن بسيار آسان است.را 

پيروزي مسيح  اندازچشمشادمانه درباره  آمريكاييآخوندهاي مسيحي  يهمهولي نه 
چون يكي از » برخي ولي نه همه« ميگويمبر جهان اسالم هلهله راه انداخته بودند. (

 آمريكاييسربازان  يسپارخاكبنيادگرا از آن زمان براي مراسم  يهاگروهخرده 
براي عذاب الهي آنان  يهاكشته، ادعا كرد كه در عراق پيشگام شده شدهكشته
، زديمسوگواران موج  يچهرهكه در  جالبي ينشانه است. آمريكاييان ييگراجنسهم

                                                 
1. Thomas Jefferson              امريکا و نويسنده اصلی اعالميه استقالل جمهورسييرسومين  
2. Virginia Statute on Religious Freedom 
3. Maryland      
4. Georgia 
5. Protestantism 
6. Tariq Aziz             عراق در زمان صدام حسين ريوزنخستمعاون  
7. Assisi                   شهری در ايتاليا 
8. Saint Francis 
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كنار  يهابمب ،بود» )IEDs( ١ابداعيخدا براي دستگاه هاي انفجاري شكرگزاري از «
كار گذاشته  ييگراجنسهمو ضد فاشيست مسلمانان به طور برابر كه  ياجاده

من در اين جا اين نيست كه تصميم بگيرم كدام الهيات و مشكل . دشواري شديم
بگويم كه بخت هر يك براي درست بودن كمابيش هم  خواهميمدرست است: 

كليساي باب  هفتگي وي از نخستين يهايسخنرانكه  ٢اندازه است.) چارلز استنلي
 مانند هر امامه توانديم، شوديمتن تماشا  هاونيليماز سوي  ۴در آتالنتا ٣تيست

و ما بايد از هر راه شدني «، ديگويم يبيفرعوامباشد كه با  يمغزخشكمتعصب و 
جنگ خدا با مردمي كه روبروي وي  جنگي ياري رسانيم. عملياتبه ممكن 
 يهاروزنامهسرويس » اند، جنگ كساني كه بر ضد او و پيروان او مي جنگند.ايستاده
چاپ مبلغ ديني را از يك  يامقالهنوشتار و  اين شخصتيست سازمان باپخبري 
نظامي نيرومندي سياست هاي خارجي و احتمال دارد كه «، ديگويمكه با شادي كرده 

براي انجيل در سرزمين ابراهيم، اسحاق و يعقوب پيش فرصتي خوبي را امريكا، 
او كه جلوتر برود.  رديگيمعقب بيفتد تصميم  خواهدينمكه هرگز  ۵تيم الهاي »آورد.
، ۶رهاشده يافتادهسري كتاب پرفروش و پيش پا نويسنده همكار عنوان به بيشتر  كه

و سپس براي روز » عروج«را نخست براي  آمريكاييانو طبقه متوسط  شدهشناخته
» ي كانوني از رخ دادهاي پايان جهانيك نقطه«و از عراق هم چون  هقيامت فراخواند

انجيل كوشيدند تا صدام حسين را با شاه  يشدهذوب. ديگر متعصبان ديگويمسخن 
با  نيز بدش نيامده و مستبدكه  ياسهيمقانابكار پيوند دهند،  النصربختبابل باستاني 

شايد  كه نام وي روي هر يك كنده شده ييهاخشتديواره باستاني بابل با  يبازساز
، به جاي گفتگوي منطقي درباره بهترين راه براي سانبدين كوشيد تا آن را اثبات كند.

اين ديوانگي و  طرفهپشتيباني دو با  مردمديني، و افراط شكست تندروي مهار و 

                                                 
1. IEDs - Improvised explosive device 
2. Charles Stanley 
3. Baptist 
4. Atlanta 
5. Tim LaHaye      ١٩٢٦نويسنده، مداح و سخنران امريکايی (زاده(  
6. Left Behind 
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 يهاجنگ آلودخونترسناك  يهاشبح هايجهاد يهاورشي :روبرو هستندشيدايي 
  .كنديمصليبي را احضار 

نيست. يك گونه از آن خميرمايه و  ١از اين ديدگاه دين مانند نژادپرستي
گر، باز هم يدنيس پر يهاكاوشاز  ژرف تر، كمي . يك بارشوديمبرانگيزنده ديگري 

پنهاني تعصب من را  يهاهيالتا شده پرسشي فريبنده از من پرسيده شد كه طراحي 
در نيويورك  كم رفت و آمديديرهنگام در ايستگاه تصور كنيد شب  آشكار سازد.

. آيا شما شونديمپديدار  پوستاهيس. ناگهان يك گروه از چندين مرد دياستادهيا
بگويم كه به طور دقيق  توانستميم؟ ديشويميا دور  ديمانيمهمان جا كه هستيد، 

 بودن براي ترن راهبهچشم هنگام . درست پس از نيمه شبامداشتههمين تجربه را 
و به  هناگهان يك دسته از خدمه تعميركار كه از تونل با ابزار و دستكش بيرون آمد

احساس امنيت كرده و به  درنگيببودند. من  پوستاهيس هاآن يهمهمن رسيدند. 
ي كه به ديگر مورددر هر  نداشتم. ولي هاآنسوي آنان رفتم. هيچ گماني درباره دين 

عضو هر  را به جو افزوده تا يالهيقب يهانفرتو  هايبدگماندين هميشه ياد دارم، 
مسيحيان و  گويد.بسخن و پر بغض ديگر با زباني متعصبانه  يهاگروهگروه درباره 

. كننديمزهرآگين ميگساري  يهوديان گوشت نجس خوك را خورده و با الكل
ميالدي)  2004( 1382جشن مي و شراب كريسمس  النكايسرو مسلمانان  هاييبودا

 هاكيكاتول نديگويم .كردنديمپس از كريسمس نكوهش  درنگيب يسونامرا براي 
كرده و ته  دمثليتولبسياري دارند. مسلمانان مانند خرگوش  يهابچهناپاك بوده و 

ريش يهوديان پر از شپش است و خون  .كننديمدست چپ پاك خودشان را با 
عيد فصح  ٢نان ماتسو هو با چاشني و مزه آميخته و ب رنديگيممسيحي را  يهابچه

  .شوديمگفته  سانبدينسخناني  هميشه. كننديمافزون 

                                                 
1. Racism  
2. Matzos  



 

 

  سهبخش 

  
 

از  ملكوت بيزاري ايخوك؛ داستان گريز كوتاهي به 
  خوك 

  
  
  
  

  
براي ، خواه داشته هاخوراكبرخي از  خوردنبه نهي گرايشي  هانيد يهمه

باشد يا بزرگداشت گاو از كاتوليك  مذهبدر خوردن ماهي در روز آدينه  نهي نمونه
سوي هندوها هم چون يك جانور مقدس و مصون از آسيب (تا جايي كه دولت هند 

جنون «يا  ١نسفاليتيكآبه دليل بيماري بوين بايد كه  ييهاگله يهمهپيشنهاد كرد كه 
بود ، جنون گاوي باليي كند يدارنگه هاآناز به هند وارد كرده و  كشتار بشود »گاوي

تحريم خوردن گوشت خواه ) يا ) اروپا را جاور كرديالديم 1990( 1370دهه كه در 
دغن بودن آسيب رساندن به هر غشرقي، يا  يهافرقهجانوران از سوي برخي ديگر از 

ترين و استوار و پا بر جا نيتركهنولي  .ه ديگري خواه موش صحرايي يا حشرهآفريد
نخستين  يهاسالبيزاري و حتا ترس از خوك است. اين قانون در محرمات، اين 

كه با آن يهوديان  -هبود ختنهدومي  -بود هاقانونيكي از  هاسده در طولو  ٢يهوديه
  .شدنديمشناخته 

بلكه ه ويژه يهوديان را لعنت كرده نه تنها ب ٣60حتا در قرآن سوره مائده آيه 
يك جستار بسيار آتشي در -كافران خوك و ميمون شدند برخي از كه اعالم كرده 

                                                 
1. bovine encephalitic 
2. Judaea 
ند كه ] كسانى هستتراند آگاهتان كنم؟ [اينان: بگو آيا از كسانى كه در نزد خداوند از اين هم بد سرانجامیخرمشاه .3

 ] بوزينه و خوكاند و [خداوند] آنان را [همچونخداوند لعنتشان كرده و بر آنان خشم گرفته و طاغوت را پرستيده
تراندگشته] گمهمه زو از راه راست [ا تربد مقامگردانده است، اينان   
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كه گوشت خوك نجس و يا  ديگويمهم چنين قرآن  -مسلمانان سلفي يهايسخنران
 فردمنحصربهكنايه داري در تابوي  زيچچيهاست، گويا مسلمانان » نفرت انگيز«حتا 

. يك شودميديده واقعي از خوك ترس در سراسر جهان اسالم  .انددهينديهوديان 
جورج اورول باشد، اين كتاب  مزرعه حيواناتبودن  غدغنادامه  توانديمنمونه خوب 

 يامدرسهسودمندترين و گيراترين داستان دوران نوين است، كتابي كه كودكان 
هاي قانوني وزارت آموزش و تابوهستند. من برخي از  بهرهيبجهان اسالم از آن 

نتوانسته  هاآنرا به دقت بررسي نموده و بسيار احمقانه بود كه  هاعربش رپرو
  .كنديمبازي در داستان نقش بد و ديكتاتوري را  خوكبودند دريابند كه 

كوچك از خوك  دارمزرعهاورول، در واقع، در اثر پيامد شكست هم چون يك 
كه بايد است بالغي  يهاانسانميان بسياري از مشتركي زدگي و اين دل آمديمبدش 

چون همه را با هم در  مزرعه كار كنند. محيطدر  پر دردسربا اين جانوران 
سر و صدا ، خودهاي ويژگيببرخي از  ه دليلباين جانور ، چپاننديمها دانيخوك
كه  داننديم. همه ديگر ، خوب خوك استاندازديمكثيفي راه  يهاجنگان و فراو

، هم چنين ويژگي خورديمخود و حتا گاهي نجاست خود را  يهابچهخوك 
تصادفي و سبك اين جانوران كمابيش هميشه به چشمان مردم وسواسي  يريگجفت

ه و را با شگردها خود رها كرد هاخوك . ولي بايد توجه داشت كه اگرديآيمگران 
خود را بسيار پاكيزه نگه داشته، يك جاي  هاآنفضاي بسنده به هر كدام داده شود، 

با  ياجتماعو در روابط  كنديمخانواده پيدا  ود فراهم كردهدنج كوچك براي خ
 يهانشانههم چنين اين جانداران  .پردازنديمديگر به كنش و واكنش  يهاخوك

تناسب -هاخوك در  ١تعيين شده كه نرخ بنياديبسياري از پرهوشي نشان داده، 
است. خوك توان سازگاري  هانيدلفكمابيش به اندازه  - ميان وزن مغز و وزن بدن

يا  زارگبه  توانيمبه عنوان گواه و مدرك شته و بسيار بااليي با پيرامون خويش دا
شيرخوار شنگول  يهاخوكو بچه پرواري  هاخوكدر برابر بچه » خوك وحشي«

آن، نشاني از  سم جانور، يا پايسروكار داريم. ولي  هاآنكه ما بيشتر با اشاره كرد 

                                                 
1. Crucial ratio 
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گشته است و من شهامت گفتن آن را دارم كه آسان است  زيانگهراسشيطان و اجنه 
 زودتر آمده است. -شيطان يا خوك- كدام يك كه شود  گمانه زدهحدس و تا 

چنين  رسيده كهطراح يا آفريدگار جهان به مغز كه چگونه  بارهنيدراانديشه 
پستاندار خودش دستور داده آفريده را آفريده و سپس به باالترين  چندكارهجانداري 

و  كنندهخستهتنها يا خطر ناخشنودي ابدي خدا را بخرد،  ندتا از آن سراسر پرهيز ك
ديگر از  يبر بسيار ملكوت از گوشت خوك بيزار استولي اين باور كه  .ابلهانه است

  است.گذاشته  ريتأثباهوش  انپستاندار
اين هيوالي خوب  -به هر صورتي اميدوارم كه تا كنون حدس زده باشيد كه 

بخش در  هاخوكما و  است. هاانسانپسر عموهاي ما  نيتركينزدبه خوبي يكي از 
 يهاچهيدر ،پوست پيوندو به تازگي بايد  ) مشترك بودهDNAاي (انيدبزرگي از 

رخ  آرزوكه از ژرفاي قلبم - اگر  .داشت گراميبه انسان را خوك  يهاهيكلو  قلب
نوين  يهاشرفتيپبتواند و جديد نو  ١يك دكتر موريولي شايد  - ادن آن را دارم ند

بسازد، ترس به طور تقليدي جانداري پيوندي و  بيراه بردهبه را  ٢يهمانندسازدر 
سوي ديگر ساخته شود. از » كخو-انسان«است كه به احتمال بسيار يك  ناي فراگير

خوك بدردخور است، از گوشت خوشمزه و مغذي آن گرفته تا  كمابيش همه اعضاي
. در كتاب داستان نقاشي آپتون براي چرم و موهاي آن براي قلم مو ياقهوهپوست 
 هاخوك درباره جيغ كشيدن، خواندن ۴جنگلدرباره كشتارگاه شيكاگو، به نام  ٣سينكلير
، دردناك شوديمبريده  هاآنگلوهاي  در همانو  شده آويزانبا قالب در هوا هنگامي 

ترين كارگر با نيرومندترين اعصاب تكان كوشسختاز اين تجربه حتا  است.
  هست . . .  هاخوكچيزي در اين جيغ كشيدن مانند اين كه . خورديم

اگر كسي كه توجه كرده، ديده كه هر برويم، شايد  براي اين كه كمي پيش
بسياري دارند  دلبستگي، به خوك، به ويژه بچه خوك هابچهبگذارند،  هاامامخاخام و 

يا پوست كباب شده  شدهبرشتهنيز دوست ندارند گوشت  هانشانآتشو هم چنين 
                                                 
1. Dr. Moreau  ١٨٩٦نام کامل آن جزيره دکتر موريو يک داستان تخيلی نوشته جورج ولز در            
2. Clone  
3. Upton Sinclair         ) ١٨٧٨-١٩٦٨نويسنده امريکايی(  
4. The Jungle 
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و  ١انسان در گينه نو يسوختهبدوي زبان محلي براي جسد  يواژهخوك را بخورند. 
هرگز خودم بوده است: من » ٢النگ پيگ«در اقيانوس آرام،  يديگر يهارهيجز

بسيار  يامزهخورده شويم،  هاانسانما ولي گويا اگر ه نداشت رابطهاين در  ياتجربه
  .داشتخواهيم نزديك به خوك 

 پيرامونروشنگري توضيح و تا به چرند بودن  كنديمكمك  هاگفتهاين 
ادعا  .ببريمپي  هميشگي و عادي» پژوهشگران«از سوي خاستگاه اين غدغن يهوديان 

، چون گوشت خوك در آب و بودهآغاز خردمندانه در  غدغناين شده است كه 
اين  در آن پرورش پيدا كند. ٣و كرم تريشين بودهجاي مناسبي  توانديمهواي گرم 

به زماني كه  -به كار رود ۴حرام پوستانسختكه شايد بتواند در مورد -رديه 
. نخست، تريشين در هر نوع شوديم خوديبشود، پوچ و تعميم داده وضعيت واقعي 

گرم  يهامياقلسرد بيشتر از  يهامياقلو هر آينه در  شوديماقليم و آب و هوايي پيدا 
باستاني يهود در  يهاگاهسكونتبه سادگي  تواننديم شناسانباستاناست. دوم، 

شناسايي كرده  هاآنخوك در پسماندهاي  يهااستخوانبا نبود را  ۵سرزمين كنعان
. به سخن شوديميافت  استخوان اين جانور در پسماندهاي اقوام ديگر كهيدرحال

. (جدا ندرفتديگر، غير يهوديان با خوردن گوشت خوك نه بيمار گشته و نه از ميان 
ديگر نيازي نبود كه خداي  مردنديماز هر چيز ديگري، اگر كافران به اين دليل 

  ، خوك خورها را سالخي كنند.)هاخوك نخور تافرمان دهد موسي 
كه پاسخ  كنميممن ادعا  .بود غدغنبراي اين  در پي دليل ديگريبايد پس 

، هر چند كه بدون كمك جناب آقاي جميز دهديمآن به خود من راهكار بنيادي 
بسياري از  يگفتهبر پايه  .دميرسينمپاسخ  اينشايد به  ٧و ابن وراق بزرگ ۶فرازر

نگرش نخستين اقوام سامي به گوشت خوك احترام  ،جهان تاريخكارشناسان معتبر 
                                                 
1. New Guinea              نزديک استراليا  یارهيجز  
2. Long pig                   سان برگردان اصطالحی است که در زبان برخی جزاير اقيانوس آرام به معنای گوشت ان
 به کار می رود
3. Trichinosis  
4. Non-kosher      به معنای حالل   در دين يهود کوشر        
5. Canaan 
6. Sir James Frazer          ١٨٥٤-١٩٤١اسکاتلندی (انسان شناس اجتماعی(  
7. Ibn Warraq                  نام مستعار يک نويسنده بلندآوازه منتقد اسالم پاکستانی 
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 ياگونهچيزي ويژه يا حتا  مانندهمراه با بيزاري بوده است. خوردن گوشت خوك 
است. (اين سردرگمي ديوانه وار ميان  شدهيمني ديده امتياز يا انجام مراسم آيي

.) هم زماني اين شوديمپيدا  هازمانو در همه  هانيدمقدس و نامقدس در همه 
فريادي كه  ،مزه خوك ،دارد: نگاه خوك ١وارگيو بيزاري ريشه در انسان  كشش

 بسيار دردناك ياگذشته خوك، يادآوري يهوشپر شواهدو  كشديمهنگام مرگ 
روزگار  درشايد ريشه  - ٣و پروكوفيليا- ٢است. بدينسان پروكفوبيا هاانسانبراي 

 يهانوشته داشته و يخوارآدمدوره در ريشه و يا حتا  هاانسان تاريك قرباني كردن
 . هيچدهنديمانجام كاري بيش از اشاره كردن به آن  كمابيش هميشه» يملكوت«

 محكومهرگز  -تا زناگرفته  يبازجنسهماز - و دلخواهكرداري به طور اختياري 
هميشه افراد تابع آن قانون اين كه  بسيار سخت) جزكيفرهاي به طور دقيق (و  نشده

 ۵ شاه ليردر  ۴كه شكسپير گونههمان. دارندانجام آن را  براي شدهسركوب خواستي
داشت تا با روسپي همان نياز سختي به  زديم، مرد پاسباني كه روسپي را تازيانه گفته

  .برديمازيانه را باال و پايين تانجام دهد كه برايش را نادرستي كاري 
به كار  كنندهسركوببراي اهداف سخت و  توانيمرا  پروكوفيلياهم چنين 

تا  شكنجهگرفت. در اسپانيا قرون وسطي، زماني كه يهوديان و مسلمانان محكوم به 
، مراجع ديني شدنديمبراي دگرگوني آيين به مسيحيت محكوم به زجر  يامرگ حد 

. نديگوينم دودل بودن كه بسياري از افرادي تغيير آيين داده، راستسراسر به حق 
پنهان از  و دلهره ملكوتدليل هراس  به يااندازهتا هر آينه، تفتيش باورها و عقايد 

 شديمگمان  يآورچندشبه طور  و البته و -پا گرفت  هاتودهكافران در ميان  شدن
 .راشخص مسيح گوشت و خون  يعني خوردهخون انسان را  وگوشت  اين كافرانكه 

تر رخدادهاي رسمي و غير كه در پيامد آن پديدار شد، در بيش ييهامراسمدر ميان 
آماده بود. كساني كه آن اندازه  يهاخوراكرسمي، پيشكش كردن يك بشقاب 

                                                 
1. Anthropomorphic           ته نداش حتار چيزی که ويژگی يا ريخت انسانی نيز هديدن انسان انسان به معنای
 باشد
2. Porcophobia                   ردن خوکترس مرضی خو  
3. Porcophilia  
4. Shakespeare         ) ١٥٦٤-١٦١٦چامه سرا و نويسنده انگليسی(  
5. King Lear                شکسپير یهاسوگنامه نيتربزرگيکی از  



 
 
 

  نيستخدا بزرگ 
 

 

٥٢

يك دست كم ديدار از خوشبخت هستند كه ديداري از اسپانيا داشته باشند، يا 
 كمابيش: خواهند گشتآنان آشنا  ينوازمهمانبا ژست  اسپانياييرستوران خوب 

. كننديمتعارف  گوناگون از گوشت خوك يهابرشدودي با  گوشت ده تكه بيش از
براي گرم نگه و سخت در كوششي استوار  ينوازمهمان اين پا بر جاياستگاه ولي خ

. آشكار بيزاري نهفته استجدي از رازهاي  مراقبتو بوده  نهفتهداشتن تنور ارتداد 
به ريختي از  توانديممسيحي خشمگين متعصبي  در دستان ١جمون ابريكو خوشمزهحتا 

  شكنجه دگرگون شود.
در . بر ما سايه انداخته استباز هم  باستانروزگار  ينادانو اين روزها، ابلهي 

بچه  و ٣خانم خوكه و ٢فسقليتا كه سه خوك  خواهنديمن مسلما شانياندكوتهاروپا 
 گناهيبو ديگر جانوران اهلي خانگي متعارف از نگاه خيره كودكان  ۴خرسهويني خوك 

و كافي به اندازه بسنده  نابخردانهاين جهاد غم انگيز شكي نيست كه  آنان دور شود.
 تا شهبانو نكردهبررسي را  ۶آقاي وليفل همتايباز نويسنده  ۵نگهداري خوكعالي كتاب 
حضرت پايان نيافتني  اندازهيبشادماني و درباره  را به خوبي بشناسد ٧هابلنديگ

چنين بدون شك داشتن و  حدپيش رفتن تا اين ، ولي بداندچيزهايي  ٨اشرف امسورت
. هم اكنون نيز يك تنديس كهن از گراز وحشي دشخواهد  دردسرساز ييهاخواست
سوي مسلمانان تهي مغز و دشمن انگلستان از مركز گياهان در  يهاباغ ي ازدر يك

  فرهنگ و هنر مورد تهديد قرار گرفته است.
كه چگونه دين، باور قلبي و  دهديمنشان  طلسمگويا اين خرده  ،٩در ريزبوم

 نزديكبسيار  هاانسانبه . خوك كنديمخرافات نگرش كلي ما را از جهان تحريف 
به جنبشي نيرومند  هاستياومانتازگي به جهات همانند ما است و  ياريبس و از بوده

                                                 
1. Toothsome jamón Ibérico      ه سياه جزيره ايبری پخت یهاخوکيک گونه از گوشت خوک دودی است که از

شودیم  
2. Three Little Pigs   گرگ بدجنس است کيسه خوک کوچولو و  دربارهو  جانورانزبان  به یمثل . 
3. Miss Piggy       
4. Winnie-the--Pooh's 
5. The Care of the Pig 
6. Mr. Whiffle 
7. Empress of Blandings 
8. Earl of Emsworth 
9. Microcosm  
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هداري نگ ١كه خوك نبايد در دامداري صنعتيو سخنان آنان اين است  انداخته راه
روي سرگين خودش زندگي ناچار شود و  جداشده شيهابچهاز يا  شدهيزندانشده، 

صورتي رنگ و اسفنج شده  فرآوردهولي گوشت ديگر به كنار،  يهاينگرانكند. همه 
كنار  يهايجادوگر در نتيجه . ولي اين تصميمستني يخوشايند چندانمانند آن 

بزرگ داشته كه بدترين ريخت و شكل هجوم به نام خدا نبوده عصر آهن  يهااجاق
و براي گستردن خرد و از روي دلسوزي  پرتودر است كه  بلكه تصميمي شديم

، اين »خوك بر سيخ سر. «بگيريم ميتوانيمهم طبقه خود  و وابستگان زندگي يپهنه
ولي پردل و نترس هنگام روبرو شدن با بت پرستي پر  كه عصبي ديگويم ٢را رالف
از سوي  هانيااست ) پرستيده شدهو سپس  شوديم(نخست كشته  و پرفساد سروصدا
سر خوك بر روي . «افتديم به راه، ٣هامگس ساالردر  رحميبترسان و  آموزاندانش
ي ترهابزرگ از آن كه بداند حق با او بود، بسيار داناتر از هم چنين بيشتر» سيخ.

  بود. ورشر يترهاكوچكاز داناتر و همين طور  خودش

                                                 
1. Factory-farmed 
2. Ralph 
3. Lord of the Flies 



 

 

  بخش چهار

  
 

 ،تندرستي و يسالمت پيرامونيادداشتي 
  زهرآگيني دين براي آن

  
  
  
  

  
كه بهترين  گونههمانبوده،  راهنمادين بهترين  يخرديب تيره و تار در دوران

فرد بينا را بهتر از  هاراهو  هاجادهست؛ او نابينا ي، انسانيكبسيار تار يشبراهنما در 
است كه مرد كور پيري به  خردانهيب. بهر حال زماني كه نور روز بردميد، شناسديم

  راهنمايي برگزيده شود.
  ١هادهياو  هاشهياند، هانريش هاينه-    

  
  

 ٢سالگوا من همراه با عكاس برجسته سباستيو ميالدي) 2001( 1380در پاييز 
 يهاتيروا وبود  كوشيسختو  ايكاركشته يسباستيو عكاس ،ودمبدر كلكته 

براي بيرون كارگران جان كندن و  كوچ كنندگان، قربانيان جنگتصويري وي از 
در اين اين بار و  بود. جان بخشيدهرا  هاجنگلمواد اوليه را از دل كانسارها و كشيدن 

البته  -  ۴بوده و اين كار را چون يك جنگجوي حق ٣سفيونيسفير  به عنوانفرصت او 
. با داديمبر ضد بيماري فلج اطفال انجام  -رزمنده حقبا ديدي مثبت به معناي 

                                                 
1. HEINRICH HEINE, GEDANKEN UND EINFALLE 
2. Sebastião Salgado                                                           ١٩٤٤عکاس برزيلی (زاده(  
3. UNICEF 
4. Crusader  
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اكنون  ١سالك اسسپاس از كارهاي پرانگيزه و روشنگري دانشمنداني مانند جون
ايمني بخشيد: چند  بيماريبر ضد اين  يبسيار ناچيز ينهيهزبا كودكان را  توانيم

تا دو چكه از واكسن خوراكي در دهان يك نوزاد  داردپول سياه يا چندرغاز خرج 
و بدون  به تاريخ پيوستهبچكد. پيشرفت در پزشكي مايه آن گشت كه ترس از آبله 

همين پيشامد براي فلج اطفال رخ دهد.  ديگر يبوديم تا سال راهبهچشمچون و چرا 
همبسته هستند. در چندين  هاييجستار چنيندر  هاانسان آن گونه كه پيداست،

 يكوبهيماجنگجويان براي اين كه بگذارند تا گروه  ٢السالوادور براي نمونهكشور، 
كشورهاي بسيار فقير و  آزادانه كار خويش را انجام دهد، آتش بس اعالم كردند.

 يادهكدههر تا اين خبر خوب را به  هر چه در چنته داشت رو كردهواپس مانده 
: نياز نيست تا هيچ كودك ديگري كشته شود، يا با اين بيماري زشت بدبخت رساندب

و از كارافتاده شود. برگرديم به واشينگتن، جايي كه در آن سال بسياري از مردم 
دختر  نيتركوچك، آمدندينمسپتامبر از خانه بيرون  9 ترس هنوز از ضربه روحي

 داديمندا و  رفتيمخانه ديگر به  ياخانهبا نترسي از  ٣در جشن هالووينمن 
بهبودي يا نجات  كوچك يهاسكهو با هر مشتي از  »كلكآمده نيكي يا  ۴يونيسف«

اين حس كمياب همكاري  هاآدمبرخي از  .كه هرگز نديده بود كرديمكمك كودكاني 
  د.ندر كارهاي مثبت بزرگ را دار

نوآور هستند. به ياد دارم  بسيار پر شور وآن جا ، به ويژه زنان ۵مردم بنگال
بدون شرمندگي حضور داشتند  ۶كه بانوان سرسخت كلكته گردهمايي انجمنيدر 

نقطه  نيترپرتو اين سخن را تا  كردهبر پا  ييهاگروهبا روسپيان تا  دنديكشيمنقشه 
ريد بگذا تنها ديگري در ميان نيستدرخواست را بياوريد، هيچ  هابچهاجتماع ببرند. 

ند مايل دورتر از شهر فيلي هست و گفت، چيكي  را بخورند. تا دو قطره از اين مايع
شايد بشود آن را اجاره كرد تا يك رژه تبليغاتي انجام شود. همه چيز به خوبي پيش 
                                                 
1. Jonas Salk              ١٩١٤-١٩٩٥امريکايی پيدا کننده نخستين واکسن فلج اطفال ( شناسروسيوپزشک و(  
2. El Salvador             کشورهای امريکای التينيکی از  
3. Halloween              اکتبر ٣١کهن غرب در  یهاجشنيکی از  
4. UNICEF                 ملل سازمان از كودكان پشتيبانی جهانی صندوق  
5. Bengal                     هند قارهشبهتاريخی و جغرافيايی در شمال شرق  یامنطقه  
6. Calcutta 
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بر پا شود.  ياتازهتا آغاز  رفتيمجهان  يهااستانو در يكي از بينواترين شهر  رفت:
مسلمانان با سرسختي  هااز اين جاغير . در جاهايي به راه افتاد ياعهيشاسپس 

، توطئه دشمنان اسالم است. اگر مسلماني از اين هاقطرهكه اين  سر هم كردهداستاني 
نهي و  از يازهيآمداروي شيطاني غرب بخورد، ناتواني جنسي و اسهال خواهد گرفت (

  .هم) همراهدلتنگي 
 تأييدو  كنندهتيتقوبار دوم  - شديمبايد دو بار داده  هاقطرهاين بد بود، چون 

 شمار اندكيشدن تنها نياز به  پخش و چون بيماري براي ماندن و -ايمن شدن بود
. شديمو از راه منابع آب پخش مستقيم تماس با و داشت نشده  يكوبهيما افراد

من  .گرفتيمانجام كامل به طور بايد سراسري و آن نيز  يكنشهيرهمانند آبله، 
از پس اين بن بست برآمده و هنگام ترك كلكته، شك داشتم كه بنگال غربي بتواند 

در آن جا ريشه كن شده است.  فلج كودكاناعالم كند كه ديگر سال بعد، تا پايان 
كهن پيش از آن كه بتوانيم بگويم بيماري بيدادگر باز  شدنديمموفق  هايبنگالاگر 
پشت خط دفاعي افغانستان و يكي دو  هنوزاز گود بيرون افتاده  راستيبه  يديگر
كه هم اكنون از تب شديد دين يكسره  مانديمديگر بر جا  يدسترسرقابليغجاي 
  بودند.ده شويران 

. در دريافت كردمخبري من از  ميالدي) 2005خورشيدي ( 1384در سال 
كشورهايي كه فلج كودكان را  ياههيسكشوري كه پيش از اين در - ١نيجريه شمالي

اسالمي حكم يا فتوايي  يهاتيشخصگروهي از  -به طور موقت ريشه كن كرده بود
تر، سازمان (و جالب متحدهاالتيااز سوي  ياتوطئهقطره فلج كودكان  صادر كرده كه

طراحي شده تا  هاقطرهد كه اين نگفتميملل) بر ضد آيين اسالم است. آخوندها 
يك نوع و كوشش دارند تا  خواهنديم هاآن كند. باريبو مسلمانان با ايمان را نازا 

نبايد آن را خورده يا به نوزادان بدهد. چند ماه پس  كسيهيچ. راه اندازند كشينسل
و اين بار تنها  كرديمرا بيمار  هاانسانبازگشته و باز هم ، فلج اطفال فتوا از اين

گردشگران و زائران نيجريه اين بيماري را حتا تا مكه نيز  نيجريه شمالي آلوده نكرد.

                                                 
1. Northern Nigeria 
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ريشه كن شده  هاآنفلج اطفال در پيش از آن كه بردند و به چندين كشور ديگر 
به ناچار . سرايت نمودو يمن  آفريقاييسه كشور ديگر به  يماريباين بود، براي نمونه 

 باالبردهچكاد كوه به سوي بزرگ گرد بايستي چرخانده شده و  سنگتختهباز هم 
  .١شديم

راهكار خشني درستي براي  وبوده » مجزا«بگوييد كه اين تنها مورد  ديتوانيم
كه ويدئو مرا درباره پندهايي كه به  كنميم. خواهش ديكنيمآن هست. ولي اشتباه 

وي رييس واتيكاني انجمن پاپي براي  ،ببينيد ٢تريجيلو دكاردينال آلفونسو لوپز 
، هاكاندوم يهمهكه  داديمو به دقت به شنوندگان خويش هشدار  بود ٣خانواده
 ۴ويروس ايدز هاسوراخاين  از ميان كه شدهساختهوسكوپي ميكر يهاسوراخبا پنهاني 

اختيار تحميل و بكوشيد تا تصور كنيد اگر  بستهچشمان خويش را  بگذرد؟ توانديم
داشتيد، چه كمترين تعداد كلمات گفتن با را به كسي  يباالترين رنج شدني و ممكن

 توانيم، بينديشيد: آورديمبه بار  يفكركوتهسيبي كه چنين . درباره ميزان آديگفتيم
بدون شك  باشد و توانديمراه گذر چيزهاي ديگر نيز  ييهاسوراخكه چنين پنداشت 

. گفتن چنين سخني برديمكاندوم را در گام نخست از ميان  يريكارگبهبنيادي  هدف
شرارت آميز است. ولي اين پيام را به زبان كشورهاي و كافي در رم به اندازه بسنده 

در برزيل،  فصل كارناوال. در دهديمدر آوريد تا ببينيد چه رخ  زدهفلكبدبخت و 
، به حاضران در كليسا در ۵سيفونتس ، رافيل ليانورويودوژانيراسقف شاخه فرعي 

كليسا دشمن به كار گيري كاندوم است. رابطه جنسي ميان «سخنراني خويش گفته، 
است  يپستكه جانور گ ام كه يك سزن و مرد بايد طبيعي باشد. من تا كنون نديده

مهتر روحاني  يهاتيشخص »هنگامي رابطه جنسي با سگ ديگر، كاندوم داشته باشد.
در نيگاراگوئه، اسقف اعظم  ۶كاردينال اوباندو ي براوو- در چندين كشور ديگر 

                                                 
 کنايه نويسنده به افسانه سزيف است                                                                   .1
2. Cardinal Alfonso Lopez de Trujillo         ) ١٩٣٥- ٢٠٠٨اسقف اعظم کلمبيايی(  
3. Pontifical Council for the Family            ،سازمان اداری سرير مقدس، که کمابيش همان بخشی از کوريا
 واتيکان است
4. AIDS 
5. Rafael Llano Cifuentes 
6. Cardinal Obando y Bravo 
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خود گفتند كه كاندوم  در منبرهمگي  -١نايروبي در كنيا، كاردينال وامال از اوگاندا
به كار به جاي ي زناگر . هر آينه، كاردينال وامال گفته بود كه دهديمرا انتقال ايدز 
ا به شهد يزمرهدر بايد بميرد از ايدز و تماس مستقيم از وسايل جلوگيري  گرفتن

هادت بايد در ميان تابوت ازدواج اين شبايد  به طور احتماليكه هر چند ( دشمار آي
  ).رخ دهد

سال مراجع اسالمي نه تنها كار بهتري نكرده بلكه گاهي بدتر هم كردند. در 
اعالم كرده بود كه كاندوم بايد تنها در  ٢زيانجمن علما اندونميالدي)  1995( 1374

آزمايش اچ آي با كارگري  ا دستور پزشك داده شود. در ايراندسترس همسران و ب
حق  هامارستانيبو دكترها و  داشتهشغل خود را نگه  تواندينم) مثبت HIVوي (

يك مقام رسمي  ميالدي) 2005( 1384دارند تا بيماران ايدزي را نپذيرند. در 
 برترارزش هاي « به دليلگفت  ٣سياست خارجيبرنامه مهار ايدز پاكستاني به روزنامه 

 نيست.و مشكل حادي در پاكستان ، ايدز دشواري بزرگي »و اجتماعياسالمي 
اوباش به تجاوز  در صورت دهديمقانون اجازه در آن پاكستاني كشوري است كه 

و ت امجاز باز هم زن» ناموس«به خاطر  برادر از سوي يابزهجرم و  و انجامزني 
: از بيماري مانند ايدز در دين استاز انكار و سركوبي  هكهن تركيبشود. اين  محكوم

قرآن به خودي خود براي بازداري از رابطه  يهاآموزهون چ به ميان آيدنبايد سخني 
بسنده است. حتا يك  يگريروسپ، زنا، مواد مخدرجنسي پيش از ازدواج، مصرف 

اين كه  سازديمخالف اين را نشان داده و روشن ديدار كوتاه، براي نمونه از ايران، 
صادر » قتازدواج مو«پروانه  هاآن. برنديمتنها خود آخوندها از اين رياكاري سود 

به اين  شدهيطراحويژه  يهاخانهرا براي چند ساعت و گاهي در  نزديكيكه كرده 
 ديتوانيم. سازديمآماده در پايان كار روا و مجاز طالق  يهابرگهبا سرانجام و منظور 

درست بيرون از  بناميد. . . آخرين بار، يگريروسپآن را كمابيش به طور كامل 
و ستدي  به من پيشنهاد چنين دادخميني در جنوب تهران،  اهللاآيتپرستشگاه زشت 

                                                 
1. Cardinal Obando y Bravo of Nicaragua, the archbishop of Nairobi in Kenya, Cardinal 
Emmanuel Wamala of Uganda 
2. Council of Ulemas in Indonesia 
3. Foreign Policy magazine                         يیکايآمر یدو ماهنامهيک  
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كه از سوي شوهران خويش به ايدز دچار  . ولي زنان چادري و برقع پوشداده شد
 آزاريبو  گناهيبانسان  هاونيليمبايد در سكوت بميرند. شكي نيست كه  اندگشته

اين و در اثر  ديگر، بسيار بدبخت و نيازمند ياري، در سراسر جهان هم چون پيامد
  خواهند مرد. يزيستدانش

نگرش دين به پزشكي، مانند نگرش دين به دانش، هميشه به طور ضروري 
 توانديمفرد ايمان آورده نوگرا دشمنانه بوده است. يك  هازمانو بيشتر  دردسرساز

بگويد و حتا باور داشته باشد كه دين وي با دانش و پزشكي سازگار، ولي واقعيت 
گرايش به شكستن  هم دانش و هم پزشكيكه بود ناخوشايند هميشه اين خواهد 

مخالفت  هاآنبا و با استواري به سختي دين انحصار دين داشته و به همين دليل 
، پرستاري هايجراحكامل داروها و  أثيرت. هنگامي كه شهروندان بينوا بتوانند كنديم

بدون مراسم يا پيچيدگي را ببينند، چه بر سر شفادهندگان و جادوگران ديني خواهد 
اقليم  هنگام پديدار شدنكه  ديآيمبر سر دين به طور كلي همان رويدادي  آمد؟

آموزگاران به با دسترسي يافتن يا همان باليي كه  سازان آمدهبر سر بارانشناسي 
كه  شديمگمان در باستان . آسماني آمد انيگوبيغبر سر  هاتلسكوپنخستين 

كه جايگاه روحانيت بسيار  شديمكيفري از سوي خدايان است و همين سبب طاعون 
بيشتر براي سوزاندن بي و پشتيباني سبب دلگرمي از سوي ديگر و  بودهاستوارتر 

براي پخش  -ديگريو دليل روشنگري -كه در جستجوي  شديمو كافراني  هامانيا
  بودند. هاچاهشدن بيمارها از سوي جادوگران يا زهرآلود كردن آب 

 يكربيمتصور روشني از تئوري  هاانسانباستان زماني كه روزگار در 
معجزه «. بيشتر ند، شايد بتوان حماقت و درندگي گزاف را پذيرفتنداشت يهايماريب

كه در آن زمان داراي ارزشمندي  درباره تندرستي و سالمت استانجيل » هاي
به مرگ  وچكي در آن هنگام كمابيش هميشهبسيار بوده چون حتا بيماري ك

نبود به مسيحيت  هامعجزهآگوستين خودش گفته كه اگر به خاطر  امام. (انجاميدمي
ندازه دست و دل باز ، اين ا١تنتقدان دانشيك ديني مانند دانيل د.) منآوردينمايمان 

                                                 
1. Daniel Dennett 
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به براي بهبودي  توانستهيم ردنخور شفادهيكه گويا مراسم بدنمايند اشاره  تابوده 
چه  هازخمدريابيم كه براي جنگيدن با عفونت و  ميتوانيمو از آن  مردم كمك كند

سودمند  در نگاه به گذشته اين دليلولي  است.ارزشمند  يروانو همراهي ياري اندازه 
از  توانديم ٢دريافت واكسن آبله گاوي ١. ولي هنگامي كه دكتر جنررسديمبه نگر 

با اين حال هنوز  خود گشت.بيديگر آبله جلوگيري كند، موجه دانستن اين دليل 
كه  آمريكاييانتا به امروز يكي از حتا و  ۴يلدانشگاه  يكي از روساي ،٣تيموتي دويت

آبله بود چون آن را  ونيناسيواكسمخالف  گذارديم »ملكوت«را به احترام  نيترشيب
است كه . هنوز نيز با اين كه زمان درازي آورديمبه شمار مداخله در كارهاي خدا 

 ز همانديشه با يوهيشناداني انسان از ميان رفته، اين  به دليلدستاويز و توجيه آن 
  دارد. خودش راسنگيني 

را به عنوان نمونه  سگ رويودوژانيركه اسقف اعظم  است زيانگوسوسهجالب و 
: ما كي كندينمدشواري كشيدن كاندوم را بر خود همواره  هاسگ. آورديمو مثال 

به تازگي در اختالف ديدگاهي كه شك كنيم؟  هاآن» طبيعت«درستي  درهستيم تا 
چندين  در گرفته ۵انگليكان مذهبدر  هاشيكشو ازدواج  ييگراجنسهمدرباره 

است » غير طبيعي« ييگراجنسهمكه  انددهيكشاسقف يك نكته احمقانه را پيش 
. بيهودگي بنيادي اين نگرش را به دهدينمجاندار رخ  يهاگونهچون در ميان ديگر 

به طور  هاآناست يا نيست؟ يا اگر » طبيعت«كنار بگذاريد: آيا انسان بخشي از 
يا نه؟ اين واقعيت  اندشدهدهيآفربر صورت خدا  هاآنبودند، آيا  گراجنسهماحتمالي 

 هاينخستپرندگان و پستانداران و  يهاگونهكه شمار بسياري از  شدهاثباتبه خوبي 
چه كساني هستند كه طبيعت را تفسير كنند؟ اين  هايروحانهستند. اين  گراجنسهم

، به كاندوميك  توانايي انجام چنين كاري را ندارند. به هيچ روكه  دادهافراد نشان 
سادگي، ابزاري بايسته و الزم ولي نه كافي براي جلوگيري از واگيري ايدز است. 

                                                 
1. Dr. Jenner                           ) ١٧٤٩-١٨٢٣دکتر ادوارد جنر دانشمند انگليسی(  
2. Cowpox  
3. Timothy Dwight 
4. Yale University 
5. Anglican Church                  از مسيحيت در انگليس  یاشاخه  



 
 
 

  پيرامون سالمتي يادداشتي
 

 

٦١

 يگزارهپرهيزكاري بهتر است، درباره  اندگفتهمراجع معتبر، حتا كساني كه  يهمه
و رخ داد آن در داده رويامع ويي در همه جگراجنسهمهستند.  نواهمو  يرأ باال هم
. ما بايد با باشديم براي انسان» ١خواست خدا«انسان گويا چون بخشي از جوامع 

كه بيماري ورم غدد لنفاوي با  ميدانيماكنون  روبرو شويم. آشكارشده يهاتيواقع
آن را پخش  هاككصحرايي و  يهاموشبلكه  شودينمگناه يا فساد اخالقي پخش 

النسلت  عظما اهللاآيتميالدي)،  1665خورشيدي ( 1044در لندن در . كنديم
با نگراني متوجه شد كه ترس بر » ٣مرگ سياه«، در هنگام جشنواره ٢آندروس
. وي به شده استچيره  هامانيايب ياندازهبه همان و ايمان آورندگان  هانمازخوان

 يشهر ،واشينگتن دي سينكته واقعي پي برد. هم چنان كه در يك طور خطرناكي به 
زماني بسيار درازي است كه ، سمينويماين بخش را و  در آن جاست امخانهكه 
بيماري است كه از راه رابطه جنسي جابجا و  )HPV( ۴يانسان لوميپاپ روسيو ميدانيم

در زنان سبب سرطان دهانه رحم  توانديمخودش  يگونهو در بدترين  شدهمنتقل
 ياندهيازفبه تند و به طور  هاواكسناين روزها  -شود. واكسني در دسترس است 

ولي زنان را در برابر آن ايمن  كردهكه اين بيماري را درمان ن - كنديمگسترش پيدا 
. ولي چون اين واكسن مايه دل سردي رابطه جنسي پيش از زناشويي سازديم
آن مخالف  يريكارگبهنيروهايي در ميان مراجع هست كه از بنياد با  ،شودينم

هللا، از نگر اخالقي يا دانش، با پخش و شيوع سرطان رحم في سبيلهستند. پذيرش 
قرباني كردن زنان در مسلخ زيارتگاهي و سپس شكرگزاري خداوند براي دادن 

  شهوت و سپس محكوم كردن آن، تفاوتي ندارد. يتكانه
به دليل ويروس ايدز مرده يا  هاانساناز تعدادي در افريقا چه كه  ميدانينم

كه ، با اين آغاز شودمرگبار بيماري و مرحله كه گام خواهند مرد بسيار زود زماني 
جدا نموده و  رادچار بيماري  شاهكار بزرگ پژوهشي دانشيك، شخص با اين توانيم

                                                 
1. Design  
2. Lancelot Andrewes 
3. Black Death                                طاعون سياه يا طاعون خيارکی 
4. Human papillomavirus (HPV)   رطان پاپيلوم که برخی سبب زگيل و برخی سبب س یهاروسيواز  یادسته

تناسلی مردان  و آلتدهانه رحم، مقعد،   
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يا -باكرهكه داشتن رابطه جنسي با يك دوشيزه  ميدانينمديگر،  از سوي درمان كرد.
در واقع از واگير بيماري جلوگيري يا آن را  -»١شقه« پسندترمردمو عاميانه  به زبان

شكل و ريختي  به عنوانكاندوم،  كه به كار بستن ميدانيم. هم چنين برديماز ميان 
ردن گسترش براي محدود ك دست كم يك گونه از همكاري توانديماز پيشگيري 
در حال  داشتندباور  تمايل بهكه شايد نخستين مبلغان ديني  گونههمان ويروس باشد.

آورد مبلغان كه در برابر رهنيستم  ختهينا فرهبده و بستان با پزشكان جادوگر و 
 شوديم. ولي در حال بده و بستان با دولت بوش هستيم كه گمان كردنديممخالفت 

تا بودجه كمك  رديپذينمو  و جمهوري در سده بيست و يكم است دولتي سكوالر
نظيم خانواده اختصاص دهد. دست كم دو ت خيرخواهي و امور رايا بخارجي خود ر
پيرو در افريقا باور دارند كه درمان بسيار  هاونيليمبا  افتهيسازماندين بزرگ و 

كه بالي ايدز  دهنديمباور ديگري را پرورش  هانيدآميزتر از بيماري است. اين كفر
 .است - بازيجنسهمبه ويژه  -رافات جنسيدرباره انحبه صورتي يك خواست الهي 

را آنان  يسواديبكبره بسته  و گرده اين پشت ٢تيغ پرزور اوكاميك نيش كوچك 
 هاآنمگر آن كه بخت از ( شوندينمنه تنها دچار ايدز  : زنان هم جنس خواهشكنديم

و با تراوش خون يا سوزن زخمي شوند) بلكه در سنجش با ناهمجنس  هرو گرداند
مراجع ديني  آميزشي مصون تر هستند. ولي هنوز يهايماريب يهمهدر برابر  گرايي

 هاآنكاري، . با انجام چنين رنديپذينمرا  ٣خواهجنسحتا وجود زنان هملج كرده و 
  است.جدي براي بهداشت جامعه  يتهديد هانيدكه  دهنديمبيشتر نشان 

پنجاه و كمابيش با . به عنوان مردي پيش بكشمرا  فرضيپرسشي  خواهميم
كه  خواهميماز شما  .امكردهرا كشف  هاپسربچههفت سال سن مكيدن آلت جنسي 

 يهمهافسوس، ولي من  چنين كاري را براي خود تصور كنيد. يآورچندشبيزاري و 
و از ميان  يختنه مأمورهستم: يك  ۴توضيحات خويش را آماده دارم. من يك موهل

اين نوشته . استنوشته باستاني  كي هيپامن بر كار گاه. اعتبار ختنهپوست  يبرنده
                                                 
1. Cures  
2. Ockham's potent razor     نيرگزرا ب نيتردارند، ساده یکساني ینيبشيو پ فيکه توان توص هيدو نظر انيم  
3. Lesbian  
4. Mohel                                کردن را دارد ختنهدر دين يهود کسی که صالحيت  
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گاه را  ختنهرا در دست بگيرم، گرداگرد پوست  پسربچهفرمان داده كه آلت جنسي 
و  گاه ختنهي بچه به دهان، مكيدن پوست لت جنسبريده و اين كار را با بردن آ

همراه با آب دهان و خون به پايان برسانم. اين  شدهدهيبرسپس تف كردن پوست 
 يهاينگرانپريشاني و  يا يربهداشتيغيا براي سرشت رسم از سوي بيشتر يهوديان 

 ١مسيديخايادگراهاي نولي هنوز در اين ميان برخي از ب شدهگذاشتهكنار  آن مرتبط با
 .دارنددر اورشليم نيز  ٢پرستشگاه دوم به بازسازيكه اميد  اين شيوه رواج داشته

نيادي و غيرقابل شكستن با بخشي از پيمان ب ٣سورانختنه، مراسم باستاني هاآنبراي 
 پس از مراسم ختنه ميالدي) 2005( 1384سال در شهر نيويورك در  خدا است.

چند تا  دادهيمكه مراسم را انجام  ياسالهپنجاه و هفت  يكننده ختنهدريافتند كه 
 هاآندچار نموده و سبب مرگ دست كم دو تا از  ۴خال تناسليبچه كوچك را به تب
بايد به يك گردهمايي عمومي  يرويدادين شدن چن برمال شد. در شرايط عادي

. ولي كرديمكرده و شهردار آن را نكوهش  غدغناين مراسم را  تا هانجاميد يبهداشت
بيست و يكم، چنين رويدادي پيش  يسده يدههدر پايتخت جهان نوين، در نخستين 

هشدار و پزشك سرشناس يهودي شهردار گزارش  ۵نيامد. به جاي آن بلومبرگ
و به بخش اداري بهداشت خودش دستور  گذاشتهكنار را خطرناك بودن اين مراسم 

وي گفت، جستار  را به عقب بيندازند. بارهنيدراداده كه هر گونه حكم دادگاه 
ديني از ميان  يهامراسم يآزادانهاين است كه مطمئن باشيم كه انجام  سازسرنوشت

» ديني دبير«و  ، كاتوليك ليبرال۶فلز. در گفتگويي همگاني با پيتر استينرودينم
  به اين موضوع اشاره كردم.، من مزيتاوركيوين

                                                 
1. Hasidic                      به ميالدی در آلمان که رياضت و تصوف را  ١٣و  ١٢يهوديت حسيدی، جنبش دينی سده

آميخته بود هم  
2. Second Temple        دوم  دپرستشگاه نخست، همان معبد سليمان يا هيکل سليمان است که ويران گشت، معب
 معبدی است که در معبد صخره درست شده بود 
3. peri'ah metsitsah        شودیميهودی که درباره پسران هشت ساله و به دست موهل انجام  ختنهمراسم  
4. Genital herpes           ب انسانی است و يک گونه از آن سبب ت یزایماريبويروس هرپس سيمپلکس ويروس

شودیمخال دستگاه تناسلی شده و بسيار واگيردار بوده و از راه آب دهان آلوده منتقل   
5. Bloomberg                  ١٩٤٢ميشل بلومبرگ شهردار کنونی نيويورک (زاده(  
6. Peter Steinfels 
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كه  نيويورك رخ داد و انتخابات شهردارگزينش سال اين پيشامد در از اتفاق 
ن روند در . ولي ايدهديمخودبخود توضيحي بسياري درباره همزماني اين رويدادها 

و شهرهاي ديگر و همين طور در كشورهاي ديگر تكرار شد.  هاالتياو  هافرقهديگر 
و اسالمي در  ١روح گرايي يهامكتباز بزرگي و  يگسترده جهنمدر دختران جوان 

عمل كه  شوديمه دوخت هاآنشده و آلت تناسلي  ختنهافريقا، براي پرهيز از نزديكي 
با يك سنگ تيز و  هازمانبيشتر  و در برگرفتهرا  فرج و چوچوله يهالبدوختن 

شود باز و نبايد  شوديمانجام تا باالي شكاف مهبل با نخ محكمي  سپس با كوك زدن
روزنه كوچكي و از سر دلسوزي زيستي تنها مسائل  مگر با زور مرد در شب زفاف.

شود. بوي گند، درد، احساس حقارت،  خارجتا خون عادت ماهانه  شدهگذاشتهباز 
توان تصور فراتر از به آساني از هر چيزي ختنه  و و دوزدوخت بدبختي پيامد اين 

رفته و بدون چون و چرا به عفونت، نازايي، شرم و مرگ زنان و كودكان بسياري در 
 ياجامعههيچ كثيف الهي نبود، مقدس و اگر اين حكم . انجامديمزمان زاده شدن 

مقدس و دستور  اگر كسي با زنانش چنين كاري را انجام دهد. باز هم گذاشتينم
درباره  يكاركثافتالهي نبود، هيچ شهروندي نيويوركي نيز اجازه اجراي چنين 

را » دانش مسيحيت«. پدر و مادراني كه چرنديات به نام دادينمكودكان را 
پزشكي اضطراري درباره فرزندان خويش  يهامراقبتعدم انجام به متهم  اندرفتهيپذ

» ٢هوهيشاهدان «پدر و مادراني كه خويش را  .نديستن بوده ولي البته هميشه گناهكار
پدر و مادراني  .خون تزريق شودها آنكودكان  تا به دهندينم، اجازه كننديمتصور 

زرين  يهالوحهبه شماري چند از  ٣مردي به نام ژوزف اسميت كننديمكه تصور 
را به عقد » ۴مورمون«خويش و پيرو آيين زيرخاكي راهنمايي شده دختران نوجوان 

در نيز  پر سن و ساليك زن داراي حتا گاهي  عمو و برادر زن يا برادر شوهر دايي
 گذاشتن به تقليد از سن احترامدر ايران بنيادگراهاي شيعه شايد به دليل  .آورنديم

                                                 
1. Animist  
2. Jehovah's Witnesses      نزديک  ٢٠٠٧و در  برپاشدهمسيحيت بوده و در سده هفدهم ميالدی  یهااخهشيکی از
 به هفت ميليون پيرو داشته است
3. Joseph Smith     ) ١٨٤٤يک رهبر دينی امريکايی که جنبش قديسان آخر زمان يا مورمون را بر پا ساخت-
١٨٠٥(  

4. Mormon                         بزرگ جنبش دينی قديسان آخر زمان یهاشاخهيکی از  
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در . انددادهرا به نه سالگي كاهش » بله گفتن«محمد، سن » پيامبر» «زن«ترين جوان
 آورنديمهندو به همراه  يهابچهكه عروس  يزيانگرقتهندوستان، اگر جهيزيه 

 .شوديمزنده سوزانده عروس خيلي كم تشخيص داده شود، شالق خورده يا گاهي 
به تنهايي توطئه تا  ناچار گشته واتيكان و شبكه گسترده قلمروهاي اسقفي آن

 وبپذيرد در دهه گذشته يي را گراجنسهمو  تجاوز و شكنجه كودكان نيآفرجنجال
ران و افراد ساديستمي لواط كا كه نبودهواتيكان  تنها البته به هيچ رو به طور انحصاري

كليسايي به ديگر از قانون محفوظ نگه داشته شده و دوباره در ناحيه را  شدهشناخته
را براي  كسيهيچكه بوده كساني پر از و  گناهانيبپر از كار گماشته شده جايي كه 
ي كليساي و چرا چونيبو پيروي مريد  زمانييك كه  -دفاع ندارند. تنها در ايرلند

اندكي از كودكان مدارس بسيار كه شمار  شوديماكنون برآورد  -بودمقدس مادر 
  .انددهيند ١آزارديني 

در حفاظت و  ياژهيو نقش داراي ديگويمدين  اكنون با همه اين رويدادها
 ٣داستايوفسكي ٢برادران كارامازوفبازپرس ارشد در كتاب  .ستابودهكودكان  آموزش

در انجيل عيسا به ما  »رساند.واي بر كسي كه به كودكان آسيب مي«، ديگويم
بهتر است تا در حالي كه  زده باشدچنين گناهي دست به كه اگر كسي  ديگويم

شود. ولي هم در تئوري و هم در  انداختهبسته به دريا  شسنگ آسيابي به گردن
. رديگيمرا براي اهداف آزمودني خويش بكار  هادفاعو بي  گناهانيبعمل، دين 

بد يك مرد بالغ هوشيار يهودي گوشت  كه امكان دارد ياوهيشاجازه دهيد به هر 
اين كار كه جا دهد. (دست كم در نيويورك  رابيش را در دهان يك آلت يشدهدهيبر

فرج  يهالبچوچوله و  يبگذاريد تا زنان بدبخت به هر روش ممكنقانوني است.) 
را رها كرده ابراهيم  باري .بدگمان هستند را ببرند هايزنانگاين به كه  يادهيبالزنان 

در شنيده شده  ش به صداهايسرسپردگي خويش به خداوند و باوراعالم براي تا 
بگذاريد تا پدر و مادران شدني و ممكن  ايشيوهبه هر مغزش خودكشي كند. 

                                                 
1. Unmolested  
2. Brothers Karamazov            داستايوفسکی یهاکتاب نيتربناميکی از  
3. Dostoyevsky                         ١٨٢١-١٨٨١روسيه ( یبلندآوازهنويسنده(  
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شديد و افسردگي پرهيز كنند. به  هايدرد داشتنزمان در پرهيزكار از گرفتن دارو 
كه سوگند خورده  بگذاريد يك روحاني -نيستبراي شما كه خيالي  - هر صورت 
، ديكنيمد. به هر صورتي كه گمان وشبي بند و بار ب بازجنسهمند يك بدون زن بما

بيرون كند كسي را كه هر روز  توانديمبگذاريد تا انجمني كه باور دارد شيطان را 
را در هر هفته برگزيده و آن اندازه تازيانه بزند تا اين خانم يا  روديمبيشتر در گناه 

آقاي گناهكار خون باال بياورد. به هر صورتي بگذاريد تا كساني كه به آفرينش باور 
خوراك خوردن در نيم روز، به شاگردان خود آموزش دهند. ولي  دارند در هنگام

ترين بيگاري كشيدن از كودكي مظلوم براي چنين كاري چيزي است كه حتا جانفشان
  آن را هم چون يك گناه توصيف كند. بايدنيز سكوالر 
خودم را چون يك الگوي اخالقي معرفي كنم و اگر چنين كنم بي  خواهمينم

كه به كودكي تجاوز كرده يا شكنجه داده  دميشيانديمت ولي اگر درنگ خواهم باخ
يا كودكي را هم چون برده جنسي يا  امكردهآميزشي  يهايماريبيا كودكي را دچار 

بوده  عمد ريغبه عمد بوده يا ناخواسته و ، خواه امفروختههر گونه ديگري از بردگي 
 كرده باشم ييهايكاركثافتچنين  قعاگر در وا خودكشي بينديشم.به  ستيبايباشد 

خوشامد بگويم. اين بيزاري در هر شخص تندرست و به مرگ با هر ريختي  ديبايم
اثبات كرده كه  هانيدچون  و نياز به انديشيدن ندارد.وجود داشته سالمي مادرزادي 

مراجع و هر چند كه شايد لنگه ندارد جستارهاي اخالقي و معنوي زير پا گذاشتن در 
را مطلق و جهاني به شمار آورند، گمان كنم سزاوار است تا  هاآندانشمندان اخالق 

و كليساها  هانيدبرسيم. نخست اين كه  نگرندهيآ يريگجهينتدست كم به سه 
آشكارتر از آن است كه آن را ناديده  صدايبواقعيت و اين  بوده هاانسانساخته 

از برآمده  تواندينممستقل از دين بوده و . دوم اخالق و معنويت سراسر گرفته شود
يك ادعاي چون براي باورها و آداب خودش  - هانيدآن باشد. سوم اين كه 

نه تنها اخالقي نيست، بلكه غيراخالقي نيز هست. جامعه  -داردالهي ويژه بخشودگي 
اين  كيفر ديده و بايد دهنديمستيزان نادان يا خشني كه كودكان خود را بد پرورش 
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تباهي و بيداد  مدعي آوردن هشدار ملكوتيقابل درك است. كساني كه  موضوع
  دارند. يتربزرگبسيار  خطرو  هستندشيطاني 
  
  

كساني است براي  يژهيو بيمارستان رواني يك بخش، در در شهر اورشليم
دچار بيماري  خوردهبيفر. اين بيماران دارندبراي خود و ديگران  رييچشمگكه خطر 

در پشت يك  هازمانبيشتر  هاآنهستند. هر چند كه ديوانگي » ١نشانگان اورشليم«
تا اين  دهيدآموزشپليس و افسران امنيتي ولي  پنهان استنقاب شاد گول زننده 

براي اين كه  نديآيمبه اين شهر مقدس  اين بيمارانبيماران را شناسايي كنند. 
ان مسيح يا ناجي معرفي كرده يا پايان زمان را جار بزنند. از خودشان را به عنو
رواني  يهااختاللو  هانيدپيوند ميان  »چند فرهنگي«و  آزادمنشديدگاه يك شخص 

هم بديهي و هم بسيار نگفتني است. اگر كسي كودكان خويش را به قتل برساند و 
، شايد او را به دليل را دادهچنين كاري  انجامسپس بگويد كه خدا به وي فرمان 

ولي با اين حال بايد زنداني گردد. اگر كسي در  به شمار نياوريمديوانگي گناهكار 
را داشته  امبرگونهيپو تجربه روياهاي  ديدهغاري زندگي كند و ادعا كند كه توهم 

بدون شوخي و با جديت دريابيم است شايد كاري به كار او نداشته مگر اين كه 
برگزيده . اگر كسي اعالم كند كه ببرد يلذت انتحاري گذاربمبكشيده تا با  يانقشه

و  كردههيته افزارجنگو  ٢پرزور يهايدنينوشبراي خودش انباري از خدا است و 
بي  ، محكم كردهپيرواندختران  برگزيده از ميانبا تعدد همسران پشت خويش را 

اگر اين چيزها زير چتر پشتيباني يك . ولي ميكنيماخم بيشتر از يك شك گرا گمان 
اين امور را از ما انتظار هست كه به طور ظاهري  انجام گيرد افتهيسازمان دين

نمونه و مثال بپردازيم بايد  نيتربرجستهتنها براي اين كه به  كنيم. يگذارارزش
اين سه دين يكتاپرستي ابراهيم را براي شنيدن مشتاقانه نداها و  يهمهبگويم كه 

                                                 
1. Jerusalem syndrome 
2. Kool-Aid      اين واژه برای فرقه پرستشگاه مردم در جميزتاون که همگی با خوردن زهر خودکشی کردن

کاربردبه  خوردیمپيوسته  هاهللاتيآزهری که  یهاجامو شايد بتوان درباره   کاررفتهبه   
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وار و سپس به همراه برداشتن اسحاق براي يك راهپيمايي طوالني و بيشتر ديوانه
 يهادستبازي كه سرانجام مايه بازايستادن  هوس كرده و سپسدلگير، ستايش 

  .آورنديمرا به عنوان رحمت الهي به شمار  هقاتل شد
با كاركرد يا ميان تندرستي تن و روان كه  شدهروشنبه خوبي امروزه 

اين اتفاقي باشد كه  توانديمجنسي پيوند استواري برقرار است. پس آيا  يهااختالل
براي جستارهاي  يگذارقانونكه تنها خودشان حق داشته  راادعا اين اديان  يهمه

و كافران  ديگرانبر خودشان،  هاآوردهايمان كه اساسي  يوهيش جنسي را دارند؟
نيازي نيست داشتن حق انحصاري در اين سياره است. هميشه ادعاي  ،كننديمتحميل 

(تنها به استثناي چند فرقه كه در واقع ا محارم زناي ب يمتا براي تحر هانيدبيشتر تا 
اين كار  .دكنيش همواره را بر خو چندانيرنج ) كنديماجازه داده يا آن را پشتيباني 

، تنفرآور بدون هيچ توضيح اضافي مانند آدم كشي و دزدي كمابيش هاانسانبراي 
 هانيدكه در  گونههماناز ترس و تحريم رابطه جنسي  ياست. ولي بررسي تاريخ

تنها به پيوندي بسيار آشفته ميان شهوت افراطي و سركوبي افراطي  شده مندقانون
و شرم  جنسي فرصتي براي تحريم، گناه يتكانهكمابيش هر  هانيد. در انجامدمي

براي : ١رمعموليغ، رابطه جنسي شده است. رابطه جنسي با دست، زبان، مقعدي
. حتا در امريكاي نوين و لذت گرا، تا ترسناكي غدغن آن آشكار شود يانمونهآوردني 

مستقيم كه تعريف كرده  كنشيي به عنوان را به طور قانون» ٢سدومي«چندين ايالت 
  .نباشد دمثليتولغير هم جنس براي چهره به چهره افراد 

» طراحي« ادعايضد  بربزرگي  و ايرادهاي رداين جستار خاستگاهي براي 
آشكار است كه  بخوانيم. يا غير هوشمند» هوشمند«خواه ما آن را طراحي  ،است
كه با رابطه جنسي تجربه بيندوزد. هم چنين آشكار  شدهيطراحانسان جوري  يگونه

است كه اين واقعيت به خوبي براي روحانيت شناخته شده است. زماني كه دكتر 
ساند، گروهي رانگليسي را به پايان  يهاواژه، نخستين فرهنگ واقعي ٣جانسون ساموئل

                                                 
1. Non—missionary position sex      مرد روی او  کهیدرحالروش متعارف تر زن خوابيده بر روی پشت

ديگویمغير از اين روش را  سندهينواست، در اين جا   
2. Sodomy          زيستگاه قوم لوط سدوم بوده                             
3. Dr. Samuel Johnson                     ) ١٧٠٩-١٧٨٤نويسنده و واژه دان انگليسی(  
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 يواژهوي ديدار كرده و چون هيچ تا با محترم خواستند و  سالكهناز بانوان 
وي نبوده به وي شادباش بگويند. پاسخي كه جانسون  يهاواژهناشايستي در فرهنگ 

سخني بود كه  -به آن نگاهي بيندازند هاخانمچيزي بود كه دوست داشت اين  -داد 
با درست  ارتدكس. يهوديان بودبايد  بارهنيدراگفتني  يهانكته يهمهنده ردربرگي

كه  كردهيمنزديكي داشته و زنان خويش را وادار دن يك سوراخ روي يك صفحه، كر
براي پاك شدن از عادت ماهانه طبق آيين به گرمابه بروند. مسلمانان زناكاران را در 

 يهانشانهزنان براي  بازرسي . مسيحيان، در زمانزننديمزيانه پيشگاه مردم تا
: ادامه دهم. نيازي نيست تا با اين روش ١افتاديمجادوگري آب از چاك دهانشان راه 
يا به سادگي  بسيار نيرومندي ديده يهانمونههر كسي كه اين كتاب را بخواند 

  در خواهد يافت. رامن  مورد نظرمعنايي 
را در اين  هانيدبودن  هاانسان يساختهانسان گونه و يك دليل قاطع براي 

با حس نرينه بودن نيز » انساني« يهاساخته هازمانيافت كه بيشتر  توانيمواقعيت 
دستور  -تلمود - كاركرد پيوسته  نيتريطوالندراز و همراه است. كتاب آسماني در 

شكر كند. (اين پرسش آفريدگار را هر روز چون زن نشده هوشمند  مريدكه  دهديم
 بردهو  بندهيك كه: چه كسي به غير از  شوديمبه پيش كشيده باز هم سمج 

گرفته رنج مشورت با او دون هموار ساختن بارباب كه شود شكرگزار تصميمي مي
كه مسيحيان از روي غرور آن را چنين  گونههمان؟) در كتاب عهد عتيق، است

رونوشت و از مرد مردان كه زن براي آسايش و استفاده  ديگويم، خواننديم
هم ترس خود را از زنان آشكار  ٢پولسامام در عهد جديد شده است.  يبرداريكپ

ديني، يك ترس  يهانوشته يهمهساخته و هم آنان را خوار دانسته است. در سراسر 
با اين و  انسان وجود داشته يگونهنيمي از  هم زمان گمراهيو  يناپاك دربارهسرشتين 

آن شدني كه پايداري در برابر انجام ندادن است گناهي  يوسوسهحال آميخته به 
ترس  باكره ويك شخص تواند فرقه هيستريك بكارت و ب هاگفتهاين  شايدنيست. 

                                                 
                     کردندیمچون با دست درون آلت زن را وارسی  .1
2. Saint Paul    هود، مسيحيت و اسالم همگی يک چم دارد و برای رنگ کردن مردم امام يا قديس يا حضرت در ي

حيت است پولس يکی از نخستين پيروان و پر نفوذترين پيروان در دين مسي دهندیمگوناگون به آن  یهاناماست که 
ميالدی)  ٥-٦٧(  
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پيدا شود ؟ هم چنين شايد كسي دهدتوان كاركردي زن را توضيح و  دمثليتولاز زن 
به وسواس فكري درباره ديني بدون اشاره ديگر  يهاستمجنسي و  يهاستمتا درباره 
دهد ولي آن شخص من نخواهم بود. زماني كه  اتيجنسي توضيح يرابطهپرهيز از 

جنسي و نويد  يرابطه پيرامون انيپايب يهاغدغن، به دليل خوانميممن قرآن 
اين  :رديگيم امخندهبراي هرزگي جاودان در زندگي پس از مرگ به آساني  نيدروغ

از  كهاست  يلذت بدون» كنيم كه خيالبياييد «كودكانه  ه بازيكار مانند نگريستن ب
- وار ديوانه آدم كشي .دهديمبه انسان دست در هنگام بازي  معصوم طفليتماشاي 

بر شايد با وسوسه سپتام 11 - ختم شدهوار ديوانهكشتارهاي گروهي به تكرار كه با 
مانند  هاآن بودندرباره باكره انديشيدن ژرف ولي  بودهچندين باكره در بر گرفتن 

 وحانيونمانند ر .سازديم ترآشفتهبسيار شان آدم را جهادگرهمتايان از ديگر  يبسيار
، افراد ياد شدهدادهآموزش در خانواده در نخستين روزهاي زندگي باستان، تعصب 

 تا نديآيمو بار باليده بدينسان و  بودهكه از مادر و خواهر خودشان بيزار  رنديگيم
. شته باشندطبيعي نيز با يك زن داگفتگويي نتوانند حتا  ،پيشكشكه طبيعي  يرابطه

را بر پايه تعريف، اين خودش يك بيماري است. مسيحيت نيز هم چنين رابطه جنسي 
هر آينه اين دين هرگز به هيچ رو  -آن را هديه دهددر بهشت رده تا سركوب ك

براي هشدار ولي در  -هرزگي را نداشته استپر از  بهشتيتوان به نمايش درآوردن 
رابطه جنسي بسيار گزاف ب ساديستي و جاويدان گمراه شدگان در راه و عذاكيفر 

و ديگر  ايشيوهبه همان بهشت هرزگي  يدهندهنشانگويي كرده كه كمابيش 
  .استمتفاوت 
  
  
مرد يا زني است كه زماني  خاطرات ادبيات نوين رشاخهيزاز  ييك
ست تا برخي هاندازه سكوالر  آناست. جهان نوين اكنون  دهيديمديني  يهاآموزش

انتظار گذاشته و  هاآنبر كه مسخره نمايند را از اين نويسندگان بكوشند تا آن چه 
 ياندازهبايد به  ييهاكتاب. به هر حال نويسنده براي نوشتن چنين باور كنند رفتهيم
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هيچ روش براي ر ببرد. ما بسنده بردبار باشد تا بتواند از اين تجربه جان سالم بد
و كيفر محكوم به بد  پنداريا  كنديماستمنا كور گفتن تنها آسيبي كه  يريگاندازه

خانواده خودش خواهند  دربرگيرنده اعضاين ديگر اديا پيروانيا  بودهجاودان عذابي 
 ميليون كودك رسيده هادهبه ، شوديمآميزشي  يهايماريببوسيدن مايه سوخت يا 

 الهيمجريان كه داشته باشيم يبي اميدي به سنجيدن آس ميتوانينمبلكه حتا  نداريم.
بر و تجاوز به ناموس و احساس حقارت در پيشگاه مردم  هاانهيتازبا  و همراهزور  با

 هيچگاههايي خوابيده كه در آرامگاه«كه  هاآن. برخي از اندكردهتحميل  هاخانواده
 يهاروضهولي كساني كه  كردهبراي جهان  سودمندي شايد كار» ١اشتهند يزاير

را  يشماريبو كساني كه دوران بچگي كودكان  خواندهيمبيزاري و ترس و گناه 
، دروغي خواننديمروضه  اشدربارهجهنمي كه ويران نموده بايد سپاسگزار باشند كه 

  .شوندينمفرستاده به آن جا و براي پوسيدن ديگر نابكارانه بوده  يهافيتحردر ميان 
  
  

و است  قبيله پرستي و ينژادپرست، هم خانواده و نابردباري يخرديبخشونت، 
زنان و  يركنندهيتحق آزاد، پرسش و پژوهشي داشته و دشمن تعصب ريشه در نادان

 ناچار با وجدان به معامله ستيباي افتهيسازمان يهانيدگر كودكان است: سركوب
با داشتن يك  ديگر بايد به كيفرخواست افزوده شود. ياتهامهنوز . ست بزندبزرگي د

. با نگرديمبخش ضروري در انديشه جمعي، دين براي نابود ساختن جهان به آينده 
پايان  راهبهچشماسي دين اين سخن نگرم اين نيست كه در يك حس ناب معادشن

به طور ا است كه دين آشكارا ي منظورم بيشتر اينبلكه ». به آينده مي نگرد«جهان 
نصفه و  به دليل آگاهيايد ش. را داردپايان جهان فرارسيدن آرزو  و ضمني پنهاني

 به دليل و شايد يبدون پشتيباني دين يهااستدالل نبودن متقاعدكنندهنيمه از 
هرگز از جار  هانيد خود، زودگذرآزمندي انباشتگي ثروت و قدرت  دلواپسي براي

شعارهاي ديني اين  قيامت دست برنخواهد داشت.و روز حق بر باطل پيروزي زدن 

                                                 
1. George Eliot                          از شاعر انگليسی جورج اليوت جامعبخشی از يک  
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حتا از زماني كه نخستين جادوگران اند بوده و خواهد مهميشگي  ياستعارهيك 
كرده و  ينيبشيپها را گرفتگرفت يا خورشيدها توانستند نخستين ماهپزشك و شمن

كار  به ي آسماني را براي ترساندن مردم ناداناين دانش نصفه و نيمه درباره پيكرها
كه  بيرون كشيده شده امام پولس يهارساله يالالبهاين جستارها از  .گرفته شد

براي انسان  دنيرسدر حال به پايان و اميد داشته كه زمان  دهيشيانديمبدون شك 
يك نوشته دست كم كه  كتاب مكاشفاتتصوير شده در هان تخيلي ج اگر چه ،است

جزيره  در ١حناامام يو به اصطالحيعني يك انسان الهي به دست  ينشدنفراموش
 ٣رها شده پسندمردمعاميانه بسيار  يهاداستانسري  مانند شدهنوشته ٢يوناني پتمس

 ليو» نوشته شده« ۵جنكنيس بروس و جري ۴بدست تيم الهايه در ظاهركه  است
توليد  دو اورانگوتان در يك ويرايش گر متن رها كردن هكهن ترفندبا مكاشفات گويا 

  :شده
  
در آن ناحيه گرد آمده و از  پرنده هاونيليم، شديمخون افزوده  
جشني بر پا ساختند. . . خمره شراب سازي در بيرون شهر  هاماندهيباق

كيلومتر خون تا  320به  كينزد ن خون بيرون زد وو از آ لگدكوب شد
  .ديرسيمزير لگام اسب 

  
آراسته  قولنقلاز  ينشاننيم است كه با  ۶اختالل شيدايينابي از اين نشانه 

 آورتأسف يكمتر شدتبه هر چند  به صورت بازتاب و انعكاسي بيشتر شده است.
كشمكش سرود « ٧در سرود روحاني جوليا وارد هو توانيمرا  قولنقلاين ، است

باز و  بودهدرباره همان دستگاه شراب سازي  يح و بسطكه شر» ٨روحاني جمهوري
                                                 
1. Saint John 
2. Patmos 
3. Left Behind 
4. Tim LaHaye 
5. Jerry B. Jenkins 
6. Manic relish 
7. Julia Ward Howe                        ١٨١٩-١٩١٠بردگی امريکايی ( یالقا و هوادارشاعر، فعال اجتماعی(  
8. Battle Hymn of the Republic 
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 ياهستهستين بمب نخهنگام تماشاي انفجار  ١در غرولند رابرت اوپنهايمر توانيمهم 
در حال  و خويش را هبه خود آمد يناگهان شنيد، هنگامي كه ٢مكزيونيو در آلماگردو

». هانابودگر جهانمن مرگ شده ام، : «ابدييم ٣ودا جيتاهندو بهاگر يحماسه خواندن
 ي، خودخواهگرويران، نابكارانهبسيار ميان باورهاي ديني و ويژگي  پيوندهاييكي از 

خرابي و ويراني و از ميان  دنيد شدهسركوب يهاخواستهزمان بچگي گونه انسان 
» شادماني گناهكارانه«بد خلقي با دو گونه ديگر از اين نياز به  بردن هر چيزي است.

 آننخست، مرگ خود  .شوديم، جفت ۴شلدونفردو، نديگويم هاآلمانكه  گونههمانيا 
تاوان و يا  جبران شدهشايد  -يا با نابود شدن كامل ديگران شود  ملغيشخص 

 وجود داشته باشدهميشه اميدي خودخواهانه  توانديمدوم،  .شود خسارت آن داده
نابودگر براي با خوشنودي  ردهبه طور شخصي كوتاهي ككه  خواهد بودكه يكي 

ري را تبختبد افرادو از جايگاهي امن رنج كشيدن  آغوش خويش را گشوده جمعي
دشواري چون كه  ر مذهب مسيحيت بودپدچندين يكي از  ترتوليان تماشا نمايد.

شايد آن اندازه باهوش بود كه در  را دريافتبراي بهشت  ياكنندهقانع آوردندليل 
يكي از باالترين  كه نويد دادو  برآمدهويژگي مشترك عمومي  نيترنييپاپي 
دوزخيان  يانيپايبدقيق شكنجه  تماشاي توانديمزندگي پس از مرگ  يهايخوش
به ويژگي انسان ساخت اين كه  مگرگفته  يدرستبه اين  سخن توانستهينماو  باشد.
  .آگاه بوده باشد دين

دانش بسيار  يهاافتهيچنين است، در همه موارد كه هميشه  گونههمان
 شدهگرفتهبه كار الهي است. تاريخ كيهان، اگر ما واژه  يهاپرخاشتر از زيانگشگفت

سراسر داراي معنايي باشد، نزديك به دوازده ميليارد سال پيش آغاز شده » زمان«
 اسقف يبچگانهبه محاسبات ، بگيريمرا نادرست به كار » زمان«است. (اگر ما واژه 

حواستان  -كرد كه زمين  هكه محاسب ميرسيم ۶جميز اوشر ۵آرماك و مشهوراعظم 
                                                 
1. Robert Oppenheimer 
2. Alamagordo, New Mexico 
3. Bhagavad Gita 
4. Schadenfreude خوشحالی از بدبختی ديگران                          
5. Armagh                                        بزرگی در شمال ايرلند گاهسکونت  
6. James Ussher 
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پيش از ميالد در ساعت  4004اكتبر،  22در شنبه  - نه كيهان» زمين«هست كه تنها 
، يكي از ١پا به جهان گذاشته است. ويليام جنيگز بريان شش پسين يا بعدازظهر

حزب دمكرات براي رياست نامزد  باردو كه  آمريكايياي پيشين امور خارجي روز
را اين تاريخ سوم سده بيستم،  يدههشده، در هنگام شهادت در دادگاه در جمهوري 

سرنوشت يكي - چرخنديمكه گرد آن  ييهاارهيسكرد.) سن درست خورشيد و  تأييد
شايد چهار  - ديگر بدون حيات باشد هاارهيسچنين بوده كه پناهگاه زندگي و  هاآناز 

ميكروسكوپي . اين سامانه داردبازبيني جا براي  وليو نيم ميليارد سال باشد 
را شايد و خطرناك دست كم، اين مسير آتشين  ،به احتمال بسيار ويژهخورشيدي 

اميد به زندگي براي خورشيد ما براي پنج  :دهدچهار و نيم ميليارد سال ديگر ادامه 
در ميليارد سال ديگر به درازا خواهد كشيد. بگذريم، در سالنامه خود عالمت بزنيد. 

غول «يك به شدت جهش يافته و خورشيد ديگر  هاونيليمآن هنگام، خورشيد مانند 
ر شده و هزمين روي درياهاي  يهاآبجوشيدن  سبب كه شوديم بادكرده» سرخ

از سوي  يارندهيگپيامبري يا الهام هيچ . كردنابود خواهد را ونه ريختي از زندگي گ
به و غير قابل برگشت  زيانگشگفتدت از اين دم به ش يتصويرخدا هيچ توضيحي يا 

كمي دليلي  زيانگرقت يخودخواه با حسكسي شايد دست كم  .دست نداده است
: در برآورد كنوني زيست كره به احتمال از دچار شدن به اين بال ندارد يدنبراي ترس
نابود خواهد گشت.  حرارتگرما و بالياي از  يترآهستهو ديگري  يهاگونهبسيار با 

ما  نيبخوشيار سكارشناسان ب يهادگاهيدبر پايه  و به عنوان يك گونه در روي زمين
  .ديگر پيش رو نخواهيم داشت يشناسنيزمبيش چند دوران 

احترام بگذارد  احساس پستي و بدگماني بايد به كساني پس يك شخص با چه
به ويژه طبق -و ديگران را  زدهگولو خود را  نداشتهكه حس و حال صبر كردن را 

با  چونه دپيامبران ترسان ييهاييگوشيپترسناك  يهاتوهمبا  - راكودكان  معمول
آغاز براي ما را  گوياكه  شوديمپيگيري  كسياز سوي  يسختو قضاوت بسيار داوري 

كف به دهان مداحان اكنون شايد بتوانيم به  .داده استرهايي جا  رقابليغ تنگناييدر 

                                                 
1. William Jennings Bryan 
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براي سرافكنده ساختن آتشين  يجهنم و دوزخ بخنديم، كساني كه شور يآورده
ند ولي اين پديده با پيوند ميان دارآتش عذاب جاودان از  بدتصاوير  با انجوان

در ريخت و  دركرده يا وام بگيدودر از جهان دانش  توانديمو آن چه  دينيباورهاي 
پرفسور پرويز  يهانوشته. در زير شوديمبسيار بدتري دوباره پديدار  يهاشكل

پاكستان  ٢آباداسالمو فيزيك ذرات دانشگاه  ياهسته، پرفسور برجسته ١بودبهايي
يكي از  -آمده استكشور او بر آن چيره شده  برترسناكي كه  يهاشهيانددرباره 

  را با دين تعريف كرد: يشنخستين كشورهاي جهان كه مليت خو
  
  

پاكستان، رييس  ايهسته يهاشيآزما در يك گفتگوي عمومي در آستانه
ما مي توانيم ضربه نخست و «گفت:  ٣بك مياسلژنرال ميرزا پيشين ارتش پاكستان 

او را در جا خشك كرد.  ايهستهدورنماي جنگ » دومين و حتا سومين را بزنيم.
بميريد.  ايهستهخيابان شما كشته شويد، يا در جنگي شايد در گذر از «گفت، 

هندوستان و پاكستان جوامعي بسيار سنتي » . . . بهرحال، سرانجام روزي خواهيد مرد.
خواستار كنار كشيدن و تسليم شدن  هاآنه ساختارهاي باورهاي بنيادگرا در ك هستند

به وسيله سرنوشت ما درباره تعيين است. باور تقديرگراي هندو  تربزرگبه نيروهاي 
تا  بي گمان قسمتاسالمي درباره  هايباورهم ارز آن در يا  ستارگان باالي سر

  است.و مشكالت دشواري اين  دليل يااندازه
  
  

مخالف باشم او كسي بود بودبهايي  ،دالوربه راستي  پرفسوراين من نبايد با 
كرد و با اين واقعيت هشدار داد كه چندين هوادار پنهاني بن الدن در ميان كه كمك 

و هم چنين كسي بود كه  وجود داشتهپاكستان  ايهسته يبرنامهسامانه اداري 

                                                 
1. Professor Pervez Hoodbhoy 
2. University of Islamabad 
3. Mirza Aslam Beg 
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و اميد داشت تا نيروي  هبود دستگاهآن كه در را آشكار ساخت نامتمدني تعصب 
. در جهان وي، رديكار گرا براي آماج نظامي به  بيابان يهاطانيشيا  ١هاجن ياافسانه

نيز هم » مسيحي- يهودي«دشمنان بيشتر مسلمانان و هندوها هستند. ولي در جهان 
با ابرهاي قارچي  شدهآراستهروياي چنين كساني هستند كه درباره جنگ پاياني و 

ناگوار و به طور پنهاني مرگبار است سياه،  طنزيهاي زيبايي دارند. يبافاليخشكل، 
پژوهشي آزاد آن بايد توانايي  يهاروشبيزاري از دانش و  نيترشيب باكه كساني 

خود به  گونهپيشرفته آن را براي روياهاي بيمار يهافرآوردهدزدي از آن را داشته و 
  كار گيرند.

همانند با آن پنهاني در همه ما كمابيش شايد آرزوي مرگ، يا چيزي كه 
فرهيخته  ، بسياري از مردمان2000به  1999باشد. در تحويل سال وجود داشته 

و نوشتند.  گفتهو بالياي  هايبدبختشماري از امكان رخ دادن درباره بزرگي  چرنديات
دوران باستان نبود: هر آينه اندكي  ٢عددي نيبطالعاز بهتر  هانوشتهاين سخنان و 

و حتا استوارترين  نها يك شماره در سالنامه مسيحيت بودهت 2000 چونبود نيز بدتر 
 ،هرگز زاده شدهنامي انجيل اكنون پذيرفته كه اگر عيسا  يهاداستانهوادار 
اين فرصت طاليي چيزي بيش از  .باشدميالدي  4سال در بايد دست كم  شزادروز

و ارزان كه در جستجوي هيجان غير واقعي نبود  يخردانيببراي  شمار لومتريكيك 
به اين كه اميد با و  را شرعي ساخته ييهاتكانه چنين. ولي دين پايان زودرس بودند

حق داوري را در  كنديمبگيرد ادعا  اريدر اختكودكان را در آغاز زندگي دربست 
مرگ و  يهافرقهكه وجود ندارد هيچ شكي  پايان زندگي هر كسي در دست دارد.

و رويداد ديدن  پنهاني براي يپافشاري بر پيشگويي قيامت، برخاسته از خواهش
 ايمان قلبي را تهديد يهاهيپاكه هميشه است گذاشتن پاياني بر دلهره و شكي 

دوقلو  يهابرجيا  خروشديم يسوناميا  كوبديم، لرزهنيزم. هنگامي كه كنديم
. شادمان حس كنيدببينيد يا افراد با ايمان را خشنودي پنهاني  ديتوانيم، گدازنديم

اين آن چيزي كه رخ  بفرماييد، زماني كه به ما گوش نمي دهيد: «آورنديبرمفرياد 
                                                 
1. Djinns  
2. Numerology                         تفسير اعداد بر پايه حروف که در طالع بينی به کار می رود 
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 هاآنبا پوزخندي رياكارانه پيشنهاد رستگاري داده كه بهترين بخشش !» مي دهد
تهديد ابرو در هم كشيده  ينشانهبه ، شوديمنبوده و زماني كه در اين باره پرسش 

كنيد؟ باشه، در اين حالت ما به، خوب پس پيشنهاد بهشت ما را رد مي«كه به معني، 
  چه عشقي! چه غم خواري! »ايم.براي شما تدارك ديدهسرنوشت ديگري 

هزاره روزگار  يهافرقهعنصر آرزوي نابودي را بدون پوشش مبدل، در 
از » نجات يافتگان«با جار زدن اين كه شمار  هافرقهاين  ديد، توانيمنيز خودمان 

 ييگراپوچبه خودپرستي خويش و هم چنين  خواهد بودچند تا آخر بالي آسماني 
بيشتر  ياندازهتندرو كمابيش هم  يهاپروتستاندر اين جا  .اندكردهخودشان خيانت 

) يالديم 1844خورشيدي ( 1203سال در اشتباه هستند. در  هيستريكمسلمانان 
اين رويداد از سوي  رخ داد. آمريكاييديني » هايتجديد حيات« نيتربزرگيكي از 

آقاي ميلر انبوهي از  .شديمرهبري  ١كم سواد ديوانه به نام جورج ميلرمردك يك 
امريكا گرد آورد كه با زودباوري (دارايي خويش را ارزان  يهاكوهمردم را در باالي 

. رسديماكتبر همان سال به پايان  22فروخته) و قانع شده بودند كه جهان در روز 
يا روي بام  -؟داشته باشد توانستهيم فرقيچه  -بلند  يهانيزمخودشان را به  هاآن

گفته ميلر  دخود رسانده بودند. زماني كه اين رويداد واپسين رخ ندا يهاخرابهخانه 
در  »بزرگ.نااميدي «پس از آن بسيار الهام انگيز است. سخنان اين بود، او گفت، 

، ٣زمين بزرگ شادروان، نويسنده كتاب پرفروش ٢زمان خود ما، آقاي هال ليندسي
 كارانمحافظهچيزي كه از سوي  نابودي را آشكار ساخته است.همان تشنگي براي 

در تلويزيون داشت،  مؤدبانه يامصاحبهو  شدهگرفتهبسيار تحويل  آمريكاييارشد 
يك دوره هفت ساله از جنگ و آغاز  -» بدبختي بزرگ«آقاي ليندسي تاريخ قطعي 

روز خود  بايد رويدادپس از آن اين تعيين نمود. ) يالديم 1988( 1367را  -وحشت
. آقاي ليندسي ديانجاميم ميالدي) 1995( 1374) در »بدبختي بزرگ«قيامت (پايان 

                                                 
1. George Miller 
2. Hal Lindsey                         ١٩٢٩و نويسنده مسيحی امريکايی (زاده  خوانروضه(  
3. The Late Great Planet Earth 
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پيروان وي پيوسته از احساس بدون چون و چرا شايد يك كالهبردار باشد ولي 
  رد.سرخوردگي رنج خواهند ب

و  وجود داشته ١بهر حال، پادتن سرنوشت گرايي و خودكشي و مازوخيسم
 ٢هاي. داستان سرشناسي از پيوريتندرست به طور سرشتين در گونه ما وجود دارد

در زمان نشست پارلمان  .نقل شده استپاياني سده هجدهم  يهاسالماساچوستي در 
-روز ناگهان سياه و گرفته شد. سيماي تهديدانگيز آن  يانهيمايالتي، آسمان در 

كه در  ينامشخصرا قانع ساخت كه رويدادي بسياري از نمايندگان  -تاريكي در ظهر
ملغي داد. نمايندگان خواستار شدند كه نشست را  خواهدانديشه دارند به زودي رخ 

خونسردي  كه ٣دونپورت آبراهام. سخنگوي انجمن، و براي مردن به خانه بروند كرده
عالي جنابان، شايد روز قيامت هم اكنون باشد يا «بود گفت،  نگه داشتهو وقار خود را 

نباشد. اگر نيست، هيچ سببي براي نواختن زنگ خطر و گريه و زاري نيست. اگر روز 
در حال انجام وظيفه ديده شوم. پس من به  قيامت شده بهر حال من مي خواهم كه

روز خرافاتي كه  و هاتيمحدود يهمهبا » روم.سوي شمعداني كه آورده شده مي
انجام دهد. به همين خاطر  توانديمدونپورت  دارد اين بهترين كاري است كه آقاي

  .كنميممن كار او را تشويق 

                                                 
1. Masochism                   بدست آوردن لذت جنسی از راه درد 
2. Puritan                         اور نيايش بانگليسی در سده شانزدهم، به سادگی  یهاپروتستانيک گروه بزرگ از

کردندیمداشتند و از کليسای انگليس انتقاد   
3. Abraham Davenport        ١٧١٥-١٧٨٩در زمان انقالب امريکا ( يیکايآمرسياستمدار(  



 

  پنجبخش 

  
 

دروغين ادعاهاي متافيزيكي 
  نيد

  
  
  
  

  
  من آدم يك كتاب هستم.

  توماس آكويناس-  
  ما در راه خدا خرد و عقل را قرباني كرديم

  ايگناتيوس لويوال-
 ديآيبرنمكاري از دستش هيچ  وشيطان است  صفتخرد معشوقه روسپي

  .خدا خواستو  هاگفتهبه  يرسانبيآسو  ييگودروغمگر 
  مارتين لوتر -
  دانميمبه باال به ستارگان بنگر، به خوبي 

  .، به جهنم رفتن من استهاآن دلواپسيكه همه 
  » ترينداشتنيدوست«ي آودن، در چامهستن هوگو يو-

  
  

يا  ١آكويناس رگذاريتأثم كه هرگز نبايد دوباره با باورهاي پيش از اين نوشت
در  گرامطلق يهافرقهباور كوركورانه هزاره يا  در برابرتضادي  به عنوان( ٢ابن ميمون

                                                 
1. AQUINAS            )  ميالدی)١٢٢٥-١٢٧٤حضرت توماس آکويناس، فيلسوف مسيحی  
2. Maimonides      ميالدی) ١١٣٥- ١٢٠٤اسپانيايی (اسالمی -يکی فيلسوف يهودی  
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داريم)، رويارويي كرد. اين را  هاآناز  كرانبيكه گويا منبع نامحدود و زمانه اين 
از آن دست - گونهاين  از يديعقااصول من بر پايه يك دليل ساده بود.  يگفته

 - نددر برابر خرد ايستادگي ككوتاهي براي زماني حتا بتواند باورها كه دست كم 
 خداپرستاندين ( گذارانانيبننخستين  نيست. ريپذامكانو شدني  اآشكاراكنون 

 يهاترسو  هاينادان) در دوران هنبوددر كار كه هيچ مادري  اطمينان كامل دارند
كساني را كه  خودش، ١نيداللة الحائر. ابن ميمون در كتاب اندكردهيمبزرگ زندگي 

و » هاترك: «شته را نياوردهندابراي راهنمايي شدن هيچ كوششي نگر او ارزش  از
 »است.خرد بيها مانند سرشت حيوانات سرشت آن«كه  نينشكوچسياهان و مردم 

در هر دانه داشته و قانع شده كه  ياستارهطالع بيني  به مهينباوري نصفه و آكويناس 
و كامل به طور  يانسان بذر )ميشناسيمآن گونه كه ما اين واژه را نه (البته اسپرم 

 رامونيپ ريدلگو  خردانهيب يهاگفتهاين هر كسي بايد از . وجود داردريخت يافته 
اگر اين چرنديات پيش از  غصه بخورد هر چندو فقط تنها خودداري از رابطه جنسي 

 پردازاليخيك  ٢آگوستين .ميداديمرا ترويج  هاآنبايد  ديبود شا شدهگفتهزمان آن 
: او باوري استوار داشت دانستيمكه زمين را كانون جهان بوده  نادانو خودپسند 

و به  را مهم به شمار آوردهگالبي  تياهميدرخت بچند از وي ناچيز كه خدا دزدي 
كه خورشيد گرد زمين  -٣مانند نفس گرايي ياز راه - طور كامل قانع شده بود 

كودكان بدون درباره  رحمانهيبوار و نهيواد پندار يسازندهوي هم چنين  .چرخديم
زماني كه  . تاشونديمفرستاده » برزخ«به ها است و معتقد بوده كه آنغسل تعميد 

 .از آن انجام گرفت كنونيدر زمان  دينتعارفي از سوي پر و  با رو در واسيبازبيني 
بر دوش  هاسالبيمارگونه در گذر اين » انگاره«بار اندوهي كه اين  توانديمچه كسي 

و  ديترسيماز شياطين  ۴لوتر پدر و مادر كاتوليك گذاشته را حدس بزند؟ هاونيليم
 شوديمباور داشت كه بيمارهاي رواني كار شيطان است. از سوي پيروان محمد ادعا 

                                                 
1. Guide to the Perplexed  ( نيداللة الحائر  اين کتاب را ابن ميمون با زبان عربی نوشته (
2. Augustine   ) ميالدی) ٣٥٤ - ٤٣٠امام يا قديس مسيحی ويکی از بزرگترين فيلسوف آغازين مسيحيت الجزايری  
3. Solipsism    چيز مگر انديشه خود فرد وجود ندارد انديشه فلسفی که می گويد هيچ  
4. LUTHER         ) ١٤٨٣-١٥٤٦مارتين لوتر يک روحانی و الهيات دان آلمانی و فرد برجسته در پروتستان 
 ميالدی)
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عيسا  نيزيا ارواح بدسگال است همين طور  ١اجنهكه بيابان پر از  دهيشيانديمكه او 
  داشته است. ييهاشهياندچنين 

برخاسته از دوران پيش از تاريخ  هانيدبگويد.  با زبان سادهرا  هانيايكي بايد 
، كسي كه به اين نتيجه رسيد سنگگران ٢حتا دموكريت- يكسچيهو هست  هاانسان

دين  ندارد. اي آنتصوري از رخ داده نيتركوچك -شدهساختهكه هر چيزي از اتم 
بوده ها انسانو ترسناك دوران شيرخوارگي گونه ما  خراشدلبرخاسته از فريادهاي 

گريزناپذير دانستن (هم چنين آسايش،  يخواستهو كوششي بچگانه براي رسيدن به 
كودك من درباره  نيتردانشكم حتا امنيت و ديگر نيازهاي كودكانه) است. امروزه 

و كسي شايد دوست داشته باشد  دانديماديان  گذارانانيبنطبيعت بسيار بيشتر  نظم
كه اين  -كردني نيست اثباتيك بستگي سراسر  پيوندهر چند اين  -تا گمان كند

خود به جهنم  يبه فرستادن همتايان انسانچنداني دلبستگي  هاآندليلي است كه گويا 
  ندارند.

