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 گزين گويه هايی درباره دين
 فرخ بيخدا: گردآوری

  

 

من هميشه فريادم اين بوده است که چرا ما بايد منطق و درک و شعور خودمان را 

معطل بگذاريم و بابايی را به مثابه وجدانمان مسئول خوب و بد و خطا و صواب 

اين را من . ريمعقايدمان کنيم تا جايی که هر چه را از دهان او در امد وحی منزل بشما

  احمد شاملو .کنم تلقی می" شعورانسان"بدترين نوع تحقير 

  

کند، بدون باورهای دينی،  هيچ فرقی نمی. دين، توهينی به شأن و مقام انسانيت است  

ولی آن چيزی . دهند های بد کارهای بد انجام می های خوب کارهای نيک و انسان انسان

استيون . کند، باور های دينی است های بد میهای خوب را وادار به کار که انسان

  واينبرگ 

قدرت مطلقه ای آه برای ابد حاآم بر اراده جهان است قطعًا ميتوانسته است چيز 

   برتراند راسل .بهتری خلق آند
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آند و يا تشريف حضور  اين چه خدايی است آه در موقع نياز آدمی، يا سكوت می

    ژان پل سارتر .ندارد

را انتخاب کرده، مانند  دن با کسى که به جاى تعقل و خردگرايى، دينبحث و جدل کر

    توماس اديسون .تجويز دارو به بدن يک مرده است

مردم همان دينی را آه دارند ميپذيرند، فيلسوفان هيچ دينی را نميپذيرند و سياستمداران 

   ضرب المثلی در روم باستان .همه اديان را مفيد ميدانند

   بنجامين فرانكلين .ايمان يعنی چشم بستن بر حقايقديدن بوسيله 

دارد، اما از کنار فقر و  روحانى نسبت به برهنگى و رابطه طبيعى دو جنس حساسيت

     وزان ارتسس .فالکت مى گذرد

وجوی حقيقت طبيعت بودند  بگذاريد آنانی که در جست. بگذاريد بنام انسان زندگی کنيم

شناسان و  ستاره. را اعدام نکردند را بياد بياوريمهای مشابه خود  و هرگز انسان

. ی تاريک زندان نساختند ها هرگز زنجير آهنين بهم نبافتند، هرگز حفره دان شيمی

های  فيلسوفان تئوری. شناسان هرگز ابزاری برای شکنجه و آزار ابداع نکردند زمين

آزادانديشان و . ندحقيقی و حقيقت را با سوزاندن همسايگانشان به مردم ارائه نداد

  رابرت اينگرسول  .اند ها زيسته دگرانديشان برجسته فقط برای نيکی مردمان و انسان

   

من هيچوقت جرم ارتداد را نپذيرفته ام چون . من مسلمان نيستم: صريح و روشن بگويم

هيچگاه بعنوان يک انسان بالغ و عاقل در زندگى ام هيچ نوع اعتقاد دينى را برسميت 

کسى نمى تواند نسبت به عقيده اى که هيچوقت نداشته، مرتد .  و اعالم نکرده امنشناخته

بسيارى از مسلمانانى که مورد احترام من هستند، از . شود و بخاطر آن مجازات شود

اين مساله که به محض تولد به اسالم متعلق مى شوند و اگر تصميم گرفتند آن را 

    سلمان رشدى  .د، وحشت خواهند کردبرنگزينند مرگ در انتظارشان خواهد بو

تحقيقات علمی بر اين پايه استوار است که همه اتفاقاتی که می افتند معين شده توسط 

به همين دليل است . قوانين طبيعت هستند و اين در مورد اعمال مردم نيز صادق است

ها را ميتوان که يک محقق علمی به سختی ميتواند تمايل به اين عقيده داشته باشد که اتفاق

با دعا خواندن تحت تاثير قرار داد، مثال با آرزو کردن و تمنا کردن از يک موجود 

   آلبرت انيشتن. ماورای طبيعت بتوان به تغييری دست يافت
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بيليونها و تريليونها انسان نمازخوان و دعا گزار هر روز عاجزانه با تمنا و التماس از 

من اتوموبيل نو مى "، "ا اين کار را برايم بکنخداي: "خدا چيزى را تقاضا مى کنند

اما مشکل اين ". ، آن را به من بده"اين را به من بده"، "شغل بهتر مى خوام"، "خوام

است که اگر خدا به دعاها و عجز و التماس شما جواب نداد چه؟ حتما مى گوئيد 

گاه او دعا خوب مگر مريضيد که به در.... اين طور تشخيص داده . خواست خدا بوده

    جورج کارلين! و التماس مى کنيد و وقت خودتان را تلف مى کنيد؟

را بپذيرم، و من اخالق را منحصرا امرى " بى اخالقى فرد"من نمى توانم فرضيه 

انسانى و متعلق به انسان مى دانم که هيچ نوع قدرت مافوق انسانى در پشت آن وجود 

    آلبرت انشتين   .ندارد

    . است، من بطور قطع باور مى کردمبلعيده را نهنگا مى کرد که يونس اگر انجيل ادع

  ويليام براون

آوريد آه تا بحال  دست می گر همواره مانند گذشته بينديشيد، هميشه همان چيزهايی را بها 

   فاينمنريچار. ايد آسب آرده

   آسکارل مار. حماقت انسان دين را آورد و دين حماقت انسان را جاودانه آرد 

   ولتر  .هراسناکترين چيز برای دين و انسان دينخو، منطق و عقل سليم است

غلبه اخالق بر آنها، از بين خواهند  کليه اديان با شورش عليه اخالق بدنيا مى آيند و با

