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  اتئيسمتأمالتی درباره 
  آندره ُکنت اسپونويل

  فرزام. ترجمه ا

  

  ".ايمان نجات می دهد، پس دروغ می گويد"

  نيچه

  

 The Little Book of Philosophyبرگرفته از کتاب 

 

يک انديشه است، اما انديشه ای که . يک باور است، اما باوری است منفی: اتئيسم در فلسفه يّکه است

  . ياب ابژه ی خويش استدرباره ی غيکسره 

  

رست پيش از بی دمنفی  کوچک aاين : آشکار است] atheism[اين نکته از تبارشناسی اين واژه 

 ندارد، يا  باور به وجود خدا يا کهکسی. استبی خدا اتئيست همان ...  می آيد)خدا (theosی گکران

زندگی می کنيم می توانيم ميان  که ما یباورخداپس در جهان . اظهار می کند که خدايی وجود ندارد

 وجود ندارد يیيا باور به اينکه خدا) اتئيسم منفی(بی باوری به خدا : دو نوع اتئيسم فرق بگذاريم

  . خدا يا نفی خدانداشتن . فقدان باور يا باور به فقدان): اتئيسم مثبت يا ميليتانت(

  

ينها دو جريان مختلف هستند و نه دو رود ا. الزم نيست به بحث از تفاوت اين دو نوع اتئيسم بپردازيم

. ندراقرار د بی باوران مردد ،اين دو قطب ه یمياندر .  هستنددو قطب درون يک ميدان: گوناگون

شما يا به خدا باور داريد و يا باور . اما آنها هم اتئيست هستند...  و تذبذب  درنگ می کنندکسانی که

  . د اتئيست استهر کسی که دومی را بر می گزين: نداريد

  

رويکرد آنان شبيه چيزی است . کسانی هستند که از گزينش طفره می روند) الادريان(اگنوستيک ها 

اگنوستيسيم نوعی .  تر می دانندحتملکه اتئيسم منفی خواندم، اما اگنوستيک ها وجود خدا را م

ملزم نمی کند، نمی فرد اگنوستيک خود را . مرکزگرايی متافيزيکی ، يا نوعی شکاکيت دينی است

او . مسئله را حل ناشده باقی می گذارد: نه باور دارد و نه بی باور است. خواهند موضع گيری کند

اگر بپذيريم که نمی دانيم که خدايی هست يا نه .  برای پيش گرفتن اين رويکرد دارد خوبیداليل

 وجود خدا موضع باره یديگر چرا بايد در)  ديگر پرسش مطرح نمی شد کهچون اگر می دانستيم(

چرا بايد چيزی را که نمی دانيم رد يا قبول کنيم؟ در اينجا هم نگاهی به تبارشناسی واژه گيری کنيم؟ 
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 در مورد دين،. است به معنای نادانستنی يا ناشناختنی  agnostosواژه ی يونانی : روشنگر است

 و می خواهند بر اين جهل تأکيد يا نه، که نمی دانند آيا خدا وجود داردها کسانی هستند اگنوستيک 

ن سادگی هم همي. ستهاظاهرًا فروتنی از آن آنچرا بايد آنها را به اين خاطر سرزنش کنيم؟ . کنند

 نه می توانم ؛دباره ی خدايان نه می توانم بگويم که هستندر ":به بيان زيبای پروتاگوراس. طور

:  دانش من فراوان استتند چرا که کاستی هایگويم که چيس نه می توانم ب و؛بگويم که نيستند

الزم به گفتن نيست که اين ديدگاه احترام برانگيزی است، ."  موضوع مبهم است و عمر آدمی کوتاه

هر دو بيش از آن که : هم دين باوران و هم اتئيست ها را سر جايشان می نشاند. و بخردانه می نمايد

  .  ادعا می کنندبدانند

  

اگر اگنوستيک بودن تنها به معنای جهل نسبت . اگنوستيسيم نقطه ضعف آن هم هستاما نقطه قوت 

به اين معنا ، اگنوستيسيم يک موضع فلسفی . به بودن يا نبودن خدا باشد، همه ی ما اگنوستيک هستيم

يک " من می دانم که خدا وجود ندارد: "کسی که  بگويد. نيست، بلکه بخشی از وضعيت بشری است

معرفت اشتباه گرفته دانستن بگذاريد بگوييم احمقی است که بی باوری را با . و نه اتئيستاحمق است 