براي آشتي دادن دين و دانش و منطق به شكست انجاميده و  هاكوششهمه 
براي نمونه درباره چند ريشخندآميز است.  هاكوششه همين داليل اين درست ب

انديشه  يگستردگ خواهديمكه  شوميم آگاه تيحيمسهمايش يكپارچگي جهاني 
. ولي كنديمرا براي همراهي دعوت  دانكيزيفو چند  گذاشتهخويش را به نمايش 

نخستين ترسي از  هاانساناگر كه  - آورميمبه ياد  دانميمرا ناچار آن چه سپس به 
به ديگر  يهادهيپدنظم رفتاري و  بيماري، گرفتگي خورشيد و ماه كي،آب و هوا، تاري

چنين ديني  توانستيمبه طور كلي  نداشتنددر شرايط امروزي  ينيبشيپآساني قابل 
(خمس، زكات،  عشريه براي نپرداختناگر انسان از سوي ديگر . وجود نداشته باشد

سبب ترسناك نبود  يهاشكنجهديگر دلواپس كيفر شدن با  يهااتيمالسهم امام) و 
  .شدينمدين  انگل وارنيرومند شدن ساختارهاي پيچيده و 

از  ييهادرجهيا به  دارنيد يافرادنيز كه گاهي دانشمندان اين درست است 
. جناب ايزاك نيوتون براي نمونه روح گرا و كيمياگر از آن هستندخرافاتي باورهاي 

                                                 
1. Djinns  
2. Democritus       ) پيش از ميالد) ٤٦٠-٣٧٠يکی از فيلسوفان پيش از سقراطی يونان  
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سپس شيفته نظريه  بوده وي مرتد گراندانميك  ١بود. فرد هويل دارخندهجورهاي 
دانشگاه  يشناسستاره، را ساخت» ٣بيگ بنگ«كه واژه هنگامي گشته البته » ٢طراحي«

كوشيد تا سرانجام بازي رسيد كه پايه از خلبه اين  هويلراستي ( .كمبريج بود
. اين كار يكي از آن وني خاستگاه جهان را رد كندكنپذيرفته شده  يانگاره

حزب محافظه «به آن گفت، تف سر باال، چون مانند  شوديماست كه  ييهاهجونامه
كه سازگار گشته به دست كساني » هوادار حق راي زنان«و » امپرسيونيست«و » كار

براي و زماني كه  ي بودهايمانشخص با ان هاوكينگ استف آن را مديريت كرده بودند.)
از  شدهثبتاسناد خواستار ديدن  رم دعوت شد دوم بهان پل با مرحوم جديدار 
آگاه شدن از «بدون شرمساري بخت فيزيك را  سوي ديگر . ازگاليله شد يمحاكمه

به نگر  زيانسراسر بدون  ياهيكناخواند و اكنون اين سخن هم چون » انديشه خدا
. ۵فقط خدا مي داند« ،ميگويميا من  خوانديم ۴، درست مانند آن كه بيچ بويزرسديم
 ..«  

 ما را از خاستگاه گونه خودمان يهادانستهپيش از آن كه چارلز داروين 
همين كار را درباره آغاز  نينشتياهم ريزد و آلبرت به  سراسر و به طور اساسي

 داشتندديدگاهي  هادانياضيركيهان انجام دهد بسياري از دانشمندان و فيلسوفان و 
 دييتأرا » ۶خداانگاري«از  يانسخهكه شايد بتوان آن را ديدگاه متعارف ناميد و 

كه انگار ترتيب و قابليت بدين گونه بود انگاري -اين نسخه خدا دگاهي. دكردنديم
رخ دادهاي جهان جوري است كه بر وجود يك طراح داللت دارد هر چند  ينيبشيپ

داشته باشد. اين  هاانساندر امور  ايبرجستهنقش  هيچاين طراح الزم نيست كه 
منطقي و خردمندانه بود و به ويژه در ميان روشن  يودش سازشزمان خ درسازش 

، مانند بنجامين فرانكلين و توماس جفرسون پر نفوذ بود. اينيرجيوفيالدلفيا و  شانياند

                                                 
1. Fred Hoyle 
2. Design                      طراحی يا خواست خدا 
3. Big bang                   مهبانگ 
4. Beach Boys    يک گروه راک امريکايی          
5. God only knows     پر شده دارای هشت آهنگ است و آهنگساز و  ١٩٦٦يکی از آهنگ های گروه باال که در
 تهيه کننده آن برايان ويلسون است
6. Deism  
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 يهاارزشبراي بها دادن به براي انتقاد به دست آورده و آن را  جدياين دو فرصتي 
ارج امريكا  متحدهاياالتدر اصول بنيادي را  هاآن گرفته وبه كار  يشياندروشن

  گذاشته و مقدس ساختند.
مانند  شخص يبچگگفته هنگام با اين همه امام پولس در سخني به يادماندني 

ي، چيزهاي بچگانه را كنار ردمزمان در . ولي شديانديمو  گفتهسخن  هابچه
كه انسان يادگيرنده ميان لحظه وجود ندارد دقيق آن به طور . احتمال يافتن گذارديم

طوالني ديگر شير و خط نكرد يا دست از و گزينش آفريدگار و فرآيند پيچيده 
ولي اين  برداشتناهمسان و متفاوت » يهاانگار- خدا«كوشش براي جدا ساختن 

(چارلز  و آغاز سده نوزدهم كمي باليده گشت. هجدهم يسده هادههانسان در گذر 
زاده شده، درست در همان روزي كه ميالدي)  1809خورشيدي ( 1188داروين در 

اثبات كرد كه  هاآنلينكلن زاده شد و هيچ شكي نيست كه كدام يك از  آبراهام
اگر كسي ناچار باشد از خريت اسقف اعظم اوشر  ست.)ي هتربزرگ» يرهاننده«

اين سكه تصوري گرفتن  آرام يبرابه تاريخ دقيقي و بكوشد تا  كرده يالگوبردار
با براي ديدار ١الپالس مونيس ريپاست كه  يالحظهو  آن تاريخ دقيق، آن دمبرسد 

  دعوت شد. ٢ناپلئون بناپارت
را  فرانسوي بود كه كار نيوتون) يك دانشمند برجسته 1749-1827الپالس (

 وخورشيدي  يسامانه يهاكنش يچگونگحسابان  يك پله پيش برده و با رياضي
. هنگامي كه سرانجام او توجه را نشان داد خألدر اين پيكرها بساماني و نظم گردشي 

برد انديشه فروپاشي گرانشي و انفجار از  هايسحابخويش را به سوي ستارگان و 
. ميادهينام» ٣هچالسياه« يزدگشتابيهي شمرد، يا آن چه كه ما اكنون با درون را بد

را  اين موضوعات يهمه، چهارچوب ۴مكانيك پيكرهاي آسمانيدر كتاب پنج جلدي 
 از با ديدن يك نمونهش، يروزگار خو يهاانسانگفته و هم چنين مانند بسياري از 

                                                 
1. Pierre-Simon de Laplace      ) ١٧٤٩-١٨٢٧رياضی دان، فيزيک دان، و فيلسوف فرانسوی(  
2. Napoleon Bonaparte        ١٨١٥تا  ١٨٠٤رهبر سياسی و نظامی فرانسه در دوران انقالب فرانسه و از 

)١٧٦٩- ١٨٢١امپراتور آن جا بود (  
3. Black hole 
4. Celestial Mechanics 
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، انگشت شوديمديده  بيرونكه از  جورخورشيدي، يك مدل كاربردي همان  يسامانه
پيش پا افتاده است ولي در آن زمان انقالبي  هانمونه. امروزه اين مدل و به دهان ماند

كتاب يا  يامجموعهاو  ازتور خواسته بود تا با الپالس ديدار كرده تا او امپر بوده
من به طور  .بگيرد) يك نمونه نو از مدل سامانه خورشيدي است متفاوت هاتيروا(

را بيشتر از  يبازاسبابكن انقالب فرانسه است شخصي باور دارم كه ناپلئون كه گور
را ناچار ساخت تا دين و  كرديمكار  زدهشتابمردي بود كه  او :خواستيم هاكتاب

 چگيببا حالت و  رويداد اينبه رسميت بشناسد. در  ديكتاتوري وي را همراه با تاجش
در محاسبات جايي براي خدا  چيچرا هبداند كه  خواستزورگويي و خواهش و 

. كنديمافق ديد انسان كمك كه به گستردگي الپالس انسان ديده نشده هر چند 
 Je n'ai pas. «در اين جا پاسخي بسيار خوشايند، پر غرور و انديشمندانه شنيدناپلئون 

besoin de cettehypothèse.با  توانستيمو شايد گرفته بود  ٢ماركيزلقب الپالس » ١
ولي به » كند، اعليحضرت.نيز به خوبي كار مي آنبدون «فروتني بيشتر بگويد، 

  سادگي يادآوري كرد كه نيازي به آن ندارد.
آن شدن تباهي و فروپاشي پرستش خدا، ننگ و عار . نداريم خداهم نيازي به ما 

از  ٣نيچه خودنمايانه و ناسازگارانهجار زدن مانند هنگام ه يسازسرنوشتي لحظهدر 
ادعاي دانستن  با يدكترجادوگر يا  نيز بيش از يك آخوند چهي. نرخ ندادخدا مرگ 

 يول. بوده استزنده چيزي بداند يا گمان كند كه خدا هرگز  توانستهينماراده خدا، 
قابل  ينهيگزكه اين انديشه يك  شوديمپايان پرستش خدا آشكار زماني  اكنون
روند آن  رايز گريدفراوان  يا تنها باوري در ميان باورهاي بسيار است گشته انتخاب

انسان هميشه بر  وجود داشتنبسيار به آهستگي رخ داد. در بخش بزرگي از زمان 
به راستي وجود ندارد. ما از » گزينه«كه اين  شدهيمن انديشه بايد پافشاري اي

كه هميشه  ميدانيم هااعترافسوخته شده و تكه و پاره شده و  يهانوشتهبسياري 
شك و ترويج . ولي از زمان سقراط كه براي پراكندن اندنشدهكه قانع بوده  ييهاانسان

                                                 
1. Je n'ai pas besoin de cettehypothèse        در اين انگاره نيازی به او نداشتم
2. Marquis  
3. Nietzsche                                            ) ١٨٤٤-١٩٠٠فريدريش نيچه فيلسوف بلندآوازه ی آلمانی(  
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پيروي از الگوي او هم چون يك پند نابكارانه در نگر محكوم گشت  آورانيزگرايي 
، اين پرسش به هاسدهي ميلياردها انسان در گذر برا افزون بر اين. گرفته شده است

 يمانندهنيز از انحصاري  يتيهائدر  ١بارون سمدي روحانيسادگي پيش نيامده است. 
در  ٢لوناك ژانكه ريشه دوانده  ياخردانهيبهمان استبداد در واقع در  برده كهبهره 

به اصطالح چون  برگزيدمرا  هانمونهمن اين : برديمبهره از آن ژنو يا ماساچوست 
دورو  يهابازرگانامروزه، مانند  هانيد. بسياري از ستا بوده هاانسانديروز تاريخ 
 هانيد. نديآيمخندان به پيشواز ما  يدستان باز و لبانبا با حالتي تو دل برو  يبازار

بازار رقابت در  يافروشندهپيشنهاد آرامش و همبستگي و تعالي داده و مانند 
چه اندازه وحشيانه كنش  نيرومنديدر زماني . ولي ما حق داريم به يادآوريم كننديم

 بر اين . افزونرا نداشتند هاآنهيچ يك از پيشنهادهاي  حق رد كردنكرده و مردم 
كشورها و جوامعي فراموش نماييم تنها بايد به آن موضوع را  نيا يتصادفبه طور اگر 

. هنوز نيرومند هستندخود  يهافرمان براي ديكته كردنكه آخوندها نگاهي بيندازيم 
براي  ييهاكوششدر را وجود دين بر جا مانده از  يهايبدبخت توانيمهنوز نيز  حتا

تصويب يا  يماليات يتمعافكوشش براي گرفتن يا  آموزش بدون چون و چرايكنترل 
و عالم يا حتا پيامبر در جوامع  قادر متعالقوانين براي نهي مردم از انتقاد از خداي 

  نوين ديد.
با نيز  متدين افراد بسيارحتا  جوامع ما و نيمه سكوالر متوسطدر شرايط 

، زماني كه خداشناسان درباره جستارهاي نديگويمسخن  زمانآن شرمساري از 
 يهابالبلندي  يريگاندازه: براي نمونه، داشتندبيهوده با تعصبي فراوان كشمكش 

روي  توانستنديمكه  ياافسانهاين موجودات  تعدادمار و شك درباره شفرشتگان، يا 
به ه يادآوري اين موضوع ترسناك است كبله درست است  سر سوزني جا بگيرند.

با پديدار شدن به دليل حديثي اسالمي من در آوردي تثليث يا  يهااستداللدليل 
و چه تعداد از منابع دانش به  شدهكشتهتعداد انسان شكنجه و چه  نيدروغمسيح 

اخالقي،  ييگراينسبدامن به  تاما بهتر است  يهمهلي براي و .دست آتش سپرده شد
                                                 
1. Baron Samedi 
2. John Calvin 
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. ناميده نلغزيم» حس برتري بي اندازه نوادگان« ١يا آن چه ادوارد پالمر تامسون
با  اطالعات، نوميدكننده يتمحدود با وجودمياني  يهاسدهسكوالريسم وسواسي 

و شنوندگان  وجود ترس هميشگي از محكوميت و مرگ اميد به زندگاني بسيار پايين
با زندگي كردن در ترس واقعي  كوشش خويش را به كار گرفت. باالتريننافرهيخته 

مغز خويش را تا آخرين حد ممكن و شدني به  هاآنو پيوسته از پيامدهاي اشتباه، 
كار گرفته و سيستمي منطقي و ديالكتيكي بسيار موثري را باليده ساختند. اين كاستي 

ارسطو  يهانوشته يهاپارهنيست كه ناچار بوده بر تكه  ٢ر آبالريمردماني مانند پي
لسفه را بست ف يهاآموزشگاهكار كند چون زماني كه امپراتوري ژوستينين مسيحي، 

دان شدن به ربا برگ هانوشتهاز ميان رفت، ولي اين ارسطو  يهانوشتهبسياري از 
و سپس دوباره به دست يهوديان و مسلمانان آندلس  هعربي در بغداد پاسداري شد

زماني كه اروپاييان مواد را  دوباره به اروپا مسيحي فرو رفته در تاريكي بازگشت.
ه گرفتند كه پيش از پديدار شدن عيسا فرضي، درباره اخالق يافتند و با بيزاري نتيج

را كوشش خود را به كار گرفتند تا كمر غول  نيترشيب گفتگوها بودهو كردار نيك 
ياد بگيريم، ولي كار بزرگ اين است  انديشه آنانچيز چنداني از  ميتوانينمبشكنند. ما 

  .انددهيشيانديم چگونهكه ياد بگيريم 
مياني كه هنوز آواي رساي او از  يهاسدههاي دانفيلسوفان و الهياتيكي از 

بود. گاهي به نام ويليام اوكامي (يا اكام)  ٣، ويليام اوكامرسديم به گوش هاسدهپس 
، انگليس ناميده شده كه ۴شناخته شده و شايد به نام روستاي بومي خودش در شوري

زاده شدن و درگذشتن ويليام در مونيخ  خيتار. كنديمهنوز هم با همان نام خودنمايي 
شايد در زير ترس، شكنجه و شايد از مرگ -  ي)الديم 1349خورشيدي ( 728در 
وي فرانسيسكن (به زباني ديگر، يك كمكي  .بر كسي روشن نيست -ترسناك ۵سياه

كه براي  شوديمو گفته  شدهاشاره ترشيپكه بوده پستانداراني ميان كشيش از 

                                                 
1. E. P. Thompson       ١٩٢٤-١٩٩٣سوسياليست، نويسنده، تاريخ دان انگليسی (يک(  
2. Peter Abelard  
3. William Ockham     ) ١٢٨٨-١٣٤٨فيلسوف، منطق دان، انگليسی(  
4. Surrey 
5. Black Death             طاعون 
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و بينوا ر يبه تندي فقشد تا  سبب طيشرا نيو ابود است)  خواندهيمپرندگان روضه 
با مقام  ي) اختالفميالدي 1324خورشيدي ( 703در اوينون  در نيهمبراي  شده و
پيدا كند. اكنون كشمكش ميان پاپ و امپراتور بر سر تقسيم جهاني و روحاني پاپي 

ولي ») باختند«نيرومندي و قدرت براي ما بيخود است (چون سرانجام هر دو سو 
در حالي كه با گناه  پاپ به پناهگاه امپراتور رو آورد. يجبههاوكام وادار گشت تا از 

اندازه بردبار بود و آرامش داشت تا پاسخ دهد ارتداد و تهديد تكفير روبرو بود، اين 
 يبستهكه پاپ خودش كافر است. به هر حال و چون ويليام هميشه در چهارچوب 

مراجع مسيحيت استدالل كرده بود حتا از سوي باالترين مراجع مسيحيان ارتدكس 
  .شوديمهم چون يك انديشمند آغازين و دالور پذيرفته 

ما  يهادانستهبسيار كمتر از  ولينمونه به ستارگان دلبستگي داشت.  براياو 
 زيچچيههر آينه او در اين باره  .آگاهي داشت هايسحابدرباره الپالس دانش يا 
كه خدا  دي. بپندارمان جالبي به كار گرفترا در حدس و گ هاآن. ولي وي دانستينم
 تأثيرهمان  اگر ديبپنداركه وجود ندارد. سپس بدهد وجودي تواند به ما حسي از ب

نيازي ندارد كه خودش را به خدا آيد،  به وجودبتواند در ما با بودن واقعي آن وجود 
را حتا اگر بخواهد سبب شود كه ما بودن ستارگان  توانديم، او هنوز اين رنج بيندازد

كه خدا با واسطه يك  معلوليهر . «اگر وجود نداشته باشد، به طور واقعي باور كنيم
خودش به وجود و بدست آورد، نيز مي تواند بدون واسطه علت دوم آن را بوجود 

بهر حال، اين گفته نبايد چنين معنا شود كه ما بايد به هر چيز بيخودي باور » آورد.
با  كه نيستچيزي ما بودن  آگاهينمي تواند سبب شود كه در  داخ«كنيم، چون 

كه براي اين تكرار  پيش از آن» ت.اين داراي تناقض اس مدرك اثبات شود، چون
با انگشتان خويش  شوديمهم چنان كه در الهيات و عدل الهي بسيار چنين  بديهيات

، در ٢، از افراد برجسته يسوعي١به آن چه آخوند كوپلستونروي ميز ضرب بگيريد 
  بنگريد: تفسير آن گفته

  
                                                 
1. Coplestone 
2. Jesuit           مسيحيان کاتوليک استای وابسته به ژوزئيت ها يا سربازان پاپ نام فرقه  
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مايه آن  توانستيمهنوز هم  باشداگر خداوند ستارگان را از ميان برده 
زيرا يك كنش انگارشي و ذهني را زماني بوده ببينيم، شود كه ما آن چه 

توهم ديداري از دچار را ما  توانديمدرست مانند آن كه به شمار آمده 
 آندر مورد نخست  توانديم هاكنشيك از . هر رخ دادهاي آينده نمايد

 واسطهيبو  درنگيب يچه خواهد بود، درك آنچه بوده و در مورد دوم 
  .براي ما ايجاد نمايد

  
 رگذاريتأثبه راستي نه تنها در زمان خودش، بلكه اكنون نيز بسيار  هاگفتهاين 

تا به اين واقعيت برسيم كه زماني به درازا كشيده پس از اوكام چندين سده  است.
از پيكرهاي كمابيش هميشه نوري را ، ميشويمكه ما به باالي سر، به ستارگان خيره 

 . چندانباشداز ميان رفته شايد  پيش هامدتخودش كه  مينيبيمآسماني دوردست 
حق نگريستن با تلسكوپ و انديشيدن درباره  هم مهم نيست كه دين در برابر

است: اين گناه اوكام نيست و هيچ گونه  جبهه گرفته و سد راه شدهپيامدهاي آن 
از سوي باشد.  داشتهاندازه  نيتا ادين  به حماقت يالزامقانون كلي وجود ندارد كه 

غير قابل  ياستارهفضاي ميان با گذشتن از نور از پيكر آسماني و  ليگس گريد
به اين واقعيت پي  ،كنديمزير بار خودش له مغز ما رسيدن به ما كه  تا يتصور

درباره آينده سامانه خورشيدي خود، مانند نرخ پهن شدگي نيز ي هايكه چيز ميبريم
توان دانستن . بهر حال و به طور حياتي اكنون ميدانيم ميتوانيمو سرانجام آن را نيز 

نگه داشته) يا  بسيارپافشاري  شايد بادر حالي كه انديشه خدا را (داريم را  هانكتهاين 
. كنديمانگاره بدون چنين پيش فرض و پيش پنداري كار  ولي در هر حال، .مياندازيمدور 
انديشه مايه ، ولي اين ملكوتي باور داشتهگر به يك جنبش ديتوانيم ديخواهيماگر 

ها دانكيزيفو  شناسانستارهو باور ديني در ميان گرديد  خواهدينمهيچ تفاوتي 
  چشمگيري كمياب شده است. يگونهخصوصي شده و به 

ما را براي اين پيامد ناخوشايند (براي خودش)  ذهناوكام بود كه  هر آينه
شناخته » تيغ اوكام«ساخت كه مردم آن را به نام » اصلي اقتصادي«آماده ساخت. او 
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انداخته و دور بايد غيرضروري را  يهافرضشيپو بر اين پايه استوار است كه 
اين  !»تر از نياز نسازها را فزونچيستي«نده را بپذيريم. نخستين روشنگري يا دليل بس

قبول چيز كه با هر چيزي «. اوكام نوشته است، دهديماصل خودش را گسترش 
، مي توان درباره آن توضيح پذير شود دنشكنش درك غير از  ناهمسان و متفاوتي

خويش منطق  خرد وپيروي وي ترسي از » آن چيز ويژه روشنگري كرد. قبولبدون 
بتوان  شايدكه گشت  نواهمبا اين ديدگاه هنگامي كه و  هممكن نداشت ياجهينتبا هر 

، شناخت، آمدن دانش »آفريدگار«را بدون هر گونه ارجاعي به » آفريده«سرشت 
را هم چون يك هستي با  اگر خداهر آينه، اوكام گفته  تين را پيش انداخت.راس

به ي اثبات كرد كه روشنبه  توانينم، تعريف كنيم تينهايبو  برتري، كمال، يكتايي
و وجود براي بودن  كه در پي دليل نخستينباري، كسي  خدا وجود دارد.طور كلي 

بنامد، حتا اگر آن شخص سرشت اين » خدا«را آن  توانديمخواهد است اگر بجهان 
برخي داراي خود به خودي دليل نخست  ر چنده درست نشناسد. دليل آغازين را

ونه يك علت خوش نياز به علت ديگري دارد. وي ، براي نمو مشكالت استدشواري 
تواند نمياثبات كرد كه سخت است يا شدني نيست در مخالفت با فيلسوفان «نوشته، 
 علتيكه در آن از يك گونه باشد هايي علتي زنجيرهبي نهايت در  يبرگشت
بدينسان بدون چون و چرا پذيرفتن يك » تواند بدون ديگري وجود داشته باشد.نمي

كه چه كسي طراح را  آورديمپاسخ را به همراه  تنها پرسشي بدون دگاريآفرطراح يا 
طراحي كرده يا آفريدگار را آفريده است. دين و الهيات و جستارهاي عدل الهي 

شكست  اتيردنه اوكام) پيوسته در چيره شدن بر اين  ميگويمرا اكنون من  هانيا(
كه بودن  گشتيبرمخورده است. اوكام خودش به سادگي به همان جايگاه نوميدانه 

  شود.» روشن«از راه ايمان  توانديمخدا تنها 
گفته  ٢ترتوليان» بنيان گذار كليسا«، همان گونه كه يكي از ١كويا اوبسردومكريدو 
، چون بيهوده آن را مي پذيرم«شما يا رنجش آور يا شك زدا است.  قهيسلكه بر پايه 

طور جدي گفتگو كرد.  كه بهممكن و شدني نيست با كسي با چنين ديدگاهي  ».است
                                                 
1. Credo quia absurdum 
2. Tertullian 
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چيزي باور داشته باشد، آن  بهبايد ايمان داشته يا براي پذيرفتن چيزي اگر شخصي 
هاي بخش. كنديمكاهش پيدا  بسيارآن چيز ي يا ارزشمند حقيقت داشتنگاه احتمال 

و ارج بيشتر سزاوار پاداش بسيار  اتياله نسبت بهنمايش پژوهش، اثبات و تر سخت
  است. روبرو ساخته» واالتر«و » معجزه آساتر«بسيار  ييهاافتهيو ما را با بوده 

كه به آن بدهيم  ينشدنفراموش ينام تا -» ١جهش ايماني«در واقع اصطالح 
يك جور شيادي است. همان گونه كه خودش  -به آن بخشيده ٢ركگوريسورن كي

نيست كه يك بار آن را انجام داد و پايان يابد. اين كاري » جهشي«اين  كردهاشاره
است كه بر خالف و پاد كوهي از مدارك متناقض بايد پيوسته انجام شود. اين كار 

وهم و اختالل شيدايي و به ت در واقع كوشش ناشدني براي انديشه انساني بوده
و  پيوسته رو به كاهش بوده» جهش«اين بازدهي كه  دانديمبه خوبي . دين انجامديم

استوار نبوده بلكه به جايش بر » باور قلبي«اين دليل آن است كه چرا در واقع بر 
ساختگي » اثبات هاي«و اشاره به  هاليدلو با پيش كشيدن  استوارشده نيدروغ باوري

 يهااستدالل يرندهيدربرگ هاآن يهااثبات. مدارك ديني و كنديمبه خرد توهين 
شكسته  هانيداست. اكنون كه انحصار  هامعجزهو  طراحي و خواست الهي، وحي، كيفر

نزاري است كه در تير رس  يهاشهياندهم چون جعليات  هااثباتشده اين مدارك و 
  براي بررسي قرار گرفته است.هر انساني 

                                                 
1. Leap of faith 
2. Soren Kierkegaard         ) ١٨١٣-١٨٥٥فيلسوف و الهيات دان دانمارکی(  



 

  ششبخش 

  
 

  

يا  برهان نظم يهااستدالل
  طراحي

  
شكست و باور استوار اين  تأثيرت تحو خردمندانه من  ياخالقهستي  يهمه

بايد  گمانيب گيرد قرار يانساناحساسات  قلمروي هم دركه هر آن چه  استناپذير 
با ديگر  تواندينماستثنايي در گوهر خويش موارد بهر حال  و شدهدهيد عتيطبدر 

آن خودآگاه  ازي بخشما  رايباشد زاثرات قابل ديدن و قابل لمس جهان ناهمسان 
چيزهاي بسيار پر از جهان زندگان،  دهديمكه انديشه ما اجازه جايي  . تاهستيم
احساسات و خرد ما را در هم  چنان رازهااين شگفتي و  -استو رازآميز  زيانگشگفت

ضمير  ،نخير .مينيبيمجادويي يك گام ندگي را چون كه كمابيش مفهوم ز چديپيم
فراطبيعي (هر جوري  يتا تنها موجود بودهرسخت خودآگاه من درباره رازها بسيار س

 يافرآوردهچيزي مگر خودش كه مرا در جا ميخكوب سازد ) ديخواهيمكه شما 
با  يرابطه درجماعت  شماريبانبوه و حال  حسيب مغزهاي دهفرآور نبوده ساختگي

 نيترحساسبه  يحرمتيب: جهان زندگان و مردگان از ما ياديبن يريپذبيآس
  توهين به شايستگي ما.خاطرات؛ 
  

  ١خط سايهبر  نويسنده جوزف كنراد، يادداشت -
  

                                                 
1. THE SHADOW-LINE     داستانی کوتاهی از جوزف کنراد 
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سه دين بزرگ يكتاپرستي به  .وجود دارد هانيدبنيادي در كانون  يتناقض

تا در پيشگاه خدايي خشمگين و برده پسند خويش را هم چون  آموزنديممردم 
خوار و سرافكنده ببينند، خدايي كه بر پايه منابع متناقض  كاربزهگناهكاراني گمراه و 

 نمازخواندنحالت  خون بيرون كشيده است. يالختهيا  و گلرا از گرد و خاك  هاآن
الت يك برده نيازمند در پيشگاه شاهي ترشرو است. پيام مانند ح هانيددر همه اين 

اين زير يوغ در است. زندگي  يدنترسهمواره نيز بيشتر تسليم، سپاسگزاري و  هاآن
-  براي آماده شدن براي آخرت يا آينده ياوقفهچيز ناجوري است: خودبخود  هانيد

  است. منجي - يا آمدن دوباره 
به تا  آموزنديمبه مردم  هانيدروشي جبراني،  به عنوانو از سوي ديگر 

كه خدا به طور  سازديمخودپسند و خودخواه باشند. دين مردم را مطمئن شدت 
وجود طور ويژه براي  كائنات بهكه  كنديمادعا مراقبت كرده و  هاآنانفرادي از 

 همه بر پا كنندگان يچهرهبر روي غرور نقش بسته  هانياطراحي شده است.  هاآن
دستاويز فروتني و  نمازخواندن: ، يعني كهسازديمرا آشكار خودنمايانه مراسم ديني 

  .شوميمم پادويي براي خداوند همدلي من است ولي من سرگر
چيزي از  برخورداريت دارند، هر گونه خرافاتي به طور طبيعي منّ هاانسانچون 

 يهاساختمانتا  ميكوشيم متحدهاالتياپيشرفت طبيعي ناميد. در  توانديماست كه 
از سوي كه كاربردي بلند و هواپيماي پر شتاب جت را بهبود بخشيم (دو تا دستاورد 

) و گرفته شدبه كار  براي دامن زدن به دشمني 2001سپتامبر  11 يهاكشآدم 
سيزده را  تياهميب يا شماره رديف كه طبقه ميريپذينمدردناكي  يوهيشسپس به 

كه رد كرد  ياسادهدستاويز اين طالع بيني را با  ١كه فيثاغورس دانميم. بگيرد
بسيار  ٢كه زودياك دانميم هم چنينهمانندي ندارند، ي همسان سرنوشت دوقلوها
و هم چنين  شدهساختهدر سامانه خورشيدي  هاارهيس تشخيص شمارتر از زمان پيش
نتايج  درآشكار  دستكارييا طوالني را بدون  درنگيبآينده  توانينمكه  دانميمالبته 

                                                 
1. Pythagoras 
2. Zodiac  
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بخت خويش را » ستارگان« هاروزنامههر روز در شود. هزاران انسان » گوييپيش«
پيش  رقابليغ ياجادهدچار يك يورش قلبي يا تصادف شايد بررسي كرده و سپس 

از سوي  يانامهلندن با  ١يك نيم روزنامهاز  بينطالعيك . (يك بار شونديمبيني 
از پيش هيچ شكي نيست كه شما « شديمنامه چنين آغاز  ،اخراج شدجا  آن ريسردب
، دلبستگي به ٣ما موراليادر كتاب خودش ميني ٢تئودور آدورنو .»)دانستيدمي
در نگاهي گذرا بامدادي،  باري عدم رشد تشخيص داده است. اوجرا چون  يبافاليخ
يك «كه  شدهنوشتهديدم براي من  ،۴بيني شده براي زادگان برج برهپيش طالع به

ديدم » را نشان خواهد داد، دلبستگي خويشجنس مخالف به تو دلبسته و شخص از 
كه در خاطرات  كردهرا سركوب  هيجان ابلهانهاين موج كوچك كه سخت است كه 

 امكاشانههر باري كه از  باز هم . سپسماندسرخوردگي پايدار خواهد اين واپسين من 
 ياتوبوستازه  گشتميبازمهر بار  كهيدرحال، دميدينمبيرون آمدم نشاني از اتوبوس 

بخش كوچكي از مغز ناقصم به من هر چند . زماني كه حالم گرفته بود، ديرسيم
 آمدعمومي واشينگتن دي سي، بدون توجه به  وآمدرفتكه جدول  كرديميادآوري 

اين را ( .»ما راشانس « كردميم غرولندزير لب  اجراشدههاي من طراحي و شدو 
اتوبوسي  شودمهم شود: اگر در روزي كه اين كتاب چاپ روزي بگويم چون شايد 

  مردماني هستند كه خواهند گفت اين تصادف نبوده است.) گمانيبد نزب
، خودم را گول بزنم كه چرخ گردون ۵آودن ويه ستنيوپس چرا بايد مانند 

 همين اندازه امن يك جور جادويي سامانمند شده است؟ يا مندي و بهرهبراي سود 
پايين و باال  يبستهدلبلندمرتبه اين اندازه يا وجودي هستي انگار كنم كه يعني نه 

به يكي از چندين كاستي در طراحي من گرايش سرشتين  است؟ يكيشدن بخت من 
و هر چند مانند بسياري از مردم اين اندازه  يا چنين آرزويي استگفته باور اين 

، ناچارم بپذيرم كه مادرزادي و ديدها ردر آن موجود تا مغالطه  مفرهيخته هست

                                                 
1. Tabloid  
2. Theodor Adorno                 )١٩٠٣-١٩٦٩آلمانی ( دانیقيموس، فيلسوف و شناسجامعه
3. Minima Moralia 
4. Aries                                    زودياکی، حمل يا قوچ يا بره یهانشاناز  
5. W. H. Auden                      ١٩٠٧- ١٩٧٣( يیکايآمر -شاعر انگليسی(  
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به  يرسانكمكبراي  النكايسردر  هايليتامز سرشتين است. يكبار من با گروهي ا
در خودرويي هم سفر بود به شدت در هم كوبيده شده  با توفانكه نواحي ساحلي 

و  النكايسربودند، اين فرقه در  ١همراهان من از اعضاي فرقه ساي بابا يهمه بودم.
كه مرده، زنده  كرديم. ساي بابا خودش ادعا استجنوب هندوستان بسيار پرنفوذ 

زنده با دست خالي براي فرآوري و توليد خاكستر ويژه تصويري كرده و برنامه 
  .)در تعجبمهم  مقدس اجرا كرده است. (چرا خاكستر؟ من هنوز

نارگيل روي يك سنگ براي سفر  چند تانخست با شكستن ما سفر  ،بگذريم
ايمن آغاز گشت. اين كار گويا كارا نبود، چون در نيمه راه جزيره زماني كه پر شتاب 

در جلوي درست كه تصادف كرد مردي  راننده ما با ميرفتيميي از ميان روستا
از  ييكدر اين تصادف از اتفاق  -. مرد به سختي زخمي شد وخورديمخودرو تلوتلو 

 كه دلمردمي  ،گرد آمدند درنگيب مانبوهي از مرد -رويداد ٢ي سينهاليهاروستا
مردي من  چونولي موقعيت دشواري بود، متجاوز نداشتند.  يهاليتامخوشي از 
پوشيده و با داشتن  ٣زرد كم رنگ گراهام گريني يجامه كهم بودانگليسي 
لندن توانايي خنثي كردن اين  شهركالنپليس صادره از سوي مطبوعاتي  ياعتبارنامه

بر پليس محلي  آن اندازهمن سر و وضع و مدارك  .بدست آوردمموقعيت دشوار را 
تي بسيار كه به راسرها سازد من و همراهانم را  گذاشت تا به طور موقت تأثير

بسيار سپاسگزار تند  يريگميتصماز بودن و توانايي من در  هايليتامترسيده بودند. 
تا اعالم كنند كه خود  زدهزنگش يبه ستاد فرماندهي فرقه خو هاآنآينه، بودند. هر 
. از اين جا بعد، هاستآنمن همراه  و ريخت شخصشكل  به طور موقتي درساي بابا 

و لوازم مرا حمل كرده   ،بزرگداشت رفتار شدهعزت و با من به معناي واقعي كلمه با 
مجروح كه براي سركشي به مرد رخ داد ها زماني رويداد. اين آورنديمبرايم خوراكي 

در بيمارستان مرده بود. (در شگفتم كه طالع او در آن روز از  هازخم: مرد بر اثر رفتم
 جانورسي كوچك ديدم چگونه تنها يك بدينسان، در مقياچه خبر داده بود.) 

                                                 
1. Sai Baba                      ) ١٩٢٦-٢٠١١يک گوروی هندی (آموزگار دينی) است(  
2. Sinhala                        النکایسرگروه نژادی  نيتربزرگ  
3. Graham Greene          ١٩٠٢-١٩٩١( یسيانگل سندهينو(  
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خجالتي ابهت و بزرگي را به سوي خود  يهانگاهناگهان  توانديم -خودم-اندارتپس
يك جوري  توانديم - قرباني بدبخت ما -پستاندار ديگر  جانورو چگونه يك  هديكش
  .ساي بابا نامربوط باشد آزاريبراحي به ط

، شدنديمبدبختي كه براي اعدام برده  يهاآدمدر سده شانزدهم، با ديدن 
به راستي اين نگرش  ».٢چه خواهد هرخوب است و خير، « ،است گفته ١جان بردفورد

اين هست كه  - داردن» معنايي« چيچند ههر  - در ظاهر دلسوزانه در واقع به معناي 
هم چنان كه من در حال  »آيد.ميبال  ياين موهبت الهي است كه بر سر ديگر«

 اينيرجيودر غرب  يسنگزغالدر معدن  گدازجان پيشامدينوشتن اين بخش هستم، 
در  هاآنزنداني شدن  وليجان بدر برده از انفجاري سيزده معدنچي  .ه استرخ داد

سرانجام  تاكشاند  كنندهنگرانخبرهاي سراسر  يدورهيك به توجه ملي را  نيرزميز
سپس  و سالم و سر حال هستند. داشدهيپ هايمعدنچه شد با پشتيباني همه جانباعالم 

همه براي  و بزرگي ناخوشاينداندوه  و باعث روشن شد مژدهاين  زودهنگام بودن
كه  چون متوجه شده و شكر خدا را به جا آوردهجشن گرفته كه  هشد ييهاخانواده

با  و يبررس چون بدوناين خبر  .اندشدهزير آوار خفه  يبه غير از يك هايمعدنچه هم
 آورشرمخبري  يهاهينشرو  هاروزنامههم چنين براي داده  يخوشدلمردم به شتاب، 

چه  هاهينشرحدس بزنيد كه عنوان اين روزنامه و  ديتوانيم گذشته هانيااز همه  .بود
هميشگي  يانهيگزكه  -با يا بدون نشان تعجب - » معجزه!. «ديتوانيمبود؟ البته كه 

تشديد كردن اندوه براي و خبرهاي چاپي در  افتگانينجاتدرباره  يبازمسخرهاست، 
در اين مورد الهي  و عدم خواستنبود تشريح  يبرا ياواژهوابستگان. گويا در خاطر 
براي اعتبار دادن به چيزهاي  هاانسانگرايش  كه پيداست گونهنيا يولارد. وجود ند

ديگر كمابيش  يهاليدلخوب به عنوان معجزه و دگرگون كردن چيزهاي بد با 
بوده و هم چنين به طور  دينسرپرست  يموروثشاه به طور  سيانگلجهاني است. در 

 هايسيانگليك بار گفته بود كه  ٣كبت اميلي: وور نيز هستموروثي فرمانرواي كش

                                                 
1. John Bradford                                      ١٥١٠-١٥٥٥انگليسی، اعدام شد ( طلباصالحيک کشيش و(  
2. There but for the grace of God go I 
3. William Cobbett     ١٧٦٣-١٨٣٥و کشاورز انگليسی ( نگارروزنامه، سينومقاله (     
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در اين » ملي بدهي«ولي پنهان داشتن » ي شاهيضرابخانه« با ارجاع به خودشان
و جلوي  را در روز روشننيز همين نيرنگ  هانيدبردگي بيهوده همدست هستند. 

در  ١سكره كراز نخستين ديدار من  . دررنديگيمبه كار همين روش  به مردمچشم 
 ٣هاشكرگزاري رهايي پاريس از دست پروسيبراي  شدهساخته، كليساي ٢رمارت مونت

) ميالدي 1870-71خورشيدي ( 1249-50در انجمن خودگردان محلي بر پا شدن و 
 1323برنزي ديدم كه درست نقش و نگاري از رگبار بمباران متفقين را در سال  يقاب
كنار و در  نزديكيبه كليسا نخورده ولي در  هابمب، داديمنشان  ميالدي) 1944(

  كليسا تركيده و منفجر شده بود. . . .
 انسان يگونهحماقت و خودخواهي در من و در ميان  كمرشكن ينهيزمبا اين 

نابغه در  ۴. شيلراست زيانگشگفتدر اين ميانه سراسر  مندييافتن روشنايي خرد
» اندجنگيده حماقتبر پاد خدايان نيز بيهوده «زماني كه گفته  ۵ژاندارككتاب 

خدايان است كه ما از حماقت و زودباوري  به وسيلهدر واقع  نادرست گفته است.
  .مياساختهو بزرگ چيزي ناگفتني را خويش 

است، دو ريخت به خود  ۶كه فرآورده همان نفس گرايي »طراحي« برهان
در كتاب خودش به ) 1743-1805( ٧پيليويليام  را هانيا: ماكرو و ميكرو. رديگيم

با يك  كتابدر اين  است. نويسي كردهكوتاه  صورتيبه بهترين ، ٨فلسفه طبيعينام 
كه يك انسان نخستين، به طور اتفاقي يك ساعت تيك تاكي  مينيبيمساده  ينمونه
دريابد كه اين سنگ يا علف  توانديمبداند اين چيست ولي  تواندينماو  .خورديبرم

و دريابد كه اين چيزي كه براي هدفي ساخته  شدهساختهنبوده و چيزي است كه 
انسان و همه براي طبيعت ي همهبراي اين نمونه را  خواهديم پيليشده است. 

                                                 
1. Sacré Coeur                   دينی پاريس یهاساختمانيکی از با ارج ترين  
2. Montmartre                  شدهساختهکه کليسای سکره کر روی آن  یاتپه  
3. Prussians                       کشوری بوده است ترشيپبخشی از آلمان و لهستان امروزی که  
4. Schiller                         ،١٧٥٩-١٨٠٥، و فيلسوف آلمانی (دانخيتارچامه سرا(  
5. Joan of Arc 
6. Solipsism                    هست گمانیبتنها انديشه خود يک شخص  ديگویمفلسفی است که  یاشهياند  
7. William Paley             فيلسوف انگليسی مسيحی 
8. Natural Philosophy 
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را در  پيلي خودپسنديپافشاري الكي و به خوبي ، ١فارل وردنج ميزج دهد.گسترش 
 ٢در كتاب خودش به نام محاصره كريشناپور پيليپيروزي الهي  يهاآموزهشرحي از 

  :نشان داده است
  

وشنگري رها ي چشمخواهي درباره مكانيسم زيركانهمي چگونه« كهغريد 
بدبخت و هاي تر از تلسكوپي است كه اين انسانبي نهايت پيچيدهكني كه 
گام د؟ درباره چشم مارماهي كه ممكن است هنناختراع كن توانستند بيچاره

كاويدن گل و سنگ ها آسيب ديده و براي همين با پوشش شاخي روشني 
كه عنبيه چشم ماهي است شود، چه داري بگويي؟ چطور حفاظت مي
هي، جوان بدبخت، گمراه، اين به اين دليل است كه  شود؟منقبض نمي

ساكن تا براي شده،  همه است، طراحي چشم ماهي به دست او كه باالتر از
 ٣گراز وحشي درباره باشد! ها سازگارمارماهي در جاهاي كم نور آب شدن

چه خواهي گفت؟ چه دليل براي دو دندان خميده او داري، نزديك يك 
  »كند؟االيي به سوي باال رشد ميبآرواره كه از  ۴متر

  

  »براي دفاع از خودش؟«
  

اين جانور دو عاج دارد كه براي هدف دفاع از خودش  نه، مرد جوان،«
.  آمده كه مانند گرازها ديگر است. ه پاييني بيرونراواز آر  رد داشتهوكارب

 پاسخ اين است كه جانور ايستاده مي خوابد و براي اين كه سر خود را .
كند. . . چون ي درختان قالب ميهاي بااليي را به شاخهدارد، عاجنگه 

  »طراح جهان درباره خوابيدن گراز هم انديشيده است!
  

                                                 
1. J. G. Farrell                          ) شدهچاپ ١٩٧٣) کتاب زير در ١٩٣٥-١٩٧٩نويسنده انگليسی  
2. The Siege of Krishnapur 
3. Indian Hog     
4. A yard 
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به به خود رنج روشن ساختن اين را نداده كه چگونه طراح جهان  پيلي(
كه  جوري نگاه كنند خوك كه بهويش فرمان داده آفريده خ يهاانسانبسياري از 

پايدار  پيرامونجان استورات ميل در واقع،  است.) درمانيبيا درد انگار شيطان 
  زماني كه نوشت: بجا گفتهنظم طبيعي بسيار ماندن 

  
يك خدا رحيم نيرومند به  يهانشانهاگر يك دهم رنجي كه براي يافتن 

آفريدگار شمايل  ساختنروسياه  دربراي گردآوري مداركي  شدهگرفتهكار 
هايي از دانش كه در جهان جانوري يافت نشده پهنهبه كار رفته بود، چه 

شده و تقسيم جانوران ميان خورنده و خورده شونده بخش  يگسترهبود؟ 
راواني با ابزارهايي براي شكنجه شكار خودشان، سازگار بيشتر جانوران به ف

  .اندشده
  

قرار تلقين زير  اجباررا (دست كم براي مدتي) از  آمريكايياناين روزها دادگاه 
، ما كردهدرس، حفاظت و پاسداري  يهاكالسدر » گراييآفرينش«گرفتن چرنديات 

هر بچه «بوده و بگوييم كه پيروزمند بزرگ و لرد مكولي بازتاب ديگري از  ميتوانيم
جلو  روغن نخورده خود را در يهاچرخگاري داغون با  پيليكه » داندمي ايمدرسه

بال  پرنده اندازه كههمان . كشتخودش گذاشته و اسب پير را  يهاپرتچرت و 
باله باشد، ماهي نيز  هاواژهدر فرهنگ » پرندگان«تعريف اين كه مطابق با دارد براي 

 يهاگونه(جدا از هر چيز ديگري، به دليل شرايط محيط خودش در آب نياز ندارد را 
.) اين درست روش ديگري در همين استپرواز بدون بسيار فراواني از پرندگان 

: فرآيندي از سازگاري و گزينش. نگذاريد كسي شكي درباره نيرومندي راستا است
خودش  يدهندهتكان كتاب در  ١تاكر چامبرزتوهم آغازين به خود راه دهد. ويت

و كمونيسم را از مغز  ٣ماترياليست تاريخي كه سخن گفته يالحظهنخستين از ، ٢گواه

                                                 
1. Whittaker Chambers            ١٩٠١-١٩٦١( يیکايآمر راستاريونويسنده و(  
2. Witness                                 ميالدی ١٩٥٢چاپ در  
3. Historical materialism      فلسفه مارکسيعنی درک ماترياليستی از تاريخ و بخشی از  
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. اين آورديمروي در امريكا  سمياستالين يسازيخنث يشهيپو به خويش بيرون كرده 
. پيچ و دهديمرخ به گوش دخترش  ييگذرانگاهي  در بامدادي پس از لحظه

انگيز شده و وي الهام براي زيباي بيروني گوش در يك چشم به هم زدن  يهانيچ
بسيار زيباي  ياللهاين انگار كه آن را بسازد.  تواندينمكه هيچ تصادفي  شوديمقانع 

كوچك  يهاگوشكه به  گاهيآويزان گوشتي بايستي الهي باشد. خوب، من هم 
 توجهيب، ولي هرگز امماندهانگشت به دهان  امكردهخويش نگاهي  مؤنثفرزندان 

 را تميز كرد (ب) اين گونه كه پيداست هانآكه (الف) هميشه يك كم بايد  امنبوده
مردم هم بقيه گوش دختران پايين ، حتا زماني كه با اندشدهگويا توليد انبوه  هاآن

از پشت  هاآنگوش  روديم، (پ) هر چه سن مردم باالتر شوديمسنجي و مقايسه 
تر مانند و (ت) جانوران بسيار سطح پايين رسديمسر بيشتر و بيشتر بيخود به نگر 

با تقليدي از  د.باالتري دار يهاييتوانا بابسيار خوشگل تر  يهاگوش هاخفاشگربه و 
بسيار فراواني بر ضد پرستش استالين  يهااستداللالپالس در واقع بايد بگويم كه 

آقاي گوش آويزان  يهاالله فرضبدون پيش جستار پاد استاليني  هم چنينهست 
  .باشديممعتبر سراسر چامبرز 

و اگر كودك كر كامل هم پا به جهان گذارد  شكل بودهثابت و يك  هاگوش
ديدگاهي همانند با  سخن. اين گوش ستايش انگيز است يهااللهاز باز هم هر بخش 

و رازها و كمبودها  هااختاللدر اين سو و آن سوي جهان  گيتي درست نيست.درباره 
گزينش كه هيچ، حتا هيچ گونه  -جمله ممكن نيتركوتاهدر  -شوديمديده فراواني 

مقايسه خود با  دلبستهتوماس جفرسون در زماني پيري  .دهدينمسازگاري هم نشان 
شگفت  بهاررستي و سالمت وي نوشته كه تند نگران از دوستيو به بوده  شمارگاه

و چرخ فرصت كهنه و فرسوده شده است. البته اين (براي كساني كه  طي شدهانگيز 
ني است كه هيچ خرابي دروناجور  يشهياندسبب پديد آمدن ) اندآوردهايمان 

نيز به » طراحي«آن را بخشي از  شوديم را درست نمايد. نآ تواندينمتعميركاري 
و  نشستهخاموش  رنديگيماعتبار به خاطر خدا كساني  شمار آورد؟ (مانند هميشه،

.) ولي كننديمرود جابجايي خويش را آغاز  يبه سوي ديگرسنگيني كه هنگامي 
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، با رسديمفضاي بيروني زوزه كشيدن وحشيانه و  نوبت چرخيدنهنگامي كه 
 هاينابودو  آساغولانفجارهاي  با، هاچالهاهيسسفيد و  يهاكوتولهسرخ و  يهاغول
به طور كامل  »طراحي«هنوز نتيجه بگيريم كه  ميتوانيم ينامطمئنطور مبهم و تنها 

دايناسورها  »احساس« نددرست هماناحساسي  شگفت زده شويم كه آياو  جا نيفتاده
نفس بيهوده  يهانعره بر كه داريماز ميان جو  هاسنگشهابفرو افتادن  هنگامدر 

  .شدنقطه پاياني  آغازيندر مراحل زمين  يهاباتالق يهاپهنهدر آنان  كش طلبيدن
 سامانه خورشيدي دهندهيتسلدرباره تناسب نسبي و حتا آن چه نخست 

بهر حال گرايش آشكار به ناپايداري و آنتروپي، جناب ايزاك  چيزهايي ياد گرفتيم
هر دم مداخله و  كه خداگشت پيشنهاد  نيبه اناچار  تا چنان نگران ساختنيوتون را 

 تسيبنيالبه گوش پا در مياني كرده تا نظم مداراها را بازگرداند. چون اين ديدگاه 
را به  ييكباره كار تواندينمچرا خدا  ديپرسيمو  نيوتون گذاشتهسر سر به رسيد 

بود كه ما تحت  تهي مغزياين از  ستر به دليلدرستي انجام دهد. اين، در واقع تنها 
زندگي هوشمند بر اجازه داده تا كه تيم هس همتايبزيبا و  يهاتيمحدودشرايط  تأثير

داشته روي ما  تأثيري دينبا يمغز يهمه تهاين  . ولي پسگسترش يابدروي زمين 
كه  دهديم يپوشچشم رقابليغبه اين واقعيت  يكل ديداجازه  حماقتاين  ؟باشد

كه بتوان آن را هر چيزي  يبانيپشتبراي ديگر پيكرهاي سامانه خورشيد خودمان، 
همين سخن  به طور اتفاقي .است، يا بسيار سرد يا بسيار داغ ي يا حيات ناميدانزندگ
كه در آن گرما با  آبي و گرد زادگاه خودمان درست است يارهيسدرباره اين  نيز

نخور ساخته و ما را ناچار گسترده از زمين را بدرد يهاپهنهو  رقابت داشتهسرما 
دوام نيز  كه تا كنون را ياد گرفته يك چاقوي اقليمي غهيتبر روي  زندگيساخته تا 

در حال  يالهيقبحسود يا خداي  يدر همين حال، خورشيد نيز مانند رييس .مياآورده
  چه نظمي! است.وابسته به خود  يهاارهيس دنيبلعآماده شدن براي انفجار و 

از  چه؟ ٢ديگر بس است. در ابعاد كوچك ١كالن ابعاد رامونيپسخنراني 
ناچار به شركت در  اريبس يناخرسند چند باهر كساني كه ايمان آورده هنگامي كه 

                                                 
1. Macro-dimension 
2. Micro  
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بسياري در كه چيزهاي  را بازگو كرده ۴به هوريشيو ٣پند هملتاين استدالل شده اين 
. حتا خواب آن را ببيند هاانساناز آن چه كه  تربيشبسيار ، هست هاآسمانزمين و 

: ما براي كشفيات آينده رديپذيماين نكته را و با آگاهي درست ما دانسته  يجبهه
گسترده  يهاشرفتيپدانش ما را حتا بيش از  يهاهيپاشايد  هر چندآماده هستيم 

و كشفيات براي ما  هاافتهيبهر حال، اين  در زمان داروين و انيشتين بلرزاند. دادهيرو
رخ  -با بردباري و درستكاري و (اين بار اميدواريم) پژوهشي آزاد  -به همان شيوه 

 نيد يهانقشهش بر آب كردن آخرين براي نقخواهد داد. در اين حال هم چنين 
نوزدهم  يسدهزماني كه در  بهبود بخشيم.انديشه خود را ي كوشسختبا  ميريناگز

 دارهانيدين همآن خيره گشت به تيزبين  يهانگاهشده و جانوران يافت يهااستخوان
جا داده  هاسنگدر  هاانسانايمان ها با خواست خدا براي آزمايش گفتند سنگواره

 يانگاره توانينمهم چنين  .نموداثبات را اين سخن نادرستي  شودينم شده است.
 يطرح بشودالگوهاي رفتاري قابل بررسي شايد  از نمود كهمرا اثبات  يداشتندوست

و  تبعيدگاه كلنييك براي ساختن كره زمين بيرون كشيد ناشناخته طور كامل  به
بسيار  هاتمدن يهاو پسماندپناهگاه ديوانگان كه هم چون يك محل تخليه آشغال 

 ۵جناب آقاي كارل پوپر ردستيزباري، من . به كار رفته است دور و برتر
باشد، به نقابل رد كردن  هينظريك انگاره يا اگر باشم كه  خاطرجمعتا  دهيدآموزش

  و بيخود است. اديبنيبن درجه هما
مانند چشمان انسان،  يزيانگشگفت يهايژگيوكه  زننديماين روزها جار 

كه  گونهنيا .، اگر بتوان چنين گفتباشد» كور«و شانس بخت  پيامدي از تواندينم
امروزه ما  .شودينمرا برگزيده كه بهتر از آن يافت  يانمونه »طراحي«پيداست، باند 

كدام جانور چشم دارد و  ميدانيم، هم چنين ميدانيمجزييات فراواني درباره چشم 
را به دوستم خودم  سكاندر اين جا بايستي من  چنين است. او چر دكدام يك ندار
  بسپارم: ۶مرردكتر مايكل ش

                                                 
3. Hamlet                        شکسپير  یهانامهسوگيکی از  
4. Horatio 
5. Sir Karl Popper           ١٩٠٢-١٩٩٤انگليسی ( - فيلسوف اتريشی (  
6. Michael Shermer          ١٩٥٤(زاده  يیکايآمرانجمن شکاکان  گذارانيبننويسنده، تاريخ دانش و(  
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هاي نوين بايد ارگانيسمكه  فرض است چنينفرگشت  يهيفرضو نگاره ادر 

به جاي آفرينشي آني،  و نشان دادهرا ساختارهاي گوناگوني از ساده تا پيچيده 
راه  نه چشمان انسان نتيجهبراي نمو. فرگشتي باشد ينهيشيپيك  كنندهبازتاب

در  .گردديبازمصدها ميليون سال وده و به پر فراز و نشيبي بو طوالني 
ساس به نور كه براي ارگانيسم آغاز يك نقطه بينايي با يك مشت سلول ح

تو اين نقطه به يك ؛ كرديمبع مهم نور فراهم منيك اطالعاتي درباره 
با پر شده سطحي  يتو رفتگپيشرفت كرد كه يك حفره چشمي  يرفتگ
تري درباره سو و جهت نور بيشو اطالعات  بودهحساس به نور  يهاسلول

پس از آن به يك پس رفتگي ژرف حفره چشمي دگرگون ؛ كرديمفراهم 
تري تري با ژرفاي بيشتري اطالعات بسيار دقيقافزون يهاسلولگشته كه 

مانند لنز دوربين  يبه سوراخسپس از محيط براي ارگانيسم فراهم كرد؛ 
پشتي ژرف  رفته تو اليهتوان كانوني و متمركز كردن تصويري بر  با

به يك سوراخ  ؛ سپسحساس به نور داشت يهاسلول دگرگون گشت كه
 يادهيچيپكردن تصوير را داشت؛ سپس به چشمي  يلنزي كه توانايي كانون

  .شوديميافت  هاانسانكه در پستانداران نويني مانند 
  

هاي الگو و مدل و شدهدهيدمياني اين فرآيند در ديگر جانوران  يهاگام يهمه
كه به ايش كرده و نشان داده اين تئوري را آزم شدهدادهگسترش  ياانهيرا پيچيده
چشم  براي فرگشت ديگريدليل شرمر گفته، كه  گونههمان .كنديم» كار«راستي 

  :دهديمآن را نشان » طراحي«هست. اين دليل ناكارآمدي 
  

را در طراحي » خرد«چشمان انسان هر چيزي مگر  كالبدشناسيهر آينه 
كه براي  شدهساختهو پشت رو  و تهچشم انسان سر  .دهديمخويش نشان 

و مخروطي  يالهيم يهاسلولپيش از اين كه به نور  يهافوتونهمين 
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عصبي دگرگون  يهاتكانهنوري را به  يهاتكانهكه برسد حساس به نور 
مغز براي پردازش به الگوهاي  پوستهبه  هاتكانهاين  سپس -سازديم

خوني،  يهارگ، زالليه از ميان قرنيه،بايد  - شوديممعنادار فرستاده 
 ٧دوقطبي يهاسلولو  افقي يهاسلولاماكرين،  هاسلول، گانگليون يهاسلول
. براي ديدي بهينه، چرا بايد طراح خردمندي چشم را سر و ته و بگذرد

  پشت و رو بسازد؟
  

اي انيدبخشي از  كور فرگشت يافته و اكنون يهايباكترچون كه ما از 
همان كاستي  ني. اهستيم نيبكينزدبسيار براي همين مشترك ميان ما يافته شده 

هر چند كه  كامل شدهنقطه كور شبكيه عمدي » طراحي«نورشناختي هست كه با 
را  هامعجزه» با چشمان خودشان«كرده كه  ادعادر زمان گذشته  ييهاانسان

ولي نبايد هرگز  شوديمديگري در كورتكس مغز پيدا بدبختي در جاي  »اند.ديده«
مهر هميشه «ما  نيترمتكاملحتا گفته را فراموش كنيم كه چارلز داروين  وصيت

  به همراه خواهد داشت.» خاستگاه پست خويش را
درست است كه باالترين سخن شرمر بيفزايم اگر چه اين  يهاگفتهمن بايد به 

با محاسبه چشماني دارد كه  ٨عقاب ماهي گيرولي هستيم ما جانوران  نيترباهوشو 
يكي از و كوري بوده  هاانساناز چشمان  تردهيچيپصت برابر نيرومندتر و ما ش
سبب كمابيش هميشه به  انسان توسط شدهييشناسا لاختال نيآورتراندوهو  نيتركهن

 .است ابتكاري يامعجزهكه به خودي خود  به وجود آمدهها ميكروسكوپي پارازيت
پس چرا چشم برتر (يا درباره گربه و خفاش، گوش بهتر و برتر) پاداشي براي 

ماهي  با دقت بسيار بر روي توانديمگير عقاب ماهي تر شده است؟پست يهاگونه
اين  يهمهدر از چند ده متري باالي آب شيرجه رود، پرشتابي كه در زير آب ديده، 

گونه عقاب ماهي گير را  هاانسان .دهديمخويش مانور  زيانگشگفت يهابالزمان با 

                                                 
7. cornea, lens, aquaeous fluid, blood vessels, ganglion cells, amacrine cells, horizontal cells, 
and bipolar cells 
8. Osprey  
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براي نمونه يك آدم مانند يك كرم نابينا زاده  شديمكمابيش منقرض كرده در حالي 
  پرهيزگار بشود. ١يمتدپيرو يك پرهيزكار شده و باز هم شده و 

  ارلز داروين نوشته،چ
  

خودش براي تنظيم  يهمتايبساخت  يهمهبا  براي پنداشتن اين كه چشم
 يهااندازهبراي راه دادن به ناهمسان،  يهافاصلهدر تصوير كانوني كردن 

گوناگوني از نور و براي درست كردن و تصحيح انحنا و اختالل رنگي، 
به كه من  رسديم، به نگر با فرآيند گزينش طبيعي ساخته شود توانستهيم

  ه باشم.كردبه بيهودگي در باالترين درجه ممكن اعتراف  طور ارادي
  

كمال و هايي با بيشينه و حداكثر اندام«به نام  وي اين را در يك نوشتار
گروه مستقل كمابيش يك چشم  از آن هنگام، فرگشت نوشته است.» ٢پيچيدگي

بسيار گيرا و  فرگشت چشم داشته باشيم؟گروه چرا نبايد پژوهشي گشته است. 
چشم گوناگون و به طور دست ميخكوب كننده است كه بدانيم دست كم چهل 

قابل مقايسه  با فرضاحتمالي شصت دستگاه مختلف، به طور موازي و سراسر جدا، 
كه شايد باالترين مرجع  ٣لسونين دكتر دانيل .است، فرگشت پيدا كرده هاوهيشبودن 

كه سه گروه  چنين پي برده هم گريدجستار باشد، در ميان چيزها  مرجع در اين
يكي از  .ه استچشم را گسترش داد چهارسراسر متفاوت از ماهيان، به طور مستقل 

، داراي يك جفت چشم است كه به ۴باسيليكورنپس ايكسيليساين جانورهاي دريايي، 
آن دو چشم اصلي  يوارهيدسوي بيرون نگاه كرده و يك جفت چشم ديگر (كه در 

. اين شيوه ديدن كنديميك راست به سوي پايين بدون حركت نگاه  وقرار گرفته) 
براي اين جانور  هاچشم، ولي همين آورديمبراي بيشتر جانوران گرفتاري پيش 

بسيار توجه به اين نكته . افزون بر اين، به همراه داشته است ييهايبرتر همتايب
                                                 
1. Methodist                            يکی از فرقه ها دين پروتستان برخاسته از انگليس 
2. Organs of Extreme Perfection and Complication 
3. Dr. Daniel Nilsson 
4. Bathylychnops exilis            يک ماهی نيمه شفاف، در ژرفا متوسط، شمال اقيانوس اطلس 
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يك رونوشت يا  هاچشمدومين جفت شناسي كه پيدايش روياناست ارزشمند 
نخست نيست، بلكه سراسر يك فرگشت جدا است.  يهاچشمجفت  شدهكوچك
اين « گفته است: ١كه دكتر نيلسون در نامه خودش به ريچارد داوكينز گونههمان
ها در همان زمان يك نوآوري كرده با وجود اين واقعيت كه آن عدسي ها را ،گونه

. اين عدسي ها به پيدا كرده است فرگشت هادر آنيكي ديگر باز هم داشته عدسي 
البته » ها كار دشواري نيست.خوبي پشتيبان اين ديدگاه هستند كه فرگشت عدسي

يك جفت ابزار شديدتري براي كامل آفريدن واست خبايد گر آفرينش خداونديك 
 براي ما هيچ جايي براي كنجكاوي يا كشف داشته تاميبينايي در نخستين گام كامل 

  همان گونه كه داروين در همان نوشتار ادامه داده:نگذارد. يا 
  

شد خورشيد ثابت است و زمين گرد آن هنگامي كه نخستين بار گفته 
سخن ؛ ولي دانستيمنادرست  ياآموزهداوري عام مردم آن را ، چرخديم
 در توانينم، دانديم، همان گونه كه هر فيلسوفي ٣خدا يصداو  ٢مردم نيشيپ

بي  هاگامبتوان كه اگر  ديگويم نخرد به م اعتماد كرد.به آن دانش 
را نشان از يك چشم ساده و ناكامل به يك چشم عالي و پيچيده  يشمار
 ،هر گام در فرگشت چشم براي دارنده آن چشم سودمند بودهكه داد 

در گام بعدي چشم  هر چندچنين بوده است؛  گمانبيهمان طور كه 
 يبرارثن گوناگون آ يهانسخهو  تفاوت كردهبسيار كم فرگشت حتا 

براي چنين است؛ و اگر چنين گوناگوني بتواند  گمانبيگونه كه  نشود هما
دشواري  آن گاه سودمند باشداز جانوران در شرايط متغير زندگي  ايگونه
 تواندينم يك چشم پيچيده و عالي با گزينش طبيعي به شكل گرفتنباور 

  به آن رسيد. توانينمبا نيروي تخيل هر چند  واقعي به شمار آيد،
  

                                                 
1. Richard Dawkins     ١٩٤١فرگشتی و نويسنده انگليسی (زاده  شناسستيز(  
2. Voxpopuli 
3. Vox Dei 
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كه متوجه زماني و  استزماني كه توجه كنيم داروين نوشته خورشيد ثابت 
شايد پوزخند نرمي بزنيم ولي تنها به  شويممي» عالي«چشمان گفته هاي او درباره 

چيزي كه ارزش يادآوري و  .ميابودهخوشبخت تر از او آگاهي و دانش بيشتر، دليل 
در  هاسازيشگفت كنجكاوي دربارهحس از  درست و بجابه كارگيري حفظ دارد 
  .است خودشانديشه ي 

 گذارانهيپا، آغازين يهايباكتربا  ي مشتركهاژنداشتن واقعي » همعجز«
جانوران ديگري هستند كه  .تا اين مرحله استفرگشت  وروي زمين  دري انزندگ

فرگشت يافته  هاآنفرگشت نيافته، يا چشم بسيار ضعيفي در  هاآنهيچ چشمي را در 
آن را  توانديمچشم ندارد بلكه فرگشت  در اين جا هست: ياكنندهجيگتناقض  است.

، يكي از كساني كه مارپيچ دوتايي را ١بيافريند. پرفسور برجسته فرانسيس كريك
داشت كه اين تناقض را بسيار  ٢يافت و كشف كرد، همكاري به نام لسلي اورگل

رگشت، بسيار ف« ديگويماست. او  آوردهكوتاه در چند گزاره من توان از  ترآراسته
گزينش طبيعي به هيچ رو » هوشمندي«ولي اين ستايش يعني » تر از شماست.باهوش
 بهاگر خويش را ناگزير چه چنان  نيست.» طراحي هوشمند«انديشه احمقانه  تأييد

ين ا«. (است رگذاريتأثاز دستاوردها بسيار انديشيدن درباره گونه خود سازيم، برخي 
با سخن ملت، پيش از مخالفت اين همان سخني است كه ه »انسان چه شاهكاريست!

گزاره  ؛ هر دواست »سرآمد خاك« آن به عنوان ايجخودش به صورتي با تشريح نت
 ديآيمفرآيندي كه با آن نتايج به دست  ولي د.)شايستگي درست بودن را دار
كه نموده ارزاني ) DNA(اي انيداز » يارشته«ما به آهسته و بسيار دشوار بوده و 

مشترك بسياري با جانوران سطح پايين است. مهر  يهاژنو پر از چيزهاي بدردنخور 
يافت شود، در پوشش موهاي بدردنخور ما  يهازائدهدر  توانديماين خاستگاه پست 

زهوار در رفته،  )، زانوهايزديريم(سپس  شوديمكه تا ماه پنجم در زهدان بزرگ 
پس چرا مردم پيوسته  .تناسلي -ادراري يهاهوسبسياري از نظم و  دنبالچه

او حواسش به ما نيست، مگر اين  ؟»استبوده ي جزييات همه متوجهخدا «، نديگويم
                                                 
1. Francis Crick 
2. Leslie Orgel 
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كار  يهايكاستخرابكاري، ناهنجاري و با بخواهند تا  گراآفرينش خردبيكه هواداران 
  او اعتبار بگيرند.
كمرشكن فرگشت،  يهاگواهه با كشمكش فراوان، در برابر مدارك و كساني ك

نشان افتخار به خود تا براي پذيرش شكست  كوشنديمن اكنو زوركي سر خم كرده
كه در پشت آن  طلبديمفرآيند اين كه شكوه و گوناگوني  نديگويماين افراد  بدهند.

خداي  ناچارند تااين افراد در اين راه باشد. وجود داشته كارگردان و خالق  يذهن
فردي و هم چون  داشتهكورمال  يهاحركترا احمقي نشان داده كه  خويش نيدروغ

ا به صدها چند تا شكل كار براي سرهم كردنكه  ستو سر به هوا مقلدسر هم بند، 
و  هاقراضهبزرگ از  يانبار هاسالگذر اين در و  داشتهميليون سال زمان نياز 

ديگر هيچ احترامي قائل خداي خود  براي. آيا كرده استتلنبار چيزهاي نادرست را 
است كه » تنها يك تئوري«كه فرگشت زيستي  نديگويم؟ اين افراد نابخردانه نيستند

يا انگاره و هم چنين از معناي واژه » تئوري«از معناي واژه  هاآنگوياي ناداني 
- داكردهيپاست كه پيوسته فرگشت و تكامل چيزي » تئوري«است. يك » طراحي«

، جور شدهشناخته يهاتيواقعتا با  -ببخشيدمرا سخن گفتن  اين روش اگر شما
يك بر جا بماند ناشناس  يهاتيواقع به ميان آمدناز پس  هينظرپس اگر  درآيد.

از درستي  يهاينيبشيپاگر بتواند  هينظرآن . افزون بر اين تئوري پيروز است
پذيرفته و انگاره  هينظريك داشته باشد، به عنوان يا رخ نداده  يافته نشدهپديدهايي 

 :اوكام است نامهنييآتابع يك نسخه از . اين كار زمان بر بوده و هم چنين شوديم
ها را زمين مسطح گرفتبه زمان فرعون در مصر حتا با باور داشتن  شناسانستاره

كارهاي به دليل باور به زمين مسطح تنها  هاينيبشيپاين : كردنديم ينيبشيپ
 .كرديمتحميل  هاآنگذاشته و به  هاآنرا بر گردن بسيار بيشتري غيرضروري 

كه در گرفتي -بر اثر گرانش  نشدگي نور ستارگادقيق اينشتين از زاويه كج ينيبشيپ
بسيار  -شتگ تأييدميالدي)  1913خورشيدي ( 1292در سواحل غربي افريقا در 

  نسبيت وي را به اثبات رساند.» تئوري«بوده و  رتريپذدل
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فرآيندهاي  چگونهبسياري ميان هواداران فرگشت هست مانند  يهاكشمكش
فرانسيس كاريك حتا به خودش  .گردديمو در واقع چگونه آغاز  دهديمپيچيده رخ 

جدا  هايباكتري يا حيات با انكه زندگ كرده و گمان كنداجازه داده تا با تئوري بازي 
ين ا يهمهبه وجود آمده است. بهرحال،  ر روي زمينبگذري،  داردنبالهشده از يك 

تا تجربي و دانشيك كه  يهاروشد، با به كارگيري ، اگر يا زماني حل شوهاكشمكش
يا  ييگراآفرينشدر برابر اين،  شايستگي خود را نشان داده حل خواهد شد.كنون 

يك  ) حتاشوديم ديدهدر اين تغيير نام پنهاني  هاآن، (تنها زرنگي »طراحي هوشمند«
آن هرگز حتا نكوشيده تا نشان دهد كه  مايههم نيست. در مجموع تبليغات پر  تئوري

بهتر از حريف و » طراحي«با  توانيمچگونه يك پاره كوچك از جهان طبيعي را 
اي را پيوسته بچگانهسخنان هماورد فرگشتي خود، توضيح دهد. به جاي اين كار، 

 خواستيم» بله/خير« يهاپاسخكه گويا  گراآفرينش» پرسشنامه«يك . كنديمتكرار 
  مانند زير بود:

  
  كه سازنده نداشته باشد؟ ديادهيدآيا شما ساختمان 

  كه هنرمند نقاشي نداشته باشد؟ ديادهيدآيا شما تا كنون يك نقاشي 
  كه خودروساز نداشته باشد؟ ديادهيدآيا شما خودرويي 

  باال بلي بود، شرح دهيد. يهاپرسشاگر پاسخ شما به هر يك از 
  

با رنج بدست  يهاينوآورهمگي  هانيا :ميدانيمرا  هاپاسخموارد  يهمهما در 
و هنوز هم بوده بسياري  يهادستكار  و هاانسان(هم چنين آزمايش و خطا)  آمده

حقارت به  اب گراآفرينشنادان هوادار چرندي است كه ن اياست. » فرگشت«در حال 
 جزادر ميان انبار قراضه اكرده كه  سهيمقا يگردبادفرگشت را با و  آن نگريسته

چشم  نبوده كه ميان در» اندامي«هيچ آغاز بگويم، در . سازديم يچرخيده و جمبوجت
فرآيندها به دست آوردن و در اين كه  يك چيز ديگر .يمباشآن سرهم شدن  به راه

دليل  تواندينمبه هيچ رو گردباد  )هابال(به ويژه بيشتر » هااندام«از دست دادن 
 البيسمانند يخچال است تا  همانند شتريبفرگشت در زمان  باشد. ياكنندهقانع
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ها هست و آن اين كه جمبوجت باز هم سخن ديگري در اين ميانهنوز . باشد
از  به ارث بردهبدردنخور و ناكارآمد يا اضافي » اندام هاي«شده با نحل  يچيستان

 ريغ يكهنه. چرا ما به سادگي اين انفجار نيست تربا بازدهي پايينهواپيماهاي 
، »طراحي هوشمند« ينو تغيير گزينشي فريبكارانه در پوشش را با كيتئور
 كهنه هايجيمجي ادر آن نيست. اين همان » ايهوشمندانه« زيچچيه؟ ميريپذيم

  ).جيا -جي م شايد هماست (يا 
. است» فرگشت«در حال هنوز نيز هواپيماها با شيوه طراحي انساني خود حتا 

هستيم. » فرگشت«نيز در حال  هاانسانصورت، در راهي سراسر متفاوت، ما  به همين
يك دوره طوالني پژوهشي پس از  )2006(آوريل  1385نيمه نخست فروردين در 

بر  توانسته . پژوهشگرانچاپ گشت ساينس يمجلهدر  ١رگنودر دانشگاه ا پژوهش
نشان دهند كه ناتئوري و  شدهمنقرضجانوران باستاني از  يهاژنپايه بازسازي 

دريافتند كه  هاآناست.  دارخندهيك لطيفه » ٢پيچيدگي ساده نشدني«نافرضيه 
موجود  يهااندامبراي به كار گرفتن دوباره يا دگرگون ساختن  نيپروتئ يهامولكول

 يهاهورمونو كنش كرده قفل و كليد  يوهيشبه آزمايش و خطا روش به آهستگي با 
كوركورانه  ياين آرايش ژنتيكي سرآغاز .سازديم» خاموش«و » روشن«را  ناهمسان

و پيش  هاآباز به بيرون حيات  يافتنگسترش از پيش و قبل ميليون سال  450در 
 ميدانيمسرشت خويش رباره بوده است. ما اكنون چيزهايي د هااستخواناز فرگشت 

 دز غير اين صورت چون بزنندحدس آن را  نتوانستهديني حتا  گذاراندنايبكه 
 با اين حال باز هم .آوردندينمجنبش در  هببا اطمينان بسيار خويش را  يهازبان

سرهم  هاانساناضافي پيرامون آفريده شدن  يهايزنگمانهو  هافرضشيپشايد كسي 
همان بي سوي ه بباز كند باز هم در اين ميانه را  يآفريدگاربخواهد پاي تا و  كرده
كسي كه خردورزي او  ٣. ارسطورفته استخالق آفريدگار پرسش در  و بيهودگيباري 

آغاز اين استدالل بوده نتيجه گرفته  ۵و معلول غيرمعلول ۴در باره محرك غيرمتحرك
                                                 
1. University of Oregon 
2. Irreducible complexity 
3. Aristotle 
4. Unmoved mover 
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ندارد كه حتا  . جايمباشخدا داشته  پنجو چهل و هفت يا پنجاه  يممنطق ناچاردر كه 
از يك محرك  كتاپرستاني؟ از تيغ اوكام سپاسگزار باشديكتاپرست نيز در اين جا 

 كامليك عدد به بيش از هميشه  هاآن اولي چندگانه پرستي، آن را به يكي رساندند.
  .نزديك شدند

  
  

اندازه همان به كه فرگشت روبرو شويم واقعيت  هم چنين ما بايد با اين
 هم چنين دمدمي مزاج است.و بوده سنگدل و ستمگر  تينهايباز ما بودن  هوشمندتر

نشان  سلولي به ما شناسيزيست يهاگواهبررسي مدارك سنگواره اي و مدارك و 
و نيست بر روي زمين پديدار شده  يهاگونهدرصد از  98كه نزديك به  دهديم

انقراض «كه همواره با  وجود دارد نامتعارفي از انفجار حيات يهادوره .اندشدهنابود 
به هر صورتي بر روي حيات  پايداري و بقاي ي. براشده است يهمراهبزرگ » هاي

 وميكر ياندازچشمچشمگيري برسد. ما يك فراواني به ، نخست بايد يك سياره سرد
 ازبسيار بيش اي كنندهمايع بارور مردهاداريم:  هاانسانگذراي از زندگي كوچك و 

بزرگ  يعذابخودش  در جاي كهن يك خانواده انساني توليد كرده ساختنياز به بر پا 
و ريختن در جاي مناسب  تعلت ضرور به -ناخوشايند نيستهم البته چندان - بوده

تن آسان و گوناگون آرام ساخ يهاراه، با محكوم كردن هانيد. (راحت شدن از شرش
و فراوان  زادآوري .)اندافزودهبيخودي به اين شكنجه » ،طراحي«پيش فرض اين فشار 
بسيار بزرگي  يهاافراطكدفيش، يا ماهي آزاد يا  گنجشكحشرات يا در  يگوناگون
  .كنديمبقاي نسل را تضمين  كه گاهي ولي نه هميشهاست 

 كه ما هانيدفرآيند معاف هستند. اين تر به سختي از باال ردهجانوران 
 هاآنماني دمر - و بديهي خودآشكار يهاليدلبه -و ه بود مسئلهاين  درگير ميدانيم

و  . افزون بر اين در آسيا، در مديترانهميشناسيمنيز را  هاآن ساخته كهرا برپا 
بلند چشمگير و پيوسته قابل  دورهي براي يك انسان شدهثبترك امد خاورميانه،

                                                                                                                   
5. Uncaused cause 
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بيماري و ختي، ببد يهاهدورديني نيز به  يهاافسانه. بهر حال، حتا استرديابي 
اكنون  .دارداشاره  انسان به پا خاستهت بر ضد حيات ع، زماني كه گويا طبيسياهي
را بسيار محتمل  اين موضوعجمعي  يحافظهكه  اندكرده تأييدنيز  شناسانباستان

بودن رخ داده  گرفتهشكلكه سيل بزرگ زماني كه درياي سياه و مديترانه  سازديم
 ديگر  جاهايميان دو رودان و  انيسراداستانو اين رخ داد ناخوشايند و ترسناك بر 

سفرهاي اكتشافي خويش را به . هر سال، بنيادگرهاي مسيحي ستا داشته ابدي تأثير
كه روزي سرانجام  ايمان دارنداز سر گرفته و  ٧در ارمنستان نوين ۶كوه آرارات

اين كوشش بيهوده هست و حتا اگر در يافتن بقاياي كشتي نوح را خواهند يافت. 
ولي اگر اين مردم بخت  گرفتنخواهد  دستشان راكشتي كامياب هم بشوند چيزي 

در روي رو بازسازي آن چه به راستي رخ داده را بخوانند خويش را  تاآن را داشته 
 تر نسبت به شرح پيش پا افتاده توفان نوح خواهند يافت:نشدنيچيزي بسيار فراموش

يك جلگه پر جمعيت را  كنانغرشناگهان  سياه يهاآبيك ديوار بلندي از 
، چسبيدهبه خاطرات پيش از تاريخ گرچه » ٨يسآتالنتي«اين رويداد  درنورديد.

  .پذيريم، به راستي از ماست كه برماستمي
تاريكي از آن چه بر سر  يا سرگذشت شدهفراموش يخاطره هيچ ما، بهر حال

آغازين  يهاسالزماني كه در  انساني ما در امريكا آمده نداريم. قطارانهمبيشتر 
به نيمكره غربي رسيدند، كاتوليك شانزدهم ميالدي كشورگشايان مسيحي  يسده

بارتلومئو د لس  به نامكه يكي از اعضاي  هچنان ستمگرانه و نابودگرانه كنش كرد
و اعتراف  هنمود يريگكنارهبه طور رسمي و كرده  يخواهپوزش به راستي، ٩كاساس

نيت خوبي كه شايد داشته، احساسات بد دروني  . بااستبوده كرده كه كل كار اشتباه 
 كردهيمزندگي  بدون آشفتگيدر بهشتي » بوميان«خويش را بر پايه اين انديشه كه 

كهن كه از دست داده  يگناهيبا براي يافتن دوباره بخت خويش ر اسپانيا و پرتغال و
خودپسندي بيهوده و  ياين آرزوي است. تر از رانده شدن آدم و حوا از بهشت بوده

                                                 
6. Mount Ararat 
7. Modern Armenia 
8. Atlantis 
9. Bartolemeo de las Casas 



 
 
 

  نيستخدا بزرگ 
 

 

١١٢

كه بيشتر با قرباني  - خويش را داشتهو قبايل ديگر خدايان  ١٠هااولمك د:وافراطي ب
نوشتاري،  يادهيچيپ يهاستميسو هم چنين  -نشستيمشدن انسان خشمش فرو 

قبايل تاريخ خويش را نوشته و  ني. او بازرگاني را گسترش داده بودند يشناسستاره
بود. يك  روز را ساخته كه بسيار دقيق تر از همتاي اروپاي خود 365 يسالنامه

 ياشاره ترشيپتوانستند تا به برداشت زيباي صفر برسند كه  -ماياها -اجتماع ويژه 
شايد ارزش داشته بدون آن محاسبات رياضي بسيار دشوار بود. كوچكي كردم و 

هم چون بيگانه و » صفر«قرون وسطي هميشه در برابر انديشه  يهاپاپباشد كه 
(ولي در واقع  هاعربكه خاستگاه آن  شديم، چون گمان كردنديمارتداد پايداري 

  ليل كه يك احتمال ترسناك در آن بود.سانسكريت) است ولي شايد به اين د
، ولي تا همين چند ميدانيم آمريكاييباريكه خشكي اين  يهاتمدنچيزهايي از 

حوزه  يپهنهپهناوري كه زماني در  يهاشبكهشهرهاي و سال گذشته درباره 
 يهاپژوهش بوديم. خبريب ١٢برخي از نواحي آندهادر  افتهيگسترشو  ١١آمازون

هر  گشتهآغاز تازه باليده و شكوفا شده  رگذاريتأثبراي بررسي اين جوامع جدي تازه 
هيچ  قرارگرفتهچند هنگامي كه موسا و ابراهيم و عيسا و محمد و بودا مورد تكريم 

نداشته و در محاسبات ديني يكتاپرستي به شمار نيامدند.  هاگزارهدستي در اين 
از  ييهاالهامآفرينش و  يهااسطورهدر انجام كارهاي خوب اين مردم  گمانبي

جايي بدون اين كه حتا و شادي كرده و  ه. ولي رنج برداندداشتهالهي نيز  يهاخواست
آگاهي تلخي اين با  هاآن. هم چنين ، از ميان رفتندباشندداشته » ما« نمازهايدر 

كه  جور همانيا حتا كه بودند،  ياد كندرا همان جور  هاآنمردند كه كسي نيست كه 
و  هاآن» سرزمين موعود« يهاداستان. همه بودند. . . فرقي ندارد چون ديگر نيستند

 يارهيسار شايد در آنان انگ يهامراسمگرامي و  يهاافسانهنبوي و  يهاينيبشيپ
انساني را نشان  يهايبازهوسديگري رخ داده است. اين چگونگي واقعي تاريخ 

  .دهديم

                                                 
10. Olmec 
11. Amazon 
12. Andes 
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كه اين مردم نه تنها كمي هست شكي نيست اگر هم هست دودلي  گويا
د و نه فاتحان از كه نه خو ييهاسميكروارگانيم ه وسيلهفاتح بلكه ب يهاانسان دستب

شايد بومي بوده يا شايد به آن جا  هاكربيماين  .اندرفتهاز ميان  آن آگاهي داشته
در اين جا باز هم شايد كسي مغالطه بزرگ  .فرقي نداشته استبهر حال آورده شده 

 توانيم. چگونه ميشويمآگاه از آن خودمان » پيدايش«داستان  دركه را ببيند انساني 
به دست يك نه به دست خدا بلكه يا بند اثبات نمود كه اين كتاب  پاراگرافدر يك 

پرندگان و ماهيان چهارپايان،  يهمهچون به انسان بر  انسان نادان نوشته شده است؟
نام برده  ١٣از هيچ دايناسور، پلزيرسورا يا پترداكتيلسولي داده شده است. » برتري«

كاري به آفرينش ناگهاني حتا اگر  داشتهوجود  هاآن دانستهينمنويسنده  چون، نشده
نام  يدارسهيكهم چنين از هيچ جاندار . ميباشهم كه نداشته  هاآدم و فرضي ويژه

 - نو» بهشت«براي يك ديگري نامزد پس از امريكاي مياني -برده نشده زيرا استراليا 
در كتاب پيدايش به  هانيا از فراتر وجود نداشت. ياشدهشناختهبر روي هيچ نقشه 

 يداده نشده زيرا وجود اين شركا هايباكترو  هاكربيمانسان پاداش چيرگي بر 
جانوري ضروري ولي با اين حال خطرناك هنوز شناخته و درك نشده بود. هم چنين 

كه اين ريخت از حيات  گشتيمروشن  درنگيب، بايد شديماگر شناخته يا درك 
روحانيون  پس از كنار زدندارد و بدون چون و چرا اين برتري را تا » برتري« بر ما

ا پيش آورد. حتا شكي سرانجام فرصتي رپز يهاپژوهشتازه پس از آن و  نگه داشته
به  ١۵لويي پاستور كربيم» ارتش ناديدني«و  ١۴، تعادل ميان هومو ساپينسهامروز

ه تا ترتيب ژنوم ) دست كم ما را توانا ساختDNAاي (انيدهيچ رو قطعي نيست، ولي 
را دريافته و آن  ١۶مرغي آنفلوانزاخودمان را، مانند ويروس  آفرينهماوردهاي مرگ

  چه كه ميان ما مشترك است را روشن سازيم.
فوق كليوي و كوچكي  يهاغدهبزرگي با هم چون جانوري منطقي و  گمانبي

بررسي دقيق وزن  ماپيش رو  يافهيوظ نيترترسناكپيشاني،  يهالوببيش از اندازه 
                                                 
13. Dinosaurs or plesiosaurs or pterodactyls 
14. Homo sapiens 
15. Louis Pasteur 
16. Avian flu virus 
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است. جايگاه ما در گيتي به صورت غيرقابل تصوري و عالم نسبي ما در نظام چيزها 
براي  ميتوانينمماده جمجمه ي بخيالنه بخششاين با  كه ايگونهكوچك است به 

ما گونه مكان تصادفي بودن اپي بردن به . ميشينديبژرف آن باره درزمان بلندي 
 يفروتنانه. شايد درباره جايگاه اندازه دشوار و سخت استنيز به همان روي زمين 

، هايماريب ، درمانخودمان در اين مقياس، درباره چگونگي طوالني ساختن زندگي
كار و به  وران ديگرندرس عبرت گرفتن از قبايل و جاو گذاشتن يادگيري احترام 

ولي آنگاه  :ميريبگ ادي، چيزهايي راكت و ماهواره براي آسان كردن ارتباطات يريگ
ي گرماسپس و  هاگونهساير مرگ  در پي آنكه مرگ خواهد آمد و  اين آگاهي
. هنوز، دست كم مانند مردماني نيستيم كه گذاردينمجا  بر يآرامش يتيمرگبار گ

كه امروز در اين  نوزادانيداستان خود را به ديگران نداشته، يا  مردند و بخت گفتن
  .رنديميملوليده و با ترس و درد  بي سود وزندگي دم پس از چند دقيقه 

 يهاكوهكشفي بسيار پر ارزش در  ميالدي) 1909خورشيدي ( 1288در 
هاي به نام شيلآن جا  ، انجام گرفت.١٨، در مرز بريتيش كلمبيا١٧راكي كانادا

هيچ ويژگي جادويي نداشته و  كهطبيعي بوده  ياسازه وشناخته شده  ١٩بورگس
كه ما را براي ديدن گذشته توانا  بوداي دريچهكمابيش مانند يك ماشين زمان يا 

ميليون سال پيش  570آهك نزديك اين معدن سنگ  بسيار دور: ي. گذشتهسازديم
» ٢٠انفجار كامبرين«و آن چه را كه ديرينه شناسان به طور خودماني  دار شدهپدي
و » هامرگ«فرگشت  يهدرست همان گونه كه در هنگام ، ضبط كرده است.نامنديم

نيرومندي بوده زماني كه  يهاجنبشصورت نيز بزرگ بوده، به همان  يهاانقراض
 است. شدهيمو فراوان  آوردهيمي دوباره گوناگوني خود را به دست انحيات و زندگ

انفجار و تكه پاره  يهادورهبدون اين اين كار را  توانستهيمخردمند، » طراح«(يك 
  كردن، انجام دهد.)

                                                 
17. Canadian Rockies                     امريکای شمالی در کانادا کوهرشته  
18. British Columbia                        کانادا یهااستانيکی از  
19. Burgess shale 
20. The Cambrian explosion 
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ريشه در اين دوران شكوفايي  ،نوين جان بدر برده هدوربيشتر جانوران 
ميالدي نتوانسته ميالدي)  1909خورشيدي ( 1288ولي تا سال داشته كامبرين 

تا آن هم چنين مشاهده كنيم.  يشاصلي خوصورتي در زادگاه هيچ را به  هاآنبوديم 
در مدارك استخواني و پوسته تكيه كرده در حالي كه  و هاگواهناچار بيشتر بر  هنگام

 مانند» ٢١اجزاي پيكري غير سخت«هاي بورگس داراي شيلهاي بيشتر سنگواره
بورگس چيزي مانند سنگ هاي شيل چيزهاي خورده شده در سامانه گوارشي نيز بود.

  ي و حيات بود.انزندگ يهاشكلو براي گشودن راز ريخت  ٢٢روزتا
كارتوني به نمايش  يهاشكلبيشتر در نمودارهاي يا كه  خود ما ٢٣نفس گرايي

نشان پلكان يا نمودار پيشرفت يك هم چون را كمابيش هميشه فرگشت  ديآيمدر 
، با يك ماهي در حال خفگي بر روي ساحل در روي نخستين فريمو هميشه  دهديم

به  پس از آن پيكرهاي قوز كرده و لب شتري و دست آخر يهاميفرسپس در 
كه چتر خود را  شوديمنشان داده آهستگي يك انسان ايستاده كت و شلواري 

را  هانوسان »داردندانه«حتا كساني كه الگوهاي » تاكسي!«، زنديمو داد  جنبانديم
بعدتر جانوران  يهاانقراضبعدي و  يهاشدنميان پديدار شدن و نابودي، پديدار 

به هيچ رو ، دار رويداد پاياني گيتي را كشيدهسي كرده و كساني كه هم اكنون نموربر
د كه گرايش پايداري به سوي پيشرفت رو به باال وجود داشته نيستن نواهمو موافق 
 جانور به دستكم شمار يا مرده يا  : جانورانشگفتي چنداني نداردگفته اين  است.
و  نداردتصادفي بودن  با يمخالفتولي پيشرفت  نابود گشته است.و موفق تر  ابيكام

بروگس هاي شيلبزرگ براي بررسي  ٢۵ديرينه شناس ٢۴ولدگزماني كه استپان جي 
برداشت را داشت. اين ديرينه شناس بزرگ  ترينكنندهنگرانو  نيترآشفتهآمد، وي 
را با دقت بررسي كرده و دريافت كه اگر  هاآنو پيشرفت دقيقه به دقيقه ها سنگواره

                                                 
21. Soft anatomy 
22. Rosetta Stone      برای  یديو کل شدهنوشتهسنگ نبشه دوران مصر باستان است که يک نوشته به سه زبان
 خط هيروگليف شده است 
23. Solipsism  
24. Stephen Jay Gould 
25. Paleontologist  
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بشود درخت زندگي را دوباره كاشت يا اين سوپ را دوباره به جوش آورد، بسيار 
  نرسد.» بينيممي «احتمال دارد كه دوباره به همين پيامدي كه ما اكنون 

آن اندازه كه براي من و  يريگجهينتداشته باشد كه اين  نشايد ارزش گفت
ماركسيسم شده  يتشنهگولد در جواني  خوشايند نبود: ولدگبراي  استشما خوشايند 

براي وي معناي واقعي داشت. ولي وي بسيار درستكار و روشن » پيشرفت«و مفهوم 
كند، در حالي كه را انكار  مداركي بسيار روشن پيش چشمان خويشانديش بود تا 

فرگشت و سنگدالنه  يمتريليمكه فرآيند  گفتنديمفرگشتي  شناسانستيزخي از بر
گولد خودش را از اردوگاه آنان به سوي زندگي هوشمند ما داشته، » جهت و سو«يك 

رويدادهاي از  يكرانيباز دوره كامبرين شمار بشود اگر او اثبات كرد كه  جدا ساخت.
دوباره نوار ضبط شده را  و» برگرداند«همان گونه كه بوده و  هرا ثبت كرد يفرگشت
چندين شاخه  .وجود آيند جانداران بهكه همان هيچ اطميناني نيست  نموداجرا 

پرپشت  يهابوتهكوچك بر روي  يهاشاخهآن،  ازدرخت فرگشتي (مقايسه بهتري 
ديگري شده » آغاز«براي  ياهيرمايخمبه جايي پايان يافته، ولي رسيدن بدون  است)

كه شايد پويا و شكوفا شده، درست مانند برخي كه كمابيش پويا و شكوفا بوده ولي 
كه سرشت و وجود ما باشيم سپاسگزاريم بايد . اندرفتهپژمرده شده و از ميان 

هاي شيلدر ») ٢۶دارانطناب«(يا  شدهشناخته دارانمهره. نخستين است دارمهره
به دليل زيبا ويژه و  ناميجاي  به بوده كهپنج سانتي (دو اينچي) بروگس يك جانور 

 ٢٧پيكايا گراسيلنز موجي شكلهم چنين براي زيبايي و  كوهرشتهيافته شدن نزديك 
شده  يبنددستهكرم  به عنوان. اين جانوري نخست و به طور نادرستي ناميده شد

بدست  چندين سال گذشتهدر بيشتر دانش ما در واقع كه  شودفراموش د نبايهرگز (
يك انعطاف ستون پشتي  وماهيچه  ،اين جاندار يهااندامست)، ولي در آمده ا
ريخت  هاونيليم هنوز نياز به پرستش خدا نداشت. بوده كه ايگونه شيپ يضرورت
باقي  گونهولي اين  از ميان رفتدوران كامبرين  بسر آمدني و حيات پيش از انزندگ

  :دبشنويگولد  زباناز بقيه را ماند. 
                                                 
26. Chordate  
27. Pikaia gracilens 
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بگذاريد  سپسنوار زمان را به عقب برگردانيد تا به زمان بروگس برسيد 

از تاريخ دوباره اجرا شود. اگر پيكايا در اين اجرا زنده نماند، ما همگي 
از . و ما همه از كوسه تا سينه سرخ و اورانگوتان - آينده، زدوده خواهيم شد

مدارك بروگس را همان گونه كه امروزه ما  مميزيبه هر  اگر گريدسوي 
به براي بقا  ياژهيوبخواهد امتياز  كنمينمگمان بدهيم،  ميشناسيمآن را 
  بدهد. پيكايا

چرا  -را بپرسيد هميشگي  اين پرسش دوست داريد تاهم چنين، اگر 
كه  يي استپرداختن به سيماهادر پاسخ بخش بزرگي از  -انسان هست؟

 پيكاياچون  :است نيو چنآن دستي داشته در به طور كامل  توانديمدانش 
بيعت ط درباره ييهمتايب يقانونبروگس بر جا ماند. اين پاسخ  كشمكشدر 

مسير فرگشت  ينيبشيپ درداراي هيچ باري ي ؛ اين پاسخكندينمرا بازگو 
احتماالت بر پايه قوانين عمومي آناتومي يا  يمحاسبهنه گونيست، هيچ 

» تاريخ« درتنها پيشامدي تصادفي  پيكايازنده ماندن نيست.  يشناسبوم
راهكار  توانمينمداد و  »يترهب«كه بتوان پاسخي  كنمينماست. من گمان 

ما فرزندان تاريخ هستيم و بايد راه خود  تصور نمايم.گيرا و جذاب تري را 
كه در برابر  -و گيراترين كائنات ممكن سازيم نيترپرتنوعميان  را

بوده و براي همين به ما بيشينه و حداكثر آزادي را  اعتنايبما  يهارنج
  داده كه در راه برگزيده خويش شكوفا شويم يا شكست بخوريم.

  
به خوبي تعريف  يهاتيمحدوددر ميان » برگزيده«راه اين يكي بايد بيفزايد، 

 فداكار است. دوستانساناز يك دانشمند و  يبا حالاين آواي معتبر و  شده است.
ما را  ٢٨آشوبو تئوري انگاره  .ميادانستهيمبه طور سربسته را موضوع همگي ما اين 

كوچكي به  ميجنبش نسدر آن كه  سازديمپروانه آشنا ناگهاني با انديشه بال زدن 

                                                 
28. Chaos theory 
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يك گونه از اثر پيامد  ٣٠از سال بلو ٢٩كتاب اوگي مارچ .انجامديموار توفاني ديوانه
هم ، چيزهاي ل كرديكنتراگر چيزي را  «ه را زيركانه بررسي كرده و گفت ياپروانه
ولي گولد  يشدهانديشه ميخكوب از سوي ديگر كتاب » آن را كنترل مي كني. جوار

 يگرفته عنواننام  ٣١زيانگشگفتزندگي  بروگسهاي شيلپيرامون انديشه  بازكننده
 پر در حال و هواي .آمريكايياحساسي  يهالميفبهترين يكي از  از يبازتاببا  دوپهلو

كه هرگز زاده نشده  كنديمآرزو  ٣٢، جيمي استوراتبسيار بد اين فيلمكشمكش ولي 
به او نشان حالت جهان را در صورت برآورده شدن اين آرزو  يافرشتهسپس 

يك نسخه معمولي و بدون تحصيالت دانشگاهي  يشنوندهيك به  نساني. بددهديم
براي  هر كوششي :شوديمداده نشان  ٣٣برگنزعدم قطعيت هاي يقاعدهاز 

خواهد  يريگاندازهبسيار دقيق بر دگرگوني چيز مورد چيزي، اثري  يريگاندازه
به  به نهنگ نزديك تر است تاتيره  سلسله گاو دركه  ميثابت كرد. به تازگي داشت
زنده بودن ما در اين اگر  ما هست. به راهچشم  گمانبيديگر نيز  يهايشگفت اسب:
و بخت و اقبالي باشد آن گاه  در دست تصادفبا اين ريخت امروزي، در واقع  زمان و

با هوشياري به آينده به فرگشت آتي مغز ناقص خودمان و  ميتوانيمدست كم 
كه برخاسته بنگريم در پزشكي و توسعه و گسترش زندگي  زيانگشگفت يهاشرفتيپ

  خوني بند ناف است. يهاسلولبنيادي و  يهاسلولبراي روي  شدهانجاماز كارهاي 
سي سال گذشته را در راه  ٣۵از دانشگاه پرينستون ٣۴پيتر و رزماري گرانت

در شرايط بسيار سختي در يك جزيره  ٣۶داروين گام برداشته و در جزاير گاالپاگوس
سازگار و  ٣٨هافنچفرگشت  ياوهيشزندگي كرده و در واقع  ٣٧دافن بزرگ ازكوچك 

به  هاآن كردند. گيرياندازهپيرامون خويش را بررسي و  يهايدگرگونبا  هاآنشدن 
                                                 
29. Augie March 
30. Saul Bellow                   ١٩١٥- ٢٠٠٥امريکايی، برنده نوبل ادبيات (-يک نويسنده کانادايی(  
31. Wonderful Life              خورشيدی ١٣۴٣در سال  شدهساختهيک فيلم  
32. Jimmy Stewart               ١٩٠٨-١٩٩٧( يیکايآمربازيگر(  
33. Heisenberg  
34. Peter and Rosemary Grant 
35. Princeton University 
36. Galapagos Islands                 اکوادور امريکای جنوبی یهااستانآرام از  انوسياقچندين جزيره در  
37. Island of Daphne Major        گاالپاگوس یفشانآتشيکی از جزاير  
38. Finch                                     از خانواده سهره یاپرنده  
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با خشكسالي و كميابي  هافنچمنقار  ياندازهطور قاطع نشان دادند كه شكل و 
نه  .شوديمو حشرات، دگرگون  هادانهگوناگون  يهايژگيوي سازگاري با خوراك، برا

با برگشت ، بلكه ن ساله به يك شيوه دگرگون شدهاين پرندگان سه ميليو يهمهتنها 
آنان نيز همان گونه بهينه  يهانوك، به وضعيت گذشته هادانهحشرات و  ويژگي

فرگشت در حال رخ دادن است و  كه دنديدها چشم خود را باز كرده و گرانت .شديم
زندگي آنان بسيار  و مدارك خويش را چاپ كرده تا همه ما ببينيم. هاافتهي تواننديم

در  هاآنآرزو داشته باشد كه به جاي اين كار  توانديمكسي چه سخت بوده ولي 
را  باالي ستوني مقدس خويشكشيدن مشغول شده يا در رياضت به غاري مقدسي 

  ؟كردنديمقرباني 
يك گروه از پژوهش گران دانشگاه شيكاگو، ) يالديم 2005( 1384در 

كه  آغاز كرده ۴٠اميپاسو اي ٣٩كوچك سري يهانامپژوهشي جدي را بر دو ژن به 
زاده شده كودكاني  .دينمايمسري  كوچكدچار اختالل را فرد  افتادناز كار  در زمان

 يفرصتطور كلي  به ديشابوده كه كورتكس مغزي كوچك شده داراي با اين شرايط 
كه مغز انسان بسيار كوچك تر از مغز امروزي بوده است دوراني در يادآوري طاليي 
نزديك به پنجاه يا شصت هزار  هاانسانكه فرگشت  شوديمبه طور كلي گمان  است.

كامل شده، با اين وجود گويا در سي و هفت  )فرگشتكوتاهي براي سال پيش (زمان 
تري داشته و اين احتمال را پيش فرگشت پر شتاب دو ژنهزار سال گذشته اين 

 2006(مارس  1384اسفند در  است. حال پيشرفتدر  ياندامانسان، كه مغز  دهآور
نزديك به هفتصد بيشتر در همان دانشگاه، آشكار ساخت كه  يهاپژوهش ميالدي)

هزار سال  پانزده با گزينش طبيعي در پنج تا هاژنناحيه در ژنوم انسان هست كه 
مسئول  يهاژنبرخي از  يرندهيدربرگ هاژناين  .اندداشته يريگشكلگذشته دوباره 

بويايي و چشايي، گوارش، ساختار استخوان ها، رنگ پوست و كاركردهاي  هايحس«
نشان دادن اين  ۴١ژنوميككننده آزادي پيامدهاي  نيتربزرگيكي از ( .استما » مغز

                                                 
39. Microcephalin           ر عصبی که سر دو برابر کوچک ت یهاسلول شدنساختهيکی اختالل در پيشرفت

شودیم  
40. ASPM 
41. Genomics  
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و  و ظاهريو رنگ پوست به تازگي رخ داده » نژاد« يهااختالف يهمهكه است 
بسياري هست كه ميانه به پايان رسيدن نوشتن كتاب به احتمال  )گمراه كننده است.

اين ميدان شكوفاي گر در چندين يافته گيرا و روشن ،آنمن تا زمان چاپ دست 
رو به «مثبت يا  هاشرفتيپ يهمهشايد زود باشد كه گفته شود  دانش به دست آيد.