    جورج برنارد شاو  .رفت

علی ابول .آگاهان بدون دين و دين داران بدون آگاهی: دو دسته انسان در دنيا وجود دارد
   المعری

 .پيامبرانی که مسلح شدند، پيروز شدند، و پيامبرانی که سالح نداشتند از يادها رفتند

   ماکياولی

آلبرت  .کهکشان ها و حماقت بشر، که در اّولی شک دارم. دو چيز بی نهايت است
    اينشتاين

ی توان بالقوه ی ايمان دينی در خفه کردن صدای محاسبه ی عقالنی چنان است که گو

   ريچارد داوآينز .سبقت را همه ی اسباب ديگر افراط گرايی ربوده است
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دهد و اهدافش  توانم خدايی را تصور کنم که مخلوقات خود را پاداش يا کيفر می من نمی

خدايی که بطور خالصه انعکاسی از ضعف . ها شکل گرفته است طبق مقاصد ما انسان

تواند پس از  توانم باور کنم که انسان می من همچنين نمی. هاست و ناتوانی ما انسان

های ناتوان بدليل ترس و جهل  اش زنده بماند، هر چند که روح مرگ، ورای جسم مادی

   آلبرت اينشتاين   .چنين افکاری را با خود حمل کنند

فاتح است و همه را بکشد  اگر کسى يک نفر را بکشد قاتل است، ميليونها را بکشد 

    ژان روستان   .خداست

   گری ادوين .مذهب مغزی که فکر ميکند را ميربايد

  برتراند راسل . جامعه گوسفندی اليق حکومت گرگان است

کردن و نقدکردن، ماهيت و  يعنی شک. شود روشنفکری اساسٌا با شک آغاز می 

های يقين را در  کوشد تا پايه او با بيدارکردن شک می. موضوع روشنفکر واقعی است

ای است  کردن تنها مسئله در واقع برای يک روشنفکر واقعی، شک. ندجامعه استوار ک

   علی ميرفطروس  .که در آن شک نيست

تعابير مذهبى که زن مسلمان را وادار به پوشيدن حجاب در کشورهاى سکوالر مى 

کنند جايى که برابرى قانونى زن و مرد و حقوق زنان برسميت شناخته شده است، 

ى گذارند که فقط خواهان حجاب زنان نيست بلکه مى خواهد ذهنيتى را به نمايش م

مردان، جامعه و زندگى را کال به انقياد درآورد و پرده حجاب را بر چشم بصيرت و 

    ادونيس   .خرد بيندازد

من عليه دين مى نويسم زيرا اگر زنان بخواهند مانند انسان زندگى کنند بايد خارج از 

    تسليمه نسرين.  شريعت زندگى کنندچهارچوب دينى و قانون اسالمى

زن در اسالم . فرد در اسالم، چه راستين و چه غير آن، بى حقوق و بى حرمت است

عقيده آزاد در اسالم معصيت است و . کودک در اسالم در رده احشام است. برده است

سکس، بدون جواز و بدون داغ مذهب بر . موسيقى فساد است. مستوجب عقوبت است

راستش همه . اين دين مرگ و خون و عبوديت است. کبينش، گناه کبيره استکپل مرت

اديان همينند، اما بيشتر اديان را بشريت آزاد انديش و آزاديخواه در طول صدها سال 

چرخ مى زند و نکبت . اين يکى را هرگز نگرفتند و مهار نکردند. در قفس کرده است

    منصور حکمت   .مى آفريند
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نند تو را باورمند به چرنديات بکنند، ميتوانند تو را مجبور به انجام کسانی که ميتوا

   ولتر  .کارهای وحشيانه کنند

دروغگوى درجه يکى از آب در  به همين دليل. من در خانه يک روحانى بزرگ شده ام

    سيبل تورنداک  .آمده ام

رابرت . بزندکليسا هميشه آماده است که ذخائر بهشت را با نقدينگى روى زمين تاخت 
    گرين اينگر سول

دارد، جا برای استدالل و منطق الهی  هر جا که پای استدالل عقلی و علمی لنگ بر می  

به اين معنا که هر جا ادعايی از لحاظ علمی و منطقی قابل اثبات نباشد، . شود باز می

ب دهد و از آنجا که در منطق مذه شخص مدعی ادعای خود را به کالم خدا نسبت می

بردار نيست، از اين طريق قبول آن را برای همه اجباری و  کالم خدا سوآل

   سيامک ستوده .کند وچرا می چون بی

محدوده تمايالت ذاتى مان واقع مى  مذهب، تخيل است و پايه قدرتش در اين است که در

    زيگموند فرويد  .شود

   چارلی چاپلين .با عقل سليم ساده، من به خدا اعتقاد ندارم، به هيچ خدايی

. درگيری مذهب وعلم امری ذاتی است وحاصل جمعشان خيلی نزديک به صفر است

توفيق درعلم اغلب با آنار گذاشتن دگمهای مذهبی حاصل شده است ومواظبت و 

   سام هريس .نگهداری ازدگمهای مذهبی هميشه با آنار گذاشتن علم حاصل شده است

شماِر کسانی که به شيطان و . معجزات باور دارندچهارِم جمعيِت آمريکا، رسمٌا به  سه

اين . کند، عقيده دارند، حيرت انگيز است اينکه خدا در روِز رستاخيز چنين و چنان می

. بينيد آمار را شما در هيچ کشوِر صنعتِی دنيا که دارای تکنولوژِی پيشرفته است نمی

ناِن سالخورده در سيسيل توانيد از مساجِد ايران و يا ز چنين ارقامی را، تنها می

   م چامسکیانو. بينيد ولی در آمريکا، وضعيت همين است که می. آمارگيری کنيد

االهيدانان چه مهارتی دارند که دانشمندان ندارند و به کار پرسش های عميق کيهانی   

   ريچارد داوآينز می آيد؟

 .آنرا ميخواند داردقبول اينکه انجيل وحی شده است تنها بستگی به زودباوری کسی که 

   رابرت گرين اينگرسال
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اسالم علت بنيادى ستم بر زنان مسلمان و عمده ترين مانع . اسالم عميقا ضد زن است

