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  سخني چند با خواننده

اثر برتراند راسل نويسنده فقيد انگليسي شامل يك سلسله افكار فلسفي  چرا من مسيحي نيستمكتاب 

در لب نظريـات ايـن نويسـنده را كـه     او ما ضمن اينكه نمي توانيم غ. خاص و نظريات شخصي نويسنده است

بحث هاي فلسفي پيش كشيده تأييد نماييم فقط از لحاظ انتشار يك اثر فلسفي با حفظ امانت ترجمـه آنـرا   

تقديم خوانندگان مي كنيم زيرا معتقديم كه ابراز هرگونه نظر فلسفي ممكن است مربوط به وضع خاص هـر  

  .محيط باشد

  

  

  

  نشر الكترونيكي دربارهنكاتي 

  . انتشار يافته استبا هدف آزادي انديشه به صورت رايگان  نسخه از كتاباين  .1

كه  گرديدهبراي شناخت بيشتر شخصيت ها توضيحات بيشتري نسبت به نسخه چاپي افزوده  .2

  .بهره گرفتيمويكيپديا فارسي و انگليسي بريتانيكا، براي تهيه آنها از سايت 

 .دست نخورده ماندهدر حروفچيني امالي بعضي از لغات تغيير كرده ولي اصل مطلب  .3

  

  .با اميد شادكامي براي شما خواننده گرامي
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 مقدمه مؤلف

در تمام دوران زندگيش نويسنده اي ارزنده بـود، و بهتـرين نوشـته جـاتش بـه صـورت        برتراند راسل

اين مطلب به خصـوص حقيقـت دارد كـه كسـاني كـه      . مقاالتي كوتاه در نشريات متعدد منعكس شده است

در اين كتاب من همـان  . آشنايي كمتري با مكتب اصالت عقل دارند كمتر با مقاالت مذهبي او آشنا شده اند

كـه هنـوز از    اخـالق جنسـي مـا   و  آزادي و دانشكده هاكه بعضي از نوشته هاي راسل را از جمله طور 

مباحث بسيار جالب تلقي مي شود جمع آوري نموده ام به همان ترتيب تعدادي از مقاالت مذهبي او را گرد 

  .آورده ام

نطق و فرضيه دانش بعضي موضوعات خالص و انتزاعي مانند م ههر چند به مناسبت سهمي كه در ارائ

داشته بسيار محترم شمرده شده، ليكن گمان مناسب آنست كه راسـل سـاليان متمـادي بـه خـاطر بـدعت       

او هرگـز تنهـا يـك    . گذاري عظيمي كه در اخالق و مذهب بنيان نهاده همچنين  قابـل احتـرام بـوده اسـت    

 –ا داده اسـت سـروكار داشـته    وي پيوسته عميقاً با مسائل اساسي كه مـذهب جـواب آنهـا ر   . فيلسوف نبوده

او در زمينه برخوردش با اين مسـائل داراي همـان   . مقام بشر در جهان و طبيعت زندگي سالم همسائلي دربار

نفوذ، ادراك و فصاحت بوده و خويشتن را در همان نثري متجلي كرده كه ساير مقاالتش بدان مشهور گشته 

ب مذكور در اين كتاب مؤثرترين و در عين حـال زيبـاترين   اين خصوصيات موجب شده كه احتماالً مطال. اند

  .تاكنون ارائه شده ولترو  1هيوممطالبي باشد كه در زمينه مقام آزادي فكر از زمان 

. كتابي كه برتراند راسل در زمينه مذهب منتشر كند در هر زمان ارزنده ترين نشريه محسوب مي شود

در حال حاضر وقتي كه، شاهد مبارزه احياء مذهبي كه با تمام وسوسه هاي فنون جديد تبليغاتي بـه حيـات   

وجيه كنـد بـه خصـوص    خود ادامه مي دهد مي باشيم، به نظر مي رسد بيانيه اي كه موقعيت بي دينان را ت

از هر زاويه اي، و در هر سطحي، باال، و متوسط، سالهاي متمادي بـا تبليغـات مـذهبي بمبـاران     . جالب باشد

  .شده ايم

با سرمقاله هايش ما را مطمئن نموده كه به اسـتثناي كسـاني كـه عقايـد مـادي دارنـد و        اليفمجله 

ن تكامـل تـدريجي و عقيـده مسـيحيت خاتمـه      كساني كه معتقد به اصول مي باشند سالهاست كه جنگ بي

اين تصور را كه دنيا، يا زندگي، يا بشر صرفاً از طريق شـانس مـي توانـد    ... پذيرفته، و لذا علم به خودي خود

، كه يكي از مدافعين سرسخت مسيحيت است، مي گويد كـه مـا   توين بيكامل شود تأييد نمي نمايد استاد 

تـرمن  . را در جايي كه مذهب و روحانيتي وجـود نـدارد مالحظـه كنـيم     نمي توانيم مبارزه طلبي كمونيست

                                                           

1. David Hume ،)7 بود گرايي ترين فيلسوف مكتب تجربه و مهم اسكاتلندي از فيلسوفان )1776 اوت 25 - 1711 مه.  
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و ساير استادان معالج ناخوشي هاي دماغي ناشي از مذهب در ستون روزنامـه   مان سيكتر شين، وينست پيل

هايي كه ميليونها خواننده دارد در پر فروش ترين كتابهـا در سـخنراني هـاي هفتگـي راديـو و برنامـه هـاي        

سياستمداران تمام احزاب، بسياري از كساني كه . ه ستايش از وفاداري به ديانت همت گماشته اندتلويزيوني ب

دين داري خاطره اي نداشتند قبل از اينكه به منظور بدست آوردن مقاالت عمومي فعاليـت و   هاصالً در زمين

ز كليسا معروفيتي دارند و در تبعيت ا نرقابتي را شروع كنند اقداماتي مي كردند تا يقين حاصل شود كه آنا

در بهتـرين  . هرگز فراموش نمي كردند كه بايستي در سخنراني هاي عالمانه خود نام خدا را بر زبـان بياورنـد  

  .كالج ها به سختي و اشكال جنبه منفي اين مسئله در خارج از كالس مورد بحث واقع مي شد

وزه بيشتر مورد درخواست واقع شده زيـرا  كتابي مثل اين كتاب با عدم توافق ثابتش از نظر شرعي امر

در امريكا همان طور كه در قانون اساسي هم پيش بيني . متجاوز مذهبي به ميزان وسيعي محدود نمي باشد

شده مشكل تفكيك دولت و مذهب حل شده، كما اينكه كوشش هاي به اشكال گوناگون كه بسياري از آنهـا  

كوشش هاي مزبـور بسـيار زيـاد بـوده كـه از      . به عمل آمده استنيز موفقيت آميز بوده اند در اين خصوص 

حوصله اين مقدمه خارجند، ليكن احتماالً دو يا سه تصوير از اين كوشش ها به خوبي نشان دهنده اين روش 

مزاحمي كه چنانچه بدون كنترل باقي مي ماند موجب مي شد كساني كه مخالف سنت هاي مـذهبي بودنـد   

مثالً، چند ماه قبل يكي از كميته هاي مجلس نمايندگان در يكـي  . ار گيرند مي باشددر طبقه دوم جامعه قر

يكي از بهترين خصوصيات اصلي خدمات » وفاداري به خدا«از تصميمات متخذه اين پيشنهاد را گنجانيد كه 

اد بـه  قواي مقننه رسماً ادعا نمودند كه خدمات دولتي هر كس در هر مقـام بايسـتي بـا اعتقـ     –دولتي است 

اين تصميم هنوز به صورت قانون در نيامده ليكن چنانچـه مخالفـت شـديدي بـا آن     . خداوند مشخص گردد

با اتكا به «اصل ديگر كه يكي از اندرزهاي ملي كشور امريكا محسوب مي شود جمله . نشود قانوني خواهد شد

  .اين سرزمين است مي باشد كه به تصويب هر دو مجلس رسيده و هم اكنون قانون» عنايات الهي

استاد دانشگاه نيويورك كه يكي از منتقدين رك گوي اين نوع جنبش هاسـت   جرج آكستلپروفسور 

به مصوبات مذكور اشاره كرده و در يكي از كميته هاي سنا مي گويد فرسايش عظيمـي در جـدايي دولـت و    

  .كليسا حاصل گشته است

كوشش براي ترويج آن از طرف قواي مقننه بـه   جايي كه قانون اساسي تزريق مذهب را منع مي كند،

بنابراين در شهر نيويورك نمونه خيره كننده اي به خصوص در ايـن زمينـه   . هيچ وجه محدود نگرديده است

بيانيه راهنماي مديران و دبيران را كه بي  1955وجود دارد كه هيئت نظام انجمن فرهنگي اين شهر در سال 

تهيـه نمـوده، و ايـن حقيقـت سـاده را      » بكوشند امي در ترويج ايمان به خدمدارس عمو«پرده اشعار داشته 

تشخيص داده كه ملت ما يك ملت مذهبي است، و به عالوه مدارس عمومي خداوند را به عنوان منبع غـايي  

چنانچه اين بيانيه به اشكال اقتباس و مورد قبول واقع مي شد دوره هاي . قانون طبيعت و اخالق شناخته اند
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حتـي تحصـيل مطالـب غيرروحـاني     . صيلي مدارس شهر نيويورك از دخالت در امور الهي آزاد مي شـدند تح

بيانيه اعالم داشت كـه علمـا و رياضـي    . مانند علوم و رياضي مي بايستي با آهنگ قوي مذهبي ياد داده شود

سعت و بزرگي ملكوت، تصورشان از و. دانان جهان را جهاني منطقي، منظم، و قابل پيشگويي تصور مي نمايند

سر فعل و انفعاالت شيميايي، ساختمان رياضي جهان، يا عقيده بر اليتناهي بودن دنيا چيزي جـز راهنمـايي   

هر كس فقط مي توانـد بگويـد وقتـي كـه بـه      . به فروتن بودن در مقابل اعمال و قدرت الهي نمي تواند باشد

  .ملكوت فكر مي كنم، دست خدا را در آن مي بينيم

در زمينـه هنـر صـنايع    . از نظـر دور نبـوده اسـت   » هنر صنايع«راين يك موضوع بي ضرري مانند بناب

مالحظات عجايب تركيب فلزات، دانه ها و زيبايي چوبهـا،  «فيلسوفان انجمن مديران چنين ادعا كرده اند كه 

امه و نظم برق و خصوصيت موادي كه به صورت گوناگون مصرف مي شوند موجب مي گردد كه در اطراف برن

اين ادعا چنان با خشم و غصب و » جهان طبيعي و كار عجيب قدرت عالي مافوق قدرت ها به تفكر بپردازيم،

فوران عده اي از كساني كه معتقد به آزادي مذاهب بودند قرار گرفت كه اقتباس آن از طرف انجمن فرهنگي 

حتـي ايـن   . هاي قابل اعتراضي اقتباس شـد و در نتيجه ترجمه اصالح شده آن توأم با راه . غيرممكن گرديد

ترجمه اصالح شده به قدر كفايت زيان مذهبي براي مجاب كردن مخالفين شرع داشت، و اميد مـي رود كـه   

  .قانونيت آن در دادگاه مورد گفتگو واقع گردد

بـه  . مخالفت هاي خيره كننده معدودي، نسبت به اغلب از تعديات تدريجي منافع كليسايي شده است

ظر مي رسد يكي از علل آن اين عقيده دامنه دار باشد كه امروزه مذهب ماليم و خـالي از تعصـب شـناخته    ن

خطر گمراه كننده اي وجود دارد، در حالي كه بسـياري از  . شده و لذا آزار و جفا مربوط به گذشته بوده است

ن خود را بـي اعتنـا نشـان مـي     رهبران ديني بدون ترديد دوستان اصيل آزادي بوده و نسبت به عقايد ديگرا

متأسفانه عـده بـي شـمار ديگـر     . دهند به عالوه به طور ثابت معتقد به انفكاك بين دولت و كليسا مي باشند

  .هستند كه چنانچه بتوانند هنوز آزار مي رسانند و همچنين هر وقت بتوانند در اين مورد كوتاهي نمي كنند

در آنجا كليساهاي نيرومندي وجود دارد و تعليمات ديني . تدر بريتانياي كبير موقعيت غير از اين اس

معذالك، خلق و خوي مردم مملكت طوري است كه نسـبت  . در تمام مدارس دولتي قانوناً تضمين شده است

در . به عقايد ديگران بي اعتنا هستند و در زندگي عمومي كسي بيم نـدارد كـه عنـوان كنـد المـذهب اسـت      

ر مذهبي امري عادي و متداول است و دسته جات مذهبي متعصب تالش مي كنند انگليس تبليغات به نفع ه

فـي المثـل، اخيـراً بـه بنگـاه سـخن       . كه مانع اشاعه اين نوع افكاري كه موجب ترويج بي ديني است بشوند

توصيه شد كه وقتي براي ترويج عقايد كساني كه معتقد به اصالت عقل هستند ) سي. بي. بي(پراكني بريتانيا 

بنگاه مذكور اين پيشنهاد را رسماً پذيرفت ولي عمالً براي اجراي آن قـدمي  . در برنامه هاي خود منظور دارد

يكي از كوشش هاي معدودي بـود كـه   » اخالق بدون مذهب«در خصوص  مارگارت نايتسخنراني . برنداشت
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. مهمـي گرديـد   موجب معرفي موقعيت كساني كه عقيده به هيچ چيـز نداشـتند نسـبت بـه موضـوع بسـيار      

سخنراني خانم نايت موجب تحريك خشم و طغيان متعصبيني كه بنگاه سخن پراكنـي لنـدن را تهديـد بـه     

  .سودمندي فوايد مذهبي مي نمودند گرديد

به منظور جذب رضايت خوانندگان و رهايي موقت از اين بحث توضيح مفصلي به عنوان ضـميمه ايـن   

مل آمد تا برتراند راسل استاد فلسفه كالج شهر نيويـورك نشـود داده   كتاب درباره اينكه چگونه ممانعت به ع

چنانچه فقط بخواهيم تغييرات باورنكردني و بدي استعمال قدرت هـايي كـه اشـخاص متعصـب بـراي      . شده

مغلوب ساختن دشمنان عقايد خويش به كار مي برند نشان دهيم، بايستي حقيقت ايـن قضـيه را بـا وضـوح     

كساني كه در زمينه الغاء قرار داد فتح و كـار راسـل موفـق شـدند، همـان اشـخاص       . مبيشتري توجيه نمايي

آنها و المثنـي هـاي انگليسـي    . هستند كه هم اكنون موجب از بين بردن صفت دنياداري در امريكا مي باشد

  .داشتند مي باشند 1940شان امروزه به طور كلي داراي قدرتي بيش از اقتداري كه در سال 

ج مذكور بايستي به خاطر حسن نيت برتراند راسل به تفصـيل نوشـته شـود، زيـرا او در آن     سابقه كال

موقع ناجوانمردانه هم از طرف قاضيي كه دادخواهيش را شنيد و هم از جانب روزنامه جات مورد بي مهري و 

فـي شـده و   نظريات و اقدامات راسل موضوعاتي مضر و غيرقابل جلوگيري معر. زيان مادي و معنوي واقع شد

مردمي كه با كتاب هاي او آشنا نبودند به ناچار و كامالً اثر نامطلوب و مغلوطي از آنچه او براي آنها ايستادگي 

  .مي نمود در ذهن خود پيدا كردند

من اميدوارم كه در اينجا اين داستان و آنچه كه مجدداً از بعضي از مباحث حقيقي كه راسل در اطراف 

  .شود كه واقعيت قضيه روشن گردد آنها بحث نموده موجب

ي در بسياري از مقاالت اين كتاب با اجازه محبت آميز ناشرين اصلي آنها تجديد چاپ شده كه بايسـت 

  .اين خصوص از آنها تشكر شود

و شاگردانم كه در تهيه ايـن   شيال متير، روت هفمن، آنتوني فلوهمچنين بايستي از دوستانم پروفسور 

  .كتاب به من كمك نموده اند سپاسگذاري نمايم

در خاتمه آرزو دارم كه صميمانه ترين حق شناسي خويش را تقديم برتراند راسل كه از ابتدا بركتي به 

  .اين پروژه بخشيده و عالقه مندي باطنيش منبع اساسي و الهام بخشي براي تدوين آن بوده است بنمايم

  ادوارد –ل پاو
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  مقدمه برتراند راسل

 ادواردپروفسور  هتجديد انتشار مقاالت متعددي از من كه با مطالب ديني ارتباط پيدا مي كند به وسيل

من به ويـژه از ايـن   . به خصوص كه ديباچه قابل تمجيدي بر آن، نيز نوشته است موجب كمال تشكر گرديد

در . خوشحالم كه اين فرصت موجب جبران كوتاهي هايم در زمينه نشر مجدد اين مقاالت متعدد شده اسـت 

ايـن  . شـده اسـت   سالهاي اخير شايع شد كه مخالفت من در پيروي از كليساهاي ارتدكسـي كمتـر از سـابق   

  .شايعه كامالً بدون پايه مي باشد

هـم   –بودائيسم، هندوئيسـم، مسـيحيت و كمونيسـم     –من فكر مي كنم كه تمام اديان بزرگ جهان 

  .مضر و هم نادرستند

از نظر منطقي واضح است كه بيش از يكي از اديان نمي تواند واقعيت و حقيقت داشته باشد، در حالي 

با استثنائات معدود، ديني كه شخص قبول مـي كنـد از آن   . با اين نكته موافق نيستندكه هيچ يك از اديان 

اجتماعي است كه در آن زندگي مي نمايد، و روشن مي سازد كه تأثير محيط موجب هدايت او به قبـول آن  

حقيقت دارد كه طالب علوم ديني موجب پيدايش آن چيزي شدند كـه بـه نـام مباحـث     . دين گرديده است

قي مثبت وجود خداوند شناخته شده، اين مباحث و ساير مباحـث مربوطـه وسـيله فيلسـوفان برجسـته      منط

يي قبول شده اند، ليكن منطقي كه اين مباحث تاريخي بدون توسل جسته اند يك نوع منطق قديمي ارسطو

  .ستاست كه امروزه عمالً از طرف تمام علماي منطق به جز منطقيون كاتوليك مردود تلقي شده ا

در  دارويـن يكي از اين مباحث كه چندان منطقي هم نيست بحث طرح و تركيب است كه به وسـيله  

جدايي از . هم كوفته شده ولي در هر حال منطقاً ارزش آن را دارد كه قدرت مطلق الهي از آن استنباط شود

لقه، عالم كل، و ضرورت منطقي، بعضي چيزها در خصوص تقديم اخالقي كساني كه فكر مي كنند قدرت مط

الوهيت خيرخواه بعد از خلق زمين وسيله ستارگان بي جاييكه ميليونها سال از عمر آنها گذشته است، خـود  

  .و بمب هيدروژن مأجور بخوانند براي من تعجب آور است 1استالين، هيتلررا نهايتاً و ضرورتاً به وجود آوردن 

                                                           

1. Stalinبـود   شـوروي  مدار كمونيست رهبر و سياست 1953 مارس 5درگذشته -1878 دسامبر 18زاده  ،، ژوزف استالين

و نتيجتاً رهبر دو فاكتوي كل ايـن كشـور    تحاد شورويرهبر عملي حزب كمونيست ا 1953تا مرگش در  20كه از اواسط دهه 

و با عروج استالين، ديكتاتوري بزرگي در شوروي به پـا شـد و در عـين حـال ايـن كشـور بـا پيشـرفت          لنينپس از مرگ  .بود

انسـاني  و عليرغم تلفـات   به ويژه پس از پيروزي در جنگ جهاني دوم. چشمگير اقتصادي به ابرقدرتي در سطح جهان بدل شد

كـيش  «حكومت استالين را بسـياري بـه    .بسيار سنگين در طول جنگ، شوروي به يكي از دو قطب جهان معاصر تبديل گشت

، جانشين اسـتالين، حكومـت و كـيش    نيكيتا خروشچف. كنند هاي مخفي حذف مخالفين محكوم مي و شيوه» شخصيت پرستي

 �محكوم كرد و پروسه استالين زدايي را آغـاز كـرد   1956در  شخصيت استالين را در كنگره معروف حزب كمونيست شوروي



  چرا مسيحي نيستم    10

 

من به شدت به اين . د بودن آن امري ديگر استمسئله حقيقت مذهب يك امر است، ليكن مسئله مفي

  .عقيده متقاعد هستم كه مذاهب مضر مي باشند و نيز معتقدم كه حقيقتي هم ندارند

ضرر ناشي از مذهب بر دو قسم مي باشد، يكي ارتباط دارد با نوع عقيده اي كه تصور مـي شـود بايـد    

ايد به طور كلي در خصوص نـوع عقيـده ايـن    تسليم آن عقيده بود، و ديگري مربوط است به اصول خاص عق

يعني بايد گفته شود كه ايمان و  –فكر وجود دارد كه شخص پاكدامن و پرهيزكار داراي ايمان و ديانت است 

يـا،  . عقيده اي در شخص به وجود مي آيد كه با روبرو شدن با مـدرك مخـالف آن ايمـان هرگـز نمـي لـرزد      

در . ترديد گردد، بايسـتي آن مـدارك مضـمحل و نـابود گردنـد      چنانچه مدارك مخالف موجب ايجاد شك و

چنين زمينه اي جوانان امريكايي مجاز به شنيدن مطالب مربوط به كمونيسم و جوانان اهل شوروي مجاز به 

و اين عدم اجازه از يك سو ايمان و عقيده هر دو طـرف را  . ه مسائل مربوط به سرمايه داري نمي باشندعمطال

ات خويش دست نخورده نگهداشته و از سوي ديگر آنها را براي مبارزه اي كه مستلزم تلفات نسبت به معتقد

  .از هر دو دسته باشد آماده مي كند

چنانچه بررسي و تحقيق آزادانه نتواند موجب ايجاد اعتقاد نسبت به هر يك از دو عقيده شود، مستند 

مذاهب كه در عين حال الهـام بخـش تمـام     مهمي كه موجب تمايل به دسته اي مي گردد، آنست كه عموم

در نتيجه افكار جوانان از رشد بازمانده و پر از . سيستم هاي تعليماتي دولتي مي باشد در نظر گرفته مي شود

دشمني هاي ناشي از تعصبات مذهبي مي گردد، و اين خصومت ها هم نسـبت بـه متعصـبين طـرف مقابـل      

  .اين گونه تعصبات اعتراض كنند است و هم شديد تر نسبت به كساني كه به

اگر اين موضوع عموميت پيدا كند كـه فقـط در قبـال مـدارك و داليـل مجـاب شـويم، و آن درجـه         

استحكام براي آنها قائل شويم كه داراي آن مي باشند، اغلب امراض اجتماعي كه دنيا با آن روبـرو اسـت و از   

در اغلـب از كشـورها، هـدف از تعلـيم و تربيـت       لـيكن در حـال حاضـر   . آنها رنج مي برد معالجه مي شـوند 

جلوگيري از رشد افكار الذكر است، و كساني كه از بيان عقايد بي اساس خودداري مـي كننـد بـراي تربيـت     

فساد مذكور در فوق مستقل از عقيده مخصوص هر دسته اي بوده . جوانان نامناسب تشخيص داده مي شوند

اما همچنين در اغلب از اديان اصول عقايد خاصي كه به . ه ها وجود داردو به طور مساوي قاطعاً در تمام گرو