 ياوهيش يدهندهنشان اين  بوده ولي پيشرفت انسان هنوز به پايان نرسيده است.» باال
كه ايمني  دهديمو هم چنين روشي را نشان  ميآوريمكه ما ايمني بدست است 

اهلي  كه يشمالمردم اروپاي  يهاگروهنخستين ژنوم  يهاپژوهش .ميآورينمبدست 
 شده را» جذب الكتوز«براي ژن مشخصي داراي و آموخته پايان را چهارساختن 
 تر به زماني كنوني افريقا تباردر حالي كه برخي از مردم نزديك كرده شناسايي

يك گونه كم خوني داسي چار شدن دآماده و  ) مستعدما افريقاست يهمه(خاستگاه 
 در يجهشنتيجه در  ياست ولنگران كننده به خودي خود كه هر چند بوده شكل 
آشكارتر  هانياهمه اين گذشته  . ازاست ۴٢ر ضد ماالريابايمني و سبب  گذشته

ريشه پست ي طبيعت هم چنين نساختما يهابلوكخواهد گشت اگر در درك 
مداخله فرشتگان كه هيچ، به . و بردبار باشيم فروتناندازه كافي و بسنده  خودمان به

  .كنديمهمه چيز بدون انگاره خدا كار نيست.  يازين زينهيچ نقشه الهي 
ولي  با چنين مرد بزرگي اختالف ديدگاه داشته باشم، گر چه دوست ندارم كها

تا او  شديماگر خدا نبود شايد نياز  ديگويمولتر، هنگامي كه  ساده يگفتهبا توجه به 
انساني خدا دشواري است كه  . اختراعشوديم دارخندهديدگاه وي را اختراع كنيم، 

همراه با زندگي  شدهيبررس» وارونه«فرگشت ما به صورت نقطه آغاز است. در تازه 
گنجايش بازنگري و اكنون دانش و دست كم  تازديمانقراض كه به سوي زودگذر 

هنوز داراي برتري سنگين و  درست است، دين .را بدست آورده است توضيح ناداني
، ۴٣م هريس، در پايان ايماناآمدن است. ولي همان گونه كه س» نخست«دردسرساز 

 يهمهبدست آمده و  يسختبا دانش  يهمهاگر ما  ديگويم زيآمهيكنابيشتر 
با  همراه يمانندماركيز  يهاوهيبه شدستاوردها و همه اخالق و رفتارهاي اخالقي را 

                                                 
42. Malaria  
43. The Endof Faith 
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است  تبسازيم، سخ نوو ناچار باشيم هر چيزي را از از دست داده  يهمگان يفراموش
كه عيسا از  اطميناني دوباره بدهيمويش را دوباره خكه تصور كنيم در كجا ما بايد 

  يك باكره زاده شده است.
 .بگيرند ييهايتسلدلداري و  تواننديمانديشمند هم چنين ايمان آوردگان 

خدا و دفاع از ناگزيري پدافند  بار سنگينرا از  هاآندانش  يهاافتهيو  يشك گراي
و  رها ساخته دانشمند ديوانهيك  مشكالت مانند شرح و يناشهم چون يك احمق، 

باسيل سفليس يا جذام يا پيرامون  آوررنجپرسش اين به  پاسخ يناچاراز هم چنين 
اين اتهام  برابر در يمذهبانسان . سازديمآسوده كار كردن  رنجكودك كم هوش يا 

 ميكنروشنگري م تا درباره چيزي : ما بيش از اين به خدا نياز نداريمانديمروسفيد 
كساني كه ايمان ، خصوصي و بيخود است، انتخابياكنون كه دين  راز نيست. ديگر كه

با دين  تحميلتا زماني كه براي چه خواهند كرد، به خودشان ربط دارد.  اندآورده
  نداشته باشند، به ما كاري ندارد.كوششي زورگويي 



 

 

  هفتبخش 

  
 

  

  »عتيق«عهد  كابوس: وحي
  
  
  

و  قلبي باوربه  تنها تكيهاز  آن براي رهايي شكوشو  يدين خودزني گرشيوه دي
دين ادعا  وحي است. يهااستداللبه وسيله متعارف و مدارك » گواه«با جايگزيني 

 يهاانسانبا خدا به طور تصادفي  ياژهيوطاليي بسيار  يهافرصتكه در  كنديم
قوانين  هاانسانبه اين گويا و ارتباط مستقيم برقرار كرده شناخته شده و برگزيده 
مقرب  مردم كمترآگاهي اين قوانين را به  هاآنس سپ داشته وارزاني  جاوداني
  اندرسانده

كه  شدهگفته . نخستآورد توانيم ادعا اين ضدبر بديهي چندين رد بسيار 
 يهارابطيا  گوناگون براي پيامبران يهازماندر جاها و از اين رويدادها چندين مورد 

به  توانيم هاآن نيتربرجستهكه از - از موارد ياپاره . دررخ داده است متفاوتي
 يبرابس نبوده و يك بار وحي گاهي آن گونه كه پيداست -نمود اشاره انيحيمس

در  داشته است. منجيآمدن واپسين با نويد به همراه بعدي،  يهاتوهمبه  ازينتقويت 
و  و دستورات الهي تنها يكبار دادهيرويكي  با اين متضاديموارد ديگر، دشواري 

سخنان سبك و هوس آميز وي نيز  و فرستاده شدهه فرد گمنامي ببراي آخرين بار 
با يكديگر  يادكنندهينومبه طور  هايوحچون همه اين  است. به شمار آمدهقانون 

ناچار كه  بودههمزمان درست  تواندينم از بنياد  هاآنبسياري از و  بودهناسازگار 
هم چنين اين گفته  .هست كنندهگمراهنادرست و  هاآنكه برخي از بايد نتيجه گرفت 
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ولي در نخستين گام معتبر است  هاآنبه اين نتيجه برسد كه تنها يكي از  توانديم
كه جنگي ديني  رسديمبوده و در گام دوم چنين به نگر موضوع آشكار ن نياگويا 
دشواري و  بايسته و ضروري است. هاآندرستي يك از درباره  يريگميتصمبراي 

مشكل بعدي، گرايش روشن باريتعالي به آشكار كردن خويش تنها براي افراد 
انه كه زمان درازي خ يياست جا برهوت خاورميانه يهاابانيب، در و گمنام سواديب

آت و پر از در همان زمان نيز موارد و در بسياري از  بت پرستي و خرافات بوده
  بوده است. ييگوشيپپيامبري و شغال آ

در واقع به مشترك نياكاني،  يهاداستان و يكتاپرستي ١همتايي يهاشيگرا
اگر چه اين  پاسخگويي به همه است. هاآناز  ييكپاسخ به  يا رد كهاين است معناي 

هر سه ادعا ولي جنگيده  يآورنفرتسه دين يكتاپرست با يكديگر به طور ترسناك و 
» اهل كتاب«و قرآن  تورات موسا مشترك بوده شناسيسرانجام در تباركه  كننديم

 بامزه. (را تصديق كرده استمادر او باكره بودن يسا و پيامبري عو بودن يهوديان 
مسيحيت براي كشتن عيسا  عهد جديد يهاكتاباز  ياست كه قرآن مانند يك

كه  كنديم ادعا يبيعجبه طور بيخود و ولي به جاي آن  نكردهسرزنش يهوديان را 
  ).به صليب كشيدندبه جاي عيسا يهوديان شخصي ديگري را 

كوه  بااليدر  بر ديدار ظاهري ميان خدا و موسا بنياد چرندهاي هر سه دين
 گانهده يهافرمانيا همان  ٣اين ديدار به نوبه خود مايه نزول دكالوگ است. ٢سينا

 40تا  20 يهابخشدر و كه به نام خروج  . اين داستان در كتاب دوم موساشوديم
داده  هافرمان، كانوني شده جايي كه اصل 20ه در بخش جتو نيترشيب است. آمده

گفته شود، ولي اين كار  و مختصركوتاه  هافرمانشايد نيازي نباشد تا اين  شده است.
  .ارزديمبه راستي 

در ميان  يانسخه: امگرفتهرا به كار » مجاز«نخست (من نسخه شاه جميز يا 
از عبري، يا يوناني يا التين  ييهاانسانبه دست رقيب كه با رنج بسياري  يهانسخه

                                                 
1. Syncretic  
2. Mount Sinai     همان کوه تور يا طور در بيابان سينا 
3. Decalogue 
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 به اصطالح اين ده فرمان هم چون يك سياهه و فهرست بسامان است) شدهبرگردان 
گوناگون از  يهانسخهسه تاي نخست همگي  .شودينمو نهي پديدار  امراز و منظم 

، بودن خودش پافشاري كرده منحصربر برتري و  در آن خدا سخن است ويك 
 .بر زبان نرانندكه نام او را بيهوده  كنديمكه بت ساخته نشده و نهي  كنديم غدغن

اين درباره هشدار سختي با چند پند بسيار جدي شامل  سپس اوهون درازو  آهاناين 
اين  داد.د نخواههان پدران را گنا يكفاره» حتا تا نسل سوم و چهارم«دان فرزنكه 
. كنديمپدران را رد  گناهبراي كودكان مسئول نبودن قي و منطقي انديشه اخال ،گفته

كساني كه ايمان  و همه پافشاري كردهروز مقدس شنبه  تيبر رعاچهارمين فرمان 
نهي  روزآن  در يكارهر انجام را از  -هاآن هاشخدمتيپو بردگان و  -آورده 

خدا همه  ديافزايماين قانون گفته شده، نيز كه در كتاب پيدايش  گونههمان. كنديم
(جا براي اين گمان باز  كنديماستراحت  روز هفتمان را در شش روز ساخته و جه

پدر و «. شوديم تركوتاه هاينهسپس امر و  .ه كه خدا روز هشتم چكار كرده)گذاشت
بلكه نبوده  كنش و عملخود  نيك بودن(البته اين براي  »مادر خود را احترام نما

تنها پس از  .)»شودتا روزهاي تو در زميني كه خداوند به تو مي بخشد، دراز « براي
آمده كه به طور كامل كشتن، زنا، دزدي و گواهي  »نبايد« بلندآوازهاين چهار دستور 

چشم طمع داشتن آزمندي و  غدغن سرانجام كرده است. غدغنو شهادت دروغ را 
 يهاييدارانوكرانش، كنيزانش، گاوش و االغش و ديگر » همسايه خود«به خانه 
  .كنديمرا نهي  منقول او

 .كردپيدا  بودن دينبراي ساخته دست انسان  يترسادهدليل  است كهسخت 
 قادر متعالاز  يخشن يادآوريبا همراه  نخست، پرخاشي شاهانه درباره احترام و ترس

بابلي يا  شايد شاهيكه  ييهافرمان مانند شوديمديده نامحدود  يبودن و كيفر
ادامه دادن سپس يك يادآوري تند براي  تا جار زده شود. گفتهيمآشوري به كاتبان 

سپس چند  .گفته باشدسلطان  داده كهاستراحت  اجازهاني تنها زم آمده وبه كار 
به طور كلي  هاآنپايبندي به قانون بي دوام از پي آن آمده كه يكي از براي يادآوري 

آدم «چون در واقع در نوشته اصلي عبري نوشته شده است  شودينمتفسير درستي 
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خواهد پنداشت يهود  سنتبيچاره درباره  كوچولويبهر حال ولي » كشي نبايد بكني.
، آدم كشي، زنا، دزدي و شهادت دروغ روا بودهاين كه  يبرا ميكنتصور  اگركه 

(همين نكته  .شوديمتوهين  هاآنبه  گمانيبپيروان موسا اين همه بدبختي كشيده 
 : درعيسا گفته شود يهاروضهواپسين  دربارهبه شيوه ديگر  توانديمن پاسخ وبد

انساني و كرداري كه  ديگويم، از مردي سخن ١داستان سامري خوب در راه اريحا
 يهاآموزهديگر  از مسيحيت چيزي نشنيده هرگز يشك چيبدون ه داشته كه مهربان

 ييبواز همبستگي و مهرباني هيچ  هرگزكه انگار  ،سنگدالنه خدا به موسا به كنار
 يهايتبهكارتا كنون ديده نشده كه خودش را از  ياجامعههيچ  )نبرده است.

ده رحفاظت نكدر كوه تور (كوه سينا) حكم شده،  شوديممانند آن چه گمان  يآشكار
و شر، يك گزاره و جمله پرت  بارانيز يهاكنشسرانجام به جاي نكوهش  .باشد

 ياساخته زينكه اين يكي بگويد  توانديمهر كسي  .ديآيمناپاك  يهاشهيانددرباره 
، جانوران، هاييداراهمراه با ديگر » زن«چون از  استمكان  و همان زماندر انساني 

است: تر اين كه خواستار چيزي ناممكن . مهمديگويمهمسايه سخن  لوازمانسان و 
از انجام شايد با زور را كسي  را دارد. هانيد يهمهدشواري تكراري كه گريبان  يك

ولي  را انجام دهد ييهاكنشتا نتواند چنين زنداني كرد بازداشت، يا بد  يهاكنش
رشك و  به دور كردن يبه ويژه اميدوار است. افراط هاآن به دنيشياندكردن  غدغن
حتا اگر تنها به دليل  ،رسديمبيهوده به نگر ت از دارايي يا بخت خوش مردم حساد

و به  يكوشسختبه چشم و هم چشمي و  توانديمورزيدن  روح رشكاين باشد كه 
در  دنيخواهان دكه  آمريكاييكه بنيادگراهاي  استبعيد ( پيامدهاي مثبت بينجامد.

كمابيش - هستند ده فرمانآرايشي از با  هادادگاهدرس و  يهاكالس مههو ديوار 
 خواهديماگر خدا به راستي  .)باشنداين اندازه دشمن روح كاپيتاليسم  -مانند يك بت

  باشد.ساختن يك گونه ديگر به فكر آزاد باشند، بايد  ييهاشهياندچنين بند مردم از 
پيش  ،دهدينمآن چه ده فرمان، فرمان  ازخاموش بسيار سپس پرسشي 

ي سخناست كه هيچ  نوين و مدرنبسيار انديشه اين توجه به آيا  .شوديمكشيده 

                                                 
١٠: ٢٥-٣٧لوقا  .1  
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ي درباره سخنو هيچ  يداربرده، جنسي درباره حفاظت كودكان در برابر آزار، تجاوز
است كه توجه كنيم » متن«يا سختگيري بيخودي به  گفته نشده است؟ يكشنسل

سوره در  2در آيه  است؟ياد شده به طور مثبتي برخي از اين گناهان از كمابيش 
خريد و  واجبشرايط  يدربارهكه به پيروان خويش  ديگويمخدا به موسا  يبعد

دستور اداره  ) وآنان با درفش يهاگوشوراخ كردن س (يا چگونگيبردگان فروش 
نظارت وار سپس با جزييات ديوانه هانيا كردن فروش دختران خود را آموزش دهد.

زخمي كرده يا زخمي شده و دربرگيرنده اخ زدن گاوها كه با شساماندهي اداره و 
چشم، دندان جان در برابر جان، چشم در برابر «جريمه و زشت  نماانگشت يهاهيآ

) گفتگو درباره مديريت 22:18ناگهان با آيه ( است.پي گيري شده » در برابر دندان
اين،  »جادوگر را زنده نگذار.زن « ،ديگويمو  شدهقطعكشاورزي براي يك دم  ١ميكرو
جماعت را شكنجه با همرنگ نابوده تا زناني  براي مسيحيتتضميني  هاسدهبراي 

و هم چنين (دست  شدهداده، دستورهاي كه اخالقي هستند يگه گاه كرده و بسوزاند.
پيروي «به طور به يادماندني گفته است:  شاه جميز) يداشتندوستكم در نسخه 
تا پايان و  ياد داده به برتراند راسل مادربزرگكه  »عمل بد مكنبسياري براي 

از سر شايد زير لب چند تا كلمه كسي  ي. بارماند كافر رمرديپاين در خاطر زندگي 
كه گويا بخواند  ٢حويان، كنعانيان و حتيان شدهفراموشمردم نابود و همدردي براي 

تا براي  شدهراندهخود  يهاخانهبوده و با سنگدلي از  بخشي از آفرينش اصلي خداوند
براي  ياهيپافرضي، » پيمان«(اين  فرزندان ناسپاس و شورشي اسراييل جا باشد.

ما جهان امروزي شد كه براي  ٣هاپلستيني بر ضدادعاي بازستاني سده نوزدهمي 
  تا امروزه را به همراه داشته است.) انيپايبدشواري 

از بزرگان از جمله موسا و هارون رو در رو با خدا  چهار تنسپس هفتاد و 
مراسم بزرگ و  مقرارت نيتركوچكبه سوره ديگر سراسر چندين  .كننديمديدار 

ين مردم تازه ايمان خداوند از اخواسته شده  يهاشكشيپدست و دل باز قرباني و 
                                                 
1. Micromanagement  کندیم کنترلدر فضای  کوچکی يک شيوه مديريت که مدير از نزديک کار زيردستان را  
2. Hivites, Canaanites, and Hittites 
3. Palestine       دراريخی اين نام تی بتلفظ عر یارخواهانهيخهمان فلسطين سابق که روشن نيست بر پايه چه نيت 

استرواج يافته  ايران  
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نيز به هم  يسازصحنهبه سرانجام خوبي نرسيده و  هانياولي همه  پرداختهآورده 
موسا از نشست خصوصي خويش در باالي كوه برگشته و هنگامي كه : خورديم

كه اثر برخورد نزديك با خدا، دست كم بر هارون از ميان رفته و بني  ابدييدرم
 زدهشتابدر اين هنگام، موسا  .اندساخته ياسراييل با گوهرها و زيورآالت خويش بت

بلكه نبوده سنيايي را خرده كرده (كه از اين رو گويا ساخته خدا  يهالوحهدو لوحه از 
انجام  زين يبعد يسورهدر بايد با شتاب ناچار دوباره به بوده و  يانسان ساخته

  :دهديم) و دستورات زير را گرفتهيم
  
ي دروازههر كسي شمشير خود را بر ران خويش بگذارد و از دروازه تا «

اردو آمد و رفت كند و هر كسي برادر خود و دوست خويش و همسايه 
  »خود را بكشد.

و بني الوي موافق سخن موسا كردند و در آن روز قريب سه هزار نفر از 
  قوم افتادند.

  
مقايسه كودكان مصري به دست خدا كشتار پيشين زماني كه با اين كشتار 
 ياپرونده پيش كشيدن جا بهادامه دادن تا اين  يول دهدينمنشان شود آمار بااليي 

چنين بگويم كه بايد خوشحال  خواهميم سخناناين  . باكنديمكمك » ١خداييپاد«
 در بيرون و نه در درون خود دارد. نهديني هيچ حقيقتي  يهاافسانهباشيم كه در 

 ،يداربرده، پاكسازي نژادي، هاانسان فروشو  براي خريد در واقع آسماني يهاكتاب
، دهديمتا پير مجوز و پروانه گرفته از كودك  هاآدمبراي شيربها و براي كشتارها 

 فرهنگيبوران پستاندار جان از سوي هافرمانستيم زيرا اين پايبند ني هاآنولي ما به 
  هم شده است. انساني سرو نادان 

دهاي ارويدكه هيچ يك از  اشاره به اينبدون  تا اين جا كشيده شد هاگفتهاين 
 ازاسراييلي  شناسانباستان .خ نداده استبسيار زننده و پريشان كننده كتاب خروج ر

                                                 
1. Antitheism  پردازدیمبر خالف بيخدايی به طور کاربردی به ويران گر بودن باور به خدا          
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 تأثيرآنان زير  يپژوهدانشحتا اگر گاهي سرشت  كارشناسان جهان بوده نيترخبره
. هيچ گروه حفاري يا باشد موسا ميان خدا و» عهد«واقعيت داشتن اثبات آرزو 

هنگام زير و رو  هايليياسرا يدواريامت يا با اين اندازه سختا هرگز  يگرپژوهش
بود  ١اين گروه يوگل يودين فرد. نخستين اندنكردهكار عان نسينا و ك يهاكردن شن
كه از سوي ديويد بن است بوده و كسي  ٢مسادا ترين كارش درشدهكه شناخته

ادعاي اسراييل بر  براي اثبات» سند مالكيت«فتن يابراي  حفاري مأمور ٣نوگوري
 درآشكار وي سازي سياسي  يهاكوشش . تا زمان كوتاهي پيش،شدسرزمين مقدس 

و  ترگستردهبسيار  يهاپژوهشبود. ولي سپس  شدهپذيرشي سطحي  باعثظاهر 
از   ۴به دست اسراييل فينكلشتاين هاآنچشمگيرترين  كه هكاربردي تري انجام گرفت

به اين آقايان  بود. ۶نيل اشر سيبرمنو همكارش  ۵آويوتلگاه دانش شناسيباستاننهاد 
راييل نوين داستان اسبه زيبا و  اثرييا پنج كتاب نخست چون » كتاب مقدس عبري«

اختالف با آنان كه از اين جنبه من فروتنانه  ستندينگريممنزل وحي در كل به عنوان 
به دليل تاكيد بر مدارك بر جاي  هاآن يريگجهينتولي  .ديدگاه و نظر دارم

 باورنكردني يادههچهار  اليخيب. (بسيار معتبر بود ونهايي هاي شخصي دلبستگي
يهوديان از مصر  گاهچيه) باشيد كه در پنج كتاب نخست عهد عتيق آمده است

مدرك چشمگيري از فتح و و هيچ نگريخته، هيچ يهودي در بيابان سرگردان نشده 
سراسر  هاداستاناين ، ماجرا بودكل . اين وجود نداشت سرزمين موعود برچيرگي 

شده بود. هيچ و پرداخته بسيار ديرتر ساخته  زمانيساده و بسيار ناجور در 
دوره حتا به طور كوتاه سخني به ميان  نيز از اين مصري نگارعيوقايا رويدادنامه 

 شدهگفتهو مصر در كنعان و دره رود نيل در همه مدتي كه در داستان  نياورده
اري از مدارك چيزي ديگري نشان ينيرو داشته است. در واقع بسپر از  يهاپادگان

جوامع يهودي در پلستين (فلسطين) را از هزاران سال حضور  شناسيباستان .دادنديم
                                                 
1. YigaelYadin                     )١٩١٧-١٩٨٤، سياستمدار اسراييلی (شناسباستان
2. Masada                            دژی باستانی در جنوب اسراييل کنونی
3. David Ben-Gurion             ١٨٨٦-١٩٧٣اسراييل ( ريوزنخستنخستين(  
4. Israel Finkelstein               ١٩٤٩(زاده  ويآوتلباستانش شناس اسراييلی اکنون در دانشگاه(  
5. Tel Aviv University 
6. Neil Asher Silberman 
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در ميان و چيزهاي ديگر خوك  يهااستخواننبودن  سخن باپيش تاييد كرده (اين 
چه  اگر» داوود قلمرو«يك كه هم چنين روشن گشت و  )گردديمسماند استنتاج پ

موسا را به  يهاافسانههمه  شوديمولي  بسيار خاكسارتر از اين سخنان وجود داشته
 يريگجهينتبتوان آن را  كنمينممن گمان  گذاشت. رآساني و بدون ناراحتي كنا

 .نامنديمآن را چنين كه نقادان ترشرو دين گاهي  گونههمان، دانست» فروكاست«
بوده  بخشلذتباستاني بسيار  يهانوشتهو  يشناسباستان يهاپژوهشبررسي 
ما را حتا به برآورد حقيقت  هاآن. هم چنين بررسي دهديم زين يبزرگ يرهنمودها

پرسش سبب پيش آمدن . از سوي ديگر، اين كار باز هم سازديمتر بسيار نزديك
كه  ديگويم نكته رااين  آشكارا ، فرويد١آينده يك توهمدر كتاب  .گردديمپادخدايي 

دين به روشني برخاسته از  :برخاسته دهيدرنج انساني ريناپذدرماندين از كمبود 
از خيال واهي بسيار  انتقاداين . استبراي فرار يا نجات از مرگ  يشوخواهش خ

كاري به ترس و سنگدلي و و قابل پاسخ دادن نيست، ولي به راستي بوده نيرومند 
وده با ابزار آزم باستاني روحانيبه جز يك  -كسي . چهعهد عتيق ندارددر ديوانگي 

در اين را صداقت و راستگويي  وآرز توانديم - قدرتمند باشدترس، بخواهد  يشده
  داشته باشد؟كالف درهم ريخته 

بسيار » اثبات«براي  يوسوسهبه همين  ياميدوار به دليلخوب، مسيحيان 
 يهانامه .ندكردصهيونيست آغاز به كندن زمين  شناسيباستانمكتب از زودتر 

 يپوشچشم رقابليغپدري  يهپيمان خدا را هم چنين ارث ٢حضرت پولس به غالطيان
آغازين  يهاسالنوزدهم و  يسدهاز سركرده يهوديان، به مسيحيان واگذار كرده و 

اين مگر پرت كند پوست پرتقالي سرزمين مقدس در  توانستينمبيستم كسي  يسده
كوته انديش ، ٣سرلشگر گردون پر تب و تاب بخورد.باستاني  كاوشگركه به يك 

نخستين احتمال بسيار  و به شدهكشته ۵در خارطوم ۴انجيلي كه بعدها به دست مهدي

                                                 
1. The Future of an Illusion 
2. Saint Paul's Epistle to the Galatians 
3. General Gordon     ) ١٨٣٣-١٨٨٥سرلشگر انگليسی(  
4. Mahdi                     ١٨٤٤-١٨٨٥گرفت ( ١٨٨٥سودان را در  تختيپامحمد احمد که ادعا کرد مهدی است و(  
5. Khartoum 
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از را در يوشع و صداقت  راستگويي هميشهاز بالتيمور  ١آلبرايت اميلي. واست فرد
گران، حتا با فرض فنون تكامل برخي از اين كاوش .ديديم هاافسانهو ديگر اريحا 
جدي خوانده  گرانخوانده شدن به عنوان كاوشب طبه جاي فرصت  آن زمان نيافته

با  ٣د وو اندرول، ويفرانس ٢كنينيدوم شناسباستان . هم چنين با اخالق:شدنديم
اگر دين تاريخي اسراييل در تاريخ پيدا نمي شود، چنين ديني خطاست، «ن اين كه گفت
 و زيانگستايش نكته بسيار  كي. كنديمخطر » دين ما نيز همين طور است، پس

  .به پيش روندبر اساس  تواننديمرست كه روحانيون خوب دبسيار 
 يهاكاوشو  يهابرگرداننوين و  يهايبررسآن كه ي پيش از ززمان درا

به خوبي در موضوع اين  ،كمك كندما  بهاوضاع تر شدن براي روشن بسيار دقيق
سينا و بيشتر در  شدهنازل» وحي«كه  ديده شده انمندانديشانديشه  يگستره
پس از  هامدت و داردتخيلي معيوبي  يهاچهارچوبگانه همگي اسفار پنج يهاكتاب

ي نيز باوركردنيا  كنندهقانع از پس توضيحو حتا  شده با زور چپانده واقعيرويدادهاي 
 هايچهب آغازشده هاآموزشگاهدر  ي مقدسهاكتاب. از زماني كه خواندن ديآيبرنم

بي منظور ولي غيرقابل پاسخي  يهاپرسشباهوش آموزگاران خويش را با  يامدرسه
ديني  از آزارگرنوشت  كههرگز رد نشده  ،ختهتوماس پين خودسا . سخنرنجاننديم

  در رنج شديدي است تا نشان دهد: ي ضد دينوسنها فراجاكوبي
  

نيست؛ افزون بر اين، نه  هاآندروغين بوده و موسا نويسنده  هاكتاباين 
آن نوشته تا چند سده پس از حتا در زمان موسا بلكه  هاكتابتنها اين 

در آن كه  نديگويمبسازند موسا تاريخي براي  كوشنديمنشده كه برخي 
موسا نيز  از شيپ يهازمان درباره نيچن ؛ هماست كردهيمزندگي زمان 
؛ اندنوشتهاز مرگ موسا  سده پسنادان و نافرهيخته چند  پردازاليخچند 

 سندينويم رويدادهاي اساس بر نون تاريخي رااك هاانسانهمان گونه كه 

                                                 
1. William Albright 
2. Dominican            کاتولیک یھاشاخھیکی از  
3. Roland de Vaux   ١٩٠٣-١٩٧١روحانی فرانسوی که کار بر طومارهای دريای مرده را رهبری کرد (يک(  
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چندين صد يا هزار سال پيش  شوديمرخ داده يا گمان بسيار پيش تر كه 
  داده است.رخ 

  
: ١(خروج، الويان و اعداد گانهمياني اسفار پنج يهاكتاب، ين نگاهدر نخست

مانند  كردهاشارهبه او شخص  عنوان سوم ) بهنبرده موساهيچ نامي از  شيدايكتاب پ
تا  دوست داشتهدر اين باره گفت كه او  توانيم .»٢خداوند با موسا سخن گفت«

اگر چه اين رفتار اكنون به د مفرد سخن بگوي درباره خويش به صورت سوم شخص
اين  ولي خورده ونديپ خوبي با اختالل شخصيت مگالومانيا (خودبزرگ بيني مرضي)

باشد كه در  دارخنده 12:3جاهايي مانند كتاب اعداد  خواندندر هنگام  توانديمكار 
بود، بيشتر از جميع مردماني كه بر روي زمين  بسيار حليمو موسا مرد «، ميخوانيمآن 
همه  برتر ازادعاي فروتني  يوهيشجدا از بيهودگي ادعاي فروتني آن هم با  »اند.

ده شموسا با آن تشريح كه  يزيآمخشونتو رفتار  انهمستبد يهافرمان ديباآدميان، 
 يستيبا . ناچاررا به ياد آوريمآن گونه كه رفتار كرده  سوره بعدي در هر شيكه كماب

  يكي را برگزينيم.فروتني  گونه نيترنيدروغپريشان گويي نفس گرايي و  انيم
به سختي چون ، تبرئه شود از اين دو اتهامولي شايد موسا خودش بتواند 

پيش درآمدي از  . در اين كتاباداره نمايد را ٣كتاب تثنيه يدهيچيپروند  توانديم
از سرگيري دوباره روايت سپس  معرفي موسا سپس در ميانه گفتار ماجرا گفته شده

و سپس روايت  پس از آن دوباره گفتاري از موسا از سوي هر كسي كه اين را نوشته،
هست كه شرح  فرضشيپين (ا .شوديمشكوه موسا بازگو و  يسپارخاكمرگ، به 

به مغز و مشكل اين دشواري گويا هر چند  نبايد بنويسدرده م را خود يسپارخاكبه 
  نرسيده است.) ،كسي كه اين كتاب را نوشته

 هاآنپس از رخ دادن  هاسالكتاب تثنيه  يهاتيرواموضوع كه نويسنده اين 
كه موسا به سن يكصد و ده سالگي  شدهگفتهبه ما  بسيار روشن است. نوشتهرا 

                                                 
1. Exodus, Leviticus, and Numbers       راتپيدايش و کتاب تثنيه پنج کتاب نخست تو یهاکتاببه همراه  
2. The Lord spake unto Moses 
3. Deuteronomy 
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 »نه چشمان او كم سو شده، نه نيروي طبيعي بدني وي كاسته شده،«رسيده، ولي 
سرزمين  اندازچشمكه از باالي آن توانسته  رفته ١سپس به باالي چكاد كوه نيبو

نيروي  ي وكه به راستي هرگز نتوانسته وارد آن شود. پيامبررا ديده هر چند موعود 
مرده و همان جا به خاك  ٢سپس در سرزمين مواب رسيدهپايان به ناگهان او بدني 

كه تابوت موسا  داندينمهنوز  »تا امروز« يكسچيه، ديگويم. نويسنده شوديمسپرده 
با موسا در قابل مقايسه پيامبري  گاهچيهكه  ديافزايمنوشته  دفن شده است. كجا

اشاره نداشته دراز و طوالني زمان  جمله بهاين دو اگر  است. وجود نداشتهاسراييل 
به خاك شدن موسا توسط  تا روديماز ما انتظار . سپس باشد بيهوده و بيخود است

كه خود موسا بوده اگر اين شخص دوباره به شكل سوم شخص  :باور كنيم» شبحي«
و اگر شخص خدا بوده كه مراسم به خاكسپاري  رسديمبه روشني نابخردانه به نگر 

از آن آگاه باشد. وجود نداشته كه نويسنده تثنيه براي را انجام داده پس هيچ راهي 
درباره همه ، فراموش شده همين يداديروبازسازي هنگام مانند هر آينه گويا نويسنده 

و  به طور خودآشكارموضوع مين ه .است درستي نداشته ذهنيتجزييات رويداد 
 هاآنكه موسا از  تاريخيرخدادهاي در ترتيب ديگر  شماريب يهااشتباه بديهي براي

بزرگ عوج  تختيپا تسخيردر كنعان؛ » آسمانيهاي مائده «مصرف ( گفتهسخن 
تا زماني درازي پس از نداده ولي حتا رخ  شايد به هيچ رو كه، شاه باشان) »غول«

  .گفته نشده است هاآنمرگ او سخني درباره 
 پشتيباني چهارم و پنج كتاب تثنيه يهاسورهدر من تفسير  براي درستي

 يهمه هاآن رايو ب گردآوردهكه موسا پيروان خويش را وجود داشته نيرومندي 
 يهاكتاب بسياري ندارد:اين جاي شگفتي . (كنديمدوباره بازگو خداوند را  يهافرمان

نسل آدم ناهماهنگ از  يتبارشناساز آفرينش، دو  خوانناهمگانه دو روايت اسفار پنج
 يدرازرودهموسا درباره خودش  هاسورهو دو روايت از توفان نوح دارد.) در يكي از 

چهارم،  سورهدر  .شوديماز او در گزارش يك سخنراني نام برده ي كرده و در ديگر
خواه از هر شكلي » مانندي«يا » همانند«هر  ساختن غدغنبه سازي بت فرمان ضد 

                                                 
1. Mount Nebo       متر از سطح دريا ٨١٧در اردن با بلندی  یکوهرشته  
2. Moab                   در شرق دريای مرده و جنوب غربی اردن یاهيناح  



 
 
 

  وحي: كابوس عهد عتيق
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. در بخش پنجم، نوشته دو كنديمپيدا  گسترش يهدفر جانور يا انسان و براي ه
با ناهمساني و  كه البتهاز كتاب خروج  يهاگفتهسنگي كمابيش تكرار همان  يلوحه

به دليل ساخته شدن سبت  مقدس بودن روزنويسنده  . سپساستي تفاوتي چشمگير
 سپس. كنديم را فراموشروز هفتم استراحت در و زمين در شش روز و  هاآسمان

، ناگهان روز سبت دوباره برديماز مصر بيرون شنبه چون خدا امت خودش را در 
  .شوديممقدس 

رخ نداده و بايد  به طور احتماليكه برسيم به چيزهايي  يستيگاه باآن 
به پدر و براي بي بند و باري در تثنيه موسا  نداده است.خوشحال باشيم كه رخ 
كه خودش گويا زير پا گذراندن يكي از (دهد مي كودكان رامادران فرمان سنگسار 

او كه به سنگ زخمي شده، («وار بگويند گانه است) و پي در پي ديوانهده يهافرمان
در كتاب  ).»وارد شود شده نبايد در جماعت خداوند بريده اشيخصوصيا عضو 

با خشم به فرماندهان  انيرنظاميغبراي بخشيدن بسياري از پس از نبرد  موسااعداد 
  :پرديمخويش 

  
و هر زني را كه مرد شناخته، با او  پس االن هر ذكوري از اطفال را بكشيد

و  شده باشد، بكشيد. و از زنان هر دختري را كه مرد را نشناخته بسترهم
  ١نشده براي خود زنده نگه داريد. بسترهمبا او 

  
هم (نيست  در عهدعتيق آمده يكشنسلدترين تحريك شدياين شك بدون 

ريشه كن  خواستكه آيا  كشنديمپيش شرعي  يهابحثاسراييلي  يهاخاخاماينك 
 هاپلستينيتا همان را با  شدهدادهجا به صورت رمز در ده فرمان  ٢كردن عماليق

 يخوببه كه بي در و پيكر در آن نهفته  هرزه و(فلسطين) انجام دهند) ولي عنصري 
 .انتظار آن را داشته باشد توانديمگر غارت يسربازكه  سازديمرا آشكار  يپاداش

نه براي رد كه  دهيشيانديمو توماس پين نيز چنين  شميانديمدست كم من چنين 
                                                 
٣١: ١٧-١٨کتاب اعداد،   .1  
2. Amalekites 
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انباشت پليدي  اوه در نگر بر ضد چيزي ك ،نوشتهيمدئيسم  براي توجيهبلكه دين، 
دستوري براي سالخي «گفته اين  پين . توماساستبوده آسماني  يهاكتابدر 

يكي سوي از  آزاردل يپاسخ و سبب بوده» پسران، كشتار مادران، و تجاوز به دختران
ولز برآشفته  قلچماق. اسقف گرديد ١لينداف، اسقف برجستگان روحاني آن روزگاراز 

 دستمزد ازبه جاي كارگري بدون ادعا كرد كه از نوشته روشن است كه زنان جوان 
 تياهميبروحانيت در ملكوتي ابقه تاريخي س . اگراندشدهاهداف غيراخالقي حفظ 

نبود، شايد رد و مخالفت با  در واقع براي مادرانشانها و بچهپسرسرنوشت براي 
  بود.سنگدلي اي احمقانه يلوحسادهچنين 

به نگاهي درنگي كند تا  گاهي، بخواند بندبه  ندبتورات را  دتوانيمهر كسي 
بلكه انسان «، شدهنوشته ٢(همان گونه كه در كتاب ايوباندازد اين گزاره زيبا و كوتاه 

و اين آيه درستي  )٣»شراره ها باال مي پردبراي مشقت مولود مي شود، چنان كه 
 يهاسندر . مردم كنديمو مشكالت برخورد  هايدشواراست ولي هميشه به همان 

تن به  يهااستداللافراد متوسط در درگيرهاي تكي يا . شونديم داربچهباورنكردني 
سراسري  يهاپرسشيك بار ديگر باز هم  شده ودرباره خدا يا قاصدان او سرشاخ  تن

و زمين هميشه از خون  را پيش كشيده از قدرت مطلق الهي يا حتا حكمت كلي الهي
محدوديت  ييفرساطاقت، شرايط به طور هانيابر  رنگين است. افزون گناهانيب

 هاآن يا خداي انديشانيك از اين كوتههيچ كه  رسدينمبه نگر است.  محليداشته و 
تصور  يالهيقب پايان و حفظ بايسته و ضروري زندگيچهار يهاگلهبان، از بيا غير

آشكارا قابل بخشش  بيابانيين در بخش دهقان نادان ا داشته باشد.از جهان ديگري 
مرگ نبود باز حتا اگر شايد  است ولي درباره رهبر واال و حاكم مستبد خشمگين چه؟

  ؟شديمساخته  هاآنهم بر اساس تصوير 

                                                 
1. Llandaff 
2. Book of Job       تورات یهاکتابيکی از  
3. Job ٥:٧ 



 

  هشتبخش 

  
 

  

 متجاوزتر شدن، »جديد«عهد 
  »عتيق« عهد اهريمن

  
  
  

ولي هميشه بايسته و ضروري  كنندهخستهكار دوباره خواندن عهد عتيق گاهي 
به آهستگي برخي  دزنيمخواند و برگ ميكه شخص  گونههمان ، چونباشديم

آماده  -هايكتاپرستي يهمهجد ديگر -ابراهيم  .گردديمناگوار آغاز  يهاشورهدل
آن گاه يك هياهو  .شوديمخانواده خودش  يزاده انسانخستين نقرباني كردن 

گي اين دو افسانه تسهبه آ »و پسري خواهد آورد. هباكره باردار شد يزن«كه  رسديم
اين را به خاطر عهد جديد يا انجيل  هنگام خواندنبايسته است كه  .شوديمهمگرا 
، چون اگر شما هر يك از چهار انجيل را برداشته و به طور تصادفي بخوانيد، بسپاريد

نسبت كنش يا گفته،  نفال چندان به درازا نخواهد كشيد كه خواهيد دانست كه
باستاني بتواند درست به نگر  يهاييگوشيتا پ گرفتهانجامآن چنان عيسا  شده بهداده

 21سوار بودن، متا در بخش خر  بر مياورشلعيسا به  نخن گفتن از رسيدس( برسد.
اين ارجاع  »و اين همه واقع شد تا سخني كه نبي گفته تمام شود.« ،ديگويم 4آيه 

سوار بر هنگام آمدن كه در آن جا گفته شده مسيح  باشد 9:9شايد به كتاب زكريا 
كه او  كننديمرسيدن او بوده و مسيحيان ادعا  به راهيهوديان هنوز چشم  است.خري 

به نگر برسد  انگيزشگفتبايد  داديرويچون كه  است زيانگشگفت ني) اآمده است!
. هم چنين شوددانسته انجام به طور عمد و  گوييپيشيك توجيه  يبرا يكنشناگزير 
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نيز هم چنين » جديد«مانند كتاب عهد عتيق، عهد  چونبه طور الزامي عجيب است 
براي  ز رخ دادن رويدادهاازماني بلندي گذشت  از پسنجار ناشي بوده كه كار يك 

براي كوتاه  .با زور سرهم بندي شودتا كوشش شده چيزها  درست از كار درآمدن
 يهاهگفتو  واگذار كردهبهتر  يسندهخود را به يك نو باز هم جايبايد  كردن سخن

  :را بازگو نمايم ٢اي درباره خدايانرسالهدر  ١كننم هنري لوئيسانكار  رقابليغ
  

عهد جديد (انجيل)  است كهواقعيت اين  نيترساده ميدانيمهمان گونه كه 
 هاآنبرخي از  بوده كه ناهمخوانكم و بيش  يهانوشتهاز  ياآشفته تل

داشته ولي برخي ديگر آشكارا ساختگي و  و معتبر خاستگاهي آبرومند شايد
بي چون و چرايي  يهانشانه چه بد،خوب و چه ، هاآنو بيشتر  بودهجعلي 

  .دهديمرا نشان  يبرداركالهاز 
  

 متونخواندن  براي ياصادقانه يهاكوششكه  هر دو هم پين و هم منكن
براي نشان نخست  هاآنبيشتر  گفته كهناهمساني  يهاليدل داده باانجام مقدس 

 تأييدآن را كتاب مقدس بعدي  يهاپژوهشپذيرفته شده كه  هامتندادن سازگاري 
اين كه براي آنان  دهديمرخ  يبضاعت افراداز  استدالل فراترولي اين  .كرده است

 تنها چيز مورد نياز است. (شايد كسي فرماندار تگزاس را به ياد آورد »مقدسكتاب «
اگر «پاسخ گرفت كه  داد وانجيل را به زبان اسپانيايي نيز آموزش  شوديمكه پرسيد 

انگليسي به اندازه بسنده و كافي براي عيسا خوب بوده، پس براي من هم خوب 
  .)همه را نفهم گير آورده است» است.

با كارگرداني ، يك فيلم آبكي درباره عيسا ميالدي) 2004( 1383سال در 
مل گيبسون ساخته شد. آقاي گيبسون پيروي يك  به ناماستراليايي  ستيفاشبازيگر 

تر از خودش اعضاي اراذلفرقه رياكار و خركي كاتوليكي است كه خودش و پدر 
 ليدل شبه زيعزاصلي آن هستند و گفته كه جاي اندوه دارد كه زن گرامي و 

                                                 
1. H. L. Mencken      ) نوشته شده ١٩٣٠) کتاب زير در ١٨٨٠-١٩٥٦روزنامه نگار و طنزنويس امريکايی  
2. Treatise on the Gods 
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را با  فتواي متعفنبه جهنم خواهد رفت. (وي اين  رسم ديني درست دنيبرنگز
آموزه فرقه آقاي گيبسون به  ، خوانده است.)»اي از كرسي رياستگفته«ش آرام

در پي انداختن گناه به صليب كشيدن  وي سراسرفيلم اين و بوده ضديهودي روشني 
عيسا به گردن يهوديان است. با وجود اين تعصب كه سبب انتقاد برخي از مسيحيان 

جريان «اي از سوي بسياري از طلبانهفرصت، به طور ١مصائب مسيحهوشيارتر شده 
به  واردتازهبراي جذب نيروهاي  تيبلكليسا هم چون يك ابزار فروش » هاي اصلي
خود آقاي گيبسون كه جهاني  همايشيدر پيش از پخش فيلم  شده است. كار گرفته
هم چنين اين دفاعيه  و -دفاع كرد آن بود، از فيلم آبدوغ خياري خود يبرپاكننده

از سوي  سنگينيگرايانه جنسهم ٢لذت آزارگري و آزاربيني همزمانتمريني براي 
به عنوان  فيلماز و  -هبودسوتا نهيمگويا در ايسلند يا  كه بود هنريب بالفطره بازيگر
 پنداشتميمزمان،  آن. در و پدافند نمود دفاع »شاهدان عيني« بر پايه گزارشفيلمي 

چند صد ميليون دالر و كتاب  حسابيباست كه در روز روشن  آورشگفتكه بسيار 
محل نگذاشت. حتا  يكسچيهشود، ولي  هزينه كارانهبيفربر پايه ادعاي آشكارا 

كمي از خواستند  هاآناز  يناگهان، شمارولي  سراسر خاموش ماندند.نيز مراجع يهود 
عيد پاك  يهابرنامهبه  هاسدهبكاهند، جستاري كه در درازي شدت اين جستار كهنه 

(اين كار تا ده دهه پس از جنگ جهاني  انجاميده بود.» مسيح كشان يهودي«بر ضد 
 انرا از يهودي» تصميم«دوم انجام نشد تا اين كه واتيكان به طور رسمي انگشت اتهام 

را صليب كشيدن عيسا به برداشت.) ولي حقيقت اين است كه يهوديان به طور كلي 
شهر  انگيزنفرتموسي بن ميمون كيفر كافر  .اندبردهبراي اعالم اعتبار خويش به كار 

دستاوردهاي مهتران يهود دانسته و پافشاري كرده كه  نيتربزرگرا يكي از  هناصر
، و اعالم كرده كه كيفرش به ميان آورده نشوددشنام لعن و  بدوننام عيسا هرگز 

  !كه نگفتهموسي بن ميمون كاتوليك متدين چها  است. نجاستدر جاودان جوشيدن 
اين  پندارنديم شده كه بهر حال، او نيز دچار همان گمراهي ديگر مسيحيان

هيچ – هاآن شماريبنويسندگان  چهار انجيل بهر صورت يك يادداشت تاريخي است.
                                                 
1. The Passion of the Christ 
2. Sadomasochistic  
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در هيچ  -ننوشته  يزيچچيه يك هم تا چندين دهه پس از به صليب كشيدن مسيح
هيچ توافقي درباره زاده شده از مادري باكره و  متا و لوقا مهمي توافق ندارند. مورد
 »به سوي مصر«اين دو انجيل سراسر با يك ديگر در  عيسا با هم ندارند. ينامهشجره

به » در خواب هشدار داده شده«ناهمخواني دارند، در انجيل متا نوشته شده كه 
ماندگار  لحم تيبدر  هاآنفرار كند و در لوقا نوشته كه هر سه  درنگيبتا يوسف 

چهل روز يك دوره كه در واقع  »بر طبق معيارهاي موسا، پاك شود«شدند تا مريم 
به مصر  پرشتابفرار از داستان  يااگر ذره( و از راه اورشليم به ناصره برگشتند.بوده 

، حقيقت داشته، هاليوود و ١بچه كشي هرود يبراي پنهان كردن كودك از اردو
بور و  يكودك جابجا كردن. چون اندكردهبسياري از نقاشان مسيحي به ما خيانت 

بسيار مردم دلتاي نيل  يزدگجانيهبلكه بدون از چشم مردم  چشم آبي نه پنهان
  .)دشوار است

كه  هدر سالي رخ داد آسامعجزهزاده شدن اين در انجيل بر پايه نوشته لوقا 
فرمان سرشماري از مردم را هدف گردآوري ماليات  اقيصر امپراتور اگوستوس ب

 بودند. داردر يهوديه و كرينيوس در سوريه فرمانزمان هرود در همان صادر كرد و 
و  سخت يهاكوششكه بوده تاريخي زمان به اين رويداد  نيتركينزدموقعيت اين 
پيش از «است. ولي هرود در چهار سال نويسنده احتمالي انجيل به آن رسيده  كامل
هيچ يك از مرده و در زمان فرمانروايي او كرينيوس شاه سوريه نبوده است. » ميالد
ولي مورخ يهودي  ،نكردهسرشماري اگوستوس  به يااشارهرومي  نگارانخيتار

بدون اين كه از مردم خواسته  – شدهانجامكه يك سرشماري  كردهاشاره ٢يوسفوس
شش سال اين سرشماري را انجام دهند و به زادگاه خويش كار سخت برگشت شود 

سراسر آشكار است كه بود، همين  اشهمهپيش از زاده شده عيسا انجام شده است. 
نوشته » رويدادي«يك داستان شفاهي و دستكاري شده زماني درازي پس از انجام 

نوا هم  عناصر رازآميز آن نيزدرباره  توانندينمحتا  باستاني نويسندگان. شده است
، تدهين عيسا، خيانت يهودا روي كوه يهايسخنرانبه گستردگي درباره  هاآن: باشند

                                                 
1. Herod  
2. Josephus 
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تر از همه، هيچ يك از انگيزشگفتاختالف دارند. پيوسته و مداوم پطرس » انكار«و 
 درباره به صليب كشيدن يا رستاخيز داستاني نزديك به هم بگويند. توانندينم روايان

شرحي كه به سادگي ناچاريم دور بيندازيم شرحي است كه مدعي تضمين  بدينسان،
احتمال دارد هر چهار انجيل شايد بر اساس آن بوده كتابي كه  است. هاآنالهي براي 
و  شوديم) شناخته Qنام كيو (براي پژوهش گران به تئوري فرضي به  رفتهو از ميان 

 ديگويمبه روشني گوياي اين است كه خدا مراقبت بايسته را انجام نداده، زماني كه 
  كرده است.» وحي«آن را 

 گم» انجيل«از اين  يانهيگنج ، در مصر١شصت سال پيش در نجع حمدي
 نيخاستگاه اشده نزديك يك جايگاه بسيار باستاني مسيحيان قبطي يافت شد. دوره و 

زمان  كهو قانوني بعدي بوده » شرعي« يهاليانجبسياري از مانند  بازطومارها 
اين  ٢ايرنوسشخص قرار گرفته بود. » عرفان«كلي  يرمجموعهيزدر بسياري درازي 

را مرتد  عرفاو بوده مسيحي  كسوتشيپ آخوندكه يك داده  هاآنفرنام و لقب را به 
 يهاتيشخصيا روايتي از » هاانجيل«در برگيرنده و شامل  هانيا .خوانده بود

، در كتاب عهد ۴و مريم مجدليه» ٣توماس شكاك«مهمي مانند  ليو ياهيحاش
كه براي  شوديمشامل انجيل يهودا هم  هانيااكنون  .پذيرفته شده است» جديد«

ميالدي)  2006( 1385در بهار ولي نامي از آن در ميان بوده بسياري تنها  يهاسده
  است.و اكنون در دسترس  شدهچاپ ۵وگرافيك سوسيتيئاز سوي نشنال ژ

چرنديات انتظار داشت،  توانيمكه  گونههمان وبه طور عمده  انجيل يهودا
به طور جزئي  كه است» رويدادها«ي از شرحهم چنين داراي ولي ارواح گرايي بوده 

 يشدهخداي تصور پيش از هر چيزي  .باشديم يرسم تر از روايتيباوركردنبسيار 
همانندش بازتابي ترسناك از مغزهاي ي هانوشتهاين كتاب همانند » عتيقي«عهد 
با كه چرا  دهديم. (اين به آساني نشان شودكه بايد از آن دوري بوده ، بيمار

                                                 
1. Nag Hammadi 
2. Irenaeus 
3. Doubting Thomas    توماس از حورايون ولی توماس شکاک، به کسی که شک گرا است گفته می شود. هم 

بودهچنين توماس حواری نيز شکاک   
4. Mary Magdalene                 يکی از پيروان عيسا، در کد دواينچی وی همسر عيسا خوانده می شود 
5. National Geographic Society     بزرگترين انجمن غيرانتفاعی و آموزشی جهان در اياالت متحده 
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در ميان  و تكميل آن داستان نابكار توجيه : اگرشوديمسرسختي تحريم و نكوهش 
حضور .) همانند هميشه، يهودا در شام عيد فصح نبود، مسيحيت ارتدكسي هيچ بود

ديگر از ي يوجمسيح براي دل . زماني كهروديمسنتي بيرون  يهادر نوشتهولي  داشته
هوادار  ،شوديمپديدار  دانستنديمخطر  درباره بزرگي كم چون بسيارحواريون 

مشكل و  دانديمكه  به اين نتيجه رسيدهكه  ديگويمآواي خشني نابكارش با 
شما از . «ديگويمبه رهبر گروه » ايدانم كيستي و از كجا آمدهمي« دشواري چيست.

خدا نيست بلكه جايي در عرش، » باربلو«اين » هستيد. ١سرزمين جاودانگي باربلو
ن آسماني آمده، ولي پسر هيچ يممسيح از اين سرز زادگاهي پشت ستارگان است.

است از شيث، سومين فرزند آدم  تجسميموسايي نيست. به جاي اين،  انخداييك از 
را  راستفرقه شيث راه اعضاي اين پسر آدم، به  كه كمتر از ديگران مشهور است.

كمي در اين  كارآزمودگيمسيح با دانستن اين كه يهودا دست كم  .دهديمنشان 
 ردهتا كمك ك سپارديمبه وي  ياژهيو تيمأموراو را به كناري كشيده و  فرقه دارد،

برود. او نيز با ملكوت كه از اين ريخت دنيوي خويش آزاد شده و بدينسان به سوي 
  كه ستارگان را نشان دهد تا يهودا بتواند از پي او برود. بندديميهودا پيمان 

علمي تخيلي است ولي بسيار  يشورباشلمهر چند كه اين يك داستان 
است،  كاري بودهشخصي به انجام اجبار  به دليلاز لعنت ابدي بر يهودا  ترخردمندانه

تاريخچه يك  براي سر و سامان دادن يامتعصبانهداستاني در غير اين صورت كه 
از نكوهش ابدي  ترخردمندانه تينهايبهم چنين اين  .شوديم شده گوييپيشمرگ 

وجود بسيار پر شوري  يهاكشمكش ،درازي. براي زماني رسديميهوديان به نگر 
برخي به اين  بايد هم چون وحي الهي در نگر گرفته شود.» انجيل«كدام داشت كه 

ترسناك بر سر اين  ياوهيشبسياري به  يهايزندگو به آن برخي  يرأو داده  يرأ
دل هيچ آقايي  بازنمايش ن بسيار درازي پس از به پايان رسيد . زمانكار نابود گشت

حضرت » هايوحي«گويا بوده و  هاانسانهمگي نوشته دست  هانيابگويد  تانداشت 
به زور در قوانين شرعي چپانده شده  )،نامي معمولينه نام نويسنده ( ، به دليليوحنا

                                                 
1. Barbelo 
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 در صورت برنده شدنگفته،  ١خورخه لوييس بورخسكه ولي همان گونه  بود.
، شفافبراي ما سخنان  روزگار يهادانته، در آن روزهاي مكتب اسكندريه گنوستيك

اين شايد اجازه داشته باشم تا  .گفتنديم» باربلو« يهايشگفتزيباي و رويا گونه از 
شور و پنداري كه براي تجسم يك مقطع عرضي از  :بنامم» ٢بورخس شيل«مفهوم را 

ولي واقعي در يك رشته يا  انگيزشگفتفرگشتي، همراه با احتماالت  يهابرگشاخ و 
يكي از اين شايد  .نياز است يك هزارتوبراي پر كردن ساقه (يا نغمه يا چامه) كه 

به را روحاني بزرگي  يهاشياينبزرگ و  يهامنارهبتواند، گنبدهاي سترگ،  هادانته
و شكنجه گران كاركشته  هرا به طور رسمي مقدس ناميد هاآن شوديمبيفزايد كه آن 

انگشتان  يهاناخنبا  :را شكنجه نماينددرباره حقيقت باربلو شكاكان روزهاي بسياري 
و دل، جگر و روده  ، واژن، چشمانهاهيخابه سوي راه خود را آغاز كرده و با نوآوري 

 يراخالقيغ درستي از ينشانههم تراز با  توانستيمبه پيش ببرند. كفر به باربلو 
  .باشدشخصي  بودن

، اين دانميممسيح  زيبرانگپرسشكه من براي وجود بسيار  ياگزارهبهترين 
 با هيچ معياريبه جا نگذاشته و  يانوشتهو زنده وي هيچ  سواديبمريدان  هست.

باورهاي  هاآنبعدي كه در  يهاكتاب، چون هرگز باشند» مسيحي« توانستهينم
هيچ پندار و تصوري نداشتند كه  صورتهر به را نخوانده و  افتهي تيرسممسيحي 
به سختي (حتا  .بر پا كند هاآنآگهي رهبر  بنا برشخصي بخواهد كليسايي را  روزي

شده بعدي يافت كه نشان دهد مسيح  يبندسرهم يهاليانجدر  ياكلمه توانيم
  يك كليسا باشد.) گذارانيبن خواستهيم

كه  سازديمروشن » عتيق«عهد  يهاگوييپيش بازارآشفتهعليرغم اين همه، 
لحم است. بهر حال، پدر در واقع همان بيت  كه گويا زاده شده مسيح در شهر داوود

بايد در همان شهر  اندداشتهكودكي  هاآنو مادر عيسا گويا از ناصريه بوده و اگر 
 درباره-اندازه و مقدار بزرگي از جعل و چيزهاي ساختگي بدينسان  زاده شده باشد.

                                                 
1. Jorge Luis Borges       ینيمعاصر آرژانت بيشاعر و اد سنده،ينو  
2. The Borges shale         پنداريم که که سبب می شود تا بتوجه کنيد به تلفظ کمابيش يکسان بروگس و بورخس
 اگر تاريخ بار ديگر تکرار شود باز به امروز نخواهيم رسيد
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سرشماري و جابجا كردن بوميان  يافسانهكه درگير  -كرينيوس اگوستوس، هرود و 
براي آن ارائه » مدرك استواري«افزون بر اين، هرگز هيچ كه (بيت لحم زاده شده به 
بيت لحم در  عيسا زاده شدن گامدر نخستين  دوشيمن اين طورولي چرا  نشده است).

و در بريدن آشكار  يهاكوششاين  ؟جعل كردتر آسان، بدون اين همه هياهويرا 
باشد كه شخص مهمي در واقع در  ياوارونهداستان شايد دليل  يهاشاخهبه ن دفزوا

مطابقت دادن و براي به گذشته  ينگاه سپس در، زاده شده يبه راستزمان ديگري 
اين  هم درباز . ولي اندكردهيم ريسراست و را بايد مدارك ، با واقعيت گوييپيش

كوشش من براي منصف بودن و داشتن انديشه باز با انجيل يوحنا ويران حتا با مورد 
زاده شده و نه از نوادگان داوود بيت لحم كه عيسا نه در  ديگويم گوياكه  شوديم

چنين نگري داشته باشد، چه سودي  تواندينميا  داندينم حوارييك اگر است.  ١شاه
به آن  براياگر دودمان واالگهر وي چيزي  در هر حال، از تفسيرهاي من است؟

آن گونه كه پيداست، شده، چرا در جاي ديگر  گوييپيشو درباره آن  ن داشتهباليد
اسالم تا گرفته از بودا  هانيد؟ كمابيش همه شوديماو پافشاري  پايين بودن طبقهبر 

اگر اين  خوبدارد،  را فقرا شناخته شده در كسوت ياشاهزادهيا  يافتخار پيامبر
به طور  هانيدنيست كه  انگيزشگفتاين چندان هم  چيست؟پس پوپوليسم نيست، 

 سوادهايبو  هاسرگشتهاكثريت فقرا و هوادار خويش را نخست و عمدي گزينشي 
  .دهديمنشان 

 هاينادرستو  هاتناقض خويش را با يهاكتاب برجستهبسياري از دانشمندان 
هرگز از سوي مراجع مسيحي مگر با نزارترين  كرده كهپر بزرگ كتاب عهد جديد 

 هاشيناين نشده است.  هاآنهيچ روشنگري درباره » به مسيح ايمان«و  »نيش زبان«
به سادگي هر  توانستيم آمده كه تا همين چند صباح پيش، مسيحيتز اين واقعيت ا

 نيبدرد ا ،خورديم بدرد هاليانجبهر حال  نامتعارف را سوزانده يا خفه كند. گرپرسش
ساخته  هانيدكه  نشان دهداين نكته را  پيشين يهاكتابمانند تا باز هم  خورديم

از سوي موسا آورده شده ولي فيض  قوانين«، ديگويمامام يوحنا  است. هاانساندست 

                                                 
1. King David    همان پيامبر يهودی داوود در اسالم 
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 و دهيكوشآن  تأييدامام متا براي  »سوي عيسامسيح آورده شده است.و حقيقت از 
نا نزديك به هشت سده پيش از تاريخ يك يا دو آيه اساس شالوده كوشش وي بر 

خداوند بايستي به « گفته، ١اشعيا پيامبر به شاه آحاز زاده شده عيسا است كه روشن
اين سخنان آحاز را » تو نشانه اي بنمايد؛ باكره اي باردار شده و پسري خواهد زاييد.

داستان را  اين، حتا اگر شما هر چندبر دشمنانش پيروز خواهد شد ( كرده كهدلگرم 
زماني كه بدانيم از سوي ديگر . پيروز نشد)وي در واقع ، بدانيديك روايت تاريخي 

، اين است» جوان يزن«معناي ، تنها به ٢به معناي الماه »باكره«برگردان شده واژه 
سان پستاندار، براي ان در هر صورت، .شوديمروايت حتا بيشتر دستخوش دگرگوني 

اثبات اين قانون باز هم تنها يك بار حتا با شكستن  نبوده وممكن و بكر زايي شدني 
بدينسان و مانند هميشه، بدگماني  كه جنين زاده شده نيروي الهي دارد. شودينم

با مقايسه  .كنديمخودنمايي  براي خواست اثبات بيش از اندازه چيزي هانيددرباره 
تكرار موسا بر روي كوه سينا بوده عيسا  سخنراني روي كوه كه ميرسيمبه اين  وارونه

و ند رهسپارموسا در پي جا  مهست كه همانند يهودياني اعيسا و توده پيروان 
 ند،هست اليخيبكه يا توجه ندارند يا  شوديمبدينسان پيشگويي براي كساني تكميل 

» هندسي معكوسم« يساختهيك داستان اين بگوييم،  ميتوانيماكنون همان گونه كه 
مشهورش  زيهودستي(كه ناگهان مل گيبسون  هاليانجدر بندي كوتاه از يكي از  است.
 يبرا يفراخوانو در واقع شده سخن خدا در سينا ناچار به بازگو كردن ها رابي كرد)

يك خواسته  پس از خودشان: يهانسلگناه خون عيسا براي همه به گردن گرفتن 
، به درستي فراتر از حقوق يا نيرومندي و قدرت آنان بوده يناچار در صورتحتا  كه

  است.
استدالل ممكن گير كردن  نيترسادهبايد گفت كه باكره  نولي درباره زاد

پدر آسماني خود  دربارهعيسا ادعاهاي بزرگي  .استدر كارگاه افسانه سازي  هاانسان
بسيار چنين سخني  گمانيب هست ويا بوده كه مادرش باكره  كرده ولي هرگز نگفته

د يا بپرسمادران يهودي به شيوه ، ه شدنزاييد پس ازهست كه  ادبانهيبزشت و 
                                                 
1. Ahaz      پيش از ميالد) ٧٢٧شاه يهودی (درگذشته  
2. Almah  
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هيچ خود  ميمر داستيپگونه كه  . آنبررسي كند كه چگونه درون آن جا رفته است
كه  از ديدار فرشته بزرگ جبرييل، يا دسته بزرگي از فرشتگان نداشته ياخاطرهياد و 

در  .خواهد بود جبرييل و هم دسته فرشتگان گفته باشند او مادر يك خداهر دو، هم 
يك شگفتي دست كم نبوده  دهندهتكانبراي وي ، هر كار پسرش اگر هاتيروا يهمه
 توانستهيمچكار  گفتهيمسخنان ها رابيزماني كه در معبد با  بوده است. يبزرگ

 يزيپدرش چباره كار دركه  كنديمزماني كه به كوتاهي به مادرش يادآوري  بكند؟
ي ترشايد كسي توقع حافظه مادرانه نيرومند د؟بگوي توانستهيمچه  مادر ديبگو

به منحصر  ياتجربهچنين در ميان همه مادران ، به ويژه از سوي كسي كه داشته
 ، باردار شده است.داشتن پيش شرط بدناميداشته، چون دريافته بدون اين را  يفرد

، شوديم لغزشدچار نيز » پدر و مادر عيسا«با سخن گفتن از  لوقا حتا در اين جا،
و  كننديمبه تنهايي از معبد ديدار زماني كه يوسف و مريم براي پاك شدن خانم، 

 ديگويمخوشامد  ٢ديميتس نونك انگيزشگفتخواندن آواز با  هاآنپير به  ١شمعون
كه اين آواز نيز (يكي ديگر از چيزهاي دلخواه در كليساي كوچك كهن خودم) شايد 

ترين اي موسا به سرزمين موعود در پيرره گذهم چنين گرايشي به تقليد از نگا
  خود بوده است. يروزها

مريم پيش كشيده  يكشجوجهسپس يك موضوع نامتعارف از كارخانه بزرگ 
چهار برادر و چند خواهر عيسا كه  ٣)13: 55- 57( رسانديممتا به آگاهي  .شوديم

 شودينمكه انجيلي رسمي نيست ولي رد هم  در انجيل يعقوب .داشته استنيز 
ديني در همان زمان  يهاحلقههمان نام و گويا در  بااز برادر عيسا داريم  يااشاره

گفت، مريم هم چون يك دوشيزه باكره  شوديم نيز بوده است.و فعال گر بسيار كنش
او بكارت خويش را از  گمانيبكه پس از آن  بزايد يابچهشود و » باردار« توانستهيم

كه كودكاني زاييده يوسف به نام . ولي چگونه اين خانم در كنار مردي دهديمدست 

                                                 
1. Simeon 
2. Nunc dimittis 
؟ و همه آيا اين پسر نجار نمی باشد؟ و آيا مادرش مريم نامی نيست؟ و برادرانش يعقوب و يوسف و شمعون و يهودا .3

يشان بدخواهرنش نزد ما نمی باشند؟ پس اين همه را از کجا بهم رسانيد؟ و درباره ی او لغزش خوردند، ليکن عيسی 
 گفت:نبی بی حرمت نباشد مگر در وطن و خانه ی خويش
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بدينسان خانواده الهي بسيار گسترده  كه گفتاري و شفاهي هست يهاگزارشتنها در 
  ؟اندبردهاز آن نام » شاهدان عيني«كه  شوديم

و كمابيش ناگفتني  يسكسبراي اين كه راهكاري براي اين دشواري كمابيش 
 ميزمان تصمنسبت به ، اين بار شوديمبيابند دوباره مهندسي معكوس به كار گرفته 

و » هم نوا« دربارهتصميم براي شوراهاي خل و چل روزهاي آغازين كليسا گيري 
كه  برآورد شده. دهديمتر رخ در زماني بسيار نزديك هاليانجبودن » مشكوك«

آسماني  يهاكتاب(كه از زاده شدن او هيچ روايتي در هيچ يك از خودش مريم 
هم  باشد. بيعيببه طور بنيادي  تا زاده شده» ايانهآبستني معصوم«با بايد  نيست)

 توانستهينمگناه مرگ است و مريم  كيفرچون  كهچنين فراتر از اين برآورد شده 
 زيآمتعصبباور  براز اين رو  باشد. مرده تواندينماحتمال گناه داشته باشد، پس 

بودن  هوايبو ناگهاني بوده و اين  هوايب شده كهتاكيد » صعود مريم به آسمان«
جالب است  است. بدون سپرده شدن به خاك مريمبراي به آسمان رفتن  ياواسطه

نوآورانه توجه شود. قانون آبستني دوشيزه باكره در روم  يهاحكمبه تاريخ اين  كه
 1330و باور ديني صعود مريم به آسمان در ميالدي)  1852خورشيدي ( 1231در 

ساخته «كشف و اعالم گشت. اگر گفته شود كه چيزي ) يالديم 1951خورشيدي (
 بخشنجاتاين كوشش  احمقانه بودن آن نيست.است هميشه به معناي » انسان مغز

كشتي اصلي سوراخ  مينيبيمحتا هم چنان كه  دالورانه شايسته كمي ستايش است
با وجود نيروي تفكيك دين » وحي« ي. ولشوديمشده و بدون هيچ ردي غرق 

چنين الهامي بهر  كنديمچون ادعا  باشدبه خدا آميز توهينيورشي  توانديم مسيحيت
  صورت الهي است.

  
  

(خورشيد  ينيبستارهبا روياها و همراه با  عهد عتيق يهانوشتهكه  گونههمان
، اگر چه هيچ سندي از آن به پايان رساندرا بتواند كشتار  ١تا يوشع ستديايمثابت 

                                                 
1. Joshua    يوشع بن نون از پيامبران يهود 
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(يكي از طالع بيني )، پيچيده شده، هم چنين كتاب آسماني مسيحيان نيز از نيست
پزشكان جادوگر و جادوگران پر  يهاگوييپيش)، بيت لحمآن رويداد  نيتربرجسته

سعادت « و كردارهاي عيسا بدون زيان است، به ويژه هاگفتهبسياري از  شده است.
ولي  .دارديمابراز كه آرزوهاي خيالي رنگارنگي درباره بردباري و اصالح » جاودان

تا  چند به جادو را نشان دادهريشه در اعتقاد و باور نابخردانه بوده و  هاآنبسياري از 
اين جستار درباره كشاورزي دارند ( ياختهينا فره يهايژگيوبيخود بوده و  هاآناز 

درباره درختان خردل و  هاهيكناو همه  يبذرافشانشخم زدن و  يهااشارهبه همه 
 توانيمو كردارها تا جايي كه  هاگفتهو بسياري از اين  )كنديمانجير گسترش پيدا 

 همراه-با گل سوسن  هاانسانبراي نمونه مقايسه ميان  ديد سراسر غيراخالقي هستند.
، نوآوري، زندگي در خانواده و مانند ييجوصرفهكارهايي مانند  - هاي بسيارفتوابا 
 »)انديشه اي براي فردا نداشته باش.(«است.  وقتكردن حرام همگي به كلي  هانيا

هم نوا و هم مشكوك،  يهاليانج، هم هاليانجاين دليل اين است كه برخي از 
 كردهيمدر همان زمان گمان  ي خانواده خود او)كه مردم (هم چنين اعضا نديگويم

او بيشتر  كردهيمكه گمان  اندبودههم چنين كساني هم  كه عيسا بايد ديوانه باشد.
ي كه به زن ميخوانيم 15: 21-28يك متعصب يهودي سرسخت است: در كتاب متا 

گفته كه  يادبيببا كنعاني كه درخواست كمك براي جن گيري داشته درشتي كرده و 
 و شاگردانش (پافشاري زن او نيروي خودش را براي غير يهودي تلف نخواهد كرد.

ديدگاه  ) از.خوانديمدعاي دفع جن را و آمدن ساخته كوتاه به سرانجام او را ناچار 
چنين اين انديشه است كه  براي يويژگي دليل غيرمستقيمفردي با اين داستاني  من،

در  بسياري در همان زمان يوانهيدپيامبران  .اندستهيزيمزماني  ييهاتيشخص
گاهي  وباور داشته را ، ولي اين يكي خودش زدهيمپلستين (فلسطين) پرسه 

 ده است.ش هاتفاوت يهمه مايههمين  از اين گذشتهخدا يا پسر خداست.  پنداشتهيم
كه او به اين گفته باور داشته و به مريدان خودش  :داشت توانيم فرضشيپتنها دو 

بر پا خواهد  شانيزندگ پايان يافتننيز نويد داده كه او پادشاهي خودش را پيش از 
 .رسديمخردمندانه به نگر  هاآنكلمات قصار وي مگر يكي يا دو تا از  يهمهكرد و 
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پر يكي از هم چون  هايتازگ(كه  سيلوئ پلزياست ويكالاين نكته را هرگز كسي مانند 
رك و پوست كننده در كتاب  مسيحي پديدار گشته)هاي خوانروضه نيهوادارتر
بدوش كشيدن او به طور اتفاقي درباره ادعاي  ، نتوانسته بگويد.١مسيحيت فقطخودش 
  سخن گفته است:مسيح از سوي گناهان 

  
 يافهيلطاكنون، اين گفته، مگر اين كه سخنگو خدا باشد، سرتاپا هم چون 

دريابيم كه چگونه انساني توهين  ميتوانيمهمگي  .رسديمبه نگر  دارخنده
، بخشميمشما را من و  كردهشما پاي مرا لگد  به خودش را خواهد بخشيد.

ي لگد نهكه  يولي ما درباره مرد .بخشميمو من  دزديمكسي پول مرا 
را براي  هاانسانكه  كنديماعالم  ليمالش به يغما رفته ونه و  خورده
، چه بخشديمديگر  يهاانساني و دزدي دارايي جسمناشايست  كردار

راي اين ه باست كصفتي  نيزتريآممحبتنادان  ؟ ابلهگماني خواهيم كرد
با اين حال اين همان كاري است كه عيسا انجام  او خواهيم داد.به رفتار 

گفته كه  آورانيزگناهان بدون شك  با يكس، هر او به مردم داده است.
صبر نكرده  هاآنگناهان آنان بخشيده خواهد شد و هرگز براي مشورت با 

كه انگار او مسئول اصلي گروه  هكنش كرد ياگونهبه  درنگيب. است
اين تنها هنگامي  .شوديمشخص اصلي كه با هر گناهي آزرده است، 

به راستي خدا باشد كه عيسا كه  رسديمبه نگر و منطقي خردمندانه 
از قوانينش شكسته شده و رحمانيت او در هر گناهي آسيب ديده باشد. 

بر  توانديم خدا تنهاغير از  يندهيگودهان هر  اين سخنان درنظر من 
  .داللت داردتاريخي  يهاتيشخصدر ميان  ييهمتايبنابخردي و خودبيني 

  
استواري  يهيپابر را  فرضشيپبه اين مورد توجه خواهيم كرد كه لوييس اين 

از بگذاريد اينك ولي  نهيا  بوده» شخصيت تاريخي«نگذاشته كه آيا مسيح به راستي 

                                                 
1. Mere Christianity 
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شايسته كمي  چند سطر آخر يهاگفتهاو براي پذيرش منطق و اخالقي  رد شويم.آن 
شايد او را عيسا  خدا دانستن بدونكه  ه كساني گفتهباين را  سيي. لوستايش است

توماس جفرسون دئيست  شدههم چنين ادعا كه ( دانستهيك آموزگار بزرگ اخالق 
  را داده: شكندندانو دار ين پاسخ نيشابوده)،  هاآنيكي از هم 

  
سخناني تنها انسان باشد و  نبايد بگوييم. انساني كهاين چيزي است كه 

يا ديوانه  عيسا بگويد، آموزگار بزرگ اخالق نخواهد بود. يهاگفتهمانند 
پخته  مرغتخمشود كه مدعي براي نمونه  ياوانهيددر سطحي كه  -ستا

. يا ديخواهيمببينيد كدام يك را  يا شيطاني در جهنم خواهد بود. -است
 بوده است.اين مرد بوده و فرزند خدا هست: يا ديوانه و يا چيز بدتري 

به او تف كنيد و هم چون  ديتوانيماو را براي ديوانگي خفه كنيد،  ديتوانيم
روي پاهاي او افتاده و او را ارباب و  ديتوانيميك شيطان او را بكشيد؛ يا 

و بيخود به اين نتيجه برسيم  مابانهولي نگذاريد كه ارباب خداوند بخوانيد.
انديشيدن را بر ما  گونهنياكه او يك آموزگار بزرگ انساني است. او راه 

  باز نگذاشته است. وي هيچ خواستي براي اين كار نداشته است.
  

مرد پوشالي داشته باشم: در زمان ما لوييس، موتور  خواهمينمدر اين جا 
فراطبيعي بيخود وي،  يهايبنددستهبرگزيده تبليغات مسيحيت است. هم چنين 

كه هم  رميپذيمدست باال من خردورزي وي را  .رميپذينممانند شيطان و ديو را 
وي و آن چه كه دو جايگزين دروغين چون عذر بدتر از گناه بسيار ترحم انگيز بوده 

 ١استنتاج ناپيروتزهاي انحصاري گرفته و سپس آن را به صورتي يك هم چون آنتيرا 
كه نه ديوانه و نه  مي بينمآشكارا اكنون « ديگويمكه ( ،رديگيمناشيانه به كار 

يا ترسناك يا ناخوشايند به نگر  انگيزشگفتچند شايد هر اهريمن است: و در نتيجه 
او را بهر حال، من  .»)بپذيرم كه او خدا بوده و هستبرسد، ناچارم اين ديدگاه را 

                                                 
1. Non sequitur 
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در  هاليانجخواه . كنميمايش تس شامهيننصفه و و شجاعت دالوري  صداقت وبراي 
و بوده يا سراسر از بنياد دروغ  به معناي واقعي كلمه درست هاجنبهو برخي سيماها 

بدون چون و چرا و براي پايه . خوب باشدغيراخالقي  يانوشتهشايد به همين خاطر 
بدون هيچ شكي به معناي واقعي كلمه  هاليانجگفت كه  توانيممدارك خودشان 

 يهاآموزهو » هاحديث«است كه بسياري از  ناين سخن به معناي آ نيست. صحيح
است كه  ييهاعهيشار پايه خود ب هادهيشنكه اين  هادهيشنبر اساس  ييهاعهيشاعيسا 

دست كم در نگاهي به  .كنديمكمك  هاآنسرشت متناقض و آشفته در درك 
 ظهور يكينزد دلواپسي، هاآن نيترمهم از ديدگاه يك باورمند گمانيبگذشته و 

يا  قصار . كلماتكليساي دنيوي است برپاساختنكامل براي  يتفاوتيبو  دوباره
بودن كه آرزو سوي كساني  از تيحيمسروزهاي آغازين در گزارش شده  يهاگفته

تفسيرهاي از مشتاقانه  هااسقفچنان كه هم ولي نبودند، در وقت موعود را داشته 
. بگذاريد تا من يك نمونه شوديمكشيده و بارها بازگو بيرون را  هاآندست سومي 

در پي پاداش خود به آن  سيلوئ پلزياست ويكالپس از آن كه  هاسال چشمگير بياورم.
آغاز به آزمايش پيش  ١بسيار جدي به نام برتون ارمنو جوان  يمرد برودجهان 
 يهايآكادم نيتربرجستهبنيادگراي خويش شد. اين آقا در دو تا از  يهافرض

ه و از سوي كساني كه ايمان آورده حضور يافت متحدهاالتيادر بنيادگرا مسيحيان 
يوناني و عبري را  يهازبانوي به رواني  .آمديمبودند از هواداران به شمار 

ديني دارد)، ولي سرانجام نتوانست  يهاپژوهش(اكنون وي يك كرسي در  دانستيم
ارمن زماني كه  خويش بر پا سازد. يپژوهدانشسازگاري كاملي ميان باورها و 

عيسا پس از زماني درازي از رخ دادن  يهاداستان نيترسرشناسدريافت برخي از 
شايد در مورد  گفتهاين  هم چنيندر قوانين گنجانيده شده  اشتاباصل رويداد ب

  .مايه سرگشتگي او شد ودرست بوده  نيز هاآن نيترسرشناس
. )8: 3-11هنگام زنا بود (يوحنا دستگير شده در باره زني  مشهوراين داستان 

كيست كه نشنيده يا نخوانده باشد كه چگونه يهوديان فريسي، كارآزموده در سفسطه، 

                                                 
1. Barton Ehrman 
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موافق نوا و اين زن بينوا را تا پيش پاي عيسا كشانده و خواستند بداند كه آيا او هم 
، او قانون را كردينماگر عيسا چنين  موسا براي سنگسار زن هست يا نه؟ حكم

هر  خود را پامال كرده بود. يهاروضه يهمه كرديمشكسته بود اگر او چنين كار 
به سادگي متعصبان كثيفي را تصور كند كه چگونه به آن زن آزار  توانديمكسي 

كسي كه در «-پاسخ پر آرامش او (پس از نوشتن آن بر روي زمين)  . ورساندنديم
وارد ادبيات و وجدان ما  -»ميان شما بدون گناه است، نخستين سنگ را به زن بزند

  گشته است.
مل گيبسون  يبازمسخرهدر اين پرده حتا در سينما نيز ستايش شده است. 

يك  ٢ديويد لين يكارگردانبه  ١دكتر ژيواگونمودي از يادآوري گذشته بوده و در فيلم 
است زماني كه الرا در بدترين وضعيت خويش به سوي  يداشتندوستو لحظه دم 

ه به او داده شد، كه عيسا به زن افتاده چه گفت. پاسخي ك پرسديمروحاني رفته و 
و ديگر گناه «، پرسديمسپس روحاني خشمگين » و ديگر گناه نكن. برو«چنين بود، 

كه  »داند،هيچ كسي نمي«، دهديمروحاني پاسخ » من نمي دانم، پدر.» «نكرد، فرزند؟
  .كندينماين پاسخ هيچ كمكي در آن شرايط 

كتاب ارمن را بخوانم، پيش از آن كه من  هامدت. داندينم يستبه در يكس
بنيان قوانين بايد كند، چرا  تأييدرا داشتم. اگر انجيل بايد موسا  ييهاپرسشخود من 

گانه را ويران نمود؟ قانون چشم در برابر چشم، دندان در برابر اسفار پنج انگيزنفرت
حق كيفر دادن  گناهانيبدندان شايد وحشيانه و احمقانه به نگر برسد، ولي اگر تنها 

را  شكنانقانون تواننديمچگونه مردم ناقص  و وبيمع يدر اجتماعرا دارند، پس 
چه اختياري عيسا رياكار باشيم. از سوي ديگر  ما بايد يهمه ؟دنمورد پيگرد قرار ده

زن دار در جايي از  ييا مرد شوهردار يفرض زنبه دست كم  ؟دارد »شبخش«براي 
در رابطه گمراهي جنسي و قانون را زير پا گذاشت. آيا مسيحيت  خوردهگولشهر 
اگر چنين باشد، برداشت نادرستي از آن هنگام تا كنون از  ؟بودواهد نخ يريگسخت

نوشته چه روي زمين هنگام اين رويداد بر  گذشته عيسا هانيااز .آن شده است
                                                 
1. Dr. Zhivago 
2. David Lean 
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افزون بر اين، در داستان اين گونه گفته شده كه پس از  .داندينماست؟ باز هم كسي 
اين كه فريسيان و مردم پخش شدند (به طور احتمالي از روي شرمندگي)، كسي، 
مگر عيسا و همان زن آن جا نماند. در اين حالت، چه كسي توانسته آن چه را كه 

ين داستان به كه ا شميانديم، من هانيابراي همين  عيسا به زن گفته، بازگو كند؟
  خوب است.و كافي اندازه بسنده 

بيشتري،  بديهي يهاپرسشي و پرفسور ارمان فراتر از اين هم رفته است.
كه به چم و معناي در هنگام انجام  رشدهيدستگ» هنگام زنا«اگر زن در  سيده است.رپ

به  قوانين موسا در كتاب سفر الويان كجاست؟او شريك جنسي مرد بزه است، پس 
كه پي بردم ناگهان  كه هر دو نفر بايد سنگسار شوند. سازديمروشن كوتاهي آمده 

 يتشنهلرزان از سوي مردمي تندرو و و تنهاي  يكه دختربوده  نيا داستان طلسم
باره  . درنديبيآشنا م ياچهرهسكس با خشم روي زمين كشيده شده و سرانجام 

، عيسا با خط ديگويمكهن اشاره كرده كه  يروي خاك، ارمن به روايت ينوشته
را نوشته و بدينسان مايه شرمساري و ناآرامي  افراد حاضرآشكار  ناخوانايي گناهان

آنان گشته و سرانجام با شتاب آن جا را ترك كردند. دريافتم كه اين انديشه را 
از ) ينيبشيپو هرزگي مادي (و  كنجكاوي، حتا اگر به چم و معناي بسيار دوست دارم

  به وجود خواهد آورد.خودش را  يهايدشواركه باز هم بوده او  سوي
يك واقعيت تكان دهنده است، همان گونه كه ارمن  هانيايك جا ديدن همه 

  كرده است: تأييد
  

و بهترين نوشته مقدس ما، انجيل يوحنا، يافت  نيتركهناين سرگذشت در 
نوشتاري آن بسيار دشوارتر از آن چه كه در بيشتر  يوهيش ؛شودينم

پس و پيش از  يهاداستان يرندهيدربرگ( ميابييمانجيل يوحنا  يهانوشته
است كه در غير از اين  ييهاجملهو  هاواژهآن)؛ هم چنين در برگيرنده 

ناچار تنها يك نتيجه بدست  .شودينمبخش در هيچ كجاي انجيل يافت 
  بند در اصل بخشي از انجيل نبوده است.: اين ديآيم
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: به زبان ديگر امدهيبرگز» خواهدل غيرمداركي «من باز هم اين منبع را بر پايه 

وي به  يشياندروشنمنابع من از سوي شخصي بوده كه پژوهش بنيادي و گردش 
هم خواني يا مورد الهي نبوده است.  يهانوشتهبه چالش كشيدن براي هيچ رو 

، قرارگرفتهبيرون از توجه زماني آسماني براي  يهاكتاببودن » وحي«سنديت يا 
 تواندينم» وحي«تر آشكار خواهد گشت، ولي هيچ ژرف يهايبررسو آه تنها با  اشك

و جنگجويان متعصب دين تنها  هوادارانبگذاريد كه  پس .برآمده باشداز اين گوشه 
د كه تا بپذيرن داكردهيپنيرو اين درك را و بگذاريد  كرده بر همين ايمان قلبي تكيه

  .دهنديمنجام اچه كاري 



 

 

  نهبخش 

  
 

  

هاي از افسانه ياقتباس ،قرآن
  يهودي و مسيحي

  
  
  

داشته و بسيار  ينادرست يهاهيپاموسا و ابراهيم و عيسا  »هايحديث«كارها و 
با بايد شخص ، غيراخالقي بوده هازمانهم چنين بيشتر  و و متناقض است ناسازگار

بسياري آخرين وحي است: و آن كه به باور بكاود تا چيزي ن روح پرس و جو يهم
رد پاي جبرييل فرشته  هماين جا، باز  در است.» قرائت«محمد پيامبر و قرآن او يا 

را براي شخصي كم سواد يا  هاهيآيا  هاسورهكه  شوديم(يا فرشته بزرگ) ديده 
از توفان مانند توفان  ييهاتيروادر قرآن نيز  .خوانديم يآواي بلند به يسواديب

در اين جا دوباره يهوديان هستند كه  .شوديمديده  هابتپرستش  فرمان منعنوح، 
هم چنين در  .گذارنديمنخست پيام را گرفته و نخست هم آن را شنيده و هم زير پا 

 يهاگفتهكارها و هاي دودلي درباره از روايت ياگستردهاين جا باز هم تفسيرهاي 
  .شوديمواقعي پيامبر هست كه اين بار با نام حديث شناخته 

 يكتاپرستي جهان است. نيتركششو هم كم  نيترجالباسالم همزمان هم 
از  ياتكهاز آن و  ياپارهو  پيشين يهود و مسيحيت ساخته شده يهاهيپااين دين بر 

 يشكست كمابيشد آن نيز نشكست بخور هانيا، براي همين اگر برداشتهرا اين 
به طور شگفت  يامحدودههاي بنياني آن در ميان رويدادبراي همين  .خورديم

 بارماللتآن درباره دعواهاي بسيار  يواقع يهاسرگذشتو  رخ دادهزي كوچك انگي
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كه به دست ما  گونههمان اصلي يهانوشتههيچ يك از است. محلي  كنندهخستهو 
سنجي و عبري يا يوناني يا التين هم از  يهانوشتهبا هيچ يك  توانينمرا  رسيده

به زبان عربي است. در واقع سنت شفاهي بوده و  يهمهابيش كم مقايسه كرد.
خودش  كهبوده  دركقابلبسياري از كارشناسان باور دارند كه قرآن تنها با اين زبان 

 ايمنطقه شماريبهاي انعطافو  هااصطالحفراواني در رابطه با جستاري موضوع و 
خطرناك ما را با نتيجه پوچ و بالقوه  توانديمسخن ين ا ديد شوديمتا جايي كه . است
 نوشته، ١آشنايي با محمد عنوان. پيش روي من كتابي با روبرو سازدخدا  زبانه بودن تك

دوستانه از  ياتا چهره بودهاميدوار بوده كه  زبانچرب ودو نويسنده بسيار سالوس 
كه شايد گزينشي و پر  هاآن يهانوشته . دربه نمايش گذارندغرب  راياسالم ب

بي كم و كاست از سوي  يانوشته عنوانبهقرآن، «كه  شدهپافشاري  تواضع باشد
 تواندينماصلي قرآن است. برگردان آن هرگز  شدهيوحنوشته  صورتبهخدا، تنها 

هر آواي آن زنان و مردان را گريان « كهتقليدي  رقابليغقرآن باشد، يعني سمفوني 
مايه از معناي هاي بيزنيمانهگبرگرداني از قرآن تنها مي تواند كوششي براي  »سازد.

اين دليلي براي آن است كه همه مسلمانان، زبان  هاي قرآن باشد.واژهاصلي 
نويسندگان اين  »مي خوانند.باشد، هميشه قرآن را با عربي اصلي  مادريشان هر چه

نسيم  وداده و چندين نگرش دلخور كننده درباره برگردان پنگوئن كتاب ادامه 
را به  ٣هميشه نسخه پيكتال چون شوميمكه خوشحال  ، پيش كشيده٢داوود جوزف

در صورت چون  گذاردنميبه جا براي قانع شدن بيشتري احتمال ولي  برميمكار 
 سرزميندر  .شدميمنيز بايد استاد زبان ديگري  گرايش بسيار براي تغيير آيين

اين هرگز  ، چونافسوسولي هست  ييسراچامهكه سنت زيباي  دانميم، زادگاهم
حتا اگر خدا  .ابمييدرنمايي آن را ياد نگرفتم، زيب را ۴گاليكبه نام  زيانگشگفتزبان 

انتظار  توانستهيم رضي نادرست)، با چه اميدييك عرب بوده يا هست (پيش ف
 سواديبآن شخص كه  سازد» آشكار« يسواديببر شخص خودش را داشته باشد كه 

                                                 
1. Introducing Muhammad 
2. N. J. Dawood 
3. Pickthall 
4. Gaelic 
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رگوني بدون دگن خدا پيام و سخرساندن  به يديام توانستهينمبه نوبه خودش كه 
  ؟داشته باشد هاواژه )دگرگون بودن رقابليغ اليخيب(

 مژدهبراي مسلمانان،  نيست. گونهنيا لياين نكته شايد به نگر كوچك برسد و
مريم براي حضرت فروتن  كريارزش پبه سادگي همان  سواديبسيار الهي به شخصي ب

سراسر غير قابل قرآن را داراي همان شايستگي سودمند هم چنين  دارد.را مسيحيان 
با مريم به زبان  چنين پنداشت كهبايستي  . چونكنديمو غير قابل دستكاري  تأييد

گمان  يااندازهتا  توانميمبه زبان عربي در نتيجه محمد با و  شدهگفتهسخن آرامي 
به هر زباني كه بخواهد سخن گويد.  توانديمو  بودهكنم كه خدا در واقع چند زباني 

ن واسط رساننده پيام خودش (خدا در هر دو بار فرشته بزرگ جبرييل را هم چو
 هانيد يهمهان هست كه در ميواقعيت دل انگيز پاي اين ، هرحالبه )برگزيده است.

مقدس خويش به زبان  يهانوشتهبا استواري در برابر هر كوششي براي برگردان 
 يهانوشتهبرگردان گفته  ١كرانمر ارتباط با خداتاب كه ك گونههمانهاي ديگر، يا 

اصالحات پروتستاني بر پا  .كردند مخالفت، »مردمبراي درك «مقدس به زبان قابل 
و  »٢عاميانهالتين زبان «به  ليبرگردان انجبراي  اگر كشمكش طوالني شدينم

و  ۴كاورديل ،٣مانند وايكليفبسيار مذهبي مردان  شكستن انحصار روحانيت نبود.
زنده سوزانده ، نخستين برگردان از كتاب مقدس برايحتا براي كوششي  ۵تايديل
 يهرگز خالصكليساي كاتوليك از دست كشيدن از مراسم هاي رازآميز التين  د.شدن

پيدا نكرده و جريان اصلي پروتستان از برگردان انجيل به زبان هاي زنده، دستخوش 
عرفاني يهودي هنوز بر زبان عبري پافشاري  برخي فرقه دگرگوني هاي بزرگي گرديد.

، ولي در ميان اندازنديمبازي راه  هاواژهميان  يفاصلهواژه كابااليي حتا با با كرده و 
ه پنداشتدگرگوني  رقابليغكه  شدهمتروكرها و  زين ييهامراسمبيشتر يهوديان 

چ اصالحي نبوده و تنها در اسالم هي . جادوي طبقه روحانيت شكسته شده است.شديم

                                                 
1. Cranmer prayer book 
2. The Vulgate 
3. Wycliffe              ميالدی) ١٣٢٨- ١٣٨٤انگليسی ( طلباصالحجان وايکليف، خداپرست و  
4. Coverdale 
5. Tyndale               ) ١٤٩٤-١٥٣٦ويليام تايديل پژوهش گر و مترجم انگليسی(  
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اين چاپ شود. موازي عربي  يهانوشتهان محلي بايد همراه با امروز نيز هر قرآن با زب
  شود.ي براي شك اهيماترين افراد بايد يشاندكند حتا درموضوع 

كه در شتاب، دامنه و قطعيت خويش،  مسلماناناي بعدي هكشورگشايي
بايد چيزي در نيرو بخشيد كه به اين انديشه  وچراچونبدون  بوده و زيانگشيستا

را  يويدنولي اگر شما اين پيروزي زودگذر كم ارزش  .و سرودهاي عربي باشد وردها
 ونيبيصلهم چون مدركي ببينيد براي مردان به خون تشنه قبيله يوشع يا براي 

 اعتراض ديگري نيز است. .دياساختهمسيحي و كشورگشايان اسپانيايي نيز مدرك 
را خاموش كرده يا بكشند (و من اين  يگرپرسش رمراقب هستند كه ه هانيد يهمه

بهر حال  ).دانميمنه از سر نيرومندي بلكه از ناتواني و ضعف  يانشانهرا هم چون 
زمان آن گذشته كه يهوديت يا مسيحيت آشكارا دست به دامن سانسور و شكنجه 

گرايان به عذاب جاودان آغاز كرد، شك يهمهكوم كردن محاسالم نه تنها با  .شديم
كشورهاي زير سلطه  يهمه كه حق اين را كمابيش در كنديمبلكه هنوز نيز ادعا 

بايد با  اششدهبا جنگ گسترده  كه قلمروي خوانديمنوز نيز روضه و ه خود داشته
نبوده كه به چالش كشيده شدن  يادورهدر هيچ  گاهچيه. شود ترگستردهجنگ 

به تندي و با خشونت بسيار سركوب نشده  هاآنحتا بررسي  اي ياسالمادعاهاي 
كه يكپارچگي و وحدت و اعتماد  را دارد يريگجهينت اينهر كسي حق  پس .باشد

 باشد. ريپذهيتوجظاهري اين دين، ماسكي براي يك ناامني بسيار ژرف و شايد 
كه در نتيجه به  هاي گوناگون اسالم بوده و هستهميشه دشمني خونيني ميان مكتب

به طور طور شديدي ميان مسلمانان تهمت كفر و ارتداد و كنش هاي بسيار بد خشن، 
  طبيعي بدون گفتگو وجود دارد.

براي من من در باره اين دين بهترين كوشش خودم را به كار بستم، ديني كه 
هيچ  كه است، كساني گانهيب گريدانسان  هاونيليمبيگانه بوده كه براي همان اندازه به 

 ) با درخواستباواسطهكه آيا خدا (هر چند  را رها نخواهد ساخت هاآنگاه شك 
پيش يك  هامدتكه گفتم،  گونههمان .كرده باشداطمينان  يسواديببه » ،خواندن«

از سوي منابع ارشد  كهآورده  دستبهنسخه از برگردان قرآن مارمادوك پيكتال را 
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برگردان قرآن به  نيتركينزدكمابيش  وگشته  تأييدعلما يا مراجع ديني اسالمي 
تهران تا مساجد  يهانماز جمعهاز  يشماريبمن در گردهمايي هاي  انگليسي است.

بگويم كه  توانميمدمشق، اورشليم، دوحه، استانبول و واشينگتن دي سي بوده و 
تي نيروي آشكاري براي بر پا كردن خلسه روحاني و خشونت عربي به راس» قرائت«

و هم چنين در نمازهاي مالزي و اندونزي و بوسني بوده دارد. (شنوندگان در ميان 
و زبان عربي برتري عرب اين دين با ادعاي جهاني بودن با پذيرش كه وجه داشتم ت
 شدهرنجشي در ميان مسلمانان غير عرب زبان باعث و دولت هاي عربي  هاجنبش و

و  اهللاآيت ينوهد حسين خميني، خودم ديداري با سي يخانهدر كه  ي) هنگام.است
. وي آن را دادمبه او آن خودم را احتياط قر بااز شهر مذهبي قم داشتم  يآخوند

براي رهنمود من روي لبه  و سخن گفتهاحترام درباره آن با بوسيد و زماني درازي 
نادرستي ادعاهاي پدربزرگش درباره  كرديمگمان نوشت كه را  ييهاهيآپشتي آن 

پدربزرگش  يرأنقض و هم چنين آشكار كرده را مرجعيت روحانيت در اين جهان 
 باشم كه در اين كشمكش . من چه كسيدهديملمان رشدي را نشان براي كشتن س
 هاي گوناگونبه دليلهمسان  يهانوشتهبهر حال، اين انديشه كه  داوري كنم؟

براي من به طور داشته باشد،  مختلفتفسيرهاي ناهمساني در ميان افراد تواند مي
درك و دريافت مدارك درباره دشواري  ييگوگزافه. نيازي به بود كامل شناخته شده

را » وحي شده«يكي از دين هاي  يهاسفسطه. اگر كسي دروغين اسالم نيست ژرف
  را درك كرده است. هانيددريابد، آن شخص همه 
بيست پنج سال، گفتگوهاي هميشه داغ در واشينگتن  طولدر تنها يك بار من، 

دي سي، با خشونتي واقعي مورد تهديد قرار گرفتم. اين رويدادي زماني بود كه در 
 جمهوراستيرهمراه برخي از كارمندان و پشتيبانان كلينتون براي به شامي مهماني 

هاي از دموكرات يكي تنخواه و گردآورندهآمار و  گرتحليل حاضران كهيكي از  بودم.
ديدگاه  خواستيموي  سفرم به خاورميانه پرسيد. نيترتازهبود درباره  شناخته شده

، هستند» زبان نفهميبنيادگراهايسراسر همگي، «كه چرا مسلمانان بداند مرا درباره اين 
كه كمابيش هميشه  طور كوتاه توضيحات آماده خودم را گفته و افزودم بهمن 
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دين جواني بوده هاي ديگر با دينو مقايسه  يهم سنجكه اسالم در  شوديمفراموش 
وارد نشده بحران شك به مرحله ان هنوز مسلمان .فراواني دارد نفساعتمادبهو هنوز 
. سپس افزودم، براي نمونه، در حالي كه مدارك چيره است مسيحيت غربيكه بر 

يا هيچ مدركي از زندگي عيسا در دست نيست، شخصيت محمد پيامبر، در  يكم
آن شخص تندتر از هر كسي  .باشديمتضاد با آن يك شخصيت قابل اثبات در تاريخ 

براي بسياري از مردم  ديادكشيفر سپسديده بودم. تا كنون كه سرخ شد ديگري 
من بيابد كه بيزاري از  ايواژه تواندينممن معنا دارد و توان تصور عيسا مسيح بيش 

و تنها  عقب بردهلگدي  زدنبا هدف  خود راپاي  با اين سخنان سبك را نشان دهد،
گرفت. مرا به مچ پاي  لگدزدنجلوي  -دين مسيحيتهم شايد - نزاكت و ادب

  همراه او برود.سپس او به زنش فرمان داد 
، يا دست كم يك نيمچه پوزش يخواهپوزشكه به او يك  كنميماكنون حس 

در  بدون شككه شخصي به نام محمد كمابيش  ميدانيمبدهكار هستم. هر چند 
دشواري رويدادهاي باز هم همان  يكرده ولزندگي زمان كوتاه و فضاي كوچكي 

 وجود داردمداركي كه از كارها و سخنان محمد  داريم.را در اين باره نيز پيشين 
، شخصي افرادهاي دلبستگي با يادانهينوم يگونهپس از او سرهم شده و به  هاسال
  و ناهمخوان شده است. مخدوش يلفظاشتباهات و  هاعهيشا

بسنده براي هر كسي حتا اگر تازه شنيده باشد،  اندازهبهاين دين هم افسانه 
چند تا از مردم مكه در سده هفتم ميالدي سنت ابراهيمي را پيگيري كرده  آشناست.

گفته  ، كعبه، به دست ابراهيم ساخته شده است.هاآنكه پرستشگاه  حتا باور داشتهو 
بيشتر لوازم اصلي آن به دست بنيادگراهاي آخري، به -كه خود پرستشگاه  شوديم

محمد پسر عبداهللا يكي  .بودبا بت پرستي آلوده شده  -شده است نابودويژه وهابيون 
(كتاب  »گشت.مي«از اين حنيفان شده كه در جستجوي آرامش در جاي ديگري 

و جدايي » بيرون بروند«سرزمين شيطان كه باورمندان واقعي از  كنديماشعيا سفارش 
روي كوه حرا دور از گرم، يا رمضان به غاري بياباني بر  يهاماهوي در  گزينند.)