حقيقت اين . احمقی است که باور دارد" می دانم که خدا وجود دارد: "همچنين کسی که بگويد. است

بات نمی  را اث بی باوری چيزیداشتن يا نداشتنباور . است، و بايد تأکيد کنم، که ما واقعًا نمی دانيم

اگر شما چيزی را بدانيد ديگر نيازی نيست تصميم بگيريد که آيا بايد آن :  استاين کيفيت باور. کند

.  شکست می خوردهمه را شامل می شود اگنوستيسيم  چون فيلسوفان،قولپس، به . را باور کنيد يا نه

  يک بخوانيم؟ ، چرا بايد به خود زحمت بدهيم تا خود را اگنوستهستنداگر همه اگنوستيک 

  

يعنی هنگامی که : اهميت فلسفی می يابد که از اظهار جهل صرف فراتر رودوقتی اگنوستيسيم فقط 

فرد . بگويد اظهار جهل کفايت می کند، يا بگويد که اظهار جهل بهتر از هر دو موضع ديگر است

عدم (نه ای منفی  گزي کهاتئيسم است  برخالفاين به روشنی. اگنوستيک برنگزيدن را بر می گزيند

در هر حال .  را انتخاب می کند)باور به اينکه خدا وجود ندارد(يا گزينه ای مثبت ) باور به خدا

 که درگير می شود، و پرسشی را پاسخ می دهد اتئيست کسی است که موضع می گيرد، با پرسش

  . ه ی ضعف آنو اين هم قوت اگنوستيسيم است و هم نقط. نهادن آن خرسند استفروبه اگنوستيک 

  

 عليه خدا موضع می گيرد، يا بهتر اتئيست: اتئيست می کند. نمی کنداگنوستيک موضع گيری 

  . بگوييم، عليه وجود خدا

  

چرا اتئيسم؟ مگر می توان آن را ثابت کرد؟ اتئيست ها اغلب بهتر از دين باوران اين نکته را روشن 

چطور عدم وجود خدا را ثابت ... ندارد"  وجود خدااثبات های"تاريخ اتئيسم معادلی برای . کرده اند
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 می توانيد د ندارد؟ ارواح وجود ندارند؟ چطورمی کنيد؟ چطور می توانيد ثابت کنيد که بابانوئل وجو

  ازبه قطع ثابت کنيد که خدا وجود ندارد؟ چطور عقل ما می تواند ثابت کند که هيچ چيز متعالی تر

 فراسوی فهم ، بنا به تعريف،تواند وجود چيزی را رد کند که می  عقلوجود ندارد؟ چطورعقل 

ناممکن است عذر  پرسش وجود خدا  بهاست؟ حتی اگر چنين باشد، اين واقعيت که پاسخ گويی

طرح  اما نيست،ممکن  خدا  وجود قطعیرد.  يا کنار گذاشتن پرسش نيستموجهی برای تجاهل

  .  ها را بيان می کنماينجا برخی از اين برهان.  ممکن استمبنی بر عدم وجود خدای  هايبرهان

  

يک دليل متقاعد کننده برای اتئيست بودن ضعف : برهان اول بسيار ساده، و کامًال نفی کننده است

،  ضعف هستندنه تنها برهان های رقيب.  که مدعی اثبات وجود خدا هستندبرهان های رقيب است

، بايد می توانستيم او را واضح تر ببينيم يا حس اگر خدا وجود داشت.  نيز ضعيف استبلکه وحی

تا مخل آزادی ما مخفی شده چرا خدا خود را قايم می کند؟ دينداران پاسخ می دهند که خدا ! کنيم

 خود را به ما بنماياند، ديگر آزاد نخواهيم بود تا تصميم اگر خدا با همه ی جالل و شکوه اش. نشود

  ...بگيريم که وجودش را باور کنيم

  

نخست  اينکه، اگر اين پاسخ درست بود، پس ما آزادتر از خدا . به نظرم اين پاسخ موجهی نيست

و نيز آزادتر از خيل پيامبران هستيم ) آن بيچاره چطور می تواند در وجود خودش شک کند؟(هستيم 

ندان قابل قبول اين ديدگاه از لحاظ فلسفی و االهياتی چ). که ظاهرًا شخصًا با خدا مالقات داشته اند(

  . نمی نمايد

  