  .طور قطع مضر مي باشد وجود دارد

محكوم سازي كنترل مواليد از طرف كاتوليك ها چنانچه به مرحله اجرا درآيد تخفيـف فقـر و از بـين    

است و يـا زشـت بـودن     عقايد هندوها مبني بر اينكه گاو حيوان مقدسي. رفتن جنگ را غيرممكن مي سازد

                                                                                                                                                                                     

، گوربـاچف و پس از يك سري اصالحات كه توسـط   90اين رژيم در اوايل دهه  .و شوروي انجاميد بعدها به جدايي چين كه�

  .آخرين رهبر شوروي، انجام شده بود از هم فروپاشيد
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عقيده كمونيستي مبني بر ديكتـاتوري  . ازدواج مجدد بيوه موجب تحمل ناماليمات بي حد و وصف مي باشد

  .اقليتي از پيروان واقعي اين مكتب موجب ايجاد نفرت عمومي و كلي شده است

ر و مفيد بعضي اوقات گفته مي شود فقط تعصب مذهبي است كه مي تواند گروه هاي اجتماعي را مؤث

ليكن، در هر حال فقط كساني كه . من فكر مي كنم كه اين گفته كامالً مخالف با تجارب تاريخي است. بسازد

از روي بنده صفتي موقعيت را تحسين مي نمايند مي توانند بدون در نظر گرفتن اثرات فايده و تـأثيرش آن  

  .را قابل ستايش بدانند

به خوبي گراييم تا مبادرت به خرابي هاي به حد، ولـو آنكـه    از نظر من، بهتر آنست كه در حد ممكن

دنيايي كه من آرزوي ديدن آن را دارم دنيايي است كه از حسادت و كينه دسته جات . اين آرايش ناچيز باشد

نفاق انداز فارغ بوده و قادر به اين تشخيص باشد كه خوشي و سعادت همگان از همكاري ناشي مي شود نـه  

  .زاز جنگ و ستي

آرزوي ديدار دنيايي را دارم كه هدف فرهنگ آن دنيا آزادي افكار باشـد تـا محبـوس كـردن جوانـان      

سالح سخت عقيـده دينـي حسـاب شـده اي بـه منظـور حفـظ آنـان در تمـام دوران زنـدگي عليـه             لهيوس

ايـن نـوع    دنيا نيازمند به قلب هاي بي شائبه و افكار ترقـي خواهانـه اسـت، و   . درخشندگي داليل بي طرفانه

  .قلوب و افكار هرگز ناشي از سيستم هاي سخت و خشك خواه قديمي باشند يا جديد نخواهد بود

 برتراند راسل
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  فصل اول

  چرا من مسيحي نيستم

بـر اثـر كوشـش شـعبه      1927اين سخنراني در مارس (

انجمن غيرمذهبي ملي لندن در شهر پترسي ايراد شـده  

  .)است

همان طور كه مدير جلسه به شما گفته است موضوعي كه امشب درباره آن سخنراني مي كنم مسئله 

آن است كه روشن شود كه هر كس از بيان كلمـه   قبل از هر چيز بهتر. مي باشد» چرا من مسيحي نيستم«

  .مسيحي چه مقصودي داشته و چه چيز استنباط مي كند

بعضي از اشخاص مقصود ديگـري از  . در اين روزها بسياري از مردم احساس بسيار سستي از آن دارند

كـه   در آن حالـت مـن تصـور مـي كـنم     . آن جز اينكه كوشش كند تا يك زندگي خوب داشته باشـد نـدارد  

مسيحيت در تمام فرقه ها، اعتقادنامه ها وجود دارد؛ ليكن فكر نمي كنم كه آن معناي حقيقي كلمـه باشـد،   

زيرا نمي شود گفت كه تمام كساني كه مسيحي نيستند يعني تمام بودائي ها، كنفيسيوسي هـا، مسـلمين و   

ي آن شخصي نيسـت كـه   غيره كوشش براي داشتن زندگي خوب نمي كنند، مقصود من از ذكر كلمه مسيح

  .بر اثر فهم و استعدادش به طور شايسته اي تالش مي كند

من فكر مي كنم كه شما قبل از اينكه حق داشته باشيد خود را مسيحي بخوانيد بايستي يـك مقـدار   

سنت اين كلمه در حال حاضر كامالً آن معناي اصيلي كه در زماني . معين ايمان و اعتقاد قطعي داشته باشيد

  .داشته ندارد 2توماس آكويناس سنتو  1ستينياگو

شـما بـا عقيـده    . در آن ايام اگر مردي مي گفت كه او مسيحي است روشن بود كه مقصودش چيست

محكم خود تمام اعتقاداتي كه با دقت و صراحت عميقي فراهم شده پذيرفته و حتي يك يك از سيالب هاي 

  .آنها را قبول كرده ايد

  ؟مسيحيت چيست

                                                           

1 .Saint Augustinus ،)13  مـاركوس اورليـوس اوگوسـتينوس معـروف بـه سـنت       ) 430 اگوسـت  28 - 354 نـوامبر

 شكل دهندگان سنت مسيحي غربياو از . گردد محسوب مي از تأثيرگزارترين فيلسوفان و انديشمندان قرون وسطي اوگوستين 

  .آيد به حساب مي )و پروتستان كاتوليك(

2. Thomas Aquinas، فيلسوف مدرسي در قرن سيزدهم.  
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بـه هـر   . امروزه تا حدي معناي مسيحيت مبهم و نامعلوم است. ن مسيحيت سابق وجود ندارداكنون آ

  .حال من فكر مي كنم دو مطلب مختلف براي كسي كه خود را مسيحي مي خواند كامالً داراي اهميت است

اولين مطلب كه طبيعت انتزاعي و جزمي دارد آن است كه بايستي به خداوند ايمان داشت و همچنين 

اگر به آن دو اعتقاد نداشته باشيد، فكـر نمـي كـنم كـه بتوانيـد خـود را مسـيحي        . فناناپذيري او را پذيرفت

في المثل مسلمين هم بـه خداونـد و هـم بـه     . و بعد از آن بايستي اعتقاداني به مسيح داشته باشيد. بخوانيد

نم ابتدا بايستي اين عقيده را داشـته  تصور مي ك. بقاي او ايمان دارند، ليكن آنها خود را مسيحي نمي خوانند

اگر تا اين اندازه بـه  . باشيد كه اگر مسيح عالم دين نبوده است حداقل عاقل ترين و بهترين بشرها بوده است

البته احسـاس  . مسيح اعتقاد نداشته باشيد فكر نمي كنم حق آن را داشته باشيد كه خود را مسيحي بخوانيد

يي و نجومي استنباط مي شود كه مي گويد مردم دنيا به مسيحي، مسـلمان،  ديگري از مطالعه كتب جغرافيا

  .بودايي، و بت پرستان و غيره تقسيم شده اند و در آن احساس هم همه ما مسيحي هستيم

كتب جغرافيايي همه ما را شامل مي شود كه آن هم فقط يك احساس جغرافيـايي خـالص بـوده كـه     

بنابراين وقتي كه مي گويم مسيحي نيسـتم بايـد دو چيـز بـه شـما      . ريمتصور مي كنم مي توانيم ناديده بگي

اول چرا به خدا و ذات اليزالش اعتقاد ندارم، و دوم در عين اينكه احترام به مراتب اخالقي مسيح مـي  ! بگويم

ليكن بر اثـر مجاهـدت هـايي كـه النـدهيان در      . گذارم بگويم چرا او را بهترين و عاقل ترين مردم نمي دانم

  .گذشته مبذول داشته اند نمي توانم تعريف كشش داري مانند گذشته از مسيحيت بنمايم

بـه جهـنم از آن    همثالً عقيـد . به طوري كه قبالً ذكر شد در قديم مسيحيت معناي اصيل تري داشت

مسيح اعتقاد به ابدي بودن آتش جهنم حتي تا اين اواخر يكي از قواعد اساسي ايمان به ديانت . منتزع گرديد

در اين كشور، چنان كه مي دانيد به علت تصميم انجمـن پريـوي و بـا نتيجـه تصـميمات      . محسوب مي شد

اسقف كانتربوري و اسقف يورك دي سنتد اين مسئله يكي از مسائل مهمه تلقي شد؛ ليكن به لحـاظ اينكـه   

آن به بعد اعتقـاد بـه آتـش     ديانت ما استوار بر قانون بوده لذا تصميمات انجمن پريوي كنار گذاشته شد و از

و در نتيجه من اصرار نمي كنم كه مسيحي بايد ايمان بـه جهـنم   . جهنم براي هيچ مسيحي ضرورت نداشت

  .داشته باشد

  وجود خدا

مسئله بسيار جدي و مهم آن است كه در اطراف وجود خداوند بحث گردد، اگر مـن بايسـتي در يـك    

كنم بايستي ترتيبي فراهم گردد تا اگر بعضا به طـور خالصـه   وضع مناسب و دلخواهي در اين زمينه صحبت 

  .صحبت كردم مرا ببخشيد
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تـا  . شما البته مي دانيد كه مذهب كاتوليك عقيده دارد كه وجود خدا با دالئل عقلي قابل اثبات اسـت 

ه آنها بايد چنـين عقيـد  . حدي عقيده اي عجيب است، به هر حال يكي از عقايد ديني آنها محسوب مي شود

اي ابراز مي كردند زيرا زماني بي دينان مي گفتند كه مباحثاتي شده كه ممكن اسـت دالئـل خاصـي عليـه     

ـ   . اثبات وجود خداوند تشويق گردد، ليكن از نظر ديني آنها مي دانستند كه خدا وجود دارد  هبحـث هـا و ارائ

بنـابراين  . آن را متوقف سـازد داليل به حد وسيعي ادامه يافت، و كليساي كاتوليك احساس كرد كه بايستي 

چون ادعا كردند كه وجود خدا با داليل عقلي قابل اثبات است، ترتيب چيزي را كه تصور مي كردند موجـب  

  .البته تعداد بي شماري از اين داليل وجود دارد كه به ذكر بعضي از آنها اكتفا مي شود. اثبات مي باشد دادند

  اولين دليل مباحثه

بنـابر  . (ه شايد ساده ترين و آسان ترين مسئله بحث در اطراف اولـين دليـل باشـد   به منظور فهم قضي

عقيده اي هر چيزي كه در اين دنيا مي بينيم علتي دارد، و به هر اندازه كه سلسله علل سير قهقرائـي علّـي   

  .)كند بايستي به اولين علت برسد، باالخره به اولين علت نام خدا داده مي شود

فالسفه و علما بنـا را بـر   . وزني ندارد، زيرا اوالً علت همان علتي كه سابقاً بوده نيست اين بحث امروزه

وجود علت نهاده اند، و علت هم جان و حياتي كه سابق داشته نـدارد؛ لـيكن صـرف نظـر از آن مـي توانيـد       

هيچ گونـه   مالحظه كنيد بحثي كه بايستي به عنوان اولين علت و دليل ذكر شود چيزي است كه نمي تواند

بايد بگويم وقتي كه جوان بودم، و با اين گونه مسائل بـه طـور جـدي در مغـز خـود      . استحكامي داشته باشد

سالگي موقعي  18جدال داشتم، براي مدتي طوالني بحث اولين دليل را قبول كردم، تا اينكه روزي در سنين 

مي خواندم اين جمله نظـرم را جلـب    را كه به قلم خودش نوشته شده بود جان استوارت ميلكه شرح حال 

پاسـخي نـداد، زيـرا بالفاصـله و     » چه كسي مرا به وجود آورده است؟«پدرم به من آن وقت كه سئوال : نمود

  »چه كسي خدا را به وجود آورده است؟«بدون درنگ اين سئوال را مطرح نموده بود كه 

ه را در بيـان اولـين علـت و دليـل     همان طور كه هنوز هم فكر مي كنم، آن جمله بسيار ساده سفسط

زيرا چنانچه هر چيزي بايد دليل و علتي داشته باشد، پس وجود خداوند هـم بايـد علـت و    . نشان داده است

اگر هر چيزي بتواند بدون دليل و علت همان طور كه وجود خداوند بـه اثبـات مـي رسـد     . دليل داشته باشد

اين بحث در رديـف مبـاحثي اسـت كـه نظريـات      . بار مي گرددوجود پيدا كند بنابراين بحث مذكور فاقد اعت

هندوها بر آن استوار است كه معتقدند دنيا روي فيل قرار گرفته و فيل روي الك پشت و وقتـي كـه از آنهـا    

در . سئوال مي شود الك پشت روي چه واقع شده، جواب مي دهند بهتر است از موضوع صـرف نظـر كنـيم   

ند، دليلي وجود ندارد كه چرا دنيا نتوانسته است بدون علـت وجـود پيـدا كنـد؛ از     واقع بحثي بهتر از آن ندار
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دليلي هم اصالً وجود ندارد كه نشـان دهـد دنيـا    . ندارد كه نبايد براي ابد باقي بماند طرف ديگر دليلي وجود

  .ابتدايي داشته است

. ر تصـور مـا ناشـي مـي شـود     تفكر در اين موضوع كه اشياء بايد ابتدايي داشته باشند در واقـع از فقـ  

بنابراين شايد احتياجي نباشد كه بيش از اين وقت خود را در زمينه اولين دليل يا علـت اوليـه پيـدايش هـر     

  .چيز تضييع كنيم

  بحث قانون طبيعي

بحث مذكور كه يكـي از مباحـث دلچسـب    . بحث متداول و معروفي راجع به قانون طبيعي وجود دارد

و فرضـيه پيـدايش عـالم ايـن بحـث       ايساك نيوتنبه شمار مي رفت، به خصوص تحت نفوذ  18سراسر قرن 

دنـد، و  مردم سياراتي را كه بر طبق قانون جاذبه به دور خورشيد مي چرخيدنـد مالحظـه نمو  . جالبتر گرديد

فكر مي كردند كه خداوند دستوري به اين ستارگان داده تا بدان صورت به دور خورشيد گردش كنند، و آنها 

البته اين توضيح ساده و راحتي بود كـه آنهـا را از   . هم اين چرخش را به مناسبت آن دستور انجام مي دهند

  .زحمت مطالعه بيشتر در زمينه قانون جاذبه در امان مي داشت

  .ارائه نموده توضيح مي دهم 3روزه قانون جاذبه را كه در شكل پيچيده اي كه انيشتينام

قانون جاذبه آن طور كـه انيشـتين بيـان داشـته      همن پيشنهاد نمي كنم كه سخنراني خويش را دربار

توضيح دهم، زيرا مجدداً وقت بيشتري را خواهد گرفت؛ به هر تقدير ديگـر آن نـوع قـوانين طبيعـي كـه در      

سيستم نيوتن وجود داشت و به عللي كسي نمي توانست بداند كه طبيعت داراي شـكل واحـدي مـي باشـد     

وجود ندارد ما حاال در مي يابيم بسا چيزهايي كـه فكـر مـي كـرديم جـزء قـوانين طبيعـي بودنـد در واقـع          

  .قراردادهاي بشري و اجتماعي هستند

اين يـك  . ه ها سه فوت مساوي يك يارد استشما مي دانيد حتي در دورترين عمق فضاي پر از ستار

  .حقيقت بارز و غيرقابل شكي است، ليكن به سختي مي توان آن را قانون طبيعي دانست

از طرف ديگر، وقتـي  . بسياري از چيزهايي كه تاكنون جزء قوانين طبيعي فرض شده از همين قبيلند

ويد كه اين مطلـب كـم و بـيش بـا قـانون      كه در مي يابيد در واقع اتم چيست و چه مي كند، متوجه مي ش
                                                           

3 .Albert Einstein  ،)14ر نظريـه  او بيشتر به خاط. آلمان بود زاده دان نظري فيزيك) 1955 آوريل 18 - 1879 مارس
 و مكانيك آمـاري  عالوه بر اين، او در بسط تئوري كوانتوم. شهرت دارد E=mc) 2( ارزي جرم و انرژي و بويژه براي هم نسبيت

خـاطر   و بـه خصـوص بـه    براي خدماتش به فيزيك نظري 1921را در سال  اينشتين جايزه نوبل فيزيك. اي داشت سهم عمده
تـرين فيزيكـداناني شـناخته     بزرگاو به دليل تأثيرات چشمگيرش، به عنوان يكي از . دريافت كرد كشف قانون اثر فوتوالكتريك

   .اند شود كه به اين جهان پا گذاشته مي
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مـا مـي دانـيم     هبه طوري كه همـ . مربوط است نه با معدل مشخصي از شانس و فرصت سرچشمه گرفته اند

قانوني وجود دارد كه بر اثر ريختن طاس تخته نرد در هر سي و شش مرتبه فقط يك مرتبه جفت شش مي 

راشيدگي مخصوص طاس بدانيم؛ برعكس، اگر هر دفعه آوريم، و نمي توانيم آن جفت شش را نتيجه طرح و ت

  .گي مخصوص طاس بوده استكر كنيم كه نتيجه طراحي و تراشيدجفت شش بياوريم بايد ف

آنها همان طور كه از قوانين مربوط به شـانس ناشـي مـي    . بسياري از قوانين طبيعي هم از اين نوعند

و لذا موضوع قوانين طبيعي كم و بـيش جالـب تـر و     شوند، نتيجه بررسي هاي تجربي آماري نيز مي باشند؛

  .مؤثرتر از سابق جلوه مي نمايد

صرف نظر از چيزي كه ممكن است حاالت لحظه اي علوم فردا را تغيير دهد، فكـر كلـي كـه قـوانين     

قـوانين بشـري   . طبيعي به قانون گذار مي دهد مربوط به اختالف بين قوانين طبيعي و قوانين بشـري اسـت  

تي هستند كه به شما امر مي كنند راه معيني را بپيماييد، راهي كه آن را مـي پيماييـد يـا نخواهيـد     دستورا

ليكن قوانين طبيعي حاكي از آن است كه در واقع رابطه بين اشيا چگونه بـوده و از هـر چيـزي چـه     . پيمود

زيرا هر آن كـه تصـور    كاري ساخته مي باشد، نمي توان بحث كرد كه كسي به آنها ياد داده است چه بكنند

چرا خداوند فقط اين نوع قوانين طبيعـي  «: چنين چيزي برود در همين جا با اين مسئله روبرو مي شويد كه

  »را به وجود آورده است نه انواع ديگر؟

چنان چه بگوييد خداوند از رحمت خويش چنين روا داشته، و بدون هر علتي دريابيـد چيـزي وجـود    

  .نون ندارد، رشته قانون طبيعي متصوره شما قطع مي شوددارد كه ارتباطي با قا

همان طور كه پيروان مذهب ارتدكس معتقدند چنان چه بگوييد كليه قوانين الهي داراي دليلـي مـي   

باشند، البته دليلي كه جهاني بهتر مي سازد و هرگز آن را نمي بينيد، در اين حالت خداوند موضوع قـانون را  

وانيد با واسطگي خداوند بـه نتيجـه برسـيد، شـما در واقـع قـانوني مقـدم و خـارج از         واقع شده و لذا نمي ت

به طـور اختصـار   . دستورات الهي داريد، و خداوند حوائج شما را بر نمي آورد، زيرا او قانون گذار نهايي نيست

  .بحث در اطراف قانون طبيعي ديگر آن قدرت قديم خود را ندارد

جود خداوند به كار مي رود به همراه زمان خصوصيت خود را تغيير مـي  مباحثي كه به منظور اثبات و

. در ابتدا مباحث عقالني مشكل بوده كه موجب سفسطه هاي كامـل و قطعـي و مسـلمي مـي گرديـد     . دهند

همان طور كه ما همراه زمان پيش مي رويم آن بحث ها عقالً و منطقاً بي ارزش تر شده و تحـت تـأثير يـك    

  .ي واقع مي شوندنوع ابهام اخالق

  بحث طرح و تطبيق
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همه شما بحث ناشـي از  . دومين قدم در اين مرحله ما را به طرف بحث طرح و تطبيق سوق مي دهند

هر چيز در دنيا براي آن به وجود آمده كه ما بدان وسيله بتوانيم زندگي خـود را  : طرح و تطبيق را مي دانيد

داشت و حتي اختالف كمي با وضع حاضر پيـدا مـي كـرد،     سامان بدهيم، و چنان چه دنيا وضع ديگري مي

بعضـي اوقـات   . و اين مسئله به نام بحث طرح و تطبيق خوانده شده است. نمي توانستيم در آن زندگي كنيم

بحث مذكور شكل عجيبي به خود مي گيرد؛ مثالً بحث شده است كه دم خرگوش از آن جهت سـفيد اسـت   

تقليـد سـبك   . من نمي دانم خرگوش در اين خصوص نظرش چگونه اسـت . كه بهتر بتوان آن را آشكار نمود

بيان داشـته بينـي طـوري طراحـي شـده كـه        4ولترهمه شما مي دانيد كه . ديگران بحث بسيار ساده ايست

  .مناسب گيره شاخه عينك باشد

مالحظه مي شد به چشم نمـي خـورد و دوران آن سـپري     18اين نوع طرز تفكر آن طور كه در قرن 

آن . ما بهتر فهميديم چرا مخلوقات خود را با محيطشان تطبيق مـي دهنـد   5ده است، زيرا از زمان داروينش

محيط نيست كه بايستي مناسب حال آنها باشد، بلكه آنها طوري رشد نموده اند كه مناسـب بـا محـيط بـار     

  .آيند، و اساس تطابق و توافق هم همين است

ن بحث نگاه كنيد، عجيب ترين چيزي كه مردم مـي تواننـد بـاور    وقتي كه از نظر طرح و تطبيق به اي

كنند آن است كه اين دنيا با تمام چيزهايي كه در آن است، با تمام نقائصش، بايد بهترين دنيايي باشـد كـه   

. من در واقع آن را باور نمي كنم. قادر مطلق و عالم كل توانسته است ظرف ميليونها سال آن را تدارك ببيند

كر مي كنيد اگر به شما قدرت مطلقه و علم كل و ميليونها سال فرصت داده مي شد تـا دنيـاي خـود را    آيا ف

الوه چنانچـه  ت نمي توانستيد ايجاد كنيـد؟ بـه عـ   و فاشيس 6كامل بسازيد، چيزي بهتر از كوك لوكس كالن

                                                           

.4 Voltaire ،به فرانسوي(ماري آروئه -فرانسوا :François Marie Arouet ( كه بعدها نام ولتر  را بر خود نهاد به سال
يد و بعد به انجمني بـه نـام تمپـل    تحصيالت خود را در مدرسه لوئي كبير به اتمام رسان. در پاريس ديده به جهان گشود 1694

. پس از چندي جايزه آكادمي فرانسه به وي تعلـق گرفـت  . پيوست و سپس به شاگردي يكي از قضات دادگستري فرانسه درآمد
در ايـام زنـدان نـام    . اشعاري بر ضد فيليپ دوم از خاندان اورلئان سرود كه باعث زنداني شدن او در باستيل شد 1715در سال 
پس از چندي مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد ولي دوباره پس از مـدت كوتـاهي مـورد اتهـام     . لتر را براي خود برگزيدمستعار و

عصر و  فرهنگ فلسفيو  تاريخ روسيهتوان  از كارهاي تحقيقي وي مي. قرار گرفت، اينبار قبل از دستگيري به انگلستان گريخت
به علـت كـار و    1778مه  30ولتر در . را نام برد دوشيزه اورلئانو  مرگ قيصرتوان  مياز آثار ديگر او . را نام برد لويي چهاردهم