اسالم همواره زنان را از نظر فيزيکى، هوشى و اخالقى . در ارتقاى موقعيت آنان است

   ابن وراق  .موجوداتى فرودست مى بيند

وى مدافع اخالق قلمداد مى کنند اما زبان آنان و گرچه اسالميون خود را يک نير

چگونه يک فرد خردگرا و انسان گرا مى تواند . اعمالشان سراسر نفرت وخشونت است

   تسليمه نسرين  با هر توجيهى آنها را تحمل کند و تولرانس نسبت به آنها نشان بدهد؟

يه يا اميد به پاداش  اگر رفتار آدمی را منحصر به ترس از تنب  نهايت فرومايگی است  

  آلبرت انيشتن .باشد

حرف مزخرف خريدار ندارد، پس تو آه پوزه بند به دهان من ميزنی از درستی انديشه 

   احمد شاملو .من، از نفوذ انديشه من ميترسی

انسانها هرگز به اندازه ای که با مفاهيم دينی توجيه شده باشند، شرارت را به کمال و با 

   بلز پاسکال .لذت انجام نميدهند

   جورج واشنگتن  .جاى مذهب در کليساست نه در دولت

    اسکار وايلد   .علم مرگ اديان را رقم مى زند  

وقتی مروجين مذهبی به سرزمين ما آمدند، در دستشان کتاب مقدس داشتند و ما در دست 

آنها زمين زمينهايمان را داشتيم، پنجاه سال بعد، ما در دستمان کتاب های مقدس داشتيم و 

  جومو کيانتا، اولين رئيس جمهوری کنيا بعد از استقالل .های ما را در دست داشتند

وجدان . نبوده است" خود"وجدان، . در گذشته امر وجدانی، امر ايمانی بوده است 

انسان مدرن است که شهامت دارد . مفهومی جديد است" خود. "بوده است" خودی بی"

   فرمحمد رضا نيك !خودم: بگويد

   فردريک نيچه  .پر طرفدار ترين مواد مخدر در اروپا عبارتند از الکل و ميسيحت

عبدی  .حقوق انسانی از جايی آغاز می شود که احکام االهی به پايان رسيده باشند  
   آالنتری

اينجور چيزها هميشه اتفاق افتاده اند و هنوز هم اتفاق می افتند، چگونه ميتوان اين چيزها 

    پس از ميالد363-361جولين، امپراتور رم  آخر الزمان دانست؟را نشانه 
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تالش برای تفسيِر سکوالر از دين، تابحال دين را سکوالر نساخته بلکه سکوالريزم را 

تعبيری در اين رويکرد، اين دين نيست که در چارچوِب  به. دينی گردانده است

در چارچوِب دين محصور گردد بلکه اين سکوالريزم است که  سکوالريزم محدود می

   يحيی بزرگمهر .خواهد گرديد

خدا نمرده است، او زنده است و روی يک پروژه ای که کمتر جاه طلبانه است کار 

   گرافيتو .ميکند

ای، وقتی واقعْا شهامت خواهی داشت آه  ها را واژگون آرده باشی آاری نكرده اگر بت

    نيچه  .ه باشیپرستی را در درون خويش از ميان برداشت خوی بت

برای آنها ايمان و عقيده .شما يک فرد مذهبی را نمی توانيد با هيچ چيزی متقاعد کنيد

   کارل ساگان .اساسش شواهد نيست بلکه اساسش، جايگاه آن نياز عميق به ايمان است 

اگر فکر ميکنی که منطق روش خوبی برای سنجش درستی باورها نيست، سعی کن اين  

هيچکس تابحال حتی برای اينکار تالش نيز . استفاده از منطق اثبات کنیرا به من بدون 

  برت ليموين  .نکرده است

دين نخبه گرا نيست، نه تنها نيست بلكه نخبگان را دشمن ميدارد، خاصه نخبگان فكری  

صالبت دين نه در تعليمات آن است نه در منفی . حوزه دينی به عوام نظر دارد. را

بلكه در آن است آه ميتواند انرژی منفی خود را به عوام تزريق گرايی زعمای آن، 

  )اقتصاد سياسی دين (محمد رضا نيكفر .آند

وقتی . من تنها به يک خدا کمتر از تو اعتقاد دارم. من باور دارم هردو ما بيخدا هستيم  

که بفهمی چرا تمامی خدايان ديگر را رد کرده ای و فقط يک خدا را قبول کرده ای، 

   استفن روبرتز  .اهی فهميد که من خدای تو را رد ميکنمخو

  فردريش نيچه  .صبر نکردن برای درک اينکه چه چيز صحيح است: تعريف ايمان  

   کارل ساگان. معجون قدرت عظيم و حماقت عظيم، فاجعه يی عظيم است 

ود دنيايی آه انسان ناگزير باشد برای اثبات ناچيزترين حقوق خويش، برابر مرگ سر 

   احمد شاملو  .بخواند، دنيای بسيار زشتی ست، دنيای واونه يی ست با مفاهيم وارونه

بی جهت نيست که اين دو در طول تاريخ دست . ترس پدر و خشونت مادر دين است 

  برتراند راسل .در دست هم پيش رفته اند
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وگران در همچون جاد. از پيشرفت علم هراسانند... در تمام فرقه های دينی، کشيشان  