 يهانوشته(من از روي » خواب يا از خودبيخود بوده«و هنگامي كه  رفتهيممردم 
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 دهديمپاسخ  دو باربخوان. محمد  ديگويمكه به او  شنوديم) آواي خوانميمپيكتال 
 كه فرمان را انجام دهد. شوديمكه توان خواندن ندارد و بار سوم فرمان داده 

كه به نام خداوند  رسديمسپس فرمان چه چيزي را بايد بخواند،  پرسديمسرانجام 
سپس جبرييل فرشته (كه خودش را  بخواند.» انسان را از لخته خون آفريده«كه 

، محمد اين را به روديمكه محمد پيامبر اهللا است و  ديگويم چنين شناسانده)
را به ديدار  ششوهر خديجهبرگشت به مكه پس از . ديگويمهمسرش خديجه 

ورقه كسي بود كه از «ند به نام ورقه ابن نوفل برده، سالم يپسرعموي خود، مرد
اين آدم كاركشته پير  »ي مقدس يهوديان و مسيحيان آگاهي فراوان داشت.هاكتاب

به كوه حرا آمده  آسماني كه به ديدار موسا رفته بار ديگر مأمورروشن ساخت كه 
را پذيرفته كه واژه آخري به » بندگي اهللا«است. از آن دم محمد فرنام فروتنانه 

  در زبان عربي است.» خدا«سادگي 
ند، دهميدلبستگي را به ادعا محمد نشان  نيتركم تنها كساني كهنخست 

براي كه اين ادعا را هم چون تهديدي بودند پرستشگاه در مكه  گرددندانپاسداران 
 322يثرب، شهري دويست مايل ( كوشسختهوديان يده و يكاسبي زيارتي خويش د

نخستين گروه  كيلومتر) دورتر كه چند گاهي آمدن دوباره مسيح را جار زده بودند.
بيشتر پيش رفتند، براي همين  به سوي دشمني بيشتر و يهوديان به سوي دوستي
كه اكنون به نام مدينه شناخته محمد وادار به سفر، يا هجرت، به يثرب گشت 

ولي  .ديآيمبه شمار ن آغاز تاريخ هم چوتاريخ اين سفر براي مسلمانان  .شوديم
خوش دادهاي روي ينيبشيپكه با  يهودي ١به پلستيناهل ناصره  دنيمانند رس

نگويند با شياد ديگري روبرو شده  اگر يهوديعرب هاي فراواني همراه بود  يآسمان
  .اندشدهديگري روبرو نوميدي دست كم بار ديگر نيز با 

اگر  - دلسوز گرانتحليل نيتربزرگيكي  ٢آرمسترانگبر پايه گفته كارن 
زخمي شدن داشتند،  هاي آن زمان احساساسالم، عرب -خواهپوزشنخواهيم بگوييم 

خدا بر مسيحيان و يهوديان  كه در تاريخ جهان جايي ندارند. كردنديم حس چون
                                                 
1. Palestine                     همان فلسطين سابق 
2. Karen Armstrong        ١٩٤٤نويسنده انگليسی در تطبيق اديان (زاده(  
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ولي براي عرب هيچ پيامبر نفرستاده، و هيچ كتاب مقدسي به زبان «آمده بود، فرود 
بسيار درازي  زمان ايگوهر چند اين خانم به اين شيوه نگفته ولي » خودشان نداشتند.
 دستبهرا  ازيامت نيازماني كه محمد  از سوي ديگر. نشده بود وحي به فردي محلي

هم چون يك دين دست دومي از سوي  ادينقدادن اجازه آورد، هيچ گرايشي براي 
 يسدهپيامبر  نيا يزندگ شدهثبت يدادهاي. روهواداران دين هاي كهن نداشت

ي نابكارانه ميان چند هاجنگبه تندي سببي براي  ي عهد عتيق،هاكتابتمي، مانند هف
كه  شوديمگمان چنين و  شوديم سواديبصد يا گاهي چند هزار دهاتي و شهرنشين 

ن مايه صلح يا نتيجه دعواهاي محلي بوده است. همانند خونريزي پيشي خواست خدا
آدم از  هاونيليمنگشته،  تأييدسينا و كنعان كه با هيچ منبع مستقلي نيز مناطق در 

ولي به طور فرضي خدايي  زيانگنفرتي هاجنگآن زمان تا كنون گروگان ويژگي اين 
  هستند.

مستقل  ينيداسالم به طور كلي  ايمانند آدارد  وجود ييهاپرسشكمابيش 
ويژه يا مشخص برآورده  يكيشداشتن را براي  ي از اعرابدر آغاز نيازاسالم . است

 شوديمبراي هميشه با زبان و كشورگشايي هاي جالب بعدي آنان مشخص  وساخته 
 گمانيبهاي اسكندر مقدوني نبوده ولي همانند يورش هاييكشورگشااين  كهيدرحال و

لكان و مديترانه، انديشه پشتيباني خواست ادر حاشيه ب افتادن اعراباز پا  تا زمان
، چيزي بيشتر از چيدمان شوديمولي زماني كه اسالم بررسي  الهي را با خود داشت.

و سنت  هاكتابخودش از  تأييدشود و كه براي ديده نميور و آشكار دزدي ادبي ناج
ارنست  بر خالف آن چه كهبدينسان  .استدزديده هر گاه كه نياز شده هاي پيشين 

، سرچشمه خوانديم» زاييده شدن در آفتاب روشن تاريخ«با بخشندگي فراوان  ١رنان
وام  هاآناز كه است يي هانيدديگر اسالم نيز همان اندازه تاريك و كمابيش مانند 

به از پيروان خود عاجزانه  داشته وادعاهاي گزافي براي خودش اسالم  گرفته است.
از ناباورمندان  هم چنينخواسته باالترين عبادت  عنوانبهرا » تسليم« ايافتادن خاك 

                                                 
1. Ernest Renan       ) ١٨٢٣- ١٨٩٢فيلسوف فرانسوی(  
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اين دين  يهاآموزهدر  - زيچچيهبه طور كلي - يزيچچيه .طلبديمحرمت و احترام 
  .را روا سازد يكه بتواند چنين گستاخي و جسارتنيست 

. رديميمميالدي  632تقريبي خودمان، پيامبر در سال  يسالنامهاز روي 
دست  به شمرگ پس ازو بيست سال  صدكيي او درست در نخستين شرح از زندگ

آن با بازنويسي به  توانيماو از ميان رفته و تنها  اصل كاركه  شدهنوشتهابن اسحاق 
. ) در گذشته استيالديم 834خورشيدي ( 213در او نيز كه ارجاع كرد ن هشام اب

 يگردآور يچگونگدرباره گونه توافق و همنوايي هيچ  ابهامو  هاعهيشا ده شدنافزوبا 
را  هاآنكه برخي از اگون وي (نگو يهاگفتهچگونگي نظم و سامان دادن به يا قرآن 
اين دشواري  سوي ديگر . ازاز سوي مريدان پيامبر وجود ندارد) اندنوشته هايمنش

 نيز شده است. تردهيچيپبا جستار جانشيني حتا  -بيش مسيحيت -پس سآشنا 
 پيشگامي(و  به زمين بازگردد يزودبههمسان با عيسا كه گويا پيمان بسته كه نا

، محمد فرمانده و سياستمداري ياشدهشناختهبدون هيچ فرزند ) ١دن بروان گزاف
ودي نداده مهيچ رهن -نبوده يابچهاگر چه مانند اسكندر مقدوني پدر پر  -بوده كه 

پس از  درنگيبكمابيش  .دوش گيرد را بر ي رهبريپس از او رداكه چه كسي 
پيش از پديدار ساختن خود به آغاز شده و در نتيجه نبرد بر سر رهبري مرگ او 

در اين  .نديبيمرا به خود  -عهيشسني و - نخستين تفرقه  ، اسالمسيستمعنوان يك 
نيازي به  هامكتبست بودن يكي از اين به سراسر نادر اشاره يبرامگر  جدال تنها

در  يافهيخلبا تعيين هويت آغازين اسالم  از سوي ديگر. نيست كدامچيههواداري از 
 سازديمي جدلي را براي اين گفته نيرومند حريفان ستيزه جو مادي،جهاني و امور 

  است.بودن انساني  هساخت هايهنشاناز همان آغاز داراي كه اسالم 
 يفهيخلكه در زمان نخستين  شدهگفته ياجع اسالماز سوي برخي از مر

شفاهي  يهاگفتهكه  ابدييماين نگراني افزايش  پس از مرگ محمد، درنگيبابوبكر، 
و شمار  شدهكشتهوي شايد فراموش گردد. سربازان مسلمان بسياري در جنگ 

در حافظه خود انبار كرده به طور هشدار  طور درست و كاملافرادي كه قرآن را به 

                                                 
1. Dan Brown                يیکايآمرنويسنده  
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را گردآورده  يازندههر شاهد  شوديمدر اين جا تصميم گرفته  كاهش يافت.آميز 
هاي هاي كتف، تكه پارههاي خرما، استخوانهاي كاغذ، سنگ، برگپاره«همراه با 

 را به زيد بن هاآنو  شدهنوشتهمحمد با خط بدي  هاگفته هاآنكه بر روي » چرم
از  . پسمرجع بسازد يامجموعهتا  سپرده، ثابت، يكي از نويسندگان پيشين محمد

و اين مجموعه كساني كه ايمان آورده چيزي مانند يك نسخه معتبر  شدنساخته
  داشتند.مرجع 

خود  بودنزندهي زمان اگر اين درست باشد، پيشينه قرآن به خوبي به نزديك
به تندي دريابيم كه هيچ اطمينان و توافقي درباره  ميتوانيمولي  .رسديممحمد 

نه خليفه نخست بلكه خليفه  - كه اين علي  نديگويمبرخي  درستي اين داستان نيست.
 -بسياري ديگر  داشته است. ياشهياندبوده كه چنين  -شيعه گذارانيبنو  چهارم

تا  644خورشيدي ( 35تا  23، خليفه از سال كه عثماندارند ادعا  - اكثريت سني
كه  ديگويماست. يك از فرماندهان به او  تصميم پاياني را گرفتهميالدي)  656

و عثمان به زيد بن  جنگنديمبا يك ديگر  هاقرآنبر سر ناسازگاري  هااستانسربازان 
رونوشت برداشتن از و  ساختن، يكپارچه گوناگون يهانوشتهگردآوري دستور  ثابت
نسخه كه  دهديمزماني كه اين كار به پايان رسيد، عثمان دستور  .دهديمرا  هاآن

به كوفه، بصره، دمشق و هاي نسخه معيار و رونوشتشده  يدارنگه اصلي در مدينه
و  ١ايرونيسكه  رديگيمبر عهده  را يرسمجاهاي ديگر فرستاده شود. عثمان نقش 

و سانسور انجيل  ، استانداردسازييسازپاكاز اسكندريه، براي  ٢اسقف آتاناسيوس
 هانوشته، اعالم گشت كه برخي هانبودهپس از بررسي بوده و  .مسيحيان انجام دادند

ولي عثمان با دستور  خوانده شد.» مشكوك«مقدس و بدون خطا بوده و برخي ديگر 
  پيشين دست آتاناسيوس را از پشت بست. يهانسخه يهمهبه نابودي 
كه به معناي آن است كه براي پژوهش  بودن اين رويداد فرض درستبا حتا 

گران هيچ بخت و شانسي براي تعيين يا حتا گفتمان درباره رويدادهاي واقعي زمان 
، كوششي بيهوده نظرهااختالفمحمد بر جا نمانده، كوشش عثمان براي از ميان بردن 

                                                 
1. Irenaeus 
2. Athanasius 
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براي يك بيگانه خط نوشتاري عربي دو ويژگي دارد كه يادگيري آن را  است.بوده 
» ت«و » ب«مانند  صدايب حروفخط تازيان نقطه را براي تشخيص  :سازديمدشوار 
براي حروف  يهم چنين اين خط در بنياد خويش هيچ نشانه يا نماد رديگيمبه كار 

 رگوليومانند  ييهانشانهبا خط هاي كوتاه گوناگون و  را هاآن ندارد وصدادار كوتاه 
 هاقرائتحتا در نسخه عثمان گسترده گوناگوني از  هااختالفبا اين  .دهدمينشان 

و حروف صدادار تازي  الفباي نوزدهم حروفسال هاي پاياني سده  . تاديآيم دستبه
ه كه امروزه خود گرفت نامتعارف و بدون نقطه قرآن، تفسيرهاي گسترده گوناگوني به

توجه داشته نبود، ولي  مهم، داديمروي  ١ايلياداين پيشامد اگر براي  .نيز ادامه دارد
 .مييگويمسخن ) خدا پاياني(و و غيرقابل دگرگون ناپذير  سخنان ما دربارهباشيد كه 

تا كه با آن متعصبانه و و اطمينان مطلق  ستقيم اين ادعاآشكارا پيوندي ميان سستي م
از آن چشم پوشيد،  توانيمكه به سختي  يانمونه عنوان . بهبه امروز رسيده است

پديدار شده بيرون از قبه صخره در اورشليم با هر نسخه نوشته شده در كلمات عربي 
  است.سراسر ناهمسان و متفاوت قرآن  در

كه ادبيات كمكي و  رسديمشفاهي  يهاگفته، يا هاثيحدبررسي زماني كه به 
وحي ، داستان و كنش هاي محمد هاگفتهكه  شوديمگمان  ساخته وفرعي اسالم را 

است، موقعيت حتا بيشتر تاريك و دشوارتر  »صحابه محمد« يهاگفتهقرآن و  شدن
 يارهيزنج، يا ٢سند. هر حديث، براي اين كه صحيح باشد، بايد به نوبه خود با شوديم

هاي بسياري از مسلمان نگرش گردد. دييتأبه طور فرضي قابل اعتماد،  رواياناز 
براي نمونه سگ را نجس  :ننديگزيبرم هاداستانروزمره زندگي خود را از اين 

مورد داستان (. سگ نجس استبه طور انحصاري چون محمد گفته  ،داننديم
 بيدار كردنكه پيامبر به جاي  شوديممن جور ديگري است: گفته دلبستگي و عالقه 

در سرزمين مسلمانان  است. را بريده آنبر روي آستين بلند پوشاكش خوابيده گربه 
را گربه ندارند، مسيحيان  هاگربهرفتار بدي با مانند رفتار مسيحيان، به طور كلي 

  .)پنداشتنديمشيطاني جادوگران  همراهان
                                                 
1. Iliad  
2. Isnad  
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باشد، شش مجموعه معتبر حديث،  راهبهچشم توانديمكه هر كس  گونههمان
مانند ها از ميان يك زنجيره دراز از سندهاي پيچيده شده شنيدتلي از گفتارها بر پايه 

پس از  هاسدهاست و  )»هكه او از پ شنيد كه ت مي گفت هالف بنا بر سخن ب گفت(«
يكي از  .ديگويم سخنآن از حديث  هيمادرونكه گردآوري شده رويدادي 
سال پس از مرگ محمد  238، بخاري، حديث گردآورندهاين شش از  نيتربلندآوازه

پنداشته شده  گوراستكمابيش هميشه بخاري از سوي مسلمانان معتبر و  مرده است.
گواهي كه وي در درازناي زندگي  سيصد هزارو گويا شايسته اين آوازه نيز باشد، از 

سراسر بدون  هاآنار از دويست هزاده كه وقف شده براي اين كار، انباشته، حكم د
بيشتر روايت هاي مشكوك و سندهاي پرسش  يسازپاك هستند. اعتباريبارزش و 

آوري شده به دست او را به ده هزار حديث كاسته هاي گرددار مجموع كل حديث
باور كنيد كه بخاري متدين، پس از دويست سال و  آزاديد تا اگر بخواهيد است.

هاي ناب و  حديثتنها  ، توانستهو كم هوش سوادبياز ميان اين گواهان اندي سال، 
  يش شوند.مازآ توانديمكه را برگزيده دور از دستبرد 

تر از برخي ديگر جداسازي برخي از اين نامزدهاي اعتبار شايد بتوان آسان
گر مجار، ، پژوهش٢هريگلدز گنازياكه  شدهگفته ١اصالن رضااز ه در پژوهشي تاز شود.

آيه «مگر  يچيز بيشتر هاثيحدكه نشان داده بسياري از  هنخستين كساني بود از
ها، پندهاي كهن ايراني، خاخامهاي هايي از گفتههايي از تورات و انجيل، بخش

و حتا كمابيش بازسازي  هنديهاي المثلوفان يوناني، ضربهاي فيلسبندهايي از گفته
ي مقدس هاكتاب يهاگفتهبزرگي از  . بخشنيست )»٣كلمه به كلمه دعاي رباني

كه دربرگيرنده  يافت هاثيحدكم و بيش مستقيم در  توانيممسيحيان و يهوديان را 
نگذاريد دست « هاغدغن، ۴هاي اخالقي از استخدام كارگران در آخرين دمداستان
آخر به اين معناي  ينمونه »چه را كه دست راست انجام مي دهد،بداند، آن چپ 

بيهوده در دو مجموعه در واقع  ليو به ظاهر ژرف يشهيانداست كه اين تكه از 
                                                 
1. Reza Asian 
2. Ignaz Goldziher             ) ١٨٥٠-١٩٢١خاورشناس بزرگ مجار(  
3. Lord's Prayer                   شودیمدعا در مسيحيت در يکشنبه عيد پاک خوانده  نيتربلندآوازه  
4. parable of the workers     ٢٠: ١ -١٦داستانی در انجيل متا  
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پايان سده نهم، هاي سال. اصالن گفته كه در شوديمديده پيشين  ملكوتيي هاكتاب
 يكربنديپبندي و براي ريختشرعي اسالمي كوشيدن تا  زماني كه پژوهشگران

د تا بسياري از ، ناچار گشتنبه نام اجتهاد شدهشناختهقوانين اسالمي با فرآيندي 
هاي گفته شده براي به دست دروغ« زير قرار دهند:هاي يبنددستهاحاديث را در 

نادرست ، خوب بله» لوژي.وئي گفته شده براي پيشرفت ايدهاو دورغ سودآوردن 
 مستقل يدين يشهياندداراي  اسالم به طور بنياديهاي پيشين كه هيچ، دين دانستن

به  اعتباري جاودانيا پاي كمكي مانند يك را تورات و انجيل  هاييگوشيپنبوده و 
در  سازد. ترگستردهخود را نفوذ دامنه ا تتكيه كرده  هاآنبر روي  وكار گرفته 

به عنوان واپسين و  خواهديمتنها ، يفروتنبا  يريگواممشتق شدن و اين  پرداختباز
  مطلق پذيرفته شود.نسخه 

بتوان انتظار داشت، اين دين داراي تضادهاي دروني كه شايد  گونههمان
اطمينان اي ربو » ال اكراه في الدين«كه  شوديمگفته  هازمانبيشتر بسياري است. 

داد  »پيشين دينمريدان «يا » كتاباهل «، مردم هانيدپيروان ديگر به دوباره دادن 
و  هاكيكاتول مانند توافقاز سوي مسلمانان » مدارا«. انديشه دهديمسخن 

به يهوديان، براي من » مدارا«يا گسترش با يك ديگر » مدارا« براي هاپروتستان
سيما بسيار ترسناك بوده و براي جنبه و اين  ازجهان مسيحيت  است. آورچندش

كه زير سايه دولت عثماني زندگي  دادهيمي، بسيار از يهوديان ترجيح زمان دراز
پرداخته و كارهاي ديگري براي تمايز از مسلمانان (اهل ذمه) ماليات ويژه كرده و 

نيز اسالمي داراي قيد و بندهايي  رأفتقرآني به  يهااشارهبهر حال  انجام دهند.
 تواننديم» پيروان دين هاي ديگر«و  »مردم اهل كتاب«ست، چون برخي از همان ه

 گريد يسو از» .بزرگ شماست كه به شما سحر آموخته است«شامل افرادي مانند 
از قرآن و حديث است براي آگاهي يافتن از ديگر فرمان  بخش كوچكيتنها  هانيا

  هاي آن، مانند:
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خواهد كرد نآرزو ببيند كسي كه بميرد و خوبي اهللا را (در جهان ديگر)  ره
تا اگر همه جهان را و هر چه در آن هست را به حكه به اين جهان برگردد 

كه بزرگي شهادت را دريابد، آرزو خواهد  هنگامياو بدهند، مگر شهيد 
  داشت كه برگردد و دوباره در راه اهللا كشته شود.

  
  يا:
  

 بخشد و هر] خداوند اين را كه برايش شريك قائل شوند، نمى[بدانيد كه
بخشد و هركس گناهى را كه فروتر از آن است، براى كسى كه بخواهد مى

  .، در حقيقت گناه عظيمى را به گردن گرفته استشرك ورزدكه به خدا 
  

ميان يك خزانه گلچين كردم (از  دهيبررا از ميان اين دو  نخست ثيحدمن 
گفته،  ٣افالطون ٢در آپولوژي ١را سقراطآن چه چون اين سراسر  ناخوشايند) شايد
دومي را برگزيدم چون يك  بر اين . افزون(كه به آن خواهم رسيد) كنديمنفي 
  است.» ده فرمان موسا«آشكار و پست از  يريگوام

احتمال ندارد كه هيچ يك از اين سخنان مشتق شده از علم بديع انساني 
و  هاتناقضبودن آن نيز نه تنها با » بي خطا«سخنان خدا باشد كه هيچ، » آخرين«

اثبات » ۴هاي شيطانيآيه«و مشهور  بلندآوازهبلكه با رويداد  شماريبهاي ناسازگاري
يك كار ادبي از آن  ۵كه جداي از آن چيزي است كه بعدها سلمان رشدي شوديم

 دستبهمحمد در پي  كه فرصت طاليي بسيار گفت و گو شده نيدرباره ا ساخت.
به سر او » وحي«آوردن برخي سران چندگانه پرست مكه بوده و در هنگام مناسبي 

به پرستش برخي از خدايان محلي باستاني پس از اين همه  دهد اجازه تا رسديم

                                                 
1. Socrates 
2. Apology                    ديگویميکی از مکالمات افالطون که از زبان سقراط سخن  
3. Plato 
4. Satanic verses 
5. Salman Rushdie 
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 ياشهياندو غيرعمد و نادانسته  كار نادرستي كردهكه  ابدييدرم . سپسادامه دهند
تا  موقت خواستهو  به طور گذرا يداليل بنا برو شيطان  شيطاني را بر زبان رانده است

شيطان  صادقانه به. (محمد نه تنها بياسايد هاآن قلمروجنگ با يكتاپرستي در دمي از 
برخي زنان وي  ) حتا.ه استنيز باور داشت هاجنبلكه به شيطان هاي كوچك بياباني يا 

نيازهاي زودگذر وي براي رفع با سودي » وحي«گرفتن ده كه پيامبر توانايي شتوجه م
 هانيااز  . فراترشنيده استيم يدارشيناو سخنان و در اين باره گاهي  سترا دارا
به او در هنگامي كه  پيشگاه مردمدر  -بدون اختيار كه بايد باور بشود- شوديمگفته 
خويش  هاگوشبر او مسلط شده و صداي بلند زنگ را در  ددر دهيرسيموحي 

. شمار از نقادان سنگدل مسيحي كرديم به شدت عرقدر روزهاي سرد  حتا. ديشنيم
همين راه دمشق  چون در اندزدهگفته كه او صرع داشته (اگر چه خود را به نديدن 

ولي هيچ نيازي نيست كه  ز آمده استنشانگان حمله ناگهاني بيماري به سر پولس ني
پرسش گريزناپذير  يديگر جوربس است تا  . تنهاگمان پردازي نماييم با اين شيوهما 

كه خدا بايد مردي را براي اين  -كداميك بيشتر احتمال دارد يم.ديويد هيوم را بپرس
 را ينپيشوحي  ديشخص باآن كه به كار گيرد يا  شدهيوحپيش تر رساندن پيام 
ادعا خواسته كه او نيز وحي دريافت كرده يا  و باور كند كه خدا چنينبازگو كرده 

بايد درباره دردها و سر و صدا در سر، يا عرق كردن، تنها  ؟رسيدن وحي نمايد
جربه آرام، زيبا و افسوس خورد كه واقعيت ظاهري در ارتباط مستقيم با خدا يك ت

  روشن نيست.
نيز اثبات چندان نيرومند به طور  هاثيحد بافيزيكي محمد كه  وجودباري 

گفته  اي. گوبراي توانايي و هم براي سستي و ضعف اسالم است ممنبعي ه شودينم
و جسمي بدني  هاياز ويژگيو براي ما وجود داشته در جهان  وچراچونشده بدون 

ولي از سوي ديگر كل داستان را زميني،  شوديمسخنان باوركردني گفته آقا  اين
از نامزدي اين جاندار پستاندار با دختري نه ساله و  .سازديممادي و ناخالص 

پس از  هامتيغندلبستگي مشتاقانه او براي لذت جنسي در سر سفره شام و تقسيم 
و اين - هانيا يهمهشايد كمي جا بخوريم. باالتر از  شماربينبردها و كشتارهاي 
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سرشت نا  است كه مسيحيت با دادن جسمي انساني به پيامبرش ولي يك ياتله
داشته و بدينسان  فراواني وتركهتخماين پيامبر  -زكردهيپرهانساني همواره از آن 

 . اسالمو به جايگاهي رسيدند كه گروگان شخصيت فيزيكي او هستندانوادگان ديني 
از زمان پيدايش با  ونبوده ول نياكاني و اجدادي انساني و خطاپذير اص چيزي بيش از

وارثت اصلي كه همگي مدعي  دهيكشرنج وتختتاجمدعيان ستيز ميان اميرزادگان و 
و  هاخيمم، از شمار بگيري را گذارانيبنفرزندي  مدعيانسر جمع . اگر اندبودهاو خون 

كه گويا عيسا بر آن شهيد هزار پا بلندي  با يبيصلتا  رفتيكه متيغ هاي مقدسي 
در صورت . شوديمداوري  شكل يتيغ يادگارهاي تعداد ساسار ب وبسازد  گشته را

يك سلسله سند  ، مانندامام درست محلي آگاهي شخصي و توان پرداخت وجوهات به
  .خويش بر پا كند يبرا توانديمپيامبر  با ميمستقخط خويشاوندي 
» هاي شيطانيآيه«آن چه در مانند  ييهاشهيانددر برابر ، مسلمانان بهر حال

زمان درازي كافران چندگانه پرست بر جا مانده از  يهاوهيشدر برابر و  شوديمديده 
هر سال در حج، يا زيارت ساالنه،  .هنوز كرنشي ويژه دارند محمد زاده شدنپيش 
 كارشده) حجراألسودمسلمانان پيش از بوسيدن سنگ سياه (د كه نببين تواننديمهمه 

كه  باشندمواظب و گرد پرستشگاه چهارگوش در ميان مكه چرخيده در ديوار كعبه، 
 از سر چندسربسته و بدون هيچ شكي  آرمسترانگكه كارن  گونههمانبار (هفت

اين  .زننديم ) چرخ»در مسيري ظاهري خورشيد بر زمين«گانگي فرهنگي گفته، 
 خوردهنيزمزماني كه نخست به ه بدون شك ك بوده يسنگشهابشايد كه سنگ 

 خدااين خدايان بايد چل شده باشند: نه، بگو («نادان را به شگفتي واداشته ان سوادبي
پيش نياكاني ديگر رسوم براي دلجويي از در ميانه راه و ايستگاهي  »)استل شده چ

 پرتاب يسنگبه از روي مخالفت  ييهازهيسنگر ديآن بادر طي  بوده كه از اسالمي
. مانند كنديمتصوير را كامل  جانوراست. قرباني بر آن پديدار شده كه شيطان شود 

س اصلي اسالم، مكه بر روي ناباوران بسته كه يك جوري بسياري از مكان هاي مقد
  با ادعاي جهاني بودنش ناهمخوان است.
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سان و متفاوت است، ناهم هايكتاپرستيكه اسالم با ديگر  شدهگفتههميشه 
 نشده است. اين گفته هم درست است و هم نادرست.» بهسازي و اصالح«چون 
صوفيان به  توانيم هاآن نيتربرجستهاز ميان - هست  بسياري از اسالم يهانسخه

به جاي ظاهر بيشتر در اصل  - بيزارند هاآنبه سختي از  مذهبيونكه  اشاره نمود
اديان ديگر ساخته است. افزون بر اين،  يهاآموزهروحاني بوده و خود را انباشته از 

واجب هاي توانايي دادن فرمان بامطلق يا مرجع از اشتباه داشتن يك پاپ چون اسالم 
گفت كه  توانينم) با دادن فتوامراجع ر شدن جنگ چند براب به بهاي( زكردهيپره

شايد اين  .اندداشتهكه زماني به آن تعصب دست كشيده آرايي از اين دين پيروان 
دين  -خوبي باشد، ولي واقعيت سر جاي خود هست كه ادعاي بنيادي اسالم يك 

ناجور آن  يهافرقهو  هاجنگ. باشديم ريرناپذييتغبيهوده و  - اصالح رقابليغپاياني و 
  را باور دارند.ادعاي  نيا ياستواربا تا احمدي، همگي  هيلياسماعاز 

براي بازنگري خواستي دست كم مسيحيان براي يهوديان و » اصالحات«
بررسي دقيق و سلمان رشدي)  يدالورانهكار (مانند كه آسماني است  يهانوشته

كه شمار  شدهرفتهيپذباشد. اكنون و معناي واقعي لفظي  هانهيزم ياموشكافانه
كه اصطالح بدشگون مسيحي  ميدانيمه و براي نمونبوده بسيار » ملكوتيي هاكتاب«
با اين  است.» ٢هوهي«عبري  يكلمه يهاواژهبد از فضاي ميان  ياترجمه »١هوهاهج«

انجام نگرفته است. هيچ در پژوهش هاي قرآني  سهيمقاقابل يپروژههيچ حال 
 يهانوشتهدستو  يهانسخهميان  هايناهمسان يبنددستهكوشش جدي براي 

انجام چنين كاري هاي آزمايشي در كوشش حتاگوناگون قرآن انجام نگرفته و 
ي از كاريك مورد بجا  .ه استگشت دوره همزمان با كمابيش تفتيش عقايد سختي هم

در  2000در سال  و ۴آرامي قرآن- نسخه سريانياست كه به نام  ٣برگلوكزن كريستوف
قرآن به هيچ رو يك  ديگويملوكرنبرگ با خون سردي  .برلين به چاپ رسيده است

آن  يهاواژهبسياري از كه بپذيريم  يو هنگامنوشته خسته كننده تك زباني نبوده 
                                                 
1. Jehovah                                                        خدای يهوديان 
2. Yahweh                                                        خدای يهوديان 
3. Christoph Luxenburg                                   آلمانی شناسزبان  
4. The Syriac-Aramaic Version of the Koran 
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. (نمونه بسيار شوديماست بسيار بهتر درك  ٢آرامي-١عربي نبوده بلكه سرياني
زماني  :استدر بهشت » شهيد« يافتيپاداش درآورده، كه وي  يابرجستهمشهور و 

بهشتي به جاي  يشدهداده، پاداش نويد شوديمكه دوباره برگردان و تنظيم 
از  ياهيناحاين همان زبان و همان  .)شوديمباكره، كشمش سفيد شيرين  يزهيدوش
زمين است كه از آن جا بخش بزرگي از دين هاي يهود و مسيحيت پا گرفته كره 
به پراكنده ساختن مخالفت با  توانديمهيچ شكي نيست كه كاوش هاي آزاد  است:

سالم بايد به پيشينيان خود نكته، زماني كه ادر اين  درست يول آزادانديشي بينجامد.
 يافهيوظچون  هم داراننيد يهمه انيدر م» نرم«گسترده  نواييملحق شود، يك هم 

اين به خاطر مديون بودن به دين ديده شده و احترام براي نگه داشتن  يشدهفرض 
. خودي نشان بدهد يظاهر يادعاهاتا اسالم براي  گذارنديمدرست زماني است كه 

اين آزادي  توانديمكه  رديگيمرا پرس و جوي آزاد و پيامدهايي جلوي باز هم دين 
  .پژوهش به همراه داشته باشد

                                                 
1. Syriac             سال پيش از ميالد ٢٠٠٠ نيالنهرنيبيا  رودانانيمهای از تمدنزبان مردم آشور، يکی  
2. Aramaic          آسيايی، در سوريه باستان -يیقايآفرزبانی از خانواده زبان های  



 

 

  دهبخش 

  
 

  

و  معجزات چرنديياوه بودن و 
  جهنمرد 

  
  
  

را گندم، شراب و روغن از  خواستنديمهر چه بزرگ دختران آنيوس، روحاني 
نجات . آتاهيدا، دختر تير، چندين بار شدنديمدگرگون و  ليآن تبدبرگزيده و به 

. آسكلپيوس به هيپليتوس جان بخشيد. هركول الستيس را از چنگ مرگ به پيدا كرد
 و مادرگذراندن شبي در جهنم، به جهان بازگشتند. پدر از برد. اين وارثان پس  در

 تروآبه شهر  هاآسماناز  ١رمولوس و رموس خدا و يك راهبه پاكدامن بود. پاالديوم
 هاآن انيمدر  ببر كهنام را جمعيتي شد . . . موهاي برونيس صورت فلكي  افتاد.
شمار اندكي توان خواندن و نوشتن داشته كه شگفتي رخ زماني كه تنها در  ژهيوبه

  نداده باشد.
  و بت پرستي هامعجزه ولتر-

  
  

ي به سفر داستان وستهيپهست كه  يدر باره گوشمالي آدم چاخان كهن روايتي
به نگر . ستا كردهيمبازگو  ٢را هنگام رفتن به جزيره رودز انگيزيشگفتراستي 

                                                 
1. Palladium                    تنديس آتنا، پاسدار و محافظ شهر 
2. Rhodes                        در يونان یارهيجز  
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هر چند  نبوده است. يادالورانهچنين سفر نيز شاهد  يزندهگواه كه هيچ  رسديم
شنوندگان اين سخن در مورد ، ولي شدينماز گفتن داستان خسته  گاههيچگوينده 
نفسي داستان شاهكار بزرگ براي تكرار كه  ان دمهم ي، روز. سرانجامنيست درست

(اين جا » ١هيك رودز، هي سالتا«با گفتن و يكي از حاضران با ترشرويي  كنديمتازه 
  خاموش ساخت.را  ) اورودز است بپر اين جا!

بدون گويا و خداپرستان بزرگ  انيگوشيپگونه كه پيامبران، درست به همين 
 دور يهاگذشتهدر زماني در نيز  هامعجزهگويا هم چنين  نداهمرد ين تنتا آخر شك
يا اطمينان كاملي به بوده  نگرندهيآاگر دين كمي خردمند و  .انددهيآرامما از 

اين دوره فريب و جادوگري  به پايان رسيدناز ، بايد ش داشتخوي يهاآموزه
و ناقص نابسنده  يبا اثباتساختن پيروان  خاطرجمعهنگام هم باز  ي. ولخوشحال باشد

به پيشامدهاي واقعي هنوز نياز بر ساده باوران  تأثير ي. براسازديم آبرويبش را خوي
هاي فرهنگ گويانغيب، جادوگران و انپزشك-درباره جادوگر پژوهش . هنگاماست

: اين اثبات هاي نصفه و نيمه نداريم ديدن دشواري براي گونهچيه دورافتادهكهن يا 
كند،  بينيپيش(خورشيد يا ماه) را  هايگرفتگرفته گ نخستين كسي كه ياد شك بدون

 تأثيرفرد باهوشي بوده و پس از آن اين آگاهي از رويدادهاي آسماني را براي تحت 
پادشاهان باستاني  قرار دادن و خر كردن شنوندگان خويش به كار گرفته است.

به  ۴و رود باسك ٣مكونگ يخانهرودكه كرده كار ميروزي تعيين بر روي  ٢كامبوج
در  گويا آب سنگينزير فشار  و رود شدهيك تبديل به  ،طور ناگهان سيالبي شده

پس . دهديمادامه  ۵پاسهنلوواقع جريان خويش را وارونه به سوي درياچه بزرگ ت
 شدهدهيبرگزدر آن رهبري  كه شدهيمكوتاهي يك مراسم بر پا كمابيش  از مدت

. موسا در دهديم گردعقبدستور  هاآبپديدار شده و گويا به  الهي طبق معمول
توانسته شكافي در دل هم چون چيزي درست كند. (در  گوياسرخ ساحل درياي 

                                                 
1. Hic Rhodus, hiesalta 
2. Cambodia  
3. Mekong 
4. Bassac 
5. Tonle Sap 
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در كامبوج از اين معجزه طبيعي به طور  بنديخال ١، شاه سيهانوكدوران كنوني
  ).كرديم يبرداربهرهچشمگيري 

چه اندازه برخي از كه  مانديم دهانبهانگشتانسان ، هانيابا فرض همه 
احضار ارواح همانند نشست  .رسديمچشم  بهپيش پا افتاده » فراطبيعي« يهامعجزه
بستگان مرحوم  به گوشآن جهان  از نانهيبدب ييهااوهيخواندن از  كه غير ٢ييگراروح
پرواز «داستان  نگاهي به . دردهدينمنگفته و انجام  يچسبدلبه راستي  زيچچيه

در جايي از مسجد  اصطالحبههنوز  ٣براقيابو سم  به اورشليم (جاي محمد» شبانه
 تواندينم ابوي ،) خيلي ظالمانه است كه تندي پاسخ داده شودشوديماالقصا ديده 

، از آغاز هاانسانتوجه شود كه  تابيشتر به جا است  .كندينمپرواز كرده و پرواز هم 
به خيره  هاسدهبراي  و دراز خود بر روي سطح كره زمين، كنندهخستهپيدايش 
 كنندهخستهن اين فرايند ساختپر شتاب  برايو  دوختهقاطري چشم  ماتحت

شخصي به  توانستيملكوريك كه وفهاي روايت يچكمه .اندكرده يپردازاليخ
و تنها ور رفتن با دشواري ولي اين  ،بدهدهفت فرسخي جهشي گامي با  پوشچكمه

رشك  دچارانسان ده و آرزوي پرواز بو روياي واقعيبراي هزاران سال است. مشكل 
نوادگان پردار  ميدانيمكه اكنون  گونههمان(كه تازه و حسادت به پرندگان 

بر روي  توانست آزادانهميكه  ي، فرشتگانيآسمان يهاارابه است. بودهدايناسورها) 
 .ديد هاآندر ريشه آرزو را  توانيمد. . . تنها بسيار آسان ستون هاي هوا سر بخور

كه آرزو دارد چهارپايش  ديگويمسخن  رعيتيهر  نيرومندبدينسان پيامبر از آرزوي 
گمان  توانيمولي با فرض نيرومندي مطلق،  بتواند بال داشته و سوار بر آن براند.

گونه كه داستان  . همانرخ دهد ديبايمتر يا كمتر ساده بسيار گران يامعجزهكه  كرد
پرواز نقش ، كنديم تأييد هاآسمانو صعود مريم به  هاآسمانپرواز عيسا به 

 شديمدر آغاز تاريخ گمان  .كنديمهاي مسيحي بازي پردازيخيالنيز در  ايگسترده
نشانه يا مداخله  يسرچشمهكه آسمان جامي است و آب و هواي متعارف آن 

                                                 
1. King Sihanouk 
2. Spiritualist  
3. Horse Borak             خره استاين يکی به معنای مس کاربردهبهبراق و براک را  یهاواژهنويسنده نزديکی تلفظ  
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پيشامدي هم  نيتركوچكاز گيتي،  انگيزرقتمحدود . با فرض اين ديدگاه باشديم
به راستي ما را  تواننديمدر حالي رخ دادهايي كه  كنديمچون معجزه خودنمايي 

 ايپديدههنوز چون  توانديم - كت بازايستادن خورشيدرمانند از ح -سازند زدهشگفت
  محلي پديدار شود.

آخري  يگفتهدر نظم طبيعت باشد، اين  دلخواهدگرگوني  ،هبپنداريد كه معجز
اين جستار  در بوده و فيلسوف اسكاتلندي ديويد هيوم ينوشتهدرباره اين جستار 

معجزه يك آشفتگي يا وقفه در مسير مورد  .ه استبه ما ارزاني داشتآزادي اراده را 
زي از باال آمدن شامل هر چي توانديماين گفته  است. هادهيپد يشدهانتظار يا برقرار 

بسيار  باشد. يجانور پوزاز ي آياتناگهاني و پيوسته  قرائتتا گرفته خورشيد از غرب 
ه . اگر ب، اراده آزاد هم چنين، تصميم گرفتن را نيز در خود دارداز سوي ديگرخوب 

بوديد، دو احتمال هست. نخست، اين كه قوانين  يامعجزهطور احتمالي شما شاهد 
دوم شما درك نادرستي داشته يا  .ستطبيعت (بر پايه خواست شما) از كار افتاده ا

درست بودن گزينه دوم بر درست بودن گزينه  احتمال يبار. دياشدهدچار توهم 
  .چربديمنخست 

م تصمي، پيش از يا سوم بشنويد دومدستاز تنها ي از معجزه را خبراگر 
 هااحتمالهمين ، ديادهيندشما  كه يزيچ دنيد يمدعشاهد  ارزيابيبراي گرفتن 
هاي بسياري نسلفاصله با را » خبر«. افزون بر اين اگر شما اين ديده شودبايستي 
. ديده شودتر شديد هااحتمالاين بايد باز هم و هيچ منبع مستقلي نيز نداريد،  شنيده

كه به ما هشدار  ميادآوريرا به تيغ اوكام باز هم ستي اشايد به رسوي ديگر  از
بدينسان، بگذاريد  از چند برابر كردن پيشامدهاي غيرضروري پرهيز كنيم. دهديم

مي باستاني و يك نمونه نوين را در اينجا بگويم: نخست، رستاخيز جس اينمونهمن 
  .)UFOsعيسا و دومي اجسام پرنده ناشناخته يوفو (

 شده است. سو كاستهبه اين  دور هايگذشتهاز شگفتي معجزات  راتيتأث
 ي. براهستبيشتر پيش پا افتاده  به زمان ماتر كينزد هايمعجزهافزون بر اين، 

 ايپديده، در هر سالخون سنت گنرو در ناپل  راه افتادنمعجزه انگشت نماي نمونه 
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(و شده)  توانديماي كارآزموده بندچشماز سوي هر تكرار آن است كه به سادگي 
براي  ٢و جميز رندي ١مانند هري هوديني يبزرگ» شعبده باز« ي. سكوالرهااست

به آساني نشان داده كه هاي نا آگاه، فريب و حافظت از انسان يهاوهيشنشان دادن 
در  توانديمپرواز، راه رفتن روي آتش، يافتن آب و خم كردن قاشق به طور كلي 

مدعي آن را اثبات  هايدين قتيحق معجزه يبار. آزمايشگاهي انجام شودشرايط 
فرعون  بازانشعبده يامسابقهدر در پيشگاه مردم كه هارون  شوديم: گمان كندينم

انجام  انگيزيشگفتكارهاي  توانستنديمنيز  هاآنرا شكست داده ولي انكار نشده كه 
بهر حال، مدتي بود كه هيچ ادعاي براي زنده كردن مردگان نبوده و هيچ  دهند.

يك در خويش  يبندچشمموافق انجام  ياكه چنين ادعاي داشته باشد نبوده شمني 
باشد. پس بايد از خودمان بپرسيم: آيا هنر زنده كردن مردگان از ميان رفته مسابقه 

  ؟مياشدهبود؟ يا ما متكي بر منابع مشكوك 
 يهاافتهي(يكي از خودش يك منبع بسيار مشكوك است.  عهد جديد

اين است كه روايت رستاخيز عيسا در كتاب  ٣رمنپرفسور برتون ا زتريانگشگفت
زنده عهد جديد،  يهانوشتهبعد افزوده شده است.) ولي بر پايه  هاسالمرقس تنها 

دو بار  عيسا بسيار پيش پا افتاده انجام گيرد. ياوهيشبه  توانديمكردن مردگان 
به اين فكر  يكسچيهزنده كرده و گويا  ۵يايرسو دختر  ۴ايلعازرهاي به نامرا  افرادي
كه اين كار ارزش يك گفتگوي و پرسيدن چند پرسش از تجربه غيرعادي  نيفتاده

اين دو فرد كه آيا و يا چگونه  نهيشيپ ايگو يكسچيهزنده شده را دارد. افزون بر اين، 
بايد همراه هنوز كه  اگر اين دو نفر ناميرا شده نگه نداشته است. را» همرد«دوباره 

و تا  گرفتارشدهباشند كه به لعنت نخستين مسيحيان  نيباستا »۶يهود سرگردان«
اين بدبختي تنها بر سر  راه برود، بايد ٧ويا دولوروسابا عيسا در  ديدار دوباره زمان

                                                 
1. Harry Houdini                   ١٨٧٤-١٩٢٦مجارستانی ( -، بدلکار و بازيگر امريکايی بازشعبده(  
2. James Randi                       ١٩٢٨(زاده  يیکايآمر -کانادايی  بازشعبدهيک(  
3. Barton Ehrman 
4. Lazarus 
5. Daughter of Jairus 
6. Wandering Jew                  به  عيسا را زمانی که برای نديگویمميانی که  یهاسدهيک شخصيت داستانی در

، مسخره می کرده وبردندیمصليب کشيدن   
7. Via Dolorosa                    خيابانی که در آن عيسا را به صليب کشيدند 
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 بودنزندهدر زمان گفته پيشگويي عيسا برآورده شود كه تا  شدهنازل چارهيباين 
گشت كه در غير اين صورت  بازخواهداو را ديده،  زندهيكي از كساني كه دست كم 

در همان روزي كه عيسا با اين بدبخت خانه  .آمديمآب در دروغ از  ييگوشيپاين 
ه بود، در زماني كه بر شدمحكوم به مرگ  ياظالمانهبيزاري  بدوش ديدار كرده با

هاي و قبرها گشاده شد و بسياري از بدن« 27: 52-53انجيل متا  يهاهيآپايه 
به شهر  مقدسين كه آراميده بودند، برخاستند؛ و بعد از برخاستن وي، از قبور برآمده،

، چون در ظاهر همخواني ندارد هانوشتهاين  »مقدس رفتند و بر بسياري ظاهر شدند.
زمان  درهم و صليب  ياروي چليپا  ازمان مرگ زهم در اجساد آن گونه كه پيداست 

چادر پاره شدن داستان ، ولي ك برخاستهزنده شدن و عروج به آسمان از خا
(دو پيشامد ديگر  شدهتيروا لرزهنيزمبا همان شيوه مبني بر رويداد واقعي  ١محراب

رومي  يباش وزيمحترم  يهاگفتهو  نكشيده)را به سوي خود  ينگارخيتارتوجه هيچ 
  .رسانديمنيز همين چم و معنا را 

يكتا را سست نمايد خداي يگانگي  توانديمتنها تكراري اين زنده شدن فرضي 
هيچ  افزود كه دي. باآورديم دستبهآن بشر بخشودگي از گناهان را توسل به كه با 

، پيش يا در پس از آن ۴تا وودووگرفته  ٣آشامخونو  ٢از ازيريس يافرقهدين يا 
. استوار نباشد» ييناميرا«زمان نيست كه بر بنيادي از باورهاي سرشتين درباره 

همان پيكر زهوار در رفته كهنه زمان ر اين انديشه داشتن همين هنوز د انيحيمس
با  كه كننديمنبوده و برخي گمان  يرأهمو  نواهم هاانساندر روز داوري مرگ 

 يدر بازنگري ادعاهاي دينحتا و  روزگار نيدر اريخت ديگري تجهيز خواهند گشت. 
و مرده آن  يهاآموزهحقيقت  تواندينمنه تنها ن مرده زنده شدگفت كه  توانيم

ريخت قابل با احتمال بازگشت جسماني يا  تواندينمحتا  بلكهاصليت او را اثبات كرده 
اثبات « را ي بسياريچيزها ولي باز انگار، سوي ديگر . ازديگر را اثبات كندتشخيص 

                                                 
1. Veil of the temple         نها در هيکل سيلمان يا معبد سيلمان يک جا بسيار مقدس يا قدس االقداس بوده که ت
 کاهن اعظم می توانسته وارد شود و پوششی داشته است اين همان است 
2. Osiris                             يکی از خدايان مصر باستان، خدای جهان مردگان 
3. Vampirism  
4. Voodoo                         ه جا ، نگر نويسنده با آوردن اين نمونه از سيیقايآفراز کاتوليک و اديان  یاختهيآم

خوددارنداست که اين باور را در  يیهانييآبيشتر گستره   
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هميشه در جانداران همراهش  به خاطرانساني مردن  داوطلبانه . كنشاست» دهكر
ناچار » به راستي«. ادعاي اضافي شوديمهم چون كاري بسياري واال ديده  همه جا

 صورت پس در. (كنديمارانه رازآميز و فريبكسراسر نبوده تا بميرد، قرباني شدن را 
بيان  ياگزاره »مسيح براي گناهان من مرد«اگر كسي بگويد،  ،مسيح نمردن واقعي

ادعاهاي  تأييدنياز به  هنگاممواردي مانند  ) درنادرست است. خوديخودبهكه  شده
 دست باال ،يرأداشتن يك گواه و شاهد معتبر و داراي ثبات  بدوننامتعارف 

را داريم البته تنها در  ادعاها گونهنيا بيجا و بيخود دانستنبگوييم حق  ميتوانيم
دسترس  زمان در. يعني، تا صورتي كه ناچار نبوده يا دست و پايمان بسته نباشد

چنين مدركي هم در دست  وداريم نپذيرفتن حق ي درست و كامل مدرك نبودن
  .طلبديمغيرعادي نيز  مدركنيست. ادعاي غيرعادي، 
از هر  گرفتم تاپيش ياد  هامدتخبرنگار بوده و از  م رامن بيشتر زندگي

از  هاگزارشبخوانم، اين  هاي دست نخستگزارش بودنمزنده زماندر  رويداد
 مانند من نيز نداشتند. يهادگاهيداعتماد داشته و  هاآنبه  يصورتبهافرادي بوده كه 

را  خودمبه نام  ياشدهچاپ(در روزهايي كه خبرنگار خياباني بودم، رويدادهايي 
افزون بر اين من  ويراستاران به هيچ رو برايم آشنا نبود.)به دليل ويرايش م كه دخوان

كه به طور مستقيم يك كشتي فضايي ديده،  ندداشتبا چند صد هزار مردمي كه ادعا 
برخي از اين  .امكرده، مصاحبه برخورد داشتهيا با فضانوردان از كهكشاني ديگر 

گفتگوها بسيار روشن و پر جزييات بوده (و به همين دليل قابل مقايسه با گزارش 
را با هم مقايسه نمايند) كه  هاادداشتياين  توانستندينمكه  ي بودهاي افراد ديگر

حقيقت در هم چون را  هاآنشمار انگشت شماري از دانشمندان پيشنهاد دادن كه ما 
ولي در اين جا دليل تيغ اوكامي هست كه چرا چنين كاري بسيار  نگر بگيريم.

باشد وجود داشته » تماس با بيگانگان«نادرست است. اگر شمار بسيار فراواني از اين 
بگويند، آنگاه پيامدي آن اين نتوانند حقيقت را  آنان سراسراز سوي  شدگانربودهو 

بودن خويش ندارند.  داشتننگهاست كه دوستان بيگانه آنان، كوششي براي پنهان 
يستاده تا يك چيزي پيش پا اهرگز يك گوشه ن هاآنچرا خوب در اين صورت، 
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روي زمين ناياب  يتكه فلز كي؟ گرفته شود هاآنمانند يك عكس تكي، از  ياافتاده
 هاآنكه هيچ، هرگز يك فيلم كوتاه نشده از  هاآنپيكر يا يك نمونه كوچك از بافت 

الگوهاي شبه  مانندهاي ساده اين موجودات ، طرحهانيا. افزون بر ارائه نشده است
چون  .شوديمتخيلي يافت -علمي  دارخنده يهانوشتهآن در  نمونهانساني است كه 

ذاشتن برخي قوانين زير پا گ يهيما) ترخواستني(خاستگاه  ١سفر از آلفا قنطورس
به معناي از ماده استفاده بسيار بزرگي داشته و  ياذره نيتركوچكفيزيك است، حتا 

 - رديگيمبه جايش، چه دستمان را  بر زمين دارد. نابودكننده تأثيريواقعي كلمه 
كه بر باوري  هيچ چيز يعني، هيچ چيز مگر رشد بسيار فراوان خرافات نوين .زيچچيه

استوار است كه تنها براي شمار اندكي از خواص در دسترس  ايفرقهبر نوشتارهاي 
در اين باره، تنها تصميم مسئوالنه شده است.  چنينكه  امدهيد ترشيپخوب من  .است

غير هواداران با چيزي  از راه رسيدنداوري تا زمان قضاوت و پرهيز يا معلق گذاشتن 
  .استبچگانه 

، تنديس شوديمگاهي گفته هر از كه  كنوني گسترش بدهيد راين را به روزگا
. حتا اگر به ستگاهي گريه كرده يا خونريزي داشته ا سانيقدهاي مريم باكره يا 

كار با به در هنگام بيكاري شما را به كساني معرفي كنم كه بتوانند نتوانم سادگي 
اين اثرات مشخص را به وجود آورند، باز هم بايد از مواد ساير چربي خوك يا  گرفتن

. راضي سازدي چنين كار بيخودبه انجام خودم بپرسم كه چرا يك خدا بايد خود را 
در  يآزمايشهمكاري  عنوانبهاز افراد اندكي ميان شمار بسيار در از اتفاق  يبار

خرداد . در كاتوليك رومي بودم يفرد» آمرزش و قديس شدن«هنگام فراخواني 
 دعاي آمرزيدنبا شنيدن نمود تا از من دعوت واتيكان ميالدي)  2001ژوئن ( 1380

به » ٣مادر ترزا« مستعارنام  كه بهآلبانيايي  يجاه طلب ،، آزمايش شوم٢وياجياگنس بو
شدن و پيوستن به  تأييدي بهتر پاپ آن زمان، برا چه . اگرشوديمخوبي شناخته 

                                                 
1. Alpha Centauri 
2. Agnes Bojaxhiu               يا مادر ترزا 
3. Mother Teresa 
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را تعطيل » ١لز ادويكتدوي« يبلندآوازهمشهور و اداره » مقدسين و امامان،«صف 
من  و بدينسان بودهمنتقدان  يهاگفتهبه شنيدن ناچار هم  باز كيكاتولدين ولي كرد، 

  .هم چون نماينده شيطان يافتممفت و مسلم خويش را 
كرده به اين زن را آشكار  شدهبسته» يهايمعجزه« از يكيمن به  زمانتا آن 

مشهور انگليسي  مداحساخت يك مردي كه نخست اين خانم را بلندآوازه  .بودم
فيلم در . بودولي افسوس كه بيشتر خل  ٢م ماگيريجلبه نام مالك ا كاتوليك)(بعده

 در سطحرا » مادر ترزا« ٣چيز زيبايي براي خداوند) به نام BBCسي (بيدر بيمستندي 
اين فيلم  بردارلميف. مطرح ساختميالدي)  1969خورشيدي ( 1348سال جهان در 

بزرگي براي كارش تحسين و ستايش  يبرنده. كن بود ۴مردي به نام كن مك ميالن
. درك وي از شد ۶، ساخته لرد كالرك۵تمدندر سريالي درباره تاريخ هنر به نام 

كه ماگيريج آن را  گونههمانرنگ و نورپردازي بسيار باالست. در زير اين رخداد 
  گفته و در كتابي كه همراه فيلم آمده است:

  
[مادر ترزا] با پنجره در باالي ديوار با نور  واپسين لحظات زندگي اتاق

در  يبردارلميفكه  گفتيمبا استواري  و كن [مك ميالن] شدهروشنكمي 
و به هيچ رو  اين جا ممكن نيست. ما تنها يك المپ كوچك با خود داشتيم

ممكن و شدني نبود كه به اندازه بسنده نور درخور و مناسبي فراهم كنيم. 
كند، ولي با  برداريفيلمرا  اين قسمتبا اين وجود تصميم گرفته شد، كن 

لم از حياطي بخشي از فيكه او براي اطمينان در پيش گرفت،  ياوهيش
 در فيلم از ساكنان در آفتاب نشسته بودند. بيروني بود كه چند تن

 ينور با، شدهبرداشتكه در داخل ساختمان ، بخشي از فيلم آمده دستبه

                                                 
1. Devil's Advocate           را به طور  شوندیمدر واتيکان که پيشينه افرادی که آمرزيده يا مقدس  یااداره

، تا هيچ کاستی از قلم نيفتدکندیمانتقادی بررسی   
2. Malcolm Muggeridge                 ،١٩٠٣-١٩٩٠انگليسی ( نگارروزنامهنويسنده(  
3. Something Beautiful for God 
4. Ken Macmillan 
5. Civilisation 
6. Lord Clark 
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در  شدهبرداشت تاريكي در آمده، در حالي كه بخش اززيباي ماليم و  ژهيو
كه اين نور از  من خودم به طور كامل متقاعد شدم ...تار و درهم بود بيرون

كه كاردينال  بود، نور خوشايندي قابل توضيح، در واقعديدگاه فني غير
  به آن در سرود روحاني مشهورش اشاره نموده است. ١نيومن

  

  سپس نتيجه گرفته:
  

واقعيت دروني خدا در آشكار ساختن  -براي هامعجزهيعني به طور دقيق 
قانع شدم كه كن  يشخص من خودم به طور آفرينش جهان مادي است.

كه در اين  ترسميممعتبر برداشت . . . .  يامعجزهنخستين عكس را از 
  م.شابسخن گفته و نوشته  يآوركسالتباره تا حد 

  
او اين فيلم را  : هنگامي كهگوستراستماگيريج در گفتار آخري خود  گمانيب

سهم من در اين  .گشتمادر ترزا را به يك شخصيت جهان دگرگون  ،به پايان رساند
، كن مك بردارلميفشفاهي خود  يهاگفتهميان بازبيني اين سخنان و چاپ يك راست 

  ميالن، بود. بفرماييد، چه گفته:
  

در زمان فيلم چيز زيبايي براي خداوند، بخشي از داستان بود كه ما را به 
 .ديناميم ٢دادندرون ساختماني بردند كه مادر ترزا آن را خانه جان 

كني خوب، اين جا خيلي تاريكه. گمان مي«كارگردان، پيتر چافر، گفت، 
تازه يك بسته از فيلم هاي نوين  سوي ديگر از» كاري از پيش ببريم؟

آزمايش  زمان ليدريافت كرده بوديم، وسي بيبياز  راكداك  ساخت
خوب، گمان «، براي همين به پيتر گفتم، يمرا پيدا نكرد هالميفكردن اين 

هنگامي كه من پس كرديم.  برداريفيلمبنابراين » نم چاره اي هم نداريم.ك

                                                 
1. Cardinal Newman 
2. House of the Dying 
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تئاتر  درهفته، يكي دو ماه، پس از اين رويداد به آن جا برگشتيم، ما  چند
ن دادجان  يخانهنشسته و سرانجام تصاوير  ١حصيري در استوديو ارلينگ

 يهمه ديتوانستيم. شما آن گاه اين تصاوير مايه شگفتي شدپديدار شد. 
اين خيلي جالب است، غير ممكن «جزييات را ببينيد. سپس من گفتم، 

چه گفتم، سه تا هورا براي كداك.  ديدانيم گمانيبو ادامه دادم،  »است.
در صندلي رديف  ،مالكلممن فرصتي پيدا نكردم تا به همه بگويم، چون 

اين نور الهي است! اين مادر ترزا است. «جلو نشسته بود، چرخيد و گفت: 
سه  پس.» آدم گندهشما بي گمان خواهيد دانست كه اين نور الهي است، 

لندن به  يهاروزنامهاز  نگارانروزنامهزماني دريافتم كه  بعد،يا چهار روز 
شنيديم با مالكلم ماگيريج تازه : «گفتنديمو سخنان مانند اين  زدهزنگمن 

  »اي.و شاهد يك معجزه هم بوده ياز هندوستان آمد
  

 مرا ديگرو براي ديگر انتقادهاي ستاره زاده شد. . . . براي اين و بدينسان يك 
يك  ،صوتضبط به واتيكان فراخوانده، در اتاقي در بسته كه يك انجيل، يك

 توانميمو از من پرسيده شد اگر  حضورداشته، يك خادم، يك روحاني ٢يورمونسن
با  هاآندر ظاهر تر سازم. هر چند روشن» خادم خدا، مادر ترزا«موارد را درباره 

در گوشه  هاآندر حال پرسيدن پرسش از من هستند، ولي همكاران نيت ص وخل
آمرزش روند  توانستيمكرده كه  تأييدضروري را » معجزه«يك ديگري از جهان 

ميالدي)  1997( 1376سال مادر ترزا در  .را به پيش برد ل)تقدس كام درآمدشيپ(
كه  گفتند در بنگال ٣هبه در روستاي راياگنج. در نخستين سالگرد دو زن رادرگذشت

كنار بدن مرده مادر ترزا بوده) را  شديممدال آلومينيومي از مرحوم (مدالي كه گمان 
 رحمي. اين زن، گفته بود دچار يك تومور اندبسته ۴به شكم زني به نام مونيكا برسا

متوجه شديم كه مونيكا يك نام دخترانه كاتوليك  بوده و با اين كار شفا يافته است.
                                                 
1. Ealing Studios 
2. Monsignor                روحانی با لقب افتخاری از سوی پاپ 
3. Raigunj 
4. Monica Besra 
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ها از راهبه گمانيبو بدينسان شايد بيمار و  بودهنشايع  چنداناست كه در بنگال 
، مدير ١درباره دكتر مانجو مرشد نهاين سخن  . البتههواداران مادر ترزا بودند

و نه همكار وي دكتر راجان  ٢. بيسوازي. كت دكترو نه درباره  بيمارستان محلي
اعالم همه اين سه تن پيشگام شده و  .درست باشد توانستيمدكتر زنان  ٣مستفي
و از هر دو بيماري به طور  بودهدچار بيمار سل و رشد تخمداني  كه خانم برسا داشته
شمار بسيار تلفن هاي زده شده دكتر مرشد به ويژه از  آميز بهبود يافته است. موفقت

به او شده بود و » ميسونري نيكوكاري«از سازمان مادر ترزا،  هاتلفندلخور بود اين 
بيمار  بوده است. آسامعجزهبهبودي اين خانم شفايي بگويد  تابه او فشار آورده 

 گونههمان، چون گفتيمنبود، به تندي سخن موثر  شوندهمصاحبه يك نمونهخودش 
كه پرسشي از او پرسيده  كرديمو خواهش » شايد فراموش كنم« گفتيمكه خودش 

، ۴شوهر اين خانم، مردي به نام سلكو مورمو »به ياد آورد.«نشود چون ناچار است كه 
 و زنش با درمان هاي متعارفه و اعالم داشت خاموشي خود را شكست يپس از مدت

  معمولي پزشكي بهبود يافته است.
هر سرپرست بيمارستان در هر كشوري به شما خواهد گفت كه برخي از  

(درست مانند آن كه گاهي انسان  ابندييمبهبود  انگيزيشگفتبيماران گاهي به طور 
 ).شونديمدچار  ياكشندهبيماري به ناگهان بدون دليل و سالم هاي بسيار تندرست 

را  هايماريباين گونه بهبودي از  تا دوست دارند، معجزات تأييدخواهان كساني كه 
ي يست كه موجودبدانند. ولي اين به هيچ رو بدين معنا ن» طبيعي«بدون توضيح 

يك حتا  انگيزشگفتهيچ چيز  خانم برسا در موردبهر حال  وجود دارد. »تفراطبيع«
هاي وجود نداشت. برخي از اختالل اوكوچك نيز در برگشت تندرستي به پيشامد 
 انگيزشگفت. يك ادعاي شونديمهاي به خوبي شناخته شده درمان با روش متعارف

با اين حال به زودي روزي خواهد آمد  بدون حتا يك مدرك متعارف انجام شده بود.
بزرگ و رسمي مقدس شدن مادر ترزا براي همه جهان جار  يكه در رم در مراسم

                                                 
1. Dr. RanjanMustafi 
2. Dr. T. K. Biswas 
3. Dr. RanjanMustafi 
4. SelkuMurmu 
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بهتر از دانش پزشكي  هايماريبدر درمان كه شفاعت او فته خواهد شد و گ شدهزده
يك ننگ است، بلكه روزي را كه  خوديخودبهنه تنها اين كار چند  . هراست

به و آخوندها بردارند را  هاشارالتانروستاييان هندي بخواهند دست از اطمينان به 
 اين ولي در نتيجهبه سخن ديگر، بسياري از مردم بدون دليل  .اندازديمعقب 

آن هم در  توان دين است اگر اين باالترين ساختگي و پست خواهند مرد.» معجزه«
بازبيني كنند، بسيار سخت  تواننديماين زمان كه ادعاها را پزشكان و گزارشگران 

نيست كه تصور كنيم در زمان گذشته كه زمان ناداني و ترس بوده و روحانيون كمتر 
  .اندنكردهكه  هاچه فريب آميز و دروغبا ، اندبودهبا مخالفت و شك روبرو 

يك بار ديگر تيغ اوكام تيز و برنده است. زماني كه دو توضيح پيش كشيده 
آن توضيحي را كه كمتر روشن كننده نمود را پوچ و باطل  هاآن، بايد يكي از شوديم

سخن پرسش خواست بيشتر از پاسخي كه يا به هيچ رو روشن كننده نبوده، يا 
  .ديگويم

 يزنندهناخوش يا در ظاهر برهم  يشامدهايبه پ توانيمرا  هاگفتههمين 
بالياي  .كندمي پادرهواقوانين طبيعت در هنگام وقوع  گويا داد كه ميآرامش تعم

در هاي ز نوسانطبيعي در واقع شكست در قوانين طبيعي نبوده بلكه بخش بديهي ا
براي ترساندن شديد زودباوران از توانايي اين بالياي است ولي هميشه طبيعت درون 

كه در نواحي آسياي صغير  سهمگين خدا به كار گرفته شده است. نخستين مسيحيان
 ديداد شارخ داده و در آينده نيز رخ خواهد  لرزهزمينبارها در گذشته كه  ستهيزيم

تا زمان  گفتنديمو از مشركان به ترس دامن زده  يپرستشگاهشدن  رانيهنگام و
در سال هاي  ١. انفجارهاي آتشفشاني بزرگ در كراكاتوآآييدبه دين خدا در  هست

 يزدهوحشتجمعيت  از فراواني شمار، مايه گرايش پاياني سده نوزدهم ميالدي
، هاتوفانكتاب هاي آسماني با هيجان و به فراواني از  يهمهبه اسالم گشت. اندونزي 

. پس نديگويمگردبادهاي خطرناك، آذرخش هاي آسماني و ديگر خبرهاي بد سخن 
و پس از سيالب  ميالدي) 2005خورشيدي ( 1384از سونامي بسيار بد آسيا در 

                                                 
1. Krakatoa                               آتشفشانی در اندونزی یارهيجز  
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، مردان فرهيخته و به طور كامل جدي مانند ميالدي) 2006( 1385در  ١لئانراونيو
هنگام كوشش تفسير اراده خدا در اين باره در پيشگاه مردم،  ٢اسقف اعظم كانتربري

ساده،  فرضشيپولي اگر كسي يك  پايين آوردند. خرفتخويش را تا حد يك رعيت 
زندگي  ياارهيسي هاي مشخص، مانند اين كه ما در روي سراسر بر پايه برخي آگاه

و گسل و شكاف در  كه هنوز در حال سرد شدن است، يك هسته گداخته ميكنيم
آب و هوايي آشفته، آن گاه به سادگي  يسامانهداشتن روي پوسته خود دارد، با 

از هم اكنون روشن  هايدشوار يهمه. نيستبه هيچ دلواپسي  ينيازم ديد كه خواهي
 گردانيروها جستارپذيرش اين  اين اندازه از هانيد چرا فهممينم . هنوزاست

 هاآنرا از شانه هاي بيهوده سشبار بزرگي پاسخ دادن به پرهستند: چنين پذيرشي 
 اين اندازه رنج در جهان باشد. گذارديماين كه چرا خدا  مانند ييهاپرسش .دارديبرم

 يافسانهولي گويا اين آزار هزينه كوچكي است كه بايد پرداخت شود براي اين كه 
  .دارندنگهرا زنده  نيالراحمارحمخداي 

از اين  گناهان است كيفر ه خاطرب يايشايد بالو سوءظن كه بدگماني اين 
. پس از رويداد دهديمفراواني را  پردازيخيالسودمند است كه آن اجازه جنبه 

سطح دريا و اهمال دولت پايين تر از در شهر  مرگبار ساختتركيب كه  نيواورلئان
كه اين انتقام براي  دميشن يليياسرااز يك خاخام ارشد  كرد،بيچاره مردم را بوش 

 مهارتكه با ( واورلئانينشهردار  ازو بوده يهودي از نوار غزه  گاهسكونتتخليه 
شنيدم كه اين بال خواست خدا به دليل يورش  )دادينمشگرفي كار خودش را انجام 

 نسبت دهدگناه برگزيده خويش اين را به  توانديمكسي  . هربه عراق بوده است
پس از نابودي برج  ۴و جري فالول ٣پت ربرتسون» جناب كشيشان«كه  گونههمان

موردي كه  وچراچون، كمابيش بدون در اين نمونه .كردندهاي تجارت جهاني چنين 
 و سقط جنين بود. ييگراجنسهم، شديمجستجو و يافت  آمريكاييبايد در رفتارهايي 

                                                 
1. New Orleans    تن را بيخانمان نمود  صدها هزار ٢٠٠٦، که توفند کاترينا در یپیسیسیمشهری بر کرانه رود

تن را کشت ١٣٠٠و   
2. Canterbury 
3. Pat Robertson 
4. Jerry Falwell 
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من انتظار  :شوديم لرزهزمينبب يان باستان باور داشتند كه لواط س(برخي از مصر
در زير  كه گسل سن آندرياس هنگامياحيا شود  ياژهيودارم اين ديدگاه با نيروي 

زماني كه آوار سرانجام در  يك بار ديگر به لرزه بيفتد.) سكويفرانسسان لواط كاران
يا صليب ان هنوز با ريخت چليپا داغ رآهنيتكه دو  ديديمسطح زمين آرام گرفت، 

ساختمان هميشه  يهمهبيشتري شد. چون  سروتهيب يهاگفتهكه سبب  سر پا مانده
نماند سر پا  ييهاشكلاگر چنين داشته پس  شكلبيصلي چيزي مانند تيرهاي آهن

اگر اين چيزهاي شكسته خود را به صورت ستاره  ،قبول. خواهد بودمايه شگفتي  شتريب
تا كنون در  ولي گرفتميمقرار  تأثيرتحت ، آورديمداودي يا هالل ماه و ستاره در 

كه چنين چيزي رخ داده باشد، حتا در جاهايي كه اين  نشدهثبت يدادههيچ كجا هيچ 
. افزون بر اين به ياد داشته باشيد كه افتديمكارگر موثر بوده و چيزها بر مردم محلي 

كه قادر متعال و هم چنين  شوديمتور كسي انجام بر پايه دس هامعجزه شوديمگمان 
كاري با كيفيت بسيار  بهاميد  بايد همهشايد  . پسجا حاضر است ههمدر آگاه و 

  باشد. امروز داشتهبه تا  از رويدادهاي رخ داده چشمگيرتر
هنگام ايستادن نسبت به حتا را  آنويا گبراي دين،  شدهارائه» مدراك«پس 

ادعاي بدون مدرك را،  تر ساخته است.، ضعيفبر پاي خود، تنها و بدون پشتيان
بودن زمان ساختگي و مغرضانه در گفته حتا  بدون مدرك كنار گذاشت. اين توانيم
  تر است.درست» مدرك«

  
  

از زماني كه . است هااستدالل نيترسستاز  »توسل به مرجع«استدالل 
و  شود استداللي سست بودهشنيده ») گويدكتاب آسماني مي(«سوم يا  دومدست

كه هر  گونههمانست، نيز ه ترسست حتا خست شنيده شودزماني كه از دست ن
 گونههمان(و را شنيده » گويمچون من مي«ز پدر و مادرش كه ا دانديماين را  يابچه

به بدترين كه خودش را  دانديمهنگام ناتواني براي قانع ساختن كه هر پدر و مادري 
 خواهديمديگري از نوع » پر خطرجهشي «كار اين  رياست). باكرده  ريصورت تحق
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ساخته دست پستانداري معمولي همگي  هانيد كه بگويدا خويش را راضي نمايد ت
آيا  ، تنها بلوف است.١پشت پرده اوز نيست. هاآنپنهان يا رازي در  زيچچيهاست و 

يخ و سنگيني تار شهيكه همفردي  ؟ هماننداين درست باشد توانديمبه راستي 
 يهمهپس  .پرسميمپيوسته اين پرسش را از خودم ، بودهفرهنگ بر روي او كارگر 

هاي هاي بزرگ ميان سكوالرها و خداپرستان، كوششبيهوده بوده: كشمكش هانيا
ها براي ساختن چيزهايي ماندگار و شگرفي دانيقيموسنقاشان، معماران و  انگيزشگفت

  كه تنها براي گواهي بزرگي خداست؟
يا  تانه به هيچ رو. براي من مهم نيست كه آيا هومر يكي بوده يا چند 

 . اگربوده استگرا به طور پنهاني يك ندانمبوده يا مخفي شكسپير يك كاتوليك 
، طنز و اخالق يك نويسنده عشق، سوگ نيتربزرگسرانجام روشن شود كه 

، هر چند بايد ، نبايد احساس كنم كه جهانم نابود گشتهبوده ٢يآكسفورد زادهاشراف
 آورميمبه ياد  ارزشمند است و زماني كهبيفزايم كه نويسندگي به تنهايي براي من 

در . كنمده و احساس سرشكستگي مي نياندوهگي بوده، من ن مردچنيكه بيكن 
قرآن و تلمود  به نسبت يتربرجسته اخالقي بسيار فراوان يهانكتهكارهاي شكسپير 

. شوديم ديده دوران آهن يالهيقبهاي ترسناك و بيشتر از هر شرحي از كشمكش
 هاآموختهارزش اين بايد ياد گرفت و چيزهاي بسياري بايد  هانيداز موشكافي ولي 

ويسندگان و ن يهاشانهرا نيز دانست، شخص كمابيش هميشه خويش را ايستاده روي 
از آن شخص و حتا گاهي از  در انديشه برتر گمانيبكه  نديبيمانديشمندان برجسته 

از جامه بدلي بت پرستي  ، در زمان خودشان،هاآننگر اخالق برتر هستند. بسياري از 
جان كيشان به هم كلنجار بادر شدن را  قربانيو حتا خطر  شدهدهيبرو شرك 

 منمانند  ياكوتولهكه حتا  ميادهيرستاريخ به لحظه و دمي از خريدند. بهر حال، 
 توانديمو  -هاي خودشگيالبته نه به دليل شايست -شتهدا يآگاهي بيشتربتواند ادعا 

، دانش نقد هاآندر ميان  .در حال گذشتن استآشكار ساختن حقيقت زمان ببيند كه 
 يهاافسانهمولكولي نشان داده كه  يشناسستيزو  ، فيزيكيشناسباستان، هانوشته

                                                 
1. Oz                  چاپ شده ١٩٠٠اوز است که در سال  زيانگشگفتاشاره نويسنده به داستان کودکان به نام جادوگر  
2. Earl of Oxford     يکی از لقب های اشرافی در انگليس 
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بهتر بوده و توضيح  يابيهم چنين در ارز بوده و هاانسانديني دروغين و ساخته دست 
ارت از دست دادن ايمان شگفتي ستاوان و خ .تري فراهم كرده استنانهيبروشناي ه

غرق شدن در شاهكارهاي كمابيش  بلكه هايشگفت ايننه تنها ، ما استهاي نو و بهتر 
 داشتهپيش رو را در  ١ي هومر و شكسپير، ميلتون و تولستوي و پروستآسامعجزه

گاهي انسان را  هاساختهاين است (هر چند » هادست انسان« ساخته كه همگي نيز
 توانميممن اين را هم چون شخصي  ).٢مانند كارهاي موتزارت كنديمسردرگم 

  و از ميان رفته است. لرزيدهدرد و رنج  در ميان شبگويم كه ايمان سكوالر
، كردمينمديني نگاه  يهم چون جستار آنبه  ،منماركسيست بود در زمان

يد يافت و كشف از نظريه يكپارچگي ميداني شا ياگونهولي باور استواري داشتم كه 
مطلق نبوده و هيچ عنصر  يشود. مفاهيم ماترياليسم تاريخي و ديالكتيك جستار

كه اين معنا  نهفته بهدر اين  ناجي موعودولي عنصر انتظار  ردمتافيزيكي در خود ندا
خود را  يهاآموزهشهدا و امامان و  بدون شكو  هفرا رسيد لحظه موعودسرانجام 

هم  روحانيون رقيب را خواهد داشت. متقابلتكفير  (پس از زماني كوتاهي) ،دارد
. من پيگيري خواهد كردو شكار مرتدان را  هاييبازجوو  ها، شعبهماركسيستچنين 
لئو تروتسكي را ستايش  لوكزامبورگ وناسازگار بودم كه رزا  يفرقهيكي از عضو 

زماني كه  ٣لوكزامبورگ . رزابا قاطعيت بگويم كه پيامبر نيز داشتيم توانميمو  كرديم
 ياختهيآمكمابيش مانند  ديكشيم دادوهوارپيامدهاي جنگ نخست جهاني پيرامون 

بزرگ سه  نامهيزندگدر واقع  ن بر اينوافزه و پيامبر بود يايارمو  ۴از كاساندرا
سه  ر اساسباست ( پيامبركتابي به نام  ۵ريچدوايزاك  نوشتهجلدي لئو تروتسكي 

مانند  - در جواني  چري. دو، خلع سالح و رانده شدن)شدن زندگي مسلح يمرحله
 تلمودموزگار برجسته آ توانستيمشايد و براي خاخامي آموزش ديد  -سكيتروت

                                                 
1. Homer and Shakespeare andMilton and Tolstoy and Proust 
2. Mozart                                          ميالدی) ١٧٥٦-١٧٩١آهنگساز بزرگ اتريشی (
3. Rosa Luxemburg                              ١٨٧١-١٩١٩آلمانی ( -تئوريسين مارکسيست لهستانی(  
4. Cassandra                                         يونانی زيباترين دختر پرياموس است یهاافسانهدر  
5. Isaac Deutscher                              ١٩٠٧-١٩٦٧و متفکر مارکسيست لهستانی ( نگارروزنامه(  
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 - انجيل يهودااسرارآميز هاي  بينيپيشهمانند كه -تروتسكي  يهاگفتهدر زير  شود.
  :آمده استاستالين بر حزب بلشويك  چيره شدن ياوهيشدرباره 

  
است.  كارانتيخحواري مسيح تنها يهودا اثبات نمود كه  دوازدهاز ميان 

، يازده حواري ديگر را آورديمولي اگر نيرومندي و قدرت را به دست 
ن كهتر و رده پايين تر ديگر كه و، هم چنين همه حواريداديمخائن نشان 

  را هفتاد نفر برآورد كرده است. هاآنلوقا شمار 
  

درباره  ردويچي مزهو بيخنك  يهانوشتهاين جا،  در گريداز سوي 
نيروهاي رد كردن پناهندگي تروتسكي از سوي دولت نروژ آمده كه زمان  هايدادروي

سرگردان  زمان مرگتا و او را دوباره بيرون كند تا هوادار نازي دولت را ناچار كرده 
و  و چند تن ديگر ديدار داشته ١لي هپيرمرد با وزير امور خارجي نروژ تريگو ند.ماب

  سپس:
  

كه در ميان تاالرها و  كنديمبلند چنان تروتسكي آواي خودش را 
در برابر  خفت و تسليماين نخستين : «ديچيپيمراهروهاي وزارت خانه 

شما  شما براي چنين كاري تاوان خواهيد داد.نازيسم در كشور شماست. 
تبعيد سياسي ، داد و انجام دلخواه گمان كنيد كه آزاد و ايمن هستيد تا با 

آن  - اين را به ياد داشته باشيد!- است  ستد كنيد. ولي روز موعود نزديك
 »همه ي شما را . . . روز نزديك است كه نازي ها شما را كشورتان برانند،

باال  يياعتنايبرا با  شيهاشانه كوتاهوتريگوه لي در برابر اين سخن راست 
پيش همين دولت راستي  سال بهدر كم تر از چهار با اين وجود  انداخت.

كه وزيران و شاه پير آنان  گونههمانفرار كردند؛ و  هاينازاز يورش 
كشتي براي رفتن  راهبهچشمدر كرانه درياي ازدحام كرده و نگران  ٢هاكن

                                                 
1. Trygve Lie                      ) دبير کل سازمان ملل) نخستين ١٨٩٦-١٩٦٨سياستمدار نروژی  
2. King Haakon 



 
 
 

  نيستخدا بزرگ 
 

 

١٩٠

ياد  را بهاز احترام و ترس سخنان تروتسكي  يازهيآمبودند، با  انگلستانبه 
  آوردند كه مانند نفرين يك پيامبر واقعيت يافته بود.

  
، داديمبه وي  بينيپيشبود كه توانايي  سمياليماترخوب  نقاد كيتروتسكي 

. بود رگذاريتأثگاهي اين توانايي بسيار بلكه  در هر موقعيتيالبته نه در هر زمان و 
ادبيات و احساسي وي به نام  مقالهكه در  -و يك احساسا گمانيبافزون بر اين 

آرزومندي خاموش نشدني داشته كه فقيران و مورد ستم واقع  - آشكارشده ١انقالب
در  . منشدگان بر چكاد جهان مادي سوار شده و دستاوردي متعال داشته باشند

در اين انديشه شريك بوده و هنوز هم آن را به طور كامل  اميزندگبخش بزرگي از 
پاسداري و حفاظت  اين انديشهولي زماني خواهد رسيد كه نتوانم از  .امنكردهرها 

كه  كنميم تأييدنمايم و در واقع خواهان حفاظت خودم از يورش واقعيت نيز نيستم. 
خودش را دارد، ولي  يشياندروشنماركسيسم، آماج و اهداف اخالقي، فلسفي و 

ان جاهليت نگه داشت، ولي ورشايد بتوان چيزي را از د گذشته بوده است. مربوط به
ز سوي براي راهنمايي نداريم. ا يانشانهبايد با واقعيت نيز روبرو شد: پس از اين هيچ 

و  شدهدگرگون هاانسانراهكار نهايي به بدترين قربانگاه  دربارههر مفهومي  ديگر
از  . كسانيخواهد كردد رهنمو هاانسانبراي قرباني  ياختراع دستاويزسرانجام به 

 هراه كاري خردمندانه و جايگزين براي دين بود يوجوجستكه در  هاانسانميان ما 
از چيزي كه به دست  بوده است. دگماتيسمهم سنگ رسيده كه آن نيز  ياانهيپابه 

يك چيز  داشت؟ توانيمبيشتري چه انتظار  شدهساختهنزديك شامپانزه  يپسرعمو
و دين  دياخوانده؟ بدينسان، خواننده گرامي، اگر شما تا اين جا، كتاب را خطايب

دوست دارم بگويم كه تا  -گونه كه من اميد دارم انهم-يافتيد  اديبنيبخويش را 
روزهايي بود كه دلتنگ باورهاي استوار  چه راهي خواهيد رفت. دانميم يااندازه
ولي در كل احساس  .ستاز بدنم جدا شده ا يمپاها گويا، شدميمخودم  يكهنه

و اگر شما باورهاي كهنه خود را رها  دارم و پس از آن ديگر تندرو نبودمبهتري 

                                                 
1. Literature and Revolution 
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شما كار انديشيدن خود را انجام دهد، من تضمين  يپروايبكرده و بگذاريد انديشه 
  شما نيز احساس بهتري پيدا كنيد. كنميم



 

  يازدهبخش 

  
 

  

آغاز  »:هاي پست خاستگاهنشانه«
  دين خراب و مخدوش

  
  
  

 بدكرداراز  شيوه ممكن، به هر به ميان آيددين پاي پرسش از  جاهر 
  .نديآيمبه شمار گناهكار  هاانسانناپاك داشتن،  انديشه تا دانستن

  زيگموند فرويد، آينده يك پندار -
  
همگي از سوي مردم به رومي  جهاندر پرستش  جيراهاي گوناگون ختري

يكسان درست، از سوي فيلسوفان همگي به طور برابر نادرست و از طور 
 شدهيمسوي مجريان قانون همگي به طور يكسان سودمند، در نگر گرفته 

  است.
  و نابودي امپراتور روم گردعقب ادوارد گيبون -

  
  

احترام  ديخواهيماگر  ديگويمدر شيكاگو رايجي و  يسخن كهن مشهور
در مورد نخست از دست ندهيد، خوردن سوسيس را  ي، يا اشتهايدارنگهكدخدا را 

 داشته حضورنبايد سوسيس و در مورد دوم هنگام ساخت هنگام نظافت نوكرها  نبايد
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كليدي براي آناتومي است كه آناتومي انسان اين ، ديگويم ١سانگل .باشيد
بررسي آن  يريگشكلهنگام در را  يدين روندبه ر ما بدينسان، اگ ست.هامونيم

شده هنگامي سر هم  هاآنكه بزنيم در اين باره  ييهاحدسانگاره و  ميتوانيم، كنيم
نمايش ساخت  برايفراوان  يهانهيگزميان . از كه بيشتر مردم توان خواندن نداشتند

 مذهبو پنجاهه ستاره  ٣مار جو ،مالنزي» ٢فرقه كاال« به، من هانيدسوسيس 
كه به طور كلي به نام مورمون شناخته  پردازميم، ۴قديسان آخر زمانعيسامسيح 

  .شونديم
رسيده است: چه خواهد سر بسياري از مردم  هميشه به گمانبياين انديشه 

چه خواهد شد اگر  باشد ولي خدايي نباشد؟جهاني ديگري شد اگر پس از مرگ 
 نيتررك، دانميمخدايي باشد ولي جهان پس از مرگ نباشد؟ تا جايي كه من 

 ۶لوياتاندر شاهكار خودش  ۵درباره اين دشواري توماس هابز ييهاگزارهنويسنده كه 
كه  كنميم. من به شدت تاكيد ميالدي) گفته است 1651خورشيدي ( 1030چاپ 

را به خاطر خودتان بخوانيد،  44ره چهارم، بخش او پ 38پاره يا قسمت سوم، بخش 
 و بهبوده  زبانيسيانگلهاي از كتاباز كتاب آسماني و هم هم هابز  سفارشزيرا 
كه حتا انديشيدن در اين باره چه  كنديماو به ما يادآوري  نده است.هد تكان يراست

كه  يزيآمهيكناصداي برنده و  اندازه خطرناك بوده و هميشه خطرناك خواهد بود.
» حبوط«از داستان مزخرف الهام  با است. گويا و بليغخودبخود  آورديماز گلو در 

دوش وي  بر يناممكن غدغنسپس  كهآزاد آفريده شده  فرداز  كامليآدم (نمونه 
 ديفزايببا ترس فراموش نكرده كه البته  -ز يطنزآم ياوهيشبه ، هابز )شوديمگذاشته 

همه ي پرسش ها، از وجود و با با گردن نهادن با وجود اين « چنين كردهخودش  كه
اگر آدم بر اثر گفته،  -»آسماني داردكتاب هاي  هبستگي بقطعي آن جايي كه تعيين 

                                                 
1. Engels               ١٨٢٠-١٨٩٥مارکسيست ( ادگذاريبن، فيلسوف و شناسجامعه(  
2. Cargo cult          ش کاالپديدار شد، کي یربوميغبا فناوری پيشرفته  یالهيقبآيينی که در پی ديدار جوامع  
3. Mar joe 
4. Latter-day Saints 
5. Thomas Hobbes     ) ميالدی) ١۵٨٨-١۶٧٩فيلسوف انگليسی  
6. Leviathan 
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نوادگان فراواني مرگ حقيقي پيش از  ، چون بنا بود كهشديمگناه محكوم به مرگ 
  .شديمداشته باشد، بايد مرگ وي به عقب انداخته 

درختي به از يعني دستور نخوردن ميوه  -ويرانگر يهاشهيانداين  جوانه زدنبا 
 ،زندگي جاويد به دليل دست يافتن بهيعني  ديگري آماجيا  دليل مرگ احتمالي

و حتا كيفري  آسمان جايگزينتا نوشته  شوديمهابز ناچار  - بيهوده و متناقض است
ن بود كه اگر ايوي در مورد نظر . نكته بپردازد جايگزين و جاودانگي جايگزين

از كيفرها و عذاب  شتريب يفورو  درنگبيو بدي مرگ ترسناك نسبت به  هاانسان
 ينديفرااز سوي ديگر به وجود ولي شايد زير بار قوانين انساني نروند بترسند، الهي 

يا  ترو مناسب درخوردين  برپاساختنبراي  هاانساندر آن كه  كنديم اعتراف
، اين انديشه را در كتاب ١ساموئل باتلر .آزاد هستند خويش براي ترمثبتخوشايند يا 

 داريدبه هيگز اصلي، آقاي  ونارو. در اقتباس كرده است ٢ونواراز دوباره بازديد 
آن  بعد به. دو دهه زديگريماز آن كشور دوردست رفته و سرانجام با بالن  يكشور

ساخته و » خورشيد پسر«كه در نبودنش از او خدايي به نام  ديبايمبازگشته و در جا 
دسترس بودند  دو روحاني ارشد در .شوديمنماز خوانده  هاآسماندر روز رفتن او به 

را  هاآنكه دروغ  كنديمرا تهديد  هاآنتا معراج را جشن گرفته و هنگامي كه هيگز 
شما «، نديگويمگفته و خودش را تنها مانند يك انسان ميرا نشان خواهد داد به او 

و اگر ناگهان  بودهاخالق در اين كشور ن افسانه محور يانبايد اين كار را بكنيد، چون 
  »شوند.ما به آسمان معراج نداشتيد، همگي نابكار ميمردم دريابند ش

يك فيلم مستند بسيار بلندآوازه و مشهور به ميالدي)  1964( 1343سال در 
بسياري از رفتارهاي  هاكارگردانپخش گرديد كه » يجهان سگ«، يا ٣موندو كانهنام 

د نخستين اين مستن ند.به نمايش گذاشت در آنرا  هاانسانوحشيانه و بيمارگونه 
چگونگي سر هم شدن  توانستيمبر روي پرده به روشني فرصتي بود كه هر كسي 

 ترشرفتهيپهان از ج هاسدهاقيانوس آرام شايد براي  يهارهيجز. ساكنان ببيندديني را 

                                                 
1. Samuel Butler                            ) ١٨٣٥-١٩٠٢نويسنده سرشناس انگليسی (  
2. Erewhon Revisited 
3. Mondo Cane 
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بسياري از ، ولي هنگامي كه چنين ديداري سرنوشت سازي رخ داد اقتصادي جدا بوده
 هايكشتسو  يك . درگيرندبباهوش بودند تا نكته را كافي و بسنده اندازه  بهآنان 
كه بود و دستگاه  افزارجنگثروت و انبارهايي پر از  شناور باكوهي مانند  ي،بزرگ

 نانينشرهيجزبود. برخي از اين جزاير در يافته شده  يسهيمقاقابلفراتر از هر چيز 
كه بسياري از مردم در هنگام برخورد با پديده نويي  هكاري را انجام داد ساده همان

خودشان برگردان و قابل فهم براي  ييهاواژهبه  آن راو كوشيدن  دهنديمجام ان
آزتك هاي ترسيده كه نخستين بار با ديدن سربازان  متفاوت با(البته  ردهترجمه ك

 ١سواره اسپانياي در امريكاي مركزي، نتيجه گرفتند كه اين سربازان، سانتورهاي
به اين نتيجه رسيدند كه اين غربيان نياكان هاي بيچاره . اين انساندشمن هستند)

هستند كه سرانجام با چيزهاي خوب از جهان آن  يبسيار دورو مرده درگذشته 
 توانستينمنشينان با كلني نانينشرهيجزبرخورد توهم  ني. ااندبازگشتهسوي مرگ 
به سر بهتري  يشهياندجاهايي ديده شد كه پايدار بماند، ولي سپس در  زمان درازي

و  هااسكلهنخست متوجه شدند كه  نانينشرهيجزد. تر زباهوش نانينشرهيجز
بيشتري آمدند و كاالهاي بيشتري را  هايكشتو پس از آن  شدهساخته هاشكنموج

خودشان را ساخته و  هاشكنموجسه و تقليد كرده و مقاي هايمحل پياده كردند.
نبود، ولي  يدردخوربهچندان هر چند اين پيشرفت  .شدند هايكشت آمدن راهبهچشم

زماني كه اين  را بدجوري كند ساخت.ونرهاي مسيحي يسپيشرفت مپس از آن 
به زودي  كهكجاست ( هاهيهدپرسيده شده كه  هاآنونرها به آن جا رسيدند، از يسم

  سر رسيدند). هايبدلبا 
جان گرفت. و پر جنبش تر  كاراتربا ريختي  »فرقه كاال«بيستم در سده 

با ژاپن جنگ  براي ساختن فرودگاه در كه متحدهاياالتيي از نيروهاي مسلح واحدها
. انددهش تقليدهاي كوركورانه اهاليكه آماج  ندريافت ،به جزاير اقيانوس آرام رفته

يش را كمرنگ مسيحي خود را رها كرده و همه توان خو يهاآموزهمشتاقان محلي 
به زمين نشستن  سببشايد  كرده تاگاه فرودشبيه  يهاجادهساختن صرف 

                                                 
1. Centaur  
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اصلي  يهاي با آنتنهمانند يهاآنتنبا ني بامبو  هاآن. پر از بار شود هواپيماهاي
براي  آمريكاييهواپيماهاي راهنما بر پا ساخته تا از چراغ هاي  ييهاآتشساختند. 