  .خستگي زياد بدرود زندگي گفت

5. Charles Robert Darwin ،) و واضـع   دان بريتانيـايي  ، طبيعـي )1882آوريل،  19درگذشته  - 1809فوريه،  12زاده
منتشـر شـد   1859او كه در سـال   اصل انواعكتاب  .بريتانيا بود سلطنتياو از اعضاي انجمن . شناختي است زيست نظريه تكامل

  .سرو صداي  زيادي به پا كرد

6. Ku Klux Klan،      سازماني است مخفي در اياالت متحده امريكا كه پس از جنگهاي داخلي به وجـود آمـد تـا سـيادت و
و مليـت پنداشـت و   به بعد اين سازمان خود را مدافع مـذهب و اخـالق    1920از سال بعدها . كندتفوق سفيد پوستان را حفظ 
  .ت به عمل آوردعقوق سياسي و مدني به سياهان ممانمال زور در صدد بر آمد از اعطاي حعپس از جنگ دوم جهاني با ا
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ـ  دگي در ايـن سـياره بـه    قوانين عادي علوم را قبول كنيد، بايد فرض نماييد كه زندگي بشر و به طور كلي زن

  .موقع خود را به انتها خواهد رسيد

معينـي از زوال بـه ميـزان و نـوعي      هاين صحنه اي از زوال پذيري سيستم خورشيدي است؛ در مرحل

حرارت خواهيد رسيد كه در آن حالت مفيد براي پروتوپالسم مي باشيد، و زندگي كوتاهي در تمام سيسـتم  

در ماه چيزهايي از قبيل مرده، سرد، و بي جان مي بينيد كـه زمـين بـه آن    . خورشيدي وجود خواهد داشت

  .صورت در خواهد آمد

ناظر در حال انحطاط است، و مردم بعضاً به شما خواهند گفت اگر باور مي به من گفته شده آن نوع م

واقعاً هيچ كس غصه . آنها را باور ننماييد؛ تمام آنها بي معني هستند. كردند ديگر قادر به ادامه حيات نبودند

را مـي  حتي اگر فكـر كننـد كـه خيلـي غصـه آن      . اينكه ميليونها سال بعد چه اتفاق خواهد افتاد نمي خورد

آنها غصه چيزي را مي خورند كه بيشتر جنبه دنيايي داشته، يا منحصراً . خورند، واقعاً خود را فريب مي دهند

بد هم باشد؛ ولي هيچ كس در حقيقت به طور جدي خودش را با فكر چيزي هايي كه بعد از ميليونهـا سـال   

تاريكي است كه تصور شود  هآن يك منظر بنابراين هر چند البته. واقع خواهد شد غمگين و ملول نمي نمايد

زندگي به انجام خواهد رسيد حداقل تصور مي كنم بايد چنين چيزي را ارائه كنيم، هر چند كه بعضي اوقات 

چيزهايي كه مردم در زندگي انجام مي دهند فكر مي كنم كه آن يك نوع تسـلي خـاطر اسـت، ولـي      هدربار

د و منحصراً موجب مي گـردد كـه توجـه شـما بـه چيزهـاي ديگـر        مانند ارائه بدبختي هاي زندگي نمي باش

  .معطوف شود

  مباحث اخالقي الوهيت

باالتري مي رسيم به نام نسل هوشمند و فهميده كه معتقدين به خداوند هم به نسـل   هحاال، به مرحل

وحـدانيت  مذكور اشاره كرده اند، و نظر خود را به چيزي معطوف مي داريم كه مباحث اخالقي بـراي ثبـوت   

شما مي دانيد كه در روزگاران قديم سه بحث عقالني به منظور اثبات وجـود خداونـد    ههم. خوانده مي شود

در انتقاد از دليل و علت ارائه كرده بود؛ ليكن پس از مدتي بحث جديدي  7امانوئل كانتمورد گفتگو بود، كه 

                                                           

7. Immanuel Kant ،)22  در شهر كونيكسبرگ آلمان كه اكنون از شـهرهاي روسـيه   ) 1804فوريه  12 -1724آوريل
هرگز سفر نكرد و از چنان نظمي در . در تمام عمر در زادگاهش ماند. مردي شگفت بود. است و كالين گراد نام دارد به دنيا آمد

كانـت در دانشـگاه   . از خانـه تنظـيم مـي كردنـد    زندگي شخصي برخوردار بود كـه همسـايگان، سـاعت خـود را بـا خـروج وي       
عده اي او را بزرگترين فيلسوف غربـي پـس از سـقراط مـي     . سال در همان دانشگاه درس داد 24كونيكسبرگ فلسفه خواند و 

كانت تمام زندگي علمي اش را صرف فلسفه نقادي و روشن كردن مسئلة شناخت انسان از جهان كـرد و در ايـن زمينـه    . دانند
او در كتاب نقد خرد ناب در وجود خدا شك كرد، در نقـد خـرد   . نقد قضاوت، و نقد خرد علمي، نقد خرد ناب: تاب نوشتسه ك

 �علمي وجود خدا را مورد تأييد قرار داد و در نقد قضاوت، وجود خداوند را در مقام طراح كاملي كه بر جهان حاكم اسـت، بـه  
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مانند بسياري از اشخاص او در موضوعات . اختبه نام مبحث اخالقي عنوان كرد كه كامالً او را متقاعد مي س

عقالني شكاك بود، ليكن موضوعات اخالقي را به علت اينكه بر اثر اندرزها و پندهايي كه از طفوليـت بـه وي   

و اين نشان مي دهد كه تجزيـه و تحليـل هـاي روانـي اوليـه و دوران      . آموخته شده بالشرط قبول مي نمود

  .كه بعد از آن براي وي، تحليل شود ما را متأثر مي سازد كودكي با شدتي بيشتر از آنچه

به طوري كه قبالً گفته شد براي اثبات وجود خدا كانت يك مبحث اخالقي جديـدي ابتكـار نمـود، و    

ايـن بحـث تمـام    . به صورت هاي گوناگوني و به حد وسيعي متداول گرديد 19مبحث مذكور در سراسر قرن 

ن صورت ها اين است كه بگوييم هر خوب يا بدي بدون مشيت الهي در دنيـا بـه   يكي از اي. صور را در بردارد

ايـن  : به من ارتباطي ندارد كه اختالفي بين خوب و بد وجود داشته باشد يا نداشته باشـد . وقوع نمي پيوندد

ف نكته اي كه بدان توجه دارم اين است كه اگر اطمينان داريد بين خوب يـا بـد اخـتال   . مسئله ديگري است

الهـي   هوجود دارد، بايد بدانيد كه آيا آن اختالف ناشي از دستور خداوند است يا خير؟ چنانچـه ناشـي از اراد  

باشد، پس خداوند اختالفي بين خوب و بد قائل نيست، و در اين حالت اين بيان كه خداوند خوب است بيان 

داوند خوب است، سپس بايد بگوييد اگر شما هم مانند حكماي حكمت الهي بگوييد خ. شايسته اي نمي باشد

كه خوب و بد داراي معاني مستقلي هستند كه از دستور و مشيت الهي خـارج اسـت، زيـرا دسـتورات الهـي      

چنانچـه ايـن مطلـب را    . صرف نظر از حقيقتي كه آنها را به وجود آورده است مستقالً خوب مي باشد نه بـد 

آن خداوند نيست كه خـوب و بـد را خلـق كـرده، بلكـه       قبول كنيد بايستي همچنين قبول داشته باشيد كه

چنانچه مايل باشيد مي توانيد البته بگوييد الوهيت مقدم و عـالي  . منطقاً آنها قبل از خداوند وجود داشته اند

تري حاكم بر خداوندي است كه اين دنيا را به وجود آورده است و دستوراتي به او مي دهد، يا بدان خواهيـد  

انديشه اي كه پيوسته من فكر كرده ام انديشه  –تداركات علمي جايي براي خود باز نموده است انديشيد كه 

و در واقع دنيايي كه مي شناسيم به وسيله شياطين در لحظه اي بوجود آمده كه  –اي موجه و صحيح است 

  .خوبي است و تكذيب آن هم به من ارتباط ندارد هگفت. خداوند نظرش برآن نبوده است

  عالج عدم عدالت بحث

شكل خيلي عجيب بحث اخالقي ديگري به شرح زير وجود دارد، آنها مي گويند وجود خداونـد بـراي   

قسمتي از اين دنيايي كه ما مي شناسيم به عدالتي هاي فراواني : اينكه عدالت را به دنيا عرضه كند الزم است

كه اشخاص به سختي تشخيص مي دهنـد   وجود دارد، اغلب شرارتها و رنجهايي به چشم مي خورد، به حدي

كدام يك رنج آورتر مي باشد، ليكن به طور كلي چنانچه طالب عـدالت در جهـان باشـيد بايسـتي در خيـال      

  .زندگي جديدي كه تعادل را از نو در زمين ايجاد كند باشيد
                                                                                                                                                                                     

به حقيقت و ذات امور پي نمي برد و فقط ظاهر خرد، يعني نمادهاي جهـان را   كانت عقيده داشت كه خرد ناب. اثبات رساند�
  .اما آنچه را كه خرد ناب درك نمي كند، عقل علمي، كه همان وجدان اخالقي است، درك مي كند. درك مي كند
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ت برقـرار  طـوالني عـدال   همي گويند بايد خدايي باشد، ملكوت و جهنمي هم باشد تا اينكه در يك دور

من : چنانچه از نظر علمي به اين موضوع توجه كنيد باالخره خواهيد گفت. اين يك بحث عجيبي است. گردد

ليكن با در نظر گرفتن تمام امكانات تا جايي . فقط اين دنيا را مي شناسم و من اطالعاتي از بقيه جهان ندارم

ي است، چنانچه عدم عدالت در اينجـا حكمفرمـا   كه بشود بحث نمود بايد گفت كه اين دنيا نمونه بسيار خوب

  .باشد مي شود نتيجه گرفت كه اين عدم عدالت نيز در هر جاي ديگر وجود خواهد داشت

فرض كنيد صندوق پرتقالي را باز مي نماييد، و پرتقال هايي كه سر صندوق چيده شده خراب باشند، 

شـما  . ل هاي تـه صـندوق بايسـتي خـوب باشـند     براي اينكه تعادل رعايت شود شما نخواهيد گفت كه پرتقا

احتماالً تمام محتوي صندوق خراب است، و ايـن در واقـع چيـزي اسـت كـه يـك       : قضاوت خواهيد نمود كه

ما در اين دنيا بي عدالتي هاي فراواني داريم، و هر چـه  : او خواهد گفت. جهان بحث مي كند هدانشمند دربار

و اين خود نشانه اي است كه تصور رود عدالتي در جهان حكمفرما  پيش مي رويم بي عدالتي ها بيشتر شده

من مي دانم البته آنچه را كه در اطراف مسائل . نيست، بنابراين يك بحث اخالقي عليه الوهيت پيش مي آيد

در واقع چيزي كه موجب مي . عقالني براي شما توضيح داده ام چيزي نيست كه جنبشي در مردم ايجاد كند

اغلب از كساني كه به خدا ايمـان دارنـد   . به خداوند عقيده پيدا كنند بحث هاي عقالني نمي باشدشود مردم 

كساني هستند كه از بچگي به آنها چنين ياد داده شده است، و علت اساسي اين اعتقاد نيز همين مطلب مي 

  .باشد

ت كه هـر كسـي   فكر مي كنم دومين علت كه قوي ترين علل اعتقاد به خدا محسوب مي شود آن اس

آرزوي سالمتي و امنيت معنوي دارد و خداشناسي هم احساسي ايجاد مي كند كه معتقدين تصور مي كنند 

و اين خود نقش عميقي در زمينه تحـت نفـوذ   . يك دست نامرئي خواه و ناخواه آنان را محفوظ نگه مي دارد

  .قرار دادن مردم به خداپرستي ايفا مي كند

  شخصيت مسيح

در اينجا بحث مختصري درباره موضوعي خواهيم نمود كه اغلب فكر مي كنم عقليون به قـدر كفايـت   

در زمينه آن بحث ننموده اند، و آن اين است كه آيا مسيح عاقل ترين و بهترين مردم جهان بـوده اسـت يـا    

چيزي را قبـول   در حالي كه من خود چنين. فرض مي كنيم كه همه به اين مطلب اذعان داشته باشيم. خير

فكر مي كنم با بيشتر مسائلي كه مسيح مطرح نموده حتي بيش از مسيحياني كه به او اعتقـاد دارنـد   . ندارم

نمي دانم تا به انتها با او موافقت خواهم نمود يـا خيـر، ولـي بـيش از آنچـه كـه اغلـب        . موافقت داشته باشم

تحمل داشـته  «ر مي آوريد كه مسيح گفته است به خاط. مدعيان مسيحيت مي توانند قبول كنند قبول دارم
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ايـن يـك   . و هر كس به گونه راست شما نواخت طرف چپ را هم به سوي او بگردانيـد » باشيد و بدي مكنيد

  .دستور يا اصل جديدي نيست

پانصد يا ششصد سال قبل از مسيح عنوان شـده، ولـي در    8بوداقبالً از طرف ساير اديان از جمله دين 

فـي المثـل    9ترديدي ندارم كه نخست وزيـر فعلـي  . نيست كه مسيحيان آن را قبول داشته باشندواقع اصلي 

تصور مي كنم بايسـتي  . معتقدترين مسيحيان است، ولي به هيچ يك از شما نمي گويم كه به گونه او بنوازيد

  .دريافته باشيد كه او فكر خواهد نمود كه اين فصل داراي يك معناي مجازي است

به خاطر خواهيد آورد كـه مسـيح گفتـه اسـت     . ري وجود دارد كه تصور مي كنم عالي باشدنكته ديگ

تصور نكنم در كشورهاي مسيحي اين اصل متداول و » .شما قضاوت كنند هخودتان قاضي باشيد، مبادا دربار«

ساس نمي بسياري از قضات را مي شناسم كه به مسيح وفاداري داشته ولي هيچ كدام از آنها اح. مجري باشد

يكي از اصول خوب مسيحيت اين اسـت كـه مـي گويـد     . كردند كه برخالف اصول مسيحيت رفتار مي كنند

  .»حاجت كسي را كه تقاضايي دارد يا قرضي مي خواهد برآوريد، و روي از او نگردانيد«

مدير جلسه خاطرنشان ساخته است كه ما براي بحـث سياسـي جمـع نشـده ايـم، ولـي در انتخابـات        

گذشته اين مسئله روشن بود كه چگونه روي از كسي كه تقاضايي داشـت يـا قرضـي مـي خواسـت       عمومي

گردانيده شد، و لذا هر كس به اين نكته توجه خواهد نمود كه محافظه كاران و آزادي خواهان اين كشـور از  

مسـلماً روي  مردمي تشكيل شده اند كه با آموزش هاي مسيح موافقت ندارنـد، زيـرا در آن موقعيـت مؤكـداً     

  .گردانيده بودند

پند اخالقي جامع ديگري از مسيح وجود دارد، ولي فكر نمي كنم هيچ كدام از دوستان مسيحي ما به 

چنان چه مي خواهيد كامل باشيد، هر چه داريد بفروشـيد و در راه خـدا انفـاق    «او مي گويد . آن عمل كنند

  .كه متذكر شدم، هيچ كس بدان عمل نمي كند ، اين يك پند عالي اخالقي است، ولي همان طور»كنيد

                                                           

8. Buddha ،)483– 563 نارِس فرمانروايي مي كرد به . در شمال هند زاده شد.) م.قاين سـبب، بـودا   پدرش در ناحية ب
سيدارتا گوتاما ساكياموني برترين فرزانه تاريخ معنويت و مشهور ترين درون انگـار  . چون شاهزادگان، در رفاه و تجمل بزرگ شد

طريقت بودا و آيين هاي منصوب به او از جمله ذن پويا ترين و پيشرو . و به عبارتي تاثير گذارترين عارف تاريخ تا به امروز است
لقبي است كـه در  . است واژه بودا يعني بيدار شده يا به عبارت ديگر، كسي كه به روشني رسيده. ت زنده جهان استترين طريق

شود گرچه از آن بيشتر براي اشاره به سيدارتا گوتاما  رسيده باشد اطالق مي) بودهي(» روشني«آيين بودايي به هر كسي كه به 
، »گوتاما بـودا «شود منظور همان  مي» بودا«در بسياري از منابع وقتي صحبت از . ودش بودا، بنيانگذار مذهب بودايي استفاده مي

. اسـت  است دامـن زده » گوتاما بودا«تنها همان » بودا«بنيانگذار مذهب بودايي است و همين به اين باور غلط كه منظور از لفظ 
. ترحم، پارسايي و عشـق : اساس تعاليم بودا بر سه كلمه است. اند رسيده» مقام بودايي«اما به باور بوداييان، بسياري ديگر نيز به 

  .امروز نيز بيشترمردم شرق آسيا پيرو اين آيين اند

9. Stanley Baldwin. 
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آنها انـدرزها و پنـدهاي اخالقـي     هگرچه از قوه به فعل درآوردن اين اصول كمي مشكل است ولي هم

من ادعا نمي كنم كه بدانها رفتار مي نمـايم ولـي در هـر حـال آنهـا چيزهـايي نيسـتند كـه         . خوبي هستند

  .مسيحيان بدانها رفتار كنند

  ورات مذهبي مسيحمواردي از دست

با قبول عالي بودن اين پندهاي اخالقي به اين نتيجه رسيديم كه هيچ كس نمي توانـد ميـزان عـالي    

بودن عقل و خوبي مسيح را آن طور كه در انجيل آمده است قبول داشته باشد؛ و بايـد اضـافه كـنم كـه در     

ارد كه مسيح براي ابد زنده مـي باشـد، و   از نظر تاريخي شك وجود د. اينجا با مسائل تاريخي ارتباطي نداريم

اگر هم زنده باشد ما چيزي درباره آن نمي دانيم، بنابراين من خود را با يك مسئله تاريخي مشكل آشنا نمي 

كنم من با مسيح آن طور كه در انجيل آمده ارتباط دارم، و از روايات آن استفاده مي كنم، و لـذا بـه بعضـي    

او فكر مي كرد كه محققاً ظهور ثانويش قبل از . نظر نمي رسد خيلي عاقالنه باشدمسائل بر مي خوريم كه به 

نصـوص بسـياري   . مرگ مردمي كه در آن زمان زندگي مي كردند در ابرهاي نوراني به وقوع خواهد پيوسـت 

رسـيد  شما به شهرهاي اسرائيل نخواهيد «مثالً او مي گويد . وجود دارد كه اين موضوع را به اثبات مي رساند

كساني را مي بينم كه تا آمدن پسر خدا طعم مـرگ را نخواهنـد   «سپس او مي گويد . »بيايد 10تا پسر انسان

و جاهاي بسياري در انجيل يافت مي شود كه روشن مي نمايد او باور داشته است ظهـور مجـددش   . »چشيد

اش بـوده كـه پايـه و اسـاس      پيـروان اوليـه   هاين عقيد. در زمان كساني كه زنده اند به وقوع خواهد پيوست

و گفتـه هـايي از ايـن قبيـل،     » به فكر فردا مباشيد«وقتي كه او گفت . دستورات اخالقيش محسوب مي شد

بيشتر به اين جهت بود كه فكر مي كرد ظهور مجددش نزديك است و لذا امور دنيوي به چيزي شمرده نمي 

د و باور داشتند ظهـور مجـدد مسـيح قريـب     در حقيقت من مسيحياني را مي شناسم كه فكر مي كردن. شد

كشيشي را مي شناسم كه پيروان مسيح را از آمدن مجدد او به شـدت ترسـانيده بـود ولـي     . الوقوع مي باشد

  .همين كه ديدند كشيش مذكور در باغش به درختكاري مشغول است تسلي خاطري پيدا كردند

ز انجام كارهايي مانند كاشتن درخت در باغاتشان در واقع پيروان اوليه به اين مسئله ايمان داشتند و ا

خودداري مي كردند، زيرا از مسيح قبول نموده بودند كه ظهور مجددش قريب الوقوع مي باشد، واضح اسـت  

و مسلماً در زمره عقالي عالي رتبه نمـي توانسـته اسـت    . كه از اين نقطه نظر او مانند ساير مردم عاقل نبوده

  .قرار بگيرد

  القيمسئله اخ

                                                           

  .مقصود حضرت مسيح است. 10
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از شخصيت اخالقي مسيح نقصي بسيار جدي به خاطرم خطور مـي  . حاال به مسائل اخالقي مي رسيد

من خودم داراي چنين احساسي نيستم كـه كسـاني كـه عميقـاً     . كند، كه عبارت از عقيده او به جهنم است

كـه در انجيـل ذكـر    به طـوري  . شايستگي اخالقي داشته باشند يك چنين تنبيه ابدي و اليزالي را باور كنند

شده مسيح به چنين مجازات ابدي معتقد بوده، و اشخاص به كرات ناظر خشم و كينه او عليه كساني كه بـه  

كيفيتي كه با روحيه پيشوايان مذهبي سازگار و در عين حال عـادي و   –مواعظش گوش نمي دادند بوده اند 

شما فـي المثـل چنـين    . اني وي مي كاستليكن اين مطلب تا حدي از درجات عالي روح. طبيعي بوده است

  .نخواهيد ديد سقراطوضعيتي را در مكتب 

شما سقراط را مردي كامالً مؤدب به خصوص ماليم و نرم نسبت به كساني كه گـوش شـنوايي از وي   

نداشتند مالحظه مي نمايد؛ از نظر من براي يك دانشمند ارزنده تر است كه چنين راهي را انتخاب كنـد تـا   

شما نوع گفته هاي سقراط را به هنگام مرگ به خاطر مي آوريد، اين گفته ها  هاحتماالً هم. م و غضبراه خش

  .خطاب به مردمي بود كه با او موافقتي نداشتند

شما اي مارها و شما اي نسل افعي ها، چگونه مي توانيد از «در انجيل مي بينيد كه مسيح گفته است 

در . ن خطاب به كساني است كه گفته هاي مسـيح را قبـول نداشـته انـد    اين بيا» عقوبت جهنم نجات يابيد؟

جهـنم وجـود    هواقع من معتقدم كه چنين آهنگي موجه نبوده است، و بسيار چيزهاي ديگر از اين نوع دربار

كه مي گويد كسـي كـه   : ارتكاب گناه نسبت به روح مقدس وجود دارد هالبته فعل معروف ديگري دربار. دارد

فصل اخيرالـذكر  . قدس صحبتي كند در اين دنيا و در دنيايي كه خواهد آمد بخشوده نخواهد شدعليه روح م

سبب بيچارگي ها و بدبختي هاي غيرقابل ذكري در دنيا شده است، زيرا تمام طبقات مردم تصور مي كردند 

نخوانـد شـد    كه مرتكب گناه عليه روح مقدس گشته، و فكر مي كردند كه در اين دنيـا و آن دنيـا بخشـوده   

حقيقتاً من فكر نمي كنم كسي كه داراي درجه اي از درجات رأفت و محبت باشد چنين ترس و وحشـتي را  

  .بين مردم دنيا رايج سازد

پسر انسان فرشـتگانش را خواهـد فرسـتاد تـا گنـاه و گناهكـار را در دوران       «: سپس مسيح مي گويد