توماس  .طليعه ی سحر، بشارت دهندگان ريزش عمارت مکرشان را برنمی تابند
  جفرسون

برخی از مردم چنان ديدگاه وسيع و انعطاف پذيری در قبال خدا دارند که ناگزير هر    

خدا "، يا "خدا غايت است"می شنويم که می گويند .  بجويند، او را می يابند جا خدا را

هم مثل بقيه ی واژگان " خدا"البته به ". خدا همان کيهان است" يا ،"سرشت پاک ماست

، پس خدا را در "خدا انرژی است"اگر می خواهيد بگوييد که . می توان هر معنايی داد

  استفان واينبرگ  .يک تکه زغال سنگ هم می يابيد

يد کار رهايش کنيد و بگوي: اگر نمی دانيد که چيزی چگونه کار می کند، نگران نباشيد 

رازهايت را برای ما بياور، چون .  دانشمند عزيز، روی رازهايت کار نکن.…خداست

ما به اين شکاف های . جهل ذی قيمت را با تحقيق خود هدر نده. به دردمان می خورند

  ريچارد داوآينز .شکوهمند که آخرين پناهگاه خداست نياز وافر داريم

  مارک تواين .يدانيم درست نيستايمان يعنی اعتقاد داشتن به چيزی که م  

بلکه ماهيت همه ی اديانی . تعقيب و آزار مردم وجه مشخصه ی يک دين معين نيست 

  تامس پين  .ست که قدرت داشته و دستگاه قانون در دستشان بوده است

. اين طبيعی است. کشيش ها می گويند که آنها به مردم بخشيدن و خيريه را می آموزند 

همه ی گداها می آموزند که مردم بايد به آنها . ل مردم زندگی می کنندچون آنها با پو

  رابرت اينگرسول. پول بدهند

اگر خدا وجود ميداشت، من فکر ميکنم که بعيد است او آنقدر بيهوده و لوس باشد که   

  برترند راسل .از اينکه افرادی در وجود داشتن او شک کنند آزرده شود

  ويليام فلويد .از هر کتاب ديگری ضرر رسانده استکتاب مقدس تاکنون بيشتر   

دروغی که به طور . البته آنچه درباره ی اعتقادات دينی من گفته اند دروغ است

من به خدايی شخص وار اعتقاد ندارم و هرگز منکر اين . سيستماتيک تکرار شده است

   اينآلبرت اينشت. بی اعتقادی ام نمی شوم بلکه آن را آشکارا بيان می کنم

ی  آيا با مشاهده. شود احساس می» ديوارها«، بالفاصله لزوم »در«ی يك   مشاهدهبا  

   احمد شاملو  آنيم؟ را احساس می» در«يك ديوار هم، به همان اندازه لزوم يك 

  گاناکارل س .ادعاهای فوق العاده، مدارک فوق العاده نيز ميخواهند   
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اعتقاد داشته باشند، آن چيز همچنان احمقانه اگر پنجاه مليون نفر به يک چيز احمقانه  

  آناتول فرانس   .است

کالم ما را قبول نکنيد، خودتان آتا بهای پيامبران را را بخوانيد، نوشتارهای روحانيون   

خواهيد فهميد که خدا بدترين شخصيت را دارد، پست ترين شخصيتی که در . را بخوانيد

  جوليوسهلدمن    .هر افسانه ای وجود داشته است

  رالف والدو ِاِمرسان .دين يک دوران، تفريح ادبِی دوران بعدی است   

مسيحيان فعلی تعصب آمتری دارند و اين آمی تعصب مربوط به خود آنها نيست بلكه   

بايستی از نسلها و نژادهای آزاد فكران سپاسگذار شوند آه از زمان رنسانس تا به 

برتراند  .بسياری از عقايد خود شرمنده آرده اندامروز تالش آرده اند و مسيحيان را از 

  راسل

مسيحيان فعلی ميگويند مسيحيت چه دين بانزاآت و عقالنی است و منكر اين ميشوند   

آه اين ماليمت و منطقی بودن منوط به تعليمات انسانهايی است آه خود مورد زجر و 

  برتراند راسل .شكنجه مسيحيان بوده اند

اروپيدس  م به او اعتقاد داشته باشند چرا منطق را اختراع کرد؟اگر خدا ميخواست مرد
   قبل از ميالد484

اين سخنن بيشتر شامل حال . من از اين جهان نيستم: نقل است آه عيسی مسيح گفته   

روشنگران منتقد دين معموًال توجه شان . روشنگران منتقد دين ميشود تا خود مردان دين

ولی چيزی آه در دنيای . ای دينی و مناسك دينی استبه محتوی متون مقدس و باوره

مردان دين به اين دنيا تعلق دارند و . واقعی اهميتی ندارد محتوای اين گونه چيزهاست

  محمد رضا نيكفر .ميدانند آه عقل انسانها به چشمشان است، ايمانشان نيز

ورده است که هيچ فلسفه ای، هيچ دينی، هرگز پيامی به اين نيکويی برای جهان نيا  

  آنی وود بيسانت .بيخدايی آورده است

اسالم هرگز دينی سکوالر نبوده درست به همان دليل که دنيای انسانی را با انبوهی   

  يحيی بزرگمهر .های دينی، در کاِم خود فرو برده است از احکام و بايست

 متاثرکننده انگيز است و اما زندگی، نظری آنی و زودگذر از عجايِب اين جهاِن شگفت  

کارل   .دهند هايی از توهماِت روحانی از دستش می بينيم بسياری با خواب است که می
  ساگان
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داگالس  .آيا برای اينکه ببينيم باغ زيباست بايد باور کنيم که پريانی هم ته باغ هستند   
  آدامز