و ورترين سكانس آو اندوه اين كارها هنوز ادامه دارد نشستن تقليد كرده باشند.
ادعا كرد كه ناجي  آمريكايي، يك سرباز ١در روي جزيره تنا است. موندو كانه يهاپرده
 1324در سال ولي حتا  است. نامي دروغيننيز ، ٢است. گويا نام او جان فرم هاانسان

باز هم رين ارتشي با هواپيما يا كشتي آخخروج پس از ) يالديم 1945خورشيدي (
 و شديمو روضه خوانده  شدهينيبشيپ هاانسانمنجي  ،درباره برگشت پاياني فروم

در روي يك جزيره ديگر به  .شوديمبا نام او در آن جا بر پا ساليانه  يهنوز مراسم
به چشم  يتربرجستهبه طور كاال  دين ،۵نو ينهيگ ۴، نزديك به پاپوآ٣ريتيننام نيوب

در  يكيدر بهشت و  ثيتثل، يك »)ده قانون(«. اين فرقه داراي ده فرمان خورديم
سپاسگزاري براي فرونشاندن خشم اين  و شياينروي زمين و يك سيستم مراسم 

با خلوص و نيت  شيايناگر مراسم دعا و ن فرقه آباور هواداران  . بهاست مراجع
با اندوه بايد گفت كه  د.شخواهد  آغازشير و عسل  يدورهپاك انجام شود، آن گاه 

و انگار  شناسنديم» ۶بنگاه هاي بازرگانيدوران «اين آينده درخشان را به نام بوميان 
  .خواهد گرفتو رونق شده  يياست شكوفاچندمليتي  يبنگاهنيوبريتين كه 

در اين جا را  ياسهيمقابخواهند حتا پيش كشيدن چنين  تاشايد كساني باشند 
به طور  كتاپرستي يرسمدين هاي آسماني  به چالش بكشند، ولي آيا كتاب هاي

كه كمابيش آب از دهان انسان راه -  زيانگشگفتهاي پاداش و يآرزوهامطلق 
ثروت و دارايي سليمان، بركت داشتن گله و رمه افراد با ايمان،  ازتوصيف  - اندازديم

و شمار فراواني بس است همين چند تا هاي بهشتي براي مسلمانان خوب، پاداش
درست است عيسا هيچ  در خود دارد؟ترسناك چپاول و تاراج، چيز ديگري  هاافسانه

نشان نداده، ولي از ثروت هاي الهي و حتا از  ياندوزثروتدلبستگي شخصي به 
                                                 
1. Tana 
2. John Frum 
3. New Britain 
4. Papua                                      دولت مستقلی داشته و در قاره اقيانوسيه است 
5. New Guinea                            اقيانوس آرام، شرق اندونزی یهارهيجز  
6. Period of the Companies 
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سخن گفته است. افزون بر اين  پيروانبراي  يازهيانگهم چون  »ساختمان هاي اربابي«
در سراسر قرون گذشته دلبستگي شديدي به  هانيد يهمهآيا درست نيست كه 
  ؟اندداشتهجهان  نيا گردآوري كاالهاي مادي

پنهاني از داستان بسيار  يجنبهاشتياق براي پول و آسايش اين جهان تنها يك 
 است. آمريكايي كاردغل يخوانروضه »٢پديده نارس«، ١مارجو گورتنر يكنندهخسته

كه  مريم و يوسف روي هم) هاينامخركي  (كپه كردن» مارجو« دارخندهنام تعميدي 
، جوان در سن چهار سالگيگورتنر به وي داده شده بود و آقاي  پدر و مادر به دست
و به او گفته  ه، به زور بر منبر چپانده شد٣لرد كوچك فانتلروي يجامه انقالببه  ملبس

اگر اين بچه ناله يا  روضه بخواند. هاي الهيبايد درباره فرماننمايد كه  تا اعالمشد 
يا  داشتيمكه خودش گفته مادرش او را زير آب نگه  گونههمان، كرديمشكايت 

ولي مواظب بود كه جاي آن نماند. او را مانند  داديمكوسني بر روي صورتش فشار 
را به سوي خود كشيد و در سن شش  هانيدوربو بزودي  كردهتيتربخوك دريايي 

و جمعيت  شدهپخششهرتش  .كرديمسالگي مراسم ازدواج افراد بالغ را اداره 
 شخود ارزيابي ازبهترين  .آمدنديمگرد  آسامعجزهاين كودك  براي ديدنبسياري 

كه هيچ بخشي از آن بوده به سه ميليون دالر  شدهيگردآور» خيرات« افزايش دادن
سن هفده سالگي بر پدر و مادر سنگدل ر د .او اختصاص داده نشديا آتيه  به آموزش
سال كاليفرنيا در هاي و جذب پادفرهنگ »اخراج«از مدرسه  ،هش شوريديو بدبين خو

  .شوديمهاي آغازين دهه شصت ميالدي 
، ۴پيتر پنبه نام كريسمس در راي كودكان عروسكي بهميشگي در نمايش 

گويا در حال مردن است. نور  ۵اوج زماني است كه فرشته كوچولو تينكربل يلحظه
اه نجات از اين موقعيت ترسناك يك رآغاز به كم شدن كرده و تنها او تابان پيرامون 

شما گمان «، پرسديموجود دارد. يك بازيگر جلو سكوي نمايش آمده و از كودكان 

                                                 
1. Marjoe Gortner 
2. Infant phenomenon 
3. Little Lord Fauntleroy 
4. Peter Pan 
5. Tinkerbell 
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آن گاه » بله!«با اطمينان پاسخ بدهند  هاآناگر » ؟وجود دارندمي كنيد كه فرشتگان 
با اين مخالفت كند؟  توانديم. چه كسي كنديمبه درخشش دوباره نور كم رنگ آغاز 

بعدها زمان بسياري براي  -كه باور كودكان به جادو را از ميان ببرد خواهدينمكسي 
 ستادهينادر كنار خروجي  يكسچيه ليو -داشتخواهد وجود از ميان بردن اين توهم 

كليسا به هاي خود را براي رستگاري تينكربل تا با آواي دورگه بخواهد تا قلك
 ينهيزمداراي همگي  هشد يكشبهرهرويدادهايي كه در آن از مارجو  كنند.خيرات 
همراه  ١طور كثيفي با اخالق كاپيتان هوككه به  است تينكربل يصحنهاز  منطقي

  شده است.
تنر به طور دقيق براي دوران پوچ و دزديده شده روگيك دهه يا ديرتر آقاي 

انتقام ممكن را گرفت، وي تصميم گرفت به مردم براي  نيترسختخود ي كودك
را  بردارانلميف سازندگان واز  يادسته. او لطفي كندخود ضمير خودآگاه جعلي 

انجيل » هايروضه«خواندن دوباره به در ظاهر همراهي كنند كه او را تا دعوت كرد 
را بر خود هموار  هاحقهاين  يهمهكردن  سوار يچگونگرنج توضيح گروه برگشته و 

 با يهمكاربه  ) ناچار(او پسر خوشگلي بودزنان مادر است كه شما اي شيوهد. اين كن
 نتبراي داشاست كه شما موسيقي را اي شيوه. اين ديينمايمخويش  يهااندوخته

چگونه عيسا  ديگويماست كه كسي  ي. اين هنگامديكنيم يبندزمان آورخلسهاثري 
به نشانه ناديدني  شخصياست كه اي شيوهاين  خودش به ديدار او آمده است.
اين نشانه جوهري  گذاشته ودش روي پيشاني خوريخت و شكل چليپا با جوهر 

اين زماني است كه كسي  .دهديماگهان خود را نشان نزمان عرق كردن در ناديدني 
پيشاپيش به با راستگويي كامل  تنرروگ. ديآيمبه راستي براي كشتن به حركت در 

انجام  تواندينمو چه كارهايي  ديآيماز پس چه چيزهايي بر  گفتهيمكارگردان فيلم 
كامل به انجام نقش دهد و سپس با اطمينان كامل به تاالر گردهمايي رفته تا با ايمان 

غش  ،زير بار گرفتگي عضالت خم شدهمردم گريان و هوار كشان،  بپردازد.خود 
و  ادبيبپيرمرد و پيرزني غرغرو،  .دنديكشيمكرده و نام منجي خود را فرياد 

                                                 
1. Captain Hook 
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حتا پيش از آن بوده و درخواست پول  واروانهيلحظه دو  دم به راهچشم  يشعوريب
. به طور شمردنديمرا  هاپولبه پايان رسد با خوشحالي » يحاجت خواه«بازي كه اين 

با كه خود را به چادري كشانده  نديبيمرا كوچكي  تصادفي كسي چهره كودك
به خود پيچيده و كه ناالن و گريان  نگرديمرا  شيمادر خوپدر و  ناراحت و رنج

 يهمهكه  داننديم، برخي . البتهزديريمرا دور  آورده دستبهزحمت  دستمزد با
 نهسنگدال يبرداركالههمين است: يك براي ست، در آمريكاييسروصداي مداحان 
 ٢سرچاو» ١ي بخشنده گناهانافسانه«در كتاب  دومت دس هايكه از سوي شخصيت

اين همانند  خوب ).ها پيش ما باشد. پولدارديمرا نگه دين ابلهي شما . (شوديماجرا 
در  هنگامي كه ياشده پولي  اآشكاركه بخشش گناهان در روم  است يدوران

قيمت  ستتوانيمصليب از  ييا تراشه چوب هاي قلمرو مسيحيت ميخيسمساري
تبهكاري از سوي كسي كه خودش هم اين ن دديبا اين وجود ولي  .داشته باشد يخوب

تكان  به طور كامل زيسرسخت نبراي يك ناباور قرباني و هم سودجو است، حتا 
و گذشتي وجود  ه بخششجاي چ گريموضوع دپس آگاهي يافتن از اين  .دهنده است

شده ميالدي)  1972( 1351زه آكادمي در سال جايبرنده  مارجو لمي؟ فخواهد داشت
به چرخيدن و آسياب مداحان تلويزيوني  .را دگرگون و عوض نكرد يزيچچيه يول

ادامه داده هم چنان كه انگار معابد و كاخ هاي  انباشتن جيب پولدارهافقرا به 
ساخته شده  هابازندهبا پول  شتريبرندگان بپول  يجابه آنجلسلسدرخشان و باشكوه 

  است.
شخصيتي  داستان، ۴بچه در زمانافسون گرش به نام در كتاب  ٣نويوايان مك

با  و شدهدگرگون حاليبآدم به مصيبتي كمابيش رسيدن كه با  كنديمتنها را روايت 
 ييهاوهيشبررسي  . باگذارنديمبخش بزرگي از روز را به تماشاي تلويزيون  ياليخيب

خوار اجازه ش يبه خو اين شخصيت تنهاهمانند  يجانداران -داوطلبانهبه طور - كه 
اين در خنثي  نبينندگادرباره را  اصطالحاين گرفتن را داده و آلت دست قرار  شدن

                                                 
1. Pardoner's Tale                  کتابی از چاوسر 
2. Chaucer    ) ميالدی)  ١٣٤٣-١٤٠٠جفری چاوسر پدر ادبيات انگليسی                       
3. Ian McEwan                       ١٩٤٨نويسنده و نمايش نويس انگليسی (زاده(  
4. The Child in Time 
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. بخواند» ١دموكرات هرزه نگاري« تا آن را ميم گرفت. يعني تصابداع نمود اندازچشم
و  يزودباور يبرا ازينشايد  ايآرزوها و  يغريزه جمع ،ملت يزودباور يوهيش بهتوجه 

 باستان است.برجا مانده از روزگار دشواري  اين مشكل و .حماقت از سر غرور نيست
 ولي باشد خطريب خوديخودبهبوده و حتا  يگناهيبريختي از  توانديمزودباوري 

تا از برادران و خواهران فراهم آورده باهوش نابكار و افراد براي  هميشگي يفرصت
 هاانسانهاي بزرگ يريپذبيآسيكي از  از اين سيماكه كرده  يكشبهرهخودش 

 اري و رشد دين، يا وحي و معجزه بدوناز پايد حقيقي و صادقانههيچ شرح  است.
  .ستنيمكن م ،جاويدارجاعي به اين واقعيت 

  
  

مفهوم معصوميت قرآن، پاياني بر  كه بااگر پيروان محمد پيامبر اميد داشتند 
 گذارانيبنبدون در نگر گرفتن  هاآندر آينده بگذارند، برآورد » نزول وحي«هر گونه 

هم چنين  در جهان دارد.را دين است كه اكنون يكي از تندترين رشدهاي يك 
 هاآند (مگر، پستانداراني مانند نكرده باش ينيبشيپ توانستندينممسلمانان 

خودش قرار دهد. كليساي الگو را  هاآنبتواند  دارخندهكه پيامبر اين فرقه  ؟)توانديم
كه به  -ميخوانيمن رموبه نام مو هاآناز اين پس  -قديسان آخر زمانعيسامسيح 
دزدي ادبي كه با وجود  هگرديد يگذارانيبنبا استعداد  طلبفرصتدست يك 

من براي اين نسل يك محمد تازه خواهم «هاي مسيحيان جار زد از اصطالحفراوان 
م ياد از اسال كرديمگمان  چون رفتهيپذهم چون شعار جنگي خود آن را و  »بود

را  البود تا بداند كه اگر كسي واژه  سوادبياو بسيار  »يا شمشير. ٢يا القرآن«گرفته، 
محمد  ) نخواهد داشت وليTHEديگر نيازي به واژه تعريف ديگري ( برديمبه كار 

  مردم ديگري را داشته باشد. آسمانياز كتاب هاي  يريگوامتا توان را الگو قرار داد 

                                                 
1. The democrat's pornography 
2. The Al-Koran 
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، در ١دادگاهي در باينبريجميالدي)  1826 مارسخورشيدي ( 1205اسفند در 
» شخص پرآشوب و دغل باز«عنوان را به  ياسالهنيويورك، مرد جوان بيست و يك 

 افتني يبرا احمق رادر بازجويي پذيرفته كه شهروندان اسميت  . جوزفنمودمحكوم 
و  ٢نگرندهيآرده كه داراي نيروي سياه كفريب داده و هم چنين ادعا  طالمعدن 

 اريب .او شنيده شداز چيزي بود كه تا آن هنگام  يهمهاين ، استارتباط با ارواح 
براي خواننده احتمالي كنوني در دست كه  اطالعاتينام او (همه آن بعد چهار سال 

. او دو محلي پديدار شد يهاروزنامهدر تيتر » كتاب مورمون« است) به عنوان كاشف
او در  نخست نداشتند. هاشارالتانو  بردارانكالهتا برتري محلي داشت كه بيشتر 

مانند چندين  يادهندهتكانكه افراد  فعاليت داشت يدارنيد پر كششهمان حوزه 
وسته از پايان جهان يپ ينيبشيپبا جورج ميلر  خودمدعي ديگر و آمريكاييپيامبر 
شده  نماانگشتچنان  يمحل شيگرا. اين از او نام برده شد ترشيپت كرده كه فعالي
مردم  شد چون يگذارنام» ٣زمين سوختهناحيه «به نام به افتخار آن اين ناحيه را كه 

يكي پس از ديگري پديدار كه  سپردنديمديوانگي ديني آن جا خود را به دست اين 
و متفاوت با  ناهمسانكه  را آغاز نمودكار  ياهيناحدر  جوزف اسميت. دوم، گشتيم

  نشاني از يك تاريخ باستاني بود. ي، داراشماليامريكاي  يشدهتازه گشوده  يپهنه
گورها و شمار چشمگيري از  نابودشدهو  شكستهدرهميك تمدن بومي 

و ناشيانه  يتصادف و هنگام نبش قبر گذاشته بودرا به ارث  ياپشته يهاآرامگاه
از سنگ، مس  ياشرفتهيپ يهاساختهنه تنها استخوان بلكه در قبور كه روشن گشت 

 يدر دوازده مايل هامحوطهشت تا از اين . هشوديميافت  خوردهچكشو نقره 
دو تا  .دنديناميمخانواده اسميت آن را خانه  داشت كه قرار يكاملمهين يامزرعه

كه دلبستگي  كرديمدر اين ناحيه فعاليت يكسان احمق به طور مكتب يا انجمن 
گنج  انيگوبيغبراي چنين جستارهايي داشت: نخست جويندگان طال و  يواروانهيد

ثروت به راه جستجو راي برا خود  يهاو آشغال بلورهابودند كه چوب سحرآميز و 

                                                 
1. Bainbridge 
2. Necromantic  
3. Burned-Over District 
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 آرامگاه قبيله گمشده اسراييلي را بيابند.و دوم كساني كه اميد داشتند  انداخته
را با و آز باهوشي اسميت در اين بود كه عضو هر دو گروه شده و حرص 

  كنار هم آورد. بندمين يشناسانسان
 يآورشرمطور  بهاست و  آورشرماين فريب سراسر خواندن داستان واقعي 

كتاب چاپ  صورت دراين جستار به بهترين آشكار ساختن آن نيز آسان است. (
مرا  ينهيشيپ يكسنام به  ١دكتر فاون برديخانم ميالدي)  1945خورشيدي ( 1324

 ياحرفه يدانخيتارحسن نيت از يك  با يكوشش نهيآهر بيان شده كه ، ٢داندينم
به اين وابسته » رويدادهاي«شدني را بر و  ممكن ريتفس نيترمهربانانهكه است 

 ٣به نام مورني يافرشتهعالم نمود كه اسميت اداشته است.) باري، جوزف موضوع 
اين رويدادها مرسوم است) به ديدار او آمده  يهمه(سه بار، همان طوري كه در 

نموده  آگاه» هاي طالييلوحهنوشته شده بر «كتابي،  ازاو را  نامبرده شدهاست. فرشته 
و هم چنين سخن گفته قاره امريكاي شمالي باشندگان و ساكنان كه درباره خاستگاه 

 يتورات ۴دوقلوي اوريم و تاوميمافزون بر اين، سنگ جادويي  انجيل واقعي است.شامل 
 . سرانجامسازديمنام برده كتاب  يتوان برگردانرا  تي، اسمباالتنهدو تيكه در زره 

پس از محكوميت براي و ماه هاي فراوان نزديك به هيجدهكشمكشپس از 
 21خورشيدي ( 1206شهريور  29، اسميت جهيزيه زيرخاكي خود را در يبرداركاله

  نمود.زرين  يهالوحهسپس آغاز به برگردان  ه،به خانه آوردميالدي)  1827سپتامبر 
بدست چندين  شده افتهي» هايكتاب«كه روشن گشت پس از اين برگردان 

 600نزديك به  بوده كه۶في، پسر ل۵نفيكه نخستين پيامبر  شدهنوشتهپيامبر باستاني، 
، هاجنگاين سرگرداني  امدي. پروديمگريخته و به امريكا  پيش از ميالد از اورشليم

. چگونه ديآيمو نوادگانش  پيامبر بر سربوده كه هاي بسياري بالياي و پريشاني
كتاب  گاهچيهاسميت  ؟نوشته شده است هالوحهچيزها در اين اين روشن شد كه 

                                                 
1. Fawn Brodie                            ميالدی) ١٩١٥- ١٩٨١نويس و پروفسور تاريخ ( نامهیزندگ  
2. No Man Knows My History 
3. Moroni 
4. Urim and Thummim 
5. Nephi 
6. Lephi 
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هر اي نداده و ادعا نمود كه ديدن اين كتاب بر يكسچيهطاليي را نشان  يهالوحه
روبرو گشت كه براي ديگري ولي او با دشواري  به معناي مرگ است. شخص ديگري

اسميت سخنراني  آمدهبسياري از منابع  كه در گونههمان مريدان اسالم آشنا است.
بوده  انيسراداستانفصيح مانند مناظره كننده و بسيار  ياندهيگوو  انيبخوشبسيار 
خواند، ب توانستهيمگويا در حالي كه كمي بوده و دست باال  سوادبيولي  است.

شفاهي هاي براي همين نياز به منشي يا نويسنده بوده تا الهام بنويسد. توانستهينم
نيروي  به ازينبا و سپس بوده  ١را ثبت نمايد. اين منشي نخست زن وي اما رسيده

شنيدن . كمك گرفته شد ٢به نام مارتين هريس يابرگشتهبختهمسايه از بيشتري 
تكرار  توجه بهبا  و 11-12 يهاهيآ، 29سوره سخنان اشعيا از اسميت  هايقولنقل

مزرعه خويش براي كمك به انجام اين وظيفه ، هريس هاهيآدر اين  ٣»خوانب« دستور
در ميان آشپزخانه آويزان پتويي . روديمپيش به  هاتياسمهمراه با و را گرو گذاشته 

در سوي ديگر پتو  اشترجمهو اسميت با سنگ هاي هريس در يك سوي  كه شوديم
پر براي اين كه كمي صحنه  .است كردهيمو از آن سوي پتو قرائت  نشستهيم
ي هالوحهبه دزدكي كه اگر بكوشد  دهنديمبه هريس هشدار جان تر به نظر برسد يه
  بيندازد، در جا كشته خواهد شد. ييامبر نگاهپ

هم از دست وظيفه  يطورنيهمو  هخانم هريس كاري به اين كارها نداشت
برگ نخست را دزديده و  شانزدهو  صدكينشناسي شوهر خشمگين بود. اين خانم 

كه با  را مانند قبل قرائت كند هاآندوباره  توانديماگر اسميت را به چالش كشيد كه 
زنان مصمم مانند خانم . (توانستيم بايد - خودشفرضي نيروي الهام  -فرضشيپ

چندين هفته ت شگذپس از  .)اندداشتههريس بسيار به ندرت در تاريخ اديان وجود 
متقابلي زد. او نتوانست نوشته  يضربهسخت، اسميت زيرك با آوردن وحي ديگري 

كه شايد هم اكنون در دست  ييهاكند نوشتهسازي ازدوباره برا پيشين و اصلي 

                                                 
1. Emma 
2. Martin Harris 
3 ن را : ايديگویمداده،  داندیمکه خواندن  یکساست که آن را به  دهيگردرويا برای شما مثل کالم ختوم  یتمام -١١

اين را  نديگویمو آن طومار را به کسی خواندن نداند داده،  -١٢چونکه مختوم است.  نتوانم: ديگویمبخوان و او 
.دانمینمخواندن  ديگویمبخوان و او   
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 عالم به اسرارولي خداوند  .گشوده شود» هاي شيطانيآيه«و براي تفسير  بودهشيطان 
نفي  يهالوحهيك از در دسترس قرار داد، در واقع هر  تركوچك يهالوحهچند تا 

كار پر زحمت با منشي نو پشت پتو  . باكرديمتكرار  را يهمانندداستان كمابيش 
به همگي زرين  يهالوحه كارپايان  درآغاز گشته و  يضرور يبازگردان، اين بسيار
  .شوديمماندگار و  تمنتقل گش هاآسمان

اين  كه نديگويمنيز مورمون  پيروان متعصبهمانند مسلمانان، هر از گاهي 
بسيار  سوادبيبينوا و  يبراي مرد يب دادنفرساختگي باشد چون  تواندينمكتاب 
سود خود دارند: اگر محمد در پيشگاه مردم  مسلمانان دو نكته به است. سخت
 كوشيده گوبيغبا مردگان  يارتباطبراي برقراري  اگر ايشده كالهبرداري به  محكوم

زبان تازيان از سوي ديگر و  دست نيستآن در از شده ثبت سندي هيچ باز هم 
كه كمابيش به خوبي با  ياگانهيبكه درك آن در برخي موارد حتا براي  است يزبان

هاي بر پايه كتاب كه قرآن ميدانيمبهر حال ولي ، دشوار است. ديگويمآن سخن 
هر به همين صورت  نيز نوشته شده و در مورد اسميت هاآنهاي پيشين و داستان

بيست و پنج هزار كلمه كه كشف شد  گيساد بود ولي به ياكنندهخستهچند كار 
به طور كلي  هاواژهاز كتاب تورات گرفته شده است. اين  راستكيكتاب مورمون 

 سيمايدر كتاب خودش  ١هاي گوناگون اشعيا دانست كه اتان اسميتاز بخش توانيم
وشته پر فروش ن، آورده است. سپس اين كتاب ٢يهوديان: ده قبيله اسراييل در امريكا

، مدعي شد كه خاستگاه بوميان امريكا خاورميانه بوده و در نخستين متدين ياوانهيد
. بودآغاز كرده را خود  يافتن گنجبر  در نخستين گام كاوشاسميت آن يكي  گوياگام 

برداشت شده  انجيلهاي كتاب مورمون از عهد نو يا از واژهتا  دو هرازافزون بر اين 
آمده در اين كتاب، بيش از يكصد تا يك راست از » نام«است. از سيصد و پنجاه 

بزرگ  ٣. (مارك تواينندارداوتي هيچ تفدزدي صد تا ديگر كه با گرفته شد و  انجيل
است، ولي من او را متهم ي مشهور اگفتهناميده، كه » ۴چاپي هوش بري«آن را 

                                                 
1. Ethan Smith 
2. View of the Hebrews: The Ten Tribes of Israel in America 
3. Mark Twain 
4. Chloroform in print 
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كتاب «در واقع شامل  مورمون كوبيده چون كتابنهدف  به محكم و سفتكه  كنميم
را يافت » و چنين شد«واژه  توانيمدست كم براي دو هزار بار  .)باشديمنيز » ١اتر

تازه بسياري روشن  هايپژوهشهست.  ياكنندههر آينه داراي اثري كرخت كه 
سست و در  يمصالحهديگر مورمون در بهترين حالت » نوشته هاي«ساخته كه 

كه دكتر بردي  گونههمان، است زيانگرقتسزاوار دلسوزي و  ياتيبدترين حالت جعل
 يديخورش 1352در كتاب برجسته خودش دوباره و به روز رساني  هنگام چاپ

  ) منت گذاشته و به آن اشاره نمود.يالديم 1973(
به  هازمانكوتاه و بيشتر  يهاگفتهبا  توانستهيممانند محمد اسميت نيز 
ش (به ويژه و باز هم مانند محمد، زماني كه هوس دختر تازه يسادگي به سود خو
الهي را  ي) وحزن ديگري براي خود بگيردبه عنوان  خواستهيمديگر را داشته و 

و با تكفير ز گليم خود درازتر كرده ، اسميت پا را اهايوحنتيجه و پيامد اين  . دربسازد
را داراي  بوده داستانكه از نخستين مريدان وي  هاي بينواييانسان يهمهكمابيش 

با اين حال، اين داستان هنوز برخي پرسش هاي جالب را  .بسيار بدي ساختپاياني 
تنها يك سروصداي معمولي در جلوي چشمان ما به يك چگونه كه  كشديمپيش 

  .شوديمدين جدي دگرگون 
دانش «برخاسته از گري براي روشنهاي او و پشتيباني ٢پرفسور دانيال دنت

، ديگويمنت د .انددهيكشدرباره دين، حجم بزرگي از نقادي را به سوي خود » طبيعي
كه براي  شونديمپيدا بپذيريم هميشه كساني ت باشيد، هنگامي كه فراطبيع خيالبي

 تشايد بتوانيم انديشه فراطبيع، خوب است خوديخودبه» ٣ايمان به يك باور«آنان 
توضيح داده شود. در  يشناسستيزبا اصطالح هاي  توانديم هادهيپد. را دور بيندازيم

 كه به درمانگرينبوده تا كسي و ممكن شدني آيا هاي پيش از تاريخ و ابتدايي، زمان
كمي ولي شانس سان نبدي كه داكردهيپ يبهتر در نتيجه آن كردار داشته وباور شمن 

و » هامعجزه« ؟است كردهيمپيدا  شدندرمان براي تر به طور چشمگيري باال

                                                 
1. The Book of Ether 
2. Daniel Dennett 
3. Belief in belief 
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. كندينمنيز اين انديشه را رد  يك سو ولي حتا پزشكي نوينبه چرنديات مانند آن 
كه به چيزي باور  هستند ترآسوده يهنگاممردم گويا رواني، در كارزار هم چنين 

  نداشته باشد.، بهر حال شايد واقعيت باور نداشته باشند تا به هيچ چيزداشته 
و ديگر دانشمندان جاي  شناسانانسانبرخي از اين جستارها هميشه در ميان 

 هاامامآيا  ست و هميشه نيز بوده، اين است:ن گيراكشمكش دارد ولي آن چه براي م
آيا هرگز با خود  ؟دارند» به باور ايمان«نيز تنها  هاآندارند يا ايمان و پيامبران نيز 

را با گفتن اين اين فريبكاري  هاآنو سپس  چيز خيلي آساني است؟انديشيده كه اين 
بدبخت  هاآنبه من گوش ندهند،  هاچارهيباگر اين بدبخت  كه يا (الف)توجيه كرده 

دست كم ولي باشد هيچ خوبي نداشته  هاآناگر اين براي  تر خواهند شد؛ يا (ب)
 هشاخدر كتاب ، ١جناب آقاي جيمز فريز آسيب بسياري نيز بزند؟ هاآنبه  تواندينم

 كارتازهكه جادوگران درمانگر  ديگويمسي عالي خويش از دين و جادو در برر، ٢زرين
 كارتازهاگر جادوگر  راي. زبودند ترآسودهدر توهم جماعت نادان  نبودنهنگام سهيم 

كه  ترا داشاشتباهي انجام بسيار احتمال ايمان داشت جادو به به معناي واقعي كلمه 
هم چنين تكرار جادو  بودهبهتر مراتب  به ينيبدبپس  .ساختيمنابود را  اشحرفه

درست  كارهابه خودش اميد دهد كه در پايان همه  توانستهيمو  نيز خوب بوده
ز شادتر از كه هرگ بود ينيبدبشخص آشكارا تنها مانند  . اسميترفتخواهد  شيپ

انديشه ه يهنگام توجيا خودش براي ادعاي مرجعيت باالتر » وحي« يريكارگهنگام به
 . هرديده نشددر دسترس  با هر زن يخوابگهمهنگام يا  واگذاري اموال از سوي امت

 گمانبياسميت  .گذارنديمن پا به جهااز اين دست  يافرقهو رهبران  روزه روحانيون
 مانند مارتين هريس را گناهيبيآسان است تا بينوايان  چهانديشيده باشد كه بايد 

تنها نگاهي  يتشنه هاآنويژه زماني كه  به دينما ينوادار به پذيرش هر سخ
ولي آيا زماني بوده  .اندازديمكه دهان را آب هستند زريني  ينهيگنجبه  يادزدانه

 آماده مردن بوده باشد؟ كه اسميت نيز باور كند كه سرنوشتي دارد و براي اثبات آن
 در درون او بوده است؟ يازهيانگبوده يا  يغاتچيتبلآيا او هميشه يك  به سخن ديگر،

                                                 
1. Sir James Frazer 
2. The Golden Bough 
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هر چند شدني نيست  براي من اين انديشه را پيش آورده كه هانيد بارهپژوهش در
 باشد ولي اين پرسش داشته يشرفتيپهاي بزرگ و كوچك بدون كالهبرداريدين كه 

  خواهد ماند. يباق يپاسخبدون گيرا به صورت پرسش 
، متعصب مانند اسميت طلبجاه، وجدانبيشمار بسياري از مردان كم سواد، 

توانسته  هاآنولي تنها يكي از وجود داشتند ديگر  نودر پالميرا، نيويورك، نواحي 
منابع، حتا منابع  يهمهر طبق و ب ين به دو دليل احتمالي است. نخستا كند.» پرواز«

بخشي از  ١آن چه ماكس وبر داشت:دشمن، اسميت جذبه و اقتدار و فصاحت طبيعي 
دوم، در آن زمان شمار انبوهي از مردم تشنه خاك و  ناميده است.» كاريزما«رهبري 

نو  يرهبر يكدر پشت انديشه  ينيروي بزرگ پنهان بوده وآغاز دوباره در غرب 
 نويد توانستيمكتاب آسماني تازه نداشته باشيم) كه (اگر كاري هم به بودند 

ونيوز و يوتا و يدر ميزوري و ايل هامورمون. دربدري بدهد را» سرزمين موعود«
 شدنسبب ساخته آمدنيز  هاآنو به سر به سر مردم آورده كشتارهاي گروهي كه 

هم چنين خاستگاهي  - شهادت و تبعيد براي آنان شد يشهياندپيكره و تار و پود 
را به طور  ايمانانبي هامورمونكه  گونههمان» غيرمورمون«براي انديشه 

داستان تاريخي  )اشزنندهمتفاوت با خاستگاه مورمون ( .خواننديمچنين  يزيآماهانت
مورمون داراي دو بهر حال،  اين داستان را با احترام نگاه كرد. توانيمبوده و  يبزرگ
» هاوحي«دين  نيا درپرتگاه آشكار و ناهنجاري نخست  ننگ ماندگار است. يلكه

به دست اسميت و سپس جانشين هاي وي سر  يطلبفرصتبا  گسترش و بااست كه 
آن است. مداحان مسيحي  آورچندشو  آشكار ينژادپرستهم بندي شده است. دوم 

را تا زمان جنگ داخلي امريكا و حتا پس از آن روا شمرده و  يداربرده يافرقهاز هر 
. اين توجيه بر پايه تضمين آسماني درباره سه پسر نوح (سام، حام و كردنديمتوجيه 
ولي جوزف اسميت اين . گردديمبه بردگي محكوم و  شدهنينفرحام  بوده كهيافث) 

كه  كشديمهوار » كتاب ابراهيم«و در كتاب خودش  هافسانه كثيف را حتا جلوتر برد
داستان هم چنين در  .اندبردهمصري اين نفرين را به ارث  چردهاهيسنژادهاي 

                                                 
1. Max Weber                                       ١٨٦٤-١٩٢٠آلمانی ( شناسجامعه(  
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كه -»هانفي« سميت،جايي بسيار نزديك به زادگاه ا »١كومورا« نبرد يجعلساختگي و 
، هجنگيد »٢هالمني«بر پاد و ضد  -دانسته شده » خوش سيما«و  سپيدروافرادي 

سياه آن  هاچهرهخدا  پشت كردنكه براي بوده  يشدگاننينفرها زادگان لمني
، اسميت و شديمبيشتر  آمريكايي يداربرده هم چنان كه انتقادها به .شوديم

امريكا بر ضد هواداران برانداختن تر وي پيش از جنگ داخلي شاگردان مشكوك
كه  اعالم كردهدر مراسم ديني گاهي  هاآن .خواندنديمري روضه ودر ميز داريبرده

. اين گروه، همان اندبودهر عرش ددر واپسين جنگ ميان خدا و شيطان گروه سومي 
بماند. ولي پس از شكست شيطان به زمين  طرفبيگونه كه گفته شده كوشيده تا 

اين ؛ و از شدهها بدن هاي نوادگان نفرين شده كنعاني« رشيپذبه رانده شده و ناچار 
بدينسان زماني كه دكتر بردي كتاب » پس سياه شده يا از نژادهاي افريقايي شدند.

را نوشت، در كليساي مورمون، مقام كشيشي كه هيچ، اجازه كار  نخست خودش
هم چنين نوادگان حام نيز  خادم كليسا را هم نداشت. نيتررتبهپايين كردن به جاي 

  .شدنديمنبراي مراسم روحاني در كليسا پذيرفته 
راهكاري است  را اثبات كند هانيدساخته دست بشر بودن  بخواهد يزيچاگر 

 يهانوشتهمخالفت  . باكردندمورمون براي اين دشواري فراهم  كسوتانشيپكه 
و تحقير و جداسازي روزافزوني كه بر  هامورمون آسمانيروشن يكي از كتاب هاي 

 بهدلبستگي در زمان كه  را كردند يكارن هما هاآن شديمتحميل  هاآن
 . بهخداي يوتا بياورد سركيفر دولت فدرال را بر  هاآنبراي  توانستيم يچندهمسر
 1965خورشيدي ( 1344حقوق شهروندي  بيهنگام تصوكمابيش  هامورمون
كه  كرد ملكوت اعالمشده و » وحي« هاآنهنوز يك بار ديگر به  ميالدي)

  آدم هستند. باالخرههم  هاپوستاهيس
آغازين » كليساي عيسا«(به » قديسان آخر زمان«گفته شود كه بايد نيز اين 

به افزوده شد) اين عبارت مغرورانه  - ميالدي 1833-خورشيدي  1212در  اسميت
اين دشواري درباره  روبرو شدند. الهيهاي بزرگ دين هاي با يكي از دشواري راستي

                                                 
1. Cumora 
2. Lamanites 



 
 
 

  دين خراب و مخدوشآغاز 
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كساني كه يا با  انحصاري زاده شده» وحي«پيش از اين مردماني كه اين بود كه با 
 ، مرده چه بايد كرد.هاي اين وحييسهيم شدن در شگفتيافتن فرصت براي پيش از 

عيسا پس از به صليب كشيده شدن به با گفتن اين كه  داشته تامسيحيان عادت 
اين دشواري آورده كه مردگان را نجات داده يا به دين خودش در انگار جهنم رفته و 
كه هنگامي هست،  ٢دانته ١دوزخكتاب در  بجا. هر آينه يك پاره نوشته را حل كنند
زمان رسيدن او  تا گمانيب هاآن روديمروح مردان بزرگي مانند ارسطو  براي نجات

در يك پرده عمومي ديگر در همان ( .اندخوردهقل ر آب جوش د هاطول سدهر د
محمد پيامبر  هايرودهدرباره بيرون كشيده شدن  آوريچندشكتاب، با جزييات 

 موضوعيبا  ارتجاعي يحلراهبه جاي  پهنهدر اين  هامورمون .)شوديمشرح داده 
پايگاه داده دودمان  هاآن. داشتند يامالحظهچشمگير و قابل  شرفتيپ يواقعبسيار 

و مشغول پر كردن  برپا ساخته در يوتا پهناور شناسي بسيار بزرگي را در يك مركز
هنگام آغاز ، ازدواج و مرگ از زادگان يهمه يشدهفهرست اين پايگاه داده با نام 

خويش  نامهشجره. اين كار بسيار سودمند است اگر بخواهيد به هستند هادادهثبت 
هر هفته، در  .ديانداشتهانكار نكنيد كه نياكان مورمون  تا زماني كه نگاهي بيندازيد

 هاآنبا هم ديدار كرده و به  مؤمن، جماعت هامورموندر كليساي  ياژهيومراسم 
در كليساي  هاآنتا براي  شوديممشخصي از مردگان داده  هاينامسهميه از 

بسنده براي مردگان به اندازه  نگرگذشته. اين غسل تعميد نمايند» نيايش«خودشان 
كه خشمگين شد زماني ، ولي انجمن يهوديان امريكا رسديمبه نگر  انيزيببراي من 
آورده  دستبهرا » راه حل نهايي«از  هايناز يشدهاطالعات ثبت  هامورمون دريافت

ناميد: قتل » قبيله گمشده« توانيمبه راستي كه يد داده مغسل تعآن چه و ماهرانه 
به هيچ رو گيرا و دلنشين به نگر  كار، اين تأثيربدون  اثراتبا همه  يهوديان اروپا.

، ولي با اين وجود گمان كنم كنميم. من با انجمن يهوديان امريكا همدردي رسدينم
به حتا راه حل فني بسيار ساده باورانه  رسيدنراي بكه بايد به مريدان آقاي اسميت 

                                                 
1. Inferno 
2. Dante 



 
 
 

  نيستخدا بزرگ 
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اختراع نخستين دين به دست هنگام از كه تبريك گفت و مشكلي دشواري راي ب
  .است زدوده نشدهن انسا



 

  دوازدهبخش 

  
 

  

پايان  يچگونگ: پس درآمد
  هانيدن يافت

  
  
  

  
هم سودمند و هم  توانديمديني  يهاجنبشيا  هانيدفروپاشي به گذرا نگاهي 
سخن بگوييم و هيچ نمونه  ١از پيروان ميلربياييد تنها براي نمونه،  آموزنده باشد.

بر جا  هاادمانييادگارها و  ، به هيچ رو مگر درگاههيچهم چنين  .نياز نيستديگري 
از پن يا ايزيسي يا هر يك هزاران سخني  چيه دينباديگر  هازمانمانده از دورترين 

 ي. ولداشتنديمبندگي نگه د بندر  طور كاملكه زماني مردم را به بشنويم خدايي 
 يهمدردكمي  »مسيح قالبي« نيترباشكوهناچارم اعتراف كنم براي شبتاي زوي، 

مياني  يهاسال. در آن شكست خوردم سركوبدر و  هر چند كوشيده كنميمحس 
بردن يهود و به پايان رساندن تبعيد و برگزيده بودن سده هفدهم، زوي با ادعاي 

 كل شوديمدوران صلح جهاني رسيدن  سبب فراكه به سوي سرزمين موعود  هاآن
، لهستان، مانند هادوردست(و تا جامعه يهوديان را در سراسر مديترانه و شرق 

به جنب و جوش در آورد.  )طرد كردهامبورگ و حتا آمستردام، جايي كه اسپينوزا را 
دوباره در مد با يك خانم به تازگي  -بوده  ن بررسي كاباالكليد وي براي الهام گرفت

                                                 
1. Milleriteپيروان ويليام ميلر 



 
 
 

  نيستخدا بزرگ 
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از زوي و رسيدن  -شوديمشناخته  ١كه به نام مدونا اشدهياحو  تازه گريباز آورشگفت
ازمير تا سالونيكا، قسطنطنيه و  در اشخانههيستريك يهودي از  يهادستهسوي 
با ادعاهاي ناجيان شك بيشتري داشت چون شد. (خاخام اورشليم،  استقبال ٢حلب

كابااليي كه  يهايبازشعبدهزوي با به كارگيري  .)پيشين يهود، به دردسر افتاده بود
 به هم يهاكلمهساخته بود زماني كه از » مسيح«يا  »ماشيح«نام خويش را برابر با 

كه  ديگران را نيز قانع سازد گمانبيريخته عبري رمزگشايي شد، توانست خودش و 
  :شدهگفتههمان شخص مورد انتظار است. همان گونه كه يكي از مريدان وي او 

  
موعظه كرده كه هر كسي كرده و شبتاي زوي  ييگوشيپپيامبر  ٣ناتان

او اصالح نكند در زايان و اورشليم راحتي نخواهد  يهاروشرا با  خويش
 ياتوبهولي راه  داشت و شرمگين خواهد بود و جاودانه خوار خواهد بود.

جهان تا به امروز چنين چيزي ديده  آفريده شدنكه از زمان  شدهباز 
  نشده است.

  
فرهيخته در بگو و  يهاانسانناشيانه نبود. سكوالرها و » هوادار ميلر« آشفتگي

به همين دليل ما از رخدادها  و دهيكشآن را زير پرسش مشتاقانه  هانوشتهمگوهاي و 
عناصر از يك پيشگويي به حقيقت پيوسته (و  يهمهاسناد خوبي داريم. آن دوران 

وي با يحيي برابري يك پيشگويي دروغ) موجود است. مريدان فدايي شبتاي به 
. شديمناميده  كه ناتان غزهبوده  زمايكار يخاخام كرده كهاشاره تعميد دهنده

. كردنديمرا متهم به شكستن قانون  اودشمنان شبتاي وي را غشي و كافر خوانده و 
و  هاييگردهما كردند. سارسنگرا  هاآنبه نوبه خويش، هواداران متعصب شبتاي نيز 

 هاگانهيببر ضد همراه با خشم شديد  يابر ضد هم همراه با خشم شديد  يهاشيهما
تبليغ در قسطنطنيه، كشتي شبتاي دستخوش به نيت دريايي  يدر سفر .شديمبر پا 

                                                 
1. Madonna       جذب آموزه های کاباال گشته است ١٩٩٠مدونا از دهه  
2. Smyrna to Salonika, Constantinople, and Aleppo 
3. Nathan 
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او را  هاتركو زماني كه  كرديمامواج توفاني شده با اين حال او امواج را سرزنش 
، زندان وي با آتش الهي روشن و با بوي خوشي خوشبو گرديد (و يا بر هزنداني ساخت
در نتيجه و در  ).ه استرخ نداد هانيااز  كدامچيهاز اسناد گوناگون  يپايه بسيار

اين به پشتيبان ناتان و شبتاي  يهاخاخام، تمسيحي ناهنجار جهان بازتاب كشمكش
بيهوده بدون داشتن اعتقاد  نيك كردارتورات و  عمل بهكه  ندمتوسل شدآموزه 

. اصلي هستند از اركانخود  رفتار خوبكه تورات و  گفتنديم هاآناست. مخالفان 
 يهاخاخامكه حتا  ديرسيمبه نگر تكميل به طور چشمگيري  ياجنبهاز هر  چنان

قابل  يامعجزهكه بگويد اگر  ندسرسخت ضد شبتاي در اورشليم يك بار پرسيد
وديان را با خوشي از خود هكه يدر رابطه با اين خواهان وجود دارد  يانشانهاثبات يا 

در فروخته و آماده پيروي از او  داشتهمردان و زنان هر چه را  بيخود كرده است.
  گشته بودند.به سوي سرزمين موعود سفر 

سروكله زدن با  بسياري درتجربه امپراتوري عثماني  اموردر آن زمان اولياي 
تازه در روند به زور گرفتن كرت و تعميدي داشته ( يهاتياقلاجتماعي  يهايناآرام

بسيار با احتياط تر كنش رومي  يفرض يهاكنشنسبت به بودند) و  هايزيوناز دست 
از استان  ياگسترده يپهنهشبتاي ادعاي اگر اين موضوع را دريافته  هاآن .كردنديم

او پس شاهان  يهمهادعاي پادشاهي بر نبود ولي با  مهم پلستين (فلسطين) را داشت
ست. ولي زماني كه او به فردي مذهبي نيز ههم چنين  ينيرديغ يچالش گرغير از 

علما، يا مراجع ديني مسلمان،  بود.، زنداني كردن او هاآن كار ، تنهاقسطنطنيه رسيد
مبادا  رهنمود داده تا سركش اعدام اين فردبر ضد  هاآن .ي خود را داشتندزيرك نيز

  »ديني تازه بسازند.«و خون مريدان او به جوش آمده 
، كه يكي از شاگردان پيشين شبتايكامل گشت متن نوشته كمابيش زماني 

آمده و اعالم كرد كه استاد  ٢بزرگ در اديرنهبه ستاد وزير  دارنام ١نهيمياه كوهن
 شد وشبتاي به بارگاه وزير فراخوانده  پيشين وي يك درمان گر ناميرا و مرتد است.

رك و رود،  بدان جازندان  ها ازدعاخوانو هواداران از جماعتي  تا با هبه وي اجازه داد
                                                 
1. Nehemiah Kohen 
2. Edirne                                        يکی از شهرهای ترکيه امروزی
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تيراندازان  .گذارديمگردن  ١كه آيا به داوري يزداناين مسيح پرسيده شد راست از 
است. اگر  گوراستدادگاه او را نشانه رفته و اگر خدا تيرها را منحرف كرد شبتاي 

كناره  بارهكيكه برگزيده بودن را  دوست داشت. اگر هم كارش تمام بود كرديمرد 
شبتاي زوي  .مانديمشهادت بدهد كه مسلمان است و زنده  توانستيمگذاشته 

يكتا و پيامبر او  اهللا، به كنديم يجاندار معمولهر پستاندار كمابيش كاري را كرد كه 
 نينشيهوديبعدها به بخش  شهادت داده و شغل پردرآمدي نصيبش گشت.

در آن  ٢در يوم كيپور شوديمو گمان  همونته نگرو رفت-امپراتوري، در مرزهاي آلباني
زمان نيايش شامگاهي، درست در الدي) يم 1676خورشيدي ( 1055در سال جا 

، روزگارش سر آمد. كشديمآخر را  يهانفسزماني كه به موسا گفته شده همان 
  آرامگاه وي، با وجود جستجوهاي بسيار هرگز به طور قطعي شناسايي نشد.

كساني بودند به چندين شاخه تقسيم شدند.  درنگبيشاگردان سردرگم وي 
تنها به اين دليل مسلمان  گفتنديمكه به ارتداد وي باور نداشتند. كساني بودند كه 

شبتاي تنها تقيه  كردنديمباشد. برخي بودن كه حس  تربزرگشده تا يك مسيح 
خوب البته كساني نيز بودند كه ادعا كردند او به عرش رفته  هم چنينكرده است. 

رسيده كه شايد شما را » غيبت« ياآموزهرانجام به مريدان راستين وي س است.
درگير اين باور هستند كه مسيح براي ما نامرئي و  هاآنسازد كه بدانيد،  زدهشگفت

شريت آماده دمي است كه ب به راهولي چشم » نمرده«ناديدني بوده، به هيچ رو 
نيز  دارنيد يهاعهيشهم چنين اصطالحي است كه » غيبت(«بازگشت بزرگ او باشد. 

امام دوازدهم يا  زندگي بلندو  حضورتشريح  ، اين اصطالح برايبرنديمبه كار 
 873خورشيدي ( 252كه گويا در سال ساله كودكي پنج : روديمبه كار » مهدي«

  از ديدگان بشر ناپديد شده است.) )ميالدي
در يك آن  يهاآموزهبدينسان دين شبتاي زوي به پايان خود رسيد و تنها 

باقي مانده كه پنهاني يهود و با  ٣در تركيه به نام دونمه شدهشناخته يالتقاطفرقه 

                                                 
1. Trial by ordeal   آتش رد می شوند داوری که برای اثبات بی گناهی از روی  
2. Yom Kippur 
3. Donme 
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آن به مرگ محكوم شد ما هنوز بايد  ادگذاريبناين كه  هستند. ولي با مسلمانظاهر 
دست به و  ها، سنگسارحساس يدوجانبه يرهايتكفو از آن فراواني از  هاداستان

در روزگار خود ما  چيزهاي بسياري بشنويم. چند دستگي گريباني مريدان اين دين با
 ،است ١به خبدمعروف يكي از فرقه خاسيديم  با چنين آييني،فرقه  نيتركينزد

از مردم  برخيگمان (و  دهكريمرهبري  ٣منچم اسكينسون كه زماني ٢جنبش لوباويچ
اطمينان كاملي وجود داشت كه با مرگ اين . شوديمهنوز هم) رهبري  اين است كه

 آغاز براي آمرزيده شدندوراني  ميالدي) 1994( 1373مرد در بروكلين در 
كنگره ميالدي)  1983( 1362 . دركه تا اين دم و لحظه هنوز رخ نداده است شوديم

رسمي به افتخار اسكينسون تصويب كرده » روز«پيش از اين هم يك  متحدهاياالت
» راه كار نهايي«دارد كه  وجود يهودي يهافرقهست مانند آن كه هنوز بود. در

هنوز هم  دانديماورشليم دور از براي زندگي در تبعيد  و عذابي كيفررا  هايناز
قرار  دروازهدر  باندهيدگتوها را نگه داشته و يك  يهااستيسكساني هستند كه 

يكي از اين . (استيك مسيح رسيدن  هشدار به ديگران در صورتداده كه كار او 
شغل يك « ديگويمم شغلي باشد، به جاي اين كه منتقدانه بگويد، فكر كن هاباندهيد

 توانديمو چيزهايي كه شايد دين بشود هر كسي  هانيددر بررسي شبه .)»ثابت است
جار و جنجال پيوسته ديگر مداحان به خاطر ه ك را داشته از دلسوزي اندكياحساس 
و  مسيحهيچ شخص ديگري  او،غير از كه  كننديما عاد گيهم كه امدهينبه وجود 
  منتظرش بودند. كسي كه چاكرانه و با ترس ،ستين هاآن امام زمان

                                                 
1. Chabad 
2. Lubavitcher 
3. Menachem Schneerson 



 

  سيزدهبخش 

  
 
  

در  يبهتر كردارآيا دين سبب 
  ؟شده است هاانسان

  
  
  

  
را به  هايقربان پس از يك سده پس از آن كه جوزف اسميت زمان كوتاهي

دام خشونت و ديوانگي انداخت، قربانياني كه به او كمك كرده تا افسارگسيخته گردد، 
يك كشيش سياه جوان به نام دكتر  برخاست. متحدهاياالتونه ديگر در آواي پيامبرگ

نوادگان مانده از همان  - كرد كه پيروان او  موعظهآغاز به  ١مارتين لوتر كينگ
ديگر كليساهاي كاتوليك با گرمي پذيرفته  يهمهكه جوزف اسميت و  يداربرده
سراسر و به طور كامل ممكن حتا براي من يعني يك بيخدا بايد آزاد باشند.  - بودند

 بشنوماو را  يهايسخنران يشدهيا نوارهاي ضبط  او را بخوانم هايسخنرانكه نيست 
مايه  توانديم كه گاهي حساساتيدست ااز آن  ،بدون برانگيخته شدن احساسات ژرف

ينگ در پاسخ گروهي از آخوندهاي مسيحي سفيدپوست كدكتر  .شود ريختن اشك
به سخن ديگر جايگاه خود را  -نشان دهد» شكيبايي«و خودداري  تااز او خواسته كه 

نوشته كه الگويي از گفتگوهاي جدلي را نشان » ٢اي از زندان بيرمنگامنامه« -بشناسد
اين نشده  سيراببا باوري استوار و  گشاده ياشهياندسرد و  با برخوردي. دهديم

چركين نژادپرستي نبايد  عدالتيبينادادگري و  گويدو ميگويي هنوز زنده بوده نامه 
  بيش از اين تحمل شود.

                                                 
1. Dr. Martin Luther King 
2. Letter from Birmingham Jail 
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 ١شبرن لوريتكه وجود دارد  سه جلدي ارزشمند از دكتر كينگ ينامهزندگي
 ٢كنعان يهاكرانهدر و  ستون آتش، هاآبجدايي  يهانامپشت سر هم داراي و  نوشته
 داديمبه مريدان خط و نشان كه كينگ  يو پوچ پر تصنعسخنان  هم چنين .هست

 داستان -دانستنديم آن را بهترينكه همگي باشد داستاني  تا يادآورطراحي شده 
آغاز  »بگذار مردم من بروند« ديگويمبه فرعون نخستين بار كه موسا  هنگامي

 ستمديدگان را الهام بخشيدهسخنراني مارتين لوتر كينگ  پشتدر سخنراني . شوديم
 زدهخجالت. به آهستگي رهبري ديني آبروي ستمگر را برده استو  آگاه ساختهو 

امروز در كجاي امريكا «، پرسديم ٣هيشل آبراهام. خاخام پشتيباني وي گرديدناحيه 
مارتين لوتر كينگ  »توانيم آوايي مانند صداي پيامبران اسراييل را بشنويم؟مي 
  »وانگذاشته است.بخود امريكا را  متحدهاياالتاي است كه خدا نشانه

تر سخنراني آخرين شب از همه ترسناكاگر ما داستان موسا را پيگيري كنيم، 
لجوج  يهادولتجايي كار وي براي دگرگوني ديدگاه مردم و جابزندگي كينگ است. 

ايالت و هنگامي كه در ممفيس،  كمابيش به سرانجام رسيده ۵و جانسون ۴كندي
پايين شهر كه بر روي  هاكنبود براي اين كه از اعتصابي از آشغال جمع  ۶تنسي
در روي منبر در  .پشتيباني كند» آدم هستم،هم يك من «نوشته  شانيهاپارچه

گذشته را دوباره بررسي كرده و بسيار  يهاسال، كشمكش دراز ٧كليساي ماسون
تا او  ماندههمه خاموش  »براي من مهم نيست.اين ولي اكنون ديگر «ناگهاني گفت، 

ديگر انسان . مانند هر هستم خيالبيو  م؛اهبود در باالي كوهچون من . «دهدادامه 
جايگاه خودش را دارد. ولي  ي داشته باشم. عمر درازو طوالن زندگي بلند مدوست دار

خدا را انجام دهم. و او به من  فرماناكنون نگران آن نيستم. من تنها مي خواهم 
هر  .ديدمآن سو را تماشا كنم. و من سرزمين موعود را اجازه داده كه باالي كوه بروم. 

                                                 
1. Taylor Branch 
2. Parting the Waters, Pillar of Fire, and At Canaan's Edge 
3. Abraham Heschel 
4. Kennedy 
5. Johnson 
6. Memphis, Tennessee 
7. Mason Temple 
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شما خود /{اكنون، امشب}  توانم شما را به آن جا ببرم، ولي مي خواهمن شايد چند
هر كسي » هم چون يك ملت به سرزمين موعود خواهيم رسيد!كار را كرده كه اين 

بگويم  جرئتبا  توانميمو ه آن را هرگز فراموش نخواهد كرد كه آن شب آن جا بود
، باز آن را فراموش نخواهد شدهبرداشت لميفخوشبختانه از آن دم و لحظه عالي چون 
كرد گوش  تجربهاز دست دوم اين احساس را  توانيمه ك بعديبهترين شيوه  كرد.

آهنگي خواند با نام است كه در همان هفته وحشتناك  ١دادن به آواز نينا سيوان
گنجايش يكپارچه كردن  ذشت سوزناكسراسر اين سرگ »٢.پادشاه عشق مرد«

را  ٣سخت در باغ جتسماني جان كندني وي از داستان موسا بر روي كوه نيبو عناصر
 يعالقهمورد  يسخنران اين سخنراني يكي از ميابييدرمدر خود دارد. زماني كه ما 

آن  تأثيراز كه چندين بار در گذشته اجرا كرده،  ييهايسخنرانوي بوده، يكي از آن 
اساس موقعيت سنجي كه بر  شوديمدگرگون و به چيزي  شوديماندكي كاسته 

  باشد. گاهي براي او شده لغزش توانستهيم
و  زيآمهيكنابراي همه ما  آوردهموسا  يهاكتابكه كينگ از  ييهانمونهولي 

وي مخالفت با خشونت بود. در  يهايسخنراندستور در  نيترشيب نمادين است.
كشتارهاي دسته هيچ كيفر ددمنشانه و خونريزي در ا هنه تننسخه او از اين داستان، 

مانند سنگسار كودكان و  وحشيانه يهاتيمحكوم، بلكه از شودينمجمعي ديده 
و براي دين مورد آزار قرار  خوارشدهسوزاندن جادوگران نيز خبري نيست. به مردم 

مردمان ديگر را  تا شدهختهيبرانگديگران داده شده، نه  يكاشانهگرفته او نه نويد 
ا بكينگ  ،انيپايب يرحميببا وجود برانگيختگي و  كشته و اموال آنان را چپاول نمايند.

كه براي يك دم به چيزي دگرگون  خواستيمخويش مريدان از جزانه التماسي عا
 يهاكرانهامريكا و جهان آن سوي  يموزگار اخالقآ ؛هستندبه راستي شوند كه 

 توانديمجزيياتي كه  :بخشديمتل خودش را پيشاپيش ادرياي. هر آينه كينگ ق
 .استبوده  مضمونياعالم چنين و عالي سازد  بيعيبآخرين سخنراني عمومي وي را 

                                                 
1. Nina Simon 
2. The King of Love Is Dead 
3. Garden of Gethsemane 
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بيش از نشان را نشود » پيامبران بني اسراييل«ميان او و  تفاوتهمساني و ناشايد ولي 
 ١آنابايسداستاني  يهاتيروا دامان مادرانمردم از وضعيت جوري بود كه اگر  داد.

ديدگاه پيروزمند  از هايونانيدريايي  يكنندهخستهو خطرناك  هايو سفر ٢گزنفون
 .شديمصورت انجام به هم شايد تمثيلي نيز ، آن روايت كردنديمگوش خودشان 

با جنبه مشترك تنها نكته قابل ارجاع » كتاب خوب« اگر چه درست به همين صورت
  است. هاانسانعمومي ميان همه 

مسيحي به طور بنيادي از توانايي هواداران آن براي بررسي  يطلباصالح
يك يان يهود يپيوند دهندهباستاني  يهاكتابتناقض تورات و انجيل برخاست. 

و ترشرو دارد كه زماني كه حالش سر  توزنهيكو خونخوار و  خداي كوته انديش
ر حالي كه جايش است شايد بسيار ترسناك تر باشد (ويژگي عالي ديكتاتورها). د

 بااميد  يهاروزنهي داراي اين دو هزار سال آخرم در چسبانده شده به ه يهاكتاب
ظاهري و بيشتر  تفاوتره دارد. اين به مهرباني، بخشش، بره و ميش و غي ييهااشاره

را تنها در  هر گونه اشاره به جهنم و عذاب ابدي، زيرا تا واقعي است صوري
 لهيقب. خداي موسا به قبايل ديگر، هم چنين ميابييممشاهدات گزارش شده از مسيح 

، ولي كنديمو طاعون و حتا نابودي  عامقتلبه تهديد  ناسزا گفتهمورد عالقه خودش 
به  گذاشته شد هاآنسنگ بر روي و  شدهسپردهبه خاك  شقربانيانكه  آن پس از

آنان و پيروز فرزندان كامياب نمودن لعنت اين كه را رها كرده مگر  هاآنطور كلي 
ارواحي كيفر و  هيچ سخني از انديشهما  ٣. تا زمان ظهور شاهسوار صلحبه ياد آورد را

يحيي تعميد دهنده، آشكار  يهاييسرااوهينخست با  .ميشنوينم مردگانآتي شكنجه 
 اعتنايبپذيرفته نگردد، فرد  فرزند خدا،سخنان آرام بدون چون و چرا گشت كه اگر 

آخوندهاي ساديسمي تا تنور براي  هانوشتهاين  در آتش جاودان خواهد سوخت.
. را شكل داده است آتشين اسالم يهايسخنرانو نقل مجلس فراهم كرده  هيزمكنون 

كه آرام در از او وجود دارد  عكسيو نگاره  كه - در هيچ زماني دكتر كينگ

                                                 
1. Anabasis                     کتاب هفت جلدی تاريخی که نويسنده آنان گزنفون آتنی است 
2. Xenophon                   پيش از ميالد) ٤٣٠-٣٥٤يونانی ( نگارخيتار  
3. Prince of Peace            عيسامسيح 
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حتا  - ديوانه چاقوي يك آدم  بابا سينه شكافته پزشكي  به راهچشم  يفروشكتاب
يا دشنام  زدهبيآسكساني كه به او كيفر و انتقام در اين جهان يا پس از آن  درباره
خودخواهي ددمنشانه و نامه اعمال آنان پيامدهاي  سخني نگفت تا بترسند كه داده

 ياگونهبه را خود  گفتارحتا از سوي ديگر را نگه خواهد داشت.  هاآنحماقت خود 
از ديدگاه انسان  كه وارد شدهبه شخص  مؤدبانهبسيار  يهااتهامكه  كرديم بيان

از اين رو هر چند مخالف  بود.شخص مورد اتهام دوستانه من نيز فراتر از شايستگي 
  او يك مسيحي بود.ولي  واقعيت جهان است

به هيچ رو از جايگاه وي هم چون يك سخنران بزرگ ديني  هانكتهاين 
كه او نيز پستانداري مانند بقيه فراتر از اين چيز ديگري نيست مگر اين ، كاهدينم

بوده و شايد در تز دكتراي خودش دزدي كرده و دلبستگي آشكاري به  هاانسان
از زن خودش بودند. وي آخرين شامگاه  كه بسيار جوان ترداشته مشروب و زناني 

ميگساري نموده كه من براي اين كار وي را  يگذرانخوشزندگي خودش را با 
 تأييدكمابيش ولي  كنديمكه البته مذهبيون را آشفته  (اين چيزها كنمينمسرزنش 

 نيست.) يك شخصيت اخالقي واال دستاوردهاي بزرگ اخالقي شرطشيپكه  كنديم
براي به عنوان مثالي  دكتر كينگ كه بيشتر اوقات چنين است، گونههمانولي اگر 

تا ، آن گاه بگذاريد دوداده ش گسترش در آزادي و تعاليدين  تأثير دادننشان 
  .آزمايش كنيم را تربزرگادعاهاي 

 ،سياه را هم چون نمونه ما بگيريد، بايد آمريكاييبه يادماندني اين داستان 
 نبوده، بلكه فرعونشدن به دست كسي مانند  ، اسيرگيبرد متوجه باشيم كه نخست
 غربي افريقا يهاكرانهدر يك سه گوش يا مثلث از  دولت و جامعه مسيحي نيچند
 يهاسالدر طول اروپايي  يهاتختيو پاساحلي شرق امريكاي شمالي  يهاكرانهتا 

ت عاين صنجهان مسيحيت در  يهانيد يهمه .راه انداخته بودند» بازرگاني«بسياري 
اعتراض برخاسته از  گونهچيهرا مقدس دانسته و براي زمان درازي بزرگ و مزخرف 

برده در مديترانه و شمال و تجارت بازرگاني  نيز . (در نقطه مقابلشدينمشنيده دين 
ار شم، امجدهيه.) در سده گرفتيمو انجام  دشدهييتأبه نام اسالم  افريقا، آشكارا
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در امريكا، همانند برخي از  ١كويكرهااندكي از مخالفان غسل تعميد و اعضاي فرقه 
 دند.نمو داريبردهفراخواني براي برانداختن آغاز به آزادانديشان مانند توماس پين، 

و ددمنش  داريبردهبيراه و گمراه شدن ارباب به وسيله باره در ،توماس جفرسون
دين باره بردگان چن از يكشبهرهو همين طور درباره شكنجه و  ديشيانديم شدن افراد

مي شوم، هر گاه به ياد دادگري خدا دلواپس سرزمينم  به راستي«نوشت و  دهيشياند
نيز هست: با  ربطيبو  خوديب بودناين جمله همان اندازه به يادماندني .» مي افتم
باشد، در درازمدت، چيزي براي بايد هم هم چنين دادگر خدا كه  يزدگشگفتفرض 

 هحالي كه چندين نسل در زير شالق و تازيانه زاده شد در بهر صورت، نگراني نيست.
تا زماني كه ترتيبي داد تا با اين موقعيت مدارا كرده  قادر متعال داز ميان رفتن و

از دست آن  خواستيمنيز كم سود شده و سرانجام امپراتوري انگليس  داريبرده
  رها شود.

گاهي نيز هر چند . شد داريبرده ياغال براي برانگيختنسيخي رويداد اين 
، سخنران ٢يزونويليام ليود گار هاآن نيتربرجسته، رديگيمريختي مسيحي به خود 

 يابرجستهبود. آقاي گاريزون با هر معياري مرد  ٣ليبراتورروزنامه  گذارانيبنبزرگ و 
بود، ولي شايد اين يك خوشبختي بوده كه همه پندهاي ديني وي در آغاز گوش داده 

خطرناك از اشعيا گذاشته كه  ياهيآآغازين خود را بر پايه  يهاگفتهاو  نشده است.
بستري براي هم چنين آيه (اين  »بيرون آييد و جدا شوييد« كه خوانديمرا  مؤمنان

از ديدگاه  است). در شمال ايرلند ۵پرسبيتري يهامتعصب بنيادگرا و ۴ايان پايزلي
بوده و بايد هر دو » پيماني با مرگ« متحدهاياالتو قانون اساسي  ۶گاريزون، اتحاد

فراخواني  يطلبهيتجزدر واقع يعني، او پيش از آن كه كنفدارسيون براي  نابود شود.
توماس پين را ديده و كمتر سخنران كرده و  يهانوشتهكه پيرتر شد او  كرد. (زماني

حق  يهابانيپشت، هم چنين يكي از نخستين داريبردهبيشتر يك موافق موثر الغاي 
                                                 
1. Quakers                                     دينی مسيحی یهافرقهيکی از  
2. William Lloyd Garri son     ) ١٨٠٥-١٨٧٩هوادار برجسته القای بردگی، امريکايی(  
3. Liberator 
4. Ian Paisley                                   ١٩٢٦يک سياستمدار ايرلندی (زاده(  
5. Presbyterianism                          مسيحی سده نخست ميالدی-های يهودیيکی از فرقه  
6. Constitutional Union Party          حزبی سياسی در امريکا 
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 جگرسوزو  دهندهتكان، نويسنده كتاب ١گالسابرده فراري، فردريك د راي زنان شد.)
مكاشفات دوري كرده و به جاي آنان مانند  ييهاكتاب يهاهيآ ازكه بود ، ٢اتوبيوگرافي

نويدهاي جهاني كه در اعالميه استقالل و قانون  متحدهاياالتخواستار گشت كه 
هوادار ه نيز به عنوان يك شيردل ك ٣جان براون .سازد برآوردهاساسي خودش آمده را 
 يهاسالدر  انجام داد.آغاز كرد، نيز كاري مانند داگالس  ۴سنگدل و نترس كلوين

ارتش در اردوگاه را ديگر  بلندآوازهپين و آزادانديشان  هانوشتهزندگي،  بعدي
خورشيدي  1155نو در » اعالميه«و يك  كرده يگردآورخود  سازدورانكوچك ولي 

اين كاري بسيار انقالبي تر و  نوشت. بازرگان بردهبه نمايندگي ميالدي)  1776(
براي  -همان گونه كه لينكلن پذيرفته- تر بوده و راه را انهيگراواقعدرخواستي بسيار 

 دوپهلو سخن گفتهدين  بارهداگالس در آماده ساخت. ۵اعالميه آزادي بردگان امريكا
حقيقت  بودند. داربردهمسيحيان بدترين اربابان  نيترنيمتدگفته كه  اتوبيوگرافيو در 

شمالي از جنوبي  يهاالتيازماني كه جدايي  در اين سخن است و خودآشكار و بديهي
جنوبي شعار التيني  يهاالتيااتحاديه خويش را نشان داده و اين حقيقت آغاز گشت 

كه لينكلن در دومين سخنراني  گونههمان را برگزيد.» خدا با ماست«يا » ۶دو وينديس«
دست كم در كارزار  يخودش بسيار دوپهلو گفته است، هر دو سو افتتاحيه
 يهاقولنقل، درست مانند اين كه هر دو سو به خود، اين ادعا را داشته يهايسخنران
  خو گرفته بودند. آسماني يهاكتاب بخشنانياطم و بلند

زمينه دودل بوده بودن در اين ادعاي صاحب اختيار براي لينكلن خودش 
 يهاكتاببه  ييهاارجاعدر يك مورد به طور خوبي گفته چنين  . در واقع،است

با كمبود  كوششي براي بودن در جبهه خداست.كمابيش ، چون استمقدس نادرست 
در  آزادي بردگان در گردهمايي مسيحيان اعالميه درنگبيزماني براي صدور 

بهر حال اين «كه  ديگويمو  ستدالل را دين ديدههر دو سو ا تأييدشيكاگو، لينكلن 
                                                 
1. Frederick Douglass              ١٨١٨-١٨٩۵( يیکايآمر - يیقايآفراصالح گر و فعال اجتماعی(  
2. Autobiography 
3. John Brown                         ١٨٠٠-١٨٥٩( يیکايآمر داربردهو مخالف  خواهیآزاد(  
4. Calvinist 
5. Emancipation Proclamation 
6. Deo Vindice 
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اين  »نبايد چشم براه يك انقالب سرراست باشم. انگارروزها، روز معجره ها نيست، و 
كوشش  يهمهبه سادگي سخن دوپهلويي بود، با وجود اين زماني كه سرانجام او 

 باقي مانده هادودلبه ان را صادر كند، گخويش را به كار گرفت تا اعالميه آزاد برد
را بر نيروهاي اتحاديه  هاآنخدا  چون -ين كندكه با خودش پيمان بسته كه چن گفت

كشته در خاك امريكا ثبت شد.  نيترشيبدر آن روز،  پيروز گرداند. ١تامدر آنتي
مقدس و روا يك جوري تا اين كشتار ترسناك را است كه لينكلن خواسته  ممكنپس 

با همان منطق تا زماني كه كسي  خوب باشد اياندازه تا شايداين كار  ساخته باشد.
! شد هابرده يآزادعقب افتادن مايه  يديگر صورتهمين كشتار به  نشان دهد،ديني 

سربازان نسبت به  يتربيشبا شور  شورشيسربازان متاسفانه «هم چنين لينكلن گفته، 
يكي از سربازان ما، كه به صورتي كه ؛ ياري خدا هستندما نيايش كرده و چشم براه 

يش نياهنگام ر آنان داخالص تر از نوميدكننده يكه هيچ چيز هاسير شده بود، گفت
كمي بخت و تام سربازان يونيفرم پوش خاكستري در آوردگاه انتياگر  .»استديده ن

خداوند به كه نكند  ديترسيمبايد  جمهوررييسشايد شانس بيشتري داشتند، آن گاه 
  پشت كرده است. داريبردهمبارزان ضد 

خداي خالصانه او خواندن  ديني خصوصي لينكلن آگاه نيستيم.ما از باورهاي 
نپيوسته و در روزهاي نخستين  دينيمتعال را دوست داشته، ولي هرگز به هيچ 

 ٢هردن ،دوست وي داشت.فراواني با روحانيت تضاد براي رياست جمهوري نامزدي 
و  شدهشناختهو ديگر آزادانديشان  ٣پين و ولوني يهاكتاببسيار دقيق  يخواننده
 كه در ميان دوستان خصوصي يكسره ناباور شناخته شده بود. بودهباورهايي داراي 
. بهر حال، اين هم درست نيست كه بگوييم او مسيحي بوده است. نيستبعيد چندان 

كشيده با گرايشي به رمدارك بسياري پشتيبان اين ديدگاه است كه او شك گرايي زج
 دربارهباشد، آن چه كه به طور دقيق  خواهديم. هر چه انگاري بوده است- خدا

كه پس از صدها  گفت اين است توانيم نديموضوع مهم در برانداختن بردگي از 

                                                 
1. Antietam 
2. Herndon 
3. Volney 
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 سودتا زماني كه  داريبردهو به عقب انداختن براندازي  بردگيسال و تحميل 
بخش ترتيبي داد تا سرانجام ، ي جنگي وحشتناك كشاندوس را بهكشور شخصي 

كه در ابتدا خودش  ييهايبدبخترا خنثي نمايد،  هابيآسو  هايبدبختكوچكي از 
  بوجود آورده بود.

كليساهاي جنوبي پس از  .نيز درست استباره دوران كينگ سخن درهمين 
و جدايي را مقدس تبعيض نژادي بازسازي به شيوه كهن خود برگشته، نهادهاي نوين 

حقوق پيشرفت دوم و گسترش مستعمره زدايي و  جنگ جهاني پستنها  دانستند.
به چنين فريادهايي باز در پاسخ  باز برخاست. داريبردهبشر بود كه فرياد برانداختن 

بر هم با نيرومندي فراوان (در خاك امريكا، در نيمه دوم سده بيستم) تاكيد گرديد 
ين حماقت ا نوح با هم آميخته شوند.متفاوت نبايد فرزندان اساس خواست خدا 

به من  ١كارتيمرحوم سناتور اوجين مك وحشيانه پيامدهاي واقعي در جهان داشت.
گفته  - تلويزيون  كنوني گرموعظهپدر  - ٢يكبار به سناتور پت ربرتسون گفت كه او

دوست «پاسخ شنيده بود، پشتيباني كند. چنين شهروندي كه از برخي حقوق متعادل 
واژه  .»نمي گذاردهاي آسماني كتابهاي آيه، ولي كمك كنمبه رنگين پوستان  مدار

اين  سفيد و مسيحي است.فرد يعني اين كه » ٣يجنوب«و بديهي سراسر خودآشكار 
، چون او درست آن چيزي است كه اهرم اخالقي را براي دكتر كينگ فراهم كرده

هرگز  يسنگگرانولي  .داديمبهتر از هر كسي ديگر، پند را  آمريكايي هاجلآسمان
همان  اگر خشكه مقدسي كه با آن آغاز كرده اين اندازه استوار نبود. ديبرازينمبه او 

از دوستان بسيار نزديك و همراهان كينگ  يداده، بسيار نشان ۴گونه كه تيلور برنش
براي چندين دهه بستر اجتماعي  كه سكوالر بوده يهاستياليسوسو  هاستيكموناز 

دالوراني مانند  داوطلبانهحقوق شهروندي را غني ساخته و به پرورش  يهاجنبش
تا يك استراتژي نافرماني دقيق اجتماعي گسترده را كمك كرده  ۵خانم رزا پاركس

                                                 
1. Eugene McCarthy 
2. Pat Robertson 
3. The South 
4. Taylor Branch 
5. Mrs. Rosa Parks 
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د كينگ به بر ض باالي منبرهااز به ويژه و هميشه » بيخدا«سامان داده و اين ياوران 
جناح » واكنش سياسي«همراهان كينگ اين هر آينه، يكي از پيامدهاي  كارگرفته شد.

- ماسون سياستدر زير  يراست سفيد مسيحي بود كه هنوز هم مانند نيروي پر زور
  .شتكنش دا ١ديكسون

كينگ  دكترهمنام  ميالدي) 1575خورشيدي ( 954در سال زماني كه 
كوبيد و با استواري اعالم  ٢خويش را با ميخ به در كليساي جامع ويتنربرگ نامهنييآ

ي براي هايوي معيار »من اين جا ايستاده و كار ديگر نمي توانم بكنم،«نمود، 
كه زندگي  و شجاعت اخالقي را اعالم نمود. ولي مارتين لوتر يشياندروشن

و جان بدر بردن  خطا رفته يصاعقهرس شديدي از ش را با تي خويپرهيزكارانه
و به طور رفت كه به فردي متعصب و با مسئوليت خود  جلوتا جايي  ،آغاز كرد

، كرده ناخوشايندي يهاسرزنشيهوديان را  و دگرگون گشتيك آزارگر شخصي به 
 تا خوانديفرامآلماني را  يهاشاهزادهو  كشيدهشياطين  دربارهدردناكي  يهاضجه

يادمان  يهاپلهبر روي زماني كه دكتر كينگ  را با لگد له كنند. زيچيبشورشيان 
با موقعيتي سازگار  به طور كاراآقاي لينكلن ايستاد و تاريخ را دگرگون ساخت، او نيز 

ي او همانند يك ول بر گردن او گذاشته شده و به او تحميل شده بود.شد كه 
انجام نامش را براي  تواندينم يكسچيههرگز پر مغز كنش كرده و  يگراانسان

او پيوند او به همين دليل بردباري كرده و ماترك  كار گيرد.ه ستمگري يا ددمنشي ب
نياز به هيچ نيروي  خود به آن تاكيد كرده است.دارد كه  يكمي با ايمان به الهيات

  نسان انگيزه ضد نژادپرستي بدهد.نيست تا به ا تفراطبيع
و ري وي دابرا اينمونهرا هم چون ماترك كينگ  خواهديمهر كسي كه  پس

 به پيامدهاي يهمهكار گيرد بايستي  درباره نقش دين در زندگي عمومي به قضاوت
ماترك و ميراث را بپذيرد. حتا نگاهي گذرا به سراسر اين وجود آمده به سبب اين 

گرايان و آزادانديشان و ندانم به ميدان آمدگان ينپيشينه نشان خواهد داد، نخست

                                                 
1. Mason-Dixon line        یهایکلنبوده که برای درگيری ميان  ١٧٦٣-٦٧ یهاسالانيمشده  یبردارنقشهمرزی 
  انگليسی و امريکايی
2. Wittenberg 
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شانس و بخت  خويش به ميدان آمدند. آخرين توانبا بوده كه  آمريكاييبيخدايان 
ديدگاه در فضاي نادادگر و به دليل  سكوالرآزادانديش يا كامل محكوم شدن 

بخت اين كه باورهاي ديني شخصي از سوي ديگر  بسيار باال است. عدالتيبي
به طور آماري بسيار  شدنيا نژادپرستي  داريبردهضد  يهاشهياند يهيرمايخم

باورهاي ديني شخصي به طور به وسيله  داريبرده تأييدولي شانس  كوچك است.
چرا پيروزي تا دريابيم كه  كنديمآماري بسيار باال بوده و اين واقعيت به ما كمك 

  به درازا كشيده است. هامدتيك انديشه دادگرانه ساده 
در آن هنوز تا جايي كه من از آن آگاهم امروزه هيچ كشوري نيست كه 

اين جستار پاسخ  باشد. قرآن پشت آن تأييدكه  آنمگر باشد وجود داشته  داريبرده
كه به توماس  آورديمرا به انديشه ما  ، از نخستين روزهاي انقالبيشكندندان

در  ١، پيكي به سفير تريپوليداربردهاين دو شخص  جفرسون و جان آدامز داده شد.
بربرش چه حقي براي خود و كه او و همدستان مقتدر  ندو پرسيد هلندن فرستاد

الطارق را گرفته و ملوانان و مسافران از تنگه جبلعبوري  هايكشتكه  كننديمفرض 
كه ميان  شوديم(امروزه برآورد  .رساننديمرا اسير كرده و به فروش  آمريكايي

بيش از يك ميليون و  )ميالدي 1780تا  1530خورشيدي ( 1159تا  909 يهاسال
.) اين گزارشي است كه كشته شدنددويست و پنجاه هزار اروپايي به همين شيوه 

  جفرسون به كنگره فرستاد:
  

شده و در  يادگذاريبنسخ داده كه اين قانون بدست انبيا اسفير به ما پ
اگر به پيامبرشان گوش ندهند، گناهكار  ر ملتيكه هقرآن نيز نوشته شده 

جنگ راه انداخته و  هاآنمسلمانان است تا بر ضد و اين حق و وظيفه  بوده
به صورت  گرفته واسير  بتوانندهر چه را بتوانند بگيرند و هر كسي را 

  برده درآورند.
  

                                                 
1. Tripoli 
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سفير عبدالرحمان سپس از بهاي بايسته براي آزادي اسيران، بهاي حفاظت 
خودش در اين  ونيكمسق از حبرابري اهميت با و دست آخر ولي  براي آدم دزدي
شتاب راز ساخته دست انسان بودن  با. (باز هم دوباره دين ديگويماقدامات سخن 

ر درباره قرآن به سفي يگفتهكه روشن است،  گونههمان .)سازديمخودش را آشكار 
در مدينه با جزييات كمابيش  شدهيوح )هشتمانفال (طور كامل درست است. سوره 

» عذاب آتش«جنگ و زندگي جاودان پس از مرگ  ييفراواني درباره روا بودن برپا
اين  .است كساني كه ايمان آوردهبدست  شدگانكشته به راهكه چشم  ديگويمسخن 

ن را براي آدوباره پس از دويست سال صدام حسين است كه  ياسورهدرست همان 
  و خلع يد مردم كردستان به كار گرفت. يكشتار همگانروا نشان دادن 

  
 قالل هندوستان از زير قوانين استعمارياست -تاريخي يك دوره بزرگ ديگر

به تصوير كشيده پيوندي ميان باورهاي ديني و پيامدهاي اخالقي  شاملهميشه  -
واقعي اين رويداد نيز بيشتر نشان  روايت ،مانند نبرد دالورانه دكتر كينگ .شوديم

  .رويدادي متضادي است يدهنده
جنگ جهاني نخست و به  درپس از تحليل رفتن خطرناك امپراتوري انگليس 

 ميالدي) 1919خورشيدي ( 1298معترضان هندي در  زشتويژه پس از كشتار 
روشن گشت كه فرمانروايي  قارهشبه، حتا براي كنترل كنندگان وقت ١شهر امريتسار

» اگر«ديگر  لندن به زودي به پايان رسيده و زمان درازي به درازا نخواهد كشيد.
 پيكاريد نيابه شمار  موردياگر اين  مهم بود.» كي«موضوع پر ارزشي نبود بلكه 

مهانداس بدينسان  نافرماني اجتماعي هيچ شانس و بختي نداشت. زيآمصلح
ناميده » ماهاتما« گاهي براي احترام به عنوان يك بزرگ هندو (كه ٢يكارامچاند گاند

به  ييآبرويبگ و ننرو هيچ به  انجام داد. ياسادهكمابيش كار از يك جنبه ) شوديم
كه ميراث وي را به جاي  هولي اين درست عقيده استوار ديني وي بود ،ديآينمشمار 

بايد  موضوع به طور كوتاه اين. براي اشاره به سازديممقدس ساختن كمي شك دار 
                                                 
1. Amritsar 
2. Mohandas K. Gandhi 
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 يجامعهيي و روستاو مسلط زندگي چيره هندوستان به  خواستيم: او گفته شود
را با مسلمانان بسيار سخت تر  ت، تقسيم نيرومندي و قدربازگردد» معنوي«ابتدايي 

به طور كامل و سراسر رياكارانه آماده  دانستيمكرده و زماني كه فرصت را مناسب 
  به كارگيري خشونت بود.

: آيا پرسشي بدون پاسخ ماندهدف كلي استقالل هندوستان همبستگي در 
در همان كشور سر برآورد، با همان مرزها و دوباره  توانستيمپيشين دولت انگليسي 

از  زمختبه اين پرسش يك فرقه  تماميت ارضي و هنوز هم هندوستان ناميده شود؟
به عنوان يك  هاآنداري انگليسي در زير سايه زمام »نه.«مسلمانان پاسخ دادند، 

و بوده  -اگر نخواهيم بگوييم امتياز-برخي حقوق  از مندبهرهاقليت بسيار بزرگ، 
بزرگ  ياقليت تبديل شدن بهو براي  در اين راهرا  اين به اصطالح حقوق خواستندينم

اصلي  بدنهكه  آشكاراين حقيقت  .هزينه كننددر زير پرچم كشوري با اكثريت هندو 
را بسيار  و توافق را هندوها ساخته سازگاري -١حزب كنگره -نيروي اصلي استقالل

كه بهر حال مسلمانان  كنميمگفت و در واقع من ادعا  توانيم .ساختيمدشوار 
سخنان گاندي از ولي  در اين مورد داشتند. ويرانگري نقشو ناراضي سرسخت 

نگهداري  و يافرقه يهانييآ صرفدرازي كه وي رياكارانه  يهاساعتهندويسم و 
وظيفه قانع ساختن مسلمانان عادي براي ترك ، كرديمخويش  از چرخ نخ ريسي

  بسيار آسان تر نمود.نيز را  »مسلم ليگ« طلبانييجداكنگره و پيوستن به 
 -شوديمكه هنوز هم چون نمادي بر روي پرچم هندوستان ديده  -اين چرخ

و  ديگزيبرم گانديپوششي كه  نشانه گاندي براي رد نوين گرايي و مدرنيته بود.
و عصايي كه داشت همه ساخته خودش بود و دشمني خويش را  ديپوشيمسندلي كه 

گاندي درباره روستاهاي هندوستان  .كردينمپنهان و فناوري  يماشينزندگي با 
و محصوالت  يجانور دوران طالييهنگ ضرب آ هاآندر سخنان فراوان گفته كه 

به اجرا گذاشته اگر سخنان وي  .ستهاانسانشيوه زندگي  يكنندهكشاورزي تعيين 
و به  هتا مرگ گرسنگي كشيدهيچ خيال و نابخردانه انسان بدون  هاونيليم شده بود

                                                 
1. the Congress Party 
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 ناميده تا »مقدس«با دورانديشي آن را (كه روحانيون  دادنديمپرستش گاو ادامه 
تنها دارايي خويش را در زمان خشكسالي و قحطي كشته  توانندن زيچيبو مردم نادان 
از سيستم غيرانساني كاست هندو شايسته احترام گاندي  باري انتقادهاي و بخورند).

محكوم به محروميت از حقوق اجتماعي  هاانسانكه به وسيله آن طبقات پايين  است
از بردگي  ترانهيوحشو  ترخودكامهحتا بسيار  از برخي جهاتو خواري شده بودن كه 

و سكوالر  ،گرايمل يرهبربه  رانياز  نيترشيببود. ولي همان زماني كه هندوستان به 
دشواري پيچيده اين درك  مرتاض و مرشد گيرش آمد. كي داشتنوين گرا 

خويش را نشان داد، زماني كه ميالدي)  1941خورشيدي ( 1320ناخوشايند در 
 د.رسيهندوستان  يهادروازهارتش امپراتوري ژاپن برمه و مااليا را گرفته و نزديك 

اين  است،(دولت)  ١با اين گمان كه آن به معناي پايان راج(به طور نادرست) گاندي 
خروج از «به  هايسيانگلدم را براي بايكوت فرآيند سياسي و فرياد مشهور فراخواني 

سپرده كه » ٢آنارشيبه خدا يا «بايد آن را  هاآنبرگزيد. وي افزود كه » هندوستان
كساني كه از  توانستميمدوست دارم هر دو بسيار هم معني بود.  شرايطدر اين 

احترام  يشناسفهيوظبراي پافشاري بر صلح دوستي يا  به گاندي لوحانهساده
ژاپني  يهاستياليامپر بيشتري نداشت تا بگذارد رزشيا آيابپرسم كه  گذارنديم

  جنگ او را ادامه دهند.
 عقب نشستن از گفتگوها در كنگرهگاندي/ يهاميتصماز پيامدهاي بد  يكي

 ييهاالتيادر » نماند« برايمسلم ليگ  هوادارانبراي  مايه به وجود آمدن فرصتي
هنگام  در هاآن يزنچانهموقعيت سبب بهتر ساختن و بدينسان  هشدكنترل  زير

استقالل  بر هاآنپافشاري  .ديفرارسدر زمان كوتاهي پس از آن شد كه استقالل 
پنجاب و شرق بريده شدن غرب با و  به خود گرفتهجداشدگي و قطع شكل و ريخت 

بر تا كنون  از اينگشت. پيامدهاي زشتي  مقاومتبنگال از بدنه كشور مادر غيرقابل 
 1971( 1350سال مسلمانان از مسلمانان بنگالدش در  كشتار مانندمانده،  جا

                                                 
1. Raj 
2. Anarchy 
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و درگيري در كشمير  هندوي طلبخشونت يگرايملپا گرفتن يك حزب  ميالدي)
  است. ياهسته -جنگ گرمايي براي يازهيانگكه هنوز هم احتمال 

 و ١كه از سوي نهرو سكوالراز ديدگاه  ي، با ريختبودههميشه راه ديگري 
اتحاد براي پس از جنگ  درنگبياستقالل به  هايسيانگلكه با نويد  ٢اچريراجاگوپال

 .معامله كرده بودانگليس از سوي هندوستان و هم ي هم از سوبر ضد فاشيسم  كلي
بد  ينهيهزحتا با بلكه نهرو بوده كه كشورش را  در اين رويداد اين گاندي نبود

، يك انجمن برادري استوار ميان هادههبراي  .تقسيم شدن به سوي استقالل برد
داشته  در مورد آزادي هندوستانطرحي  انگليسي و هندي هايچپدست سكوالرها و 

 نيازي براي يك شخصيت گاهچيه. آزادي هندوستان شد يمشاجره يبرندهو 
آن تحميل كرده و هم آن را به  روندبر نبوده تا فراخود خويش را  مذهبي زيستدانش
چنين پيش فرضي كامل انداخته و هم از ريخت بيندازد. سراسر اين روند بدون  ريتأخ

با دانايي و  بوده تالوتر كينگ  نيمارتزنده بودن  ي هر روزه شخصيوزآر .گشت
آرزو » ماهاتما« دربارهنيز شايد فردي . گرفتيمرا  حضورش دست سياست امريكا

 بسندهكه چون به اندازه  ديديمرا زده  ييهابيآسو  بودزنده  كاشكه داشته باشد 
تسكين مرگش از  لي(و فرقه متعصب هندو كشته شدفداكار نبود از سوي عضوي از 

برنامه چرخ ريسندگي مسخره خودش را  كنيم چون آن اندازه زنده نماند تا ميدايپ
  به كار اندازد).

  
  

يا دين كمك كرده كه  ساخته،را بهتر  اين استدالل كه باورهاي ديني مردم
كشيده  شپيگرايش به است كه مردم زماني  ييهااستدالل، از آن جامعه متمدن شود
، بسيار نديگويمدر واقع . ديگ خورده استكفگيرشان به ته كه شدن آن دارند 

) يا زاده شدن از مادري باكره، يا حتا يهاگفتهخوب از پافشاري بر آيات خروج (
. ولي مردم ميداريبرمه به اورشليم دست كاز م» پرواز شبانه«رستاخيز و قيامت، يا 

                                                 
1. Nehru 
2. Rajagopalachari 
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آيا خود را براي هر كنشي خودخواهانه و  ؟كردبدون ايمان چه خواهند 
 ١چزترتن گيلبرت كيثكه  گونههمانآيا  غيرخودخواهانه مجاز نخواهند دانست؟

 نبوده مانيايب هاآناگر مردم به خدا باور نداشته باشند  بيان كردهيكبار بسيار خوب 
  بلكه به هر چيزي باور دارند؟

نخستين چيزي كه بايد گفته شود اين است كه رفتارهاي پرهيزگارانه از سوي 
درباره حقيقت  - نيزهر آينه حتا استداللي - كساني كه ايمان آورده به هيچ رو مدركي 

من به زاده اگر شايد بايد گفت  استدالل تنها از راه اين .ديآينمبه شمار  هاآنباور 
انجام  تركوكارانهين يهاكنش باور داشته باشمبودا از بريدگي پهلوي مادرش شدن 

انگيزه نيكوكاري مرا به جاي دل نازكي به چيزي باز هم  توانديماين آيا ولي  م.هد
يك زماني گويم اگر ب خواهمينم از سوي ديگرسازد؟ وابسته و مربوط ديگري 

دستگير پيروان ساده در معبد خودش  نذرهايروحاني بودايي را در حال دزديدن 
كه چه اندازه  ميكنيمهر بار نيز فراموش  هم چند .شوديم اعتباريب، دين بودايي كنم
 هاونيليمو از ميان رفته  ميان هزاران دينهست. از  هادادروياين  شامديپل احتما
دوانده و باليده ي ريشه تصادفباشد يكي از به طور  توانستهيمكه بالقوه ديني گونه 

 يهاليدلبه ريخت مسيحي درآمده كه سرانجام به  تيهودياز با جهش  شده است.
 –سياسي از سوي امپراتور كنستانتين پذيرفته شده و به صورت ديني رسمي درآمده

به و گرفته ريختي سامانمند  آشفتهمتناقض و بسيار  يهاكتاببا وجود  -سرانجام
سلطه جوي بسيار  بينيجهانگفت كه  توانيمدر رابطه با اسالم،  .تحميل شدمردم 

به سپس پذيرفته شده  پيروزحاكم  يهاخانداناز سوي  بوده كه يكامياب و موفق
ن ترويج داده شده است. يك زميكره نوبه خود بسامان و پياده شده و هم چون قانون 

و ديگر ما در  –تام در آنتيمانند وضعيت لينكلن –ديگر  گروهيا دو پيروزي نظامي 
نبوديم آن هم دعواهايي مربوط غرب گروگان دعواهاي روستايي يهوديه و عربستان 

همگي دين ديگري ممكن بود  .استجدي رويدادهاي تاريخي ثبت پيش از اين به 
به طور كامل درست يا خواه  -شايد هندو يا آزتك يا كنفوسيوس –باشيم داشته 

                                                 
1. G. K. Chesterton    ) ١٨٧٤-١٩٣٦نويسنده انگليسی(  
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كودكان ناهمساني و تفاوت اين بايد به با وجود در هر صورت بايد گفت  ليونادرست 
به سخن ديگر، باور به يك خدا راهي براي  ميان درست و نادرست را ياد بدهيم.

به  ديندر حالي كه رد  .است باور به هر چيزيرضايت و خواست براي نشان دادن 
  نيست. زيچچيهباور به  تأييد هيچ رو

زبان،  يبرجستهنويسنده  ١آير آلفرد ژول پرفسورمرحوم فتگوي گيك بار 
جلسه . رئيس كردميمنام تماشا  ٣نامي را با اسقفي باتلر يگراانسانو  ٢حقيقت و منطق

گفتمان به آرامي ادامه داشت تا زماني كه اسقف شنيد كه  فيلسوف بود. ۴ن مگيبريا
هيچ مدرك و گواهي براي بودن هيچ خدايي نديده و اسقف به ميان  ديگويمآير 

توانم ببينم چرا شما يك زندگي نميهم پس من «سخن پرفسور دويده و گفت، 
  »غيراخالقي لگام گسيخته ندارد.

رفتار  فسور، در ميان دوستانش،نامي خودماني پرو» ،۵فردي«در اين هنگام 
كنم بايد بگويم كه گمان مي«فرهيخته متمدنانه خويش را رها كرده و فرياد كشيد، 

(نام خودماني پروفسور آير) فردي  گمانبيخوب  .»مي زنيد يبد يهكناو گوشه كه 
 كه را زير پا گذاشتهجنسي  يهارسمدر رابطه با راه و  رابيشتر دستورات ده فرمان 

در امور جنسي  هاجنبهاو از برخي  .از صحراي سينا آمده است مبهميبه صورت 
شايسته، پدري ن يك آموزگار ولي پرفسور هم چني سرآمد بسياري بود.منصفانه 
و انساني بود كه بيشتر زمان فراغتش را براي حقوق بشر و آزادي سخن كار مهربان 

 يدارخندهتفسير بايد  گمانبي بداندغيراخالقي را اگر كسي زندگي پرفسور  .كرديم
  از حقيقت داشته باشد.

تا اين نكته را  انددهيكوشن گوناگو يهاوهيشاز ميان بسيار از نويسندگاني كه با 
و باالترين كوشش را دين اسقف باتلر  كه هم نميگزيبرمرا  ۶فلن وايساده سازند، او

ديدار . در كتاب خودش سخن بگويدلطف الهي  ازتا  هدر داستان خودش به كار گرفت
                                                 
1. A. J. Ayer 
2. Language, Truth and Logic 
3. Bishop Butler 
4. Bryan Magee 
5. Freddie 
6. Evelyn Waugh       ١٩٠٣-١٩۶۶نويس انگليسی ( نامهیزندگو  سندهينو(  
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دو قهرمان  ديدگاه بسيار موشكافانه را نشان داده است. واف، ١بريدزهددوباره از 
، ٣و چارلز ريدرانواده كهن كاتوليك يك خ خوارراثيم ٢داستان، سباستين فاليت

 يهمهكه  پندارديم. پدر فيليس كنديمديدار  هاآنبا  ۴پدر فيليپسكه هستند 
ند. زماني كه به اشتباه خودش باشكريكت ي بازي سخت دلبستهبايد مردان جوان 

ي از سر با بيان امتا جايي كه من در مذهب ديده« ، به چارلز نگاه كردهبرديمپي 
قرار مي  اين جهان اتخطردر معرض ش را يكساني كه خو بي غل و غشو شگفتي 
  .»داشته باشند گوناگون آنهاي تسلي نمي بايستي چشم داشت سود چندان از دهند

پس باز هم پرسش اسقف باتلر را به دقت وارسي كنم. آيا وي در واقع، با 
رها گردد،  هاآموزهبند  ازرا  خودشكه اگر  ديگوينمآير  ورسپرفزبان ساده خويش به 

؟ به طور طبيعي كسي چنين برخواهد گزيدرا » غيراخالقي گسيختهيك زندگي لگام «
اين حدس  تأييدبراي پشتيباني و و مدارك تجربي فراواني  هاگواهولي ندارد.  خواستي

، به راستي روديمبد به سوي روحاني يك . زماني كه سازديمو انگاشت را نيرومند 
كه گناهكاران متوسط را بدحال  زنديمبسيار بد شده و دست به انجام گناهاني 

 موردواقعي  يهاآموزهبه  هاآنوابسته دانستن ه جاي بشايد كسي بخواهد  .كنديم
 يهاآموزهيكي از خوب جنسي اندازد، ولي  يهاغدغنخودداري و ترويج به گردن 

چنين پيوندي قابل پس مسائل جنسي است . . . .  يهاغدغنهمين نيز ترويج مورد 
عاميانه تكراري است كه اعضاي فرودست معابد از  يهافهيلطمانند و  بودهگريز ن

  .اندگفته پيوستهزمان آغاز دين 
تر از بسيار ننگين يروانهيمبه پرهيزكاري و و حمله با يورش زندگي خود واف 

و در  در زندگي كمتر شادي داشته) وافگويا و مقايسه تنها در سنجش كه (بوده آير 
كه چگونه رفتار خصوصي خود را با  شدهيماز او پرسيده  هازمانپيامد آن بيشتر 

گشت: و مشهور . پاسخ وي بسيار بلندآوازه سازديمباورهاي عمومي خويش سازگار 
بد  توانستيمچه اندازه  نبوداو از دوستانش خواست تا تصور كنند كه اگر كاتوليك 
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، شايد اين خواسته بتواند هم چون آدم و حوا براي باورمنداني به گناه نخستين باشد.
به  وافعوض كردن ميز بازي كمك كند ولي هر گونه آزمايشي از زندگي واقعي 

 .ستاز دين اوبرخاسته وي در  عنصر بدنهاد نيتربزرگكه  دهديمنشان طور دقيق 
در عالم زناشويي باشيد: او يكبار  هاانتيخو  هايمستگيز فراواني غم ان خيالبي

 گفتفرستاده و به آن خانم ازدواج كرده  دوبارهمطلقه و دوست تلگرامي براي يك 
به  يك تف ديگرو  جلجتا را افزون ساختهو غريبي تنهايي  توانديم كه شب زفاف

وار ديوانهو يورش  فاشيست در اسپانيا و كرواسي يهاجنبش . او ازاستمسيح  چهره
 1323چون پشتيباني واتيكان را داشتند و در  كرديمموسوليني به اتيوپي، پشتيباني 

نوشت كه امروزه تنها رايش سوم ميان اروپا و بربريت ميالدي)  1944خورشيدي (
او  ينيديبنويسندگان من نه در اثر  نيترمحبوباز يكي از  هايزشتاين  ايستاده است.

نيكوكاري و  يهيچ شكي نيست كه در خلوت گاه بلكه برخاسته از دين اوست.
 .بدون هيچ ديني انجام شوداز سوي كساني  توانديم هاكنشپشيماني داشته ولي اين 

را در نگر بگيريم، كلنل بزرگ رابرت  متحدهاياالتاگر بخواهيم همين كشور، 
ميالدي) حامي پيشگام  1899خورشيدي ( 1278كه تا زمان مرگش در  ١اينگرسول

 يرا ديوانه ساخته بود زيرا مردي با دهش و سخاوترقباي خويش  ناباوري ملي بوده و
كه و داراي همه چيزهايي بود  بسيار، پدر و شوهري وفادار و مهربان، افسري شيردل

يك انسان  داراي همه ويژگي هاي«قابل بخشش  ييگوگزافهبا  ٢توماس اديسون
  خوانده بود. »كامل

زشت آميز و تهديد يهاتلفنبا ، واشنگتنن روز گذشته در چندي در گذر
از تبليغات براي عدم پشتيباني خانواده مرا  تهديد كردهمسلمانان بمباران شدم كه 

. ولي زماني كيفر خواهند داد دمكراتو خشن بر ضد دانمارك  زيانگنفرتدروغين و 
كسي جا كه همسر من به طور تصادفي مبلغ بسياري پول نقد را در صندلي عقب تا

از كار شدن  كاريبو بسيار و هزينه فراوان  دردسربا گذاشت، راننده سوداني تاكسي 
 نخوردهو همه راه تا خانه من آمد تا پول را دست  بودهين پول از چه كسي ا دريافته

                                                 
1. Colonel Robert Ingersoll 
2. Thomas Edison 
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كردم و پيشنهاد ده درصد پول را به  ياادبانهيبزماني كه من اشتباه  به ما برساند.
هيچ پاداشي  داشتچشموي دادم، به تندي ولي به طور كامل روشن ساخت كه او 

يك شخص بر كدام يك از اين دو نسخه دين  ندارد. اشياسالمبراي انجام وظيفه 
  تكيه زند؟ توانديم

است. من  يريگميتصمسرانجام غيرقابل  هاجنبهاين پرسش از برخي سيما و 
درست همان طوري  دادهترجيح را  وافايولين  يهانوشتهاز  ياقفسهخودم داشتن 
 يهايرتيبدسو  عذاب روحيبدون  تواندينم يكسچيهكه  رميپذيمكه دارم و 

اگر همه مسلمانان مانند مردي  از سوي ديگر را داشته باشد. او يهاكتاب ،نويسنده
ي فدا نمود كار درست انجامق خودش را براي كه بيش از يك هفته حقوبودند 

اگر  ترسناك قرآن باشم. يهافرمان خيالبيسراسر به طور كامل و  توانستميم
زير كمرم جستجو كنم، كردار نيك خوب و  يهانمونهيافتن خودم را براي سرگذشت 

. يك بار در سارايوو با ترس و لرز، جليقه ضدگلوله خودم شودينمخرد  ميهادهيگزبار 
دادم و به همراهان كمك كردم  قرض ديترسيمرا بيرون آورده و به زني كه بيشتر 

در آن هنگام من حس  انند (من تنها بيخداي در سنگر نبودم).تا زن را به پناهگاه برس
 يهاآدم خانم انجام دهم. براي آن توانميمكاري است كه  نيترشيبكردم اين تنها و 

هم يك ولي خوب اين  هخمپاره و تك تيرانداز، از مسيحيان صرب بود كنندهكيشل
  بود.مسيحي زن 

من در  ١در شمال اوگاندا ميالدي) 2005( 1384 در روزهاي پاياني سال
كه  ٢اچولي مردم سرزمينبودم نشسته كودكان  داريبردهو  ييرباآدمكانون اردوگاه 

از پسران كوچك  يشماريب. شمار كننديمزندگي  ٣نيلدر سوي شمالي رودخانه 
به طور اندوه  هاآنداستان  گرداگرد من بودند. (و چند تا دختر بچه) زبانيبو  حاليب

كودكان در سنين ميان هشت تا سيزده سالگي در راه آموزشگاه و يا  باري يكسان بود.
دزديده نيز در اصل  هاآندزديده شده كه خود  ياحساسيب انينظامشبهخانه بدست 

                                                 
1. Uganda 
2. Acholi 
3. Nile 
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براي عضويت در اين نيروها با يك ، اين كودكان به كوره دهات با يورش بودند. شده
احساس شريك  و »گناه«براي داشتن حس . يا شدنديم» راه انداخته«يا دو روش 

طوالني و ، يا بايد به تازيانه خوردني بودن ناچار به همكاري در قتلي شده جرم
مردم آچولي  . (يك از بزرگاننهادنديمگردن  تا سيصد ضربه شالقگاهي ، وحشيانه

دانند چگونه با كودكاني كه سنگدلي را حس كرده باشند، به خوبي مي«، گفتيم
اين سپاه دست كه از  ييهابتيمص »)هاي ديگر با سنگدلي برخورد كنند.انسان
بر سر مردم آمده، كمابيش فراتر از سنجش  شدهدگرگون ١كه به خونخواران زدهفلك

 يرا با خاك يكسان ساخته، مردم بسياري را فرار ي بسيارياست. اين سپاه روستاها
نشانه حالت ويژه و (در  انجام داده، جنايت زشتي مانند شكم دريدن و قطع عضو داده
نيرومند از عمل متقابل براي آچلي مردم آن كه  ادامه داده تا هابچه) به دزديدن شر

  .كشته يا زخمي سازند هاآن را» خودشان«مردم يكي از  امبادپرهيز شدن 
آن و رهبر  ) بودهLRA» (٢خداوند سپاه مقاومت« ينظامشبهنام اين سپاه 

بر ناحيه  خواستيمكليسا كه  نپيشيو  هآتشدوخادم ، ٣نيبه نام جوزف كمردي 
 يهانييآده فرمان موسا اداره شود. جوزف با آب و روغن غسل تعميد كرده،  اساس

و پيروان خويش را از نمردن مطمئن  انجام دادهپاك شدن براي  و پر زحمتخشني 
مداح متعصب مسيحي بود. هر آينه اين كانون اردوگاه پيش از اين يك . او سازديم

. شديمز سوي يك سازمان بنيادگراي مسيحي اداره كه من در آن نشسته بودم نيز ا
) را ديده LRAو كارهاي سپاه مقاومت خداوند (كوره دهات به  بودم،بيرون نيز رفته 

، هم سخن شدم. از او را ساخته، خسته شده هايخراببس  بودم، با مردي كه از
اداره سكوالر يا  هرايمان واقعي دارند؟  هاآنكدام يك از  دانديمپرسيدم كه از كجا 

اعضاي مصنوعي، فراهم كردن  كار گذاشتن - او را انجام دهد كار توانستيم ايالتي
جوزف كني باشي بايد ايمان واقعي داشته اين كه ولي براي  -»مشاوره«پناهگاه و 

  باشي.

                                                 
1. Zombies  
2. Lord's Resistance Army 
3. Joseph Kony 
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بخشي از  درستنگذشت. گفت، پرسش من  از سربا شگفتي ديدم كه مرد 
كه با به  دستهخانواده آخوندي مسيحي او است. اين هم  نهيزمشيپكني از  مرجعيت

توان معجزه باور به  همراهان، مردم آمادهبه  ١كار گرفتن روح جهان و نويد ضدمرگي
هم هنوز كساني كه از دست او فرار كرده حتا برخي از  .كننديمپيدا كني را  كردن
كاري كه يك  يهمه .انددهيدرا از او  زيانگشگفتكه كارهاي  خورنديمسوگند گاهي 

دگرساني از مسيحيت  يچهرهو نشان دادن  انجام دهد كوشش توانديمغ ديني مبل
  است.

سخنان پدافندها و دفاع براي راستگويي اين مرد بر من كارگر شد. شايد 
مسيحيت » صراط مستقيم«داشته باشد. جوزف كني آشكار از  توانستيمهم  يديگر

وي از مسلمانان بدگمان  افزارجنگمالي و  كنندهنيتأم كهدور بود. براي اين بسيار 
، دولت گرفتنديمكار رژيم سودان بوده و او براي به دردسر انداختن دولت اوگاندا به 

. كني براي كرديمشورشي در سودان پشتيباني  يهاگروهاوگاندا نيز به جاي آن از 
خوردن و نگهداري اعالم كرد ، در يك مرحله هابانيپشته اين ظاهري ب يخدمتخوش

آن را  توانيم باشد،شده نمقدس يهودي خشكهاگر يك است كه  ناپسندخوك 
اين قاتالن سوداني، به نوبه خود نه تنها بر ضد  بازپرداختي به روسا خودش دانست.