 را متوقف کنيم تا آزادی ، آيا بايد آموزش کودکانباشدرد عالم فرد جاهل  آزادتر از فاگر دوم اينکه، 

هرچه کودک همه می گويند : همه ی آموزگاران و والدين خالف اين می انديشنديم؟ شان را حفظ کن

  . نمی انجامدبردگیهرگز به   علم وی آورد منجهل هرگز آزادی ! بيشتر بداند، آزادتر خواهد شد

  

يشانه درباره ی خدای راست کبر خالف ديدگاه آخر و مهم تر از همه اينکه، به نظر من اين استدالل 

آنها آزادند که مرا دوست . آشکار است که من بايد آزادی فرزندانم را محترم بشمارم.  استپدرانه

 من اطاعت کنند يا اطاعت نکنند، به من احترام بگذارند يا داشته باشند يا دوست نداشته باشند؛ از

پدری که برای احترام به آزادی ! آنها دست کم می دانند که من وجود دارم... اما. احترام نگذارند

وحی؟ ! می کند، عذرش موجه نيستامتناع  نها، و حتی شناساندن خود به آنهافرزندانش، از بودن با آ

 چند متنتوسط ا پيش مرده اند و  وجود خود  را از طريق کسانی که قرن هکهی می پسندد کدام پدر

ش متون  شناختنتا برایوا می دارد مشکوک به فرزندانش ابالغ کند؟ کدام پدری فرزندانش را 

به جای اينکه مستقيمًا با ) ن؟ انجيل؟ قرآن؟ اوپانيشادها؟و معلوم نيست کدام مت ( خاصی را بخوانند



 

www.secularismforiran.com 
 

4

کدام پدری خود را از فرزندانش !  ؟ عجب پدر غريبی است اين پدر خداتگو کندفرزندانش گفدل 

ويتز، يا از روآندا می کشند؟ کدام پدری خود را از آشمخفی می کند، در حالی که فرزندانش زجر 

پاسکال و اشعيای بنی  نهانمی کند در حالی که فرزندانش در آنجا بيمار و هراسان اند؟ خدای پنهان 

چطور آدم می تواند چنين خدايی را دوست بدارد؟ چطور می توان . عجب خدای بدی استاسرائيل 

 اگر می گويداتئيسم  .؟ اتئيسم فرضيه ی پذيرفتنی تری مطرح می کنده باشدبه وجودش باور داشت

 او ناموجه است، شايد به اين سبب باشد که اصًال وجود غيبتنمی توان  خدا را ادراک کرد، و 

  ...ندارد

  

نقش .  نه نظری تجربی استبرهان دوم اتئيست ها هم نفی کننده است، اما شايد بتوانم بگويم که

خود خدا، در حالی که اما ...  تبيين جهان، حيات و خود انديشه است،انديشه ی آدمیدر اصلی خدا 

نکر اين  من م، چنين تبيينی چه سودی دارد؟اگر وجود داشته باشد، بنا به تعريف تبيين ناپذير است

اما . خيلی هم مورد احترام استالزم به گفتن نيست که . نيستم که دين هم يک نظام باور ممکن است

علت وجود (مگر اين طور نيست که دين چيزی را که نمی دانيم . به کيفيت انديشه ی دينی شک دارم

ش می دانيم باره اکند که ما حتی کمتر درمی توسط چيزی ديگری تبيين ...) جهان، حيات، انديشه و 

اسپينوزا است " پناهگاه جهل"اين شيوه همان  از ديد عقالنی، چنين تبيينی چه ارزشی دارد؟ ؟ )خدا(

که خدا : "اسپينوزا در کتاب اخالق می نويسد. که درباره ی تعبير خودش از خدا هم صادق است

بدی هستند، ضرورتًا ت است که هر يک بيانگر ذاتی بينهايت و ااجوهری مشتمل بر بينهايت صف

چه می دانيم؟ هيچ، جز اينکه آن بينهايت  ذات تااين خدا يا بينهايت صفاما درباره ی ." وجود دارد

  . های ما هستند، اما ايده های ما خدايی برنمی سازندايده صفات شبيه 

  

 ، جهلجهل جهل است؛ و حق نداريم از"؟ پاسخ فرويد اين است که باور کنيمخدا را بايد  پس چرا

يا بهتر اين است که بگوييم  حق داريم باور کنيم، اما باور ما نمی تواند ."  باوری را نتيجه بگيريم