از سوی ديگر مسائل مطرح شده در انجيل بسيار با مسائل امروز ما مرتبط هستند،    

  کورتيس مک دوگال . روز برای جای پارک ميگشت40بعنوان مثال نوح به مدت 

دنيای خوب نيازمند به علم، مهربانی و شجاعت بوده و نيازی به حسرت گذشته نداشته، 

ستعداد مردم آه با تبليغات جمعی نادان در و همچنين نيازی به زنجير آشيدن هوش و ا

  برتراند راسل .دنيا محتاج به اميد به آينده است. گذشته دور انجام ميشده ندارد

تواند آرزو کند که مسيحيت حقيقت داشته  توانم بفهمم چگونه انسان می من بسختی می  

 مسيح عقيده کند بگويد که مردمی که به چون متنِ  انجيل صاف و ساده سعی می. باشد

، تا ابد )ی دوستانِ  خوبم ميشود که اين شاملِ  پدرم، برادرانم و تقريبًا همه(ندارند 

  چارلز داروين . زده است اين يک دکترينِ  لعنت. مجازات خواهند شد

و مثلث چينى و مافياى ايتاليا و آمريکا، " اسکوبارها"کارتل مواد مخدر مدى ئين    

  منصور حکمت  . يافته نمى شوندانگشت کوچک اديان سازمان

اسالم . خودفريبى است وانمود کردن اينکه اسالم دين صلح و دوست داشتن است، يک 

يا به اين : غضب بوده است که معنى اش تسليم شدن به خداست، همواره دين خشونت و

 .فناتيسم و خشونت در ذات اسالم است تروريسم،. دين بپيوند يا مرگ در انتظار توست

   وى براونر 

   تامس جفرسون .استادی االهيات نبايد جايگاهی در نهادهای ما داشته باشد  

منطق ستيزی درها را به روی هر پديده ای می گشايد، خصوصًا بدترين فرم های   

  نوام چامسكی .اقتدارگرايی

قسمتهايی از آن را که می فهمم . قسمتهايی از انجيل را که نمی فهمم ناراحتم نمی کنند  

     مارک تواين   .عذابم می دهند

  آرش بيخدا .قرآن است بهترين کتابی که تابحال عليه اسالم نوشته شده است خود  

امروزه اگر آسی بطالن افسانه های مذهبی را ثابت آمايد چندان آار مهمی نكرده   

  صادق هدايت .است زيرا از روی علوم خود به خود باطل ميشود
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ز از ديدگاه دينشان بهره مند شويد هيچوقت نميخواهند از آسانی آه ميخواهند شما ا   

  ديو بری .ديدگاه شما بهره مند شودند

 .ندارد بغرنج های فلسفه به نيازی .ندارد تقليد مرجع به نيازی :است من ساده دين اين  

 دااليی الما .مهربانی آن مرجع و است من عقل من دين

   جاناتان سويفت. نوع ايجاد مى کنددين در انسان نه عالقه بلکه تنفر به هم  

منظور از جدايى کليسا و دولت، جلوگيرى از جدالها و جنايات پايان ناپذيرى است که   

   جيمز مديسون. خاک اروپا را براى قرنها در خون خيسانده است

من عجب از مردمان دنيا دارم که در هر مسئله به کمال فطانت و نهايت عقل و دقت   

بکار می برند و موشکافی می کنند، جز در مسئله ی دين که نه تنها کوشش خويش را 

پا بر روی عقل خود می گذارند، بلکه سفيه و ديوانه می شوند و چيز هايی باور می 

نمايند که هيچ طفل نادانی باور نمی کند و حرف هايی می زنند که ابدًا هيچ سفيه ديوانه 

   ولتر. يی نمی زند

انسان صد بار شنيده آسان تر است از حقيقتی آه انسان حتی باور آردن دروغی آه   

  ناشناس .يكدفعه هم آنرا نشنيده است

  جيمز فيبلمن .خرافه، مذهبيست که ديگر طرفدار ندارد  

وقتی خدا . زيبايی ديوانگی مذهبی اين هست که قدرت پاسخ گويی به همه چيز را دارد  

در اين دنيای فانی مورد قبول قرار يا شيطان بعنوان علت العلل و دليل همه چيز 

ميگيرد، ديگر هيچ چيز به شانس وابسته نخواهد بود و در آن حال منطق را ميتوان با 

  استفن کينگ .شادی از پنجره بيرون انداخت

 را  اکثريت مطلق مردمان فرهيخته به دين مسيحيت بی اعتقاد اند، اما اين بی اعتقادی   

. چرا که نگران اند که درآمدشان را از دست ندهنددر مالء عام مخفی می کنند، 

  برتراند راسل

طرفداران خلقت بگونه ای صحبت ميکنند که گويا يک تئوری چيزی است که شما بعد 

  ايزاک آسيموف .از اينکه تمام شب را مشروب خورده ايد در خواب ميبينيد

لهايشان نه بر اساس امروزه نظريه تكامل بوسيله همه پذيرفته شده جز آسانی آه استدال

  جيمز واتسون .خرد بلكه بر اساس دآترين چسبيدن به دين است
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هرچقدر ميوه های دانش بيشتر در اختيار انسان قرار گيرد، همانقدر باورهای مذهبی   

  زيگموند فرويد .از بين خواهد رفت

قين ميكند تنها فقط فريب و دروغ است آه از اتباع خود ايمان مطلق ميطلبد و به آنها تل  