ان بر ضد مسلمانان غيرعرب است مسيحيان و جاندارگرايان در جنوب سودان، بلكه
اوتي ميان . شايد اسالم به طور رسمي تفبه راه انداختند ديدش ينيز جنگ ٢روفدر

 هاآننگذارد، ولي جنگجويان درفور مسلمانان عرب و قرباني  هاملتنژادها و 
در اين سكوي وحشت عمومي، سپاه مقاومت خداوند تنها هستند.  آفريقاييمسلمانان 

  خمرهاي سرخ مسيحيت، بيشتر نيست. يهازانيپارتاز يك نمايش فرعي 
ميالدي)  1992( 1371كه در  ديد ٣روآندادر  توانيمرا نمونه بهتر يك 

و ساديسم را به جهان نشان داد. اين مستعمره پيشين  يكشنسلاز  ياتازهمعناي 
به  هاييروآندادرصد  65داشتن ايمان كشور افريقا بوده و با  نيتريحيمسبلژيك 

                                                 
1. Death-proof 
2. Darfur province 
3 . Rwanda 
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 وجود باالترين درصد كليسا بهپروتستان، براي  يهافرقهدرصد به  16كاتوليك و 
 1371از يك حلقه رقص مرگ در » ١سرانه«. واژه بالديمجمعيت به خويش  يسرانه

 انينظامشبهاز دولت و كليسا  يزماني كه با سينگال ،شدهبرگرفتهميالدي)  1992(
از انداخته و همه را  ٣سيتوت، خويش را روي همسايه، مردم »٢هوتو پاور« نژادپرست

  كشتار كردند. دم 
نسخه براي خونريزي نبود بلكه بازگويي  رسيده از نياكان تنشياين يك 

هشدار آغازين  در حال آماده شدن بود. پيشچند از راهكار نهايي بود كه  آفريقايي
نام  افراطي كاتوليكي با ييگراآرمانداده شد زماني كه ميالدي)  1987( 1366در 

آغاز به خودستايي براي شنيدن آواها و ديدن توهم  ۴فريب آميز ليتل پبلو  دوستانه
اين آواها و  است. ۵مريمحضرت سوي از ويرها صاين نواها و ت گفتيمو  هكرد
ترسناك بوده و نه تنها كشتارهاي بزرگ  ياكنندهنگرانكه گفتيم، به طور  يهاتوهم

بلكه  -مانند اين كه تاوان براي گذشته باشند - كرده  ينيبشيپو مكاشفات را 
 بينيپيشنيز ميالدي)  1992( 1371مسيح را در يكشنبه عيد پاك برگشت عيسا

به نام  ييهاتپه پديدار شدن شبح مريم در بااليكليساي كاتوليك  .كردنديم
آگاتا  روآندا جمهوررييس. زن نمود تأييدآن را بررسي كرده و  را ۶هوبهكي

در  ٨شده و رابطه نزديكي با اسقف كيگالي هاتوهماين  يفتهيش، به ويژه ٧هابيارمانا
هم چنين يك  ٩مونسينور ويسنت نسنگيوامابرقرار ساخت. اين اسقف،  روآنداپايتخت 

هابيارمانا، جنبش انقالبي ملي  جمهوررييسحكومتي  واحدعضو مركزي حزب 
 دولتي يهاسازمانبود. اين حزب، همراه با ديگر  ،)NRMDدي (امآران اي ١٠پيشرفت

فعاالن مسيحي بودنش اثبات نشده و » روسپي«گردآوري هر زني كه  يفتهيشبسيار 
                                                 
1. Per head 
2. Hutu Power 
3. Tutsi 
4. Little Pebbles 
5. Virgin Mary 
6. Kibeho 
7. Agathe Habyarimana 
8. Kigali 
9. Monsignor Vincent Nsengiyumva 
10. National Revolutionary Movement for Development 
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با گذشت  .كردنديموسايل جلوگيري  شويق به ويران كردن هر فروشگاه فروشترا 
-» هاسوسك«به حقيقت خواهد پيوست و  گوييپيشزمان، همه جا پخش شد كه 

  خواهد رسيد. ي خودبه زودي به سزا -١سياقليت توتيعني 
 يواقعطور به  هاگوييپيشآتش  ميالدي) 1994( 1373زماني كه در سال 

، بسياري از كشتار از پيش طرح و جهت داده شده آغاز گشت و گشتهروشن 
 به كليساتا  بكوشندتا  ي دگرانديش آن اندازه دانا نبودهترسيده و هوتوهاها سيتوت
و دولت  نظاميانشبهمرگ  يهاجوخه، يا ٢وي. اين كار را براي انتراهمنده شوندپناه

 توانستنديمرا يافته و  هاسيتوتكجا  دانستنديم چون تر ساختهبسيار آسانكار را 
براي همين دهند. (ميرا نشان  هاآنها حساب كنند كه جايگاه بر روحانيون و راهبه
مقدس بوده و هم  يهانيزمكه تصويربرداري شد در  يجمعدستهبسياري از گورهاي 

چندين روحاني و  روآندا يكشنسلچنين دليلي براي اين است كه چرا در دادگاه 
، ٣ ونسالس مونيشاياكابراي نمونه روحاني بدنام  راهبه در جايگاه متهم قرار داشتند.)

الي كه با كمك روحانيون كيگ ۴كليساي جامع سنت فامايلهيك شخصيت بانفوذ در 
، ولي با فراهم كردن فهرست نام هفرانسوي از كشور به طور قاچاق خارج شد

شد. به  يكشنسل، و تجاوز به زنان جوان پناه جو متهم به ويانتراهمشهروندان براي 
شايد پنداشته شود  .شديمنبود كه با چنين اتهامي روبرو  آخونديهيچ رو نيز او تنها 

بوده، ولي ما سخنان يك عضو ديگر سلسله مراتب » بد ذات«كه او تنها يك روحاني 
، را شنيديم كه هم چنين با نام مونزيگنر ۵گورو، اسقف گيكنروآنداروحانيت 

كه به طور دقيق چيزي از  براي ايننوشته زير . شوديمنيز شناخته  ۶آكوستين ميزاگو
  زننده بازگو كرده باشيم:دادهاي اين رخ

  

                                                 
1. Tutsi 
2. Interahamwe            انينظامشبهبه معنای هم دوشان رزمنده است و  
3. Wenceslas Munyeshyaka 
4. Saint Famille 
5. Gikongoro 
6. Monsignor Augustin Misago 



 
 
 

  خدا بزرگ نيست
 

 

٢٤٠

؛ اين آقا به طور شديمدلسوز هوتو پاور ديده  هازماناسقف ميزاگو بيشتر 
و منتقد  كردهجلوگيري  ها به پناهگاهسيتوتاز رفتن  متهم بود كهكلي 

واست از فرستاده كمك كرده و درخ» هاسوسك«اعضاي روحانيت كه به 
به تا  روآندااز ميالدي)  1994 ژوئن( 1373ويژه واتيكان در ديدار تير 

 روآنداسي پيدا كند چون مردم جايي براي روحانيون توت«بگويد پاپ 
 4( همان سالخرداد  1ديگه چه خبر، در » .دارندها را نآنتحمل ديگر 

هو، بهكي يهاتپهمقدس در زمان كوتاهي پيش از آخرين ظهور مريم  مي)
ليس به آن جا رفته و به يك اين اسقف خودش به همراه يك گروه از پ

شده براي  سي آماده نگه داشتهتوت هاايمدرسهدسته نود تني از بچه 
است. سه روز پس از  هاآنكشتار، گفته بود، نترسند چون پليس مراقب 

  اين، پليس كمك كرده بود تا هشتاد و دو تا از اين كودكان سالخي بشوند.
  

سخنان پاپ . . شايد  ». .آماده نگه داشته شده براي كشتار« هاايمدرسهبچه 
و همدستي زيردستان خودش در اين كار را به  درباره نكوهش اين تبهكاري ماندگار

از سوي پاپ گفته چنين سخنان  گاهچيهبه ياد نياوريد، چون  شايد هم ؟بياوريدياد 
كه روحاني ونسالس  آورديم، به ياد روآنداهتل قهرمان  ١انشد. پاول روزاباگين

پيش از . ولي گفتيم» سوسك«ها بود سيمونيشاياكا حتا به مادر خودش كه از توت
وظايف « انجاممسيحيت فرانسه را براي اجازه جلوي نيز كارها اين دستگيري 
رخ داده بود . درست همان گونه كه براي اسقف ميزاگو او نگرفته بودبه » روحانيت

او نيز  كردنديمحس  كهبودند پس از جنگ  روآنداري تسدادگ كساني نيز در وزارت
رسمي وزارت دادگستري گفت:  يهامقامكه يكي از  گونههمانتهم است. ولي م
ها تا برويم و اسقف تصورواتيكان بسيار نيرومند است و همين طور براي ما غيرقابل «

  »؟دايرا بياوريم، چيزي درباره معصوميت نشنيده

                                                 
1. Paul Rusesabagina 
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كه  رديگيمادعا را براي اين كسي هر دهان جلوي  رويداد، اين ست كمد
افراد،  نيدارترنيد .مهربان تر بوده يا رفتار متمدن تر مردم شده استسبب  هانيد

 نيروهاي امدادين كه برخي از فداكارترافزود  شوديمبدترين متجاوزان بوده است. 
 هاآنبهترين كساني كه با  اتفاقاز (هر چند  بودند از ايمان آوردگاننيز هم چنين 

ديني نبودند). ولي احتمال و مذهبي هيچ كساني بوده كه در پي تبليغ  داشتم ديدار
در حالي كه ت، درصد اس 100كمابيش » داشته باشدايمان «اين كه فرد تبهكاري 

احتمال اين كه شخصي كه ايمان آورده به سوي انسانيت و فروتني گرايش داشته به 
 ژرفاي تاريخ گسترش دادهروزگار گذشته، به پنجاه درصد هم نيست. اين را به اندازه 
به  .رسديمبه نگر تازه رخداده  يشناسستاره يهابينيپيشبيشتر مانند  هاتفاوتو اين 
ب مگر با نفوذ مردي متعص افتدينمهرگز راه ، رونق كه هيچ، هانيددليل كه اين 

 خورارث  نيكوكاري و دلداري در حالي كه مانند موسا، محمد يا جوزف كني و
گرايشي به آن دل رحم نيز  نيمؤمن، هرچند شايد مدرنيسم و روشن انديشي است

 يهاروشخوب بلكه با كمك كردارهاي  نه با الگو هانيدپيش از آن،  .دنباش داشته
  .افتييمكهن جهاد و امپرياليسم گسترش 

كه با هر معيار انساني،  هستم مرحوم جان پل دومبا احتياط  گرستايشمن 
هم و بوده اخالقي  يهاكنشاز يك سو توانايي نشان دادن  بامردي جدي و دالور 

دالوري فيزيكي داشت، او در زماني كه مردي جوان بوده در كشور خود به 
براي آزادي مردم از زير  فراوانيهاي كارضد نازي كمك كرده و سپس  يهامقاومت

خودكامگي و محافظه  هانگرشبرخي از نجام داد. دوران پاپي وي فرمانروايي شوروي ا
نشان داد (مگر  و كنكاشولي خويش را آماده پذيرش دانش تكان دهنده بود  يكار

 يهاشهياندزماني كه دانشمندان در حال گفتگو از ويروس ايدز بودند) و حتا در 
» زندگي اخالق«يك  به سوي هااعترافبرخي در اين دوران متعصبانه سقط جنين 

هميشه نادرست كمابيش كه كيفر اعدام  اين آموزشكه براي نمونه، آغاز  انجام شد
و چيزهاي  كه طلبيد ييهاپوزشبه دليل پس از مرگش، پاپ جان پل دوم  است.

بخشش براي يك ميليون  هاپوزشاين . هر چند كه بايد گفته شود، ديگر ستايش شد
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يهوديان  از، هاپوزشاين  نبود. بهرحال روآندايا نزديك به يك ميليون كشته در 
صليبي، از  يهاجنگضد سامي بودن مسيحيت، از جهان اسالم براي  يهاسدهبراي 

سخن كلي روا داشته و چند  هاآنمسيحيان ارتدكس شرقي براي ستمي كه رم به 
 مسيحيتد كه هميشه در گذشته گويا گفته ش عقايد بود.تفتيش  درباره اشتباه

ولي اكنون چون اعتراف كرده از گناهان خويش پاك و سراسر كنش كرده  انهتبهكار
  آماده براي معصوم شدني دوباره است.



 

 

  چهاردهبخش 

  
  
  
 
  

پيش در هم » شرقي« كارراههيچ 
  رو نداريم

  
  
  

  
اخالق  هاآندر كه  شماريبي دادهايويرو  بحران دين سازمانمند در غرب

هميشه برخي از  ،رديگيمخط متوسط انساني جا  پايينديني به خوبي در 
در  تريزيركانه كارراهدر جستجوي خواهان را متقاعد ساخته كه » جستجوگران«

 ياوربالقوه زيردست و  يهادسته به اينمن هم بار  كي هر آينه .باشندشرق سوئز 
)، ٢يك مرشد برجسته در پونا (يا پنا ١پيوستم، رداي نارنجي به تن نموده و با آشرام

ذيرفتم تا براي را پ ۴ياسسنيمن روش  همراه شدم. ٣زيبايي در باالي بمبي يهاتپه
 ديتوانيمكمك كرده باشم، براي همين اگر بخواهيد  سيبيبيبه مستند  يفيلمساخت 

 معيارهايداراي استاندارد و  سيبيبيلي در آن زمان مرا به چالش بكشيد و يطرفيب
با داشتن اين  شايدياد بگيريم. ( توانميمهر چه  داشتماختيار من و  بودهبي غرضي 

 مذهب يهاآموزشگاهدر  در زندگي، انگليكان بودن، آموزشگوناگون  يهاوهيش

                                                 
1. Ashram                   برای ستايش و عبادت انيهندوگروه و جايگاهی برای  
2. Poona (or Pune)    شهری در شمال غرب هندوستان 
3. Bombay 
4. Sannyas  
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شناختن شدن ، ارتدكس يونانيمذهب به و تغيير آيين ، ازدواج است يمتدكليساي 
بدست يك خاخام، و بازگشت  توبهو  پيروان ساي بابابه عنوان تجسد خدا از سوي 

  كنم.) يروزرسانبهرا  ١ويليام جيمز ديني يهاتجربهجورواجوري بايد بتوانم تا 
طور ساده  به» بهگونا«بود.  ٢ونا سري رانجيشبهگ در باال شدهاشارهنام مرشد 

مرشد مردي با  به معناي آسماني و مقدس است.» سري«و  به معناي خدا يا خدايي
 طبعيشوخيك حس طبيعي چشماني بسيار پرشور و لبخندي افسون كننده بود و 

مرشد، هيس مانند آواي  نشان دهيم. كم ارزشآن را  يوهيشداشت اگر بخواهيم به 
كم صدا به گوش  ينن ميكروفو، از ميا٣دهرشاندر  هنگامكمابيش هميشه بامداد زود

برابري براي  يهايخوب البته بود. يآورخوابو كه داراي كيفيت ضعيف  ديرسيم
شايد شما هم داستان  .داشتنيز پيش پا افتاده او گفتگوهاي  يآلودگخواب تسكين
 اين داستانرا خوانده باشيد. در  ۴با ساز زمان رقصيهم  دوازده جلدي يارهيزنجعالي 

گوناگون  يهايدشواربا وجود  ۵دكتر ترالونيبه نام ارآميز اسر گوييك غيب
افراد اين . دارديمخودش را كنار هم نگه  انديشروشنگروه پيروان گريزناپذير 

و رك هم آشكار  سخنانرد و بدل كردن با تنها خويش بلكه  يهاجامهنه با  كارتازه
 هر چيزيگوهر « خوانديم. در گردهمايي نخستين فرد بايد شناختنديمديگر را 
درمان  واالبينش «پاسخ درست به اين گفته، چنين بود، » است.خداوندي حقيقت 
 يهانشست. من در شديمتصديق معنوي انجام بدينسان .» استنديدن نور كننده 

آن جا نسبت  ) چيزي ژرف تر از اين نشنيدم.نشستيمبهگونا (شخص بايد چهارزانو 
 گمانبي و دروني خودشواني بر عشق، در سرشت دكتر ترالوني، تاكيد فرا يحلقهبه 

ولي در كل،  .شديمخودش  واسطهبيدر سرشت تاكيد بيشتري درباره رابطه جنسي، 
ورودي چادر  ينشانهنگويم به دليل ر اگولي  و خاصيت بود. بوبيدستورات اين 

نشد كه اين نشانه  گاهچيه. بوده باشد تيخاصيب توانستيمبود سخنراني بهگونا 

                                                 
1. William James 
2. Bhagwan Sri Rajneesh 
3. Dharshan  
4. A Dance to the Music of Time 
5. Dr. Trelawney 
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ها بايد ها و انديشهكفش« :روي آن نوشته شده بود نسازد.مرا خشمگين ورودي 
غير كنار در بود و در حالت  هاصندلو  هاكفشاز  ياپشته» بيرون در گذاشته شود.

رو هم تصور كنم كه را  رهاشده يهاذهناز  ياپشته توانستميمكمابيش  تجربي
 دارخنده. حتا كوشيدم تقليد انجام داده باشندرا  مغزيبتا اين پند كوچك ريخته 

بازتاب يك ذهن كنار گذاشته شده، «داشته باشم:  ١ذندر كوان كوتاهي از يك 
  »چيست؟

شاد، آشرام نمايشگر سيماي بيروني از  يگردشگرهابازديدكنندگان يا  براي
ر پدر جايگاهي  توانستيميك آسايشگاه معنوي خوب بود، جايي كه هر كسي 

ماورا ياوه به هم ببافند. ولي در جايگاه مقدسش، همان درباره  يربوميغو  وبرقزرق
و آسيب  حالآشفته يهاآدمحاكم بود.  ، اصول بدتريگونه كه به تندي دريافتم

. شمار از آنان آمدنديممشورت به پونا براي و  كارراهفراواني در جستجوي  يدهيد
افراد خانواده سلطنتي  دور كه يكي از يهاراهپولدار بوده (مشتري يا زائراني از 

مانند بسيار  - شديمدرخواست  هاآنو نخست از  بود) هاآنر ميان انگليس د
در  توانديمدارايي خويش را تقسيم كنند. اثبات سودمندي اين پند  -ديگر يهانيد

كه در  شوديمي ديده شود كه بهگونا داشته و گمان رويس-ي رولزهاخودروناوگان 
پس از اين كالهبرداري به طور نسبي  مجموعه در جهان است. نيتربزرگنوع خود 

به طور واقعي بار  و اين كار وشده  يبنددستهآموزشي » گروه«در  كارانتازهتند، 
  .ديگرديمآغاز ناروا 

از ، ٢ولفگانگ دوبروولني لميفمريدي پيشين و برگشته بخش مستند مرا در 
 ه صورتيرا ب ٣كونداليني» سرخوشانه«اصطالح كه  كرده يبردارلميفپنهاني  آشرام
و مرداني  شده، زن جواني عريان به يادماندني ياصحنه. در گذارديمبه نمايش نوين 

تا  گردانده زن عريانخود را به سوي كمبودهاي بدني و روحي  توجهو غريده به وي 
. در اين زمان زن را شوديمخوار ، سرافكنده و خواهپوزشبا گريه و زماني كه 

                                                 
1. Zen koan 
2. Dobrowolny 
3. Kundalini  
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كه او اكنون  نديگويمو به وي  سازنديمآرام را  اووش فشرده و غه در آمشتاقان
با آرامشي مازوخيستي، اين خانم با فروتني وارد قبيله  كنانيزار دارد.» يك خانواده«
را به او  شيهاجامه. (به هيچ رو روشن نيست كه اين خانم بايد چه كند تا شوديم

در  .)امدهيشنزشت و قابل باوري  يهااعترافپس بدهند، ولي در باره اين زمان 
بر ن استخوان و تبراي شكس كه دهديماتفاقاتي روي  ،مردان درگيراز ديگر  ياصحنه

 ١شاهزاده آلماني خاندان ويندسور ، به اندازه بسنده خشن هست:هاجانباد رفتن 
، كالبدشكافيزحمت هموار كردن هرگز دوباره ديده نشد و بدن وي به تندي، بدون 

  سوزانده شد.
بهگونا  پيكر انساني«با صداي پر از احترام و ترس به من گفته شده بود كه 

شرام آ، وي به تندي از و زمان كوتاهي پس از اقامت گذراي من» داراي آلرژي است،
هرگز  .خوردينمكه كالبد زميني ديگر بدردش  رديگيمرفته و سپس گويا تصميم 

آغازين  يهاماهرويس آمد، ولي معاون وي، در -درنيافتم كه چه بر سر مجموعه رولز
در شهر درباره اين موضوع كه نوعي پيام دريافت نمود ميالدي)  1983( 1362سال 

هر چند اين بار  از سوي ديگر. نمايدبررسي و  ثبحدر ايالت ارگان  ٢آنتلوپكوچك 
يدن ئبا رو ناگهانساكنان محلي  كردند. كاري هاآن با خونسرد و آرامش كمتر،

 شگفت هاآنبا نيروهاي امنيتي رداي نارنجي در همسايگي  شدهحفاظت يامجموعه
در رخ  براي آشرامي نو گويا انجام شده بود.» فضا«شدند. كوششي براي ساختن  زده

 يهاسوپرماركتبا مواد زهرآگين در  ييهاخوراككه دادي باورنكردني كشف شد 
متقابل  يهاتهمتو شكسته  حلقه صميميتآنتلوپ پخش شده است. سرانجام 

خوشبختانه با يك آواره  من گشت كه پخش در اين ميانو هدفمند  يارهيزنج
بهگونا برخورد كردم. (اين آواره خودش  يكنندهگمراهبلند و  يهاآموزشاز  ٣وارسته

ولي با كاغذ خوب كه  يمحتوايب يمجلهبود، به افتخار يك » اوشو«تناسخي به عنوان 
پس مانده  هم. احتمال دارد كه هنوز گشتيمتا همين چند سال گذشته نيز چاپ 

                                                 
1. House of Windsor 
2. Antelope 
3. Empty-eyed 
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 كه مردم آنتلوپ، ارگان بلندآوازگي بگويم توانميم .)راه او ديده شوند دهندگانادامه
از دست  يبه طور منصفانه كمتر يهاهيحاشرا با  ١زتاونونو مشهور بودن به اندازه ج

  دادند.
El sueño de la razón produce monstruos ،خواب در «، درست گفته

با نقش اندازي بر روي  ٢فرانسيسكو گويا اديزنده.» ستديوهابيداري بودن خرد، مايه 
دچار كابوس  دفاعيبمردي خفته و براي ما  ٣مجموعه لس كاپريكوسعنوان  فلز با

. ولي شمار بسيار گذارديمبه نمايش را خفاش، جغد و ديگر شكارچيان تاريكي 
تنها چيزي كه ما  -فراواني از مردم گويا باور دارند كه مغز و توانايي خردورزي آن 

قابل اعتماد نبوده و حتا  -سازديممتمايز  را خويشاوندان جانوري خودمان دگرسان و
در جهان واقعي تنها يك اثر خنك  چه زور بزندگنگ و كند است و هر  مكنتا جاي م

  دارد. ۴گذرا يكننده
  
  
درخواست فروتنانه يك بودايي به  خوب اين. ياورب كامليكي من  رايب

بيست دالري  قبضولي زماني كه شخص بودايي  .رسديمدست فروشنده هات داگ 
 ، زمان درازي براي پولدهديمبه دست فروشنده را براي گرفتن نان پر مخلفاتش 

از  ۵دگرگوني« شوديمگفته ، پرسديم. سرانجام درباره آن مانديم به راهچشم خرد 
 دارخنده خودي مانند اين كمابيش براي تقليدهايسخنان بي  يهمه» آيددرون مي

 است. يك بارنيز درست سونرهاي مسيحي يمسخنان  دربارهين سخن آسان است، هم
در كلكته  ، در كليساي جامع و كهن انگليكان۶برنالد هبه ديدار تنديس اسقف ريگ

  مانند زير پر كرده: يهاهيآسرود روحاني كليساي انگلستان را با  يهاكتابرفتم، او 
  

                                                 
1. Jonestown                     فرقه مشهور است به خاطر خودکشی اعضا يک  
2. Francisco Goya              ) ١٧٤٦ -١٨٢٨نقاش اسپانيايی(  
3. Los Caprichos 
4. Kool-Aid 
5. Change                          کندیمبازی  هاواژهبه معنای پول خرد و دگرگونی و نويسنده با معنای اين  
6. Reginald Heber 
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  باد سرد مداري اگر شديمچه 
  بر جزيره سيالن ديوزيمبه آرامي 

  است نوازچشم جايي كه همه چيز
  است كارگناهو  فرومايه انسانو تنها 

  ياعاشقانه ياگر با مهربان شديمچه 
  الهي پخش شود يهاموهبت

  كافر براي كوري خويش
  .شوديمدر پيشگاه سنگ و چوب خم 

  
در واكنش به رفتار خودپسندانه مستعمره سازي نابخردانه  هانيابخشي از 

 تربندهيفربه ظاهر  يهانيدتكريم  براي هايغرببسياري از آمدن كهن بود كه مانند 
سيالن) جايگاهي  يداشتندوست(نام نوين براي جزيره  سريالنكادر واقع،  .بودشرق 

از مردم آن جا براي مهرباني و دست و دل بازي نام  توانيم جادوهاي بزرگ است.
بهرحال،  را پست و فرومايه بخواند؟ هاآنبرد: چگونه اسقف هبر به خود اجازه داده 
راسر ويران شده و از كمابيش س هاسركوبسريالنكا كشوري است كه با خشونت و 

دشواري با ا اين از قض و نيروهاي جنگنده بيشتر بودايي و هندو هستند. ريخت افتاده
در زبان كهن سيالني در برابر جزيره است و » ١النكا« :نام يك استان آغاز گشت

اين  است.» مقدس«بودايي آن به معناي  يواژهبه سادگي در معناي » سري«پيشوند 
هندو ناگهان حس با اكثريت  ٢هايليتامشد تا  يالهيوس استعماري-پسا يگذارنام

» ٣يلما«كه جزيره مادري خويش را  خواستنديمبيشتر  هاآن( ند.محروم شدن پيدا كن
دين  يانيپشتنگرفت تا با قبيله گرايي نژادي  ازبنامند.) اين رخ داد زمان چنداني 

  جامعه را در هم كوبد.

                                                 
1. Lanka 
2. Tamils 
3. Eelam 
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بر  منطقي و درستينارضايتي كه مردم تاميل  كنميماگر چه خود من گمان 
 به خاطراز گناه آنان  يپوشچشمو  اغماضولي ضد و پاد دولت مركزي دارند، 

از  ترشيپبسيار حاري قاتل انت آورچندش در راهكارپيشتاز بودن در چريكي  مديريت
شتن كه از سوي اين دسته براي ك اين فن وحشيانه .امكان نداردو القاعده،  اهللاحزب

ي براي توجيه تواندينمهندوستان به كار گرفته شد،  منتخب يجمهورهاسييريكي از 
از سوي يك كه  يا قتل باشد هايليتامبر ضد محور بودايي پيشگامي  يهابرنامه

  .تانجام گرف النكاسريبرگزيده استقالل  جمهوررييسروحاني بودايي از نخستين 
تا به وجود قاتالن و  هانوشتهقابل تصور است كه برخي از خوانندگان اين 

و  نشتكان خواهند خورد. شايد به طور نارو برنديمآزارگران هندو و بودايي پي 
همواره در حال و  يخواراهيگ ، هوادارزاهد يهايشرقكه  كردهيمتصور مبهمي 

 گفته شود كه آيين بودا توانديم ايمن هستند؟ ييهازهيانگدر برابر چنين  يشياندژرف
اين  وجود با اين هم نيست.» دين«هيچ رو حتا حتا با حس ما از معناي واژه، به 

در نيز مانده و يك بار  النكاسريدر گرده  شيهادندانواالمقام متهم است كه جاي 
. اسقف حضور داشتم ١روحانيون اين شي طاليي پوشعمومي نادر از  شينما مراسم

استخوان نكرده (اگر چه ريتم استخوان نيز  به يااشارههبر در نيايش احمقانه خويش 
مسيحيان و هميشگي  گردآمدناست) كه شايد به دليل » ٢سنگ« آهنگ ندبه همان
هستند و قديس امام و  كننديمكه گمان  استكساني  يهااستخواندر جلوي تعظيم 

وحشتناكي در كليساها جامع و غير جامع خويش  يهاصندوقچهرا در  هااستخواناين 
در كنار چون هيچ احساس آرامش و شادي دروني ، شايدحال بهر  .كننديم يدارنگه

شانس بسيار بخت و كه اگر تاميلي بودم  ميريپذيمبه وارونه . نداشتم ٣دندان آرامش
  .رد عضويتم وجود داشتبراي  يخوب

انسان يك گونه جانوري است كه در ميان خودش گوناگوني چنداني  يگونه
ي نمونه سفر به تبت، مايه يافتن يك بيخود و بيهوده است كه برااين تصور نداشته و 

                                                 
1. Gold-encased object                     تنديس طاليی بودا 
2. Bone , Stone  شودیمدر چامه باال که گفته کافر جلوی سنگ و گياه خم                              
3. Tooth-propitiation                       یدارنگهدر شهر کندی معبدی هست که دندان بودا در آن  النکایسردر 

دهدیمباور دارند که آرامش  انييبوداشده و   
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به طور  ١براي نمونه دااليي الما .شوديمهماهنگي سراسر متفاوت با طبيعت يا هويت 
يك  ياوهيشدرست همانند  كامل و به سادگي در ميان سكوالرها شناخته شده است.

اگر كه - دخواهيمبار سلطه چين از زيررا تبت آزادي نه تنها  وسطيقرون يشاهزاده
 -»بسيار خوب«يك درخواست  شوديمبگردانم،  متعارفبخواهم آن را به انگليسي 

چه  .آن را به وي بخشيده استملكوت كه  دانديمموروثي  يبلكه خودش را پادشاه
؛ معيار رنديگيمدگرانديش در دين وي مورد آزار قرار  يهافرقه! دردسريبآسان و 

هندوستان مطلق است. دااليي الما درباره رابطه  ٢بومحاكميت يك نفره او در درون
گردآوري منابع مالي براي كه پوچي داشته و زماني  يهاگفتهجنسي و رژيم خوراكي 

را به  ٣يررد، بخشندگان بزرگي مانند استيون سيگال و ريچارد گيكسفر  دبه هاليوو
يا فردي با  ۵تولكو ۴مقدس مسح كرد. (در واقع، زماني كه آقاي سيگلافراد عنوان 

 ه كرده و نق زد. بايد هم تلخ باشدير كمي شكوهوش سرشار خوانده شد، آقاي گي
» دااليي«كه  رميپذيم اگر كسي در يك حراج معنوي روي دست كسي بلند شود.)

 رميپذيمهمان گونه كه  است كنوني يا الماي واال، مردي با برخي جذبه و هيبت
 ،استكمتر در سنجش با پيشينان خود  يهايتكاس باملكه امروزي انگليس شخصي 

كه نخستين بار از  يابهيغرده و نكر اعتباريبنقد پادشاهي ارثي را  هانيا يهمهولي 
و  كيفرهااين شده و  زدهوحشتتبت ديدار كند، از نظام فئودالي آن جا 

زشت است كه مردم را به طور ماندگار در زير چيرگي نظام  يهاتيمحكوم
  يك نخبه راهب منش انگل نگه داشته است. يتيرعارباب

با » شرقي«به سادگي اثبات نمايد كه اديان شايد  توانديمشخصي چگونه 
در اين جا يك گفته بدون  ؟استيكسان » ابراهيمي«غيرقابل اثبات اديان  يهاانگاره

                                                 
1. Dalai Lama 
2. Enclave      وم از ب، برونشودیمبوم گفته زمانی که سرزمينی از دولتی ميان خاک کشور ديگری باشد برون

بوم استديدگاه کشوری که گرد آن را گرفته درون  
3. Steven Segal and Richard Gere 
4. Mr. Segal 
5. Tulku  
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نخست سده بيستم  يهاسالبلندآوازه ژاپني در  ت، يك بوديس»١گودو«چون و چرا از 
  :آورميم

  
ي همه«كه  ياد گرفتهرا به ارث برده، من  اگريكه بود به عنوان فردي

در ميان دارما «هم چنين  و» هبودبودايي از  نسرشتي حسموجودات داراي 
افزون بر اين .» يو كوچك يو نه كهتر يو بزرگ ينه مهتربرابري وجود دارد، 

با داشتن » فرزندان من هستند. ،حس همه جانداران داراي«ياد گرفتم كه 
 هاآنباورهاي خودم، پي بردم كه  يهاهيپازرين هم چون  يهاگفتهاين 

 سوسياليسماين چنين بود كه من به  .سوسياليسمسازگاري كاملي با اصول 
  گرويدم.

  
» يروهاين«از  شماري درباره هيپايبيك انگاره  ديگر: يبفرماييد، اين هم يك

شده كه هر كسي با اين  يرأو كم توان ولي سبب اين بيروني تعريف نشده، هوشمند 
رو در روي اراده الهي يا ولي امر ايستاده است. من  ياوهيشموضوع موافق نباشد به 

اين كتاب راه اكثريت  امدهيبرگز ٢ذن در جنگكتاب برجسته ويكتوريا، اين بند را از 
به طور  ٣كه نگرش گودو رسنديمكه به اين نتيجه  كردهژاپن را توصيف  يهاييبودا

به در واقع بايد مانند فرزندان  هاآدم كلي درست ولي در جزييات نادرست است.
دارند، ولي اين به  هاانسانچنين نگرش به  هانيد يهمههمين طور كه  شمار آيند

  بودا و دارما به آن نياز دارد. كهاست  ستيفاشسوسياليسم نيست بلكه راستي 
و من كاري به كارآزمودگي و –وده ب بوديستآقاي ويكتوريا يك كارشناس 

او باورهاي خويش را  گمانبيهم هست.  آخوندكه  ديگويمو  - مهارت وي ندارم
. بررسي و مطالعه وي دانديمچيزهاي بسياري  هايژاپنجدي گرفته و درباره ژاپن و 

حتا -به خدمتكاراني باوفا هاي ژاپني تنشان داده كه بوديس درباره اين پرسش

                                                 
1. Gudo 
2. Zen at War 
3. Gudo 
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خاطر ژاپني امپرياليسم و كشتار گروهي دگرگون شده و اين پيشامد بيشتر نه  - هوادار
ميالدي)  1938خورشيدي ( 1317در  رخ داد. به دليل بودايي بودنبلكه بودن 

را » رياليستي بوداراه امپ«يك گروه از هواداران  ١رنرهبران اعضاي فرقه نيچي
  نمود. اعالميه آن در زير آمده است: يادگذاريبن

  
را به كار گرفته تا گوهر  ٢نيلوفر يسورهحقيقت زيباي  راه امپرياليستي بودا

 ناب گوهرستايش  شيوه حكومت ملي را آشكار سازد. يشاهانهو ذات 
اين  .استز كارهاي امپراتور ابا احترام  پشتيبانيآموختن  مهايانه بوديسم

به  هنگامي اشاره كردنرن، كبير فرقه ما، حضرت نيچي ادگذاريبننگر 
. . . . به همين دليل تصوير اصولي از استهمبستگي ملكوتي پادشاه و بودا 

بودا نيست كه در هندوستان  ٣شاكيه موني راه امپرياليستي بودا نيايش در
هزار  هادهاو به كه دودمان  بلكه اعليحضرت امپراتور است هپديدار گشت

  .ابدييمفرزند گسترش 
  

به طور كمابيش  -هر اندازه هم كه بد و نابكار باشد - برون ريزي مانند اين
 يرندهيدربرگتنها  هاگفتهمانند بيشتر ادعاهاي ديني، اين  است.از نقد كامل فراتر 

 يهمههر ادعاي ساده مانند بدينسان،  .شودثبات ااست كه بايد آن چه  يخواهفزون
. دنبال شود »به اين دليل«با عبارت براي اعالن چيزي بايد منطقي  يهااستدالل

نبوده ولي  مامپرياليس يهاسالخهواداري  كه از اتفاقما دااليي ال يهاگفته يهمه(
دولت هندوستان بوده، نيز از همين دسته  ياهسته يهاشيآزما گرم يرايپذ آشكارا
لي بدرد به ك يهاهيفرضو  هاانگارهندان براي دانشم.) است نامربوط يهاموضوع
 هاانگاره گونهنيابه  هاآن زبانزدي و اصطالحي دارند. ياندوزتجربهبراي حتا نخور 

                                                 
1. Nichiren 
2. Lotus Sutra    مقدس بوديسم یهانوشتهيکی از ارجمندترين و پرنفوذترين  
3. Shakyamuni     بوديسم ادگذاريبنهمان گوتاما بودای بلندآوازه  
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بيشتر معنوي  ارهايبه اصطالح گفت .كننديمارجاع » اشتباه هم نيستحتا  «هم چون 
  .رديگيمدر اين دسته جا 

 بودا كه در اين نگرش از اين مكتب نمودخواهيد ين توجه افزون بر ا
نادرست  به طور برابر» هاييهژرف انديش«داراي كه  ديگري نيز هست يهامكتب
چشم  توانديمهنگامي ديني  شناسانساناين درست همان چيزي است كه يك  است.
ولي  باشد. چنددستگي مذهبيمحكوم به  انساني وكه ساخته  يافتن آن بوده به راه

ژاپني خودشان  شانياندادعا كند كه هم توانديميك هوادار بودا شاكيه موني چگونه 
زيرا براي  تواندينم يخردورزبا به كارگيري مدارك و  گمانبي در گمراهي هستند؟

سراسر بيگانه اين كنش ، ديگويم» ي نيلوفرتراحقيقت زيباي سو«از سخن كسي كه 
  است.

ذن خود را به  گوش به فرمانزماني كه فرماندهان ژاپني مردگان متحرك 
به  اصلي چين،خاك  شد.اوضاع بدتر از بد  مطلق دگرگون ساخته يبردارانفرمان

براي آگهي اعالميه ژاپني  بودابزرگ  يهافرقهو همه  شدهدگرگوني كشتارگاه
  يكپارچه و متحد گشتند:

  
براي پاسداشت شرق، شهروندان امپراتوري در تكريم سياست امپراتوري 

. . بوده ژاپن حامل سرنوشت انسان دوستانه براي يك ميليارد مردم رنگين
تاريخ  در تغيير مسير يبزرگ تأثير. . ما باور داريم زمان آن رسيده تا 

  افته داشته باشيم.يتمركز  ١كه بر نژاد سفيد انسان
  

يكي ديگر از شبه  -گرفته شده  ٢شينتواين اعالميه بازتاب خطي است كه 
 فداكاريحساس او سربازان ژاپني به راستي  - مند از پشتيباني دولتيهبهر يهانيد

كه آيا  رديگيمدر . هر سال يك بگومگوي درباره اين داشتندبراي استقالل آسيا 

                                                 
1. Caucasians  
2. Shinto 
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بروند يا نه؟  ١يكوسني به زيارت پرستشگاهشهروندان ژاپني و رهبران معنوي بايد 
است. هر  ٢هيتوستايش از ارتش هيروبه معناي ه اين پرستشگاه به طور رسمي رفتن ب
 كه ژاپن نه تنها دشمن كننديماعتراض  يابرمهو  ياكرهچيني و  هاونيليمساله 

ار بسيو شكلي  ريخت باو امپرياليسم نوين  ينمونهامپرياليسم در شرق نبوده بلكه 
گيرا و  چه اندازهبهر حال  جايگاه وحشت است.و پرستشگاه يكوسني بوده نابكارتر 

ژاپني در زمان جنگ دوم جهاني براي عضويت كشورشان  يهاييبوداكه جذاب است 
به سخن  .گذاشتنديم احترامتجلي آزادي الهيات به عنوان  ستيفاشدر محور نازي/

  در آن زمان گفته: بوداهمان گونه كه رهبري يكپارچه يا متحد  ديگر
  

و  يخواهكينبراي اين كه آرامش جاويدان در شرق آسيا برپا شود، 
. در اين زمان پذيرا هستيمدلسوزي بودايي برپا شود، گاهي ناچار و گاهي 

تا ها كشتن آدم«اجباري پرزور و  يخواهكينمگر  يديگر يچارههيچ 
). اين چيزي است كه ٣ايساتسو تشو( »ه بمانندزندديگر  يبسيارشايد 

  باالترين تاكيد را بر آن دارد. بودامهايانه 
  

از اين بهتر  نتوانسته »صليبيهاي جنگ«يا » جهاد«هيچ يك از هواداران 
به ويژه بسيار عالي است. با پايان درگيري مرگباري » آرامش جاويدان« يتكهد. بگوي

انتحاري  گذارانبمبكه  هبودايي و شينتو بود آخوندهايكه ژاپن آغاز كرده بود اين 
 هاآن، شانياندكوتهاين ، دادنديمو آموزش  ب كردهاجذرا ») باد الهي(« ۴كاميكازهيا 

ر است، د» پادشاهي مقدسچرخ چرخان و زرين «كه امپراتور  ساختهيمرا مطمئن 
هستي و موجود «يا  ۵تتاگتهواقع يكي از چهار نمود پادشاهي آرماني بودايي و يك 

مرگ و زندگي به ذن «چون  از سوي ديگر در جهان مادي است.» كامل وارسته شده

                                                 
1. Yakasuni shrine 
2. Hirohito 
3. Issatsu tasho  به معنای کپی از جای ديگر 
4. Kamikaze 
5. Tathagata 
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و در پاي ديكتاتوري اين جهان شده  اليخيبچرا نبايد پس  »يكسان مي نگرد
  تسليم گشت؟آدمكش 

هم » دين«هم چنين اين مورد ترسناك به هدف كلي من يعني نگريستن به 
و  هاپژوهش باشد تا شدني و ممكن. شايد براي من دينمايمچون يك تهديد، كمك 
چرخ بودا در  گذاشتميمو  كردهپي گيري  يك حوزهدر تنها كند و كاوهاي خودم را 

براي خرد شيوه نامتعارفي براي كنش پذير  توسري خوردنولي  جايي ديگري بچرخد.
طور واقعي زودباور  كساني كه بهيكي از اين دو رخ دهد:  است. شايد نبودنو منفعل 

بر » نفوذ«و » سروري«كه در پي  شدهساني بوده شكار آساني براي افراد نابكارتر و ك
كساني كه با زودباوري جامعه خويش را به سوي  به سخن ديگرآنان هستند. 

راستين، بلكه  خود آزموننه يك  البته باشند يحلراهشايد در پي كه  برده يتحركيب
هر دوي اين رويدادها در  ديگران براي واپس رفتن خود.در نكوهش راهكاري 

  رخ داده است.» معنوي«ترين جوامع مابانهمقدس
برتري اثبات  آورتأسف يهاكنشاكنون از آن  هاييبودااگر چه بسياري از 

پشيمان هستند، با اين حال از آن زمان تا كنون نيز هيچ بودايي نتوانسته  خويش
كه از انديشه  اعتقاديبر پايه اصول خودش اشتباه كرده است. نشان دهد كه بوديسم 

 و تسليم را موعظه كرده و به عمر هم چون يك يريگكنارهو افراد آزاد بيزار است، 
، ابزارهاي معيوبي براي انتقاد از خود دارد. كساني كه از نگرديم ارزشيبچيز گذار و 

در نقد خودشان  ييتوانا ختنيدور ربا دلزده شده و اديان سنتي » آسمانيهاي كتاب«
در نيروانا به هر صورتي هستند، بهتر است اين هشدار را  »خردمندي«پي يافتن 

منفور ماترياليسم سرزمين  تركگمان كنند كه در حال  هاآنداشته باشند. شايد 
خردورزي خود را كنار گذاشته و خرد  تا شوديمهستند، ولي باز هم از آنان خواسته 

  همراه نياورند.را  هاييپادم  و



 

 

  پانزدهمبخش 

  
 
  

  گناه آدم و حوا يكفاره ،دين
  
  
  

  
به طور نه تنها غيراخالقي بلكه  نيد دارد كهوجود  ويژگيهر آينه، چندين 

 يهايكاست. هم چنين اين نابكاري و بدسگالي آن است يدهندهنشان فعال و كنشگر
نه تنها در رفتار پيروان آن دين (كه گاهي نمونه است) بلكه در  هايكارتبهاخالقي و 

  غيراخالقي شامل: يهاكنش. اين شوديممفاهيم بنيادي آن نيز يافت 
  

  و زودباور گناهيبنمايش تصوير نادرستي از جهان به مردم 
 قرباني كردن يآموزه 
 كفاره يآموزه 
 پاداش و يا كيفر ابدي و جاويدان يآموزه 
  ناممكنتحميل وظايف و معيارهاي 

  
 يهاافسانههمه زمان درازي است كه نادرستي گفته شد.  ترشيپنكته نخست 

با روشنگري ي استهيشابه طور تازگي و به گشته  روشن همه اقوام درآفرينش 
خطي و  يهانوشتهبراي جا زدن  برتر و بامعناتر جايگزين گشته است. تينهايب

به فهرست  اعتراف به اين فريب طوالني شدنقومي به مردم ناآگاه و  يهاافسانه
 اين سخن چون .شود ي افزودهخواهپوزشدين بايد به سادگي يك  هايخواهپوزش
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شايد كسي اشتياقي در پذيرش  داردديني  ينيبجهانگرايش به نابودسازي سراسري 
  انكار آن بسيار بدتر خواهد شد.چه بيشتر به درازا بكشد،  هر ولي نداشته باشدآن 

  
  

  خون ريختن
جوامع ابتدايي بوي تند خون  يهاقربانگاه، هايكتاپرستيبه راه افتادن پيش از 

شيرخوارگان از گاهي نيز و  بالغافراد خون  يادآورو اين بوي تند خون بيشتر  داديم
» رخسنزاييده  گوساله« كوشش براي پرورشدر حال يهوديان متدين هم اكنون  بود.

به طور اگر  وبه آن اشاره شده  19سوره كه در كتاب اعداد، بوده  يالكهبدون پاك 
قرباني شده در معبد سوم  دوباره كشته شود، جانور يپر جزييات مراسمبر پايه دقيق 

اين  زمان شتاب خواهد بخشيد.رسيدن پايان به آمدن مسيح و  بهو  گشتبازخواهد 
 سمينويمديوانگي به نگر برسد، ولي هم چنان كه من دارم يك جور شايد تنها 
، با به كار ١در نبراسكابا همين طرز انديشه ماب ديوانه ي رعيتمسيحي  گروهي از

 كوشنديماز دانش نوين)  شده يا وام گرفته شدهفنون زادآوري ويژه (دزديده گرفتن 
زادآوري » ٢آنگوس سرخ«تا به همكاران بنيادگراي خويش كمك كرده و چهارپاي 

كتاب مقدسي هم چنين در حال  كنند. در همين حال در اسراييل، يهوديان متعصب
ناب، آزاد از هر گونه » فضاي حبابي«كوشش براي پرورش يك بچه آدم، در يك 

پرورش بريدن گلوي گاو كه دقيق در سن درست، سرافرازي  و گناه بودهآلودگي 
كه  به طور آرماني اين رويداد بايد در معبد تپه رخ دهد .آورد به دسترا يافته 

بدون كه است  يانقطهجايگاه مقدس مسلمانان بوده ولي درست همان  دست بر قضا
. ك زنده خودش گذاشته استكود گلويچاقو را بر روي  ابراهيم شوديممدرك ادعا 

                                                 
1. Nebraska         امريکا یهاالتيايکی از  
2. Red Angus    از گاو پرواری اسکاتلندی یاگونه  
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، هر ساله در جهان اسالم هابرهمذهبي، به ويژه به داليل  يهادنيبرو سر  يهايسالخ
  است.قربان يا عيد  ١كه يا جشن پاك رديگيمو مسيحيت انجام 
ه است كفرزند خودش  يانسانقرباني  برايافتخار اراده ابراهيم به  اين آخري

ارث در هر سه دين يكتاپرستي وجود داشته و از نياكان نخستين به ر كلي طوبه 
 ماليمي در معناي ترسناك و آشكار اين داستان نيست. تعبيرهيچ  رسيده است.

به وسيله دو  از فريب خوردن لوط ،همتوو  يگيفروماپر شده از سرآغاز اين داستان 
تا ازدواج ابراهيم با ناخواهري، زاده شدن اسحاق از سارا زماني كه گرفته دخترش 

و بسياري ديگر از تبهكاري و گناهان باوركردني و  بود يصد سالگابراهيم در 
هر صورت با باور به  شايد ابراهيم وجداني نا استوار داشته ولي به باورنكردني ديگر.

اده فرزندش را بكشد. ابراهيم آتشي آم خواستهيماين كه از خدا دستور گرفته، 
كه  دهديمنشان  نايده (به سختي بسته شده را در باالي آتش خوابان پسربچهساخته 

) و چاقو را برداشته تا بچه را مانند جانوري بكشد. در دانستهيممراحل عمليات را 
دست  ايفرشته بلكه گرفتهالبته خدا نگويا ، رنديگيمآخرين دم و لحظه دست او را 

نيرومند وي به كشتن  اراده و از آسمان و ابرها، براي نشان دادن او را گرفته
عنوان پاداشي ه . بشوديمبه جبران گناهان خودش، به وي سالم فرستاده  يگناهيب

  .شوديمداده  فراواني وتركهتخمبراي پايبندي به بيعت، به او نويد 
زمان چنداني از اين رويداد نگذشته (هر چند داستان كتاب پيدايش به درستي 

) ساره زن وي نفس آخر را در سن يكصد و بيست و ديگوينمزماني مشخصي را 
را  ٢وي غاري در شهر حبرون شناسوظيفهو شوهر  رديميمهفت سالگي كشيده و 

درست تر از همسر و . ابراهيم با داشتن عمر طوالنيابدييمبراي به خاكسپاري وي 
و در همين حال پدر شش بچه ديگر شدن،  با رسيدن به سن يكصد و هفتاد پنج

 اندآورده. تا به امروز، كساني كه ايمان شوديمرانجام در همان غار به خاك سپرده س
براي بدست آوردن حق انحصاري براي اين سوراخ پيدا نشدني و غيرقابل شناسايي 

  .كشنديمهم ديگر را  يهابچههم ديگر و 
                                                 
1. Easter 
2. Hebron 
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كشتار  هاعربدر هنگام شورش ميالدي)  1929خورشيدي ( 1308سال در 
. بسياري شونديمو شصت و هفت يهودي كشته  شوديموحشتناكي از يهوديان انجام 

غير يهوديان را نژادي پست دانسته و به  يهمهبودند كه  ١از كشته شدگان لوبايچر
حبرون رفته بودند چون به افسانه كتاب پيدايش باور داشته، ولي باور به پست بودن 

ميالدي)  1967خورشيدي ( 1346. اين شهر تا كندينمغيريهوديان كشتار را توجيه 
 و هم چنين اين شهربيرون از مرزها اسراييل بود و در آن سال نيروهاي اسراييلي 

. ساكنان يهودي زير رهبري يك خاخام خشن و كردند را اشغالغربي  كرانهبخشي از 
كرده و سكونتگاهي مسلح به نام » برگشت«آغاز به  ٢به نام موشه لوينگر زيانگنفرت
تر در ميان شهر در باالي شهر و هم چنين چند سكونتگاه كوچك ٣آربا اتيكر

ساكن آن جا بودن باز هم به اين ادعا ادامه  يهاعربساختند. مسلمانان كه بيشتر 
اي فرزند خويش را نه بر خواستهيمدادند كه ابراهيم درخور ستايش در واقع 

معنا » تسليم«بكشد. اين آن چيزي است كه  هاآنيهوديان بلكه تنها براي دين 
غار «فرضي يا » ۴يارختراغار پ«هنگامي كه به بازديد آن جا رفتم اين  .دهديم

حق  كه بودهدو مدعي جنگنده اين داراي دو ورودي جداگانه براي پرستش » ۵الماچپ
  .داشته باشند خود نامستايش اين كنش قساوت آميز با 

ناخوشايند و زننده ديگري رخ  پيشامدآن كه برسم،  زمان كوتاهي پيش از
به آن غار آمده،  ۶يهودي به نام دكتر باروخ گلداشتاينمتعصب يك فرد  داد.

سوي گردهمايي مسلح كرده و به  حمل آن را داشتهخودكاري كه اجازه  افزارجنگ
تا هنگام مرگ خوردن تك كو  نشدپيش از خلع سالح  مسلمانان آتش گشوده و
روشن گشت كه سپس  .ته و شماري بسياري را زخمي كردبيست و هفت تن را كش

كه دكتر گلداشتاين انسان خطرناكي  دانستنديم پيشامداين پيش از  افراداز بسياري 
در خدمت ارتش اسراييل بوده اعالم كرده كه  ينگامي كه هم چون پزشكه است.

                                                 
1. Lubavitchers      گرديده یادگذاريبنميالدی  ١٧٠٠خاسيديم يهودی در سده  یهافرقهيکی از  
2. Moshe Levinger 
3. Kiryat Arba 
4. Cave of the Patriarchs 
5. Cave of Machpela 
6. Dr. Baruch Goldstein 
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اسراييلي، به ويژه در روز سبت را درمان نخواهد  يهاعرببيماران غيريهودي، مانند 
پست  كرداراو اين اسراييل در ديني  يهادادگاهبسياري از  تأييدو با  از اتفاق كرد.

يك شيوه آسان براي شناسايي پس  انجام دادهقوانين خاخامي  را بر اساس اخالقي
از  به معنا واقعي كلمهو  با اخالصيك قاتل سنگدل توجه به اين بوده كه او 

متعصب  مرگ وي يهوديانهنگام است. از گرفته دستورات الهي راهنمايي 
كار  كننده محكوم ييهاخاخاماز سوي ديگر و  كردهبه نام او بر پا  ييهاارتگاهيز

از آفت ابراهيم هنوز حبرون  .اندنكردهكاري  نيچن آشكاررك و  گلداشتاين،
براي قرباني كردن، سراسر تمدن ما را زهرآگين  ديني يهاهيتوجزهرآگين است، ولي 

  ساخته است.
  
  

  كفاره
دوره مانند  پيشين يهازماندر  قرباني كردن انسان ،به زمان گذشته يدر نگاه

دختري باكره قرباني وده است. ن بتسكيبراي شايعي تنها قتلي  ديگر اقواميا  هاآزتك
 باز هم :شديمانجام  خدايان براي فروكش غصب به طور فرضييا نوزاد يا زنداني 

نيز  با ارادهيا قرباني شدن » شهيد«نيست.  هانيد ياخالق ويژگيتبليغات خوبي براي 
 نام باهندوها هنگامي كه هر چند در  ،ديده شود گونههمانبا كمي اختالف  توانديم

به  هايسيانگلبه دست  و ندكرديمچنين بيوه » خودكشي«قول مشهورتر يا ، ١سوتي
در  خواهنديمكه » شهيداني«آن  شد. غدغنمسيحي  هم چنينو  استعماري يهاليدل

هم خود و هم ديگران را بكشند، هنوز بسيار متفاوت و با سرافرازي كنشي ديني 
كه في نفسه مخالف خودكشي است  كنديم: اسالم وانمود شونديمناهمسان ديده 

تصميم گستاخي  شهيد چنين كنش تأييدبراي محكوم كردن يا  تواندينمولي گويا 
  .بگيرد

                                                 
1. Suttee  
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لوييس را به دردسر  زكاليو استپلحتا كه  ياشهياند ١نيابتي كفارهباري، انديشه 
باز هم دوباره  است. استانباز روزگار دوباره جان گرفته  يتنها خرافات ه،فراواني انداخت

داريم كه عشق را با كشتن پسر با شكنجه به نمايش گذاشته ولي اين  يپروردگارما 
 هاانسانتا  كوشديمو  خداستخود  قرار بدهد. تأثيرتا خدا را تحت  كوشدينمبار پدر 

با اخالق  قدرقرار دهد. از خودتان اين پرسش را بپرسيد: گفته زير چ تأثيررا تحت 
در  سال پيش، دو هزارردن انساني كه در كه قرباني ك شدهگفتهبه من  سازگار است؟

، خيال و خواستي از سوي خودم گونهچيهي رخ داده، بدون فضاي بسيار تاريك و مبهم
كه زور خود  دانستميم، بايد وظيفه اصلي خود بودم نفوذي دارايو آن جا بودم  اگر

من بخشيده  شماريبدر نتيجه اين آدم كشي گناهان  .بگيرم آن رارا زده و جلوي 
  باشم. يزندگي جاويدان خوش به برخوردار بودن ازاميد  توانميمشده و 

را گويندگان اصل اين داستان در ميان  هايگوييتناقضبه اينك بگذاريد 
پنهان معناهاي چم و ه چ اين داستان درست است.اصل كه انگار  ،بپردازيمنديده 

كه در نگاه نخست پيداست چندان معناهاي داستان آن جور  ؟در آن هستبيشتري 
از اين پيشنهاد  ايبهرهبدست آوردن و براي  آغازسرنيستند. براي  بخشنانياطم

را تازيانه زدن و مسخره كردن و به صليب كشيدن  يتمسئولناچارم ، آورشگفت
ي و زبانيا گناهي  امكردهكاري نه و  گفتهچيزي نه در اين باره كه و با اين  پذيرفته

ضروريست ، دچار عذاب روحي جانكاهي بشوم. افزون بر اين، هرفتاري از من سر زد
، يعني گناه آدم، گناه آغازين يكفارهبه دليل كه بودن و وجود عذاب  تا باور كنم

. بيهوده است كه بخواهم امنداشتهكه در آن هم نيز نقشي  استضروري و بايسته 
آفريده شده بوده و سپس  يريناپذيريسگويا آدم با ناخوشنودي و كنجكاوي  بگويم
زمان  رويدادها نيا يهمه را سيراب نكند: ريناپذيريسده كه اين خواست نهي ش

از اين رو گناه خود من در اين  عيسا رخ داده است.زاده شدن درازي پيش از 
شده  اراده آزادي به من بخشش باري. ديآيمو گريزناپذير به شمار » ياصل«موضوع 

بايد  پيشكشاين پس زدن با بهر حال  تا بتوانم پيشكش رستگاري نيابتي را رد كنم.

                                                 
1. Vicarious atonement 
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 تر از چيزي كه در جلجتا رخ داده سخت ،عذاب ابدي بسيار سختي باشم به راهچشم 
  را شنيدن ترساند. يا هر چيزي كه كساني را كه نخست ده فرمان

 ميابييدرم اجباريچون به طور  شودينم ترسادهفهم روايت با جلو رفتن آن 
و همه  را برآورده سازد هاآنو به اورشليم آمده تا  عيسا بوده نيازو  خواستمردن كه 

كمك كرده و  او داشتند، ناآگاهانه خواست خدا را انجام دادهكساني كه نقشي در قتل 
چنين رسوايي بايد  باستاني به حقيقت بپيوندد. (با نبودن نسخه عرفاني ييگوشيپتا 

به اصطالح يهوديان و  شده زيانگشگفت يادانهينوم طوربه روايت تحمل شود زيرا 
را براي شكارچيان وي شناخته شده  يخوببه  واعظشناسايي يك اضافي كنش بسيار 

ه مسيحيان ساده جور كداشت همان نوجود » ١يآدينه نيك«. بدون او، دهنديمانجام 
  .)ندناميمكينه آن را بدون داشتن دل، حتا 

از يهودياني و (كه در يكي چهار انجيل آمده)  واردشده خصوصاتهامي در اين 
خواسته  آينده يهانسل براي» برابر سر آنان« بهاخونمحكوم كرده كه عيسا را 

 يهاكيكاتوليا را بترساند يهوديان تنها نيست كه مشكلي اين آن خوب . شوديم
روايت  بر اساسبپنداريد  نگران از تاريخ ضد سامي مسيحيت، دلواپس آن باشند.

و بايد  دادهراخواني را انجام يهود به راستي چنين ف ٣هدرينسن ٢موسي ابن ميمون
آينده  يهانسلبه گردن  گناه آن توانيمچگونه  است. كردهيمچنين كاري 

 كه چند يهودي بودند هانيابه ياد آوريد كه واتيكان به طور قطعي نگفته كه  گذاشت؟
عناي مسيح را كشتند. واتيكان گفته كه يهوديان دستور مرگ او را داده و اين به م

همين چند سال تا كه  رسديم عجيببه نگر  .استكل مردم يهودي مسئوليت 
نتوانسته با اتهام تعميم داده شده  اينتصميم درباره براي  دين مسيحيتگذشته 

. ولي پي بردن به بردارد» ايزدكش«دوش يهوديان خودش كنار آمده و باري از 
جرم گاه شما بپذيريد كه پاي نياكان يهود در اين  هر اين بيزاري آسان است. يگره

زمان نيز بسيار آن  هزاده نشديهوديان گرفتن انگشت اتهام به سوي  ديده نشده

                                                 
1. Good Friday             ندينمایمبه صليب کشيدن عيسا مراسم برگزار  ادبوديروزی که مسيحيان به  
2. Maimonides 
3. Sanhedrin    شورای عالی يهود           
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به فروپاشي كل  يتهديد ق معمول خلل كوچكي در چهارچوبطب. شوديمدشوار 
را در خود  )١مسيح اعتباربيمانند كفن ي، انسان ايبافتهساخته و (يا به سادگي سيستم 

غيراخالقي است، ولي كوتاه سخن آن كه اشتراكي كردن جرم به خودي خود  دارد.
  .گاهي ناچار به پذيرش آن هست نيد

  
  وظايف ناممكنعذاب ابدي و 

در » وقفه« چوندر انجيل  ٢مانييباغ جتس يداستانروايت بچگي زمان در 
برخي از  ه و سرگشته بودم كه مباداكردغرق در خود مرا زاري انساني آن عمليات و 

آيا بايد با «، پرسديمدر واقع مسيح  اين همه درست باشد.سناريوهاي خيالي پس از 
خيلي وقت پيش  اثرگذار و غيرقابل فراموشي است،اين پرسشي » اين همراه باشم؟

اين كنم كه تنها پاسخ درست به  يبندشرطتم كه بر روي روح خود گرفتصميم 
 ميتوانينمن باستاروزگار  زدهوحشت يهاتيرعما مانند  .باشديم» نه«پرسش 

و  اصطالح ور بي اميد را در بيابان رها كنيم.نگناهان خويش را بار بزي كرده و جا
. افزون كنديمبه معنا دقيقي اشاره  احتراميبيبا » بز بالگردان«رباره زبانزد روزمره د
مانند اين كه . كنديمبز بالگردان چيزهاي فراواني را آشكار مفهوم بر اين دين با 

و اگر دالوري مانند  ديون تو را بپردازم توانميماي بوده پروابيعشقم، اگر : ديگويم
يا  رفتهبه جاي شما زندان  متستوانيم، حتا مودب ۴داستان دو شهردر  ٣كارتونسيدني 

 توانمينم. ولي خواهدينمرا  آدميآفريدگار هيچ  را در سكوي اعدام بگيرم. جاي شما
سوي من بند مسئوليت از از  آزاديشما را از مسئوليت خودتان آزاد سازم. پيشنهاد 

اگر چنين پيشنهادي در  ز سوي ديگرا. است يراخالقيغو پذيرش آن از سوي شما 
، به داليلي ارائه شودكن كارچاق يشياندژرفزمان ديگري و در جهاني ديگر از سوي 

                                                 
1. Shroud of Turin 
2. Garden of Gethsemane      شيده باغی در اورشليم در پای تپه زيتون که عيسا در شب پيش از به صليب ک
 شدن دعا کرده و شام آخر را خورده 
3. Sidney Carton 
4. ATale of Two Cities          داستانی از چارلز ديکنز 
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به يا بدتر  شدهدگرگونپستي  بزرگي خود را از دست داده و به آرزوي همه
  .شوديمدگرگون  يخواررشوهو  يريگباجاز  ياختهيآم

 زيلب از سوي يي آشكاربا زنندگ به يك حراج تنها آن يهمه تخفيف كامل
» قمار« ندارد.فرومايگي  با ايفاصلهاو چندان  خداپرستيكه انجام شد  ١پاسكال

شرط  داريد كه بخواهيد: چه كنديمشان تصوير مشهور وي آن را به سبك دستفرو
باور د. اگر به خدا ي؟ اگر به خدا باور داشته و خدايي باشد، شما برنده هستببنديد

 نوشتمپاسخي  قماراحمقانه  يپارهاين  رايچه؟ يك بار ب -داشته و اشتباه كرده باشيد
ي برتراند فرضنخست، برداشتي از پاسخ  .گرفتيمبه خودش يا شكل كه دو ريخت 

اگر بميريد و با خالق خود روبرو شويد، چه خواهيد راسل به اين پرسش فرضي بود: 
من مي گويم، اي واي خدا مدارك و گواه هاي كافي «گفت؟ پاسخ او چه بود؟ گفته، 

ولي از  هايژگيو، اگر نه از همه نامعلومپاسخ خود من: عاليجناب » به ما ارائه نكرديد.
درستكار شما چنين گمان كنم كه شايد شما ناباورمندان  نامخوش يهايژگيوبرخي از 

دودي قربانگاه  يهاباجمذهبي يا دلبسته مغرض رياكار افراد  به را خودو قانع نشده 
  روي آن حساب كنم. توانمينم. ولي ديدهيمخونين ترجيح 

منطقي كه روي  اندازديمپاسكال مرا به ياد انسان سالوس و كالهبرداري 
دت در روز شنبه هيچ كاري نكني خو كرده است.فراوان باز تلمود يهود حساب  بودن

به معناي واقعي قانونمند هستيد: چه كسي  كند.ولي به يكي ديگر پول بدهي كه كار 
كه اگر كسي ديگري پول روسپي را  ديگويمحواسش به اين چيزهاست؟ دااليي الما 

، اجازه دهنديم» صيغه«پيشنهاد  به ديدارش برويد. مسلمانان شيعه ديتوانيم دهديم
و  فروشنديمبه مردم ل معمو قراردادهايبا براي يكي دو ساعت داشتن يك زن را 

كار زن مطلقه است. اگر بخشش گناهان در كليساي كاتوليك اين اندازه  از پايانپس 
پيتر جناب قديس : شدينمباشكوه در رم برپا  يهاساختمانسودآور نبود، نيمي از 

ن پاپ، آخري. شدمالي  نيتأميك بار تنها در با ارائه ويژه بخشش گناهان  خودش

                                                 
1. Blaise Pascal 
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براي اشخاص » بخشش گناهان«ويژه  يپيشين، به تازگي با پيشنهاد نگريراتسجوزف 
  حاضر، جوانان كاتوليك را به يك جشنواره كشاند.

ت وجود داش هاآند كه امكان پيروي از اشببه صورتي اگر معيارهاي بنيادي 
ديكتاتورها ولي  .نباشد ضروري توانستيم يزيانگرقتچنين دورنماي اخالقي وجود 

كه با وحي از سوي صاحب اختيار مطلق آغاز و هستند  معتادفرماني به  هاخودكامهو 
در گذشته باشد و زمان درازي رخ داده در و بر پايه گناهي  دوبا ترس تحميل ش

كه كمابيش هميشه هم زمان غيراخالقي و انجام آن  شده باشدافزوده به  ييهانييآ
 هاآنپيروي از وانيني است كه قي بر پاياصل بنيادي خودكامگي  .نيستشدني 

 مصونيت دارايكاست يا حزبي با اگر  حاصل از آن يداد و خودكامگي. بناممكن باشد
. بيشتر با تعصب سخت در تشخيص اشتباهات همراه شود بسيار موثرتر است

روزگار  كنندهجيگدر سرتاسر تاريخ، زير يوغ ريختي از اين ديكتاتوري  هاانسان
بگذاريد تا من  .دنكنيمزندگي آن  يوغو بخشي بزرگي از آن هنوز نيز زير  گذرانده
  .شودينمولي  ،واجب است هاآناز قوانيني را نشان دهم كه رعايت  ييهانمونه

مردم را حتا  هاآننخستين سرنخ است،  در صحراي سينا شدهيوحدستورهاي 
در كتاب عهد جديد بدينسان بازتاب  . اين قانونكنديمنهي به كاالها  چشم طمعاز 

هر آينه زنا انجام داده  كنديممردي كه به زني با نيت بد نگاه  ديگويمداشته كه 
بودن رباخواري مسلمانان  غدغنهم چنين اين فرمان كمابيش برابر با قانون  است.

و متفاوت خود  ناهمسان يهاحالت، با هانيا يهمهاست. پيشين و مسيحيان كنوني 
 هاانسانبه ي ناشدني و ناممكني را هايزكاريپرهتا  كوشديمپيش از هر كاري 

نخست، با تازيانه و  زير پا نگذاشت. را هاآن توانيم. تنها به دو شيوه تحميل نمايد
كه در واقع » ناخالص« يهاشهياندبا پيوسته  زورآزماييجسمي همراه با  يكشاضتير

آغاز مغز در  ييهاشهياندچنين نخستين لحظه ريخت گرفتن يا حتا تصور از همان 
و  بهبوديگمي هيستريك گناه كاري، نويدهاي دروغين رپيامدهاي آن سرد .گردديم

 .١معنوي امنيت دولت :است كارانگناهخشن و آشكار از كفار و ديگر  يهانكوهش
                                                 
1. Spiritual police state      ادی و کارهای اجتماعی، سياسی، اقتص یهمهپليس استيت، حالتی است که دولت بر

اشدحالت سخت تری از کنترل دولت بر امور دينی ب یدهندهنشاندينی کنترل دارد، معنوی را هيچنز افزوده که   
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شده را  غدغن يهايدنينوشو  هاخوراكدوم رياكاري سازمان يافته است كه  كارراه
به پرداخت مبلغي با ، يا شودميبه نام چيزي ديگري جا زده و كاله شرعي درست 

 يهايفخرفروش با يا بازكردهو نفس كشيدن فضاي براي جنبيدن مرجع ديني 
كه  -از راه ديگريچيزي داده شده و دوباره  رايبپرداخت مبلغي يا  مابانهمقدس

شايد  .شوديمگرفته  باز پس - با شكلي غير رباخواري افزوده شود شايد درصد كمي
بسياري از كشورهاي آخوندساالري، از  بناميم. ١معنوياين را بتوانيم جمهوري موز 

به صورتي اداره مياني يا قرون وسطي تا عربستان سعودي وهابي نوين،  يهاسدهروم 
  جمهوري موزي معنوي باشد. وامنيت معنوي  دولتهم زمان شده كه 

 هاآنبدترين برخي از  دربارهقوانين بلكه  نيتريمتعالايراد نه تنها براي اين 
ماليم و با اين حال خشن است: » نمامحبت خود را همسايه « فرماننيز درست است. 

همسايه خود را چون نفس خود «دستور  يادآوري وظيفه شخص در برابر ديگران.
به همان سختي در واقع خت بوده براي پيروي بسيار افراطي و بسيار س »محبت نما

.» همچنان كه شما را محبت نمودم«تفسير دستور يكديگر را محبت نماييد،  در
كه به اندازه خود براي ديگران هم نگران باشند:  نشدهساخته  ياگونهبه  هاانسان

هوشمند، با بررسي » يآفريدگار«به عنوان شود (انجام  تواندينمساده است اين كار 
هنگام  انسانكه ادعا اين  ).ه باشدطرح خودش، بايد به خوبي به اين موضوع پي برد

در  وحشتناكي خود خوارسازي ييادعاهمواره ابرانسان باشد، بايد درد مرگ و عذاب 
 هاشينافزون بر اين،  .استپي در پي و گريزناپذير انجام واجبات  يهاشكست ميدان
! به اصطالح رنديگيمكه پول نقد را به جاي چيز ديگري هنگامي  شوديمباز  چه

است  ٢خاخام هيلل بابليافسانه قومي شناسايي با  هب نيازبدون كه گاهي  قانون طاليي
كه با ديگران چنان رفتار كن كه دوست داري با تو رفتار  دهديمبه سادگي دستور 

به هر كودكي با سرشت  توانديمكه هر كسي  اين قاعده ميانه رو و خردمندانه كنند.
مسيح است) » هايآمرزش«و  هاداستان يهمهتر از پاك آموزش دهد (و بسيار كهن

                                                 
1. Spiritual banana republic     یهادهفرآوربر صادرات  هاآنبانانا ريپبوليک کشورهای گرمسيری که اقتصاد 

تی کمتر انقالبی کشاورزی است، هرآينه بيشتر انديشه هيچنز گويا اين است که چنين کشوری بر پايه نگرهای مارکسيس
و سربراه تر هستند به ويژه در امور معنوی بوده  

2. Babylonian Rabbi Hillel    ) پيش از ميالد) ١١٠از دانشمندان و رهبران برجسته دينی يهود زاده بابل  
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به خوبي در انديشه هر بيخدايي جا گرفته و زماني كه شكسته شود، هيچ نيازي به 
هم چون  فرماناين  نيست. واروانهيدو  يزاردگرآ، يا واروانهيدرفتارهاي مازوخيسم و 
و زماني  به آهستگي ياد گرفته شدهبوده كه  هاگونهرنج و پر بخشي از فرگشت آرام 

متعارف  نيوجدابا  هاانسان فراموش نشده است. گاهچيهديگر  هكه به دست آمد
  ذاب ملكوتي چنين كاري خواهند كرد.هيچ ع وجودبدون 

دوباره ، تنها كنديمي را بررسي پستقوانين كه شخصي چنين هنگامي  همانند
ساخته و بهتر  دارند خود را توانگر دوستمردم .بازبيني كندبايد استدالل طراحي را 

به دوستي يا خويشاوندي نيازمند وام داده يا شوند و با اين حال شايد مبلغ خوبي 
آخر درخواست بازگشت درست همان مبلغ را داشته و يا تنها با  دست ببخشند و

خشنود باشند ولي به شخصي كامل ناشناس بدون شخص ا نمك شناسي يسپاسي 
مالي و آزمندي، همراه با پيشامدهاي  يخواهافزون بهره پول نخواهند داد. داشتچشم

 يهمههم چنين . شوديمپيشرفت و توسعه اقتصادي براي  يازهيانگخوب، 
از اين  ١كس و آدام اسميتتا كارل مارگرفته دانشجويان اين رشته، از ديويد ريكاردو 

نانوا » از خيرخواهي«با رندي اسكاتلندي خوش ديده كه اسميت آگاه بودند. واقعيت 
 ، بلكه از دلبستگي او به پختن و فروختن است.ميشوينمكه هيچ روزي بي نان  نيست

انجام دهد  دوستانهنوعد، وي كه بشجورهر  كارييد كسي بخواهد در هر صورت، شا
 گونهنياشايد اگر ما  گردد. يدوستنوعبه  ناچار تواندينم يكسچيهولي بر پايه تعريف 

 تواندينم يزيچچيه گمانبيبوديم، ولي نشده بوديم، پستانداران بهتري » ساخته«
كند كه  غدغنرا  ايغريزه» يراآفريدگ«از اين باشد كه  تراحمقانهو  ترنابخردانه

  در شما گذاشته است.و در طول زمان خودش به آهستگي 
شما ناچار نيستيد، حتا از . نديگويمسخن  »اراده آزاد«از سفسطه گران بارها 

براي يد كسي به طور ژنتيكي خوب، شا قوانين ضد آدم كشي يا دزدي پيروي كنيد.
 شدهيزيربرنامهمشخصي  ياندازهتا  بودنو آزمند  نديدشمني ورز، خشمگين شدن

نيز بشود. اگر هر بار  رهنموديمتوجه هر  تاو با وجود اين آن اندازه فرگشت يافته 

                                                 
1. Adam Smith 
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بنيادي پرهيز كنيم، متمدن شدن ناشدني و ناممكن گشته و ديگر  يهازهيغراز  ما
اين باره  پرسشي درشايد . بهر حال شدينمنوشته براي كامل كردن اين گزاره خطي 
ا خودش ر يهادستزن و يا مرد انسان، ايستاده يا خوابيده، چرا كه  نشود پرسيده

ن گاه كه نياكان ما تصميم هيچ شكي نيست كه آ .دارديمنزديك اندام تناسلي نگه 
دروني را بپذيرند،  يهااندامكه خطر ايستاده راه رفتن و در معرض قرار دادن گرفته 

بوده  آن دورانحفاظتي سودمند در برابر يورشگران دستان به اين صورت  داشتننگه
چهارپايان ديگر  يهمهاز كمابيش بوده كه  ايانگيزهبرتري و ايستاده راه رفتن  چون

و قرار گرفتن دهان در همان بلندي براي برخي از چهارپايان با ( دريغ شده است
: چه كسي اين قانون را سر خوب اينك .)ما جبران شده استانگشتان دست و ارتفاع 

ه آن، كنار هم قرار گرفتن دست و اندام تناسلي، حتا انديشيدن ب هم كرده كه اين
داده كه بايد  فرمانه كسي به شما شدن اين سخن، چتر براي روشن است؟ غدغن
به رابطه جنسي يا توليدمثل ندارد) هيچ ربطي كه  يكنيد (براي داليل ديگر لمس

كه هيچ  رسدينمبه هيچ رو گويا حتا به نگر  }لمسعدم {ولي هم چنين دستور 
اين  هانيد يهمهديده شود، با اين حال براي اين موضوع كتاب آسماني  ارجاعي در

  .انددانستهمطلق  يغدغنرا كار 
  

كه تنها درباره تاريخي زشت دين  بنويسد يكتاب كامل توانديمهر شخصي 
و نيازهاي  هاتكانهو هراس ملكوتي از كنش بچه پس انداختن و و رابطه جنسي 

آسان براي  يوابسته به آن از ريختن مني و اسپرم تا خون قاعدگي باشد. ولي راه
  باشد. زيانگبحث يپرسيدن تك پرسششايد  كوتاه كردن كل اين داستان دل انگيز



 

 

  شانزدهمبخش 

  
 
  

از كودكان  سوءاستفادهدين آيا 
  ست؟ني

  
  
  

  
پاسخ مرا بده: بپندار كه شما –است پاسخ مرا بده، شما را مي گويم رسر«

هستي با اين آماج كه  هاانسانپيچيده سرنوشت  ساخت عمارتخودت در حال 
، ولي براي با دادن آرامش و آسايش دست آخرو را شاد سازي،  هاانسانسرانجام 

رسيدن به اين هدف، بايد ناچار و ناگزير تنها يك جاندار كوچولو را شكنجه كني، 
كوبد و ساختار مياش درست همان دخترك نوزادي كه با مشت كوچكش به سينه 

پذيري با چنين آيا مي - بدون جبران بسازياو هاي اشكپيچيده خودت را بر روي 
  »شرايطي معمار آن باشي؟ حقيقت را به من بگو.

  كارامازوف رادرانبايوان به آليوشا، در كتاب  يهاگفته -
  

آسيب رسان بوده  ي،بيش از سودمند«دين آيا كه  ميكنيمبررسي زماني كه 
غيرقابل سنجش  يما با پرسش - اعتبار از حقيقت يا بودن خالي  نايمعنه به - »است

شمار كودكاني كه زندگي رواني و به  ميتوانيمهرگز  آيا. ميشويمو گسترده روبرو 
؟ پي ببريم فلج شده يريناپذجبراناجباري دين به طور  يهانيتلقبا  هاآنفيزيكي 

و روياهاي  هاتوهمپيوسته » حقيقت«به اين برآورد درست به اندازه برآورد شمار 
حد  نيترنييپايي در ادعادارا بودن حتا كه براي  بودهدشوار ديني و معنوي 
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 . وليودنم يريگاندازهرا  نشدهثبتو فراموش شده  مواردهمه بايد  يگذارارزش
در انديشه  به ادامه پيدا كردن هميشه اميدوار هانيدمطمئن باشيم كه  ميتوانيم

 تن باسبا پيمان باطمينان از ايمني و براي  بوده هاجوان دفاعبيساخت نيافته و 
  .اندمودهيپراه بسيار طوالني  نيروهاي دانشگاهي در جهان مادي

 ١آرنال پدرتروريسم اخالقي در ادبيات ما سخنراني  بزرگ يهانمونهيكي از 
 پيرروحاني اين  است. ٣نوشته جميز جويس ٢ سيماي مرد هنرمند در جوانيدر داستان 

» تحت تكفل«در حال آماده ساختن استفان ديدالس و يك جوان ديگر  آورچندش
تفتيش عقايد را به آسيا (مردي كه  ۴به افتخار امام فرانسيس زاوير گيريكنارهبراي 

تصميم او  ).شوديموي ستايش  يهااستخوان، پرستاناستخوانز سوي اآورد و 
قرار  تأثيررا تحت  هاآن عذاب جاويد الهياز  طوالنيو  آورترستا با شرحي  رديگيم

، داشت نفساعتمادبهزماني كه هنوز  مسيحيتكه  ييهاروضهاز آن دست  دهد،
ر را در اين جا بازگو نمود، ولي دو عنص هايرجزخوانهمه آن  شودينم. داديمترويج 

در اين رجزخواني گيرا و جذاب  - درباره سرشت كيفر و سرشت زمان  -برجسته 
 هابچهطراحي شده تا  دقتمرد روحاني به  يهاواژهديد كه  توانيمبه آساني  هست.

در  .استكودكانه  به خودي خود تشريحي يهاگفتهدر نخستين گام،  را بترساند.
. اندازديمرا فشار داده و مانند موم، چين  هاكوهعذاب كيفر، شيطان خودش  بخش

اين درد براي نكند كه  ياكودكانههراس و  انداخته به راهرا  يهر بيماري ترسناك
. زماني كه سخن به زنديمآن موج  ورايزبردستانه در هميشه بر جا بماند، 

كه در كرانه دريا با  مينيبيمرا  هابچه، ما رسديمتصويرسازي از يك واحد زمان 
بابايي چي مي («بچگانه از واحدها ، و سپس بزرگنمايي كننديمماسه بازي  يهادانه

، »)ندرا پر ك جهاند كل بچه گربه باشد: مي توان خيلي هزار هزار هزار تاشد اگر يك 
در طبيعت، و به سادگي  يهابرگ، افزودن شوديمبيشتري افزوده  يهاضربآن گاه، 

 از روزگار بسيار دور. كشديمكار به افزودن پشم، پر و پولك جانوران خانگي خانواده 
                                                 
1. Father Arnall 
2. Portrait of the Artist as a Young Man 
3. James Joyce 
4. Saint Francis Xavier 
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بالغ از اين راه براي ترساند كودكان (هم چنين از شكنجه و زدن و  يهاانسان
كه در خاطرات جويس و خاطرات  گونههمان( اندبرده) بهره هاآنخشونت بر ضد 

  .)مينيبيمديگر  شماربيافراد 
ديگر انسان و بيدادگري دين نيز به آساني قابل تشخيص  يهاحماقت

است كه  ايگونهبوده كه تنها  هاانسان يعذاب هم سن كثيف خواست و نيت. باشديم
را براي  هانيد ميتوانينم .را تصور كندشكنجه مورد  شخصتواند احساس شايد ب

را براي ترويج و پيراستن اين كار  هاآن ميتوانيمنكوهش كنيم، ولي  دادن اين انگيزه
ابزارها پر از  ياموزهمانند مياني، از هلند تا توسكاني،  يهاسدهسرزنش كنيم. اروپاي 

تا ببينند  گرفتهيمرا به كار  هاآنكه روحانيون با خلوص نيت  بود ييهادستگاهو 
به نيازي گمان كنم  رند.زنده نگه دارا شخص در حال كباب شدن  تواننديمچقدر 
كه براي اين هنر  هوجود داشت مذهبي يهاكتاب ، ولينباشدجزييات بيشتري  ارائه

 داشت.فراواني  شكنجه رهنمودهاي به وسيلهدستور كار داده و براي تشخيص مرتد 
كنش «(يا  ١فه-دا-اتو در يامداخلهاجازه تا  كه آن اندازه خوشبخت نبوده كساني
آنان رها  يبافاليخعنان ، بيابند )شديمشناخته كه به عنوان جلسه شكنجه » ديني

 شده تا يالفاظ گرفتار و به هم بافته خشن و زننده يهاكابوس تواننديمشده تا هر چه 
 يتفريح چندانمردم در روزگاري كه  ترس نگه دارند. در حالتهمواره را  هاناداناين 

بر روي چرخ مردم  حضور با خورد شدن پيكرينداشتند سوزاندن يا دريدن شكم يا 
آن را  ساختنامامان و قديسان دل روا  همبزرگي بود سرگرمي هم در حال گردش 

 ز مغزهاي بيماري كه جهنم را طراحي كرده،آشكارتر ا تواندينمهيچ چيزي  داشتند.
كه سختي  يبسته يشهياندمگر بوده  ويژگي ساخته دست انساني دين را اثبات كند

با آرامش مادي، جايي آن را ين كه بجز ا -را درست توصيف كند  بهشت نتوانسته
) خوشي پيوسته از دهيشيانديم ٢يا (همان گونه كه ترتولين دانته يكنواختي جاويد
  نسته است.دا عذاب ديگران

                                                 
1. Auto-da-fe 
2. Tertullian 
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و همان نوآوري  مسيحيت نيز بسيار ناخوشايند بودهپيش از  يهاجهنم
آغازيني كه ما  ييهادوزخبهر حال برخي از  .شوديمديده ساخت آن  دردگرآزاري 

 براي نمونه .زماني محدودي دارد -آيين هندوآن در  نيترمهمبرخي از - ميشناسيم
چند سالي را در جهنم سپري كند كه هر روز آن  گناه كاريتا  شديمشايد حكم داده 

آخوندي را كشته بود، بدينسان حكم تنظيم  كارگناهسال انساني بود. اگر اين  6400
ميليارد و پانصد چهارميليون) (يكصدوچهل و نه 149،504،000،000 توانستيمشده 

 كه گويا به معناي نابودي است. شديماجازه نيروانا داده به او در پايان  سال باشد.
و اين انديشه د كه براي آن هيچ فرجامي نباشد. (دوزخي بيابن كه ندبوداين مسيحيان 

و  ، رهبر مرتد١كه لوييس فراخانهنگامي يكبار من اين را را به آساني ربوده شد: 
در ميان مردمي گرد آمده در ميدسن اسكوئر » امت اسالم،« پوستاناهيستنها رهبر 
بار يهود  راهيبدوبهم چنان كه  .كرديمآن را اعالم  وحشتناكي يهانعرهبا  ٢گاردن

در هنگامي كه خداوندگار جهنم كه تو را  -و تو فراموش نكن «، نعره كشيد، كرديم
  »)ابدي و جاودان است! ياجاق مانند ،آن مي اندازد
دوران بخشي از  يهمهآنان، هميشه و در  پرورشو كنترل سخت بر  هابچه

شايد يك روحاني  بوده است.قدرت هاي مطلق سيستم يهايدلواپسو  هاشهياند
كودكي به من بدهيد كه «يسوعي يا ژزوئيت بوده كه نخست چنين چيزي گفته باشد، 

انديشه  نولي اي» دهم، شما ميده ساله نشده باشد و من آدمي كه مي خواهيد به 
آموزش عقيدتي جوانان، بيشتر  .باشديم ٣بسيار كهن تر از مكتب ايگناتيوس لويوال

نيز همين را نشان  ينيبجهانسرنوشت بيشتر پژوهشگران اثر وارونه داشته،  هازمان
كافي در با تبليغات اثر پايداري  تا فتهريسك و خطر را پذيراين  هانيدولي گويا داده 

ديگري به چكار اميد  .بر جا گذاردسطي از دختران و پسران شمار متوانديشه 
 يهاآموزشاجازه كودك به سن خرد  هنگام رسيدناگر تا  د؟داشته باش دتوانيم

 .ميكرديمناهمسان و متفاوتي زندگي ه طور كامل بما در جهان  شدينمداده ديني 

                                                 
1. Louis Farrakhan 
2. Madison Square Garden 
3. Ignatius Loyola 
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، چون همگي به طور طبيعي اميد شونديمدر اين جستار تقسيم  دارديندر و مادران پ
كريسمس و عيدهاي  يهامعرفتو  هايشگفتبه سهيم ساختن كودكان خويش در 

 تركوچك يهاتيشخصهم چنين  و به خوبي خدا تواننديم(و  مذهبي دارندديگر 
 )سربراه كردن كودكان شيطان باشد. رايرا به كار گرفته تا كمكي ب بابانوئلمانند 
بخواهد به  ،گمراه شده فرزند كسي در آغاز نوجوانياگر  دهديمببينيد چه رخ ولي 
دوست دارند پدر و مادر  .كه هيچ، به دين ديگري بگرودهمان دين ديگر  يهافرقه

 يهانيد. همه كننديم يكشبهرهمعصوم و خام دست  يهابچهاز  هانياجار بزنند كه 
اشتند. ارتداد دارند يا دبسيار سختي را بر ضد  غدغنتنها به همين دليل يكتاپرستي 
روحي نوشته  يهايتكاناز  ٢كارتي، ماري مك١كاتوليكي يدخترانهخاطرات در كتاب 

محافظ - پروتستانشپدربزرگ سوختن آتش جاويدان سرنوشت  شنيدن زمان دركه 
ماري چون خردمندتر از سن  .خورده است ستنادرغسل تعميد به دليل  -و دوستش

 سازديمتا اين كه مهتر و ارشد زنان راهبه را ناچار  بردينمخودش بوده، آن را از ياد 
يافت  ٣اسقف آتانازيوس يهانوشتهدر  راه فراريتا با مراجع باالتر مشورت كرده و 

كه دين حقيقي ، اين اسقف باور داشته كه مرتدان تنها هنگامي جهنمي هستند شوديم
را دازه دين واقعي ان آنوي  پدربزرگكرده باشند. پس شايد را با آگاهي كاملي رد 

چه تكاپويي  در اين باره اين دختر يازده سالهببينيد ولي  تا به جهنم بيفتد. شناختهينم
نداشته و به  فراوانيكنجكاوي ! و تنها به شماري كودكاني بينديشيد كه كنديم

كساني كه به اين  .سپارنديمبه ذهن پليدي را بدون پرسشي  يهاآموزهسادگي چنين 
  بسيار پليد هستند. نديگويمشيوه به كودكان دروغ 

و ديگري از  يراخالقيغ يهاآموزشيكي از -و مثال دو نمونه  توانيم
غيراخالقي درباره سقط  يهاآموزه. آورد به عنوان مدرك - رفتارهاي غيراخالقي

داراي هويت و جسمي مجزا كه ، گمان كنم يك ماترياليست به عنوان جنين است.
برخي به طور واقعي آن را به كار  آن جور كهو تنها (بوده  آشكار رويانبودن 

                                                 
1. Memories of a Catholic Girlhood 
2. Mary McCarthy 
3. Bishop Athanasius 



 
 
 

  نيستخدا بزرگ 
 

 

٢٧٤

هايي فنميست بر روي بدن زن نيست.درون يا  ي دراتوسعه) گسترش يا بردهيم
به طور  -يا حتا  و ضميمه كه رويان بيشتر مانند يك پيوست نديگويمهستند كه 

اين  ديگر هر چند گويا ر است.مانند توموجنين  - باور استواري داشته كهجدي 
 . يكي از چيزهايي كه سبب توقف آن شدهشودينماز زبان كسي شنيده مزخرفات 

و ديگري زنده ماندن  فراهم كرده آوانگارهاكه  است دگاهيددگرگوني گيرا و جالب 
» زنده نگه داشتن«يافتن به ابزار دست  بوده كه با وزنسبك» پيش رس« نوزادان

با  توانديمديگري است كه دانش  ياوهيشبيرون از زهدان بوده است. باز هم اين 
كه هيچ انساني با نمره ميانگين اخالقي  گونههماناومانيسم يكي شود. درست 

گر آن زن ا بدتر در برابر لگد خوردن به شكم يك زن خونسرد بايستاد، تواندينم
رويان شناسي اخالق  به شدت خشمگين نشود. تواندينمباشد، هيچ كسي هم آبستن 

حتا هنگامي كه در مسائل سياسي به » ١ي زاده نشدهبچه«. اصطالح كنديم تأييدرا 
  .ديگويم، درباره يك واقعيت مادي سخن شوديمكار گرفته 
شايد  .كنديمرا باز  راهد، تازه به جاي اين كه جلوي چون و چرا را بگير باري

يا  شرايط بسياري پيش آيد كه در آن مادر نخواهد مدت زمان كامل را باردار بماند.
 هايباردارچون شمار بسيار بزرگي از  ،بوده يا طبيعت آن را خواستهخواست خدا 

سقط «به آن  مؤدبانهكه  هااندام ناهنجاري، اگر بتوان گفت، براي »ساقط مي شود«
ولي در برابر  اندوهناك استرويدادي هر چند  .نديگويم» ٢خودبخوديهاي 

 هاآنيا كودكاني كه زندگي كوتاه سقط شده دن يا كودكان ناهنجار يا كوسرنوشت 
در كل . بهتري باشد ياجهينتشايد  عذاب دردناكي براي خودشان و ديگران است

. گذارديمبه نمايش زهدان جهان كوچكي طبيعي و خود فرگشت را  فرگشت مانند
، ما زندگي را چون ريخت يا شكلي هاششآهسته مغز و  باليده شدننخست، پيش از 

ديگر كه اكنون  ميزيريمپشم  (و رشد كرده و كوچك، همانند دوزيستان آغاز كرده
يك جابجايي س از پبراي بيرون آمدن تكاپو كرده و كمابيش  سپس) بي سود است

براي نابود  اين صورت، سيستم در غير .ميكشيمسخت، هواي تازه را به درون 
                                                 
1. Unborn child     نه آبستنی تا زمان زاده شدن از هفتهرويان پس  
2. Miscarriages  



 
 
 

 آيا دين سوءاستفاده از كودكان نيست؟

 

٢٧٥

در همين نخستين ساختن كودكاني كه هرگز شانس خوبي براي زنده ماندن ندارند، 
براي پاسداري و حفاظت كودكي بي ترحم است: نياكان ما اگر  به طور كاملگام 

به كول كردن او بودند به نوبه خود ناچار بيمار و ناتوان از دست شكارچيان 
دست «با  تواندينمدر اين جا فرگشت  .دوام بياورند ١ساوان يمنطقهدر  توانستندينم

 )كنميمنگاه (اصطالحي كه هميشه من با بدگماني به آن  آدام اسميت» ٢ناپيداي
را  ايشيوهكه  ۴جوزف شومپيتر» ٣ويراني خالق«مدل  طور نيز نيهم شودمقايسه 
طبيعي خو داده و  يهايكاستما خودمان را به اندازه مشخصي از  كه دهديمتوضيح 

آن را به پيش نمونه آغازين گونه خودمان و دانسته طبيعت  يرحميبرا آن  دليل
  .ميدهيمگسترش 

هم چنين از هنگام  د انجاميد.و نخواه دهينجامين تولد به هالقاحبدينسان، همه 
كه تنها بلندپروازي خرد انساني بوده اين كشمكش براي بقا آغاز فروكش كردن 

كه تنها در سايه رحم  ييهاخانواده .را بدست آورد دمثليتولنرخ  مهار خواسته
 يچرخهفراوان، در  توليدمثلبا خواست گريزناپذيري براي زنده مانده طبيعت 

بهترين راه  .گرفتار خواهند گشتزندگي جانوران  يچرخهان بهتر از چنده ن يابسته
با سوابق پزشكي  داشتننگهبوده كه از زمان رسيدن به مهار و كنترل پيشگيري 

 شده است. دردسريبو در زمان خود ما كمابيش بدون خطا و  دشواري پيگيري شده
كه گاهي به داليل  پايان دادن به بارداري است برگشت به عقب، كارراهبهترين 

بسياري كه مايه افسوس  يراخالقيغيد انجام ترفندي شا :ديگري نيز بايد انجام گيرد
 يهاانسان. همه حتا زماني كه بدون چون و چرا بايد آن را انجام داد شوديم

براي رسيدن  تي و نادرستي را ديده وانديشمند در اين پرسش كشمكش دردآور درس
 يهاتوانهمه  كتخم اين گفته خركي كه اسپرم و .كننديماز تعادل تكاپو  ايگونهبه 

آميخته شدن هر چند كوتاه، داراي از  پسبالقوه زندگي و حيات را در خود داشته و 
و بايستي به طور قانوني حمايت شود، از نگر اخالقي يا ديدگاه كاربردي  گشتهروح 

                                                 
1. Savannah  
2. Invisible hand 
3. Creative destruction 
4. Joseph Schumpeter 
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، دستگاه جلوگيري اين گزاره است. بر اساس و پايهسراسر بي سود  ياگزارهتنها 
با ديواره رحم يك دستگاه قاتل  كپيوند خوردن تخمجلوگيري كننده از  رحميدرون 
 يهالولهناگواري كه سبب رشد تخمك در پيشامد (و آبستني خارجي رحمي  شناخته
و تهديدي آني براي جان مادر تخمك فنا شده  ديگر) به جاي اين كه شوديم ١فالوپ

 .شوديمپنداشته شود، يك انسان زنده پنداشته 
روحانيت با هر تك گامي كه به سوي روشن ساختن اين گزاره برداشته شود 

حتا از سوي احتمالي  هر كوشش .كنديمهم به طور بنيادي و هم در روبنا برخورد 
و  نخست تكفير شده و پيشروها در قدم» تنظيم خانواده«مردم فرهيخته براي برنامه 

آموزگاران آغازين آن (مانند جان استورات ميل) بازداشت يا زنداني يا از شغل خود 
ديدگاه اخالقي مادر ترزا اعالم كرد كه از  پيشچند سال  همين اخراج شدند.
چون اين بانو سقط جنين را برابر با ( ت كهجنين اسآبستني هم ارز سقط جلوگيري از 

كه كاندوم يا قرض به معنا و چم اين بود » به طور منطقي«) دانستيمقتل 
باز هم ، ولي بود كاسه داغ تر از آشاين خانم  پادبارداري نيز يك آلت قتاله است.

 .است نيكيو جزمي دشمن اخالقي  فرساتوان يهاشهياندببينيم كه  ميتوانيم
كل داستان بردن  انجام دهيم.كن باور داشته و كنشي نشدني را تا به نامم خواهديم

 در هم كوبيدهاز سوي كساني حمايت از زندگي  اعالم و زير پوشش قانون رويان
 يهاآموزهبراي  آلت دستيو هم زاده شدگان را تنها هم چون  رويانكه هم  شوديم

  .داننديم خويش
  

از  ترزننده، بسيار سخت است كه كاري را غيراخالقي يهايكارتبه در ميان
به همين صورت نيز تصور چيزي  ناقص كردن رويان در زهدان تصور كرد.

فرض كنيم كه ما بايد  ست.نييا خواست خدا ناسازگارتر از گزاره و استدالل طراحي 
كه داشته خودش  يهادهيآفرتوليدمثل  يهااندامطراح بايد توجه ويژه به خدايي 

مذهبي از آغاز  يهانييآپيروي از در . ولي استبسيار حياتي  هاگونهبراي ادامه بقاي 

                                                 
1. Fallopian 
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آلت جنسي يز بر ت هاسنگرا از گهواره بيرون كشيده و چاقو يا  هاپسربچهتاريخ، 
، اين بچه دخترها هستند كه ١جان گراييو  در برخي جوامع اسالمي. انددهيكش هاآن

اين گاهي  .كشنديمرنج بسيار بدتري  ٢تناسلي و چوچولهآلت  يهالببا بريده شدن 
گفته شد با بستن يا  ترشيپو همان گونه كه  عقب انداخته شدهبلوغ  هنگامكار تا 

رد شدن خون دوختن دهانه آلت تناسلي و تنها باز گذاشتن سوراخي كوچك براي 
كشتن يا از كار  - روشن استو هدف آماج  .شوديمهمراه  دوران قاعدگي و ادرار

هر  بود كردن وسوسه تجربه كردن كنش جنسي باانداختن غريزه جنسي دختران و نا
 (و شوديمكسي باقي بماند كه دختر به او داده دست نخورده براي  تا دختر مردي
در همين حال  زفاف بهره خواهد برد). زيانگهراسدر شب  بنداز پاره كردن كه كسي 

(همه بوده كه ديدن خون عادت ماهيانه مايه بدبختي  شوديمبه اين زنان ياد داده 
دريافت خدمات از مردم ترس خود را از اين آشكار ساخته و هنوز بسياري  هانيد

در اين هنگام كه  رديگيمياد زن ) و داننديم غدغنزنان قاعده شده  به رارا ويژه 
  نجس است.
هنوز بر سر بريدن آلت » مسيحي-يهودي«ديگر، به ويژه  يهافرهنگدر 

(به برخي داليل دختران كوچك بدون  .شوديمجنسي پسران كوچك پافشاري 
كه  يپيمانبررسي هماهنگي  يهودي باشند: تواننديمهنوز دستكاري آلت تناسلي 

 دوگانهدر اين جا گويا انگيزه اصلي  .)، سودي ندارداندبستهبا خدا مردم باور دارند 
به احتمال  -كردن پايدار مانده ختنه يهامراسم باكه هنوز هم  - . ريختن خون است

كه يكي از  بودهو جانوران  هاانسانبرجا مانده از قرباني كردن  يبسيار نماد
عهد عتيق است. با چسبيدن به انجام  هايكتابدر اندازهاي خونين چشم يهايژگيو

از تن كودك را قرباني  ياپارهتا  توانستهيمبه جاي كودك  پدر و مادر مناسكاين 
آلت  - با دقت طراحي كرده باشد يستيبايمچيزي كه خدا  به ياندازدستكنند. رد 

پا به  ده و با شكل و ريخت خداشكه آدم ختنه  يجعلداستان اين  با - تناسلي مرد
كه موسا نيز ختنه  كننديمادعا  هاخاخامدر واقع، برخي از  شد.منكوب جهان گذاشته 

                                                 
1. Animist  
2. Clitoris  
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كرده زاده شده، هر چند اين ادعا شايد از اين واقعيت سرچشمه بگيرد كه به ختنه 
  نشده است. يااشارهشدن موسا در هيچ جاي تورات 

درست همان آماجي  - به آن اشاره كردهآشكارا  ١موسا بن ميمون -آماج دوم 
بعد از ميان بردن هر چه بيشتر  است كه براي دختران در نگر گرفته شده است:

» ٢سردرگميراهنماي «در زير آن چه پير فرزانه در  خوشي و لذت رابطه جنسي.
  :ديگويم

   
در رابطه با ختنه، يك از داليل آن از ديدگاه من به هدف كم كردن رابطه 
جنسي و كم بينه ساختن اندام مورد نگر بوده چنان كه اين كنش كم شده 

كه ختنه  شدهيمدر حالت آرام بماند. گمان  شوديمتا جايي كه  و اندام
 توانديم. . . . چگونه چيزي طبيعي كنديمكاستي مادرزادي را درست 

درست كنند،  ناچار از بيرون آن رابه مردم  تاو ناقص باشد  ي داشتهكاست
ما درباره سودمندي پوست رويه را براي اين اندام بيشتر به اين دليل كه 

هدف اين دستور ديني اين نيست كه يك كاستي } هر آينه ميدانيم
مادرزادي را درست كند، بلكه براي كامل كردن يك كاستي و نقص 

ه براي اين اندام پيش است ك هدف راستين ختنه درد بدني اخالقي است.
ويژگي هيجان جنسي را كم كرده و ختنه  بدون شك. . . در واقع  ديآيم

. چون اگر در هنگام كاهديمنزديكي و لذت بالقوه خوشي از يد گاهي شا
د، بدون شك بايد وپوشش آن بريده شده و از آن جدا شتشكيل اين اندام 

  .ضعيف شود
  

در  توانديمآمده) ختنه  17(ابراهيم بسته و در كتاب پيدايش كه گويا پيماني 
، چندان بر بسياري به همراه داشته باشد يتركهسن نود و نه سالگي براي او تخم و 

تصميم ابراهيم براي ختنه كردن بردگان خودش و هم  ابن ميمون كارگر نبوده است.
                                                 
1. Maimonides       ) ميالدی) ١١٣٥-١٢٠٤فيلسوف، پزشک، خاخام اسپانيايی يهودی  
2. Guide to the Perplexed 
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الهام الهي بوده، چون اين  تأثيرچنين مردان خانواده يك جستار فرعي يا شايد تحت 
غير يهودي بخشي از پيمان نبودند. ولي ابراهيم پسرش اسماعيل را كه سيزده افراد 

را ببرد: پوست رويه  از يبخشبا . (اسماعيل ناچار بوده تا تنها كنديمساله بوده ختنه 
پسر » تنها«هم چون  22به طور ناجوري در كتاب پيدايش  -ترش اسحاقدر جوانابر

زماني كه هشت روزه بوده ختنه شده ولي پس از آن هم چون -خوانده شده  ابراهيم
  شخص بالغي نذر شده كه قرباني شود.)