، و نه خدا می  را توجيه می کندايماننه جهل . ه باد شکاکيتزند. جای دانش يا معرفت را بگيرد

  . تواند دليلی برای انکار جهل باشد

  

ز به فرض وجود خدا متوسل شويم، هيچ چيز را تبيين نکرده  چي همه هر چيز واگر برای تبيين پس 

  چرا چنين است؟.  بلکه صرفًا يک نوع جهل را جايگزين جهل ديگر کرده ايم. ايم

  

ب؟ مگر اتئيست ها وجود خ..." من به راز اعتقاد دارم.  ممن اتئيست نيست: "دوستی به من می گفت

 کنند که همه چيز را می فهمند، می دانند، و می توانند راز را نفی می کنند؟  آيا اتئيست ها ادعا می

حتی اگر می . تبيين کنند؟ اين نگرش اتئيسم نيست، بلکه ساينتيسم  است؛ کوری است؛ حماقت است
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 – چيزی که راه درازی در پيش داريم تا به آن برسيم –جهان را تبيين کنيم کل پديده های توانستيم 

بايد با اين حال، . اری که از پس ما بر نمی آيدا هم تبيين کنيم، کهنوز مجبور بوديم خود جهان ر

. هيچ علمی همه ی اين امور را در بر نمی گيرد. داوری کنيم، عشق بورزيم، عمل کنيم، زندگی کنيم

ساينتيسم دين علم .  ساينتيسم صورت چشمبند زده ی  اتئيسم است. فرق اتئيسم و ساينتيسم همين است

.  در ذات خود علم پرست نيستند]خردگرايی[يسم، ماترياليسم يا راسيوناليسم اتئ: پرستی است

می توانيم ساينتيسم را . می و فسيل شده از اين نگرش هاست يک شبه دين جزساينتيسم کاريکاتور

  !که با انديشه ی آزاد نمی خواند" آزاد انديشی"يک نظام : دين بيدينان بناميم

  

چيزهايی هست که نمی دانيم و . عقل هم نمی تواند. يز را تبيين کندمسلمًا علم نمی تواند همه چ

ساينتيست ها اشتباه می کنند که خالف . راز هست و هميشه بوده است. چيزهايی هست که نمی فهميم

، و آن را ملک مطلق خود قبضه کننداما دينداران چه حقی دارند که راز را . اين ادعا می کنند

بلکه به اين ! بشمارند؟ اين حقيقت که راز وجود دارد به معنای درستی دين يا نادرستی خرد نيست

وهن دين است رد جزميت، . معناست که جزميت، چه دين محورانه و چه عقل محورانه، باطل است

که خدا را مؤمنی ا بپرستد، اما  دانشمند نيازی ندارد تا دانش ر.جزميت استپايه ی  بر کًالون دين چ

  نپرستد چه کند؟ 

  

بر زدن و  مياننفی. نفی فرونهادن راز استپس اتئيست بودن به معنای نفی وجود راز نيست؛ بلکه 

 تبيين همه چيز نيست، بلکه نفی تبيين همه چيز توسط چيزی اتئيسم مدعی. پذيرش ايمان و تعبد است

  . تبيين ناشدنی است

  

اگر  (اور به وجود خدا رازی به جهان نمی افزايد؛ بلکه تنها نامی به آن راز می دهداز سوی ديگر ب

خدای متعال، پروردگار جهان آفرين، ...   و آن را به داستان هايی درباره ی عشق)ناميدنی باشد

اين شيوه همه چيز را توضيح . فرو می کاهد..." پدر ما که در آسمان هاست"خدای رحمان رحيم يا 

در نتيجه، هيچ چيز را توضيح . هد، البته با فرض گرفتن چيزی که خود توضيح دادنی نيستمی د

ابتدا خدا . " و اغلب آن را به جامه ای انسان وار در می آورد–نمی دهد؛ فقط راز را جابجا می کند 

طريقی اين شيوه جهان را به ..." آسمان ها و زمين را آفريد، و سپس انسان را از تصوير خود آفريد

اگر خدا ما را آفريده پس بايد لطفش را جبران : "ولتر می گويد. که برايمان آشناست شرح می دهد

از ديد روانشناختی،  کدام يک قابل قبول تر است؟ از ديد فلسفی کدام يک مشکوک تر است؟ ." کنيم