  احمد شاملو .آه اگر شك آوريد رويتان سياه ميشود

کم و : در پانزده قرنى که دستگاه قانونى دين بر سر کار بوده چه ثمره اى داشته است  

بيش در همه جا تکبر و تفرعن دستگاه روحانيت، جهل و بردگى و کوردلى انسانها، و 

   مديسونجيمز  .خرافات و انتقامجويى و تعقيب و آزار مردم

مشاهده ی آنچه که دين می خوانند، هر دين سازمان يافته، در هندوستان و جاهای 

من مکررًا آن را نکوهش کرده ام و آرزو کرده . ديگر، مرا سرشار از وحشت می کند

تقريبًا هميشه اين اديان حامی عقايد و . ام که کاش می شد اين منظره را کامًال پاک کرد

 حفظ سروری گروه های   ، تعصب و حمق، خرافات، استثمار وواکنش های کورکورانه

  نهروجواهر لعل  .بهره کش اند

هيچ انسانی تابحال باور نداشته است که انجيل آنچه او ميگويد را گفته است، او هميشه   

  جورج برنارد شاو .معتقد بوده است انجيل آنچه او بدان معتقد است را گفته است

يح در واقع پوششى براى پرت بودن و بى پايه بون ايده آسمانى و الهى بودن مس  

   جان آدامز   .مسيحيت است

خطر ايمان دينی اين است که آدميان عادی را وا می دارد که ميوه های جنون را   

  سام هريس .بچينند و آنها را مقدس تلقی کنند

 محمد واقعيت اين است که جنايات مرتکب شده عليه کودکان تحت نام خدا، مسيح و  

   کنت النينگ. بيشتر از جناياتى بوده که تحت نام تحت نام شيطان انجام شده اند

گاليلئو  .مسلما کفر ناميدن چيزهايی که اثبات شده است به روح انسان صدمه ميزند  

  گاليله

از يک متن دوران بربريت برنز، به نام عهد عتيق، سه دين غيرانسانی نشأت گرفته   

 کلمه   به معنای دقيق.  اينها اديانی آسمانی هستند-يت و اسالم يهوديت، مسيح–اند 

 2000 که طی بيش از – خدايشان يک پدر قادر متعال است –اديانی هستند پدرساالر

 به زنان    او و نمايندگان مذکر زمينی اش در کشورهای مبتال به اين اديان آسمانی  سال

  گور ويدال .نفرت روا داشته اند
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   مارکس ترينيوس وارو   .ين براى فريب توده ها ضرورى استاستفاده از د   

  رنه دکارت .به همه چيز شک کنيد، غير از به شک 

   

 .وقتی که مردم بيشتر آگاه ميشوند، کمتر به روحانی و بيشتر به معلم توجه ميکنند

  رابرت گرين اينگرسال

سانی است آه به چنانچه اآنون آليسا به بدی حكومت شوروی نيست، اين امر مديون آ 

  برتراند راسل .آليسا حمله آرده اند

زندگی ما بايد آنقدر با عشق و احساس عجين باشد و عميق، که خود را با اين باورها  

   کارل ساگان. که هيچ مدرکی بر وجود آن ها نيست فريب ندهيم

م که فکر می کني. شايد بتواند بگويد که ما با اين چيزها فقط خودمان را می فريبيم  

نمی دانم به کسی که . زندگی مان بامعناست، درحالی که در واقع پوچ و بيهوده است

اصرار دارد که زندگی من بی معناست، درحالی که خودم آن را سرشار از معنا می 

  پارسونز.آيت ام .يابم، چه می توان گفت

و دقتی ميخواندند اگر آنها را با همان ديد . آتابهای دينی را نمی خوانند، تالوت ميكنند  

آه آتابهای راهنمای راه اندازی چرخ گوشت يا دستگاه دی وی دی را، اينقدر پر 

  محمد رضا نيكفر .فروش نبودند

با جسارت وجود خدا را به پرسش بگير؛ چرا که اگر خدايی باشد، بايد خرد را بيش    

  توماس جفرسون .از ترس کورکورانه ارج نهد

   ولتر  .ندارند که ارشادشان کند عالم ربانى: بر انسان دارندحيوانات اين امتياز را   

   برتراند راسل   !بايد از خدا پرسيد چرا داليل وجودش را اينقدر ضعيف آفريده است   

يک فيلسوف تابحال هرگز يک روحانی را نکشته است، در حاليکه روحانيون فالسفه    

  دنيس ديدرو .زيادی را کشته اند

   

   ولتر  .فضائل است  بشر يکى هم اين است که بکارت جزواز خرافات فکرى



www.secularismforiran.com 

و سپس، هر وقت آسی ... چيزی نگفتن: روش واقعی فلسفه واقعًا ميباسست اين باشد  

ديگر در آن آوشيد تا چيزی متافيزيكی بگويد، بر او ثابت آردن اين آه برای بعضی از 

   ويتگنشتاينلودويگ .عالمات موجود در جمله خود معنايی قائل نشده است

من معتقدم تاريخ، هرگز نمونه ای از مردمی را که تحت تسلط روحانيون هستند نشان   

  .نميدهد که توانسته باشند يک دولت آزاد و متمدن را تشکيل بدهند

 توماس جفرسونکسی که از حقيقت آگاهی ندارد نادان، و آنکه از حقيقت آگاه است،   

  برتولت برشت .ک جنايتکار استولی دانائی خود را انکار ميکند ي

سرماخوردگی هم ميان همه ی آدميان شايع است، اما نمی گوييم که سودی برايمان   

  َدن ِدِنت   .دارد

اسبهای شاخدار صورتی نامرئی، از قدرت فوق العاده ماوراء طبيعی برخوردار    

مامی مذهب ها، مانند ت. ما اينرا ميدانيم زيرا آنها هم صورتی هستند هم نامرئی. هستند