نيرومند  هم چون ابزاري براي توانستهيمادعا كرده ختنه هم چنين  ابن ميمون
 در زمانبر وجوب انجام اين عمليات به ويژه باشد و  يالهيقبكردن يكپارچگي 

  تاكيد كرده است: منديبه جاي رسيدن به سن خرد يكودك
  
رها  شدنو بالغ  دهيبال اگر كودك را تا زماننخست اين كه ] استدالل[

كنيم، گاهي شايد ديگر ختنه نكند. دوم كودك كمتر از انسان بالغ درد 
بچه نيز كم  تخيل يقوهنيرو و چون اندام هنوز سخت نشده و  كشديم

سخت و  توانديم و را در نگر گرفته؛ چون مرد بالغ چيزهايي توان است
در پدر و ما سه اين كهدادن، تصور كند. پيش از رخ را  هاآندردناكي 

زمان هنوز ، چون رنديگينمسخت  چندانكودكان تازه زاده شده 
استواري پيدا  يهاشهيرپدر و مادر به نوزاد عشق  نرسيده و يزيانگاليخ

، عقب افتدبراي دو يا سه سال  ن كودكه شدنتيجه اگر ختن . درنكرده. . . 
ا از ميان ببرد. به ختنه ر تو ضرور بايستگي توانديمپدري عشق و مهر 

بسيار ناتوان و دل انگيز  خياالتسخن ديگر، در زمان زاده شدن، اين 
 اينكه  ميريگيمهنگامي كه پدر نوزاد را در نگر ضعيف بوده به ويژه 

  و نازل شده استبر ا هافرمان
  

ميمون به طور كامل آگاه بوده كه اگر گمان  ، ابنو همه فهم سادهبه زبان 
كنش زشت به دليل عشق به كودك حتا در دستور خداست اين ختنه نشود كه 
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به  توانديم -نديبيماو اين پيمان را تنها به گردن پدر  - پدر و مادرها ترينمذهبي
. ولي ابن ميمون به دليل شودو سرپيچي مايه بيزاري ه به خاطر بچطور طبيعي 
  بودن بر آن پافشاري كرده است.» آسماني«ديدگاه قانون 

ه تازگي، در همين چند سال گذشته، چند دليل شبه دانشگاهي براي ختنه ب
و بوده كه اين دستور براي بهداشت بيشتر مردان  شوديمادعا  شده است. ارائه

براي نمونه به سرطان گردن زهدان كمك كرده تا بدينسان به تندرستي بيشتر زنان 
ي به سادگي هاشوارد دربارهادعاهاي پزشكي پوچي اين ادعاها يا دانش  .دچار نشوند
اصل برش كامل كه در  .ان داده استشرا ن رويهپوست » بريدن«با قابل حل 

، داده كشتار كنعانياني در آينده براي نويددر  يبهاخونفرمانش را خدا به عنوان 
 يبا هدف ويران دفاعبي يقطع اندام نوزاد- كه براي آن بوده  شدهاكنون آشكار 

وحشي گري متدين و خودداري از رابطه  . پيوند مياناست زندگي جنسي آينده او
. گردديم» در بدن نشان گذاري«كه باشد روشن تر از زماني  تواندينم گاهچيهجنسي 

با  هامارستانيبدكترهاي مسيحي آغاز به هماهنگ ساختن به ويژه از زماني كه 
از ميان رفته را  يهايزندگ توانديمكرده، چه كسي باستاني يهودي  يهاافسانه

و تاريخچه پزشكي را  هاكتابن چه كسي تاب خواند از سوي ديگرشمارش كند؟ 
عفونت پس از روز هشتم يا  مرده بر اثر كه بدون هياهو شمار بچه پسرهاي دارد

تناسلي شده آلت و غيرقابل تحملي از اختالل و از ريخت افتادگي  درمانيب چار دردد
به وجود  يهايماريباست؟ پيشينه ثبت شده از بيماري سفليس و ديگر  را ذكر كرده

بريدن به سادگي ديگر يا  هاياطياحتيبيا  هاخاخام خوردهكرم يهادنداناز  آمده
 سال دردر نيويورك اين كار  خوببسيار زننده است. و گاهي رگي  راهشابيپناشيانه 
در ميان  تكبردين و پاي اگر ! رديگيماجازه انجام ميالدي)  2006خورشيدي ( 1385
بدون ماقبل تاريخي انجام شود يا  اين قطع عضو گذاشتينمهيچ جامعه سالمي نبود 

جراحي بر آلت  گونهچيهاجازه انجام اين رضايت كامل و آگاهانه شخص مورد نظر 
  .شدينمجنسي داده 
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كه هم ( زشت تابوي استمنا نكوهش شودهم چنين دين بايد براي پيامدهاي 
براي  ).كنديمفراهم هوادار دوره ويكتوريا  برايچنين دليل ديگري را بر ختنه كردن 

به  يهاهيتوص باجواني بسياري، ميليون مرد و پسر جوان، در دوران نو يهادهه
كوري، فروپاشي  يهيماخودارضايي دلواپس و نگران بوده كه » پزشكي«اصطالح 

و  گيربيان احكام سخت در يآخوندسخنان  .شوديمه دامن ديوانگي بافتادن و  ١رواني
نشدني و محدود انرژي در تجديد يمنبع به عنوانلبريز از مزخرفات درباره مني 

با وسواس نوشتاري درباره استمنا  ٢روبرت بادن پاول. سايه افكنده استسراسر تاريخ 
مسيحيان  با پيوستنخودش  ٣پسران يآهنگشيپجنبش براي نيرو گرفتن نوشته و 
تارنماهاي روحانيت ديوانه در  حتا امروزه. و قوي هيكل آن را به كار گرفتزورمند 

دقيق  ه طوردارد. هر آينه گويا آخوندهاي برا جوانان  همشاوره ب ي دادناسالمي ادعا
 اوو افراد ديگري مانند  ۴سموئيل تيستوت اعتباريب يهانوشتهاز روي همان 

پريشان  تأثيرمسيحي براي چنين  يهاسلفكه از سوي  ييهانوشته ،خواننديم
از سوي به طور كامل انديشي كوته و  زيانگشگفتناآگاهي  .به كار گرفته شد ياكننده

كه  در دسترس است ، مفتي بزرگ عربستان سعودي۵عبدالعزيز ابن بازمرحوم 
اين  .شوديمهشدارهاي او بر ضد استمنا در بسياري از تارنماهاي مسلمانان تكرار 

گوارشي شده، به سو چشم شيخ هشدار داد كه اين عادت مايه اختالل در سيستم 
خاستگاه « پندارديمكه را ملتهب كرده، نخاع را تحليل برده ( هاضهيب، زنديمآسيب 

نه تنها استمنا  .كننديمو افراد را دچار تومور كرده و لرزش بدن پيدا »!) اسپرم است
 پيامد آن) و سرانجام IQ( بلكه با كاهش آي كيو هكارگر شد» ۶غده صنوبري«بر 

برومند با احساس جوان  هاونيليم يشكنجهآخر از همه، هنوز براي  .استديوانگي 
 در آينده وشده سست و ضعيف  هاآنكه نيروي مردانگي  ديگويممفتي دريغ و گناه 

تارنماهاي اسالمي و جهان اسالم در اين چرنديات  .پدر بشوند نخواهند توانست
                                                 
1. Nervous collapse 
2. Robert Baden-Powell                          ) ١٨٥٧-١٩٤١افسر ارشد نيروی دريايی انگليس(  
3. Boy Scout 
4. Samuel Tissot 
5. Abd al-Aziz bin Baz        
6. Cerebral glands 
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كم ، انگار كه در جهان اسالم در ميان مردان جوان ديآيمگردش در به پيوسته 
 مؤنثشتن دوست مردان جواني كه كمابيش هميشه از دا و خودداري استناداني 

تا به طور واقعي از مادران و خواهران خويش  رنديگيمياد و  دور نگه داشته شده
اين سيستم  يهافرآوردهبا برخي از  .وار از بر بخوانندرا بايد طوطيقرآن بيزار بوده و 

نم كه تاكيد ك توانميمم و تنها داشتدر افغانستان و جاهاي ديگر ديدار » پرورشي«
: رشد استچون دست نخورده  نيستدختر باكره خواستن  هاآنبزرگ دشواري 

و ايمني  بازايستادهاهللا از جنبش سبيل يف يريناپذدرمانبه طور  هاآنعاطفي و رواني 
  .شوديممردم فراواني با پيامدهاي اين بيگانگي از خود و كژديسي تهديد 

شايد در جواني  شوداگر بيخودي طوالني نهر چند ، جنسي يرابطهعدم 
در فرد بالغ  زاركنندهيبفرسايشگر و گيرايي و جذابيت داشته باشد ولي باعث اثرات 

مرد پير كثيف و كه يك و زياني آسيب  ميتوانيم، چگونه پرسميمباز هم  .شوديم
به عنوان محافظان روحاني براي كه  را برآورد كنيمزده  پيردختر ترشيده ديوانه

دين ؟ برگزيده شدند هاآموزشگاهو  هاخانهميتيدر  گناهيب يهابچهسرپرستي بر 
تاوان به ويژه به نام  هابچهاز  سوءاستفادهحاسبه ارزش پولي كاتوليك رومي با م

 شده داده. ميلياردها دالر هم اكنون پاسخ را به اين پرسش داده است نيتردردناك
 نيآورتردلهرهبا  هاآنپاي كه  ييهابچه و دختر هاپسربچهاز نسلي بر  يبهاي هيچولي 

افراد مورد اعتماد پدر و بدست به رابطه جنسي باز شده، آن هم شيوه  نيترزننده و
سواستفاده از « دادهدر برابر آن چه به طور واقعي روي .گذاشت توانينممادران 
تجاوز و  ازاست: ما در حال سخن گفتن  احمقانه و حسن تعبير ياواژه »كودكان
 مراتبسلسلهاز سوي  رگرددكه بي برو و بسيستماتيك كودكان هستيم  يشكنجه

و دانسته و به طور عمد بدترين متجاوزان را به  شده يهمدست و مساعدت روحانيت
در  آشكار شدن اين خبرهاامنيت بيشتري بودند. با  ايراناحيه برده چون در آن جا د

دين كه  ييهاسدهدر  ادادهرويبا انديشيدن به مدرن و امروزي يك شخص شهرهاي 
نقطه از اتفاق ولي زماني كه  .به خود بلرزد توانديمده، تنها از هر انتقادي بو فراتر
و  داشتچشمدم چه مرناجور و دورويي بوده  يهاوصله در دست ريپذبيآس



 
 
 

 آيا دين سوءاستفاده از كودكان نيست؟

 

٢٨٣

 تأييد رياكارانهعزب بودن  تنها بايد كهيدرحالداشته باشند  تواننديمانتظاري 
آموزش نوشتاري عقيدتي  ايي زننده درهبا اشارهافزون بر اين چه كسي  ؟شديم
درماندگي و گاهي  ؟استشيطان » هاياندامي از اندام«يا » بچه«دكان كه كو دهديم

خودش را به صورت كيفرهاي وحشتناك بدني نشان داده كه به خودي خود بد  عجز
، همان گونه كه فرو ريخت راستيساختگي به  پرهيزپوشش ولي هنگامي كه  هست.

 استمناكه هيچ گناه كاري كه تفنني  آشكار گشت يكردار پيامدهايديديم چنين شد، 
 هانيا .نگاهي دقيق بيندازدچنين كارهايي بدون ترس به  توانستينم كرديمزنا  يا

است  ينيبجهاننوعي در ميان رهبران قوم نيست بلكه پيامد  كارتبهنتايج كار چند 
محدوديت جنسي و حتا محدوديت  اعمال باكنترل روحانيت  برپاساختنكه هدفش 

دوران ازين و جستارهاي ديني از زمان آغ . اين نيز مانند بيشتراست جنسي يهااندام
حرمت داشتن شكنجه  مده بود. آليوشا به پرسش ايوان دربارهما آ يگونهكودكي 
. پاسخ ما به اين »نه، من نمي پذيرم و قبول ندارم -مي گويد ») با آرامش(«كودكان 

بر روي تل هيزم خوابانده شده  دفاعبيپسرك  ١اسحاق دربارهپيشنهاد زننده 
كنوني  سوءاستفادهفشارها و تا به امروز درباره راي سوزاندن جسد شده ب گردآورده

  .گفت آرامشبا نبايد بايد همان باشد ولي 

                                                 
1. Isaac 



 

 

  هفدهمبخش 

  
  
 
  

  :شدهينيبشيپ انكاري

ضد نوميدانه بر » سوژه«آخرين 
  سكوالريسم

  
  
  

  
دور  يهاگذشتهدر تنها  هانيداثبات كنم كه  كنندهقانعاگر نتوانم به طور حتا 

دين يك  عابي هست،و ل رنگيب يهاافسانهبنيادي ديني  يهاكتاب سودي داشته،
هم چنين دشمن دانش و كنجكاوي است و پايداري آن به  بوده،حقه بازي انساني 

اشتباه هم چنين آن ناداني و  يهاهمدستو  گستردگي ريشه در دروغ و ترس دارد
اطمينان  نيترشيببا ولي ، نژادپرستي و خودكامگي است، يكشنسل، يداربرده

افزون بر  .كامل از اين انتقادها آگاه هست ادعا كنم كه دين اكنون به طور توانميم
همواره  جانوري يهاگونهخاستگاه گيتي و  پيرامونو مدارك  يهاگواهاز  هانيداين 

بوده چون اين مدارك اگر دين را چيزي اسقاطي نكند به طور كامل آگاه جديد 
 هنگام به گود كشيده شدن انكارها نيتريمذهبمن با  .رانديمبه حاشيه دست كم 

. ولي يك گزاره ديگر بر جاست كه امزده سروكلهپيشرفته  يهااستداللدر  هاآنپاي 
  كسي نبايد آن را نديده بگيرد.
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 يهاجنگ دادگاه جادوگران، ،درباره تفتيش عقايدبسيار بدي زماني كه چيزها 
سخن به ترسناك كتاب عهد عتيق  يهاموضوعفتوحات امپراتوري اسالمي و  ،صليبي
و  هايتبهكاربه بيخدا و سكوالر  يهاميرژدست كه  نبايد گفت، آيا ديآيمميان 

از  ؟بد بوده استدست كم  نبودهاگر بدتر ، هسياآلوده است كه در مقكشتارهايي 
 نيترختهيگسبارترين و لگام  و بندآزاد از هيبت دين بي هاانسانآيا  سوي ديگر

داستايوفسكي در كتاب خودش به نام برادران  داد؟نخواهند رها را انجام كردا
با پشتيباني زندگي زير يك حكومت استبدادي كه به شدت منتقد دين (و  كارامازوف

را  ١شخصيت داستان خودش اسمردياكوف از سوي ديگر) بوده و شدهدين مقدس 
اگر خدا نبود «اسمردياكوف كه ولي اين پند  دهديمخودنما، زودباور و احمق نمايش 

براي كسي كه به گذشته و از ميان طيف رنگي سده بيستم به  »هر كاري روا بود
  .كنديم ارائهبازتابي قابل درك  نگرديمانقالب روسيه 

بيشتر انديشيده و بگويد كه خودكامگي كمي  شايدميان كسي اين  در
 -نمونه  نيترشيبانساني است.  يهاشرارتاز  يدفترسكوالري در واقع براي ما 

 رخ اچهكه  سازديمما روشن با گزارش ترسناكي براي كه  -هيتلر و استالين هاميرژ
 انديشيهم يهازماندر  .رديگيمخدا را زور جاي با انسان هنگامي كه  دهدينم

ار يو بسدوستان بيخدا و سكوالرم دريافتم كه اين جستار انتقادي است كه بارها 
ه سزاوار پاسخي با اين نكت .گردديممطرح عمومي از سوي كساني كه ايمان آورده 

  جزييات كامل است.
 كه ايمان آورده كسانيم بداني، جالب است و سادهكوچك ي آغاز بررس در

در نبوده ها يستنياستالاشيست يا نازي يا بدتر از ف مذهبيونكه  اين گفتهبا  اكنون
 در مقايسه با آن توانديمدين  به اين دارند كه شايد اميد خود هستند.از پي دفاع 
 هطبق سخن من اين نيست كه .نگه داردخودش بيشتري براي  شايستگياحساس 

براي  توانديمپر شده بلكه  هاستيفاشيا  هاستيكمونبا تنها سكوالريسم و بيخدايي 
برابر  بيخدايان درها و سكوالركه  گونههماندر نگر گرفتن احتماالت، درست 

                                                 
1. Smerdyakov  
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ورده نيز در ، كساني كه ايمان آكننديمايستادگي  خودكامگي روحانيت و ملكوت
 خواهد توانستولي اين كار تنها  ايستادگي كنند. گرايمادبرابر حكومت كفر و 

  و تفاوت را مرزبندي نمايد.اختالف 
 ٢نخست از سوي ويكتور سرژ» ١خواهيتماميت«اصطالح به احتمال بسيار 

به كار گرفته شد. وي از پيامدهاي استالينيسم در اتحاد  ستيماركسدگرانديش 
سكوالر  شياندروشناين اصطالح از سوي  سپس .جماهير شوروي بسيار ترسيده بود

را  ۴ترويج شد. وي با گوشت و پوست خودش جهنم رايش سوم ٣تآرن يهودي هانا
اين واژه، اصطالحي بدردخور  .را نوشت ۵يخواهتيتمامخاستگاه حس كرده و كتاب 
 خواهيتماميتاز  ييهاشكلريخت و  -خودكامگي » متعارف«هاي است، چون ريخت

مطلق جدا كرده كه  هايسيستمرا از  -طلبديمرا  زيردستانكه تنها پيروي دقيق از 
تا زندگي خصوصي  خواهديمخواستار شهروندي سراسر منكوب بوده و از آنان 

  يت خويش را به دولت يا رهبر ارشد بسپارند.خويش و سراسر شخص
. گردديمنيز آسان نخست نكته توضيح دوم را بپذيريم آن گاه  تعريفاگر ما 

ديكي با دين همراه در بيشتر تاريخ انسان انديشه دولت سراسري يا مطلق به طور نز
كه ماليات پرداخته يا در ارتش  ساختهيمرا ناچار  فرديشاه يا خان شايد  بوده است.

آن شخص او خدمت كند و كمابيش هميشه يك روحاني دم دست داشته تا به 
يادآوري كند كه پرداخت ماليات يا خدمت در ارتش وظيفه اوست، ولي 

نيز افراد را  يهاشهياندبوده كه رازهاي قلبي و  هاآن هايخودكامگ نيترترسناك
چين، هندوستان يا ايران را بررسي كنيم خواه  يهايپادشاهخواه ما  .ستا خواستهيم

را كمابيش اسپانيا يا روسيه و فرانسه  يهادادگاهآزتك يا اينكا، يا  يهايامپراتور
خدا يا رييس دين نيز  ،در خواهيم يافت كه ديكتاتورها چشمگيريبدون دگرگوني 

هر گونه  :هستندمديون و اطاعت  يبرفرمانبه  تنهاوجود خويش را بيش از  .اندبوده

                                                 
1. Totalitarian  
2. Victor Serge 
3. Hannah Arendt 
4. Third Reich 
5. The Origins of Totalitarianism 
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انسان در سايه ترس  هاونيليمو  شدهشمردهانتقادي بنا بر تعريف توهين به مقدسات 
بازانه انساني را براي قرباني شدن هوس توانستهيم كه و مرده زيستهاز حاكمي 

و  اهللاوميبه  - اندكي  يحرمتيب برگزيده، يا كسي را محكوم به عذاب جاويدان كند.
ابطه جنسي يا خوراكي يا درباره ر سخنييا زير پا گذاشتن  روز مقدسي يا چيز مقدس

 نمايشگركه هميشه  خواهيتماميتاصول  بال نازل كند. توانستيم-طبقه اجتماعي 
 توانديمقوانين هر دو  دارد. يبوالهوسنزديكي با  است پيوند» اي بسامانشيوه«

زيردستان  واين برتري را داشته  تواننديمو حاكمان  شده ترگستردهدگرگون شده يا 
زه ما چند استثنا امرو .كه آيا پيرو قانون هستند يا نهمطمئن باشند  توانندينمهرگز 

 -هايختيبدر يهمهمانند آتن پريكلس با -  ميدانيمدر روزگار باستان را ارزشمند 
يا  النصربختزير سايه ترس بزرگ فرعون يا  هاانسانبه اين دليل كه مدتي  تنها

  الهي بوده است. يهافرمانسخن آنان  نيتركوچكداريوش زندگي نكردند كه 
باز  نوگرا يهانسخهراه را براي حق الهي خودكامگي  كه ينسخنان حتا زمااين 

 يهاآرماناز برخي  شايدكه  يزمين شهرآرمان . انديشه دولتنيز درست استكرد، 
مردم به سوي يه راندن ما بسيار دشوار بوده و شزدودن كه آسماني مايه گرفته

يكي از نخستين  است. شدهزشتي به نام آرمان بسيار  يهاتيجناو  هايتبهكار
، بر پايه برابري انسان ،آرمانيو چنين جامعه بهشتي  برپاساختنبراي  هاكوشش

ي بر پا ساخته عدر پاراگوئه بود كه مسيونرهاي يسو خواهتماميتدولت سوسياليست 
بردگي  ينهيشيبرا با  ١تا حداكثر مساوات خواهي جوري پياده شدهاين دولت  بودند.

اين بايد  آميخته و تنها توانست با حداكثر ترساندن ديگران پا بر جا بماند.به هم 
. با اين حال هدف باشدگونه انسان ساختن و عيب  نقصيب جويندگانهشداري براي 
از خودبخود  -  خواهيتماميت يهازهيانگسرچشمه و خاستگاه  - انسانعالي ساختن 

  ديني است. بنياد
جورج اورول، زاهد كافري كه داستانش احساس راستيني از زندگي در دولتي 

سال در ، هيچ شكي در اين باره نداشت. كشديمتصوير را براي ما به  خواهتماميت

                                                 
1. Egalitarianism  
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از ديدگاه شخص « نوشته،» ١دبياتا راه بندان«در ميالدي)  1946(خورشيدي  1325
تاريخ چيزي است كه به جاي اين كه ياد گرفته شود بايد ساخته شده  ،خواهتماميت

ان طبقه ي حاكمبراي پايدار ماندن و در واقع خداساالر بوده  خواهتماميتيك دولت  است.
(توجه داريد كه زماني  »كنند قابل سقوط نيست.كند كه گمان مردم را ناچار مي آن

اورول اين را نوشته كه بيش از يك دهه بر ضد فاشيسم جنگ بوده و داشت 
  .)چرخانديمكمونيسم و هواداران خودش را بيشتر به سوي غم خواران  افزارجنگ

باشي نياز نيست تا  خواهتماميتبراي اين كه بخشي از دستگاه انديشه يك 
تسليم شدن  اتخواستهفي است كا. ديونيفرم پوشيده و چماق يا تازيانه دست بگيري

از سيستمي  خواهتماميتاگر سيستم  بدت نيايد.نيز شدن ديگران  مبوده و از تسلي
 هاميحر يهمهتسليم با همراه شده  و عالي نقصيبرهبري از  بارنكبتستايش حمد و 

متخلفان نكوهش و كيفر  هم چنين ويژه در موضوع رابطه جنسي و سكسافراد، به و 
رابطه عنصر  شايد گمانبي ست؟ست، پس چيني -»البته براي خوبي خودشان« -

آن چه ناتانيل هارتورن در نامه  توانديمافراد  نيتركودنباشد و  سازسرنوشت جنسي
  .نابهنجاريميان پرهيز و  : پيوند ژرفدرك كندرا آورده  اسكارلت

 چيره بوده است. خواهيتماميتگونه يا نوع بشر، اصول  يهاسالاز نخستين 
تا حالل و گرفته اجتماعي  مراتبسلسلهاز جايگاه يك شخص در  رسميدين 
و كامل براي همه » نهايي«و رابطه جنسي، پاسخي خوراك خوردن  يهاحرام

 يطبقهشخصي بوده و  مايملك هاانسانبرده يا آزاد،  است. كردهيمفراهم  هاپرسش
ديشه اورول از ان تصوير نيزتريانگاليخ. استبداد و خودكامگي بودپشتيبان  باسواد
انديشه كفرآميز  يك انديشه معمولي بود. -»٢بزه انديشه« سرپيچي - خواهيتماميت
متهم  را به كام مرگ كشاند. شخص توانستيم، يك ناخالصي در انديشه، كه هيچ

براي گناهكار شناخته شدن  نداشت كاربزهبا يك  پيوندياسير شيطان بودن يا به 
هنگام اين انديشه  يو نابكاربدسگالي نخستين درك اورول از  .و كافي بودبسنده 

 دگر آزاركه بدست چند مسيحي بود به طور كامل بسته  يآموزشگاه به وستن وييپ
                                                 
1. The Prevention of Literature 
2. Thoughtcrime  
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قوانين را زير پا گذاشته چه كرده كه و امكان نداشت كسي بداند  شديمچرخيده 
، داديمو هر اندازه هم كه هشياري به خرج  كرديم هر كاري كهشخصي  .است

  .ندافتييماو را هميشه ولي  هكه شخص از آن آگاه نبودوجود داشت گناهاني 
كه  زديمروان را چنان زخمي ( آمدبسيار بد بيرون  آن مدرسهكه از  شديم

) ولي دهيدبيآس يهاروانكودك با  هاونيليم، مانند مانديمراسر زندگي بر جا در س
ديني، فرار از اين جهان شدني نيست، جهاني كه خاستگاه گناه و  خواهتماميتاه نگ از

 يهاگفتهپايه  شماست. بر به راهعذابي جاودان چشم بزه و رنج است. حتا اگر بميريد 
ترسناكش را از  يهاآموزهن كه وژان كالاني راستين و بسيار تندرو مانند خواهتماميت

پيش زاده شدن براي شخصي مقدر  توانديمآگوستين به وام گرفته، عذابي جاودان 
، ان از دوزخيانيبهشت جداساختن هنگامدر گذشته شده باشد. زمان بسيار دوري 

برابر اين گزاره  از امكان گريز است.» برگزيده«يا  منتخبتعيين شده كه كدام روح 
را نجات دهد  يازدهفلك شخص تواندينمسيار كهن نبوده و هيچ كار يا پيشه ديني ب

ژنو يك پيش اهل لون اك .براي رستگاري خوشبخت نبوده استبسنده  اندازهبه كه 
 وقاتل بوده  ،گرشكنجه ،يك دگرآزاركه لون اخود ك بوده، خواهتماميتنمونه از دولت 

سوزاند. انديشمندان و پرسشگران آن روزگار) را زنده  نيتربزرگ(يكي از  ١سروتوس
زندگي را ناچار پذيرفته شده،  كالونجرگه پيروان  درو  هبود بدبخت كمتر كساني كه

از  ٢دهآدام بي. اين موضوع در چامه ندساختتباه  بودن يا نبودندر انديشه برگزيده 
كه اين  شده ريتصو يبه خوب كهنه انگليسيو در يك هجونامه عاميانه  ٣جورج اليوت

 ۴تا فرقه برادران پليموسگرفته هوه شاهدان ي يفرقهاز ديگر  هافرقهبر ضد دومي 
 هاآن تنهاادعا داشتند كه و  از نسل برگزيدگان بودن را داشته يدل ادعا بود كه

  :كننديمكساني كه از آتش نجات پيدا  ،داننديمشمار درست برگزيدگان را 
  

  و مابقي مردم لعنت شدگان. ما شماري چند از برگزيدگان و مخلصانيم
                                                 
1. Servetus                 ) ١٥١١-١٥٥٣پزشک بلژيکی(  
2. Adam Bede 
3. George Eliot 
4. Plymouth Brethren 
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  .ميخواهينمما ملكوت را لبريز  -در جهنم براي همه شماها جا هست
  

درست از همين راه ويران  اشيزندگداشتم كه  يو كم دل آزاريبمن عموي 
كالون شخصيتي بسيار تاريخي به روزگار ما  درشده و به خاك سياه نشست. شايد 

به ولي كساني كه بر قدرت و نيرومندي چنگ انداخته و آن را به نام او  شمار آيد
و  ١تري مانند پرزبيتاريماليم يهانامبا  هنوز در ميان ما بوده و برنديمكار 
 ،هاكتابدغن و سانسور كردن غ فشارهاي شديد براي .دهنديمادامه  ٢ستيباپت

، ، يورش به حريم شخصيهاگانهيبدگرانديشان، لعن كردن آواي خاموش كردن 
تسليم در اسالم  است. خواهيتماميتبنيادي  يهيرمايخمداشتن رستگاري انحصاري 
 يهانشانه، رفتهگاهللا بر آن قرار  خواستاز ازل  شوديمقضا و قدر شدن كه گمان 

و هم چنين خودبزرگ بيني  داردانساني  كالبدشناسيو يد آزادي انكار شد ازهمانندي 
  .دارد درباره دارا بودن هر چيزي كه هر كسي نياز رهاي تحمل ناپذيرو باو

در سده بيستم در  يخواهتيضد تمامبدينسان زماني كه گلچين از ادبيات 
به چاپ رسيد، دو ويرايشگر آن دريافتند كه اين ميالدي)  1950( 1329سال 

، ٣خدايي كه سرنگون گشتآن را يك نام داشته باشد. اين دو نفر  توانديمگلچين تنها 
را كمي  -۴سوسياليست انگليسي ريچارد كرسمن- من يكي از اين دو شخص  خواندند.

بر كتاب  . همان گونه كه وي در پيشگفتار خودشامكردهو برايش كار  شناختميم
  نوشته:

  
مادي به طور نسبي كم ارزش هستند؛ آن  يهامسكن، يشياندروشنبراي 
نيرومندي  آن داشت، آزادي معنوي بود. يدلواپسي را برا نيترشيب چه او
كاتوليك هميشه سبب شده تا خواستار قرباني شدن قطعي آزادي و  دين

 است. هچون يك گناه مرگبار بودمحكوم كردن سربلندي روحي هم 
                                                 
1. Presbyterians                                 مسيحی      یهافرقهيکی از  
2. Baptists  
3. The God that Failed    
4. Richard Crossman 
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 كرملينقوانين بنيادي گروي در كه روح خويش را  كارتازه يهاستيكمون
از سودهاي  نگران و ترسانكه كاتوليك يافتند كاري  تسكينيگذاشته، 
  آورد. شياندروشنبر سر  آزادي

  
بود  ايبرجستهتنها كتابي كه پيش از همه هشدار داده بود كتابي كوچك ولي 

و  شدهچاپميالدي)  1919خورشيدي ( 1298در  ترشيپكه درست سي سال 
و  ٢آرتور كوسترآن كه ان درازي پيش از نام داشت. زم ١در تئوري و عمل كيبلشو

كل اين كتاب ، نمايند هايرانيو يابينهيزمآغاز به گذشته  با نگاه به ريچارد كورسمن
راي دقت آدمي بستايش و تحسين برانگيزنده به صورتي كه كرده  ينيبشيپرا  فاجعه

 كهبود  تحليل گر گزنده دين نو برتراند راسلنويسنده . پيشگويي به عمل آمده بود
براي  ايمايهبيخدايي ساده دل » مسيحيان سوسياليست«سنجش با بسياري از در 
حس كنند  تواننديمكه  گفتنديماين مسيحيان سوسياليست  انديشي او گشته بود.دور

بسيار  هم چنين راسل بهشتي نوين در روي زمين است. يآغازكنندهكه روسيه 
 ببيند توانستيمش ااز دم و دستگاه انگليكان مسيحي سرزمين مادري تردورانديش

كه انقالب  چسبيدهديدگاه به اين  ثبت رخ دادهاي لندندر  ٣تايمزآنان كه روزنامه 
اير و توضيح داده شود.  ۴پيران خردمند صهيون پروتكلبا  توانديمروسيه 
روسي  ارتدكسس مخفي پلي افتاده توسط به راهدروغين  شورشاين  ۵وودياسپتيس

  بود.هم انگليس  دينچاپخانه رسمي  ،دوباره چاپ كردرا 
  
رسيدن به ديكتاتوري و كنترل مطلق بر  فتواتسليم و  دين به به سابقه توجهبا 
شخصي بايد  د؟ازمان ما ايست» سكوالر«ان خواهتماميت، چگونه دين روبروي زندگي

  .فاشيسم، نازيسم و استالينيسمبه ترتيب بپردازد،  هاآنبه نخست 

                                                 
1. The Practice and Theory of Bolshevism      نوشته برتراند راسل 
2. Arthur Koestler 
3. Times 
4. The Protocols of the Learned Elders of Zion 
5. Eyre and Spottiswoode 
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كه گمان جنبشي بود  - و الگويي از سوسياليسم ملي درآمدشيپ-فاشيسم 
. شوديم ييرهبري يا راهنمااز سوي رييسي مشاركتي، اي سازمند و در جامعه شوديم

چندين  -يا نيروهاي ويژه در زمان روم باستان ١ها»ليكتور« نمادي براي -» فاشيس(«
تبري بسته شده و نمادي براي يكپارچگي و اقتدار بود.)  يدستهتركه كه گرد  عدد

هماهنگ با  ،از بدبختي و خواري جنگ جهاني نخست برخاستهفاشيست  يهاجنبش
و قوم دوستي باور  ييگرايملو به  كيبلشومتعارف بر ضد  يهاارزشاز  دفاع

نخست و بسيار هيجاني در  هاجنبشداشتند. به طور احتمالي تصادفي نيست كه اين 
تصادفي نيست كه مذهب كاتوليك به طور  گمانبيو  برپاشدهكشورهاي كاتوليك 

به  تيحيمسا دين نه تنه .كرديمهمدردي به عنوان يك انديشه كلي با فاشيسم 
دشمن كهن يعني  يهادستبلكه  ستينگريمجاني كمونيسم هم چون دشمني 

نام به پيمان رسمي  امضايپيش از  .ديديميهوديان را در باالترين رده حزب لنين 
 ، ويواتيكان با بنيتو موسولينيميالدي)  1929خورشيدي ( 1308سال  ٢پيمان الترن
درت چنگ انداخت. با توجه به بندهاي اين پيمان كاتوليك تنها دين آشكارا بر ق

، مانند زاده شدن، ازدواجكاملي بر جستارهايي  و انحصاررسمي در ايتاليا شناخته شده 
مرگ و آموزش و پرورش داشته و در عوض از پيروان خودش خواست تا به حزب 

كه مردي «را چون ») ررهب(« ٣يازدهم، دوس دوم وسيپپاپ  دهند. يرأموسوليني 
يك ويژگي ديرپا در زندگي ايتاليايي  انتخابات خواند.» وي را فرستادهالهي عنايت 

ميانه رو سطح پايين  يهاحزبنبود ولي با اين حال مذهب سبب از ميان رفتن 
بر » ۴كاتوليك اكنش«يك شبه حزب به نام كمك كرد تا به باني آن كاتوليك شده و 

در سراسر اروپاي جنوبي، مذهب هم  كشور ديگر از آن تقليد شد.پا سازد كه در چند 
فاشيست در اسپانيا، پرتغال و كرواسي بوده  يهاميرژپيماني قابل اعتماد در انتصاب 

و تهاجم خودش در اجازه داده شد تا به يورش  اسپانيا در ۵ژنرال فرانكوبه است. 

                                                 
1. Lictors                  بوده هاآنافرادی که تنها وظايف ويژه و پاسداری از مجريان قانون بر دوش  
2. Lateran Pact 
3. II Duce 
4. Catholic Action 
5. General Franco 
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جنگ «يا  ١ال كاريودا افتخاري و برگزيده شده لقب اسپانيا و سرنگوني جمهوري منتخب
واتيكان از موسوليني يا پشتيباني كرد يا از انتقاد پرهيز كرد كه  بدهد.» صليبي

ي كنوني) و آلباني از امپراتوري روم تقليد پتا با يورش به ليبي، حبشه (اتيو ديكوشيم
يا با غير مسيحيان يا با  هانيسرزماين شد كه گمان مي داشته باشد: يامسخره

در  حبشهسرسختي ساكنان موسوليني حتا به  مسيحيان نادرست شرقي پر شده بود.
 يافزارهاجنگبراي به كارگيري اي توجيه چونهم يكتاپرستي ايمان آوردن به 

: انديشه متعصب مذهبي زشت و وحشتناك داده شده بود يهاكنشو ديگر  شيميايي
ميالدي  451در  ٣سدنكالو شوراي كليسايي  ٢كه پاپ لئونادرست از انسان ديسي 

  محكوم ساختند.
نظامي  يهاگروهمذهب اروپا به سختي در شرايط بهتري بودند. مركز و شرق 

 تأييدبه گرمي را  ۴دست راستي افراطي در مجارستان با رهبري تيمسار هورتي
 .شديم تأييدفاشيستي  يهاجنبشكه در اسلواكي و اتريش  گونههماندرست  كرديم

به دست مردي در سلسله در اسلواكي نازي  نشاندهدست(در واقع رهبري رژيم 
هنگام پيوست ساختن  كاردينال اتريش داشت.) ۵پدر تيسو به نام تمراتب روحاني

  ريخت. هيتلرسالم و درودش را به پاي آن جا  براي تسخير، كشورش
به زبان - » ۶ميلر هيتلر كو بلو«برگزيد كه در فرانسه، راست افراطي شعاري را 

ياليست يهودي فرانسوي ك سوسيديگر، يك ديكتاتور نژادپرست آلماني بهتر از 
به رهبري  ٧فاشيستي كاتوليك مانند اكنش فرانسيس يهاسازمان است. منتخب

دموكراسي فرانسه  با خشونت بر پاد و ضد ٩كوريكس د فوكمپين و  ٨شارل مورا
تبرئه فرمانده آلفرد دريفوس  با و نداده هاآنكنش كرده و هيچ امتيازي به شكايت 

                                                 
1. La Crujada 
2. Pope Leo 
3. Council of Chalcedon 
4. Admiral Horthy 
5. Father Tiso 
6. Meilleur Hitler Que Blum 
7. Action Française 
8. Charles Maurras   ) ١٨٦٨-١٩٥٢نويسنده و چامه سرايی فرانسوی(  
9. Croix de Feu 
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تسخير  . هنگامفرانسه به سراشيبي سقوط افتادميالدي)  1899خورشيدي ( 1278 در
در گردآوري و ه تنها نشور و اشتياق كامل  اين نيروها بافرانسه به دست آلمان 

شمار  براي تبعيدبلكه هم چنين  فرانسوي با دشمن همدست شدهكشتار يهوديان 
با كنار رژيم ويشي  بسيار بزرگي از نيروهاي كار فرانسوي از كشور همكاري كردند.

از روي  -»آزادي، برابر، برادري«-) ميالدي 1798خورشيدي ( 1177گذاشتن شعار 
» كار، خانواده، سرزمين پدري«پول ملي و جايگزيني آن با اين شعار آرماني مسيحيان 

حكومت را به روحانيون واگذار ساخت. حتا در كشوري مانند انگلستان كه همدلي 
در بدست آوردن  هاستيفاشبراي فاشيست گستردگي بسيار كمتري داشت، 

محترم كامياب بوده و اين بدست عوامل منطقي  يهاگروهيان شنوندگاني از م
  .شديمانجام  ٢افالوين وو  ١وتيتوماس استرنز الكاتوليك مانند 

در همسايگي آن جا، يعني ايرلند جنبش پيراهن آبي به رهبري فرمانده 
يا فرستاد) بيش از يك را براي جنگ زير فرمان فرانكو به اسپان داوطلباناودوفي (كه 

(آوريل  1324 بهشتيارددر وابستگي كوچك به مذهب كاتوليك داشت. چنان كه 
كاله  ٣امون دي واليرا جمهورسيير، ميالدي) با پخش خبر مرگ هيتلر 1945
و به سفارت فراخوانده رسمي را مراسم  كالسكه ه،سر گذاشتبر را رسمي  يااستوانه

رويكردهايي  طور رسمي همدردي خويش را اعالم نمايد. بهآلمان در دوبلين رفته تا 
كاتوليك از  اكثريتبا به اين معنا بود كه چندين كشور مانند اين در چندين كشور 

شايستگي پيوستن سازمان ملل متحد در آغاز برپايي و پرتغال تا اسپانيا گرفته ايرلند 
كرده تا پوزشي براي همه اين رخ دادها  ييهاكوششمذهب  .به آن را نداشتند

از سر كاري پاك نشدني بر پيشينه دين بوده و  انگيولي همدستي با فاشيسم  بخواهد
 به تاريخ پيوستنپيماني بوده كه تا زماني  نبوده بلكهكوتاه  يادورهدر يا  يزدگشتاب

  .ادامه يافته استفاشيست 

                                                 
1. T. S. Eliot 
2. Evelyn Waugh 
3. Eamon de Valera 
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 تردهيچيپملي آلماني به طور چشمگيري  سوسياليسمِ بهمذهب  تسليم پرونده
با وجود سهيم بودن در دو اصل با جنبش  .بخشدينمبه آن چنداني تعالي است ولي 

واتيكان توانست ببيند كه نازيسم چالش  -يعني ضدسامي و ضدكمونيست - هيتلر
در گام نخست، فاشيست يك پديده شبه بت  ت.براي وجودش خودش نيز هس

شبه نژادهاي  يهامراسمكه در درازمدت در پي جايگزيني مسيحيت با  پرستي بود
ريشه در خياالت واهي برتري نژاد  بود كهبدسگال قومي  يهااسطورهشمال اروپا و 

افراطي را به گرايشي بيمارگونه، ناجور  ييگرايملدر گام دوم فاشيست  .يي داشتآريا
را نه تنها درباره يهوديان بلكه نگرشي چنين به تندي  دگرگون ساخته ووار ديوانهو 

دين در اين ميان بايد گفته شود  پشتيبانينيز به اجرا گذاشت. درباره  هاآلمانبراي 
  پاكسازي نژادي را از نخستين روزها اعالم كرد.آلماني اين  دينيكه بلندگو 

ناچار نخواهد ، واتيكان باشدبوده  هانگرش كنندهنييتعاصول نژادي ولي اگر 
ي نافعال و ناكنشور خواهي ازيا پوزشي  ديگر را صرف دليل تراشيپنجاه سال بود تا 
نادرستي در اين  هاواژهي شايد به راست» ناكنشوري«و » نهنافعاال« .نمايدش يخو پست
سياست يك  توانديم به خودي خودكاري تصميم گرفتن براي انجام ندادن  د.جا باش

 ١گراي سياسيدر اصطالح واقعباشد و بدبختانه آسان است كه و يك تصميم 
ثبت و شرح آن راي شكست نازيسم بلكه در هماهنگي ب پيوند بادر نه  دينهمكاري 
  .داده شود

انجام شد كه از سوي حكومت هيتلر ديپلماتيك  همسوسازي نخستينيكي از 
چند ماه پس از  ميالدي) 1933(هشتم جوالي  1312تير  17ازدواج نامشروع در 

با واتيكان را به خود گرفت. در عوض  يشكل پيمان كهبوده  قدرت چنگ انداختن به
كنترل غيرقابل چالش آموزش كودكان كاتوليك در آلمان تبليغات نازي بر ضد 

امتيازهاي لغو شده و  هاخانهميتيكاتوليك و  يهاآموزشگاهانجام شده در  هسوءاستفاد
را صادر حزب كانون كاتوليك  انحاللكليسا داده شده، دربار پاپ فرمان  ديگري به

كنش سياسي درباره هر  هرفرمان داده شد تا از  هاكيكاتولو با لحن تندي به  كرده

                                                 
1. Realpolitik  
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هيتلر در نخستين  خودداري نمايند.موضوعي كه رژيم آن را ممنوع خوانده 
به « توانديمپس از امضا توافقنامه اعالم نمود كه اين شرايط نوين  هگردهمايي كابين

باه نكرده ن باره اشتهيتلر در اي »ويژه در نبرد بر ضد يهود بين المللي ارزشمند باشد.
بيست و  اكثريت. بخشيد براي ناباوري به بخت خودشاو را  توانيمبود. در واقع 

پايداري كه شجاعت فردي بزرگي در حكومت رايش سوم در كاتوليك  يسه ميليون
سياسي  نيروييك  به عنوانو دت سرخورده به ش هگرفتن نازيسم نشان داد پابر ضد 

بدترين دست را به همه  گفتيمملكوتي آنان در واقع بزرگ و  مرجعمحروم گشتند. 
. از آن هنگام بود كه اطالعات نواحي در دسترس دولت بسپارند هاانسانتاريخ  قيصر

دارد و كافي » پاكي نژاد«براي زنده ماندن چه كسي  تصميم بگيرد تانازي قرار گرفته 
» پاكي نژاد« نورنبرگقوانين  انيپايب يهاشكنجه بهبراي سپردن شدن چه كسي 
  .كافي ندارد

اخالقي فروپاشي موازي تنها به طور اخالقي  تسليماين  زيانگرقتو پيامد زننده 
با اعالم  هاكيكاتولانحصار جلوگيري از  پيكه در بود نآلماني  يهاپروتستان

به پروتستان كليساهاي از  كدامچيه بهر حال. درآمدند آشتي با رهبرهماهنگي از در 
آوريل)  20فروردين ( 31ز هيتلر در زادروجشن ساليانه براي  هاكيكاتولاندازه 

از «به طور منظم كاردينال برلين  در اين روز فرخندهبر حسب دستور پاپ نگرفتند. 
تقديم » رهبرگرم ترين تبريكات را به  اسقف ها و نواحي اسقف نشين آلمان طرف

كاتوليك هاي آلماني هنگام دعا از صميم قلب «اين ابراز احساسات همراه با كرده و 
از اين فتوا پيروي كرده و با ايمان كامل  همهبود.  »سجاده هاي خودبر سر  نيايش
  .دادنديمانجام 

  1939خورشيدي ( 1318سال اگر بخواهيم منصف باشيم اين سنت زشت از 
ض شد. هم چنين اگر بخواهيم باز هم عوكه پاپ در همان سال  آغازشدهميالدي) 

درباره حكومت هيتلر و را  هاتوهم نيترژرف يازدهمپاپ پيوس هميشه  منصف باشيم
. (براي نمونه در است پروراندهدر خود  افراطي يهاانيزگنجايش آشكار آن براي 

به م نخستين بازديد هيتلر از رم، پاپ بيشتر متظاهرانه از شهر بيرون رفته و هنگا
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بهرحال پاپ ضعيف و رنجور با وزير خارجه خودش  .)برديمپناه  ١كاستل گاندولف
. ما پاچلي را به عنوان پاپ آورديمرتبه  1930در سراسر دهه پيوسته  ٢اينگينو پاچلي

پس از مرگ ميالدي)  1939(فوريه  1308اسفند در كه  ميشناسيمپيوس دوازدهم 
، هاناليكاردچهار روز پس از برگزيده شدن از سوي شوراي  ت.سنش كرسير برييس 

  زير را به برلين نوشت: ينامهحضرت پاپ 
  

باري در  رهبر معظم آدلف هيتلر، رهبر و مقتداي رايش آلماني!به جناب 
 دوستداربه شما اطمينان بدهم كه  ميخواهيم آغاز دوره پاپي خودمان،

مردم آلمان هستيم كه مسئوليت رهبري را به دوش شما بهروزي معنوي 
، هر چه مياكردهفراواني كه در آلمان سپري  يهاسالدر . . . . اندگذاشته

مايه گذاشته تا پيوند هماهنگ ميان دولت و دين بر پا  داشتيمدر توان 
فراهم  ييهافرصتبراي ما  خلق ي. اكنون كه مسئوليت راهنمايسازيم

نموده است، با همه وجود از درگاه خداوند استدعا داريم كه به اين هدف 
اصل شود ح شكوفايي و پيشرفت مردم آلماناميد خداوند منان  به برسيم.

  و پيشرفت آنان در هر ميداني با ياري ايزد پربار باشد!
  

ني و احمقانه، هم چنان كه ارتش شيطا پياماز اين  پس از گذشت شش سال
آن  ديكوبيمهر چه سر راه بود درهم و  تاختيمخداي سرخ به سوي برلين  بدون

به گاه كه مردم متمدن و شكوفاي آلمان نگاهي به پيرامون خويش نگاهي انداخته 
ي من اين . ولآجري را ببينند كه روي آجر ديگري بند باشد توانستنديمسختي 

كساني كه ايمان آورده باور دارند  رويداد بد را براي دليل ديگري يادآوري نمودم.
 ٣حضرت پطرسكليدهاي  دارندهنگهكه پاپ نايب بر حق مسيح بر روي زمين و 

است. البته مردم آزادند تا اين چيزها را باور كرده و آزادند تا باور داشته باشند كه 

                                                 
1. Castelgandolfo 
2. Eugenio Pacelli 
3. Keys of Saint Peter    يا کليد درهای آسمان 
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تا  كنديمبسيار مهم تر) اراده يا ( رديگيمتصميم دوره يك پاپ براي پايان كي خدا 
بر مرگ يك پاپ ضد نازي و  توانيماز سوي ديگر پاپ ديگري آغاز شود.  يدوره
 هيتلر به لهستان و يورشچند ماه پيش از آن نشستن يك پاپ هوادار نازي  تخت

با بررسي جنگ جهاني  .خواست الهي ديدهم چون  توانيمرا جنگ جهاني دوم غاز آ
 يكاتوليك هيچكاتوليك بوده و  ١اسدرصد از افراد اس 25دوم شايد بتوان ديد كه 

ولي  شدتكفير جنگي نشد. (جوزف گوبلز  يهاتيجناهرگز تهديد به متهم شدن براي 
بالها را  يهمه ج با يك پروتستانابا ازدوگذشته  هانيادر مراحل نخست بود و از 

الي نيستند. ولي هيچ و نهادهاي انساني ع هاانسان گمانبي.) خود سر خويش آورد
 توانينمنهادهاي ملكوتي ساخت دست بشر بودن  يبرا يتربرجستهو  دليل آشكار

  يافت.
جنايتكارهاي كه حتا پس از جنگ نيز ادامه يافت  هاينازهمدستي دين و 

قاچاق امريكاي جنوبي به » ٢رت الين« ينماانگشتنازي از مسير تحت تعقيب 
و توان فراهم كردن گذرنامه، مدارك، پول و رابط بود كه  . اين واتيكانشدنديم

كرده و هم چنين پناهگاه و كمك را در پايان خط فراهم  يدهسازمانشبكه فرار را 
درگير دين  در نيمكره جنوبيهيچ، از سويي ديگر خودي خود بد بود  اين به .كرديم

 ي مستبديهانظاماز اين بسياري  وبا ديكتاتوري راست افراطي شده ديگري همكاري 
قاتالن و شكنجه گران فراري مانند كالوس  شكل گرفته بود.بر پايه الگوي فاشيست 

تا كه  ييهاميرژ يافته، را براي خودشان چون شغل دوم هاميرژخدمت به اين  ٣باربي
و از پشتيباني استوار ن اپاياني سده بيستم هم چن يدههدر زمان از ميان رفتن 

آينه پيوند ميان مذهب و  بودند. هر مندبهرهروحانيون محلي كاتوليك  يوستهيپ
  و نازيسم بيش از رژيم رايش سوم پايدار ماند. مفاشيس

تاريك مياني سده بيستم براي پاسداري از  يهاسالبسياري از مسيحيان در 
ولي از ديدگاه آماري احتمال آن كه اين افراد به  باختهجانف خويش همراهان ضعي

                                                 
1. SS 
2. Rat line 
3. Klaus Barbie 
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چنين كرده باشند بسياري ناچيز بوده و همين دليلي براي آن است  يك آخونددستور 
، ميداريمان آورده را زنده نگه كه ما ياد و خاطره شمار بسيار اندكي از كساني كه ايم

كه تنها بر پايه دستورات روشن وجدان  ١نيمولرافرادي مانند ديتريش بونفر و مارتين 
» راه حل نهايي«نامزدي براي مقدس شدن در زمينه يافتن  خويش كنش كردند.

پس از تنها آن هم به درازا كشيد و ميالدي  1980دولت پاپي واتيكان تا دهه براي 
  يهوديبا داشتن پيشينه درازي از سياست -شناسايي يك روحاني دمدمي مزاج 

يكي از  شرافتمندانه رفتار كرده بود. ٢گويا در آشويتسبود كه  - در لهستان يزيست
شرايط الزم بدبختانه  -  ٣به نام فرانتس فاگشتر ايريبي يك اتريش-نامزدهاي پيشين 

به وي دستور دوست داشتن  از ملكوتكه  اساسوي در واقع بر اين  را نداشت.
روبرو هنگام همسايگان رسيده، از پيوستن به ارتش هيتلر سر باز زده ولي در زندان و 

دار كرده و ديوي با  كردهيمكه اعترافات وي را گوش  آخوندي ،بودن با اعدام
از  سربلندتربسيار اروپايي  از ياد رفتهكه بايد از قوانين پيروي كند. سكوالر  ديگويم

بسياري از هواداران آن باور داشتند كه بهشت  هر چندنازي بيرون آمد با كارزار 
  اورال جا گرفته است. يهاكوهكارگران پشت 
-داشته گانه عضو ديگري كه محور سه شوديمفراموش  شهيهم كمابيش
جور مذهبي بلكه در واقع يك  يك شخص در باالي دولت نهكه  -امپراتوري ژاپن

يا  هاييايتاليا، هاآن آموزدست يهامونيميا  هاآلماناگر  گرفته بود.خدا قرار 
حتا يك بار در جايي بدعت ترسناك باور به خدا بودن امپراتور هيروهيتو را  آخوندي

توانستم مدارك آن را بيابم. به نام مقدس اين نشمرده بود  و گناهنكوهش كرده 
چپاول آرام اقيانوس ده از چين و هندوچين و بادكرده ناحيه گسترو پستاندار مسخره 

تلقين ژاپني  هاونيليمهم چنين به نام او  آن به بردگي گرفته شدند. مشده و مرد
خدا آن چنان زهرآگين و -فرقه اين شاه شده يا خويش را فدا كردند. قرباني شده

كه اگر به شخص او آسيبي برسد  شديمبوده كه در پايان جنگ گمان  گذاربدعت

                                                 
1. Dietrich Bonhoeffer and Martin Niemoller 
2. Auschwitz 
3. Franz fagerstatter 
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 توانديمبراي همين تصميم گرفته شد كه  .كنندشي مردم ژاپن خودك يهمهشايد 
ملكوتي ولي  يهالقبداشته و شايد برخي را امپراتور  لقب تنهابايد ولي » ادامه دهد«

مايه  ديني بايد يهادگاهيددر نيرومندي اين اختالف  .نيستبه طور قاطع خدا 
بد از كردارهاي بسيار  يهيما توانديمبه راستي پذيرش شود كه دين و خداپرستي 

  شود. هاانسان
  

ديني  يهاخشونتدر برابر  را» سكوالر« يهاخشونتپس كساني كه 
پيوند ميان مذهب  كه ما دو چيز را فراموش كنيم: اميدوارند ندينمايمپررنگ 

اين تنها تاكيد من  .ملي سوسياليسمو تسليم مذهب در برابر  مسيحيان و فاشيسم
 با نقطهدر اين  هاآنوجدان ضعيف شده است.  تأييدنيست: از سوي مراجع مذهبي 

ها در تارنما .كنديمد را ناچار به مبارزه كه فر شوديمبد نمايش داده از ايمان  ياپاره
آلبرت اينشتين در  شوديمادعا در آن كه ببينيد  يانوشتهو تبليغات ديني شايد 

  آن را گفته:ميالدي)  1940خورشيدي ( 1319
  

براي دفاع آزادي،  يفتهيشچون يك زماني كه انقالب به آلمان رسيد من 
فداكاري خويش از هميشه  هاآنكه  دانستميم، بررسي نمودمرا  هادانشگاه

ناگهان خاموش  هادانشگاه خير، يول؛ كننديمخودستايي در راه حقيقت 
انداختم كه  هاروزنامهگشت. سپس نگاهي به سردبيران بزرگ 

 به آزادي بود؛ هاآنشيفتگي  ينشانهآتشين در آن روزها  يهاسرمقاله
خاموش شدند. . . . تنها  هادانشگاهمانند از چند هفته  پسنيز  هاآنولي 

ماشين جنگي هيتلر مذهب در پشتيباني از حقيقت، استوار بر سر راه 
مذهب نداشتم به  ياژهيوهيچ دلبستگي هرگز پيش از اين  ايستاده بود.

چون مذهب  كنميمگرايش فراوان و ستايش بسيار به آن حس  نولي اكنو
دلگرمي و استواري سرپا ايستادن براي حقيقت خرد و آزادي اخالقي را در 
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كه  كنميمخود داشت. ناچارم اعتراف كنم كه اكنون چيزي را ستايش 
  پيش تر از آن بيزار بودم.

  
 چاپ شده بوده تايم) در مجله ياژهيو سرنخ گونهچيهاين گفته در اصل (بدون 

بازگو  ١فولتن شين روحاني آمريكاييكاتوليك  بلندآوازهو يك بار از زبان سخنگوي 
گر گفته تحليل ٢همان گونه كه ويليام واترهاوس شده و با تكرار باقي مانده است.

آن  يهاواژهبه هيچ رو مانند سخنان اينشتين نيست. از يك جنبه،  هاگفته ، ايناست
هم  .كندينمبسيار تصنعي است. اين گفته به هيچ رو به آزار ديدن يهوديان اشاره 

از  شوديمخونسرد و دقيق را در جايي كه از زبان وي گفته  نچنين اين گفته اينشتي
گيج و منگ » اي به آن نداشتههرگز هيچ دلبستگي ويژه«بوده كه » بيزار«چيزي 
يا  هانوشتههرگز در هيچ يك از  . هنوز يك دشواري ديگر نيز هستدهديمنشان 
 وس توانستاترهاديگري به اين سخنان اشاره نكرده است. سرانجام و يهاگفته
در ميالدي)  1947خورشيدي ( 1326از بايگاني انيشتين نوشته  يانشدهچاپ يانامه

» روحاني«در ستايش چند گفته كه يك بار سخناني در آن اورشليم بيابد كه پيرمرد 
به طور تشخيص ناپذيري اغراق شده آن  و دربارهبر زبان رانده ») دين« آلماني {نه

  است.
بداند به راستي انيشتين در نخستين روزهاي حكومت  خواهديمهر كسي 
  . براي نمونه:بيندازد يبه سخنان ديگر او نگاه توانديم آسانيبه  گفتهبربري هيتلر چه 

  
در آينده مردان و  افتهيبهبودمن اميد دارم كه شرايط به زودي در آلمان 

 هاآنبه ياد جشني گاهي هر از بزرگ اين كشور مانند كانت و گوته تنها 
و  به وديعه گذشته بر زندگي روزمره را كه يبلكه اصولگرفته نشود 

  جدان عمومي چيره باشد.و
  

                                                 
1. Fulton Sheen 
2. William Waterhouse 
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» اعتقاد«بنياد از اين سخنان سراسر روشن است كه انيشتين مانند هميشه 
كه در پي خراب كردن  . كسانيگذاشته است يشياندروشنخودش را بر سنت 

كيهان آورده (هم چنين كساني كه جايگزين براي  ياانگارهكه براي ما  ندستهمردي 
دربدر يا نابود  هاآني ه يا رفتار بدتر داشته، در حالي هم قطاران يهودخاموش ماند

  ) دچار عذاب وجدان سختي هستند.شدنديم
  
  

 ي، با فرقه به طور نامعقول شخصچين و شوروي در بازگرديم به استالينيسم
يافتن  به راهچشم  توانينم، خوب ديگر هاانسانزندگي و حقوق در يكسان  تباهو 

روسيه پشتوانه اصلي  ارتدكسدين ، نخست .بودبسياري با دين  نقاط مشترك
خودش هم چون رييس رسمي دين و كمي  تزار از سوي ديگرخودكامگي تزاري بود 

برچسب در چين مذهب مسيحيت  .شديمبيشتر از انسان معمولي در نگر گرفته 
 نخستنگاه در كه  را داشتامپراتوري نيروهاي  يآوردهو بيگانه » انحصاري امتياز«

ها آوري كشتارتوجيه يا دليلي براي . اين رديگيماساسي انقالب جا  يهاليدلدر ميان 
توجيه سوزاندن بيش از نه  -هب نبوده به مذ يحرمتيبروحانيون زن و مرد و 

در اسپانيا در زمان كشمكش جمهوري بر ضد كاتوليك  هايروحانها و كشتن كليسا
برداشتن به معناي  گمراه غيرمذهبيپيوند طوالني مذهب با نيروي ولي  -فاشيست

انقالب  وهنري هشتم و از كرومول  هاملتبيشتر از سوي  يك گام ضد روحانيت
ود شرايط جنگي و فروپاشي كه روسيه و چين به خ و ١تا ريزوگيمنتوگرفته فرانسه 

به طور استثنايي ددمنشانه هستند. (هر چند بايد بيفزايم  ييهاپردهميان  ديدند چنين
دوران كه هيچ مسيحي متديني نبايد اميدي به احيا دين در اين دو كشور همانند 

و نويسنده برنامه  يتيرعاربابدين در روسيه پشتيبان سيستم  گذشته داشته باشد:
 يازهايامتضد يهودي بود و در چين مسيونرها و بازرگانان خسيس و دارندگان 

  بودند.) يكارتبهدست در همو رسمي 

                                                 
1. Risorgimento 
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بوده كه باور داشتند توهم دين  سرسختيبيخداياني  گمانبيلنين و تروتسكي 
جلوي باورهاي گسترده در همان حال و  بردهسياسي از ميان  يهاكنشبا  توانيمرا 

مانند  هاكيبلشو مراتبسلسلهزد. در  گرايملرا گرفته و آن را رنگي  مسيحيتزننده 
كساني نيز بودند كه انقالب را هم ميالدي)  1789خورشيدي ( 1168هاي ژاكوبن

براي  .دنديديمچون جايگزيني براي دين با پيوندهايي به رستگاري و آخرين منجي 
 يهمهتا روحاني شود  دهيدآموزشدر جورجيا  ياهيعلمكه در حوزه  استالين ژوزف

پاپ چند زير « .ديرسيماين جستارها سرانجام به خواستي براي نيرومندي و قدرت 
با و زننده را او پرسيده است. (پاسخ درست ولي  عالياين پرسش » مجموعه دارد؟

با پس از آن استالين  »)بدوني.و بتواني بيش از اين كه ت«تمسخري زشت چنين بوده، 
را براي  روند مذهب مسيحيت رومي و پاپكوركورانه  ،١بر تروفيم ليسنكو  تكيه
 ،مردك شاالرتانكه در واقع  دانش با باورهاي متعصبانه را پيگيري كرد گينههما

نويد اصل ژنتيك را آشكار ساخته و  كه به اعتقاد استالين بود يكاهن و جادوگر
در  گناهيبانسان  هاونيليم( .بود را داده و انقالبي ژهيو هايسبزبرداشت خوبي از 

 تنها تزاردرون خورده شدند.) اين  از  دردناك يهازخمبا » انقالب«پيامدهاي اين 
 گرايملوي بيشتر هم چنان كه رژيم مطيع بوده و  جوركه همه  خواستيمرا كساني 

را نگه دين آلت دست دست كم يك ، گشتيم بيشترمركزي تمركز قدرت با و 
در زمان موضوع به ويژه . اين بچسباند خود بهآن را جذبه سنتي از بتواند  داشت تا

كنار سرود روسي به عنوان »  سرود انترناسيونال «كه درست است جنگ جهاني دوم 
 1191سال اپارت در هنگام شكست بن ينيايش تبليغات ورو با يك ج شدهگذاشته

از » دواطلبان«(اين در زماني بود كه گرديد  نيگزيجاميالدي)  1812خورشيدي (
 »بدون خدا«زير پرچم ملكوتي جهاد بر ضد كمونيسم چندين كشور فاشيست اروپايي 

كه ، جورج اورول مزرعه حيواناتكتاب  آمده در گفتاري ).به قلمرو روسيه تاخته بودند
در آن پس از فراري شدن اسنوبال به دست كه  شدهگرفتهناديده  كمابيش هميشه

ملكوتي باالتر از با قارقاري طوالني پس از بازگشت به مزرعه  موساي كالغناپلئون، 

                                                 
1. Trofim Lysenko 
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 از اورول تشبيه. خوانديمروضه  و براي جانوراني زودباور هواداري كرده هاآسماناز 
است.  همتايبهميشه مانند  نبه وسيله استاليروسيه  ارتدكسمذهب  داشتننگه

 و گرفتهشيپدر ي همانندراهكار بسيار  ١هاي پس از جنگ لهستانيستينياستال(
را قانوني ساخته و در  شدهيمخوانده  ٢عامل كاتوليك كه پاكس كريستي يسازمان

خوشحالي همدستاني براي آن فراهم كرده بيشتر براي  ييهايكرسپارلمان ورشو 
تبليغات  .)داشتند هاييكه به كشورهاي كاتوليك كمونيستي سفر ٣مانند گراهام گرين

 اليستي بود:يماترتبليغات  يهاگونه نيترافتادهضد ديني در اتحاد شوروي از پيش پا 
كرده،  دارلكهاي با تصوير لنين نماي موزه رسمي بيخدايي را تاقچهكمابيش هميشه 

هيچ خدايي نديده  يكه با گواه و شهادتي فضانورد روسي كه در فضاي بيرون ياموزه
به همان اندازه براي يك نفهم زودباور  نشان داد اين خريت دست كم .شديمبر پا 

. هم چون شاعر و انگيزشگفتشخصيتي با كارهاي  خفت و خواري دارد كه براي
 خواهيتماميتضد در كتاب برجسته  ۴چامه سراي بزرگ لهستان چسالو ميلوش

بازگو كرده  ۵مغزهاي در بندبه نام ميالدي)  1953( 1332خودش چاپ شده به سال 
  است:

  
در كه  شناسميمرا  -لهستاني، فرانسوي، اسپانيايي-مسيحيان بسياري 

 يژهيوباورهاي  پنهاني وليبوده  سرسختيهاي ستينياستالحوزه سياست 
خونين از نيرومندان تاريخ  فرمانيه اگ هركه باور اين براي نمونه ، داشته
به كار  كمتر راخرد خويش . نمايدكارها را روبراه  توانديمخدا ، شود صادر
بنا  تاريخ بر پايه قوانين دگرگون ناپذيريرويدادهاي كه  گفتنديم. گرفتند
يكي از اين قوانين، قانون درگيري  خواست خدا وجود دارد؛بنا به كه  شده

ميان طبقات اجتماعي است؛ سده بيستم پيروزي طبقه كارگر را نشان داده 

                                                 
1. Polish 
2. Pax Christi 
3. Graham Greene 
4. Czeslaw Milosz 
5. The Captive Mind 
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؛ استالين شديمحزب كمونيست راهنمايي ه كمك ب در جنگ خودشكه 
واقعيت پوشانده يا به زبان  يجامه، قانون تاريخ را رهبر حزب كمونيست

پس بايد ديگران از او فرمان ببرند.  ،روديمپيش بق خواست خدا اطمديگر 
؛ به همين دليل هيچ مسيحي با الگو روسي احيا شود توانديمتنها  يتانسان
است  -ولي حقيقتي  دردآور- ياشهياندكند،  رويارويييگانه با  تواندينم

. روحانيون كه ابزارهاي زمين خواهد آفريدكره  رويكه انسان نويني در 
مسيح . «رنديگيممنطقي را به كار  گونهنياحزبي هستند، كمابيش هميشه 

. انسان نوين انسان شوروي است. براي همين مسيح انسان نويني است
روماني گفت  ادگذاريبن، ١را ژوستين مارينا هانيا» شوروي است!از  يانسان

  است.
  

همزمان  هستند، بيزاركنندهمانند مارينا ناخوشايند و  ييهاانسانبدون شك 
ميان دين و  شدهبسته شماريب يهامانيپو ناخوشايند ولي در اصل بدتر از  زيانگنفرت

به  هاآنكه همه  نيستت و دين و دولت ، دين و پادشاه، دين و فاشيسهايامپراتور
در حالي كه توجيه شده » واالتر«زودگذر براي اهداف  اتحاديبراي  نيمؤمننياز  دليل
بدون «ق شده) حتا اگر اين شخص كه تزار از آن مشت ياواژه( شديمقيصر  تسليم

  بود.» خداييهر
دشواري كمي در شناسايي  شناسانسانيك دانشمند دانش سياست يا 

درون آن را در  ٢خورد شكستكه  يخدايويرايشگران نويسندگان و كه  ييهاموضوع
خودكامه در جوامعي كه به  يهاستيكمونجا دادند:  يراخالقيغچنين نثر سكوالر 

آن  ينيگزيجا كوششزمان با خوبي دريافته كه با احكام ديني و خرافات لبريز شده هم 
رهبراني معصوم كه  شرعي باال بردن .، به شدت نيز به سركوبي دين نپرداختندبودند

جستجوي هميشگي كافر و منافق؛ ؛ شدنديمخير و بركت  انيپايبهميشه سرچشمه 
نمايشي  يهادادگاه ؛زادهامامرهبران مرده هم چون يك شخصيت و  داشتننگهزنده 

                                                 
1. Justinian Marina 
2. The God That Failed 
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. . . . تفسير هيچ شوديم انگيزشگفت يهااعترافجلف و سبك كه با شكنجه سبب 
در زمان بالياي  واروانهيدست. آشفتگي نيسنتي دشوار  يهاقالببا  هانيايك از 
را نه براي يافتن  يواروانهيدبوده هنگامي كه مسئوالن كاوش نيز ن و قحطيطبيعي 

 بهبزرگ  ١. (خانم دوريس ليسنگانداختنديم به راهاصلي بلكه هر گناهكاري  كاربزه
 ندورا و ارتدكسيا موزه استالين موزه روسيه  يهامفتشمن گفت زماني كه دريافته 

از هواداري پهن كردند  دوبارهرا شكنجه  يكهنهرده و بساط را چپاول ك يتزار
با روزي كه » ٢آينده درخشان«يك به نه توسل پيوسته  ت كشيد.)كمونيست دس

در باره حزب را حل نمايد.  هايدودل يهمهجيه كرده و ورا ت هاتيجنا يهمه آمدنش
» ٣اكسترا اكيزيوم، نوال سلوس«عادت به گفتن  كاركهنه يدارهانيدكه  هم گونه
سخني كه همواره » بيرون انقالب، هيچ چيز ،ستههمه چيز در انقالب « داشتند.

عجيب و يك جهش كاسترو درباره هر آينه «فيدل كاسترو دوست داشت. گفتنش را 
شناخته » ۴بخشآزاديالهيات «متناقض  يهاواژهآميخته  اب كهوجود داشت  غريب

نماز را تصويب » جايگزين«مراسم براي و حتا چند اسقف  چند روحاني و شوديم
 كوشسختعيسا ناصري به راستي يك سوسياليست كه  دارخندهگفته اين كه كرده 

 ،خوب و بد به هم آميخته يهاليدل هبجناب پاپ . را مقدس نمايدبوده كارآزموده 
بهتر اسقف اعظم السالوادور مردي شجاع و با اصولي بود  ۵اين را كفر ناميد (رومئرو

بايد فاشيسم و نازيسم را با دين  ).نيكاراگوائه» ۶هاي ختمانجمن«ون برخي روحاني از
  .كرديممحكوم  يپوشپردهبدون و  سرسختي ينهم

، مانند آلباني، كمونيست كوشيد تا دين را به شمارانگشترد تنها در چند مو
 يهاانساناين كار تنها  سراسر بيخدا نمايد. يريشه كن كرده و اعالم دولتطور كامل 
 يهامراسمديكتاتور و  ٧مانند انور خوجه كشاندافراطي  ييگرافرقه سويبه متوسط را 

                                                 
1. Doris Lessing 
2. Radiant Future 
3. Extra ecclesiam, nulla salus  گزاره التين به معنای تنها دين نجات دهنده است 
4. Liberation theology 
5. Romero 
6. Base community 
7. Enver Hoxha 
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. اثبات كرد پنهاني باپيتيست كه بيگانگي شديد جايگاه رژيم را در ميان مردم عادي
ساختن  غدغنبه  يااشارهوجود ندارد كه حتا هيچ استدالل سكوالري كنون ا

و  هاتكانهدر تشريح  آينده يك توهم. زيگموند فرويد در داشته باشدتشريفات مذهبي 
انسان بر ترس  چيره شدن هنگامتا كه  ديگويمديني به طور كامل درست  يهازهيانگ

 .مانديمي نابودنشدني باقي دين نهاد ،آرماني يهاشهيانداز مرگ و گرايش به 
نياز به - ديني  يهاتكانهان ترسيم كرده اين هست كه خواهتماميتآن چه كه  يهمه

اين  به خود بگيرد. خومنياهرهاي بسيار حتا ريخت توانديمدر زير فشار  -پرستش
  به پرستش باشد.ما به طور ضروري يك تعريف از گرايش  تواندينم

در ي سرزمين كره شمالياين سده، به كره شمالي رفتم.  يهاماهدر نخستين 
، زميني كه نفوذ رقابليغبا دريا يا با مرزهاي محصور راز آميز  يچهارگوش ميان

 -زيردستان-شهروندان  از هوشياري لحظهسراسرش از چاپلوسي پر شده است. هر 
سخنان ن يهر كالس درسي همدر و پدرش شده است.  يك موجودوقف ستايش 

وقف آن شده و پخش هر برنامه راديويي  ياشنامهينما ، هر فيلم و اپرايي وگفته شده
، هاكتاب، مجالت و هاروزنامه يهمههم چنين و تلويزيوني به آن بستگي دارد. 

 اين دوكاري  يهاطيمحو  هاكارخانهو  هاكارگاهرخ دادهاي ورزشي و در همه  يهمه
و اكنون  مانديمبه چه  نمازخواندنپيوسته دانم بكنجكاو بودم تا هميشه  .حضور دارند

: شيطان بيدار بيگانگان و ناباوران با هوشياري فراموش نشده استشيطان نه  .دانميم
 بر پا شدهروزانه در محل كار  يهامراسم براي همين است به زنگگوش  هميشگي

دولت كره شمالي نزديك به زمان  .شوديمتلقين » ديگران«در آن بيزاري از  كه
كه به پنداشت  توانيمو كمابيش  برپاشدههشتاد و چهار  نهصد وچاپ كتاب هزار و 

يك نسخه از اين داستان داده شده و از  ١ي اين دولت، كيم ايل سونگملكوتآفريدگار 
اورول  هر چند حتا را در عمل پياده سازد. در صورت امكان آناو درخواست شده كه 
 يهانشانههمراه با » برادر بزرگ«بگويد زاده شدن  ه تانيز دل آن را نداشت

با آواي انساني پرندگان بر اين رويداد فرخنده  درودمانند  - داري و شگون آسامعجزه

                                                 
1. Kim Il Sung 
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در زمان يك كه  ١يا اوشنياوان  اير استريپحزب پنهاني هم چنين اين  .يستن -
تا اثبات كند كه كرده هزينه نبوده و كمياب را ميلياردها دالر پول قحطي ترسناك 

كيم ايل سونگ و پسر پستاندار رنجورش كيم جونگ به نام  دارخندهپستاندار يك 
كه به شدت از  ٣تجسم يك شخص هستند. (در اين نسخه از كفر آريانيسم ٢ايل

باالي دولتش  محكوم شده كره شمالي با داشتن يك مرده در ۴سوي آتانازيوس
ارتش است ولي رياست فرمانده كل س حزب و ريي كيم جونگ ايل است: همتايب

مرده يا  ۵ساالرمرگ يبوده كه كشور را كشور پدرش پستجمهوري به طور جاودانه 
كه تنها يك شخصيت براي تثليث  سازديمهم چنين رژيم را رژيمي  سازديم ۶ساالر

به هر  نقص و كاستيزيرا  شودينم يااشارهدر كره شمالي به رستاخيز  خود كم دارد.)
تا كه اين دو  شودينمولي هم چنين بر ضد آن ادعا  شوديمبه شدت منع  صورتي

اين  پژوهاندانش .خواهند كردكيم پس از مرگ نيز تسلط خود را بر مردگان حفظ 
زي بيش از شاهد آن هستيم چيه شمالي آن چه در كركه  داننديمبه سادگي  موضوع

 يهاانيجرطالح به سختي به اگر چه اين اص -كمونيسم از يك ريخت افراطي 
ولي پااليش  تحقير يريخت به عنوان -در اين ميانه اشاره دارداز خود گذشته  دارهدف

  .نيست شده از باورهاي كنفوسيوس و پرستش نياكان
از احساسات  ياختهيآمهمراه با  بيرون آمدمكه من از كره شمالي  هنگامي

حس كنم، من  توانميمآرامش، خشونت و دلسوزي شديد كه هنوز هم آن را 
آن زمان تا كنون با  و هم چنين كشور ديني را ترك كردم. از خواهتماميتكشوري 

گفتگو كرده كه از دورن و بيرون كوشش كرده تا اين سيستم  ان بسياريدالور
بگذاريد همين جا بگويم كه برخي از دالورترين اين نيروي  ستمگرانه را براندازند.

ز اين مردان دالور همين ايكي با مقاومت بنيادگرايان مسيحي ضد كمونيست هستند. 

                                                 
1. Airstrip One/Oceania     هاآناورول جهان ميان سه قدرت بزرگ تقسيم گشته که يکی از  ١٩٨٤در کتاب 
 ايراستريپ وان يا اوشنيا که جزيره اصلی انگليس است
2. Kim Jong Il 
3. Arian                             تشده اس یگذارهيپايک مکاتب مسيحيت که به دست آريوس آخوندی از اسکندريه  
4. Athanasius 
5. Necrocracy 
6. Mausolocracy  
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 هنگام بگويد تانصف بود به اندازه بسنده ماو و  انجام شدهگفتگويي  وقت پيشچند 
كه و ترسان  جانمهينه، براي مردم گرسناز منجي عالم بشريت روضه خواندن 

فراريان گفته  روزگار سختي داشته است.زندان خود داده -ترتيب فرار را از كشور
آشنا  هاآنكمي زيادي به نظر  منجي معصوم و نيرومندكل انديشه كه  بودند

نصف و تر و آرامش بازيك فرهنگ  در تنفس كوچكي. يك كاسه برنج و رسديم
چيزي باشد  نيترشيب توانستيماجباري  هاياز هياهوي سهمگين تعصبنيمه پس 

بودند كه به  كه اكنون اين افراد خواستار آن بودند. كساني كه آن اندازه خوشبخت
 .افتندييمكره جنوبي يا امريكا برسند، شايد هنوز خويش را رو در روي مسيحي ديگر 

 رگذاريتأثو فرد » ٢كليساي يكپارچه«رييس بدون چون و چراي ، ١سان مايونگ مون
طراحي « يكاردغليكي از هواداران  متحدهاياالتشديد بر راست افراطي در 

 گاهچيهمردي كه و به اصطالح اين جنبش  يهاتيشخصبود. يكي از » هوشمند
فراموش نكرد » پدر«درخور با دادن لقب آدم خويش را -از مرشد خداچاپلوسي 

نمادهاي پر از دشنام ضد فرگشت با نام  دارخنده، نويسنده كتاب ٣جاناتان ولز
سخنان پدر، «ترحم برانگيزي گفته،  ياوهيشهمان گونه كه ولز به  .است ۴فرگشت
همان گونه كه بسياري هاي خودم و نمازهايي كه خواندم، متقاعدم ساخت كه پژوهش

من  كه زندگي خويش را وقف نابودي كمونيسم ساخته،كيشان كليساي يكپارچه هماز 
 1357زماني كه در سال  نمايم. بايد زندگي خودم را وقف نابود كردن داروينسمنيز 

آموخته حوزه علميه) پدر مرا (همراه با نزديك به چندين فرد دانش ميالدي)  1978(
اين ) وارد شويم، اين فرصت را براي .Ph.D(برگزيد تا در برنامه دكتراي تخصصي 

حتا در پاورقي تاريخچه مهمالت كه احتمال كمي دارد  ».نبرد غنيمت شمردم
در دو در عمل » هاي پدرانهويژگي«با ديدن  بشود وليكتاب آقاي ولز به  يااشاره
دلخواه خويش انجام به شيوه را  امور هباورمندان همكه  يزمانگمان كنم  ،كره

                                                 
1. Sun Myung Moon 
2. Unification Church 
3. Jonathan Wells 
4. Icons of Evolution 
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» ١سراسر سوخته و ويراني ناحيه«مانند  ياندازچشماحساس و  بايستي دهنديم
  ايالت نيويورك داشته باشد.بخش شمالي 

داده چه فرمان  هريش حالت خو نيترعيمطو  رامدين بايد بپذيرد كه حتا در 
گسترش يافته و  كور يايمانبايد تا حدودي با كه  بوده» نهايي«يك راهكار  به صورت

 زير ديد يك پيوسته دري خصوصي و عمومي بايستي گسيماهاي زنددر آن همه 
كمابيش هميشه كه و سرسپردگي پيوسته هميشگي ارشد باشد. اين نظارت  سرپرست

سبب به وجود آمدن بهترين  گاهچيه شدهتيتقوبا ترس عذاب و انتقامي جاويدان 
چند بدون چون و چرا اين نيز درست كه دور  . هردر اين پستاندار نشده است ويژگي

براي بهتر ديدن آن دو انداختن دين نيز هميشه بهترين پستاندار را نساخته است. 
دانشمندان سده ترين شياندروشنو  نيتربزرگ: يكي از وجود دارد نمونه برجسته

بيشتر زندگي خويش را براي ، هوادار ذليل استالين بود و ٢بيستم، جان دزموند برنال
، يكي از بهترين ٣. هنري لوييس منكنرهبر خود حرام كرد يهايتبهكاردفاع از 

داروينيسم «از  ياگونه هوادارينيچه و سرسخت هجونويسان ديني بوده و هواخواه 
بهسازي نژادي و تحقير و پست شمردن بيمار و  يرندهيدربرگكه  بوده» ۴اجتماعي

هم چنين براي آدلف هيتلر احساس همدردي داشته و نقدي  ضعيف بوده است.
 يهايكاربزهته است. اومانيسم نوش ۵نبرد منكتاب  يبرا افراطي غيرقابل بخششي

و هم  پوزش خواسته توانديمولي  فراواني نموده كه بايد براي آن پوزش بخواهد.
هيچ يك از سيستم  به لرزه در آوردن بنيادخودش و بدون اصطالحات چنين بر پايه 

با هر گونه  خواهتماميت هايسيستم. را درست كند هايرانيوباورهاي دگرگون ناپذير 
د بنيادگرا بوده و همان گونه كه اكنون ايد بتواند به خود بگيرريخت بيروني كه ش

  استوارند.» باورهاي ديني«بگوييم، بر  ميتوانيم

                                                 
1. Burned-Over District    به منطقه شمالی و مرکزی نيويورک در آغاز سده نوزدهم اشاره دارد 
2. J. D. Bernal 
3. H. L. Mencken 
4. Social Darwinism 
5. Mein Kampf 
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 قائل شدن هنگام ،خودكامگي يدهيپدهانا آرنت، در پژوهش خودش از 
. انديشه شودينم يالهيقبدوستدار رسوم ك ي، تنها يزيستيهودي رايب ياژهيوجايگاه 

خواه هم چون يك ملت تعريف شوند يا هم -گروهي از مردم بودن  پست و محكوم
به طور بنيادي يك انديشه احتمال هيچ فرجامي براي هميشه بدون  -چون يك دين

ي بد است كه هيتلر با پراكندن پيش ترسناكاين به طور  .بود (و هست) خواهتماميت
و استالين هم به عنوان يك قرباني هم به عنوان  هآشفته خويش آغاز كرد يهايداور

 هاسدهس را براي . ولي دين اين ويرومردآشفته خويش  يهايداورشيپيك خواهان 
يهودي آواره و تبعيد  يافسانهاز  گمانبيحضرت آگوستين  .ستزنده نگه داشته ا

است.  بردهيمهم چون دليلي بر دادگري و عدالت الهي لذت  يهوديان به طور كلي
داشتن به قابل نكوهش هستند. اين يهوديان با ادعا  ارتدكسدر اين جا يهوديان 

خودشان خواستار نفرت و » برگزيده«انحصاري با خدا به عنوان و ويژه  يپيمان
بهرحال يهوديان سكوالر  .اندساختهآشكار نژادپرستي را  يهانشانهبدگماني بوده و 

نيازي هستند پس بوده و  خواهتماميت يهاميرژاز همه مورد بيزاري و نفرت  ترشيپ
درست تا سده بيستم  يسوعي،نيست. فرقه » ش قربانيسرزن«براي  به خواستار شدن

هيچ خون « نداشتناثبات  تا هنگام و از پذيرش هر شخصيداشت  يانامهنييآ
يهوديان كه همه  خوانديم. واتيكان روضه زديمسر باز براي چندين نسل » يهودي

مردم عامي را بر سازمان ديني در فرانسه ميراث دار مسئوليت اين تصميم هستند. 
 به دليلرا » يهوديان«اسالم هرگز  .تحريك نمود» روشن انديشان« و ١ضد داريفوس

. براي تاكيد بر به شمار نياوردن او نبخشيده استپيامبر واقعي و محمد جنگيدن با 
بايد  هانيدآسماني،  يهاكتابنژادپرستي در  يهاسرچشمهقبيله و خاندان و 

  بپذيرند. هانسلانساني را در گذر  يهاتوهممسئوليت انتقال يكي از بدترين 
 يهانظام يهمهكمابيش در  خواهيتماميتپيوند ميان دين، نژادپرستي و 

سيستم پست آپارتايد در افريقاي : شوديمسده بيستم ديده  زيانگنفرتديكتاتوري 
متفاوت مردم كه به زور  نبود زبانيآلماناين تنها ايدئولوژي يك قبيله جنوبي. 

                                                 
1. Dreyfus 
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مذهب  .باشديمبلكه همان كالونيسم در عمل ، رديگيمرا به بيگاري  پوستنيرنگ
 يهاكتابكه در  كرديمديني تبليغ  انهتعصبيك انديشه مآلمان هم چون  شدهاصالح

شده كه سياه و سفيد با هم  غدغنبه اصطالح جاي خود دارد حتا برابري كه آسماني 
انگ ابدي به است: نژادپرستي  خواهتماميتپرستي بر پايه تعريف نژاد آميخته شوند.

او را  يا حريم خصوصي او را براي داشتن احترام حقزده و زن باشد يا مرد قرباني 
قبيله  از دلبري ازشدن  داربچهعاشق شدن يا ازدواج يا بنيادي حتا حق  انكار كرده،

شده با قانون. . . و اين زندگي  غدغنبدون داشتن عشقي  كنديمرا انكار » نابرگزيده«
 حاكم مليحزب . در همين زمان خود ما است» غرب مسيحي«انسان در  هاونيليم

، را گرفت هاينازهاني دوم سوي به شدت آلوده يهودستيزي بوده و در جنگ جكه 
» مهاجر« ١بوئر كهنژادي خودشان  يافسانهآخوندي براي توجيه  بر اساس چرنديات

بود. در نتيجه، يك » سرزمين موعود«يك حق انحصاري در  نآ پاداشبوده و 
با حالتي ارتجاعي و مستبدانه  ييقايآفرسفيدپوست  يشدهصهيونيست استحاله 

سرانجام از ميان رفته و غيرخودي  يهاانسانكه در آن حقوق همه  ساخته شد
در اين  .گشتندتهديد  با گمراهي، آشوب و خشونت ييقايآفربازماندگان سفيدپوست 

وحي شد كه به آهستگي از هواداري آپارتايد بزرگان گاو صفت دين به انگار  هنگام
انجام  انگناه دين ازمايه بخشش  تواندينماين كار نيز هر گز  دست بكشند. ولي

ي از آبروي بسياربه اعتبار و  . اينباشدخويش نيرومند ديدن هنگام در  شده
گرايان رزمنده كنگره ملي بسياري از بيخدايان و ندانممسيحيان و يهوديان سكوالر و 

نگه دور شي گري كامل حافريقا بوده كه جامعه افريقاي جنوبي از انفجار دروني و و
  .ه شدداشت

ديكتاتوري  يكهنهانديشه به ابتكاري بسياري  يهانهيپوصله پيشدر سده 
روزمره يا سكوالرها از پس  يهايدشوارتوانست غير از و ديديم  زده شد
و از يورش  يادامنهابتكاري  يهانهيپوصلهاين  بيشتري نيز برآيد. يهايدشوار
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1. Boer  
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با شعار  يفوالد آفتابي و كالهخودهاي يهانكيعبا ميالدي)  1967خورشيدي (
خمرهاي » ١آنگا« رده ساختن همه مردم به دستتا ب -»يونان براي يونانيان مسيحي«

و معابد پيش از تاريخ  يهاافسانهكه مرجعيت خويش را در  سرخ در كامبوج
از او سخن  ترشيپسيهانوك كه شاه  ،هاآن(گاهي دوست و گاهي رقيب  .جستيم

هاي چيني در پناه خودش ستينياستالشر را از  ٢بويكه يك فراري پلي گفته شد
 داه هم چنين ترتيبي داده بود تا هنگامي كه زمان مناسب و خوبي است شاه خگرفت

كه است  »٣آريامهر« و» سايه خدا« كرديمدر اين ميان شاه ايران بود كه ادعا  باشد.)
شيعه به  يهاامامزادهمحافظ  داشت تادقت بسياري مخالفان سكوالر را خفه كرده و 

هواداران  هيفقتيوالبدعت و  هاامامزادهاين نزديك  يپسر عموهايك از نگر برسد. 
جانشين خودبزرگ بيني شاه شد يا كنترل سراسر جامعه بدست آخوند خميني 

 كننديماعالم آن نشان داده و  ادگذاريبن(كساني كه هم چنين رهبر مرده خويش را 
. در آخرين كرانه افراطي آن فسخ و لغو شود) تواندينمهرگز كه سخنان الهي خميني 

كرده تا وقف تنها را عمر خود طالبان را يافت كه  يهياولخشكه مقدسان  توانيم
كه شايد  (از موسيقي تا كاغذ بازيافت شده اعالم كنند حرام را يافته ويزهايي نو چ

هم چنين عمر  ،)ذره كوچكي خمير كاغذي مربوط به قرآني خمير شده در آن باشد
نويني براي كيفر دادن (زنده به گوركردن هم جنس  يهاوهيشخويش را صرف يافتن 

دفاع و ديكتاتوري پوچ سكوالري نيست بلكه ، هادهيپداين  كارراهبازان) كردند. 
اين  .باشديمبراي باور  يو ناگزير نداشتنحق باور و پدافند از تكثرگرايي سكوالري 

  موضوع بقاپدافند و دفاع اكنون يك مسئوليت ناگزير و اضطراري شده است: 

                                                 
1. Angka 
2. Playboy  
3. The light of the Aryans    خورشيد آرياييان 



 

 

  هيجدهبخش 

  
 

  :ترناب سيرتي

  خرد استواري
  
  

  
، كه باورهاي ديني را دور در اين كشور ،هستم مردماندكي از شمار  ازمن «

بهرحال اين نكته در آغاز آموزش من به طور  هرگز ديندار نبودم. . . . زيرانينداخته 
پيامد بدي داشت كه ارزش گوشزد دارد. پدرم براي دادن ديدگاهي متضاد  يتصادف

با ديدگاه مردم پيرامون، انديشيده بود كه بايسته و ضروريست كه چنين ديدگاهي 
راي هايم را ببدون دورانديشي و احتياط باشد. اين درس كه انديشهآشكار و نبايد 

هاي ها و كاستيخودم نگه دارم در سنين كودكي و نوجواني، سبب برخي نقطه ضعف
  »گشت.من اخالقي 

  جان استورات ميل، اتوبيوگرافي -
  
»Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie.«  

  (خاموشي و سكوت جاودان اين فضاي بيكران مايه ترس من است.)
  ١پاسكال، پنسيس زيبل-

  
 يبلندآوازهگول زننده باشد. آغاز مشهور و  توانديمكتاب مزامير زبور يا 

زم، كه ها برمي افراچشمان خود را به سوي كوه« -اين كتاب براي نمونه  121سوره 

                                                 
1. PENSÉES 
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ولي اصل  شدهنوشتهيك جمله  به عنواندر انگليسي  -»آيداز آن جا اعانت من مي
 فريبندهپاسخي  ؟ (هرگز نترس:رسديماز كدام سو كمك  آن ريخت پرسشي دارد:

 خواهند بود.)ايمن و مصون  يرنج و خطرر اين هست كه باورمندان در برابر ه
 14سوره  نوشتنو  اصالحبا كه  شدهآشكار خشنود  بودهمزامير هر كسي كه مترجم 

 ياجملههر دو سوره با  .تكرار شده است 53زبور با كمابيش كلمه به كلمه در سوره 
ه ب» احمق در دل خود مي گويد كه خدايي نيست.«كه چنين است  آغازشده همانندي

و مداح ساير  هاخوانروضهكه  شدهدهيدچنان مهم  بيخود يگفته، اين هاليدلبرخي 
آن چه با  ميتوانيمديگر بيخود  يدهايتأك از .كننديمآن را تكرار پيوسته نيز  هانيد

و بازگشت به  مرتدشدننه -ناباوري كه  يرفتبايد پذ هست كهبگوييم اين اطمينان 
 .د داشته استكهن نيز وجوحتا در آن دوران بسيار  - زمان قبل از ايمان بلكه ناباوري

اين كسي  اگري وحشيانه ديني، هاآن گاه با فرض مرجعيت غير قابل چالش و كيفر
رد مودر اين  و شايد يك احمق بوده نكردهدرون خودش چال  را در ژرفاي يريگجهينت
درباره . (وجود دارد ناباوري دانستهيم سراينده مزاميرچگونه جالب باشد كه  توانديم

به زنجير خود را در تيمارستان شوروي » توهم اصالح طلبي«براي  كه ياندگرانديش
اندازه آن مگي فرض شود هاست كه به طور كامل طبيعي و خردمندانه كشيده 

داده دست از  اصالحاتبراي پيشنهاد را  نفساز  صيانتحس  يهمهديوانه بوده كه 
  د.)نباش

نخواهد بود ولي من دل آن را دارم كه  هااحمقجمعيت انساني هرگز خالي از 
كه باور استوار خويش  ياحمقو زودباور  يهاانسان ياندازهبگويم دست كم به همان 
بوده كه نتيجه ديگري ديگري احمق و هالو  يهاانسانرا به خدا اعالم داشته 

بيشتر مورد پسند هوش و  هاتفاوتكه گفته شود  اخي باشدگستشايد  اند.گرفته
عدم احتمال  به هاانسانبرخي از هميشه اين مورد در كنجكاوي بيخدايان است ولي 

و در  خداانساني خاستگاه كارهاي زشتي كه به نام او انجام شده، احتمال  وجود خدا،
ما نام  .اندداشتهتوجه  كمتر يرسانبيآسو باورهاي جايگزين با  هاحيتوضدست بودن 

اين مردان و دوران  يهمهجاها و  يهمهدر زيرا  ميدانينمهمه اين زنان و مردان را 



 
 
 

  نيستخدا بزرگ 
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بدانيم  ميتوانينمدليل همين به از سوي ديگر دند. سركوب شخشونت با زنان 
نوزدهم و  يسدهتا  حتا .يا نهپنهان ناباورمند بوده آيا در ، دارنيدبه ظاهر  يهاانسان

و  داراي امنيتمانند انگليس و امريكا، ناباورمندان  يابيش آزاددر جوامع كم هجدهم
خويش  يهادگاهيدديده تا خردمندانه  ٢و بنيامين فرانكلين ١جميز ميلكاميابي مانند 

» مسيحي«مذهبي  يهاينقاشدرباره شكوه معماري و  پس هر گاه. پنهان نگه دارندرا 
، هر آينه در حال گفتگو ميخوانيم» اسالمي« يشناسستارهيا درباره دانش پزشكي و 

 هاشرفتيپاز اين برخي  هاينيچو  هاآزتك -م يدرباره پيشرفت تمدن و فرهنگ هست
سلطه قرباني انسان و كه ارتباط دارد » دين«به همان اندازه با كه  -را جلو انداخته
شمار مورد به جز در . هم چنين رفت ارتباط داشته استشبا پي هاآنگرايي نياكان 

معماران و نقاشان و  شمار و تعداددانستن هيچ ابزاري براي  ياژهيوو سيار اندك ب
پنهان  خدا يموشكافانهنگاه انديشه خويش را از  نيتريدروننداريم كه دانشمندان 

 يهااستداللآن را بر  ريتأثكه  دورانديشي بسنده نداشتاگر گاليله شايد داشتند. 
  .شديممعترض  تلسكوپي خودشهاي پژوهشبه  نظر عليت ببيند، با

سي را به خود ن ريخت و شكل اسايهمهميشه  نمايانك و ناباوري دودلي، ش
 گرفتهانجامنظم در طبيعت  يهايبررسگرفته كه امروزه دارد. هميشه مشاهدات و 

 است.توجه شده  العللعلتيك وجود از  يازينيبيا عدم نياز به اين هميشه كه 
آرزو و اميال  كنندهبازتابوجود داشته كه و روشني  ياركانهيز يهاگفتههميشه 

دين  ديد كه توانيمهميشه به آساني . در دين بوده استانساني يا طراحي انساني 
نيست نيز دشوار  درك اين سوي ديگراز است و  هاجنگو  هانفرتسرچشمه همه 

طنزنويسان و چامه سرايان، هم  .باشديموابسته به ناداني و خرافات  دينكه بقاي 
همان گونه كه خداي بگويند  تاتوان آن را داشته  چنين فيلسوفان و مردان دانش

سه  شكيب شخدا داشت خداي اگر سه گوشچشم آبي و بلوند بوده،  ٣مردم تراكي
  داشت.گوشه 

                                                 
1. James Mill 
2. Benjamin Franklin 
3. Thracian 
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، هر افتهيسازمان يهانيدرخورد اصلي ميان توانايي خردورزي ما و انواع ب
دادگاه آن  ينمونهشايد ولي  باشد دادهيرواز مردم  يچند بايد در انديشه بسيار

كسي اطمينان و مهم نيست براي من هيچ رو  . بهاست پيش از ميالد 399سقراط در 
دادهاي رخبه هيچ رو مهم نيست سقراطي وجود داشته است.  حتا كهكاملي ندارد 

آسماني  يهاكتابكمابيش ولي نه درست مانند زندگي وي و سخنان او  يشدهثبت 
ر حال فلسفه . بهبه دست ما رسيده است باواسطه يهودي و مسيحي و حديث اسالمي

ندارد. هر  سر و كاري» شده وحي«خرد نياز ندارد چون فلسفه با  اسنادي به چنين
داريم (يك سرباز  سقراطو توضيحات باوركردني درباره زندگي  هايروشنگرما  آينه،

آمادگي كافي ؛ بدخلقزن يك ؛ و شوديمپديدار  ١رواقي كه يك جوري مانند شوايك
از زبان  .همين بس استو  )ياچهيماهخشكي بيماري  يهاورشيبراي دچار شدن به 

و  پارنوياافالطون كه شايد خودش شاهد رويداد بوده شايد بپذيرم كه در هنگام 
كه زندگي  دانستهيم متهم شده و خدا ندازه در آتن، سقراط به نداشتنخشونت بي ا

 شخصمانند كه  دهديمسقراط نشان  بزرگوارانهدفاعيه دست رفته است. وي از 
حفظ جان  يشهيانده در چيزي كه باور نداشت، با شهادت به ييبازجومورد بعدي 

به درستي براي هواداري از آزادي يخدا نبود، ببه راستي  اگر چه سقراط .نبوده است
 .است كوشيده آورانيز انديشه و كنكاش بدون مرز و عدم پذيرش هرگونه تعصبي

اين گفته هنوز . (راش يگستردگي ناداني خوبزرگي  »مي داند«به راستي خودش گفته 
افالطون، اين  يهاگفته يهيپابر  من تعريف يك انسان فرهيخته است.) از ديدگاه

سنتي آتن به طور كامل خوشحال و خشنود  يهامراسماز انجام  مرد بزرگ آتني
تا فيلسوف شود و در بستر كرده كه معبد دلفي به وي سفارش كرده  دييتأبوده، 
سخن  ٣و معاد احتمال زندگي پس از مرگ، از ٢محكوم به نوشيدن شوكران مرگش

معنوي، ماديات را دور انداخته شايد به  يهانيتمر، درباره كساني كه اگر با گفتهيم
از ياد يك گونه از حيات و زندگي ناب ذهني ادامه دهند. ولي حتا پس از آن سقراط 

                                                 
1. Schweik            قهرمان يک داستان طنز 
2. Hemlock  
3. Afterlife  
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در اين دسته شايد و بگويد كه  داشتهخودش ارزيابي از ه مانند هميشه ك بردينم
درست مانند براي مقايسه . ارزش پيگيري داردپرسش اين نيست. مانند هميشه باز 

دين  كهاست فلسفه جايي آغاز ، گردديمشيمي آغاز  ابدييمجايي كه كيميا پايان 
  .رديگيمجاي طالع بيني را  يشناسستاره و ابدييمپايان 

دو چيزي داراي  دربارهاستدالل  سقراط چگونگياز  ميتوانيم هانياافزون بر 
اين كه  زادي است. دومروجدان ماداين كه . نخست ياد بگيريمرا باالترين اهميت 

كند هر ديده و مسخره بدون پيچيدگي چنداني  راايمان متعصبانه  توانديمشخص 
  اخالق توجه دارد. يهادرسبه معناي ظاهر  شود كهدر ظاهر پنداشته ميچند 

به دليل  كه دارديا راهنماي دروني  يامعجزهدارد كه ديو يا سقراط باور 
 ١كاران رواني و جامعه ستيزهاهر كسي غير از تبهارزش داشتن را دارد. نيك ديدگاه 

در  يابرجستهشريك از  سخنآدام اسميت  .است يين حسچنكم يا بيش داراي 
رويد نوشته كه ف. زيگموند استبازرس و بازبين  مانندكه  ديگويم صدايبگفتگويي 

وع ضبا باز كردن اين مو سيلوئ پلزياست ويكال آواي خرد آرام ولي بسيار پايدار است.
هم ميهنان  .اشاره داردپرتويي آسماني به وجدان وجود زده تا اثبات كند زور بسياري 

ناچار به  تنهاييهنگام حتا ما را كه  آنچه - توصيفي نه چندان بد-نوين وجدان را 
سخني نگفته  گاهچيهر هر صورت سقراط به طور مطلق د. سازديم نيككردار داشتن 

سقراط گاهي، اگر به خودش شك  .باشدكه درباره اخالقي بودن آن دودل بوده 
سخن  يانهيمدر  است مردميا خشنود ساختن عامه  يباززبانكه در حال  كردهيم

 يهايقاضبه داوران و در آخرين دفاع او  .ديبريمو گفتار خويش را  شدهيمخاموش 
. وي فرمان نداده كه خاموش شود» آسايوجدان معجزه« گاهچيهخودش گفت 

كساني كه باور دارند وجود وجدان مدرك براي خواست خداست، استداللي را 
آن را باطل كند چون هيچ مدركي بر له يا عليه  توانينمگسترش داده كه به سادگي 

كه مردان و زناني كه داراي  دهديمباري داستان سقراط نشان  آن در دست نيست.
  .اندگرفتهبه كار  دينآن را بر ضد  ناچار هازمانبيشتر وجدان واقعي هستند 

                                                 
1. Psychopath  



 
 
 

  خرد استواري

 

٣١٩

به جرم اگر با دفاع  حتا، ديگري هم داشتسقراط با اين كه گزينه و انتخاب 
به جاي آن ترجيح داد كه  .مرگ را برگزيد ،شديمحكوم م يتركوچكشايد به كيفر 

. سقراط با انجام چنين بپردازدكمابيش با لحن و آوايي پر از پرخاش باج كوچكي 
، او پيش نگذاشت خشمناك راه مگر باالترين كيفر يهايقاضكاري براي داوران و 

بدون معني است. مرگ ترسي  شبراي هاآنه رفته و روشن ساخت چرا قتل در پنج
 توانديمكه حتا - استندارد: مرگ يا آرامش جاويدان يا احتمالي براي نامرگي 

مانند ارفئوس و هومر باشد كه پيش از سقراط بزرگ  يهايونانيارتباطي نزديك با 
برگرد اعالم نمود كه شايد و سقراط بي برو  يآوريشاد يهاليدلبا چنين  .اندمرده

معبد دلفي را كسي پيدا شود كه آرزو كند هي بميرد و بميرد. مهم نيست كه ما 
را با  شاكيانكه سقراط اين است . نكته اندشدهو هومر و ارفئوس اسطوره  مينيبينم

رباره مرگ و خدايان با اطمينان : ددر حقيقت گفته، اندازديمسخنان خودشان دست 
  .ديدانينمهم چيزي  شماولي به طور كامل مطمئن هستم كه  -دانمينم

آرام ولي سرسختانه وي  يهاپرسشو  سقراطضد ديني  راتيتأثبرخي از 
 ١ابرها .، سنجيده شوداجراشدهنوشته و  اوكه در زمان زندگي  ياشنامهينما با توانديم

ناميده  ٣طكه سقرا دهديمآن را نوشته و سيماي فيلسوفي را نشان  ٢آريستوفانكه 
با  هايكينزديك كشاورز از آن  مكتبي شك گرا است.و  مدرسهگرداننده شده و 

موفق به از روي ايمان  كنندهخستهمعمولي و  يهاپرسشاز  ايمان كامل با كوله باري
 بارديم . براي يك چيز اگر زئوس نيست پس چه كسي بارششوديمآمدن پيش او 

نديشيدن مرد براي دمي شده و اين پرسش سبب ا د؟تا محصوالت آبياري شو
يا بايد بشود كه  توانديمسبب بارش شود،  توانديماگر زئوس  كنديماشاره  سقراط

شايد  باردينمپس چون از آسمان بدون ابر باران  از آسماني بدون ابر نيز باران ببارد.
، خوب، ديگويمهستند. كشاورز ابرها سبب بارش  بگيريم،منطقي باشد كه نتيجه 

اين ديگر كار زئوس  گمانيب؟ آورديمبسيار خوب چه كسي ابرها را به روي زمين 

                                                 
1. The Clouds  
2. Aristophanes      پيش از ميالد) ٣٨٦درگذشته ، ٤٥٦کمدی نويس يونانی (زاده  
3. Socrates             شخصيت نمايشنامه ابرها، با آن سقراط اشتباه نشود 



 
 
 

  نيستخدا بزرگ 
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پاسخ پير . دهقان خورديمبه چه درد ، پس باد و گرما نهنه اين طور هم  است.
را  انيگودروغكه خطاكاران و  ديآيمآذرخش از كجا كه اين طور پس خوب  دهديم

كه پيداست آذرخش ميان  طورنياكه  ديگويمبه آرامي به دهقان  ؟ سقراطكيفر كند
ديده شده بود كه آذرخش بيشتر . در واقع گذاردينمتفاوتي  يعدالتيبدادگري و 

. اين سخن براي از ميدان بدر رديگيمرا هدف المپيوس خود زئوس در معبد  هازمان
را با  مدرسه ناه توبه كردهاو بعدها از گ كردن كشاورز بس و كافي بوده هر چند

يا  سرنوشت دچار شدههمين به . بسياري از آزادانديشان سوزانديمدرون آن  سقراط
، يبزرگ بر سر حق آزادانديش يهاكشمكشهمه  ششان گذشته است.خطر از بيخ گو

 يهامجاهدتاز  يريخت -بيان و آزادي پژوهش شكل و ريخت يكساني  يآزاد
 - شوخو  جستجوگر يهاشهيانددر برابر  ها بستهذهني و ولغدقيق  تاكيد ابمذهبي 

  .داشته است
و شما اگر  رسديمايمان با سقراط آغاز و با سقراط به پايان  يگزارهاصل، در 

 تاشهر حق داشته  مدعياناين ديدگاه را داشته باشيد كه  ديتوانيمدوست داريد 
 كهگفت  توانينمبهرحال  دردسرساز حفاظت نمايند. يهاشهيانداز جوانان آتني را 

است. يكي از شاكيان وي  فراواني به كار گرفتهدانش مبارزه با خرافات  درسقراط 
خاك خوانده (كه اين  ياتكهگ و ماه را سن ياتكهسقراط خورشيد را  مدعي شده كه

بوده و  ١آناكساگوراسادعاي اين  ديگويم باشد) ولي سقراطدرست  توانستهيمدومي 
ايي پيش از سقراط محكوم به اين فيلسوف ايوني .كنديم و اتهام را رد اين يورش
به اندازه  چند هر قرمز گرم است، سنگپارهچون گفته خورشيد يك شده  كفرگويي
خردمند نبوده تا بگويد كه هر چيزي ساخته شده از اتم در  و دموكريت ٢لئوكيپوس

گز نبوده و به طور كامل احتمال دارد لئوكيپوس هر ،جنبشي جاويدان است. (شايد
او وابسته انجام نداده  به كارهاي انجام داده يامهمي نيز در واقع  نداشته و چيز وجود
ن است كه اين مكتب پرسش اي» ٣هاگرااتم«چيز مهم درباره مكتب باشكوه .) نيست

                                                 
1. Anaxagoras     پيش از ميالد) ٤٢٨، درگذشته ٥١٠فيلسوف نامداری پيش سقراطی (نزديک  
2. Leucippus 
3. Atomist  
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در آن  چيزها را به طور كامل چرند دانست. يهمهيا خاستگاه  العللعلتدرباره 
  به آن برسد. توانستيم ياشهياند بود كه ياانگارهزمان اين دورترين 

اپيكور كه  نيافت.» خدايان«يي راهكاري براي دشواري گرااتمانديشه مكتب 
كرد، نتوانست به طور كامل باوري به وجود  اقتباسرا  هااتمتئوري دموكريت درباره 

، ولي دريافت كه ممكن نيست بتواند خودش را متقاعد كند كه نداشته باشد» هاآن«
و  ماللت، به اين دليلتنها  انساني داشته باشند.و امور خدايان هيچ نقشي در كاروبار 

رنج ماللت و خستگي وجود » هاآن«انساني كه هيچ، چرا بايد  يهاحكومتيكنواختي 
و انسان نيز آن  زكردهيپرهبيهوده  يهارنجرا بر خود هموار كنند؟ خدايان از  هاانسان

هيچ چيزي براي بدينسان  دداشته باش هاآنكه كرداري مانند اندازه خردمند هست 
ترسيدن در مرگ نيست و در همين حال هر گونه كوششي براي آگاه شدن از 

دروني جانوران بدون شك تلف كردن عمر  يهااندامخواست خدايان مانند بررسي 
  است.