ود نموده؛ آنها را در كوره اي پر از آتش انداختـه، در  حكومتش ريشه كن كرده شرارت كنندگان را محو و ناب

و همـين طـور در اطـراف    » .حالي كه بر اثر ناراحتي به دندان هايش فشار آورده، فرياد بكشند و شيون كنند

آيه پس از آيه مي آورد كه براي خواننده روشـن مـي شـود از    . اين فشار بر دندانها و شيون ها ادامه مي دهد

  .و مسئله فشار بر دندان لذت مي برده استذكر اين شيون 

شما البته داستان بزها و گوسفندان را به خاطر مي آوريد؛ كه خطاب به بزها مي گويد چگونه در زمان 

او مي گويد اي ملعونان از من دور شويد و به آتش جهنم برويد، و ادامه مي دهد، : ظهور مجدد تقسيم شوند
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اگر دستانتان موجب شوند كه شما گناهكار محسـوب  : و سپس مجدداً. بسوزنداينها بايد به آتش ابدي جهنم 

شويد، آنها را ببريد؛ زيرا بهتر است كه تمام عمر چالق باشيد تا دستانتان به آتش جهنم بسـوزد، آتشـي كـه    

  .هرگز خاموش شدني نيست او اين گونه جمالت را مرتباً تكرار مي كند

نم يك نوع مجازاتي از براي گناهكاران است عقيـده اي ظالمانـه   فكر مي كنم اين عقيده كه آتش جه

عقيده اي است كه ظلم را در دنيا گسترش داده و شكنجه و بي عدالتي را نصيب نسل ها و نژادهـا  . مي باشد

مي كند؛ چنان چه بتوانيد مسيحي را كه در انجيل ذكر شده مبتكر اين نوع افكار بدانيد مي توانيد مسلماً او 

  .سئول بدانيدرا م

از جمله دميدن روح شرارت در خوكها و روانه كردن آنهـا بـه   . مطالب كم اهميت تري نيز وجود دارد

بايد بدانيد كه او قدرت اليتناهي داشت و لذا مي توانسـت شـرارت را از   . تپه و در نتيجه ريخته شدن به دريا

  .احوال شرارت را در روح آنها وارد ساختخوكها دور كند و مانع تلفات آنها شود، ولي او با تمام اين 

به خاطر مي . داستان عجيب ديگري از درخت انجير وجود دارد كه اغلب موجب حيرت من شده است

مسيح گرسـنه بـود، درخـت انجيـري را از دور ديـد كـه داراي بـرگ اسـت،         . آوريد چه بر درخت انجير آمد

حركت كرد، وقتي كه به درخت رسـيد چيـزي جـز     خوشحال شد و به قصد اينكه ميوه اي دارد به سوي آن

در اينجا مسيح بـه درخـت گفـت    . آن فرا نرسيده بود هبرگ برآن نديد، زيرا هنوز زمان باردهي درخت و ميو

به مسـيح گفـت درخـت انجيـري كـه نفـرين       ... پيتر... » .براي هميشه ديگر كسي ميوه تو را نخواهد خورد«

داستان عجيب و غريبي است زيرا وقت ميوه درخت نبـوده اسـت، و در    اين. كردي پژمرده و پرپر شده است

واقع كسي نمي تواند درخت را سرزنش كند، من از نظر عقالني و از جهت تقوا نمي توانم در مورد مسيح اين 

مي فكر . مقام ساير مرداني كه در تاريخ از آنها نامبرده شده باشد هاحساس را داشته باشم كه مقام او به انداز

  .و سقراط از اين نقطه نظر مقامي عالي تر از مسيح داشته باشند بوداكنم 

  عامل احساسي

آن  ههمچنان كه قبالً گفتم فكر نمي كنم علت حقيقي قبول ديانت از طرف مردم علتي باشد كه دربار

لـه  گفته مي شود كه غلط اسـت بـه مـذهب حم   . آنها مذهب را تحت تأثير احساسات مي پذيرند. بحث شود

شود، زيرا مذهب موجب تقوا و پرهيزكاري است، همچنين به من چنين چيزي گفته شده، ولـي مـن خـودم    

  .اين پرهيزكاري را مشاهده نكردم

را قرائت كـرده ايـد، بـه خـاطر مـي      » بازديد مجدد از ايروهان«بحث  ساموئل بتلرشما البته در كتاب 

سـال بعـد    20از مدتي با بالوني از آنجا مراجعت كرد، آوريد كه شخصي از نقطه دوردستي به ايروهان و پس 
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مجدداً به آن ناحيه برگشت و مذهب جديدي مشاهده نمود، كه در آن مـذهب او را بـه نـام پسـر خورشـيد      

او دريافت كه مـي خواهنـد قضـيه    . پرستش مي كردند، و معتقد شده بودند كه به ملكوت صعود نموده است

به يكديگر مي گويند خدا كند كه ديگـر   پانكيو پروفسور  هانكيپروفسور  صعود را جشن بگيرند و شنيد كه

و ايـن دو نفـر از كشيشـان    : چشممان به آن شخص محيل نيافتد، و اميدوار بودند كه هرگـز نخواهـد افتـاد   

من مـي خـواهم تمـام ايـن     : شخص منظور برآشفت و نزد دو كشيش آمد و گفت. واالمقام اين مذهب بودند

به او گفتند كـه  . روشن كنم و به مردم ايروهان بگويم كه آن من بودم كه با بالون به آسمان رفتمدروغ ها را 

نبايد چنين كاري بكني زيرا تمام اخالقيات اين سرزمين بدين افسانه بستگي دارد، و اگر بدانند كه شـما بـه   

حيه را فرا مي گيرد؛ و لذا او را ملكوت صعود نكرده اي تمام آنها شرير خواهند شد و شرارت سر تا پاي اين نا

  .قانع كردند و به آهستگي از آنجا دور شد

به نظر من . نكته اينجا است كه اگر ما به مذهب مسيح اعتقاد نداشته باشيم شرير محسوب مي شويم

  .كساني كه به اين مذهب عقيده پيدا كرده اند از بسياري جهات فوق العاده شرير شده اند

ا شما دريافته ايد كه هر چند مذهب در هر زمـاني فشـرده تـر باشـد، و هرچنـد      اين حقيقت عجيب ر

در اعصار مـورد  . عقايد ديني عميق تر گردد، ظلم گسترش بيشتري پيدا كرده و امور مذهبي بدتر شده است

بحث كه مي توان نام عصر ديانت بر يك يك آنها گذاشت، در زماني كه بشر واقعاً باور داشت كه دين مسـيح  

يكي از اديان كامل است، بررسي ها و تحقيقات توأم با شكنجه انجـام مـي پـذيرفت؛ ميليونهـا نفـر از زنـان       

بدشانس و اقبال را به عنوان اينكه ساحره هستند سوزانيدند؛ و به نام مذهب هر نوع ظلم و ستمي را نسـبت  

  .به دسته جات مختلف روا داشتند

ازيد خواهيد ديد كه پيشرفي در احساسات و عواطف بشـري،  چنانچه نظري به نقاط مختلف دنيا بياند

هر ترقيي در قوانين جزائي، هر قدمي در كاهش جنگ، هر اقدامي درباره رفتار بهتـر بـه نـژاد سـياه يـا هـر       

تخفيفي نسبت به نوكر صفتي بشر، هر توسعه اخالقي در دنيـا، از طـرف كليسـاهاي متشـكل جهـان مـورد       

من با احتياط مي گويم كه ديانت مسـيحي كـه در كليسـاها سـازمان يافتـه      . مخالفت شديد واقع شده است

  .دشمن توسعه اخالق در جهان بوده و مي باشد

  تعويق توسعه

فكر نمي كـنم  . تصور خواهيد نمود كه من مبالغه مي كنم اگر بگويم هنوز هم وضع بدين منوال است

كنيد، وقتي كه آن را تشريح نمودم با مـن موافـق   به يك حقيقت توجه . تنها من باشم كه چنين نظري دارم

حقيقت تلخي است، ليكن كليساها مجبور مي كنند كه شخصي حقايقي را بيان كند كه شيرين . خواهيد شد

  .و خوشايند نباشند
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تصور كنيد در اين دنيايي كه ما امروزه در آن زندگي مي كنيم دختري بي تجربه با مردي سيفليسي 

بايـد تـا   . اين يك رسم و مسئله غيرقابل حلي است: ن مورد كليساهاي  كاتوليك مي گويندازدواج كند در اي

و هيچ اقـدامي از طـرف ايـن زن بـه منظـور حفـظ خـويش از توالـد فرزنـدان          . آخر عمر با هم زندگي كنند

من مي گـويم ايـن ظلمـي    . اين چيزي است كه كليساي كاتوليك فتوا مي دهد. سيفليسي ممكن نمي باشد

ت كه از ديوخويي سرچشمه گرفته، و كسي كه تمايالت طبيعيش با مذهب درنياميخته باشد، يا اخالقش اس

  .كامالً نسبت به حس تحمل از بين نرفته باشد، بتواند تحمل نمايد كه چنين مظالمي ادامه يابد

الق و من اين فقط نمونه اي از نمونه ها است، در حال حاضر در موارد متعددي كليسا تحت عنوان اخ

البته همان طوري كه مي دانيم مخالفت با . غير استحقاق و غيرالزم به طبقات مختلف مردم تحميل مي كند

توسعه و ترقي يكي از اصول مسلم كليسا مي باشد، هرچند كه اين توسعه موجب تخفيف ناماليمات در دنيـا  

باطي با سعادت بشر ندارد بحث شـده و بـه   باشد، زيرا در كليساها مقررات و قوانين محدود و نارسايي كه ارت

عنوان اخالق حكمفرما مي باشد؛ و هر زمان شما بگوييد كه خوشبختي بشر حكم مي كنـد چنـين و چنـان    

شود، آنها فكر مي كنند كه اصوالً اين صحبت ها ربطي به موضوع نداشته مي گويند سعادت بشر چه ربطـي  

  .خوشبختي و خوشحالي بشر تأمين گردد به اخالق دارد؟ هدف از اخالق اين نيست كه

  ترس اساس ديانت را تشكيل مي دهد

ترسـي ناشـناخته، و بـه    . است به نظر من مذهب قبل از هر چيز اساساً بر مبناي ترس استوار گرديده

وه همان طور كه قبالً متذكر شده ام از اين راه احساسي به وجود مي آيد كه هر كس تصور مـي كنـد در   عال

. ترس از مرگ، ترس از شكست، ترس از رازها و مسـائل غيـر مكشـوفه   . مشاجرات پشتيباني دارد مشكالت و

  .ترس پدر ظلم است، و بنابراين عجيب نيست اگر ظلم و مذهب دست به دست هم داده و با هم پيش بروند

زيم، و بـا  آنهـا بـه تفكـر بپـردا     هدر حال حاضر شروع كرده ايم چيزهايي كه اين دنيا را فراگرفته دربار

كمك علم از آنها استفاده كنيم، علم راهش را قدم به قدم عليه مذهب مسيح، كليسا و عليه تمام دسـتورات  

علم براي غلبه براين ترس زشتي كه نسل ها گريبان گير بشر شـده اسـت، مـا را    . خالف قديمي باز مي كند

متكي بر اينگونه خياالت و تصوراتي كـه  علم و حتي مكتبهاي ما به ما مي آموزند كه ديگر . كمك مي نمايد

خداوند روزي ما را مي رساند و زندگي را تأمين مي كند نبايد بود، بلكه بايد به كوشش خود اميدوار بوده تـا  

اينكه دنيايي مناسب زندگي بسازيم، و به آن نوع دنيايي كه كليسا در تمام قرون گذشـته بـراي مـا سـاخته     

  .است پشت پا بزنيم

  بكنيمچه بايد 
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ما مي خواهيم روي پاي خود بايستيم و درست و منصفانه به دنيا بنگريم حقـايق، بـديها، زيباييهـا، و    

باهوش و اسـتعداد خـود بـر دنيـا     . زشتي هايش را ببينيم؛ دنيا را آن طور كه هست دريافته، و از آن نترسيم

ي تصور خداوندي تصوري است كه از به طور كل. فائق آمده و از روي بنده صفتي مقهور ترور و وحشت نشويم

وقتي كه . اين تصور از نظر يك فرد آزاد تصوري است كامالً بي ارزش. استبداد شرقي قديمي ناشي شده است

شما در كليسا مي شنويد كه مردم خود را تحقير نموده مي گويند مردمي بدبخت و گناهكار و از ايـن قبيـل   

بايسـتي عليـه چنـين    . بشريت را تخفيف داده و خوار شـمرده انـد  مي باشند، به نظر مي رسد مقام ارجمند 

بايد از انجام اعمال نيك در اين دنيا كوتاهي . مطالبي ايستادگي كنيم و چهره دنيا را بي پرده و روشن ببينيم

نكنيم و چنانچه اعمالمان آن طور كه مي خواهيم و هدف داريم پيشرفت نداشته باشد، به هر حـال بايسـتي   

دنيـاي خـوب نيازمنـد بـه علـم، مهربـاني و       . ز آن باشد كه گذشتگان در اعصار گذشته نشان داده انـد بهتر ا

شجاعت بوده، و نيازي به حسرت بر گذشته نداشته، و همچنين نيازي به زنجير كشـيدن هـوش و اسـتعداد    

د آينده ماسـت، نـه   دنيا محتاج به امي. دور انجام مي شده ندارد همردم كه با تبليغات جمعي نادان در گذشت

مرده و فنا شده، آينده اي كه مطمئناً هوش و استعداد ما مي تواند آن را تحـت تـأثير قـرار     هنظاره به گذشت

  .دهد

 



28 

 

  فصل دوم

  مذهب و تمدن

  آيا مذهب كمك هاي مفيدي به تمدن نموده است؟

ترس ناشي مرضي فرض مي كنم كه از  همن مذهب را به منزل. سودجويي آنست همسئل هنظر من دربار

انكار نمي كنم كه كمك هايي بـه تمـدن   . چارگي هاي ناگفتني براي بشر مي باشدشده و منبع بدبختي و بي

زمان قديم مذهب موجب پيدايش تقويم نجومي شد، و روحانيون مصـري بـه توضـيح شـرح     در . نموده است

وقايع خسوف و كسوف پرداختند و در آن زمان روحانيون مورد بحث موفق به پيشگويي خسوف و كسوف نيز 

غير از اين دو مطالبي كه ذكر كردم مطلب و موضوع ديگري كه مؤيد خدمت مذهب به تمدن باشد . گرديدند

  .خاطرم نرسيده است به

بعضي اشخاص كه به شدت تحت نفوذ مـذهب  . داراي معناي بسيار سستي است) مذهب(امروز كلمه 

پروتستان مي باشند به منظور ذكر هر عقيده جدي شخصي نسبت به اخالقيات يا طبيعت جهان از اين كلمه 

قبل از هر چيز بايد بـدانيم  . خي ندارداستعمال اين كلمه به صورت مزبور كامالً جنبه تاري. استفاده مي كنند

  .كه مذهب يك پديده اجتماعي است

اصالت كليساها ممكن است مديون آموزگاران و دبيراني باشد كه داراي عقايد محكم فردي بوده، ليكن 

اين آموزگاران و دبيران چندان نفوذ و تأثيري در كليساهايي كه خود موجب تأسيس آنها شدند نداشتند، در 

. كه كليساهاي مذكور نفوذ شديدي روي اجتماعي كه ساخته و پرداخته دست خودشـان بـود داشـتند    حالي

مسئله از نظر مردم متمدن غرب بسيار قابل توجه مي باشد؛ پندهاي مذكور در انجيل كه بـه مسـيح نسـبت    

مـاعي مهمتـرين   از نظر تاريخي و اجت. داده شده به ميزان بسيار كمي در اخالق مسيحيان تأثير داشته است

مسـيحيت   همسيحيت كليساها بوده اند نه مسيح، و چانچه بخـواهيم از نظـر اجتمـاعي دربـار     هموضوع دربار

فكر مسيح اين بوده كه بايد از فقرا دستگيري كرد، از جنـگ  . اظهار نظر نماييم نبايد به انجيل مراجعه كنيم

  .ات نموداجتناب نمود، به كليسا بايد رفت، و زناكار را بايد مجاز

عميقي نسبت به تعقيب آموزش ها و پندهاي  ههيچ كدام از پيروان مذاهب كاتوليك و پروتستان عالق

كـه مـذهب    سـنت فرانسـيس  در واقع بعضي از پيروان . مسيح در هيچ يك از موارد ياد شده نشان نداده اند

حواريون را رايج سازند، ولي به علت اينكه پاپ اين  هخاصي را بنيان مي گذاشت كوشش مي نمودند كه عقيد

عقيده را محكوم نمود؛ آنان فسقي منش لقب گرفته و به جماعت بدعت گذار معروف شدند، يا اينكه مجـدداً  

، و در اين حـال از  »خودتان قاضي خود باشيد«اين نكته را به خاطر آوريم كه فعلي وجود دارد كه مي گويد 
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ن نصوصي چه تأثيري در زمينه رسيدگي هاي قضايي و افكار پيروان كوك لوكس كالن خود بپرسيد كه چني

  .داشته است

بـودا مهربـان و   . آنچه كه در دين مسيح واقعيت دارد دين بودا هم همـان حقيقـت را دارا مـي باشـد    

في المثـل  ليكن . روشنفكر بود؛ به هنگام مرگ به مريدانش لبخند مي زد تا تصور كنند كه او جاويدان است

روحانيت بودايي موجود در تبت ظالمانه و تيره كننده روزگار پيروان اين دين بوده و بي نهايت بيچاره كننده 

  .و ستم پيشه مي باشد

به مجرد اينكه تصور رود يـك حقيقـت   . اختالف بين كليسا و بوجود آوردنگان آن تصادفي نبوده است

صصيني هستند كه گفتار آن شخص را تفسير نموده و به قطعي از گفتار شخص معيني بدست مي آيد، متخ

و مانند كاستهاي هندوستان اين مفسـرين قـدرت مكتسـبه را بـه نفـع      . اين جهت قدرتي تحصيل مي كنند

  .خويش اعمال مي نمايند

اين متخصصين حتي از كاستها هم مفسرتر مي باشند زيرا با اينكه وظيفه آنها بيان حقايق نـامتغير و  

باشد، معذالك براي همه روشن شده است كه آنها بالضرور مخالف پيشرفت هاي اخالقي و عقالنـي  ثابت مي 

  .مخالفت كرد 2فرويدو داروين مخالفت نمود؛ حتي در زمان ما هم با نظريات   1گاليلهكليسا با . شده اند

منطـق   در روزهايي كه قدرتش باالترين قدرتها به حساب مـي آمـد در مخـالفتش بـا دنيـاي عقـل و      

گزارشـي  : به يكي از كشيشان نامه اي نوشت كه چنين شروع شـد  3گريگوري كبيرپاپ . پيشرفت هايي نمود

  .به ما رسيده كه ما نمي توانيم دستور زبان را به دوستان خود توضيح دهيم

كشيش بر اثر اين نامه مجبور شد رعايت قدرت كليسايي را بنمايد و اين نوع افكـار زمـان دوسـتانش    

مقصودم آنست كه مذهب مروج نوعي از . نه تنها عقالً بلكه اخالقاً هم مذهب زيان آور مي باشد. مه داشتادا

چند سـال قبـل در آلمـان ايـن مسـئله بـه رأي       . اخالق است كه منجر به خوشبختي هاي بشري نمي گردد

د موافقـت دولـت   عمومي گذارده شد كه آيا صاحبان خانه هاي مجلل و باشكوهي كه جالل و شكوهشان مور

                                                           

1. Galileo Galilei ،)15 17و  16هـاي   در سـده  دانشمند و مخترع سرشناس ايتاليائي )1642 ژانويه 8 - 1564 فوريه 

گـذاران تحـول علمـي و گـذار بـه دوران       تبحر داشت و يكي از پايه و فلسفه علم گاليله در فيزيك، نجوم، رياضيات. ميالدي بود

مبني بر مركزيت نداشتن زمين در جهان است كـه منجـر    بخشي از شهرت وي به دليل تأييد نظريه كوپرنيك. دانش نوين بود

  .شد گاه تفتيش عقايدبه محاكمه وي در داد
2. Sigmund Freud ،)6 تعبيـر   .است كاوي گذار رشته روان و پايه اتريشي پزشك روان )1939 سپتامبر 23 - 1856 مه

  .از جمله آثار فرويد است موسي و يكتا پرستي، توتم و تابو، خواب

3. Pope Gregory I  ،604تـا   590هـاي   به دنيا آمـد و بـين سـال    بود كه در رم هاي كليساي كاتوليك رم يكي از پاپ 

  .ميالدي پاپ بود
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نمي باشد مي توانند از دارايي هاي خصوصي خود در خانـه هـاي مـذكور اسـتفاده نماينـد، كليسـاها رسـماً        

به طـوري  . اعالميه دادند كه محروم نمودن ايشان به استفاده از دارايي هاي خود برخالف تعاليم مسيح است

غاء بردگي مخالفت كردند، و امروزه بـه اسـتثناي   كه همه مي دانيم كليساها تا آنجا كه در قدرت داشتند با ال

  .پاپ رسماً سوسياليم را محكوم كرد. بسيار معدودي مخالف با نهضت هاي طرفدار عدالت اقتصادي مي باشند

  مسيحيت و روابط جنسي

بدترين سيماي مذهب مسيح از رابطه آن با مسائل جنسـي آشـكار مـي گـردد، رابطـه اي آن انـدازه       

عي كه فقط در زمان فساد امپراطوري رم وقتي كه اصطكاك اين مسائل با بيمـاري دنيـاي   ناخوش و غيرطبي

بعضي اوقات مي شنويم كـه مسـيحيت موجـب    . متمدن در هم آميخته گرديد چنين رابطه اي درك گرديد

اين گفته يكي از ناخالص ترين گفته هايي است كه تاكنون در تاريخ . پيشرفت وضع اجتماعي زنان شده است

ذكر شده است در جايي كه زنان بايستي به شدت فرمول اخالقي را رعايت نموده و مرتكـب نقـض مقـررات    

اخالق نشوند و حتي اين نكته از جانب آنها فوق العاده داراي اهميت مي باشد، بنابراين آنهـا نمـي تواننـد از    

چيز اغواكننده محسوب داشته، و  تاركين دنيا زن را قبل از هر. يك موقعيت اجتماعي مناسبي بهره ور گردند

  .اساساً تصور كرده اند كه او الهام بخش شهوات انساني است

تعاليم كليسا اين بوده و هنوز هم ادامه دارد كه عدم ازدواج دوشيزگان بهترين عبادت است، مگر براي 

تأييد عدم جدايي زن كليسا با . كساني كه آن را غيرممكن بيايند كه در آن صورت مجاز به ازدواج مي باشند

و شوهر تا اندازه اي به مسائل جنسي لذت بخش تأمين بخشيد ولي اين امر با دردهـا و ناماليمـات فراوانـي    

چنانچه زني داراي طفلي يك : در واقع مخالفت با كنترل مواليد داراي چنين اثراتي مي باشد. همراه مي باشد

ه از زندگي زناشويي اش لذت جنسـي ببـرد، و لـذا كنتـرل     ساله شود، ديگر تا زمان مرگ نبايد تصور نمود ك

تصور گناه مذهبي و اخالقي موجب مي شود مردم براي ساديسمي كـه معتقدنـد   . مواليد نبايد تشويق گردد