ما ايمان داريم که . ايمان به اسب شاخدار صورتی هم بر ايمان مبتنی است هم بر منطق

استيو  .آنها صورتی هستند و ما ميدانيم که آنها نامرئی هستند، چون نميتوانيم ببينيمشان
  الی

  رابرت هينلين .يزدان شناسی يک انسان، خنده از ته دل برای انسانی ديگر است  

وشه دنيا، هر رژيم حاآمی چيزی را ممنوع االنتشار به قلم داده من به خودم حق هر گ  

 .ميدهم آه فكر آنم در آار آن رژيم آلكی هست و ميخواهد چيزی را از من پنهان آند

  احمد شاملو

  ناپلئون بناپارت .دين بهترين وسيله برای ساکت نگه داشتن عوام است  

  جان آدامز .، اگر دينی در آن نبوداين جهان بهترين جهان ممکن می شد  

  جيمز دان .مشکل خداساالری اين است که همه ميخواهند خدا باشند   

تاريخ و حوادث آنونی نشان ميدهد آه انسانها اغراق ميكنند، اشتباه تفسير ميكنند و يا    

همچنين دروغگويی دينداران هم زياد ديده . حوادثی غير واقعی را به ياد می آوردند

بيشتر مومنان اين حقيقت را زمانی ميفهمند آه ادعاهای ديگر اديان را .  استشده

  َدن براآر  .بررسی ميكنند
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 354-428(گزنوفن .اگر شيرها خدا داشتند، ويژگی های اين خدايان شبيه به شير بود   
  )قبل از ميالد

واند و هم يك اومانيست يا اتئيست نميتواند بگويد آه به جهنم برويد ولی دين هم ميت  

  ناشناس .ميبرد

. وانگهی گويا چالِش پيِش روی روشنفکری الئيک، درست پيامِد روشنفکری باشد  

ی مصلحت يا از دست نرفتِن آرامِش مردمان، با ديِن  روشنفکر حق ندارد به بهانه

  يحيی بزگمهر .ی خويش همراهی کند جامعه

 فقط روزهای تعطيل اش دين اساسًا معصيت است،: همه ی دين ها مثل هم هستند   

  کتی َلدَمن، کمدين   .فرق می کند

 .دانش و تاريخ از يکسو و مذهب از سوی ديگر دشمنان سوگند خورده يکديگرند 

  ناپلئون بناپارت

  اسکار وايلد .در مورد دين، حقيقت صرفًا باوری است که ماندگار شده است  

ای توليد مثل هم اين نظريه را اگر بخواهيم خلقت را به جای تكامل تدريس آنيم، به ج  

 جوديس هايس .تدريس ميكنيم آه لك لك ها بچه را می آورند

خارج شدن طبيعت از قوانين خود احتمال بيشتری دارد يا دروغ گفتن يك انسان؟   

هيچوقت نديده ايم آه طبيعت بر خالف قوانين خودش عمل آند اما ميدانيم آه در هر 

اين حقيقت نشان ميدهد آه معجزات دروغی بيش . دلحظه مليونها دروغ گفته ميشو

  توماس پين . نيستند

روح نمی تواند جدای از جسم زنده بماند، زيرا بايد بدانيم که روح نيز بخشی از جسم  

   قبل از ميالد350اپيکوروس  .است

به او يك مذهب بدهيد، تا دم . يك ماهی به انسانی بدهيد و او را يك روز سير آنيد  

  ناشناس !سنگی خواهد آشيد و برای يك ماهی دعا خواهد آردمرگ گر

هيچ مدرآی در مورد معجزه ها وجود ندارد مگر مدارآی آه دروغ بودن آنها را ثابت   

ديويد . معجزه در اينجاست آه عده ای سعی ميكنند اين دروغها را اثبات آند. ميكند
  هيوم 
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آيا باز هم خواهد افتاد؟ اگر هزار اگر ده مسيحی معتقد دعا آنند آه سكه ای نيفتد   

  مارك توماس مسلماِن معتقد دعا آنند چطور؟ ملياردها انسان مذهبی چطور؟ 

 موجودات   که برای من نمی توانم موجودی را خير بدانم که به همان معنايی از خير  

  جان استوارت ميل .ديگر مراد می کنيم خير نباشند

اضيدان مشهور، پرسيد که چگونه توانسته بدون هنگامی که ناپلئون از الپالس، ري  

آقا، من به اين فرضيه نيازی : "ذکری از خدا کتابش را بنويسد، الپالس جواب داد

   ."ندارم

آدمهای ضد علم شامل بنيادگرايان، خلقتگرايان، آولتيستها و مردمان مذهبی هستند آه 

متاسفانه ميخواهند شمار را هم اشكالی ندارد ولی . از روی بيچارگی نياز به ايمان دارند