ن کتاب ها می چگونه محتوای اي. جهان اسرارآميز تر از آن چيزی است که انجيل و قرآن می گويند

  توانند اين نکته را توضيح دهند؟ 
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اما چرا بايد فرض کنيم که از .  در وهم نمی گنجد که داردکوچک ترين گل رازهايی در خود نهفته

  طريق دين می توانيم به رازها رخنه کنيم؟

  

  شد؟ اما چرا بايد اميدوار باشيم که آن ناشناختنی خدا با. آنچه ذاتی است بر ما ناشناخته است

  

: نخستين برهان، ساده ترين و متقاعدکننده تر از همه است. سه برهان ديگر اتئيسم ايجابی تر هستند

 نمی توانيم باورکنيم که اين  رنج و بی عدالتی است که راحتدنيا چنان پر از ترس،. مسئله ی شر

  .  آفريده ی خدايی مطلقًا خير و قدير باشد،جهان پر از شر

  

يا خدا می خواهد :  ای فيلسوفان باستانی چون اپيکور و الکتانس هم شناخته شده بوداين پارادوکس بر

ريشه ی شر را از دنيا بکند و نمی تواند، که در اين حالت قدير نيست، يا می تواند ولی نمی خواهد، 

مهم و (ت را نداشته باشد  يک از اين دو صفاما اگر خدا هر... که در اين صورت خيرمطلق نيست

اين آيا همچنان می توان او را خدا ناميد؟ )  اينکه اگر هيچ يک از اين دو صفت را نداشته باشدتر

اگر خدا وجود دارد، : "است که اليبنيتس چنين بيان می کند] عدل االهی [ 1همان مسئله ی تئوديسی

يش روی اما مسئله ای که وجود شر پ" وجود ندارد، خير از کجا آمده؟خدا شر از کجا آمده؟ اگر 

مسئله . خداباوران می گذارد، جدی تر از مسئله ای است که وجود خير پيش روی بيخدايان می گذارد

ما نيازی به خدا نداريم تا لبخند يک کودک را . ی شر اساسی تر، نامحدودتر و سرکش تر است

رای  بدرد می کشد، چه کسی جرأت می کندبه شدت اما وقتی کودکی می ميرد، يا . توضيح دهيم

؟ و چه بسيارند کودکانی که هر لحظه در سراسر نش او بگويدعظمت خدا و آفريمادر کودک از 

  . جهان رنج می کشند

  

اما انسان . اين درست... خداباوران پاسخ می دهند که خود انسان مسئول بسياری از فجايع عالم است

. گناه همه چيز را تبيين نمی کند. داختيار نمی تواند همه چيز را تبيين کن. مسئول همه ی فجايع نيست

 و اصًال چطور –وجود شر برای هر خدايی که دوست داشتنی و خير قلمداد می شود مهلک است 

خدا می تواند خير نباشد؟ چرا بايد بپذيريم که خدا اموری را روا می دارد که از هيچ پدری انتظار 

در آنجا .  گذرانده امن بزرگ در پاريسنداريم؟ من زمان زيادی را در بخش کودکان يک بيمارستا

نش به درستی مارسل ُک. وجود داشته باشد انسان به علو انسانيت پی می برد و به دنائت خدا، اگر

.  کل آموزه ی عدل االهی را فرو می ريزد رنجو همين." رنج  کودکان، شر مطلق است"نوشت که 

ی از گناه نخستين آدم چقدر از رنج ها ناشچقدر از قساوت ها هيچ ربطی به شرارت آدمی ندارند؟ 

                                                 
1 . theodicy 
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قدر از ترس ها ناشی از وجود خود انسانيت هستند؟ اين چه خدايی است که آهو را در هستند؟ چ

  چنگال ببر و کودک را در چنگال سرطان وا می گذارد؟

  

 من عمومًا نظر مثبتی درباره ی: تر است، و من آن را چنين مطرح می کنمبرهان دوم، سوبژکتيو

آن قدرت عظما و اين محصول حقير؟ . نوع بشر ندارم و فکر نمی کنم که ما آفريده ی خدا باشيم

  . و اندک استآدمی بسيار و علو افالکت رذالت، پستی و، به قول پاسکال، !  حاشا

  

می : استشريرانه ، 2بيزاری-انسان. البته اين بدان معنا نيست که ما هم بايد به اين فالکت بيفزايم