مشروع و حتي روا مي باشد دستاويزي پيدا كنند، و به اين علت تصور مذكور كه در نتيجه تعاليم مـذهبي و  

  .ي فوق العاده مضر محسوب مي شودكليسايي حاصل شده تصور

واضح است كه بـا اخطـار قبلـي خطـر     . في المثل مسئله جلوگيري از اشاعه سفليس را در نظر بگيريد

از آنجايي كه مسيحيان معتقدند كه خوبست اين نوع گناهكاران تنبيه . سرايت اين مرض مي تواند كمتر شود

آن قدر در اين عقيده پـاي  . اين خصوص اعتراض مي نمايندشوند، لذا به انتشار هرگونه اطالعات مفيدي در 

هم اكنون در دنيـا هزارهـا   . زن و فرزندان گناهكاران توسعه يابد هبرجا هستند كه آرزو مي كنند تنبيه دربار

ن گناهكار خود را تحمل ااطفال سفليسي مادرزادي وجود دارد كه مسيحيان معتقدند اين اطفال مجازات پدر

  .مي نمايند
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نمي توانم بفهمم چگونه اين عقيده رايج با آن همه ديو سيرتي و ظلم ممكن است اثرات مفيـدي بـه   

تنها طرز تلقي مسيحيان از نظر روابط جنسي خطرناك به رفاه بشريت نمي باشـد، بلكـه   . اخالق داشته باشد

انسـان در  . شـد اين طرز تلقي در زمينه كسب اطالع نسبت به موضوعات جنسي نيـز داراي خطراتـي مـي با   

زمينه مطالعاتي از تعصب اين مسئله با مشكلي روبرو شده مي دانند جهالتي كه مسيحيان ارتدوكس نسـبت  

به موضوعات جنسي داشته و تالش مي كنند كه اين بي اطالعاتي در جوانان رسوخ يابـد فـوق العـاده بـراي     

عاتشـان را از راه صـحبت هـاي    بهداشت جسمي و رواني خطرناك است، و موجب مي گردد كساني كـه اطال 

تصور نماييد مسئله جنسي  –همچان كه اكثر اطفال اين عمل را انجام مي دهند  –نامناسب كسب مي كنند 

  .مسئله اي مسخره و ناشايسته مي باشد

من نبايستي موانعي در سر راه بررسي دانستني . فكر نمي كنم كه دانستن هر مطلبي قابل دفاع نباشد

مطالـب   ههر كس باشد و در هر سني كه باشد قرار دهم، ليكن در خصوص كسب اطالع دربـار  هاي از ناحيه

جنسي بحث هاي وزين تري نسبت به ساير مطلب وجود دارد، شخص احتماالً كـم و بـيش هنگـامي كـه از     

موضوعي بي اطالع باشد نسبت به آن عاقالنه عمل مي كند تا وقتي كه قبالً در آن خصوص آموزشـي ديـده   

اشد، مسخره است كه حس گناه در جوانان بدهيم، زيرا آنهـا طبيعتـاً حسـن كنجكـاوي نسـبت بـه چنـين        ب

  .موضوعي مهمي دارند

تصور كنيد كه به او بگوييم عالقه مندي به راه آهـن و  . هر بچه اي مسافرت با راه آهن را دوست دارد

كه در داخل قطار يا ايستگاه راه آهن  قطار يك نوع گناه محسوب مي شود؛ تصور كنيد چشم هاي او را وقتي

است ببنديم، تصور كنيد هرگز اجازه داده نشود كه لغت راه آهن در حضورش گفته شود يا وسيله اي كـه او  

ديگر منتقل مي كند به صورت معما و رازي محفوظ نگهداشته شود، نتيجه آن نخواهد  هرا از نقطه اي به نقط

و شناختن راه آهن متوقف بماند؛ درست برعكس او عالقـه منـدتر شـده و    بود كه اين بچه نسبت به دانستن 

احساس ناخوشي از گناه در دلش باقي خواهد ماند، زيرا اين عالقه مندي بطور غيرمستقيم و نامعقولي به وي 

ايـن  . با اين ترتيب كم و بيش اعصاب بچه هاي با عقل و هوش را تضعيف نمـوده ايـم  . نشان داده شده است

آن چيزي است كه درباره روابط جنسي با آن عمل مي شود؛ اما چون روابط جنسي بيشتر از راه آهـن   دقيقاً

  .دلخواه مي باشد اثر آن بدتر از راه آهن خواهد بود

تقريباً هر مسيحي بالغي كم و بيش به مرض عصبي كه نتيجه ممنوعيـت دانسـتني هـاي جنسـي در     

اس گناهي كه ماهرانه در نهادش كاشته شده يكـي از علـل ظلـم،    و احس. زمان جوانيش بوده مبتال مي باشد

عاقالنه نيست كه بچه را از آنچه كه عالقه مند به . كم رويي، و حماقت در دورانهاي بعدي زندگي او مي باشد

تا ايـن حقيقـت در مراحـل    . دانستن آنست بي خبر بگذاريم، خواه موضوع جنسي باشد يا هر موضوعي ديگر
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شي تشخيص داده نشود جمعيت سالمي نخواهيم داشت، و تا زماني كه كليساها قادر به كنتـرل  ابتدايي آموز

  .سياست آموزشي باشند به آن حقيقت نخواهيم رسيد

صرف نظر از اين اعترافات نسبتاً جزيي، روشن است كه قبل از قبول عقيـده اساسـي مسـيحيت بايـد     

به ما گفته مـي شـود دنيـا بـه وسـيله      . ن عقيده وجود داردقبول كنيم كه مقادير زيادي ارتداد اخالقي در اي

خداوند مهربان كه داراي قدرت مطلقه بوده خلق گرديده است قبل از خلق دنيا تمام دردها و بدبختي هـاي  

اين گفتگو كه دردهاي موجود . موجود را پيش بيني كرده است؛ بنابراين او مسئول تمام اين بدبختي ها است

در وهله اول اين حقيقت ندارد؛ يعني گناه نيست كه موجـب  . ناهان است بي فايده مي باشددر دنيا نتيجه گ

چنان كه تصور شود حقيقـت داشـته باشـد مـي     . طغيان رودخانه ها يا انفجار كوه هاي آتش فشان مي شود

  .بايستي دردهاي مورد بحث براي همه بشرها يكسان باشد

آورم شخصي ديوانه و آدمكش خواهـد شـد، مـن بايسـتي      چنانچه من بدانم بچه اي را كه بوجود مي

چنانچه خداوند قبالً مي دانست كه بشر مرتكب گناه مي شـود، او از  . مسئول ارتكاب جرايم ناشيه از او باشم

ادعاي معمولي . همان زمان تصميم به خلق او، به طور وضوح مسئول تمام نتايج حاصله از آن گناه بوده است

البته اين . ه تحمل شدائد در دنيا موجب تصفيه گناهان بوده و بنابراين چيز خوبي استمسيحيت اين است ك

من از هر . گفتگو منطقي جلوه دادن يك نوع ساديسم بوده و به هر حال بحثي بسيار ضعيف به شمار مي رود

شـود   شخص مسيحي دعوت مي كنم با من به بخش اطفال بيمارستان بيايد، و تحمل رنجي كه در آنجا مي

. مالحظه كند، و آن وقت براين ادعايش مصر باشد كه اطفال رنجور مزبور مسـتحق تحمـل رنـج مـي باشـند     

چنانچه چنين اظهار بكند بايستي تمام عواطف و احساساتي كه ناشي از رحم و شفقت است در خود بكشـد،  

از آنجـايي كـه   . بي رحمي بكنـد دارد آماده اين  دخالصه او بايد خودش را مانند خداي ظالمي كه به او اعتقا

بشر پيوسته بهانه هايي براي دردها و بدبختي ها دارد، نمي تواند باور كند كه چيزهـايي كـه در دنيـا وجـود     

  .دارد براي سعادت او بوده و ارزش هاي اخالقي او را سالم نگه مي دارند

  اعتراضاتي كه به مذهب شده

اعتـراض عقالنـي   . اخالقـي و اعتراضات  عقالنيتراضات اعتراضاتي كه به مذهب شده از دو نوعند، اع

آنست كه هر مذهبي را بدون دليل نمي توان پذيرفت؛ اعتراض اخالقي آنست كه مي گويد دستورات مذهبي 

مربوط به زماني است كه بشر ظالم تر از عصر حاضر بوده و بنابراين متمايل اسـت وحشـي گـري هـايي كـه      

  .مي كند ابدي سازدوجدان اخالقي جامعه را تحريك 
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براي بحث در اطراف اعتراض عقالني بايد متذكر شويم كه در عصر حاضر عمالً اين تمايل وجـود دارد  

اهميت داده نمي شود تعاليم مذهبي دروغ است يا راست، زيرا تصور مي رود مسئله مهم آنست كه آيـا ايـن   

  .اين دو مسئله بدون ديگري مشكل است تعاليم مفيدند يا غيرمفيد گرچه اخذ تصميم راجع به هر يك از

چنانچه به مذهب مسيح معتقد باشيم تصور ما از اينكه چه چيز در اين مذهب خوب است با تصورمان 

بنابراين اثرات مسيحيت براي مسيحيان خوب جلوه گر شده . در حاليكه به آن اعتقاد نداشته باشيم فرق دارد

به عالوه اين طرز تلقي كـه هـر   . اعتقاد ندارند بد به نظر مي رسد در حالي كه براي كساني كه به اين ديانت

كس بايد دستورات مذهبي را مستقل از داليل مربوط بر آن قبول داشته باشد موجب خصومت هايي نسـبت  

به داليل بوده و باعث مي گردد كه مغزها و افكارمان را به روي حقيقتي كـه متناسـب بـا تعصـبات، نباشـد      

يي علمي در اشخاصي كه تصور مي كنند وظيفه دار هستند مطالبي را باور كنند بـه سـختي   رك گو. ببنديم

بنابراين ما بدون تحقيق در اين باره كه آيا مـذهب حقيقـت دارد نمـي تـوانيم در واقـع      . وجود پيدا مي كند

له جـاري  براي مسيحيان، مسلمانان، و كليمي ها اساسي ترين مسـئ . عقيده پيدا كنيم كه مذهب مفيد است

در ايـامي كـه پيـروزي مـذهبي وجـود داشـت كلمـه        . حقيقت مذهب اثبات وجود خداوندي است هدر زمين

به تدريج معنـاي ايـن كلمـه     عقليونمعناي قطعي و كاملي داشت؛ ليكن در نتيجه حمله سخت » خداوند«

اريـم مشـكل شـده    رنگ پريده تر گشت تا اينكه امروزه درك مقصود كساني كه مي گويند به خدا اعتقـاد د 

نيرويي كه خارج از قـدرت  «: ذكر مي شود  4ماتئو آرنولداست، به منظور ادامه گفتار در اين خصوص تعريف 

ممكن است احتماالً اين تعريف را مبهم تر كرده و از خود بپرسيم » .بشر بوده موجب تقوا و درستي مي باشد

گفتگـوي عـادي مردمـان    . ت ذات خداونـد وجـود دارد  آيا دليلي بهتر از موجودات زنده اين سياره براي اثبـا 

من و دوستانم مردماني هستيم كه از تقوا و هـوش خيـره كننـده اي    «: مذهبي در اين باره به شرح زير است

برخورداريم، باورنكردني است كه اين قدر هوش و تقوا از روي شانس بوجود آمده باشد بنابراين بايـد حـداقل   

مافوق هوش و تقوا ما وجود داشته باشد تا اين ماشين آسماني را كه از اين همه كسي داراي هوش و تقوايي 

متأسفم از اينكه اظهار كـنم ايـن   » .سياره و ثوابت تشكيل شده، و موجب ايجاد ما گرديده به حركت درآورد

  .بحث  را چنان كه گويندگان و معتقدين بدان جالب مي دانند قابل توجه نمي بينم

چنان چه . هستند كه معتقدند موجودي با هوش تر از بشر در عالم هستي وجود ندارد عده اي در دنيا

جمع مطالب موجود در جهان را در نظر بگيريد و با ميزان مطالبي كه موجب ايجاد بشـر بـاهوش شـده انـد     

  .مقايسه كنيد، خواهيد ديد كه موارد اخيرالذكر تقريباً غيرقابل سنجش با مطالب اوليه است

                                                           

4. Matthew Arnold ،) بود  شاعر و منتقد فرهنگي اهل انگليس) 1888آوريل  15درگذشته  - 1822دسامبر  24زاده

ويليام استاد ادبي و  تام آرنولدمدير نامدار مدرسه راگبي، برادر  توماس آرنولدوي فرزند . و به عنوان بازرس مدارس كار مي كرد

  .رمان نويس بود آرنولد



 چرا مسيحي نيستم    34

نتيجه به احتمال بسيار ضعيف قوانين شانس ارگانيسمي را بوجود مي آورند كـه از هـوش سرشـار    در 

برخوردار باشد، معذالك اين احتمال وجود دارد كه در جهان اليتناهي معدودي از اين نوع ارگانيسم ها را مي 

از نظـر مـن آن    سپس تصور شود كه به چنين اوجي هم رسيده باشـيم، معـذالك  . توان در واقع كشف نمود

البته من اذعان دارم كه بسياري از علماي مذهبي اطالعاتي وسـيع تـر و تجربـه اي    . چنان عجيب نمي باشد

عميق تر از من دارند و لذا نمي توانم شايستگي ها را تا آن اندازه تقدير نمايم كه حمل بر برتر بودن خود من 

ت مطلقه اي كه براي ابد حاكم بـر اراده جهـان اسـت    معذالك من جز اين نمي توانم فكر كنم كه قدر. گردد

  .قطعاً مي توانسته است چيز بهتري خلق كند

گردش زمين هميشه به اين وضع باقي نخواهد ماند؛ نژاد بشر از بين خواهد رفت، و چنان چه گردش 

نيـز صـادق    منظم ستارگان از اين پس مثبت توجيه آنها باشد بايد اين توجيه نسبت به تمام سـيارات ديگـر  

گردش منظم سيارات ترديد  هقانون ديگر حركت و حرارت احتماالً اين فكر را بوجود مي آورد كه دربار. باشد

وليكن البتـه مـا آزاديـم كـه بگـوييم در آن موقـع       . كنيم و بگوييم كه به تدريج حركت آنها كند خواهد شد

يم باز ادعاي خـود را براسـاس ديانـت پايـه     خداوند مجدداً اين چرخش را سريع مي نمايد؛ و اگر چنين بگوي

گزاري كرده ايم نه داليل علمي؛ تا آنجايي كه داليل علمي نشان مي دهد عالم اليتناهي روي به افول بوده و 

  .گردش آن رو به كندي مي گرايد تا رفته رفته به وضعي برسد كه منتهي به فناي جهان گردد

بنابراين دليـل نـدارد   . ز مسائل خود به خود حل مي گرددچنان چه به اين دليل توجه شود بسياري ا

من همان طور كه مدافعين ديانت مباحث قديمي متافيزيكي را . كه به هيچ نوعي از خدا اعتقاد داشته باشيم

  .كنار گذاشته اند، آنها را نيز رها ساخته ام

  بقاي روح

عقيـده اي  . مسيحيت داشته اسـت تأكيد روح فردي از طرف مسيحيان تأثير عميقي در اخالق جامعه 

جوامع نمـي توانـد پـرورش     است كه اساساً منسوب به اشراقيون شرق بوده و مي گويند آرزوهاي سياسي در

  .يابند

قدرت هر انسان نيرومندي كه داراي صفات شايسته اي باشد آنست كه تالش كنـد كـار نيـك انجـام     

رصت هايي كه حـوادث را تحـت تـأثير قـرار مـي دهـد       دهد، ليكن اگر او از تمام اختيارات سياسي و تمام ف

محروم گردد از راه طبيعي خود منحرف شده فقط نظاره بر اعمال خوب مي نمايد و كار نيكي شخصاً انجـام  

اين آن چيزي است كه در ابتداي مسيحيت به وقوع پيوسته؛ و منجر به اين شده است كـه تصـور   . نمي دهد

از انجام اعمال نيك، گرچه تقدس چيزي است كـه مـي توانـد بـه      گردد تقدس شخصي چيزي است مستقل



 آيا مذهب كمك هاي مفيدي به تمدن نموده است؟  35

 

بنابراين تقواي اجتماعي از اخالق مسيحيت جـدا  . وسيله اشخاصي كه كار نيك انجام مي دهند به دست آيد

  .گرديده است

تا امروز مسيحيان پاي بند به عقيده مسيحيت تصور مي كنند كه يك نفر زناكار شريرتر از كسي است 

  .مي گيرد، در حالي كه رشوه هزارها مرتبه مضرتر از زنا مي باشد كه رشوه

با تقواترين انسان كسـي بـوده كـه از    . معناي متوسط تقوا چيزي كم مايه، ضعيف و عاطفي بوده است

انجام امور دنيوي فارغ شده به سن پيري كامل رسيده باشد؛ تنها انسان هاي فعـال كـه در زمـره مقدسـين     

كليسـا  . سـنت لـويي  اني بودند كه عمر خود را در جنگ با تركها گذرانيده اند ماننـد  محسوب مي شدند كس

كسي را كه اصالحاتي در امور مالي به عمل آورده، يا قوانين جزايي را اصـالح كـرده، يـا اصـالحاتي در قـوه      

ري مي به يك چنين خدمات و كمك هايي كه نافع به رفاه بش. قضاييه نموده باشد هرگز مقدس نمي شناسد

باشد اهميتي قائل نشده اند تصور نمي كنم و حتي باور ندارم كه در مجموعه فهرست مقدسـين مسـيح نـام    

  .مقدسي به اين مناسبت گنجانيده شده كه خدمتي اجتماعي انجام داده باشد

با اين اختالف بين اجتماع و انسان اخالقي يك جدايي و سپس بين روح و جسم ايجـاد شـده اسـت،    

شخص ممكـن  . مشتق شده جاويدان مانده است 5دكارتدر ماوراءطبيعت مسيحي كه از سيستم  جدايي كه

در حالي كه روح وضع خصوصي . است با صداي بلند بگويد جسم معرف وضع اجتماعي و عمومي انسان بوده

هـا  فكر مي كـنم نتيجـه قـرن    . در بيان روح، اخالق مسيحيت كامالً جنبه فردي دارد. وي را معين مي كند

مسيحيت آن بوده كه انسان هايي خودپرست سـاخته، و بـرخالف طبيعتشـان بيشـتر آنهـا را زبـان بسـته و        

خاموش تربيت كرده است؛ در صورتي كه جنبش هايي كه طبيعتاً شخص را از جسـم و روحـش خـارج مـي     

كليسا تـا آنجـا   . سازند عبارتند از روابط جنسي، اصالت نسبي و وطن پرستي يا غرايز حيواني و دسته جمعي

كه توانست روابط جنسي را تقبيح نمود و شأن آن را پايين آورد؛ محبت فاميلي از طرف مسيح و گـروه بـي   

شمار پيروانش تقبيح گرديد؛ و وطن پرستي در ميان جمعيت امپراتوري روم نمي توانست جايي بـراي خـود   

  .پيدا كند

كليساها به . كه توجه الزم به آن نشده است گفتگوهايي كه عليه فاميل در انجيل آمده موضوعي است

  .ما در مسيح به ديده احترام مي نگرد، ليكن خود مسيح چندان توجهي بدين امر نكرده است

يكي از راه هايي كه نشان مي دهد مسيح چندان توجهي به مقام زن ننموده ذكر اين آيـه در انجيـل   

ويد كه آمده است تا پسر را عليه پـدر، دختـر را عليـه    او همچنين مي گ) زن، من با تو چه بايد بكنم؟(است 

                                                           

5. René Descartes ،) 31 گفتار .فرانسوي بود و فيلسوف دان رياضي )استكهلم ،1650 فوريه 11- الهه ،1596 مارس 

  .از جمله آثار دكارت است تفكراتو  اصول فلسفه، در روش به كار بردن عقل
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مادر و عروس را عليه مادر شوهر برانگيزد، و به كسي كه پدر و مادرش را بيش از او دوست بدارد ارزشي قائل 

تمام اينها نشانه انحالل قيد و عالقه خانوادگي به منظور حفظ اعتبارات مذهبي مي باشد، اين وضـعي  . نشود

ايـن فردپرسـتي كـه    . يرقابل تحمل كه در نتيجه توسعه مسيحيت در دنيا گسترش يافته استاست بسيار غ

منجر به عقيده بنا گرديده از روح فردي سرچشمه گرفته و نهايتاً گفته شده كه از اين به بعد افراد از بركـت  

  .اهند شدبي پايان يا به عذاب هميشگي، البته برحسب اوضاع و احوال برخودار شده و يا دچار خو

مثالً، چنان چـه  . اوضاع و احوالي كه اين اختالف نتيجه مربوط به آنست تقريباً عجيب به نظر مي آيد

در حالي بميريد كه كشيشي آب به روي شما بپاشد و اورادي را زمزمه كند شما به اجر و بركت ابـدي نائـل   

ي برحسب تصادف مرگ شـما در لحظـه   شده ايد؛ در صورتي كه اگر بعد از يك عمر طوالني تقوا و پرهيزكار

  .اي اتفاق افتد كه شما به علتي كلمات زشتي بر زبان ميرانده ايد شما وارث عذاب ابدي خواهيد گرديد

من نمي گويم كه يك نفر مسيحي پروتستان در حال حاضـر چنـين عقيـده اي داشـته باشـد؛ حتـي       

اً مي گويم كه اين مسيحيان ارتدكس تا چندي مسيحيان كاتوليك نيز اين مطلب را قبول ندارند؛ ليكن مؤكد

  .قبل اين مطلب را با استحكام كامل پذيرفته بودند

اسپانيولهاي مكزيكي و پروئي اطفال سرخ پوستان را غسل تعميد مي دادند و بالفاصـله ضـربه اي بـه    

هيچ مسيحي . ده اندمغز آنها وارد مي كردند؛ با اين عمل تصور مي نمودند كه اين اطفال را به ملكوت فرستا

ارتدكسي علت منطقي براي محكوم سازي اين نوع اعمال نمي تواند پيدا كند، هرچنـد كـه در حـال حاضـر     

  .چنين اعمالي مردود شناخته شده است

عقيده جاويدان ماندن شخص به شكل مسيحي آن به علل بي شماري اثرات فالكت بـاري در اخـالق   

روح و جسم نيز بدبختي هاي يأس آوري در فلسفه از خود به جاي گـذاره  داشته و از نظر متافيزيكي جدايي 

  .است

  منشأ عدم تحمل

صالحيت و حقيقت انحصاري خداي ايشان موجـب شـد    هتصور مي كنم نتيجه عقيده كليمي ها دربار

كه با ظهور مسيحيت عدم تحملي در سراسر دنيا پيدا شود، و اين عدم تحمل يكي از عجيب تـرين كيفيـات   

بـه  . من نمي دانم به چه جهت كليمي ها بايستي چنين خصوصيات خاصي داشته باشـند . ذهبي بوده استم

نظر مي رسد توسعه اين نظر مربوط به فرمان اسارت آنها بوده و عكس العملي در مقابل كوششي كه يهوديان 

بـران صـالحيت   گرچه امكان دارد كليمـي هـا و بـه خصـوص پيغم    . را بيگانه معرفي كنند محسوب مي شده
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شخصي را تأييد نموده و اشعار داشته باشند كه قبول و تحمل مذاهب مختلف گناه و شرارت محسوب شده و 