  لئون لدرمن .مجبور به اين ايمان آنند

من به کسانی که خوب ميدانند خدا از آنها ميخواهد که چکار کنند اعتماد ندارم، زيرا    

  سوزان انتونی. فهميده ام که آنها هميشه اميال خود را با اميال خدا يکی ميدانند

طان پرستان افرادی هستند که توسط شبکه های امروزه، در االهيات سياسی اسالم، شي

شيطان با . مرموز داخلی و خارجی، تبليغات شان را به نام دموکراسی انجام می دهند

  عبدی آالنتری .، روح شما را تسخير می کند»به اسم دموکراسی«همين نام، 

بپذيريد؟ نباشيد بايد کداميک از اين خزعبالت را " آته ايست بنيادگرا"برای اينکه يک   

کاری به صدها ميليون انسانی که عميقا توسط اديان "  ميانه رو آته ايست"آيا بايد يک 

در طول تاريخ صدمه و آزار ديده اند نداشته باشد؟ آيا او بايد از آنتی پاتی و خصومت 

سنی ها نسبت به شيعه ها و مسيحی ها نسبت به يهوديان و مسلمانان به هندوها و همه 

  گريلينگ. سی. ای به بی دينان خوشش بيايد؟آنها نسبت 

. اسالم مانند مسيحيت و يهوديت و هندوئيسم يا هر دين ديگری درباره صلح نيست  

هر دينی درباره اعتقاد مطلق به خود و حق الهی خود مبنی بر . درباره جنگ هم نيست

   پرويز هودبوی .تحميل روايت خود از حقيقت بر سايرين است

اند هر آاری را انجام دهد پس ميتواند سنگی بسازد آه خودش نتواند بلند اگر خدا ميتو  

خدا وجود . سپس آاری هست آه خدا نميتواند انجام دهد، نميتواند سنگ را بلند آند. آند

  قبل از ميالد55 الی 96 - شاعر رومی-لكرتيوس .ندارد
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اغ خدايان ترس، احساس گناه، و وجدان ناراحت بندگان، عطرهايی معطر برای دم

آزادی باعث ميشود که انسان به شکار خدايان برود و آنها را از ...قدرت طلب هستند

   ژان پل سارتر  . تخت عاج خود پايين بکشد و خلع يد کند

خدا و ميهن تيم شکست ناپذيری را تشکيل می دهند که همه ی رکورد های سرکوب و   

  لوئيس بونوئل .خونريزی را می شکند

 . مذهب بر جهان حكمفرمايی آرده را به عنوان عصر تاريكی ميشناسندهر زمانی آه

  راس هورمنس گرين 

شايد هدف از زندگی ما در اين دنيا اين نباشد که خدا را بپرستيم، بلکه اين باشد که او   

  آرتور سی کالرک  .را خلق کنيم

 .ه بيرحمی بكندخالصه، او بايد خودش را مانند خدای ظالمی آه به او اعتقاد دارد آماد

  برتراند راسل

دين ايده های خاصی در بطن خود دارد که مقدسات، يا محرمات يا مانند آن ناميده می   

 و معنای مقدس و محرم بودن شان اين است که شما نبايد يک کلمه حرف بد در  .شوند 

داگالس  .ايدچرا نبايد؟ چون که نب. مبادا چنين کنيد. مورد اين ايده ها يا انگاره ها بزنيد
  آدامز

من در طول حياتم با کشيش يسوعی صحبت . نامه روز دهم ژوئن تو را دريافت کردم   

نکرده ام ، من از اين گستاخی متحيرم که اينچنين در باره من دروغ می گويد از نظر 

در جواب يک  -انشتين.  بوده ام کشيش يسوعی من آتئيستم ، البته، که هستم و هميشه
   از آتئيسم شده استاو کشيش يسوعی سبب برگشت  يکشايعه که

  ولتر .نخستين روحانی يک شياد بود، که به يک ساده لوح رسيد  

اروپيدس  .کسی که برای اولين بار ايده خداوند را مطرح کرد، انسان هوشمندی بود  

   قبل از ميالد484

  جرج برنارد شاو .آليه حقاقيق بزرگ جهان در ابتدا آفر محسوب ميشدند  

   استاندال  .اند اديان بر مبناى ترس اکثريت و زرنگى اقليت بنيان شده

نه، : اگر من چيزی درباره خدا و گناه ندانم آيا بازهم به جهنم ميروم؟ آشيش: اسكيمو 

  آنی ديالرد پس چرا می خواهی اين ها را به من بگويی؟: اسكيمو. اگر ندانی نمی روی



www.secularismforiran.com 

 نور می فشاند؛ و کاهنی است که فرو می   ، کهمعلم: در هر دهکده ای مشعلی است  

 ويکتور هوگو .ُکشد

مسلمان و عمده ترين مانع در  اسالم علت بنيادى ستم بر زنان. اسالم عميقا ضد زن است

نظر فيزيکى، هوشى و اخالقى  اسالم همواره زنان را از. ارتقاى موقعيت آنان است

   ابن وراق  . موجوداتى فرودست مى بيند

 سال 13تنها .  سال است که منسوخ شده1400قريب " اسالم دين صلح است "اصطالح

  پاتريك سوآديو .اول، اسالم فقط دين صلح بود

يکى از روياهاى مورد عالقه من اين است که يکشنبه هفته آينده حتى يک زن هم در   

اگر ما زنان صاف و ساده از رفتن به . هيچيک از کشورهاى جهان به کليسا نرود

 . دهايى که مرکز ستمگرى هستند خوددارى کنيم، کار آنها مى تواند متوقف بشودنها

   سونيا جانسون

   گراهام گرين  .کفر لغت ديگرى است براى آزادى انديشه 

بياورى، بهتر است برنامه هواشناسى  قبل از اينکه براى آمدن باران به درگاه خدا نماز

   مارک تواين  . کنىنگاهرا 

به هرچه آه سعادت و ; به امور اين جهان می پردازد; ين انسانيت استسكوالريسم د 

 و می آوشد ما را از خشونت و ...رفاه اين جهانی را به ارمغان آورد، عالقه مند است

  رابرت گرين اينگرسون .زشتی،جهل، فقر و مرض نجات دهد

ونالد د .فكر ميكنم بهترين راه برای اتئيست شدن خواندن آتاب های مقدس است  

  مورگان

   مارک تواين   .تنها عذر موجه خدا اين است که وجود نداشته باشد 

   

   

   

 