ارد که هيچ قهرمانی در ميان آدميان نيست؛ می انگارد که هيچ انسان نيکی يافت نمی شود و انگ

نقطه ضعف های خودشان را دارند؛ اما قهرمانان هم . ان می سازد بدکاران و فرومايگجهان را کنام

. يستشجاعت کاف. برای فهم فرومايگان و قهرمانان نيازی به خدا نيست.  آنان را انسان می کندهمين

 می تواند جز نفرت، خشونت، رذالت و از ديگر سو، خدا. سانيت کافی استان. مهر کافی است

اگر ديوان و شريران را کنار بگذاريم، با قدری معرفت به خود، می را توجيه کند؟ چه چيزی حماقت 

، کبر و انسان سرشار از خودخواهی. توانيم به سان برگسون بگوييم که ستايش انسان متفرعنانه است

خدا . سرشار از عزت نفس است و اندک مايه در عشق. ترس است و تهيدست در شجاعت و سخاوت

  ؟  است را آفريدهیچگونه چنين موجود حقير

  

). هستمای  ارزنده  من موجوداگر خدا مرا آفريده، پس(دين، همه ی دين ها، دچار خودشيفتگی اند 

  . تفاخر می شودگناه مرتکب خداباور  :اين به خودی خود برای اتئيست بودن کافيست

  

اتئيست انسان را جزو جانوران می شمارد، و حقيقت هم . از ديگر سو، اتئيسم نوعی فروتنی است

مسئوليت شايد بتوان گفت که اين . بشويمشايد بتوان گفت که ما مسئوليت داريم که انسان . همين است

اما قبول اين نکته برای من بسی . شايد...  را ادامه دهيم، تا بتوانيم آفرينش اورا خدا به ما اعطا کرده

  . برای موجودات ناچيزی که ما باشيم، به نظرم طبيعت کفايت می کند. دشوار است

 

من همچنين به اين خاطر به وجود خدا باور ندارم . سومين برهان ايجابی می تواند شگفتی آور باشد

مهم . برهان قمارباز پاسکال استعکس ن گفت اين می توا.  وجود داشت خدايیکه ترجيح می دهم

و .  انديشه که تجارت يا قمار نيست –  نيست که ايده ای برای ما سودمند باشد بلکه بايد محتمل باشد

                                                 
2 . misanthropy 
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خدا چنان مطابق اميال و آمال ماست که بايد از خود : است تا محتمل  سودمندبه نظر من خدا بيشتر

  فريده ايم؟بپرسيم که آيا خودمان او را نيا

  

می خواهيم؟ اينکه نميريم؟ پس از مرگ دوباره با خويشان و دوستان از دست چه ما بيش از همه 

؟ و مسيحيت چه نويدی به ما می دهد؟ اينکه نخواهيم مرد، يا واقعًا ...رفته مان دور هم جمع شويم

نويد می و .  می بينيمنخواهيم مرد، رستاخيز خواهيم داشت، و دوباره محبوبان از دست رفته مان را

ديگر چه می ...  اکنون و هميشه کسی هست که به ما عشق می ورزد، عشقی بينهايتدهد که

چقدر معجزه آساست که واقعيت اين قدر .  همين دين را اين قدر نامحتمل می کند! خواهيم؟ هيچ

 چرا که خدا، بنا به – البته اين ثابت نمی کند که خدا وجود ندارد !شسته و رفته مطابق ميل ما باشد

اما اين اشارتی است به اينکه فکر کنيم شايد خدا . تعريف، از پس انجام چنين معجزه ای برمی آيد

شايد دين . شايد ما داريم خودمان را فريب می دهيم. خوب تر از آن است که بتواند وجود داشته باشد

ممکن است عاقبت (تًا خطا نيست می که ضرورتوه:  باشدتوهم يک ، به معنای فرويدی کلمه، فقط

گرچه اين برهان وجود خدا را ". اين باور برگرفته از آمال آدمی است"اما ) خدايی وجود داشته باشد

بايد به خود بگوييم که خيلی عالی می . "نفی نمی کند، اما احتمال وجودش را کمرنگ تر می سازد

ی اداره می کرد و نظمی اخالقی در جهان شد اگر خدايی جهان را آفريده بود و مطابق مشيت االه