 هاجنبهو  نظرهانقطهدر ميان بنيادگذاران ضد دين از برخي شاعر  ١لوكرتيوس
و  ستهيزيماست، وي در آخرين سده پيش از ميالد  هاآنو با اعتبارترين  نيترجذاب

 در هنگام واكنش آگوستوس براي از كارهاي اپيكور ستايش كرده است. اندازهيب
 ٢دي روم ناتوراباشكوه و بذله به نام  يو شعر، لوكرتيوس چامه باستاني يهانيداحياي 

ميانه يا قرون  يهاسده. مسيحيان متعصب در سرود» درباره سرشت چيزها«يا 
از آن چامه  سينودستوسطي اين چامه را كمابيش نابود ساخته و تنها يك نسخه 

شخصي در زمان سيسرو كه دريافتيم  يمخوشبخت در همين حد تنهاما  وباقي ماند 
كه  ميخوشبخت هم چنينو  نوشتهيم) ه(كسي نخستين بار اين شعر را منتشر نمود

نابود نشود و بدست ما برسد. لوكرتيوس كاري كرد كه انگاره اتمي  ٣سزار وسيژول
 براي يبه راهچشم از ديدگاه شخصي گام ديويد هيوم در اين سخن بوده كه پيش

هم چنين پيش از فرويد  ژرف درباره پوچي نبوده بدتر از انديشيدندر آينده نابودي 

                                                 
1. Lucretius 
2. De Rerum Natura 
3. Julius Caesar 
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را  هاآن يهمه ومسخره كرده  ها رايادبودو  از مرگپيش  ترحيمبه انديشه مراسم 
گوناگون در مراسم  هايريختكه به  دانستهآرزوهاي بيهوده و بيخودي  يهانشانه
 كه دهيشيانديمبا پيروي از آريستوفان وس لوكرتيشخص وجود دارد.  يسپارخاك

همه كارها را » يخداي ره بنداز  آزاد«خودش بوده و طبيعت،  يهافيتعراقليم داراي 
ه يا يك داشتكه مسبب الهي  كننديممردم خودخواه و احمق تصور  ولي كنديم

  ت:برخاسته اس خودشان ناچيزراست از روان 
  

  گنبد پرستاره را بچرخاند و بگسترد توانديمچه كسي 
  بر سراسر زمين گرماي پرحاصلي را از عرش

  ،استدر هر جا و هر زماني آماده 
  يا ابر و لرزاندن آسمان آرام ١گردآوري ابرسيه

  ها كه بيشتررگباربا تندري ترسناك، فروريختن 
پس واپا كرده، زير ضرب گرفته، شور در بيابان به را  خدايان يهاپرستشگاه

  روديم
  را بتواند عبور دهد تيرهايشتا  اي ساختهو روزنه

  ماندن؟ گناهيبگنه كردن و 
  

، قرار گرفتندمورد آزار  ييگرااتمهواداران در اروپاي مسيحي  هاسدهدر گذر 
درباره جهان طبيعي از دين  بهتر ييگرااتمزيرا دليلي نابخردانه، تنها بر اساس 

 از انديشهباريك  يارشتهمانند لوكرتيوس  يهانوشتهولي  .نموديمروشنگري 
فرهيخته زنده بماند. جناب آقاي ايزاك نيوتون  يهاروانتوانست در شمار اندكي از 

بوده باشد ولي  -هم چنين مسيحيتو شبه دانش  يهاگونهبه همه  -شايد باورمندي 
را  دي روم ناتورا شعررسيد خود وي نود خط از  ٢پرنسيپاهنگامي كه زمان تنظيم كتاب 

ميالدي)  1623خورشيدي ( 1002ن آورده بود. در آ سينوشيپنخستين در 
                                                 
1. Blac  
2. Principia 
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لوكرتيوس بسيار نزديك به انگاره و تئوري اتمي  ١ساگياتوردر كتاب گاليله  يهانوشته
كه هم دوستان و هم نقادان  يبه طوردر حالي كه حتا نام اپيكور را نشنيده بود بوده 
  .كردنديم ياداين كتاب گاليله به عنوان كتابي اپيكوري  ازوي 

نخستين  يهاسدهدر آغاز  هانيدبا در نگر گرفتن وحشت و ترسي كه 
مسيحيت در ميدان دانش و پژوهشگري برپا كرده (آگوستين باور داشته كه خدايان 

تر از شش هزار سال سن و زمين كمبوده شياطين  مانندولي  داشتهوجود  انفراك
 كهنتيجه رسيده  مردم خردمند به اين يهمهدارد) و اين واقعيت كه كمابيش 

شود كه  زدهشگفتكسي نبايد بوده و  شدن احتياط و دورانديشيو همرنگ  ييهمنوا
نيمه مذهبي بوده است.  يهاواژهشكوفايي فلسفه كمابيش هميشه به طور بنيادي با 

در منطقه آندلس مجاز و روا  فلسفي گوناگون يهامكتبو پيروي  كساني كه مريد
ارسطويي، يهوديت، مسيحيت  يهاآموزهاي از آميخته- كوتاه شكوفايي دورهدر بودند 
رباره احتمال تعادل دو انديشيده درباره دوگانگي حقيقت تا  نداجازه يافت -و اسالم

از سوي هواداران » ٢حقيقت دوسويه«مفهوم  د.نبپرداز يزنگمانهميان خرد و وحي به 
با نيرومندي با آن مقابله  يآشكار يهاليدلابن رشد گسترش يافته ولي مذهب به 

دوست داشت بگويد  نوشتيم ۴كه در زمان شهربانو اليزابت ٣نمود. فرانسيس بيكن
 تربزرگهر چه بيهودگي و پوچي  گفتيمترتوليان كه  يهاگفتهشايد با پيروي از  -

پاسخگو  منطق و خردكمتر در برابر  شيهاآموزهدين زماني كه  -باور به آن بيشتر
چند دهه  كه ۵ير بلپي .رديگيمخود جا  يتيمسئوليب يكرانه، در باالترين دباش

فرضي بوده ادعاهاي خرد بر ضد يك ايمان  يهمهخواهان بازگويي  نوشتيمديرتر 
تا .» استوجود اسناد عليرغم  غلبه ايمان بزرگتربسيار امر « بيفزايداين تنها براي 

كيفر انجام نداده مطمئن باشيم كه او اين كار را تنها براي فرار از  ميتوانيم يااندازه

                                                 
1. Saggiatore  
2. Double truth    ضاد آگاهی بوده و اگر هم به ت یجداگانه یهاسرچشمهحقيقت دوسويه يعنی دين و دانش  یانگاره

  رسانندینمبرسند به هم آسيب 
3. Francis Bacon 
4. Queen Elizabeth 
5. Pierre Bayle 



 
 
 

  نيستخدا بزرگ 
 

 

٣٢٤

و متعصبان گوشمالي را به همراه داشته و  توانستيمكنايه زدن كه  يادورهاست. 
  در حال سر زدن بود. ساختيمآشفته را  هامقدسخشكه 

و  واقعياي از معن يدفاع يهاكنشو  فراوان يهاانتقامبدون  رويدادولي اين 
در براي زمان كوتاه ولي باشكوهي ملت كوچك و استوار هلند  متعصبانه رخ نداد.

هفدهم مهماندار بردبار بسياري از آزادانديشان مانند بل (كه براي امنيت به  يسده
(به همان دليل) بود. افزون بر اين آن جا زادگاه باروخ  ١آن جا رفت) و رنه دكارت

نيز در اصل به براي  هاآناسپينوزا بود، پسر زوج يهودي پرتقالي و اسپانيايي كه 
يك سال پيش از تنظيم كيفرخواستي  ورهايي از آزار ديني به هلند كوچك كرده 

جوالي  27( خورشيدي 1035مرداد  6 بر ضد گاليله زاده شد. درتفتيش عقايد 
را بر ضد  ۴يا فتوا ٣يا دمنشن ٢كنشت آمستردام چرام آخوند اعظم ميالدي) 1656

  پژوهش وي صادر كرد:
  

اعضاي  يهمهبا قضاوت فرشتگان و امامان، همراه با رضايت پيشگامان و 
الهي، ما باروخ اسپينوزا را تكفير،  يهاكتاباين انجمن الهي و در حضور 

فريضه ديني كه در اين  613با  :ميكنيمقطع رابطه، لعنت كرده و نفرين 
جا نوشته شده، با لعني كه با آن يوشع شهر اريحا را نفرين كرد، با لعنتي 

كه در قانون خدا  ييهالعنت يهمهبر كودكان فرستاد و با  ۵كه اليسع
ب بر اسپينوزا نفرين باد. در خواب و بيداري بر نوشته شده است. روز و ش

بر او نفرين باد.  ديآيمو به درون  روديم، هنگامي كه بيرون او نفرين باد
نشايد كه خداوندگار او را ببخشد، رواست كه خشم و غضب خدا بر ضد 

كه در  ييهانينفر يهمهاين مرد برافروخته باشد و شايسته است كه 
وشته شد بر وي ببارد. خدا او را در روز روشن نابود كتاب قانون الهي ن

                                                 
1. Rene Descartes 
2. Cherem  
3. Damnation  
4. Fatwa  
5. Elisha 
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كه در كتاب قانون الهي  ييهانينفر يهمهبا گرداند و براي كاري كه كرده 
  .قبايل اسراييل دور كند يهمهاو را از نوشته شده 

  
با دستوري واجب به همه يهوديان براي پرهيز از  ياچندگانه يهانينفراين 

ها نوشته ازهر برگي «ارتباط با اسپينوزا و خودداري از رنج كيفر شدن براي خواندن 
به » سع بر كودكان فرستادينفريني كه ال«، بر اين افزونهمراه بود. ( »اي اويا سروده
كه كودكان اليسع را  كردهاشاره از كتاب الهيبسيار با ارزش دانسته شده داستاني 

كه  كنديمش ياليسع به درگاه خدا نياگذاشته و او  سر بسرآزار داده و براي كچلي 
پيش  گونهنيارا تكه و پاره كند. سرانجام، داستان  هابچهچند خرس ماده بفرستد تا 

بيخود نگفته  ١ن. شايد توماس پيكشديمرا  هابچه يشناسفهيوظبا  هاخرسكه  روديم
وحشت آكنده از كودكي را انديشه  به ديني اعتقاد و باور داشته باشد كه تواندينمكه 

  سازد.)
يهوديان  واروانهيددر هلند از ته دل با اين نفرين  ٢كالونيسم مراجع وواتيكان 
اسپينوزا  يهانوشتهبه سركوبي و جلوگيري از اروپايي در سراسر همنوا شده و 

روح را به چالش كشيده بود و براي جدايي دين از  ناميراييآيا اين مرد  پيوستند.
انجام ! اين كافر مسخره اكنون اعتبار و آبروي بميردسياست فراخواني كرده بود؟ 

را در كارنامه پژوهش فلسفي پيرامون بازشناسي و تفاوت روان/پيكر  نيترنوآورانه
وي درباره شرايط انساني نسبت به هر دين ديگر  يشياندژرفو  خويش داشته

انديشمند به همراه داشته است.  يهاانسانبراي باالترين دلداري و تسلي واقعي را 
 رسديم زيانگشگفتبه نگر  امروزه: كنديماسپينوزا ادامه پيدا  بيخداييپيرامون  گفتگو

ن بيخدايي است يا نه. كشمكش كنيم كه آيا كفر هماموضوع يد پيرامون اين كه ما با
كه ولي تعريف اسپينوزا از خدا  ، در واقع خداشناس استگفتهاسپينوزا با سخناني كه 

از ميان  را اديانخداي  كمابيش دهديمخود را نشان  سراسر جهان طبيعتدر 
ديگر  باشد آن گاهفراگير وجود داشته و ي لاز ،خداي جهانياگر هم چنين  .برديم

                                                 
1. Thomas Paine 
2. Calvinist 
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 كه خداييرسد به چه  ماندينممداخله گر در امور انساني  ييخداهيچ دليلي براي 
عرب و يهود بگيرد.  يهاقصبهقبايل گوناگون  مزخرف يهاجنگطرف كسي را در 

 و خاصبتوان دارايي ويژه كه را ننوشته يا وحي نكرده  يانوشتههيچ به يك دليل 
 هاينيچرسش را به ياد داشته باشد كه پاين . (شايد كسي دانستيك فرقه يا قبيله 

ز نخستين مسيونرهاي مسيحي پرسيدند. اگر خدا خود را با وحي آشكار كرده، چطور ا
سخن بر كند؟ را خ هاينيچشده كه گذاشته اين همه سال سپري شود بدون اين كه 

ناخودآگاه » نيولو در چ ديدانش را جستجو و به دست آورد«گفته كه محمد پيامبر 
آگاهي وي  يهاكرانهبيرون از تمدن جهان آن زمان  نيتربزرگكه  كنديمآشكار 

 ينهيزمخويش را بر  يهادهياو  هاشهياندكه نيوتون و گاليله  گونههمانبوده است.) 
به رو به آينده ، كه اسپينوزا مينيبيم، توسط دموكريت و اپيكور ساختندايجاد شده 

و اينشتين در پاسخ به يك پرسش خاخامي با  كنديماينشتين پرتوفشاني  يشهياند
كه «خدايي  نه هرباور دارد » خداي اسپينوزا«كه تنها به  ديگويمري چنين استوا

  »انساني سرگرم مي كند.خويش را با سرنوشت وكنش هاي 
بر خالف يهودي شدن عمل بنديكت  با دگرگون ساختن نام خود بهاسپينوزا 

در حالي كه  رديميمو  ديافزايمنفرين آمستردام نزديك بيست سال  و به عمر كرده
ه هميشه در گفتگوهاي آرام و خردمندانه پايداري بود با قناعت شديدي زندگي كرده،

. اسپينوزا ديگويمزندگي را بدرود  او هاششوارد شدن پودر شيشه به درون  در اثر و
كاربردهاي  كرده كه شيشه را براي عدسي تلسكوپ و ياشهيپخويش را وقف 

يك كنش علمي و دانشيك شايسته براي  است: دادهيمصيقل  و دهيتراشيمپزشكي 
 نوشته ١هبه دقت نگاه كنند. هانريش هاينتا  دادهيمآموزش  هاانسانكسي كه به 

باروخ ساخته هايي عدسياز ميان  توجه بدوني فيلسوفان امروزي هر چند شايد همه«
روي  چامه و شعرهاي هاينهمزدور نازي الكن و بعدها تبهكاران .» مي نگرنداسپينوزا 

يك  تواننديمبفهمند يهوديان نيز  توانستندينمتل هيزم ريختند، كساني كه حتا 
كه اسپينوزا را لعن و نفرين كردند  مرتجعآلماني واقعي باشند. يهوديان بزدل و 

                                                 
1. Heinrich Heine 
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قبايل خودشان توانگرتر بود: بدن دالورترين  يهمهكه از  انداختهگوهري را دور 
 يهاحرمت هتكو هيچ شكي نيست كه مورد  شدهدهيدزدفرزند آنان پس از مرگش 

  .ه استديگري نيز قرار گرفت
 نوشتيماو  ينگارنامهدر  اسپينوزا برخي از اين رويدادها را از پيش ديده بود.

. گذاشتيمو نشانه سرخي را زير آن ») مواظب باش«(واژه التيني به معناي  ١كاتول
كارگر به  نيدروغبودن تنها يك سيما از كارهاي او نبود: او نامي و پنهان ناشناس 
 ينوشتهو برگ نويسنده را خالي گذاشت. داده  ٢تراكتاتوس اشبرجستهكتاب چاپخانه 
دوستي نبود بيشتر اين كار پس مرگ  ذوقشده وي (اگر براي دالوري و  ممنوع

مبحث اسپينوزا  ادامه داد.به بقا ديگران  يهانوشتهر پنهاني د )ماندينماسپينوزا باقي 
ميالدي)  1697خورشيدي ( 1076سال ير بل در پي ٣ديكشنيدر كتاب نقادانه 

در  نوشته شده ۵مونتيسكو ۴روح القوانينتوضيحات را از آن خود كرده است.  نيترشيب
اسپينوزا دانسته  يهانوشتهبسيار وابسته به الدي) يم 1748خورشيدي ( 1127سال 

شده و نويسنده آن با زور مراجع ديني در فرانسه ناچار شده تا از اين ديو يهودي 
را عمومي درباره باورش به آفريدگاري (مسيحي)  اطالعيهيك با و  برائت جسته
فرانسه در بخشي كه پيرامون روشنگري نوشته شده  در دانشنامه بزرگ اعالم نمايد.

نوزا ياسپ بهو دنيس ديدرو و دالمبرت آن را ويرايش نموده يك بخش بزرگ 
  .دراختصاص دا

باري دوست ندارم تا خطاي ناپختگي آخوندهاي مسيحي را دوباره تكرار كنم. 
كه اين افراد كوشش بيخود و بزرگي را بر خود همواره كرده تا نشان دهند 

و پيشگامان آمدن  دهندهبشارتنويسندگان فرهيخته پيش از عيسا در واقع همگي 
نيز چون  ۶رت گلداستونانوزدهم هم نيز ويليام او يسده. (حتا در اندبودهعيسا 

 همين گفته را درباره يونانيان باستان اثبات كند، كاغذ بسياري حرام كرد.) خواستيم
                                                 
1. Cautel 
2. Tractatus     
3. Dictionnaive 
4. Spirit of the Laws 
5. Montesquieu 
6. William Ewart Gladstone 



 
 
 

  نيستخدا بزرگ 
 

 

٣٢٨

كه فيلسوفان گذشته پيشگامان بيخدايي فرض  ندارمادعا براي اين من هيچ حقي 
يافت . ولي حق دارم كه اشاره كنم به دليل سختگيري دين هرگز درنخواهيم شونديم

عمومي  يهانوشتهچه بوده و كمابيش آگاه شدن از  هاآنانديشه واقعي و خصوصي 
همرنگ جماعت بوده و توانسته به طور نسبي دكارت كه  حتا دغن است.نيز غ هاآن

 مزار بر گزاره كوچكي براي حك شدندر جو آزاد هلند جايي براي زندگي بيابد، 
  .»خوبي داشتاو كه خوب پنهان شد، زندگي «خويش سروده است: 

به  هاآنآيا كه سخت است ل و ولتر ير بدرباره پيقضاوت دقيق براي نمونه 
داشته و تمسخر و هجو گرايش به  گمانيبآنان  يوهيش بوده يا نه. نيديبطور جدي 

 آنان بدون يهانوشتهاز  تواندينم كساني كه ايمان آورده و بدون ديدي انتقادي
خود را رين فروش در زمان االتبكمابيش  آثاري چنين .سختي جدا شوندتكان  خوردن

چيزهايي  بهبه باور ناممكن ساخته تا  ختهيفرهطبقات براي به تازگي و  بدست آورده
. بل به ادامه دهندآسماني  يهاكتاب يهاداستاندرستي دقيق و كلمه به كلمه  مانند

را بررسي كرده و روشن ساخت كه  »٢زبور«سراينده  ١داوودويژه هنگامي كه كردار 
. وي هم چنين اين شد بجاييبوده، سبب جنجال فراواني ولي  وجدانيبوي راهزني 

 ينيديبيا  كردار بهتر در مردم شدهبراي  ياهيماايمان  كهناميده احمقانه را گمان 
با  درخور مالحظه اتيتجرببزرگ از  ياانباشته .شوديمرفتار بدتري را سبب 

وي  اين هست كه چرابراي  يبل از آن دليلپر جزييات يف صوعقل سليم و ت شهادت
بيخدايي او . افزون بر اين شوديمستايش يا نكوهش  و نا آشكاربراي بيخدايي پنهاني 

 تا كنديميا حفاظت ساخته  همراه يارتدكسرا با بسياري از تاييدات  پنهاني خويش
ولتر  .را داشته باشدچاپ دوم  براي رسيدناثري كامياب و موفق  شتندا اجازهشايد 
با خنده سپس تعادل ساخته و مگستاخانه از دين را با چند ژست نيايشي  طنز

كه نيمي از آرامگاهش را بيرون و نيم ديگر را درون كليسا بسازند  دهديمپيشنهاد 
 ). وليكردنديم(چقدر اين مردان درباره ديدگاه خود از خاكسپاري خودشان وراجي 

ديد كه  ولتر ،آزادي مدني و حق آزادي عقيدهاز  شيهادفاع نيتربرجستهدر يكي از 
                                                 
1. David       پيامبر بنی اسراييل داوود  
2. Psalmist  
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و  خردشدهروي چرخ شكنجه با چكش بر  ١كالس ژانزاي بدن موكلش جچگونه ا
مذهب يكي از براي تغيير » ايگستاخانه«زيرا كوششي د شسپس به دار كشيده 

 يازادهبينجحتا براي  ٢. زندان باستيلآيين پروتستان انجام دادبه اعضاي خانواده 
  در خاطر داشته باشيم.اين را بگذاريد دست كم امن باشد.  توانستينممانند ولتر نيز 

 ييهاانسان هاارهيسكه بر روي همه  كرديميك وقتي امانوئل كانت گمان 
افراد بهتر  يهايژگيوهر چه دورتر شويم  پنداشتيمو هم چنين  كننديمي گزند
محدود با اين بنياد كمابيش فريبنده و  كهيدرحالحتا كانت ولي  .شوديم
بر ضد  كنندهقانعمنطقي  يهااستداللختن باز هم توان سا آغاز كرده يشناسهانيك

. او نشان داده كه استدالل كهن پيرامون داشته استخداجويانه  گونه نمايشهر 
 شايد بتواند گسترش پيدا كند كهسوگلي است  ياآموزهكه اكنون  خواست خدا

كه -عليت را  يهابرهان. كانت يكي از باشد تواندينم ولي آفريدگارمعنا دهد معمار 
با گفتن اين كه اين برهان  - وابسته استوجود ديگري زير به گنا يوجود يك ديگويم

برهان وجودي را با به  هم چنين .، نابود ساختبراهين وجودي است بازگوكنندهتنها 
كه اگر خدا  ديگويمساخت اين انديشه  اثريب پندار و مفهوم سادهچالش كشيدن 

چون يك انديشه درك شود يا هم چون يك محمول به آن اشاره شود پس  توانديم
كه  ۴مون تايگربا كتاب داستان  ٣بايد داراي كيفيت وجودي باشد. خانم پنلوپ ليولي

دور انداخت. پنلوپ به طور تصادفي ا اين پرت و پالي سنتي ربيشتر گلچين ادبي بود 
توصيف كرده كه باهوش، شناور در » كودك عروسكي«دخترش ليزا را هم چون يك 

  لبريز از تخيل: يهاپرسشولي با است كودكي  يهايآگاهتيرگي نا 
  
» هيچ وقت نبوده؟«دخترك پرسيد. من گفتم كه نيست. » اژدها هست؟«

ولي اگر « ديگويمدوباره . كه نيست شدهروشنهمه چيزهايي كه ديديم از روي گفتم 

                                                 
1. Jean Calas 
2. Bastille 
3. Penelope Lively 
4. Moon Tiger 
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بوده  اژدهايي پس يك زماني بايد« دهديمدختر ادامه » ،دها داريماژيك كلمه 
  »باشد.

  
حفظ  ١يشناسيهستچنين  دليل نادرستيرا از  يچه كسي بچه معصوم

را براي همه زندگي  ميتوانينمبه سادگي و چون سخن  براي كوتاه كردن ؟كندينم
كانت اثبات : «كنميمبازگو سخن برتراند راسل را در حال رشد تلف كنيم  شخص

 ٢نقره بزرگ آلمانيي گويد صدتا سكه ي . او منيستكرد كه وجود يا هستي محمل 
كنم همگي داراي همان محمول هستند كه صد تا سكه واقعي كه تنها من تصور مي

آوردم، براي توجه به  آغازيه كانت را از پايان به ردسخن .» نقره بزرگ آلماني
از مردي به ميالدي)  1573خورشيدي ( 975سال موردي كه مفتش عقايد ونيز در 

اجسام عيسا را در » حضور حقيقي«ثبت كرده كه اصول عقايد  ٣نام ماتو دي وينتي
 همه اش داستان است. - چرند است، باور داشتن به اين چيزها: «مسخره كرده، گفته

كانت خبر از نياكان او در ميان مردم عادي .» دارمباور يم هاجيببه پول  تنها
كه  دانستهينمشايد تر اخالقي پرداخت و زماني كه او به موضوعات پرارزش نداشت

باشد. اصل كانت به ما فرمان  ۵هيلل رابي» قانون طاليي«وي بازتابي از » ۴امر مطلق«
را بتوان دانسته به اين كردار  كه باالترين حد كرداري داشته باشچنان «تا  دهديم

از دلبستگي دو سويه و  در اين خالصه .»دگرگون ساخت يك قانون كلي طبيعي
سوي ديگر چرا  از نيست. رجعيت فراطبيعتيل يا منيازي به هيچ گونه تخ ،ييكپارچگ

نيست.  هاانساندر كار باشد؟ دين خاستگاه شايستگي  بايد نيروي فراطبيعت
  .استتر از دين برشايستگي 

چند  هجدهماز روشنگري در سده  يادورهدر  كه جذاب استبسيار ديدنش 
 و هم چنين اندداشتهبرخورد با هم و  دهيشيانديمتن از انديشمندان بزرگ يكسان 

                                                 
1. Ontology  
2. Thaler  
3. Matteo de Vincenti 
4. Categorical imperative 
5. Rabbi Hillel 
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بازگويي اين بازگو نموده يا و با دقت بسيار آنان را محتاطانه  يهادگاهيدبايد 
. يكي از همدرد محدود سازيم ختگانيفره را حد امكان به انجمني از هادگاهيد

الكتريسيته را كه اگر  بنيامين فرانكلين باشد توانديممن براي نمونه  يهادهيبرگز
ياوري در كشف اصول و كاربردهاي عملي آن صد در صد  گمانيبكشف نكرده بود، 

گوشمالي و كيفر پيرامون ما را وي است كه در ميان آخرين كشفيات  ريگبرق. شديم
. هيچ رساند هميشگي يجهينتتصادفي از سوي خدا به يك  يهاآذرخشبا  هاانسان

باالي خود نداشته باشد.  بر را با غرور هاآنبرج و مناري برپا نيست كه يكي از 
  هنگام اعالم اختراعش براي مردم، فرانكلين نوشت:

  
 مهربانش به سوي مردم، سرانجامبا نظر جاي خرسندي است كه خدا 

ديگر از آسيب تندر و  يهاساختمانو ابزاري براي ايمن ساختن خانه 
  . . .  آذرخش كشف شد. شيوه آن

  
سيم برنجي، ميله  - مجهزسازي خانه  يدهيچيپسپس به سخن درباره جزييات 

  كه براي رسيدن به اين معجزه نياز است. پردازديم - » چند تا بست كوچك«بافتني، 
 يهادگاهيدر برابر د هم نوايي بيروني عالي يدهندهنشانفرانكلين  يهانوشته

» سرانجام«كوچك با اين حال آشكار  ياهيكنااست ولي اين سخنان با مورد پذيرش 
 زا ياكلمهكه فرانكلين صادقانه به هر  كنيدهمراه است. البته شايد شما بخواهيد باور 

با استغفار كردن خودش باور داشته و خواست مردم براي باور به اين كه  يهانوشته
از اسرار برايش  ياگوشهفراوان  يهاسالستايش كرده، پس از گذشت باريتعالي را 

 هاگفتهرا بشناسيد اين  نمايان شده است. ولي اگر پرومتئوس، دزد آتش خدايان
پرومتئوس در آن روزها هنوز  هانيانشود. گذشته از  آشكارتر از آن است كه درك

واقعي و كاشف جوزف پريستلي، يابنده آزمايشگاه بود.  به راههم هوشيار و چشم 
كه  ١و پا، الهام گرفتگان توري سريباز افراد شماري در بيرمنگام به دست  اكسيژن

                                                 
1. Tory 
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استوار  يهاشهيانددر آتش سوخت و ناچار شد » براي دين و شاه« دنديكشيمفرياد 
يوينتاري خويش را به آن سوي اقيانوس اطلس برده تا باز كار خود را آغاز نمايد. 

: فرانكلين دلبستگي سختي به فراماسونري شودينمديده عالي چيز (در اين شرح حال 
پريستلي نيز يك هوادار  و از سوي ديگر اندازه دلبستگي نيوتن به شيميداشت به 

. ولي به ياد داشته باشيد كه ما در حال بود ستونيفلوژسرسخت انگاره و نظريه 
  كاوش در دوره بچگي گونه انسان هستيم.)

كه به علت يافتن موضوعي درباره مسيحيت هنگام كار سخت  ١ادوارد گيبون
از اين دين بيزار و روگردان  ٢روم يانحطاط و سقوط امپراطور خيتارنوشتن كتاب سنگين 
و وي نيز به گيبون  هديويد هيوم فرستاد رايكتاب را ب يهاچاپشده يكي از نخستين 

هشدار داد كه مشكل پيش خواهد آورد و سخنش به حقيقت پيوست. در ادينبورگ 
به پاريس رفته و با دبيران هيوم مهمان هيوم شده سپس بنيامين فرانگلين 

، نخست از اين نيديبديدار نمود. دبيران گاهي آشكارا مردان خودنماي  ٣آنسكلوپدي
درباره غايب بودن بيخدايان و بنابراين  ياگفتهمهمان اسكاتلندي محتاط خويش با 

كتاب اين دبيران احتمال نبودن چيزي به عنوان بيخدايي سرخورده شدند. شايد اگر 
از چاپ آن يك دهه يا بيشتر  يك بهكه نزدوي را  ۴گفتگوهايي پيرامون دين طبيعي

  .آمديمخوششان بيشتر از او خوانده بودند،  گذشتيم
عصا و هيوم خودش (ولي دست به كه گويا  بر پايه يكي از گفتگوهاي سيسرو

 دستوجود خدا با  سنتي پيرامون يهااستدالل ديگويمبا هوشياري) جاي فيلو سخن 
شايد با  گشته است.بيشتر كمي قيد و بند داراي نو و مدارك نوين  به منطق يافتن

از دست دوم  شيهانوشتههنوز بيشتر  در آن روزگاركه حتا  -وامي از اسپينوزا 
مطلق و عالي اد داشتن به موجود اعتراف به اعتقكه  ديگويمهيوم  -شديمفراهم 

چنين  بيخدايي پنهان است زيرابه در واقع اعتراف موجودي واال حاضر در همه جا 
. ميناميمداراي چيز باشد كه ما آن را خرد يا خواست و اراده  تواندينموجودي 

                                                 
1. Edward Gibbon 
2. Decline and Fall of the Roman Empire 
3. Encyclopedic 
4. Dialogue Concerning Natural Religion 
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ور كباستاني اپيپرسش تصادفي داراي چنين ويژگي باشد پس » او«افزون بر اين اگر 
  باز هم سر پا است:

  
؟ پس قادرمتعال تواندينمجلو شر و بدي را بگيرد ولي  خواهديمآيا 

و  توانديم؟ پس بدخواه و بدجنس است. خواهدينمو  توانديمنيست. 
  ؟ پس اين هم بدي و شر از كجاست؟خواهديم
  

، مانند تيغ اوكام. ابدييماز ميان اين حالت نادشواري  يتركوتاهبيخدايي راه 
اين پوچ و بيهوده است حتا براي يك متدين كه تصور كند خدا بايد توضيحي به او 
بدهد. ولي بهر حال باورمند كار ناممكني را، تفسير و روشنگري پيرامون اراده شخصي 
ناشناخته بر گردن گرفته و بدينسان در اصل پرسش بيهوده را به دوش خويش 

ان كنيم بهر حال خطايي رخ داده و بايد ببينيم كجاييم و بتوانيم بگذاريد گم .گذارديم
اين  - خرد خويش تنها دارايي خودمان را به كار زنيم. (به اين پرسش گريزناپذير

هر آينه  دهديمبه داروين پاسخ  يدستشيپهيوم با  - ؟اندآمدهجانداران از كجا 
 در پايان مانند .)رديميمناكامل و جاندار  مانديمفرگشت يافته: جاندار بهتر  هاآن

. اين كار گزيندبرميراهي ميانه را گرا و فيلوي شك خدا انگارميان كلينس  سيسرو
نمايشگر پديداري  توانديمبازي ايمن بوده يا  خواستهيمكه هيوم  گونههمان توانديم

  انگاري در دوره پيش از داروين باشد.اجذاب خد
م بيخدايي را نپذيرفته فرانكلين و جفرسون اتهاحتا توماس پين بزرگ، دوست 

و وحشت  هاتيجناتا  كمربستهنداشت. هر آينه او از دعوت به آن ترسي اگر چه 
احمقانه انجيل را به عنوان بخشي از توجيه خدا آشكار  يهاافسانهتورات، هم چنين 

و  هاخشونتچنين  گذردينم پاكيگران و  ايزدهيچ  ديگويم سپس سرسختانهسازد. 
پين نشان گر كمابيش نخستين  ١عصر خردبر دوشش سنگيني كند. كتاب  يهاحماقت
. دينمايمسازمانمند در پيشگاه مردم  يهانيدتحقير آشكارا آغاز به است كه  باري

                                                 
1. Age of Reason 
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 پين و هم عصران او،  آمريكايي. دوستان بر جا گذاشت يبزرگجهاني  ريتأثكتاب اين 
هانوور غاصب و دين خصوصي انگليكان آنان اعالم  يهاخانواده، از الهامبا كمي 

نوشتن يك  :رسيدند نامتعارفو  همتايب به دستاوردياستقالل كرده، همان زمان 
ده و تنها اشاره به خدا نكر ياشارهكه هيچ  خواهيجمهورقانون اساسي دموكراتيك و 

 ادگذارانيبن يهمهيش به دين براي تضمين جدايي هميشگي آن از دولت است. كماب
 بدون حاضر بودن آخوندي بر سر بالين جان داده هر چندپين و هم چنين ريكا ما

عيسا به عنوان  درخواست پذيرفتنبا آخر زندگي  يهاساعتاوباشان متدين در 
همه اين دل  مانند ديويد هيومپين نيز را به ستوه آوردند.  پينر كننده رستگا
در دم با دين  آشتي ه ننگينشايعاو بيش از اين ها را رد كرده و خاطره كخوشكن
آن هم  »ييهاو توبه يمانيپش«چنين  اين است كه خواستار واقعيت. (دوام آوردآخر 

سخنان فراوان ساختگي پيامد هستند خداپرستان تنها  در دم آخر و در بستر مرگ
  كه ديگر جاي خود دارد.) ياعتقادات نادرست دينپيرامون 

با وي  يهاپژوهشچارلز داروين در زماني زندگي پين و جفرسون زاده شده و 
در شرايط سخت محيطي  هادهيپدبه خاستگاه اصلي گياهان و جانوران و ديگر  توجه
. ولي حتا داروين هنگامي كه ، سرانجام توانست مرزهاي ناداني را در هم شكندهاآن

آغاز نمود به طور كامل دان و تاريخ طبيعي شناساهيگسفر خويش را به عنوان يك 
روحاني  خواستيمدر واقع  وي سازگار با خواست خداست. يهاكنشباور داشت كه 

هوشمندي در تراز  هاافتهيبيشتر كوشيد تا  يافتهر چه بيشتر  از سوي ديگرشود. 
كشمكش و قيل  راهبهچشمن وسازد. او هم مانند ادوارد گيب» سازگار«دين  باالتري با

و پدافندي  يسازمنيا يهاادداشتين) وپس از انتشار بوده و (كمي بيش از گيب لقاو 
امروزي » طراحي هوشمندي« يهاچلخل و  همانندنوشت. در واقع پيش از انتشار 

بحث  رقابليغ يهاتيواقعدر برابر كه داشت. داروين  با خود ي بسياريدعواها
بزرگي  اثباتنبايد براي  هاتيواقعچرا اين  دانستينمو خلع سالح شده  فرگشت

ين كه كشف قوان كرديمبه كار گرفته شود؟ اعالم كنوني  يهاشهياندفراتر از خدا 
در پندار هر چند داروين » بايد پندار ما را از آفريدگاري عليم تعالي بخشد.«طبيعي 
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كه نخستين نوشته پيرامون گزينش  ديترسيمخويش به طور كامل قانع نشد ولي 
پاياني بر آوازه و حرمت او باشد. افزون بر » اعتراف به قتل«هم چون  توانديمطبيعي 

ادعا همانندسازي با محيط نيافته تا ناچار ديگري در اين سپاسگزار بود كه سازگاري 
عدم وجود يا  العللعلتداشته باشد: ادعا عدم وجود و نبود تر خطرناك و اعترافي

  طراحي بزرگ.
 توانديمناآشكار  يهاتيواقعشيوه كهن رمزنويسي به پنهان سازي  يهانشانه

در » فرگشت«يافت شود. اصطالح  ١هاگونهخاستگاه پيرامون در سراسر نخستين چاپ 
بارها به كار گرفته » آفرينش«در حالي كه واژه  شودينماين چاپ به هيچ رو پديدار 

شده است. (جالب است كه بدانيد داروين در نخستين دفترچه يادداشت در سال 
نام  ٢هاگونهدگرديسي عنوان كتاب را  نگرانهندهيآميالدي)  1837خورشيدي ( 1216

رگ بنهاده كمابيش درست مانند اين كه زبان شيمي كهن را در نگر داشته است.) 
گويا برگرفته از است كه معنادار  ياهيحاشداراي نهايي كتاب يعني خاستگاه  عنوان

نياز به خواندن و بررسي نه تنها كتاب خدا بلكه  و بوده قدرگرانفرانسيس بيكن 
كه  كنديمحس  ٣انسان يايندر كتاب داروين . دينمايماو را نيز يادآوري » كتاب«
 يهاشيرايوپيش ببرد، ولي باز هم به برخي به جستار و موضوع را كمي  توانديم

. تنها در دهديمتن  ۴خويش اما يداشتندوستبازنگري از سوي همسر فداكار و 
به  هاينگارنامه شماري ازاتوبيوگرافي كه براي انتشار نوشته نشده، هم چنين در 

داروين هم » گراييندانم« يريگجهينت كه ايماني برايش نمانده است. ديگويمدوستان 
با  كهبسياري ديد  يهاداغ است: صيتشخقابلدر كارش و هم در زندگي وي 

هم با هيچ خداي رحمان و رحيمي  ،كيفر و عذاب ابدي مسيحيت كه هيچ يهاآموزه
تصورها بسياري از مردم برجسته زدايد. بهرحال او نيز مانند باز دل را  هاآننتوانست 

آماده نفس گرايي بود كه يا و  افراد بودهرنوشت شخصي كه گيتي مجذوب س كرديم
او را بيشتر كار يك شدقت دان. باري اين سازديمايمان را تقويت كرده يا ويران 

                                                 
1. The Origin of Species                                     انواع منشأ  
2. The Transmutation of Species 
3. The Descent of Man 
4. Emma 
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زيرا برخاسته از  ايسته هم رده شدن با گاليله ساخترا شاو و ه نمودارزشمند ستايش 
 توقعيداراي او قصد اگر هم  هيچ قصدي و نيتي مگر يافتن حقيقت نبوده است.

براي شكوه سرانجام پژواك همان شعار  توانستيم واقعيتبوده كه  جايبو  دروغين
  .كردينمباز هم تفاوتي  بيشتر خدا

 يك مسيحيت ساختگي از سوي با موضوعاهنوز هم داروين پس از مرگ 
اين پژوهشگر كه  كرديمادعا  . اين مسيحيگرفتيممورد پرخاش قرار  هيستريك

كمي طول  هر چنداست.  خواندهيمرا دزدكي كتاب آسماني بزرگ و درستكار پركار، 
بدگويي پشت  كردهيماست كه حس  زيانگرقتتا روشن گردد كالهبرداري  كشديم

  است. شرافتمندانه و خوبيكاري  داروينسر 
  
  

به جناب ايزاك نيوتون زده شد كه  دانشيكو ام دزدي ادبي ههنگامي كه ات
كه در پژوهش  - عي پذيرفت نيز بوده باشد با حالتي دفا كارگناهاحتمال كامل دارد 

در دهه اين اعتراف را داشته است. » هاايستادن روي شانه غول«خويش برتري 
هر گاه و هر زماني . رسدينمبه نگر  منشانهبزرگچندان نخست سده بيست و يكم 

آناكساگورس با به كار گرفتن لپ تاپي ساده با زندگي و كارهاي  توانميمكه بخواهم 
آشنا شوم. ديگر براي زمان من خواندن در  نيتگنشتايو و كوريو اراسموس، اپ

ارتباط برقرار كردن با هم  يهايدشواريا  هانوشتهبا نور شمع، كمبود  ييهاكتابخانه
ديگر (مگر هنگامي كه تلفن هم چنين  يا جوامع ديگر وجود ندارد. هادورهفكران در 

كه مرا به مرگ، جهنم يا هر دو  شنوميمگاهي زنگ شده و آواي خشن و دورگه را 
كه با نوشتن چيزي سرانجام مايه از  دهدينمآزارم ) ترس ماندگاري كنديممحكوم 

يا نامم از سوي  شود امخانوادهتر براي ديا باليي ب دكارها، تبعي ميان رفتن
غفار يا تكالهبرداران يا شيادان مذهبي سياه شده و در گزينشي دردناك ميانه اس

 توانديمكه برخوردارم و دسترسي به دانشي  يآزادمرگ با شكنجه بمانم. من از 
زمان، هر چند  اندازچشمدر  ببه عقبا نگاهي غيرقابل تصور باشد.  هاشگاميپبراي 
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و  اموابسته هاآنكه من به  ييهاغولكه  كنميمكمكي كنم ولي توجه  توانمينم
حياتي  يهامفصلكمي ضعف در آشيانه دارم همگي  هاآن يهاشانهكه بر  ييهاغول

و نوابغ به  هاغول يدستهفرگشت يافته زانو دارند. تنها يك عضو از  و شديد (و فقير)
آن چه در دل داشته گفته است.  بسياري اطياحتراستي بدون ترس ظاهري يا 

بسياري  يهاسوءتفاهمكه باز هم  ميگويمآلبرت انيشتين را در اين جا بنابراين 
با  افتديمكه آن نيز به دردسر  دهديمنشان يك همخواني درباره او وجود دارد. او 

  بد: هاييبازگوتازه يكي ديگر از اين 
  

البته يك دروغ است،  دياخواندهآن چه درباره اعتقادات مذهبي من 
. من به يك شوديمدروغي كه به طور سامانمند و سيستماتيك تكرار 

رك سخني خويش را با  ياعتقاديب گاهچيهخداي شخصي باور نداشته و 
 اگر چيزي در من باشد كه بتوان آن را دين ناميد .امنكردهو راست انكار 

تنها ستايش بيكران براي ساختار جهان تا جايي است كه دانش ما 
  آن را آشكار سازد. توانديم
  

  كه: داد يپاسخ چنينرا  يپرسشي ديگر بعد هاسال
  

من به ناميرا بودن افراد باور ندارم و اخالق را تنها نگراني ناب و خالص 
  .آورميمدر وراي آن به شمار  يفرا انسانبدون وجود  هاانسان

  
مردي است كه براي دقت و آمده از زبان برخاسته از روان يا  هاواژهاين 
كه چرخش بوده اخالقي به درستي بلندآوازه و مشهور بوده و كسي  هاشكارزيابي و 

، نگره و تئوري را آشكار ساخت كه شايد، اگر در دستان نادرستي ناگهاني نبوغش
نه تنها جهان امروز بلكه كل گذشته و آينده احتمالي آن را از ميان  گرفتيمقرار 

جاي بر گسترش پيام به ترجيح داده ش را از زندگي خويوي بخشي بزرگ  .برديم
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 .پيامبر عذاب اختصاص دهدنقش  و انكار ژرفد ربه  ييگراانسانو  يشياندروشن
شدن، مورد تهمت قرار گرفتن و  تبعيدآن هم چون آشكارا يهودي بودن و پيامدهاي 

نگه داشته و  توانستيمرا به خاطر دين آزار شدن وي آن چه از اخالق يهوديت 
حانيوني بربري پنج كتاب نخست تورات را دور ريخت. ما نسبت به همه رو هااسطوره

، راه انداخته يا كساني كه آهنگ و قصد اين كار را خواهند داشت كه گريه و زاري
انيشتين به دليل دودلي و . (داريمبيشتر براي سپاسگزار بودن از او  يهاليدل

صهيونيزم داشت پيشنهاد نخستين رييس  يهاوهيشفراواني كه پيرامون  يهادلهره
ديويد بن گورين را خيال اسراييل را رد نمود. عدم پذيرش وي  كشورجمهوري 

» بله«چكار كنيم اگر اينشتين « ديپرسيمساخت كه با دلواپسي از كابينه  راحت
  »)بگويد؟

از براي مرگ شوهر ، پيچيده در جامه سوگواري كبيرويكتوريا  كه شدهگفته
بودن خدا بياورد.  چالش دراستداللي غيرقابل  تاكه  خواهديممحبوبش  ريوزنخست

شهربانوي «خانمي كه ديزرائيلي او را -كه پاسخ به ملبنيامين ديزرائيلي در 
به گويا  »يهوديان، بانو.« دهديمو پاسخ درنگ كوتاهي نموده  -ساخت  »هندوستان

كه بقاي يهوديان و چسبيدن  هو دنيوي چنين رسيد نظر اين نابغه سياسي غيرمعنوي
كه  دهديمباستاني نشان  يهامراسمو  هاتيروابه  هاآن قابل ستايش انه وسختسر

 كش و قوسنگر خويش را در ديزرائيلي  هر چنددست ناپيدا و نامريي در كار است. 
حتا هنگام سخنراني وي در دل مردم يهودي دو جور دلهره  .روزگار دگرگون ساخت

ناگزيري به زندگي در  هاينگران. نخست و آشكارترين اين گشتيمر ايددو نگراني پ
مسيحي به آنان تحميل شده بود. اين  رحميبگتوها بود كه از سوي مراجع نادان و 

هيچ نيازي به نوشتن جزييات از طرف من  ومستند و ضبط شده  يخوببه گزينه 
خودكرده و خودخواسته بود. براي نمونه ناپلئون  عملينيست. ولي نگراني دوم 

بر ضد يهوديان را  يهاضيتبعبرخي  ييهاشرطبندها و  و ديقبناپارت با گذاشتن 
داشته وگرنه چيز ديگري  هاآنبرداشته بود. (او شايد اميد خوبي براي پشتيباني مالي 

به  هاي يهوديهنگامي كه ارتش وي به روسيه تاخت رابينبوده است.) با اين حال 
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 هاآنبه تزار  در حاليزار بشتابند تيش گفته كه براي رسيدن به كمك به وپيروان خ
به قتل رسانده بود. اين يهوديان را را باال كشيده و  هاآنتهمت زده، شالق زده و مال 

از آزادانديشي  ذرهيك بهتر از حتا يك حكومت مستبد دشمن يهود  گفتنديم هارابي
 هيتغذمهم باقي ماندن مراسم غيرالهي فرانسوي است. اين دليلي براي مهم بودن و 

كنشت آمستردام است. حتا در كشوري به آزادانديشي  زيانگماللو  احمقانه ،ساختگي
به كارگرفتن انديشه مجاز دانستن  و مهتران به جاي روا و سردمدارانو مداراي هلند 

ترجيح داده با مسيحيان ضد يهود و ديگر تاريك خويش افراد كشور بهترين آزادي 
  متحد و همنوا شوند. شانياند

امي كه سرانجام ديوارهاي گتوها فروريخت، اين فروپاشي ساكنان را از هنگ
شكوفايي استعدادها  موجداد در پي اين رويآزاد ساخت. » كافران«رابي گرفته تا 

 ارزشيببي كاره و  جمعيت ديده شده است. يادورهكه بسيار كم در برخاست 
پيدا  پزشكي، دانش، حقوق، سياست و هنر پيشين به پيش تاخت تا سهمي بزرگي در

 د،يماركس، فروتا از است  بس: تنها رسديمآن هنوز نيز به گوش  يهاپژواككند. 
بروس، سائول  يلن لدر،يوا يليبابل، آرتور كستلر، ب زاكياهم چنين  نيشتيو ان ١كافكا
فرآورده اين آزادي كه  نام بردديگري  شماريبو افراد  ٢راث، جوزف هلر پيليبلو، ف

  .استدوسويه 
نمونه به عنوان  بشردر تاريخ  جان گذارو  خراشدل از روزاگر كسي بخواهد 

به  يآوررنجو  زيانگماللكه اكنون با تعطيلي نمايد  به روزي اشاره توانديم ببرد نام
جاي . براي يك بار به شوديمبر پا  يبزرگداشتنام برده شده و مراسم » ٣حنوكا«نام 

از  يديسفچشمود دزدي ادبي نمايد يهوديان بدون شرم و با هاين كه مسيحيت از ي
» كريسمس«همزمان با  ياجشنوارهكه  اين اميد اسفناكمسيحيان وام گرفته با 

هيزم و راج  سوزاندنكه با نيمه مسيحي بوده  يالحاقخودش نيز تازه كه داشته باشند 
با انقالب زمستاني  هنگاماز سرزمين كافران نورتلند  و دهيرسيمو داروش به پايان 

                                                 
1. Marx, Freud, Kafka 
2. Isaac Babel, Arthur Koestler, Billy Wilder, Lenny Bruce, Saul Bellow, Philip Roth, Joseph 
Heller 
3. Hannukah 
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است كه  نهايتياين رماييد بف. است شدهيم مشخص شفق قطبيپرتوافشاني 
پيش  165در سال  يول مبتذل براي ما به ارمغان آورده است.» ١چندگانگي فرهنگي«

تا  ساختنرا ناچار  يهودا مكابي ،هادوردستچندگانگي فرهنگي  موضوعاز ميالد 
 كنندگانشركت كهي را تعيين كند خيتارو را تقدس بخشيده دوباره معبد اورشليم 

گذار دودمان دها كه بنياابي. مكرنديگيم نجش بيهودهحنوكا اكنون بسيار  نرم خو
به بسياري از آن را بوده به زور بنيادگرايي موسايي را بازگردانده و  ٢مونيحس

شده  ۴هنگ يوناني(فلسطين) و يهوديان جاهاي ديگري كه جذب فر ٣يهوديان پلستين
، »قانون« ازو دلزده  ناخوش ابتداييتحميل نمودند. اين چندگانگي فرهنگي واقعي 

 ذهنيو  جسميتمرينات  ه ازانگيزه يافت ،ي ادبيات يوناني، دلبستهختنهسست شده با 
كشش  توانستنديم. لسفه بودف باتر سازگارو هاي ورزشي يا آموزشگاه ۵جيمونزيوم

تنها با خاطرات دوران روم و به شيوه ها را حس كرده حتا اگر آتني يهاكوشش
. باني آن بودو خرافاتي كه پنج كتاب نخست تورات  بزرگترس  از تابيبو  اسكندر

و  - دنديرسيمزيادي جهان وطني به نگر بدون شك براي هواداران معبد كهن  هاآن
دود  يهاقربانگاهپيش تر پرستشگاه زئوس در جايي كه براي برپايي  يهنگام توافق

بوده بايستي تهمت زدن به  آلودغضببراي خشنود ساختن خدايي  آلودخونو  زده
بي ا. بهر حال هنگامي پدر يهودا مكآسان بوده باشد» كبوتر دو برجه«به عنوان  هاآن

، كنديمبه شيوه يوناني نذر گاه كهن اندر قربكه ديد كه يكي از يهوديان نزديك است 
شمار  بيامك» انقالب«در طول چند سال پس از  درنگ نكرد.در كشتن وي  يالحظه

بيشتري از يهوديان جذب شده كشتار شده يا با زور ختنه شده يا هم ختنه شده و هم 
نوين يوناني را دوست داشته و به آن سوي  يهاوهيشبه قتل رسيدند و زناني كه 

در نهايت  هايرومديدند. چون  بدتري يهابيآسو  هارنجده شده حتا كشي
كه  دادنديمو كمتر نظامي ترجيح  فكركوتهيهوديان  را بههاي متعصب و خشن مكابي

                                                 
1. Multiculturalism  
2. Hasmonean dynasty 
3. Palestine                 فلسطين سابق 
4. Hellenism 
5. Gymnasium  
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نمايان طور كامل به  ياترانهيمدرسمي خويش در نورهاي  يهاجامهيا  ١در توگاهاي
سن  خشكه مقدسميان كهن جامگان  بزرگيصحنه براي تباني و گاوبندي  بودند و
حيت يبه مسسرانجام  آورتأسفچيده شد. اين ارتباط  يو فرماندار امپراتور ٢هدرين

سبب به پا شدن  به اجبارو ختم شده در يهود است)  يگذاربدعت(كه خودش يك 
  ديدگاه كلي را گسترده سازيم. ميتوانيم. گرديداسالم 

. ولي شته استخودمداري فراواني وجود داهيچ شكي نيست كه حماقت و 
و شايد  اشدپاره و جدا از هم ب تواندينمبيشتر بشريت تاريخ و  ،پيوند ميان آتن

 يهامكتبحامل فلسفه بوده و  كنندهكسلبه جاي يكتاپرستي  توانستنديميهوديان 
 باشد.براي ما جستارهاي مربوط به پيش از تاريخ ن توانستيم هاآنكهن و فرزانگي 

 از بيفرعوامو  رحميب ينژادپرست ٣ناهكاروزي در دفتر كنشت مرحوم رابي مير 
 رحميبديوانه و ديگر باشندگان احتمالي  ۴دكتر باروخ گلدشتاين يهابانيپشت

غير با غيريهوديان و اخراج همه بر ضد ازدواج ن اهكاكمپين . نشسته بودماسراييلي 
ر ديگر ديهوديان از پلستين براي وي تحقير بسياري از بني اسراييل و يهوديان 

در آلمان مقايسه  ۵برگرنبرنامه او را با قانون نو وكشورها را به همراه داشته 
ن در پاسخ به پرسشي درباره اخراج غيريهوديان مدت كوتاهي به طور ا. كاهكننديم

يهودي  ۶هالخااگر با آزمون سخت  يعربهر كه گفت نامفهومي چيزهايي مانند اين 
سپس ولي ) داديمكه هيتلر اجازه  جور تسليمنه يك در حقيقت (بماند  توانديمشده 

خوانده و  »يوناني شده«ولگردان  را تنها آنانيهودي  مخالفانناالن و خسته از دست 
براي يهوديان ارتدكس لعنت  كلمه. [تا به امروز، كنديمانديشه آنان را از سر بيرون 

 هانيااز  است.]» پيروان اپيكور«كه به معناي  شوديمتلفظ  ٧آپيكورسكافر يا مرتد 
نداني چتعصب وي پيوند  :گفتيمخويش درست  ظاهريدر احساس  گذشته كاهان

                                                 
1. Togas  
2. Sanhedrin  
3. Rabbi Meir Kahane 
4. Baruch Goldstein 
5. Nuremberg 
6. Halacha  
7. Apikoros  



 
 
 

  نيستخدا بزرگ 
 

 

٣٤٢

بود. با احساس اين بربريت » دين«همه آن در رابطه با  بلكهنداشت » نژاد«با 
پيش  هامدتكه حس كردم  باشكوه و روشنيدلواپسي سختي براي جهان  ،آورانيز

همان . از دست داده بوديموي  پارسايغمگين و  انپدرسفيد و سياه  يهاكابوسبا 
 ١ي كه حزب كاچبوي گند كلوين و توركمادا و بن الدن از شخصيتي گوژپشت و سرد

جنسي غيرمجاز در  يهاتماسكودن وي براي كشف سرپيچي از قانون روز شنبه و 
اين شاخه  ،٢هاي بروگرسشيلاز  يااستعارهبا . باز هم زنديمگشت  هاابانيخ

هر رشد  يافتن فرصت براي آلوده ساختندور پيش از آن  ياگذشتهدر زهرآگين 
تا  شديمشده يا بايد رها بايد گسسته اش، و كثيف آشغال) DNA(اي انيدسالمي با 

كشنده و زيان بخش آن هستيم. افزون بر اين  يهاهيساما ساكن  هنوز ولي .بميرد
 ماندن ازن عقباحساس  براينه  رنديگيميهودي حنوكا را جشن كم سن  يهابچه

لحم كه امروزه بسيار سخت با تبليغاتي پر سر و صدا از مكه و مزخرف بيت يافسانه
  .رديگيممدينه مورد اعتراض قرار 

                                                 
1. Kach Party 
2. Burgess shale 



 

 

  نوزدهمبخش 

  
 
  

  :پايان سخن

و  يننياز به يك آزادانديشي نو
  تازه

 
  

 شودينمارزش اصلي انسان با دارايي حدسي يا واقعي او از حقيقت برآورد «
. اين شوديمبرآورد به حقيقت بلكه بيشتر با كوشش و تكاپوي صادقانه براي رسيدن 

با انسان ت بلكه بيشتر جستجو و طلب حقيقت است كه حقيقت نيس در اختيار داشتن
در آن كمال پذيري رو به رشد و آن نيرومندي و قدرت خويش را گسترده ساخته 

و تنبل و  حاليبمالكيت انسان را منفعل و كنش پذير،  .ابدييمهميشگي خويش را 
راستش نگه مشت بسته دست را در  هاقتيحق يهمه. اگر خدا سازديمخودپسند 

براي حقيقت، اگر چه با قيد  يكوشسختانگيزه پيوسته و داشته و در دست چپ تنها 
 امبودهاين كه من هميشه و در گذشته و آينده در روند زندگي دچار اشتباه و لغزش 

  م گزيد.و بتوانم برگزينم به همراه همه بشريت دست چپ را برخواه
 )خورشيدي 1157بر پاد گوتسه (، نگيلس ميگوتهولد افرا -

  
  »حتا زنگ هم نخواهد زد. –مسيح نخواهد آمد «

  1380هيت سال  يهانغمه ،اسراييلي -
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 خوانروضهو گفتگو با بنيادگراي  هاشهياندطول تبادل ليسنگ بزرگ در 
اين را به نرمي گفته است. افزون بر اين فروتني بجا و مناسب چنين نشان  ١گوتسه

انتخاب و گزينشي در اين موضوع داشته باشد.  توانديمداده كه گويا ناچار است يا 
حقيقت مطلق يا دين نداريم. » برگزيدن«براي  يانهيگزحقيقت اين است كه ما هيچ 

، حق داريم بگويم داننديمرا  شدهيوححقيقت  كننديمتنها به كساني كه ادعا ما 
دچار هراس و وحشت  يا –فريب  براي شكوشحتا در حال خويش را فريب داده و 

تر است كه در هر براي روان و مغز بهتر و سالم گمانبي. ديگران هستند -ساختن
ويژگي زيرا تنها با تمرين پيوسته اين توانايي و » برگزيند«كاري راه شك و كاوش را 

در حالي كه دين بر پايه  اميدي براي بدست آوردن هر چيزي داشته باشد. ميتوانيم
 جمهوريدر بررسي و مطالعه كتاب  ٢برنسايمون بلك يركانهيزو  طبعشوختعريف 
» سازد.فسيل مي«يا فلسفه را » يدنفلسف« ،تنها با كنار گذاشتن پرسش افالطون

 و تجربه يعني به جاي نوشيدن شهد طبيعتتعصب و دين به جاي شك » برگزيدن«
  به راحتي و همرنگ شدن با جماعت بچسبيم. يپرستشكمو با و چيدن انگور رسيده 

پيرامون تثليث نوشته و با فروتني آن را  يارسالهيك بار  ٣آكويناستوماس 
آن را روي و به عمد  خويش دانستهبهتر شسته و رفته  يهاكوششهم چون يكي از 

نوشته را بررسي و  به دقتگذاشته تا كه خدا خودش بتواند  ۴در نوترداممحراب 
ه و به ديدگاه شد» ۵آموزگار فرشته آسا«موشكافي كرد و شايد لطف حق شامل حال 

نيز در اين جا همان اشتباه و لغزشي را دارد كه زنان  آكويناس( .و نظري رسيده است
داشته و تشت و خزينه خويش را هنگام غسل با پارچه  هاخانقاهراهب در 

كه نگاه خيره خدا از ريخت زنان برهنه با چنين ابزار  شديماحساس  :پوشاندنديم
كه فرض است خدا هر چيزي  شديمولي فراموش  شوديمساده و ناچيزي منحرف 

و افزون  »بيندمي«را در هر جايي در هر زماني با حضور در همه جا و آگاهي مطلق 

                                                 
1. Goeze 
2. Simon Blackburn 
3. Thomas Aquinas 
4. Notre Dame 
5. the Angelic doctor      يناسولقب آک  
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كه بدون شك خدا از ميان ديوار و سقف صومعه پيش از  شوديمبر اين فراموش 
 است. شخصي فرض كرده كه اين» ديدهمي« ياپارچهمنحرف شدن نگاهش با سپر 

يك شدن در پيكرهاي خويش يا بيشتر پيكرهاي سپر در واقع براي جلوگيري از بار
  .)هم ديگر بوده است

ا در واقع بازبيني و بعدها دريافت كه خد آكويناس ،باري شايد چنين بوده
كه چنين ادعاي  هست ياسندهينواو تنها  –بررسي خوبي از رساله وي داشته 

ه كتاب در و آخوندهاي دچار ترس و احترام ديدند ك هاطلبهو  -كرده افتخارآميزي
جاذبه معنوي در گوشه و كنار داخلي كليساي جامع به پرواز درآمده است. بيشتر 

  داشته است.هم مردم شك نداشته كه اين رويداد گواهان و شاهدهايي 
 جمهورسيير نژادياحمدميالدي)  2006( 1386در بهار  ،ويژهدر يك روز 

 ه راهمياندر  يامنطقهبه  يجمعدستهبه همراه كابينه با نظم و به صورت  ايران
. گفته ند كه داراي يك چاه آب استپايتخت يعني تهران و شهر مقدس قم رفت

در سال » پنهان«يا » غايبامام «اين چاه آب زميني است كه امام دوازدهم يا  شوديم
ميالدي) در سن پنج سالگي به اين چاه پناه برده و ديگر ديده  873خورشيدي ( 252

و اين  هپديدار شددوباره زاري  وگريه  همراه بازماني انتظار طوالني  پس از ونشده 
با  نژاداحمديو رستگار و آزاد خواهد ساخت. تكان داده جهان را ظهور دوباره 

رسيدن يك طومار كاغذي را برداشته و از روزنه آن را به پايين انداخته تا اطالعات 
 روزبهرا اورانيوم  يسازيغنو  ياهستههمجوشي گرمايي  يهاشرفتيپامام غايب از 
از آخرين  توانديمكه امام در هر جايي كند گمان  شخصي شايدرساني نمايد. 

اين چاه به عنوان صندوق پستي  گويا يك جورياطالعات اين پيشرفت آگاه شود ولي 
به تازگي  نژاداحمدي جمهورسييركسي شايد بيفزايد كه  .كنديموي عمل  محرمانه

يو و درااز بيشتر آن  كهملل بازگشته كه در آن جا سخنراني داشته  از سازمان
. ندديد» زنده«به صورت آن را بسياري  افرادو هم چنين شده تلويزيون پوشش داده 

خويش گفت كه نور سبز روشني را  يهابانيپشتبهر حال پس از بازگشت به ايران به 
تابش اين نور در سراسر سخنان وي و  –سالم است سبز رنگ مورد عالقه ا –ديده 
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يك به عنوان . نشستندكامل خاموش و ساكن مع عمومي به طور مج يهمهالهي 
از  يانشانهو آن را  -ا حس كردهگويا تنها او آن ر –پديده خصوصي براي وي بوده 

بر  يدييتأاگر نخواهيم آن را  ،ي بازگشت امام دوازدهم به شمار آوردهكزدين
بدانيم،  ياهستهقدرت  يكن وديدن جمهور اسالمي هم چ دربزرگ او  يطلبجاه

چشم انگار . ولي غرق شده در ديوزگي و واپس رفته و منحط و گمراه شده است
بتواند » ايبغ«كه امام دوازدهم يا امام  خوردينمآب مانند آكويناس هم  نژاداحمدي

درست در جلوي امام گذاشته شود، مانند سندي را بررسي كند مگر اين كه سند 
  گذاشت.را روي محراب  اشنوشتهكه  آكويناس

م دنش زدهشگفتعه يش يهاجنازهو تشيع  هامراسمتماشاي  از گاهچيهكمابيش 
از مذهب و مناجات  شكلاز نظر  هاعيتشاين مراسم و  قسمتي از كهم فتدرياچون 

و انتظار ظهور يا » در غيبت«دوازده امام يكي اكنون  .شده استكاتوليك وام گرفته 
 و ياور ارييبمرگ دردناك حسين  به دليلشهادت به ويژه  واروانهيدانقالب او. فرقه 

و آسيب به  يرزنيزنجعزاداري  يهامراسم. خشك و سوزان كربال ابانيبو نوميد در 
امام قرباني شده ياور نداشته است. تعطيلي  چون سوگو  اندوهدر  ورغوطه ،پيكر خود

هفته «يا  ١سمننا سانتابسيار نيرومند از گونه  يانمونهعاشوراي مازوخيستي شيعه 
، رداها كشيشي، هاكالهآن و موسم هنگام است كه در اسپانيا  يهاابانيخدر » ٢مقدس

كه  شوديمبا وجود اين اثبات باز هم . شوديمسوزانده  هامشعلو چرخيده  هابيصل
و ديگر  ياعهيشايك شايعه از اين دين يكتاپرستي نيز يك دزد از دزدي ديگر از 

همين طور ادامه يافته تا به ساختن چند رويداد دروغين و  ديگر و توهمي از يك توهم
  رخ نداده برسد.

جستار گفتن اين است كه هم چنان اين  روشن ساختنشيوه ديگري براي به 
 افتاده به راهدرباره كساني و تفتيش كه من در حال نوشتن هستم يك جور رسيدگي 

و احمقانه  هيمايب. زير نقش هستند ياهسته يافزارهاجنگدستيابي به به نزديك كه 
تپش خويش را از دين تمدن پرمايه و خالق و انديشمندان ايراني پيوسته شادابي و 

                                                 
1. Semana Santa 
2. Holy Week 



 
 
 

  به يك آزادانديشي نوين و تازه نياز

 

٣٤٧

يا در تبعيد بوده يا در  شانياندنويسندگان و هنرمندان و روشن بيشتر . دهديمت دس
جنسي هستند؛  يهاطعمه؛ زنان ايراني دارايي و برده و شونديمزير سانسور خفه 

و بيكار هستند. پس از يك ربع يك سده  خواندهدرسجوانان بيشتر نصفه و نيمه 
كه هنگام برقراري نظام  كنديمهنوز همان چيزهايي را صادر آخوندساالري ايران 

پسته و فرش. مدرنيته و فناوري كنار گذاشته شده و تنها  – كرديمآخوندي صادر 
  .شوديم يدارنگهشدن  ياهستهبراي رسيدن به هدف 

و  نوينسراسر  در ميدانرويارويي و برخورد ميان دين و تمدن در اين جا 
 كردنديمانتخاب راه آخوندي را كساني كه  هايتازگين همتا كمابيش است.  جديدي

فروپاشيده، اقتصاد  هاآن. جامعه بودنداي سنگين براي آن هرداخت هزينهناچار به پ
نابود شده يا به جاي ديگري كوچ كرده و همواره آن جا مغزهاي  ينمنقبض شده بهتر

. رديگيمرا ياد  ديني يهازهيانگ ساختن روحيبو مصادره  كه ماننديماز جامعه جا 
و  بودبد كافي . به اندازه پوسديمبيمار شده و  كشوري مانند افغانستان به سادگي

مقدس دو دستاورد بلندآوازه و  هدفزماني كه بدتر شد  2001سپتامبر  11در  بوده
و آن را كرده  دودرهرا بدون اجازه  -تساختمان بلند و هواپيماي ج-مشهور مدرنيته 

 يصحنهدر مراسم هيستريك به كار گرفت.  هاانسانبراي نابودي و قرباني كردن 
آن  پيامبرگونه يگرايپوچهواداران كه  يالحظهآشكارا آراسته شد كاميابي و موفقيت 

 گاهچيهديني  يمتعصبانه يهاشهياندجنگ آرماگدون دانستند.  درآمدشيپهمانند را 
يا جت مسافربري طراحي  خراشآسمانچيزي را به زيبايي و سودمندي  توانندينم

اين چيزها را  تواننديم ادبي خويش يهايدزدكند. ولي با گسترده ساختن تاريخ بلند 
 بگومگوي نيتركهن. اين كتاب پيرامون گيرده و چون ابزاري بد و منفي به كار ددزدي

براي كه من درگير نوشتن آن بودم  ياهفتهبوده ولي كمابيش هر  هاانسانتاريخ 
چون در واقع هنوز ادامه  كردميمنوشتن را رها  يستيبايمناچار  بحثاين در  شركت

براي ميز خودم را بيشتر هاي زشتي دارد: گرايش به داشتن ريخت هابحثدارد. اين 
بيشتر بلكه  كردمينمترك تاون برخي از يسوعيان پير و كاركشته در جورج بحث با

كشور  اعالم كنم،تا همبستگي خودم را با سفارت دانمارك  رفتميمشتابزده بيرون 
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، روزنامه كپنهاكدر كوچك دمكراتيك در شمال اروپا كه به دليل چند تا كاريكاتور 
ه ويژه يك ب. اين آخرين رويارويي ده بودشيده شديگرش به آتش ك يهاسفارتخانه

را  كيپلماتيدد. جماعت جاهل اسالمي مصونيت رويارويي افسرده و ماتم زده بو
با اين كه پاسخ عالي جاه پاپ و  كردند دميتهدرا به مرگ  هايرنظاميغشكسته و 

كاريكاتورها! در حرفه  البته محكوم كردن -كوم كردن بود اسقف اعظم كانتربوري مح
 هابحث ا روشن شود چه كسي با دادن گزارشبود تافتاده  به راه يامسابقهخود من 

شود. از اين گذشته اين  دشمن تندتر تسليم توانديمتصويرها دادن بدون نشان 
 دربست در اختيارگروهي كمابيش  يهارسانهكه رويداد رويداد درست در زماني 

» احترام«است. سر و صداي ماليمي درباره نياز به نشان دادن  يتصوير يهاگزارش
 گمانبيكه شمار بسياري از ويراستاران نگران بوده و  دانميمشنيده شد ولي من 
بوده است. » محدوديت«براي اين اصلي رييس انگيزه به سادگي خواهند گفت ترس 

ك ي ،بگويم طورنياد ياجازه ده ،را سنت آزادي بيان در قلب غرببه سخن ديگر 
در سال  اين پيشامد از سوي ديگر. شكننديم دريده مذهبي دهانمشت قلدر و 

 ييگراينسبممارست سست كننده شخص بايد ! دهديمرخ ميالدي)  2006( 1385
با تهديد و  هانيديببيفزايد: هيچ گروهي از پست ترس  هيمادرونبه اخالقي را 

نه عذري كه خود  - پيدا نكرده ييا عذر نشدهچنين مفت برنده و عمليات خشن 
  خويش هموار كنند. بررنج ساختن آن را بلكه ديگران اين  -بياورند 

 نيترگستردهكه  خوانديم هاروزنامهدر  ياخواننده ،ديگر يروز باز همسپس 
باز هم هيچ همبستگي ميان  شدهانجامبررسي پيرامون نيايش و نماز كه تا كنون 

. (خوب شايد كمي همبستگي دهدينمدعاكننده و بهبودي بيماران نشان  »شفاعت«
پس  يهايدشوار شوديمدعا خوانده  هاآن يبرا آگاه شده كهديده شود: بيماراني كه 

دعا خوانده  هاآنبراي  دانستندينمداشتند كه كساني بيشتري نسبت به از جراحي 
 چيزي اثبات نشده است.) در جايي ديگر يك گروه از ميگويم، پس شوديم

قطبي كانادا چندين  يمنطقهو صبور در بخشي دوردستي از  دانشمندان فداكار
پيشگام و  ستهيزيمميليون سال پيش  375يك ماهي بزرگ را يافته كه از اسكلت 
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اين . ابندييمرا در آن  هاشانهت دست و پا، مچ آغازي، آرنج و انگش يهايژگيو
 كسيآركئوپتر، شوديمليك ناميده تا، تيك١مردم محلي نوناووت زبانماهي كه به 

 يهاحلقهو پرندگان است به عنوان يكي از  ناسورهايداريخت انتقالي ميان  كي
سرشت  راي پي بردن بهما ببه  در پي آن بودند هامدتدانشمندان  بوده وگمشده 

» طراحي هوشمند«ار هواد يهاپروتستان. در همين حال كنديمكمك حقيقي خودمان 
به هيئت امناي آموزشگاه ديگري يورش برده خواستار آموزش  خواهنديمو الكن 

آغازي  متضادبه كودكان شوند. از ديد من اين رويدادهاي  غازسخنان صد تا يك 
يك گام كوچك به جلو از سوي  :مسابقه استيك  يهايژگيوپذيرش  رايب

-و وحشي تهديد بزرگ از سوي نيروهاي بربر  پژوهشگران و خردمند؛ يك
را بر پا همان چيزي  خواهنديمو كساني كه  نديگويمدرست  داننديمكه  ييهاانسان

  »حكومتي از ترحم و غل و زنجير.«، گفتهيك بار در جايي  ٢كه رابر لوولسازند 
قيامت مطالعه و بررسي كه  كنديمخودش مباهات دين حتا يك شاخه ويژه 

درباره از ميان رفتن چيزهاي ناميده و پيوسته » معادشناسي«را  آن. دين پردازديم
كاهش پيدا كرده حتا با اين  خواهدينماين جنون مرگ . شديانديمخاكي به شدت 

دارايي ما هست همه » چيزهاي خاكي« بپنداريمكه حكايت از آن دارد دليلي هر كه 
 بسيار گسترده جهاني. با وجود اين در دستان ما و در پيش چشم ما يك و خواهد بود
بررسي آن خودبخود لذت و  وكه بايد كشف و درباره آن روشنگري شود  وجود دارد

كه حتا شايد داروين  آورديمبراي شخص متوسطي نگرشي را فراهم و خوشي داشته 
مانند  ييهاشرفتيپاز  در زمان نه چندان دوري ينويدو انيشتين نيز نداشته و 

گوناگون  يهافرهنگميان  زيآمصلح دادوستددر سالمت، در انرژي و در  معجزه
و قبيله و  غار يهاافسانهنساني هنوز حال ميليون انسان در جوامع ا ن. با ايدهديم

استفان جي گولد سخاوتمندانه نوشت . مرحوم دهنديمخونين را ترجيح  يهايقربان
بايستي  هاآن» قلمرويي بدون هم پوشاني است.«كه دانش و دين هر يك متعلق 

  .بايد دشمن هم باشند هاآننداشته و اين به اين معنا نيست كه  هم پوشاني گمانبي
                                                 
1. Nunavut                     منطقه کانادا نيتریغربو شمال  نيتربزرگ  
2. Robert Lowell           ) ١٩١٧-١٩٧٧شاعر آمريکايی(  
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 چونو ميكروسكوپ  تلسكوپ بادزندهبيرون از دايره توجيه است. ديگر دين 
 .داشته باشدروشنگري و توضيح مهمي براي بازگو كردن ته تا نگذاشدين جا براي 

از  جلوگيريبراي به اين توانايي مطلق جهاني بيني  با داشتن حكمزماني دين باري 
را كند كرده و  پيشرفت توانديماكنون تنها خو گرفته بود ولي نيرومند شدن رقيب 

. درست بكوشد هاانسانچشمگيري  يهاشرفتيپ -براي واپس رفتن-راه را سد كرده 
اين مانند گزينشي  يلو. كنديمدين استادانه و با ترفند ميدان را واگذار گاهي است 

كه به فرض اين و با بوده  واپس رفتن كاملناتواني يا  بن بست،ميان راه نامناسب و 
 در برابر . در حالي كهطور عمد ميان اين دو گزينه بدترين حالت انتخاب شود

دور دست يافتن به  ،درون كورتكس مغز در حال فرگشت ما رويايي اندازچشم
 دين يا مردن ،سرشت ما سازنده پروتئين و اسيدهايكائنات ناشناخته و  نيتردست

يا  شقالبي براي گذاشتن چاقو روي گردن فرزند خوي ياوعده يا خدابراي رضاي 
با اين  ديگويممقدس را پيشنهاد داده و بلعيدن نان نماز خواندن در جهت درست يا 

 ياوهيمشخصي به مانند اين كه درست خواهيم شد. » و آمرزيده رستگار«ما چيزها 
و  زيبا ياگلخانهدر تعارف شود كه وشبو در فصلي غير از فصل آن ميوه خوشمزه و خ

هسته  و مغز آن را دور انداخته و با خشمگوشت  و ناچار به ثمر آمدهبا رنج بسيار 
  ميوه را گاز بزند.
مبناي بررسي را جاني دوباره داده كه خودش بر  يشياندروشنناچاريم  به ويژه

خودش  يايناين روشنگري مانند مرد و زن است. يعني  بجا از نوع انسانپژوهش 
به طور استثنايي پردل و باهوش  يهاانسانشمار اندكي از دالورانه  راتيتأثوابسته به 

بررسي و مطالعه پس با . هستص متوسط نيز اشخا. اين روشنگري در تيررس نيست
كه  يجاودانهخالقي ا يهاپرسشخود ادبيات و براي  تنها به خاطر ادبيات و شعرها

را  آسمان يهانوشتهدر  باريك شدنبه سادگي  توانيم، كنديمدرباره آن گفتگو 
 كرانيبپيگيري  .است ساختگيو  كنندهگمراهكه  شدهروشنچون كنار گذاشته 

نوين با ابزار ساده  يهاافتهيمردم به  يهاتودهدانشيك و دسترسي  يهاكاوش
 تر. بسيار مهم ختسا خواهدو توسعه انقالبي  هاپژوهشالكترونيكي، درك ما را از 
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ميان زندگي جنسي و ترس و زندگي جنسي و بيماري و زندگي جنسي و  تفكيك
ويژه  يك حالتدر  ،دبراي رسيدن به آن كوشي توانيماست كه اينك ديگر  خشونت

از اين گذشته براي  را از مسير راه كنار زده باشيم. هانيد يهمهكه ما و آن اين 
نگوييم در ميان چنگ اگر  ،و چيزهاي بيشتري هانيابشر همه نخستين بار در تاريخ 

  است. هاانساندر تيررس همه 
باور داشته باشند كه اين تمدن نوين  تواننديميي اتوپيازودباوران باري تنها 

ما نخست بايد از اجداد نمايد. » پيشرفت«مانند روياها در يك خط مستقيم  هاانسان
رها سازيم كه ما را به آلوده و خشن پيش از تاريخ بهتر شده و خود را از دست هاي 

.» كشدواپس مي بردگي و بندگي هاي بدبو و لذت بخش ناصوابها و محرابدخمه
. براي فلسفه و به آهستگي يگرمپشتالبته با » خودت را بشناس« اندگفته هايوناني
دشمن را شناخته و براي نبرد با آن  بايستيشايد  پيشنهادساختن انديشه از اين  كپا

  آماده شد.



 

 

  
 
  

  سپاسگزاري
 
  
  

  
آن ادامه  نوشتنمن اين كتاب را در سراسر زندگي نوشته و دوست دارم به 

 - و ناشر امكان نداشت  مأموراين نسخه بدون همكاري بسيار ميان  نوشتندهم ولي 
كه مرا در انجام اين كار  - Steve Wasserman and Jonathan Karpمنظور 

چنين دوستان و نويسندگان بايد به معناي واقعي كلمه و دقيق  همه ياري دادند.
همت كتاب مانند  پر داشته باشند. همه نويسندگان بايد جويندگان زيرك وياراني 

Windsor Mann .داشته باشند  
نخستين كسي بود كه  Michael Prestهمشاگردي و دوست قديمي من 

ما را ناچار به انجام نيايش و  تواننديماجع رم كهيدرحالبراي من روشن ساخت 
ما را به زور وادار به مناجات نمايند. من  توانندينموادار نمايد ولي  نمازخواندن

ديگران رياكارانه  كهيدرحالهميشه اين نگرش مستقيم وي را به ياد خواهم داشت 
ستن به او نمودم را نيز از ياد ور خم كرد و روزي را كه تصميم به پيزانو زده يا س

از پيش از روزگار و گردن نهادن بخشي  بندگي يرامونپ يهانگرشبرد. همه  نخواهم
  است.ها انسانتاريخ 

داشتم  يررسميغاخالقي بسياري، رسمي و  هايمربمن خوشبخت بودم كه 
هوش چشمگيري را تجربه كرده و  يهاآزمونبسياري از اين آموزگاران اخالق 

دالوري و شجاعت بسياري نشان داده براي اين تا اعتقادات قبيله خويش را زير پا 
خطرناك خواهد بود،  هاآنشوند هنوز هم براي  بردهناماگر  هاآنبگذارند. برخي از 

نوزا را هستم كه اسپي Dr. Israel Shahakكه در زير دين مرحوم  يرمذپب ولي بايد
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به من معرفي كرد؛ سپاسگزار سلمان رشدي كه با دالوري در زمان بسيار تاريك 
 عرفان خواجه ن وراق وو ادبيات بود؛ سپاسگزار اب يطبعشوخشاهدي براي خرد و 

Irfan Khawaja  ؛ و مديون دانديم يتبلكه چيزهاي درباره قيمتDr. Michael 
Shermer ازيابي بنيادگرايي مسيحي بود. در ميان هستم كه الگوي براي اصالح و ب

و پرسش گري نشان دادند درست در  ذكاوتبسياري ديگر كه سرزندگي و هوش و 
 و Tellerو  Pennبايد درود بفرستم به  رسديمكه دين به پايان  يانقطههمان 
 Tom(هوديني زمان ما) و بايد به  Houdiniدروغين و افسانه  نابودكنندهديگر 

Flynn, Andrea Szalanski  درود  كاوش آزاد يمجلهكارمندان در  يهمهو
كه برايم يك هستم  Jennifer Michael Hechtخانم  يونمد بفرستم. من بسيار

  .را فرستاد شك: يك تاريخچه مانندشيبنسخه از كتاب 
در جاهايي زندگي و كساني كه  شناسمينمسپاسگزار همه كساني هستم كه 

تاب بدست كه بربريت و خرافات هنوز فرمانروايي كرده و اميدوارم كه اين ك كننديم
 گفتگوي . در واقعامدادهارائه را فروتنانه از خردمندي كهن  دلگرمي برسد من هاآن

نداي خرد بلند : بر سر ما نازل شده باشد انديشهيببا شتاب و كه نيست  يپر غرور
. با اين و در زندگي و ولي بسيار پاينده است» است. ماليمآواي خرد «. بله نيست
  .يمابستهجنگجويان شناخته شده و ناشناخته ما اميد اصلي خود را  هاييشهاند

بارها مطرح  Ian McEwanپرسش را با  بسيار من اين يهاسالدر گذر 
 يزاسرارآمبراي روشن كردن جستارهاي  ه كه پيكر تخيل وي توانايي فراوانيكرد

كه طبيعت  داديمي نشان ك. او با زيراست عتيهيچ امتيازي به فراطببدون دادن 
است. در يكي از گفتگوها با ايان  يزانگشگفتبراي هر كسي به اندازه بسنده و كافي 

با نترسي پا به ساحل داروين نخست ه ك اروگوئهدر سواحل  يادورافتادهدر جاي 
را گردآوري كرده و سپس در گفتگو با ايان در ماناهاتان حس  هانمونهگذاشت و 
آغاز به جوانه زدن كرده است. من بسيار مفتخر هستم ه درخواست  كتابكردم اين 

  پي آيند را به او تقديم كنم. يهابرگمجوز كرده و او رخصت داد تا 
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  (ارجاعات بر اساس صفحه بندي التين ارائه شده است.)
  

 
وي درباره  يهاگفتهدافنه باراك با مادر ترزا مصاحبه كرده و ] 17-18[برگ 

  .Ladies' Home Journal, April 1996شاهزاده ديانا در    
 Yusra al-Azami in Bethlehem can be] جزييات قتل  24[برگ 

found in "Gaza Taliban?," editorial, New Humanist 121:1 
(January 2006), 

http://www.newhumanist.org.uk/volume121issuel_ 
comments.php ?id=i860 _o _ 40 _ o _C. See also Isabel 
Kershner, "The Sheikh's Revenge," Jerusalem Report, March 20, 

2006  
  

 Abu Musab al-Zarqawi's letter to Osama] براي نامه 27[برگ 
bin Laden, see http://www.state.gov/p/nea/rls/31694.htm.  

  
 Air Force Academy cadets and] براي داستان توبه ي 33[برگ 

MeLinda Morton, see Faye Fiore and Mark Mazzetti, "School's 
Religious Intolerance Misguided, Pentagon Reports," Los 
Angeles Times, June 23, 2005, p. 10; Laurie Goodstein, "Air 
Force Academy Staff Found Promoting Religion," New York 
Times, June 23,2005, p. A12; David Van Biema, "Whose God Is 
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Their Co-Pilot?," Time, June 27, 2005, p. 61; and United States 
Air Force, The Report of the Headquarters Review Group 
Concerning the Religious Climate at the U.S. Air Force 
Academy, June 22, 2005, 
http://www.afmil/shared/media/document/AFD-051014-008.pdf  

  
 Charles Stanley and Tim LaHaye, see Charles] براي 33[برگ 

Marsh, "Wayward Christian Soldiers," New York Times, 
January 20,2006.  

  
 بخش چهار

   
 the Bishop Cifuentes sermon, see the]  درباره مراسم 45[برگ 

BBC-TV production Panorama, aired June 27, 2004.  
  

 The Foreignدرباره سياست خارجي برگفته شده از  هاقولنقل] 46[برگ 
Policy quotation comes from Laura M. Kelley and Nicholas 
Eberstadt, "The Muslim Face of AIDS," Foreign Policy, 
July/August 2005, 

http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3081.  
  

 Daniel Dennett's criticisms of religion, see his] براي 47[برگ 
Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon (New 

York: Viking Adult, 2006).  
  

 ,the Tim LaHaye and Jerry B. Jenkins quote] درباره 57[برگ 
see their Glorious Appearing: The End of Days (Wheaton, IL: 

Tyndale House, 2004), pp. 250, 260.  
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 Pervez Hoodbhoy's comments on the Pakistani] 59[برگ 
nuclear tests can be found in Free Inquiry, spring 2002  

 
  

  بخش پنجم
T H E METAPHYSICAL CLAIMS OF 

RELIGION ARE FALSE  
  

 E. P. Thompson, The Making of the English] 68[برگ 
Working Class (New York: Vintage, 1966), p. 12.  

  
 Father Coplestone's commentary is from his] 69[برگ 

History of Philosophy, vol. iii (Kent, England: Search Press, 
1953). 

 بخش شش
 

A R G U M E N T S FROM D E S I GN  
  

ه فرگشت چشم و چرا دليل بر ضد طراحي هوشمند ] دربار81- 83[برگ 
 Michael Shermer, Why Darwin Matters: The Caseاست بنگريد به 

Against Intelligent Design (New York: Times Books, 2006), p. 
17. The emphasis is in the original. See also Climbing Mount 
Improbable, by Richard Dawkins (New York: W. W. Norton, 

1996), pp. 138-197.  
  

 ,irreducible complexity" study"] درباره دانشگاه ارگان 87[برگ 
see Jamie T. Bridgham, Sean M. Carroll, and Joseph W. 
Thornton, "Evolution of Hormone-Receptor Complexity by 
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Molecular Exploitation," Science 312:5770 (April 7, 2006): pp. 
97-101.  
  

 Stephen Jay Gould's quotation on يهاقولنقلدرباره ] 93[برگ 
the Burgess shale, see his Wonderful Life: The Burgess Shale 
and the Nature of History (New York: W. W. Norton, 1989), p. 

323.  
  

] درباره بررسي ژنوم انسان در دانشگاه شيكاگو بنگريد به، 95[برگ 
Nicholas Wade, "Still Evolving, Human Genes Tell New Story," 

New York Times, March 7, 2006.  
  

 Voltaire's statement—Si Dieu n'existait pas, il] 96[برگ 
faudrait I'inventer—is taken from his "À l'auteur du livre des 

trois imposteurs," Epîtres, no. 96 )1770.(  
  

 Sam Harris's observation on Jesus being born of a] 96[برگ 
virgin can be found in his The End of Faith: Religion, Terror, 

and the Future of Reason (New York: W. W. Norton, 2005).  
  

  بخش هفتم
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 Finkelstein and Silberman's work, see Israel] درباره 102[برگ 
Finkelstein and Neil Asher Silberman, The Bible Unearthed: 
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Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its 
Sacred Texts (New York: Touchstone, 2002).  

  
 For Sigmund Freud on religion's incurable] درباره  103[برگ 

deficiency, see The Future of an Illusion, translated by W. D. 
Robson-Scott, revised and newly edited by James Strachey (New 

York: Anchor, 1964).  
  

 The Thomas Paine quotation is from The Age of] 104[برگ 
Reason in Eric Foner, ed., Collected Writings (Library of 

America, 1995) -  
  بخش هشت

T H E " N E W " T E S T A M E N T E X C E E D S THE 
E V I L O F T H E " O L D " O NE  

  
 H. L. Mencken's assessment of the New] براي 110[برگ 

Testament, see his Treatise on the Gods (Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1997), p. 176.  

  
 ,C. S. Lewis's quotation beginning "Now] براي 118[برگ 

unless the speaker is God," see his Mere Christianity (New York: 
HarperCollins, 2001), pp. 51—52.  

  
 C. S. Lewis's quotation beginning "That is the] 119[برگ 

one thing we must not say," see Mere Christianity, p. 52. For his 
quotation beginning "Now it seems to me obvious," see p. 53.  
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 Bart Ehrman, see his Misquoting Jesus: The] براي 122[برگ 
Story Behind Who Changed the Bible and Why (New York: 

HarperCollins, 2005).  
  

 بخش نه
CHAPTER N I NE 

T H E KORAN IS BORROWED FROM BOTH 
JEWISH AND CHRISTIAN MYTHS 

  
 why Muslims must recite the Koran in its] درباره 124[برگ 

original Arabic, see Ziauddin Sardar and Zafar Abbas Malik, 
Introducing Mohammed (Totem Books, 1994), p. 47.  

  
 The Karen Armstrong quotation comes from her] 136[برگ 

Islam: A Short History (New York: Modem Library, 2000), p. 
10. 

  
  بخش ده

C H A P T E R T EN 
T H E T A W D R I N E S S OF T H E M I R A C U L O U 

S AND T HE  
D E C L I N E O F H E LL  

  
 The Malcolm Muggeridge and Ken] 145-146[برگ 

Macmillan anecdotes regarding Mother Teresa are included in 
my Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice 

(Verso, 1995). pp. 25-26.  
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 Monica Besra's tumor and recovery comes] پيرامون 147[برگ 
from Aroup Chatterjee, Mother Teresa: The Final Verdict 

(Calcutta: Meteor Books, 2003), pp. 403-406.  
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C O R R U P T B E G I N N I N GS  
  

 Mark Twain's "chloroform in print" comes from] 164[برگ 
his Roughing It (New York: Signet Classics, 1994), p. 102.  

  
درباره سودمندي احتمالي اديان براي بهبودي بيماري بنگريد به ] 165[برگ 

Daniel Dennett, Breaking the Spell: Religion as a Natural 
Phenomenon (New York: Viking Adult, 2006).  

  
 Sir James George Frazer's The Golden] درباره 165[برگ 

Bough (1922), see http://www.bartleby.com/196./  
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 the story of Sabbatai Sevi, see John Freely, The] 170[برگ 
Last Messiah (New York: Viking Penguin, 2001).  
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 بخش سيزده
C H A P T E R T H I R T E EN 

D O E S R E L I G I O N M A K E P E O P L E BEHAVE 
B E T T E R?  

  
 William Lloyd Garrison can be found in] پيرامون 177[برگ 

his letter to Rev. Samuel J. May, July 17, 1845, in Walter M. 
Merrill, ed., The Letters of William Lloyd Garrison (1973) 

3:303, and in The Liberator, May 6, 1842.  
 ,Lincoln comes from Susan Jacoby] درباره 178[برگ 
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Metropolitan Books, 2004), p. 118.  

  
 Barbary ambassador Abdrahaman's justification] 181[برگ 
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 Rwandan genocide is derived primarily] درباره 191[برگ 

from Philip Gourevitch, We Wish to Inform You That 
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 Gudo" and the Nichiren declaration"] فلسفه 201-202[برگ 
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C H A P T E R S I X T E EN 
Is RELIGION CHILD ABUSE?  

  
 Mary McCarthy, Memories of a Catholic] 220[برگ 

Girlhood (New York: Harcourt, 1946).  
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