  .اين دو نظر اثرات شوم فوق العاده اي در تاريخ باختري داشته است. هر كس بايد يك مذهب را قبول كند

روم نسبت بـه مسـيحيان روا مـي    كليسا شكنجه هاي زيادي به وسيله دولت  كنستانتينقبل از زمان 

 17از زمـان كنسـتانتين تـا اواخـر قـرن      . و اين شكنجه ها سبك، نوبتي و به طور كلي سياسـي بـود  . داشت

پيوسته مسيحيان به صورت وحشتناكي از طرف دسته اي ديگر از مسيحيان مورد آزار قـرار مـي گرفتنـد، و    

  .آنان اعمال مي شد هبه وسيله امپراتوران روم دربار اين آزار و شكنجه به مراتب شديدتر از آزاري بود كه

چنانچـه  . قبل از ظهور مسيحيت اين طرز شكنجه در دنياي قديم ناشناخته بود مگر در ديـن كليمـي  

ت مراجعه شود، يك نوع تحمل و نزاكتي در بين ملل بيگانه جهـان مالحظـه   وفي المثل به نوشته هاي هرود

اوقات عادات وحشيانه عجيبي او را تكان داده است، ولي به طور كلي او  صحيح تر آنست كه بعضي. مي گردد

او از اينكه به اثبات برسـاند كسـي كـه    . نسبت به خدا و عادات بيگانگان نظر ستايش و مساعدي داشته است

را به نام ديگري بخواند بايستي متحمل مرگ ابدي شود هرچه زودتر به اين مجازات برسـد عصـباني    6زئوس

  .شودنمي 

صـحيح اسـت كـه مسـيحيان فعلـي تعصـب       . اين خصوصيت براي مسيحيان نيز نگهداري شده اسـت 

كمتري دارند، و اين كمي تعصب مربوط به خود آنها نيست، بلكه بايستي از نسـل و نژادهـاي آزادي فكـران    

از بسـياري از  سپاسگزاري شود كه از زمان رنسانس تا به امروز تالش كرده اند و با كوشش خود مسيحيان را 

  .عقايدي كه به سبب حوادث بدانها معتقد شده بودند شرمنده نموده اند

شنيده شده كه مسيحيان فعلي مي گويند مسيحيت در واقع چقدر ماليم و با نزاكت و عقالني است، و 

منكر اين شوند كه اين ماليمات و منطقي بودن منوط به تعليمات انسانهايي اسـت كـه خـود مـورد زجـر و      

  .كنجه مسيحيان ارتدكس بوده اندش

؛ در صـورتي  7سال  قبل از ميالد مسيح خلق گرديـده  4004امروز هيچكس باور نمي كند كه دنيا در 

يكي از اجداد اعالي مـن وقتـي   . كه تا چندي قبل شك و ترديد در اين خصوص جرم مكروهي تلقي مي شد

به ايـن علـت دسـتگير و    . كي از كتابها به چاپ رسانيدكه يكي از كناره هاي دامنه اتنا را ديد اين نظر ر در ي

                                                           

6 .Zeus ،ولخـانوس  و در دين كرتيـان  ژوپيترهاي رومي  معادل آن در اسطوره. هاي يونان، پادشاه خدايان است در اسطوره 

و معبد تمام خـداياني كـه در آنجـا بنـا شـده       او بزرگترين فرمانرواي كوه المپ. بود كرونوسو  رئازئوس جوانترين فرزند . است

  .بودند، بود

 Annales vetris et Noviكتابي در دو جلد منتشر كرد بـه نـام    1650-54اي به ساله) Usher(اسقف اعظم آشر  .7

Testamenti     قبـل از مـيالد   ) 4004(و در آنجا با احتساب تاريخ انبيا و توالي وقايع كتب مقدس، خلقت جهـان را بـه سـال

  .برآورد كرد
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چنانچه او در اين اوضـاع و احـوال   . محاكمه و به تبعيد از اجتماعي كه در آن زندگي مي كرد محكوم گرديد

چنانچـه  . محاكمه تواضع نشان نمي داد، بدون ترديد به مجازات سخت تر و سنگين تري محكـوم مـي شـد   

سال قبل باور داشتند ندارند ارتباطي با مـذهب   150اي به اين مهمالت كه مسيحيان در حال حاضر عقيده 

عقيده مسيحيت علي رغـم مقـاومتي كـه بـا     . ارتدكس نداشته و اعتبارش از آن آنان نيست و ضعف تدريجي

و انحصاراً نتيجه حمالت سخت اشخاصـي كـه آزادي   . نيروي هرچه تمامتر از خود نشان داده اند آشكار شده

  .شته اند بوده استفكري دا

  آزادي اراده

از يك طـرف،  . قانون طبيعي به طور عجيبي سست و ترديدآميز بوده است هطرز تفكر مسيحيان دربار

عقيده آزادي اراده از طرف اكثريت بزرگي از مسيحيان مورد تأييد بوده؛ و در اين عقيده الاقل اعمال بشـري  

سوي ديگر، به خصوص در قرون هجده و نوزده بـه طـوري    از. نبايستي موضوع قانون طبيعي قرار مي گرفت

. به خداوند يكي از داليل اصلي وجود خالق محسوب مي شـد  هكه شارع و قانون طبيعي حكم مي كرد عقيد

در زمان اخير در سايه عالقه مندي به آزادي اراده احساس اعتراض به حكومت قانون شـديدتر از عقيـده بـه    

  .در مقابل شارع و قانون گذاري به حساب مي آمد قانون طبيعي بوده و دليلي

ماديون قوانين فيزيكي را استعمال نموده تا نشان دهند كه حركـات و فعـل و انفعـاالت مـادي بـدني      

مكانيكي بوده، و در نتيجه هر چيزي كه مي گويند و هر تغيير موقعيت كه مؤثر باشد خارج از قلمـرو آزادي  

ي كه چنين باشد آنچه را كه براي اراده هاي به زنجير كشـيده مـا بـاقي مـي     در صورت. اراده ممكن مي باشد

ماند بسيار بي ارزش است زيرا وقتي كه انسان شعري را مي نويسد يا مرتكب قتلي مي شـود حركـات بـدني    

مربوطه منحصراً نتيجه علل فيزيكي و مادي بوده، و لذا به نظر مي رسد كه وضع قـانون بـراي قاتـل از يـك     

در سيستم ماوراء طبيعت بايسـتي جـايي بـراي    . و اعدامش از طرف ديگر امري بي حاصل و بيجا باشدطرف 

فكر خالص و آزادي اراده وجود داشته باشد؛ و از آنجايي كه اين اراده مي تواند انحصاراً از طريق جنبش هاي 

فهيم قـرار نگرفتـه، و داراي   بدني به ديگران فهمانده شود، قلمرو آزادي چيزي خواهد بود كه هرگز موضوع ت

به هر حال تكامـل تـدريجي تـأثير قابـل مالحظـه اي در مسـيحياني كـه آن را        . اهميت اجتماعي نمي باشد

بنابراين براي اينكه آزادي اراده در انسان حفظ شود، نسبت به هر نوع تالشي كه رفتـار  . پذيرفته داشته است

موقعيـت  . ي و شيميايي تشريع مي كند اعتراض گرديده اسـت موجودات زنده را صرفاً از طريق قوانين فيزيك

دكارت براساس اينكه موجودات پست خودكار و مقلد بوده ديگر با نظريات علماي آزادي خـواه ديـن توافـق    

  .ندارد



 آيا مذهب كمك هاي مفيدي به تمدن نموده است؟  39

 

عقيده پيوستگي يا اتصال موجب مي شود كه قدمي فراتر برداشـته شـده و اظهـار شـود آنچـه را كـه       

به نظر مي رسـد از ايـن حقيقـت    . قوانين اصالح پذير نمي توان بر آنها حكومت كرد بيجان قلمداد گرديده با

چشم پوشي شده كه چنانچه از حكومت قانون صرف نظر شـود، همچنـين از امكـان معجـزه چشـم پوشـي       

گرديده، زيرا معجزه كار خداوندي است كه قوانيني را كه بر پديده هاي معمولي حكمفرمـايي دارنـد رد مـي    

رچه علماي آزادي خواه ديني جديد با تفكري عميق عنوان مي نمايند كه كل خلقت معجزه آسا است گ. كند

  .و لذا خداوند احتياجي به تأمين دليل جهت مداخالت خدائيش ندارد

تحت نفوذ اين عكس العمل در برابر قوانين طبيعي، بعضي از مدافعين مذهب مسيح در قبـال مسـئله   

ن داده شود قوانين فيزيكي كه تاكنون به آنها اعتقاد داشـتم در برابـر تعـداد بـي     اتم كوشش مي نمايند، نشا

  .شماري اتم تقريباً حقيقت نسبي داشته و فرد فرد الكترونها بيش از حد انتظار فعاليت دارند

عقيده شخص من اين است كه اين موضوع موقتي است، و فيزيك به موقع قـوانيني را كـه حـاكم بـر     

ك باشد كشف مي كند، هر چند كه قوانين جديدالكشف با قوانين مكشوفه قديمي اخـتالف  پديده هاي كوچ

ارزنده است كه بدانيم عقايد جديد نسبت پديده هـاي كـوچكي كـه اهميـت     . قابل مالحظه اي داشته باشند

  .عملي دارد داراي بردباري نمي باشد

ي مي شـوند در سـايه فعاليـت اتـم     حركات قابل رؤيت، و در واقع تمام حركاتي كه موجب تغيير شكل

بازگشـت بـه توضـيح گذشـته، بـراي      . هاي بي شماري بوده كه تحت حكومت قوانين قديمي عمر نموده انـد 

الكترونهـايي كـه   . نوشتن شعري يا ارتكاب قتلي، الزم است كه مقدار مركب يا گلوله سرب را حركـت دهـيم  

سته هاي خود بچرخند، ليكن هسته ها به طـور  موجب تشكيل مركب شده اند، ممكن است به آزادي دور ه

كلي بر طبق قوانين قديمي فيزيك در حركتند، و اين درست داراي همان رابطه اي است كه بين شعر و ناشر 

  .آن مي باشد

بنابراين عقايد جديدي كه علماي ديني با آنها سروكار دارند حالل مسائلي كه در مورد عالقه بشر مي 

از جنبه نهايي متافيزيكي . در نتيجه مسئله اراده آزاد در همان جايي كه بود باقي مي ماند. باشد نخواهند بود

پيوسته بـاور شـده   . هرچه در مورد آن تفكر و تصور شود، واضح است كه هيچكس آن را در عمل قبول ندارد

تريـاك   است كه شخصيت و خصوصيات خلقي اشخاص قابل تربيت و تغيير است؛ همه مي دانند كه الكـل و 

طرفداران آزادي اراده مي دانند كه بشر بـا قـدرت اراده اش   . اثرات مخصوصي در رفتار و آداب معاشرت دارد

مي تواند از مست شدن خود جلوگيري كند، ليكن در حال مستي نمي تواند قانون اساسي انگليس را آن طور 

روكار داشته باشد مـي دانـد كـه    و هر كس با اطفال س. كه در موقع هوشياري درك مي كنند تشخيص دهد

  .غذاي ويژه و مناسب آنها را از پندهاي فصيح و بليغ وعاظ باتقواتر و پرهيزكارتر مي سازد
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اثري كه عقيده آزادي اراده در عمل دارد آنست كه مردم را از پيروي از احساسات حفـظ نمـود و بـه    

كند كه ما از آن رفتار رنجيده خاطر شويم  زماني كه كسي طوري رفتار. نتايج عقالني مسائل رهبري مي كند

آرزو مي كنيم كه او را شرير خطاب نماييم، و از روبرو شدن با اين حقيقت كه رفتار رنج آورش نتيجـه علـل   

پيشين بوده خودداري مي كنيم، در صورتي كه اگر علل به قدر كفايت بررسي شوند انسان را به زمان قبل از 

  .حوادثي را روشن مي سازد كه به هيچ وجه نمي توان وي را مسئول دانستتولد او راهنمايي كرده و 

انسان آن طور كه احمقانه با هم نوع خود رفتار مي كند با يك اتومبيل يـا موتورسـيكلت رفتـار نمـي     

نمايد وقتي كه اتومبيلي از حركت باز ايستد او اين عمل را حمل بر گناه اتومبيل نمي كند؛ او نمي گويد تـو  

بلكـه صـاحب   . اتومبيل شرير و بدذاتي هستي، و لذا ديگر به تو بنزين نخواهم داد تا خودت حركت كنييك 

يكـي از راههـاي رفتـار بـا     . اتومبيل كوشش مي كند تا عيب اتومبيل را پيدا نموده و درصدد اصالحش برآيد

ر مـذهبي خـالف حقـايق    انسان يا فرضاً همين اتومبيل است، گرچه اين عمـل از نظـ   هانسانها حداقل مقايس

و . مذهب مقدس فرض شده است ولي در اين مقايسه در واقع به علل انحرافات اشخاص پي بـرده مـي شـود   

بسياري از اطفال در نتيجه تنبيه داراي عادات . اين قضيه در معالجه و تربيت اطفال كوچك تأثير فراوان دارد

اغماض شود يا تـذكر داده شـود احتمـال زيـادي در      بد ابدي شده اند، در صورتي كه چنانچه به جاي تنبيه،

  .اصالح آنها متصور است

معذالك پرستاران به استثنائات بسيار كمي تصور مي كنند كه تنبيه كاري درست و صحيح است و بـا  

در دادگاهها اين ناسالمتي ها را معلـول عـادات بـد و    . اين عمل موجب ناسالمتي فرزندان و اطفال مي شوند

اين قسمت اخير را من از يكـي  . (آنها مجري گرديده است هل تلقي مي كنند نه تنبيهاتي كه دربارمضر اطفا

  .)از پرونده هاي مطروحه در يكي از دادگاههاي ايالت نيويورك يادداشت نموده ام

اصالح دستگاههاي تربيتي و آموزشي به حد وسيعي نتيجه مطالعه روي اطفال كم اسـتعداد و ناسـالم   

، زيرا آنها اخالقاً مسئول ناكاميهاي خويش نبوده اند، و لذا رفتار با آنها و تدريس به ايشان بايسـتي  بوده است

تا چندي قبل چنانچه طفلي درسـهايش را خـوب نمـي فهميـد، راه معمـولي      . علمي تر از اطفال عادي باشد

در حال حاضر منسوخ شـده   اين موضوع تقريباً در تعليم و تربيت. معالجه او شالق زدن و سرزنش كردن بود

  .ولي در امور جزائي به حال خود باقي است

بديهي است كسي كه متمايل به ارتكاب جرم است بايد او را به خودداري از ارتكاب وادشت، همچنين 

با اينكه شخصي كه هاري دارد اخالقاً مسئول اعمال خود نيست و مي خواهـد گـاز بگيـرد بايـد جلـوي او را      

طاعون دارد بايد تا زمان معالجه قطعيش او را در قرنطينه نگه داشت، هر چند كه او را شرير كسي كه . گرفت

همين نوع رفتار بايد با كسي شود كه متمايل به ارتكاب تقلب و كالهبرداري است، در . و بدذات نمي خوانند
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واقع ايـن يـك نـوع حـس      تمام اين موارد بيشتر بايد نظر اصالح داشت تا اجراي مجازات و گرفتن انتقام در

  .عمومي است در صورتي كه اخالق مسيحي و متافيزيك به آن مخالف است

نفوذ اخالقي مؤسسات جامعه بايستي نوع قوا و جنبش هايي كه در آن مؤسسـات   هبراي قضاوت دربار

بعضي . وجود دارد در نظر گرفت و همچنين درجه اي كه اثرات قواي جامعه را تزايد مي بخشد منظور داشت

مثالً واضح است كه قواي . اوقات قواي محركه مؤسسات كامالً مشخص بوده و در بعضي موارد مخفي هستند

محركه گروه وابسته به كوهستان آلپ در زمينه حوادث و ماجراها فعاليت دارنـد در حـالي كـه يـك انجمـن      

فاميـل يـا خـانواده بـه     . رودوابسته به علوم فعاليت و قوه محركه اش در راه كسب دانش و معرفت پيش مي 

عنوان يك مؤسسه كارش احساس پدري و ايجاد غيرت در اعضاي خانواده مي باشد؛ يك باشـگاه ورزشـي بـا    

كـه هـر دو از بزرگتـرين     دولـت و  كليسـا يك گروه سياسي كار رقابت را پيشه گرفته؛ لـيكن در مؤسسـه   

ربوط به خود از مؤسسات پيچيده مؤسسات جامعه محسوب مي شوند در خصوص جنبش هاي روانشناسي م

  .و مشكل به حساب مي آيد

. منظور اوليه از تشكيل با وضوح تمام تأمين امنيت عليه جنايتكاران داخلي و دشمنان خـارجي اسـت  

وقتي كه اطفال از چيزي بترسند عادتاً ميل پيدا مي كنند كه دور هم جمع شده و بـه شـخص بزرگـي كـه     

بدون شك مهمترين منشأ مذهب . كليسا اصول و قواعد پيچيده اي دارد. شوند ايمني به آنها ببخشد پناهنده

ترس است؛ امروزه اين ترس نيز مالحظه مي شود؛ زيرا هر چيز كه موجب هراس گردد مي تواند افكار مـردم  

جنگ، مرض طاعون و شكسته شدن كشتي همه موجب مي شوند كـه مـردم   . را به طرف خداوند سوق دهد

ترس جنبه هاي ديگري نيز دارد؛ و محترم شمردن مقام بشريت ناشي  هگرچه مذهب به عالو .مذهبي گردند

  .از مذهب مي باشد

چنانچه مسيحيت راست باشد؛ بشر نبايستي چنين كرمهاي بيچاره اي باشند كه هسـتند؛ آنهـا مـورد    

عملـي نكوهيـده مرتكـب    عالقه خالق جهانند؛ و خداوند وقتي كه بشر كار نيك كند راضي است و زماني كه 

گردد ناراضي است اين يك ستايش بزرگي است ما نبايستي بـه فكـر مطالعـه النـه مورچـه بـوده تـا بـدانيم         

كداميك وظايف خاص خود را انجام داده اند؛ و نيز نبايد فكر كنيم كه مورچه هاي سهل انگار را گرفته و بـه  

  .آتش كشيم

هد؛ به اهميت ما افزوده شده؛ و حتي ستايش خوشتر آنسـت  چنانچه خداوند اينكار را براي ما انجام د

نظريه جديـدي وجـود دارد كـه    . كه خداوند به نيكاني كه بين ما قرار دارند خوشي جاودان ملكوتي عطا كند

تكامل افالك موجب نتايج خوبي مي باشد؛ يعني گفته مي شود، نتيجه اي كه نشاط بخش بوده و مـا را بـه   
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چاپلوسي است اگر فرض شود جهان را موجودي اداره مي كند كه در رنج و : شاهراه سعادت رهبري مي كند

  .شي هاي ما سهيم استالم خو

  نظريه صالحيت

اطالع دارم كه بسياري از كسـاني  . سومين انگيزه رواني كه در مذهب الغاء شده مفهوم صالحيت است

كه به آزادي فكر عقيده دارند به اين مفهوم احترام گذاشته، و آن را علي رغم فساد مـذاهب قـاطع و جزمـي    

تحليـل روانـي طـرز تفكـر     . انم با آنها موافقت داشته باشـم ولي در اين خصوص نمي تو. محافظت مي نمايند

صـالحيت و عـدم صـالحيت    . صالحيت آن بوده كه نشان داده شده اين مفهوم احساسي داشته اسـت  هدربار

  .بايستي با هم آورده شوند؛ غيرممكن است كه فقط اتكا به يكي از آن دو باشد

عـدم صـالحيت عمـالً بـه     حاال مي خواهم بدانم عدم صالحيت عمالً به چه چيز گفته مي شـود؟  

با اطالق عدم صالحيت بـه چنـين    .رفتاري ناپسند اطالق مي شود كه از جانب جماعتي بروز مي كند

م رفتاري، با ايجاد سيستم استادانه اخالقي در اطراف اين مفهوم، جماعت خـودش اعمـال ناپسـند را محكـو    

از آنجـايي كـه بشـر مطـابق     (نموده و به هنگام بروز خويشتن را سرزنش و تنبيه مي كند، و بـه مـوازات آن   

و ايـن  . به علت جلوگيري از انگيزه اي كه موجب ظلم مي شده احترام را باال بـرده اسـت  ) تعريف صالح است

لذا . ازات مي شوند تأثير دارديكي از راه هاي تنبيه مجرمين بوده و روي كساني كه بدون تشويش دادني مج

  .مفهوم صالحيت آنست كه با برطرف كردن ظلم از راه عدالت باطني، آتش ساديسم خاموش شود هعصار

صالحيت شده است به زعم پيغمبران عبراني غيرقابل اجرا  هليكن گفته مي شود محاسبه اي كه دربار

ن اخيرالذكر داراي آن معنا است كه آنها و خداوند و اين حقيقت دارد؛ زيرا صالحيت از ديدگاه پيغمبرا. است

همين وضعيت در قوانين مربوط به حواريون عنوان شـده اسـت، و   . تصويب و تأييد كرده اند 8آنها يعني يهوه

به نظر مي رسد كه خداوند مقدس از اين قضيه خشنود : (ايشان با ذكر جمله زير قصد خود را بيان كرده اند

اين نوع يقين فردي متكي به اراده و تصميمات خداوندي نمي تواند اساس هر اجتماعي  در صورتي كه). باشد

پيوسته در مذهب پروتستان اشكالي وجود داشته كه پيروان مذهب مذكور به آن معتقد بودند؛ به . قرار گيرد

انش مي باشد، اين معنا كه يك پيامبر جديد مي تواند مطمئن باشد الهاماتش معتبرتر و صحيح تر از پيشيني

و در ظاهر پروتستان چيزي نبوده كه نشان دهد اين ادعا غير معتبر است، در حالي كه آنهـا ايـن را مشـكل    

در نتيجه مذهب پروتستان به شعبات عديده اي منشعب شده كه هر يك ديگري را ضـعيف  . تلقي نموده اند

كاتوليك تنها مذهبي خواهد بود كه  نموده است؛ داليلي وجود دارد كه نشان مي دهد صد سال ديگر مذهب

  .نماينده مؤثر عقيده مسيحيت به شمار رود

                                                           

8. Jehovah. 
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در كليساي كاتوليك الهامات و وحي هايي نظير بهره مند شدن از مقام پيغمبران به قوت خـود بـاقي   

ليكن بعضاً الهامات كاذبي از طرف جمعي ديگر از شريران ممكن اسـت اشـاعه داده شـود كـه آن هـم      : است

طور كه خبرگان و البته بر عهده كليسا است كه صحيح را از سقيم جدا سازد، همان . تشخيص گرديده است

در اينجا و در همين موقع الهام معين و مرسـوم  . را از غيراصلي تشخيص مي دهند لئوناردهنر تابلوي اصلي 

صالحيت چيزي است كه كليسا آن را تصديق مي كند، و عدم صـالحيت چيـزي اسـت كـه آن را     . مي شود

  .ناشي از تنفر طبيعي استبنابراين قسمت مؤثر مفهوم صالحيت قضاوتي . تأييد و تصويب نمي كند

بنابراين به نظر مي رسد سه انگيزه بشري كه با مذهب توأم شده عبارت باشـد از تـرس، خـودبيني، و    