؛ اما نکته در اينجاست که همه ی اينها دقيقًا بيانگر آمال زندگی می کرديمبود و پس از مرگ 

باور به خدا، باور به بابانوئلی است که هزار بار قوی تر باشد، يا اينکه بينهايت قوی تر ." ماست

ا هنگام ناکامی يا مرگ پدران واقعی مان تسلی می اين باور به ما خدايی می بخشد که ما ر. باشد

کسی که عدل حقيقی، عشق حقيقی و قدرت حقيقی است و ما را ياری می دهد و نجات می . دهد

اما چرا بايد به آن باور داشته . من به خوبی می فهمم که چرا ما خواهان چنين چيزی هستيم... بخشد

پس قبول کنيم که خدا کمی خوب ".  پس دروغ می گويدايمان نجات می دهد،: "باشيم؟ نيچه می گفت

  . تر از آن است که شک برانگيز نباشد

  

من به دنبال يک خانه ی سه خوابه در پاريس پشت باغ لوکزامبورگ : "فرض کنيد که به شما بگويم

نيستم  يورو هم حاضر 10000و بيش از ...  داشته باشدی عالی به روی اين باغهستم که نماي

او دارد "مسلمًا شما فکر می کنيد که !" پيدا می کنمباألخره  باور دارم که زم؛ اما اطمينان دارم؛بپردا

و ..." که می تواند بخرد قاطی کردهچيزی را که می خواهد با  چيزیخودش را فريب می دهد؛ 

آدم توانم بکسی چه می داند، شايد من : را ثابت نمی کندچيزی گرچه اين قطعًا (مسلمًا حق با شماست 

و وقتی که می گويم خدايی وجود !) ديوانه ای را پيدا کنم که حاضر باشد چنين خانه را به من بفروشد

از يافتن بعيدتر آيا به نظرتان نمی رسد که اين قضيه کمی ... زنده می کند و الخدوباره دارد، که مرا 
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اگر اين طور نباشد يا  خدا را خانه ی سه خوابه ای پشت باغ لوکزامبورگ به ده هزار چوق باشد؟ 

  !دست باالخيلی امالک را بنگاه های دست کم گرفته ايد يا خيلی 

  

اين ثابت نمی . باشداشتباه کرده موضع اتئيست با اين نکته تقويت می شود که اغلب می خواهد که 

را  بی چون و چ برای تسالکهمؤمنانی درست است، بلکه او را کمتر از اتئيست کند که موضع 

  ...باور می کنند در مظان شک قرار می دهدوجود خدا را 

  

شما خود . قصد داشتم فقط تعدای از برهان های ممکن را مطرح کنم. در اينجا بايد بحث را ختم کنم

نفی عقًال نمی توان احتمال وجود خدا را . را سبک سنگين کنيديک می توانيد قوت و ضعف هر 

بگذاريد تکرار کنم، اتئيسم يک معرفت يا .  می سازد که هست اتئيسم را چيزی نکتههمين. کرد

  .يک يقين نيست، يک شرط بندی است. شناخت نيست، يک باور است

  

جدا می کند، يک از هم آنچه اتئيست ها و خداباوران را . همين نکته بايد ما را وادارد تا روادار باشيم

تجربه ی معينی از : رک مهم تر باشدچطور اين جهل می تواند از دانش مشت. جهل مشترک است

زندگانی، از عشق، از رنج انسانی، انسانی که در  فالکت خود موقر و در رنج خود شجاع است؟ 

کشتن . چيزی که بايد مؤمنان و غيرمؤمنان را گرد هم آورد. اين نکته ايست که من ايمان می خوانم

بهتر است که با هم به خاطر چيزهايی .  است محض به خاطر چيزی که نمی دانيم ديوانگیانديگر

تصور معينی از انسانيت و تمدن؛ تصور معينی از زندگی در : بجنگيم که می دانيم و قدر می نهيم

اين چيزی است که می توانيم اومانيستم بخوانيم، ... جهان، با تمام فالکت اش، با تمام حّدت ذهن مان

  .ايمان به انسان و  انسانيت. ی استکه البته يک دين نيست، بلکه يک شيوه ی اخالق

  

هيچ دينی و اين ايمان، اما بدون . اين نگرش نه می تواند جای خدا را بگيرد، و نه خدا را حذف کند

  . هيچ اتئيسمی برای بشريت پذيرفتنی نيست