تنفر ممكن است گفته شود مقصود از مذهب ايجاد حس احترام نسـبت بـه ايـن سـه امـر نفسـاني بـوده در        

موجبات بدبختي بشـر را فـراهم كـرده و    زيرا اين امور نفساني . صورتي كه در مسير مشخصي حركت نمايند

مذهب مجري يك نيروي اهريمني است، براي آنكه بشر الينقطع اين نوع نفسانيات را پرورش مـي دهـد، در   

  .حالي كه الاقل بايد ضمانت اجرايي داشته و تا حدي كنترل گردند

رفـداران ارتـدكس   در اينجا مي توان گفت اعتراضي قابل تصور وجـود دارد، كـه احتمـاالً از جانـب ط    

ممكن است گفته شود تـرس و تنفـر از خصوصـيات بـارز بشـري      . تشويق نشده، بلكه قابل آزمايش مي باشد

ممكن است به من گفته شود بهترين عملي كه مي شود . است؛ بشر پيوسته احساسي از اين دو داشته و دارد

يـك  . ا اينكه ضـرر كمتـري داشـته باشـند    به آنها نمود اين است كه به راههاي معيني آنها را هدايت كنيم ت

روحاني مسيحي ممكن است بگويد همان طور كه كليسا راجع به روابط جنسي مقرراتي دارد، ممكن است به 

ممكـن اسـت از راه ازدواج خـواهش    . همان ترتيب اين مسئله را نيز حل كند، كه باز هم تأسف آور مي باشد

ن ممكن است گفته شود، چنانچه بشـر بـه طـور اجتنـاب ناپـذيري      بنابراي. نفساني را محدود و بي ضرر نمود

بايستي احساس تنفر داشته باشد، بهتر است اين تنفر عليه چيزهايي كه واقعاً مضر هستند رهبري گـردد، و  

  .اين همان چيزي است كه كليسا تحت عنوان صالحيت انجام مي دهد

. كم عمق است؛ و ديگري ريشه دار و عميقيك جواب نسبتاً سطحي و  –اين مفهوم را دو جواب است 

جواب سطحي آنست كه مفهوم صالحيت از نظر كليسا بهترين جواب ممكن نمي باشد؛ جواب اساسي آنست 

  .كه ترس و تنفر را مي توان با علوم روانشناسي و تكنيك صنعتي جديد به كلي از زندگي بشر زدود

 –ز نظر اجتماعي به جهات عديـده اي مـردود اسـت    با توجه به نكته اول، مقصود كليسا از صالحيت ا

و ايـن نقـص مـوروث    . اولين جهت آنست كه مفهوم مورد نظر جنبه عقالني و علمي اش بسيار ضعيف اسـت 

مسيح به ما گفته است كه مثل اطفال كوچك باشيم، ولي بچه هاي كوچك نمي توانند اختالف . انجيل است

ر پول بي خبرند، و يا اينكه از روش هاي نـوين مبـارزه بـا امـراض بـي      محاسبات را بفهمند، يا از اصول انتشا
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و برحسب وظيفه اي كه كليسا براي ما تعيين نموده تحصيل چنين اطالعات و دانش هـايي بـا مـا    . اطالعند

كليسا ديگر مدعي نيست كه تحصيل علم في نفسه گناه است، هرچند كه در زمـان پيـروزي اش   . نمي باشد

دانست؛ ولي از آنجايي كه تحقيقات علمي موجب نخوت مي شود معـذالك كليسـا آن را كـه     آن را گناه مي

مثالً دو مرد را در نظـر  . گناه محسوب نداشته ليكن برحسب عقايد ديني مسيحيان خطرناك امري مي باشد

حالي كـه  بگيريد يكي فعال بوده و موجب فرونشاندن تب زرد در ناحيه بسيار وسيعي از منطقه اي بشود، در 

مي كند، قالب تهي  ديگري تنبل بوده و سالي يك بچه هم به وجود مي آورد تا اينكه زنش از خستگي مفرط

قدر بي دقتي به خرج مي دهد كه نصف بيشتر فرزندانش به سبب امراض قابل عالج مـي ميرنـد    و بعد از آن

  .ولي هرگز آميزش جنسي غيرمشروع نمي كند

يـك چنـين   . عتقدي مسلم است كه مرد دوم با تقواتر از مرد اول مـي باشـد  در اينجا بر هر مسيحي م

هنوز بعضي از اين امور غيرقابـل  . طرز تفكري البته سطحي بوده و كالً برخالف همه داليل محسوب مي شود

اجتنابند مثل اينكه اجتناب از گناه مهمتر از شايستگي مثبت اشخاص مي باشـد، و در واقـع اهميـت دانـش     

  .ه از نظر خدمت به بشريت مفيد محسوب مي شوند روشن نگشته استهايي ك

نكته دوم از جنبه استفاده از ترس و تنفر از طرف كليسا عمالً مورد پيدا مي كند آنست كه نفسـانيات  

ممكن است در حال حاضر به طور كلي با اشاعه فرهنگ، توسعه اقتصاد و اصالحات سياسي از طبيعت بشري 

اصالحات آموزشي بايد پايه و اساس قرار گيرد، زيرا كساني كـه احسـاس نفـرت و تـرس     . ندمحو و نابود گرد

دارند همچنين اين نفسانيات را ستايش مي كنند تا آنها را هميشگي و ابدي سازند، در حالي كه اين تحسين 

ايجاد آموزشي كـه  . ستو آرزو احتماالً غيرعاقالنه بوده، كمااينكه در اوان ترويج مسيحيت نيز عاقالنه نبوده ا

فقط الزم است كه با بچه به مهرباني رفتار شود، او را در . موجب حذف ترس شود به هيچ وجه مشكل نيست

محيطي قرار دهند كه قوه ابتكارش را بدون اينكه منجر به بـدبختي او شـود بـاال ببـرد، و او را از تمـاس بـا       

كنند محافظت نمايند، خواه ايـن وحشـت هـا تـاريكي     بزرگساالني كه وحشت هاي غيرعاقالنه اي ايجاد مي 

باشد، موش باشد، يا انقالبات اجتماعي همچنين نبايد بچه را به شدت تنبيه نمود، يا تهديد كرد، يـا سـخت   

  .او اجرا نمود نجات طفل از حس تنفر كاري بس ماهرانه مي باشد هگيري هاي افراط آميزي دربار

ايجاد حسادت بين اطفال مي گردد بايستي با دقت و عدالت تمام  از اوضاع و موقعيت هايي كه موجب

طفل بايد احساس كند كه مورد محبت كساني كه با او ارتباط دارنـد مـي باشـد، و نبايسـتي     . اجتناب گردد

. فعاليت هاي طبيعي او را باطل دانست مگر در مواردي كه خطر بهداشتي يـا مـرگ بـر آنهـا متصـور باشـد      

ممنوعيتي از نظر كسب اطالعات جنسي برايش نبايد قائل شوند، و همچنـين مـذاكرات و   مخصوصاً هيچ نوع 

چنانچه اين . گفتگوهاي او را كه از نظر اشخاص بالغ و تابع مقررات نامعقول است نبايد محدود يا ممنوع كرد

  .مورد از اوان طفوليت رعايت شوند طفل نترس و صميمي بار مي آيد
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يت محدود بوده وارد زندگي و دوران بلوغ شود، خود را غوطه ور در دنيايي چنانچه طفلي كه در طفول

مي بيند پر از بي عدالتي، مملو از ظلم، و سرشار از بدبختي هاي قابل اجتناب، عدم عدالت، ظلم، بدبختي كه 

يـرا در  در دنياي جديد وجود دارد از گذشتگان به ارث رسيده، و منشأ اصلي و غايي آنها اقتصاد مـي باشـد ز  

در حـالي كـه در   . گذشته رقابت بين مرگ و زندگي به منظور امرار معاش امري اجتناب ناپـذير بـوده اسـت   

توانيم با تكنيك صنعتي موجود براي هـر كـس يـك زنـدگي      مي. مر اجتناب ناپذير نمي باشددوران ما اين ا

تـأمين كنـيم در صـورتي كـه نفـوذ       ما همچنين مي توانيم جمعيت ثابت دنيا را. قابل گذران تدارك نماييم

سياسي كليسايي كه ترجيح مي دهد جنگ، طاعون و قحطي موجب تثبيت جمعيت دنيا باشد از ما ممانعت 

علم وجود پيدا نمود تا شادي جهاني تأمين گردد؛ مـانع عمـده اسـتفاده از علـم در ايـن راه      . به عمل نياورد

اگيريهاي عقالني است؛ مذهب مانع از بين بردن علل اصلي مذهب مانع اطفال ما از فر. تعليمات مذهبي است

جنگ است؛ مذهب مانع آموزش اخالق علمي و همكاري بوده و به جاي آنها اعتقاد به گناه و تنبيـه را رايـج   

احتمال دارد كه بشر در آستانه يك عصر طاليي باشد، ليكن اگر چنـين باشـد الزم اسـت كـه اول     . مي سازد

ر اين آستانه مي باشد كشته و از بين ببريم، الزم به تذكر نيست كـه ايـن اژدهـا همـان     اژدهايي كه پايش د

  .مذهب مي باشد
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  فصل سوم

  اعتقاد من به چيست

در مقدمه اين مقالـه راسـل   . منتشر شد 1925در جزوه اي در سال » اعتقاد من به چيست«مقاله 

من كوشش نموده ام كه فكر خود را در زمينه مقام بشر در جهان بيان كنم، و همچنـين روشـن   «نوشت 

مـي تـوان   ... امكانش چه مـي باشـد  و . نمايم كه موفقيت بشر در بدست آوردن يك زندگي خوب چه بود

مشاهده كرد كه در امور مربوط به بشر نيروهايي كه موجب سعادت او مي شوند چيست، و نيروهايي كـه  

نمي دانيم كداميك از اين دو دسته نيرو غالب مي شـوند، لـيكن   . باعث بدبختي او مي شوند چگونه است

منطق داشته باشد و ضمناً از هر دو دسته نيروهـا بـا   بايد طوري عاقالنه رفتار نمود كه مطابقت با عقل و 

  .»خبر بود

يكي از  اعتقاد من به چيستدر نيويورك تشكيل شده بود كتاب  1948در دادگاهي كه در سال 

كتبي بود كه به عنوان دليل عليه راسل اقامه شد و ادعا گشـته بـود كـه او صـالحيت تـدريس در كـالج       

انعكـاس طـوري بـود كـه      هن كتاب در روزنامه ها منعكس شده؛ و نحـو مستخرجات اي. نيويورك را ندارد

  .نظرات راسل را به واقع نشان نمي داد و اكثر آنها تحريف گشته بود

I- انسان و طبيعت  

افكارش و حركات بدنيش از همان . انسان جزئي از طبيعت، و چيزي نيست كه با طبيعت مقايسه شود

دنيـاي مـادي در مقايسـه بـا انسـان      . م و ستارگان را تشريح مي نمايدقانوني پيروي مي كنند كه حركات ات

تصور مي شد، اما به آن بزرگي و عظمتي كه صد سال پيش  1دانتهبزرگتر از آنچه كه در زمان  –بزرگ بوده 

به نظر مي رسيد علم هم از نظر ابتدا و هم از جنبه انتها و هم از حيـث بزرگـي و هـم از    . به نظر رسيد نبود

  .لحاظ كوچكي به انتهاي خود مي رسد

ميليونها سال به  تصور مي رود كه جهان توسعه محدود و متناهي اي در فضا داشته باشد، و نور هم كه

دور آن مي گردد شامل همين تصور است گمان مي رود ماده از الكترون و پروتون تشكيل شـده باشـد، كـه    

                                                           

1. Dante Alighieri ،وي در سياست زادگاه خود عـاملي مـوثر   . است بوده) 1321 راونا -1265 فلورانس(، شاعر ايتاليايي

هـاي   دانته در دوران زندگي خود دست بـه انتشـار كتـاب    .است هاي دانته در ادبيات ايتاليا و سراسر اروپا موثر افتاده نوشته. بود

: هي در سه بخشكتاب كمدي ال. است ها آهنگ ، وسلطنت، ضيافت، زندگاني نو ،كمدي الهيها  ترين آن متعددي زد كه معروف

  .نگاشته شده است دوزخ ، برزخ و بهشت
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و احتماالً آن طور كه فكر مي كنند تغييرات آنها دائمي . اندازه و تعداد آنها در دنيا نيز محدود و متناهي است

  .نمي باشد

را بعضي اصول عمومي برآورد كرده، و اين قـوانين هنگـامي كـه    ظاهراً قوانين مربوط به اين تغييرات 

بنـابراين  . قسمت هاي كوچكي از تاريخ مربوط به آن دانسته شد قادرند گذشته و آينده دنيا را بيـان نماينـد  

  .علوم فيزيكي به مرحله اي نزديك مي شود كه كامل و غير دلچسب مي باشد

و پروتون مي باشند، بقيه انحصاراً مربوط به جغرافيا بوده كه صرف نظر از قوانيني كه حاكم بر الكترون 

جمع حقايق جغرافيـايي الزم  . بعضي از قسمتهاي تاريخي مي باشد هجمعاً نشان دهنده حقايقي خاص دربار

به منظور بيان تاريخ دنيا احتماالً محدود است، از جنبه تئوري تمام حقايق مذكور مي تواند در كتاب بزرگي 

ه شده و ماشين حسابي هم به آن كمك نموده كه با گردانيدن چرخ ماشين مورد بحـث حقـايق بـه    گنجانيد

  .متصدي مسئول بازگو گردد

مشكل است هر چيزي را غير دلچسب تر و با اختالف تر از كشف ناقص آن در زماني كه دلچسب بوده 

جينجر ي آن چيزي غير از رستوراني كه عيناً مثل آن است كه از كوه بلندي باال رويم و در باال. تصور نماييم

شايد . در حالي كه اين رستوران در مقداري ابر محاط شده ولي داراي بي سيمي باشد. مي فروشد نيابيم 2بير

بشـر قسـمتي از ايـن دنيـاي     . جدول ضرب يك چيز جالب و هيجان انگيزي محسوب مي شـد  اهمدر زمان ُ

بدنش مانند ساير مواد از الكترون و پروتون هايي . مي  باشدمادي كه در حد خود چندان دلچسب هم نيست 

  .تشكيل شده و تابع قوانيني مي باشد كه بر ساير مواد غير از حيوانات يا نباتات حاكمند

كساني هستند كه زيست شناسي را از فيزيك جدا مي دانند، ليكن گفتگوهاي ايشان خيلـي متقاعـد   

فكر ما از سازمان مغزي، سرچشـمه مـي گيـرد    . د آنها در اشتباهندكننده نبوده و احوط آنست كه تصور شو

انرژي كه به مصرف تفكر نمودن مي . همان طور كه هر مسافرتي نيازمند به داشتن جاده و راه آهن مي باشد

رسد داراي ريشه و اصول شيميايي است؛ زيرا في المثـل نقصـان مـاده شـيميايي آيـدين در بـدن هـر مـرد         

به نظر مي رسد پديده مغزي و فكري به سـاختمان  . به انساني مخبط و بي شعور مي سازد باهوشي را تبديل

اگر چنين باشد نمي توان تصور نمود كه يك الكترون تنها و يا يـك پروتـون مجـرد    . مادي بدن مربوط باشد

توان تصور نمـود   همچنين نمي. بتواند فكر كند؛ نبايد در واقع بازي فوتبال را از يك فرد انتظار داشته باشيم

كه تفكر شخص بعد از مرگ بدنش باقي مي ماند، زيرا بعد از مرگ شخص، سـاختمان مغـزي فاسـد شـده و     

  .انرژي كه به مصرف آثار مغزي مي رسيده از بين رفته است

                                                           

2. Ginger Beerيك نوع مشروب است ،.  
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ايمان اصلي و هسته مركزي عقيده مسيحيان مذهبي خدا و بقا است، كه هيچ يك از اين دو محلي در 

نمي توان گفت كه عقيده يكي از اصول مذهب است، زيرا در ديانت بودا چنـين چيـزي   . اردمباحث علمي ند

اين گفته با توجه به فلسفه به خاطر يك شكل نارس و نپختـه اي موجـب گمراهـي اسـت،     . (يافت نمي شود

  .)ليكن در آخرين تجزيه و تحليل يك امر واقعي مي باشد

ت، زيرا خوشحال مي شوند وقتي كه خود را با تقوا تصـور  بدون شك مردم اين عقايد را خواهند پذيرف

من ادعا نمي كـنم كـه   . نمايند و دشمنان را شرير و ناپاك ليكن از نظر من هيچيك از آندو زمينه اي ندارند

خداي مسيحيان ممكـن اسـت   . همچنين نمي توانم ثابت كنم شيطان شرير است. ثابت نمايم خدايي نيست

لـيكن  . ، يا مصريان قديم، يا بابلي ها وجود داشـته اسـت  3طور كه خدايان المپوس وجود داشته باشد؛ همان

آنها در خارج منطقه دانش احتمالي دروغ گفته، و بنابراين : هيچ يك از اين تصورات در سايرين قوي تر نبوده

جـاي ديگـر   بحث زيادي در اين مورد نمي كنم زيرا در . دليلي براي فرض هر يك از آنها در دست نمي باشد

  .توضيح كافي داده ام

اشـخاص  . مسئله بقاي روح برپايه هاي مختلفي بنا شده و اقامه دليـل بـه هـر طريقـي ممكـن اسـت      

قسمتي از دنياي روزانه بوده كه علم بر آن حكومت دارد، و حالتي كه وجود و بقاي آنها را بيان مي كند قابل 

  .بحث است

بنـابراين  . مكن است بـه اكسـيژن و هيـدروژن تجزيـه شـود     يك قطره آب ابدي و اليزال نمي باشد، م

چنانچه آب تجزيه شده بتواند همان خاصيت آب مانندي خود را حفظ كند بايد بگوييم كه يك چيز خاصـي  

در چنين حالتي هم مي دانيم كه مغز يك چيز جاوداني و ابدي نيست، و انرژي متشكل يك بدن زنده . است

  .مي ايستد، و لذا آماده براي فعاليت نخواهد بود به هنگام مرگ از فعاليت باز

تمام داليل نشان دهنده آن است آنچه را كه به عنوان زندگي فكـري حسـاب مـي كنـيم مربـوط بـه       

و عاقالنه آن است كه بگوييم هر زمان كه فعاليـت  . ساختمان مغزي و انرژي بدني سازمان يافته اي مي باشد

اين بحث احتمـالي و  . ميرد فعاليت مغزي و رواني نيز متوقف مي گرددمادي بدني متوقف شود، يعني بدن ب

زمينـه هـاي   . ممكن بوده، و همان قوتي را دارد كه اغلب از نتايج علمـي متكـي بـدان اسـتنباط مـي گـردد      

محققين روانشناسـي مـدعي هسـتند كـه داليلـي      . متعددي وجود دارد كه اين نتيجه مورد حمله قرار گيرد

داليلي از ايـن  . روح دارند، و بدون شك برنامه هايشان در اصل و از نظر علمي صحيح استعلمي براي بقاي 

  .نوع بايد آن اندازه پايمال كننده باشد كه هيچكس با داشتن خوي علمي نتواند آنها را رد كند

                                                           

ارتفاع (نام كوه هاي متعدد در يونان باستان كه مشهور ترين آنها رشته جبالي است در بين يونان و تسالي و مقدونيه . 3

  .دانستند و مسابقات المپيك در دامنه آن انجام مي شديونانيان اين سلسله كوه ها را محل اقامت خدايان مي ). متر 2912
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ه پيوسـته را . هرچند ارزش و وزن داليل بايد مربوط به احتماالت پيشين مربوط به عقيده به بقا باشـد 

هاي مختلفي براي محاسبه هر پديده اي وجود دارد و بايـد از ايـن راههـا راهـي تـرجيح دهـيم كـه كمتـر         

تقريباً كساني كه فكر مي كنند بعد از مرگ باقي خواهند ماند آماده اند كه فرضـيه روانـي   . غيرمحتمل باشد

فرضيه را غيرموجه مي شمارند در  ديگر فكر كرده و اين هكساني كه در زمين. بقا را به بهترين وجهي بپذيرند

به نظر من، داليلي كه از طرف محققين روانشناسي اقامه شده و بقـاي  . جستجوي توضيح ديگري مي باشند

ليكن من كامالً اذعان دارم كه بي . روح را تأييد كرده اند بسيار ضعيف تر از داليل فيزيكي طرف مقابل باشد

  .ه قوي و قوي تر مي گردداعتقادي به بقا در هر حال در هر لحظ

گرچه وجود جسم بعد از مرگ موضوعي ديگر است تـا بقـاي روح در واقـع ايـن وجـود تـأخير فنـاي        

معتقـدين بـه بقـاي روح بـه بحـث هـاي       . بقـايي اسـت كـه بشـر آرزوي آن را دارد    . فيزيكي بدن مي باشـد 

به طور كلي باهم تفاوت دارند، و  فيزيولوژيكي اعتراض مي نمايند، مانند اينكه من مي گويم كه روح و جسم

روح و جسم . لذا روح چيزي كامالً غير از آنچه كه برحسب تجربه در اعضاي بدن ما تجلي مي كند مي باشد

  .به منظورهاي خاصي به وجود آمده، ولي يك واقعيت نهايي نمي باشند

يك تاريخچـه اي محسـوب   الكترون و پروتون مانند روح افسانه هاي منطقي بوده؛ و در واقع هر كدام 

در قضيه روح اين حقيقـت نيـز از   . شده، و يك سري وقايع بوده، و يك هستي منحصر و مفردي نمي باشند

هر كس دوران آبستني و طفوليت را به خاطر آورد نمي تواند بـاور كنـد   . واقعيات رشد و نمو آشكار مي شود

واضـح اسـت كـه    . ين مراحل چيزي كامل مي باشدكه روح چيزي قابل انفكاك از جسم بوده، بلكه در تمام ا

روح مانند جسم رشد مي كند و وجودش ارتباط كامل با همان چيزهايي داشته كه موجب بـه وجـود آوردن   

اين يك مطلـب و موضـوع   . ، و لذا غيرقابل جدايي از بدن مي باشد5و اووم 4جسم شده اند مانند اسپرماتوزن

وع تشخيص است كه هر چيز جالب و دلچسبي داراي سـازماني اسـت و   بلكه منحصراً يك ن: مادي نمي باشد

  .خود به خود و ابتدا به ساكن به وجود نيامده است

. دانشمندان حكمت الهي گفتگوهاي متعدد و زيادي به منظور اثبات باقي بودن و ابديت روح نموده اند

اين حكما متفقاً ادعا نمـوده انـد   . مي نمايدآزمايش ساده اي وجود دارد كه تمام اين گونه گفتگوها را بي اثر 

وليكن هرگز دليل قانع كننده اي براي ايـن ادعـاي خـود بيـان     . كه روح بايستي تمام فضا را فرا گرفته باشد

سفسـطه   هو اين موردي است كه نيروي خيره كننده آرزوي حتي قـادرترين انسـانها را در زمينـ   . نداشته اند

  .روشن مي شود كور نگه مي دارد هايي كه حقيقت آنها به زودي

                                                           

4. Spermatozoon ،سلول جنسي حيوان نر.   

 5. Ovum ،،تخمك سلول نطفه ماده.  
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در زنـدگي  . تصور مي نمايم كه چنانچه از گرگ نمي ترسيديم، هرگز فكر جاوداني روح پيدا نمي شـد 

ترس از بشر خواه يك نفر باشد و يا اينكـه بـه صـورت دسـته جمعـي      . بشر اساس عقيده مذهبي ترس است

مي باشد كه به مـذهب ترقـي و رشـد بخشـيده      سراسر زندگي اجتماعي ما را فراگرفته، ولي ترس از طبيعت

  .است

چنانچه مالحظه كرده ايم نظريه مخالفين ماده و جسم كم و بيش غير واقعي مي باشد، ليكن عقيـده  

ديگري وجود دارد كه مهم تر بوده و عبارت از اين است كه بين چيزهايي كه آرزوي ما را تحت تأثير قرار مي 

و مـرز بـين ايـن دو    . نها را تحت تأثير قرار مي دهنـد مبـاينتي وجـود دارد   دهند و چيزهايي كه آرزوي ما آ

از آنجايي كه علم پيشرفت مي كند، به تدريج اشـيا بيشـتر و   . مشخص بوده و نه اينكه تغيير ناپذير مي باشد

و بـين  . معذالك به طور قطع چيزهايي در طرف ديگر باقي مي مانـد . بيشتر تحت كنترل بشر قرار مي گيرند

چيزهاي اخيرالذكر حقايق عظيمي از دنياي ما نهفته است، انواع حقايقي كه با علم نجوم و هيئت سـرو كـار   

  .دارند

حقايقي به خصوص روي زمين يا در نزديكي زمين وجود دارد كه تا حدي مي توانيم آنها را در قالـب  

حال گرچه مي توانيم مـرگ   حتي قدرت ما در سطح زمين بسيار محدود است به هر. آرزوهاي خود درآوريم

مذهب عبارت از كوششي است كه براين . را به تأخير اندازيم و ليكن نمي توانيم از آن ممانعت به عمل آوريم

  .مطالب غالب آيد

چنانچه دنيا از طرف خداوند كنترل مي شود، و خداوند هم وسيله دعاي بشـر از نقطـه اي بـه نقطـه     

در قديم االيـام در  . سهمي از قدرت اليتناهي و بي پايان را دارا مي باشد ديگر منتقل مي گردد، بنابراين بشر

برابر دعاها معجزاتي به وقوع مي پيوست، هنوز اين رويه در كليساهاي كاتوليك قدرت خود را از دست نداده 

ست از آنجايي كه قبول گرديده ا. است، ولي كليساهاي پروتستان در حال حاضر داراي چنين قدرتي نيستند

  .قوانين طبيعي احتماالً داراي نتايج بهتر است، بنابراين قبول معجزات مجاز گرديده است

بنابراين خداشناسي هنوز در دنياي طبيعت موجب خدمتگذاري به بشريت بوده و باعث مي گردد كـه  

روح در چنـين وضـعي عقيـده بـه بقـا      . انسان احساس كند نيروهاي فيزيكي واقعاً متحد و متفق او هسـتند 

كساني كه معتقدند به هنگام مرگ وارث يك بركت ابدي خواهند بود، . موجب از بين رفتن از مرگ مي باشد

. احتمال دارد كه بدون ترس از مرگ استقبال كنند، در حالي كه پزشكان داراي چنين وضـعي نمـي باشـند   

ـ   از . د آن را از بـين ببـرد  يك چنين حالتي تا حدي ترس بشر را از مرگ تسكين داده ولي به كلي نمـي توان

آنجايي كه اساس مذهب بر ترس نهاده شده، مذهب انواع مشخصي از ترس را بـزرگ جلـوه داده و در عـين    

  .حال مردم را وادار نمود كه آن  را چيز زشت و نامناسبي تلقي نكنند
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قتي كه من معتقدم و. در اين وضع خدمات مضري به بشر شده زيرا اصوالً ترس چيز بد و زشتي است

و . من جـوان نيسـتم ولـي زنـدگي را دوسـت دارم     . مردم خواهم پوسيد و هيچ چيز از من باقي نخواهد ماند

خوشي خواه راست باشد يا . لرزش و خوفي كه به جهت فكر مرگ و نيستي به وجود مي آيد خوار مي شمارم

  .ي نمي تواند باشددروغ پايان پذير است و ارزش محبت هم از بين رفتني است زيرا محبت دائم

 هبسياري از انسانها وجود خود را در فنا و نيستي مي بينند، و مطمئناً همين بايد درسي باشد كه دربار

گرچه در ابتدا دريچه هاي باز علوم بعد از افسانه هـاي گـرم و راحـت حادثـه اي     . مقام انسان تصور مي شود

نيرومند و فضاي اليتناهي عظمت خود را حفظ مي  بشري موجب تنفر ما مي شوند، ولي باالخره هواي سالم

  .كنند

مشـوش و مغشـوش كـردن    . فلسفه طبيعت يك چيز است و فلسفه ارزش هم كامالً چيز ديگري است

چيزي را كه تصور مي كنيم خوبست و چيزي را كه بايد دوست داشـته  . آنها چيزي جز ضرر به بار نمي آورد

  .است رابطه اي با هيچ چيز ندارندباشيم و فلسفه طبيعت در آنها نهفته 

از طرف ديگر نمي توان ارزش يابي چيزهايي كه در دنياي غير انساني داراي ارزشـي نيسـتند ممنـوع    

بـدون شـك مـا قسـمتي از     . بود، و از تحسين اشيا به علت اينكه تابع قوانين طبيعتند مجبور نخـواهيم بـود  

طبق قوانيني كه فيزيك دانـان بـه كشـفيات مـي پردازنـد       طبيعت بوده، طبيعتي كه آرزوي ما را آفريده، بر

در اين حالت ما قسمتي از طبيعت بوده و مقهـور آن مـي باشـيم،    . اميدها و ترس هاي ما را خلق كرده است

  .مولود قوانين طبيعي بوده، و در مدتي طوالني قرباني اين قوانين هستيم

د؛ زيرا زمين يكي از سيارات كوچك و يكي فلسفه طبيعت نبايستي بي جهت به كره خاكي اطالق شو

مضحك است چنانچه فلسـفه طبيعـت بـه منظـور حصـول نتـايجي كـه        . از ستارگان كوچك كهكشان است

حيـات و تكامـل بـه عنـوان     . خوشايند پارازيت هاي كوچك اين كره خاكي پست باشد ناديده انگاشته شـود 

  .وجود ندارد فلسفه نشان مي دهد كه حس وابستگي منطقي و سهيم بودن

آنها حقايق زندگي را كه مورد عالقه شخصي ما هستند نظم خاصي تلقي كـرده و محـدود بـه سـطح     

خوش بيني و بدبيني به عنوان فلسفه نظام طبيعت نشـان دهنـده همـان بشردوسـتي بـي      . زمين نمي دانند

بست و نه بد، و ربطي هم آاليش مي باشد تا آنجا كه ما مي دانيم دنياي بزرگ از جنبه فلسفه طبيعت نه خو

تمام اين فلسفه ها ناشي از غرور شخصي بوده كه بـه  . به اين مسئله كه ما را خوشحال بايد حال بسازد ندارد

ليكن در فلسفه ارزش موقعيت عكس وضـعيت مـذكور   . بهترين وجهي از طريق علم نجوم تصحيح مي شوند

صور كنيم مي باشد، هر چيزي، حقيقـي يـا فرضـي    طبيعت فقط قسمتي از آنچه را كه ما مي توانيم ت. است

ممكن است وسيله ما ارزيابي شود، و هيچ ضابطه اي در خارج وجود ندارد كه نشان دهد ارزيابي ما ناصـحيح  
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ما خودمان داوران ثابت و نهايي و غيرقابل رد ارزش مـي باشـيم، و طبيعـت قسـمتي از دنيـاي ارزش      . است

در دنياي ارزشها، طبيعت في نفسه خنثي است، . يا ما از طبيعت بزرگتريممحسوب مي شود، و لذا در اين دن

در . ما و آرزوهاي ما ارزش را به وجود مـي آورنـد  . و خوبي و بدي مستحق ستايش و عيب جويي نمي باشند

اين قلمرو كه ما سلطان آن مي باشيم، چنانچه به طبيعت تعظيم كنيم سلطنت و حكمراني خـود را تحقيـر   

ما است كه به داشتن يك زندگي خوب باشيم، طبيعتي كه شخصيت خدايي بـه آن داده   هيم، به عهدنموده ا

  .شده در اين خصوص نقشي ندارد

II - زندگي خوب  

در زمان هاي مختلف در بين اشخاص مختلف مفاهيم مختلف و گوناگوني از زندگي خوب متصور بوده 

به زماني بوده كه بشر تنها وسيله نيل به مقصود محسوب است، اين اختالفات تا حدي تابع بحث ها و مربوط 

  .مي شده است

بعضي فكر مي كنند زندان به موجب جلوگيري از وقوع جرايم مي باشد، عده اي براين عقيده اند كـه  

اختالفاتي از اين نوع را مي توان از راه اقامه داليـل برطـرف   . تعليم و تربيت اين مشكل را بهتر حل مي كند

جنگ را محكـوم مـي كنـد در     6تولستوي. ولي بعضي از اختالفات را نمي توان از اين راه آزمايش نمودنمود؛ 

در اينجـا يـك   . حالي كه ديگران زندگي سربازاني كه به خاطر دفاع از حق مي جنگند ستايش نمـي نماينـد  

ه گناهكـاران را چيـز   كساني كه سربازان را مي ستايند معموالً تنبيـ . اختالف واقعي به بحث خاتمه مي دهد

در يك چنـين وضـعي هـيچ نـوع بحثـي ممكـن       . خوبي مي دانند، در حالي كه تولستوي چنين فكري ندارد

زندگي خوب درست باشد، من فقط نظرم را ابراز مي  هبنابراين من نمي توانم ثابت كنم كه نظرم دربار. نيست

  :نظريه من چنين است. اقع شودكنم و اميدوارم تا آنجا كه ممكن است مورد قبول و موافقت و

  زندگي خوب آن زندگي است كه از عشق سرچشمه گرفته

  .و با دانش رهبري شود

                                                           

6. Leo Tolstoy ،      1828سـپتامبر   9(زادروز وي . لئو نيكاليـويچ تولسـتوي، نويسـنده و فعـال سياسـي اجتمـاعي روس 

درگذشـت و در زادگـاه خـويش بـه     ) مـيالدي  1910نوامبر  20(تولستوي در روز . در ياسنايا پاليانا از توابع توال است ) ميالدي

جنگ و هاي  رمان. باشد هاي تاريخ روسيه مي شخصيت ترين تولستوي يكي از مشهورترين نويسندگان و بزرگ. خاك سپرده شد

  .اند جايگاه او را در باالترين رده ادبيات داستاني جهان تثبيت كرده آناكارنيناو  صلح
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دانش و عشق به طور غير متخيري قابل كشش بوده؛ و لذا هر چند ممكن اسـت يـك زنـدگي خـوبي     

يچكدام قادر نه عشق بدون دانش و نه دانش بدون عشق ه. وجود داشته باشد، زندگي بهتري قابل تصور است

در قرون وسطي، زماني كه طاعون در مملكتي پيدا مي شـد روحـانيون   . نيستند زندگي خوبي را ايجاد كنند

مردم را به تجمع در كليساها دعوت نموده، تا براي رهايي از اين بال دعا كنند، نتيجه آن مي شد كه مرض با 

. ن مثال از عشق بدون دانش محسوب مي شوداي. سرعت فوق العاده اي بين توده هاي مردم شيوع مي يافت

در هر يك از اين دو مورد نتيجه تلفـات  . جنگ جهاني اخير را مي توان مثلي براي دانش بدون عشق دانست

گرچه عشق و دانش هر دو ضرورت دارد، ولي از جهتي عشق اساسي تـر محسـوب   . بي حد و حصر مردم بود

وي دانش واداشته، تا راه خدمت به كساني كه به آنها عشق مي مي شود، زيرا عشق مردم باهوش را به جستج

  .ورزند پيدا كنند

هرگاه مردم باهوش نباشند ممكن است از آنچه كه به آنها گفته مي شود راضي بوده و علي رغم نيك 

شايد علم پزشكي بتواند بهترين نمونه اي از آنچه را كـه مـن   . خواهي خويش موجب ضرر و زيان هايي شوند

يك پزشك توانا مفيدتر از يك دوست صميمي و جان جاني يك بيمـار مـي باشـد، و    . صود دارم ارائه كندمق

معذالك در اينجـا  . پيشرفت دانش پزشكي بيش از نوع پرستي جاهالنه به بهداشت اجتماعي خدمت مي كند

  .اشدهرچند عامل نيك خواهي مهم است ولي بهره گيري از كاوشها و كشفيات علمي مهمتر مي ب

عشق كلمه اي است كه شامل احساسات گوناگوني مي شود؛ من از روي قصد اين كلمـه را انتخـاب و   

عشق به مثابه انگيزه اسـت كـه مـن در    . استعمال نموده ام زيرا مي خواهم تمام اين احساسات را دربر بگيرد

بلكه بين دو قطب در  –اطراف آن صحبت مي كنم، زيرا اصوالً عشق از نظر من يك چيز اصلي و ذاتي نيست 

هرگاه هدف ها بـي  . از يك طرف انديشه خوشحالي خالص؛ و از طرف ديگر نيك خواهي واقعي: حركت است

جان و بدون ريشه باشند منحصراً خوشي دست مي دهد؛ ما احساس نيك خواهي از دورنما يـا يـك آهنـگ    

  .اين نوع لذت احتماالً منشأ هنر به حساب مي آيد. پيانو نمي كنيم

طبق قاعده اي لذت مورد بحث در اطفال جوان قوي تر از بالغين است، بالغيني كه هدفها را متمركـز  

قسمت اعظم از احساسات ما راجع به بشر  –بر روحي كه سودمندي را مقدم بر زيبايي مي شمارد مي نمايند 

ما در زمينـه انديشـه هـاي     بوده، بشري كه بعضاً جذاب و يا برعكس نازيبا مي باشد، البته وقتي كه هدفهاي

بشر زندگي هاي خويش را قرباني كمك به . قطب ديگر عشق نيك خواهي است. مربوط به زيباشناسي باشند

محبـت  . جذاميان نموده است؛ در چنين وضعي عشقي كه احساس مي كردند فاقد عامل زيبايي بـوده اسـت  

يكن چنانچه اين عامل كامالً مخفي باشد محبت والدين قاعدتاً توأم با يك نشاطي در اطفال ظاهر مي شود؛ ل

عجيب به نظر خواهد آمد اگر عالقه مادري را نسبت به فرزند مريضـش نيـك   . با قوت بيشتري باقي مي ماند

خواهي بناميم، زيرا در حالتي اين كلمه استعمال مي شود كه توضيح دهنده يـك احسـاس رنـگ پريـده اي     
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ولي پيدا كردن لغت ديگري كـه آرزوي رفـاه را بـراي ديگـران برسـاند      . بوده و نه قسمت آن گزاف مي باشد

  .مشكل است

حقيقتي وجود دارد كه اين نوع آرزو ممكن است در وضع احساسات والـدين بـه درجـه اي از قـدرت     

در حاالت ديگر فشردگي بسيار كمتري دارد؛ در واقع احتماالً به نظر مي رسد كه تمام انگيزه هاي نوع . برسد

براي خواستن دنيايي بهتر . ي يك نوع اضافاتي از احساسات والديني بوده، يا بعضاً تصفيه اي از آن باشددوست

من اين انگيزه را نيك خواهي مي نامم و ليكن ميل دارم اين نكته را روشن كنم كه من از انگيزه صحبت مي 

  .آيد در آن داخل نمي نمايم كنم نه از يك اصل، و لذا هيچگونه احساسي كه بعضاً به همراه كلمه مي

عالقه مندي قسمتي از آنچه را كه مقصود من است بيان مي نمايد ليكن عامـل فعاليـت را كـه     هكلم

عشق به معناي كاملش تركيب تجزيه ناپـذيري  . ميل وافر دارم در آن وجود داشته باشد از آن جدا مي سازد

از يك طفل زيبا يا موفق شاهد اين دو عامل است؛ نشاط والدين . از دو عامل خوشي و آرزوي خوب مي باشد

ليكن در عشق جنسـي فقـط نيـك خـواهي     . و عشق جنسي نيز به بهترين وجهي داراي اين عوامل مي باشد

خوشي بدون آرزوي خوب ممكن اسـت ظالمانـه    –وقتي وجود پيدا مي كند كه انديشه خوشي افزايش يابد 

كسي كه آرزو دارد او . جر به سردي و كمي علو طبع مي شودباشد؛ آرزوي خوب بدون خوشي به سادگي من

را دوست داشته باشند ميل دارد هدف عشقي باشد كه داراي هر دو عامل است، مگر اينكه ضعف فوق العاده 

در اين حاالت ممكن است نيكخـواهي كمـال مطلـوب    . اي، مانند طفوليت يا مرض شديد وجود داشته باشد

سيار قوي تحسين و تمجيد بيش از نيكخواهي مورد عالقه است؛ اين حالت مغـزي  برعكس در حاالت ب. باشد

  .كساني است كه داراي قدرتي فوق العاده يا زيبايي بي نظير باشند

چنانچه خود را نيازمند كمك ديگران بدانيم يا در خطر ضرر ديگران احساس كنـيم، آرزو داريـم كـه    

نظر مي رسد كه الاقل آن وضـعيت مربـوط بـه منطـق زيسـت      به . فقط مورد محبت معنوي آنها واقع شويم

ما براي نجات از احسـاس تنهـايي   . شناسي هر موقعيتي باشد، و يك چيز كامالً حقيقي در زندگي نمي باشد

اين موضوعي است وابسته به عالقه و انحصاراً از نيكخواهي سرچشمه نمي گيرد؛ كسـي  . آرزوي محبت داريم

شته باشد، ولي بايد بداند كـه خوشـي   اي كند نبايستي مطلقاً آرزوي خوبي ما را دكه محبتش ما را سيراب م

ليكن اين مربوط به عامل ديگر يك زندگي خوب است كه، آن را دانش . هاي ما در چه چيزي جمع شده اند

  .ناميده ايم

سرور  در دنياي كمال هر موجود درك كننده اي هدف كامل ترين عشق ها بر ديگران، مجموعه اي از

و در اين دنياي واقعي از اين نظر پيروي نمـي كنـيم   . و نيكخواهي، بوده و از آميزش گريزناپذير با خبر است

عـده بـي شـماري از ايـن     . كه بايستي داراي چنين احساسي در مورد تمـام موجـودات مـورد بحـث باشـيم     
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چنانچه به خود سخت گرفته تا  موجودات داراي احساس شادماني نمي باشد؛ زيرا روحيه نفرت انگيزي دارند،

زيبايي را در اين عده ببينيم، بايد استعدادات خويش را نسبت به آنچه كه طبيعتاً زيبـا مـي دانـيم خـاموش     

بايستي مانند دريانوردان قديم قبل از آنكه بتوانيم از انديشه اين مخلوقات احساس . ساخته و بي حس نماييم

  .شادماني كنيم جدي و سخت گير باشيم

حقيقت آن است كه بعضي از روحانيون مقدس خود را مرواريدهاي خداوند نامگذاري كرده بودند، امـا  

نيكخـواهي  . آنچه كه اين مردمان را خوشحال مي ساخت فرصتي بود تا تقدس و پاكي خويش را نشان دهند

خواهـد بـا   اگـر مـردي ب  . به سادگي قابل گسترش است، ولي همين نيكخواهي داراي محدوديت هايي اسـت 

خانمي ازدواج كند و دريابد كه كس ديگري نيز مي خواهد با اين خانم ازدواج نمايد و در نتيجه كنار بكشـد  

  .نبايد او را مورد تمجيد قرار دهيم؛ بلكه اين وضع را بايستي يك وضع رقابتي تلقي نماييم

مين بايستي يك پايه تصور مي كنم كه در مورد تمام توضيحات مربوط به يك زندگي خوب در روي ز

تمـدن بايـد چيـزي    . حيات و غرايز حيواني تصور كنيم؛ و بدون اين زندگي بي روح و غيردلچسب مي شـود 

باشد كه به اين وضع اضافه شود، نه اينكه جانشين آن گردد؛ روحـاني مقـدس و رياضـت كـش و دانشـمند      

تعداد معـدودي از  . ي كامل تصور شوندمستقل و فارغ از اين مباحث، هرگز موقعيتي بدست نياوردند كه بشر

ايـن  . آنها ممكن است جامعه را بارور كرده باشند، ليكن قسمت اعظم آنها در دنيا مضراتي بـه بـار آورده انـد   

  .تصورات منجر به تأكيد عامل خوشي و به عنوان جزء تركيبي بهترين عشق تلقي مي شود

ي انتخابي بوده، و مانع مي شود كه ما نسبت به در اين دنياي واقعي خوشحالي به طور اجتناب ناپذير

هرگاه بين لذت و نيكخواهي كشـمكش باشـد، قاعـدتاً بايسـتي بـا      . تمام مردم داراي يك نوع احساس باشيم

مصالحه و سازش اين كشمكش از بين برود غريزه حقوق مخصوص به خود را دارد، و چانچه خارج از يك حد 

بنابراين تدارك يك زندگي . ق ظريف و دقيقي موجب كينه جويي گشته ايمبه طري. معيني به آن فشار آوريم

در اينجا مجدداً، به ضرورت دانش پي مي . خوب بايستي محدوديت هاي امكانات بشري به ذهن آورده شوند

وقتي كه از دانش به عنوان جزء تركيبي يك زندگي خوب نام مي بريم، مقصودم دانش اخالقي نيست، . بريم

  .ظورم دانش علمي و دانشي از حقايق مخصوصي استمن هبلك

چنانچه ميل داشـته باشـيم بـه    . جداً فكر نمي كنيم چيزي به عنوان دانش اخالقي وجود داشته باشد

. هدفي برسيم دانش وسايل آن را به ما نشان داده، و اين دانش ممكن است دانـش اخالقـي نامگـذاري شـود    

راهنمايي صحيح يا ناصـحيح مـي باشـد، مگـر بـا مراجعـه بـه نتيجـه          ولي باور ندارم بتوان گفت كه چه نوع

براي بدسـت آوردن هـدفي كـه آرزوي آن را    . براي نيل به مقصود بايستي از علوم كمك گرفت. احتمالي آن

مي گويم هدفي كه ما آرزوي آن را داريم، نه هدفي . داريم تمام قوانين اخالقي مورد آزمايش قرار مي گيرند
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آنچه كه بايد آرزوي آن را داشته باشيم چيزي است كه منحصـراً ديگـري   . زوي آن را داشته باشيمكه بايد آر

معموالً چيزي است كه مسئولين امور ميل دارند مـا آنـرا آرزو كنـيم    . ميل دارد ما آرزوي آن را داشته باشيم

  .يعني والدين، مديران مدارس، پليس و قضات دادگستري

قدرت بيان تنها به منظور تصويب نظر شما روي » و بايد چنين و چنان كنيت«: چنانچه به من بگوييد

من اثر مي گذارد و احتماالً اين اثر ممكن است توأم با تنبيه يا تشويق نسبت به عدم تصويب يا تصويب نظر 

اخالقـي   از آنجايي كه كليه اعمال و رفتار بشر ناشي از آرزو مي باشد، واضح است كه عقايد. شما انجام پذيرد

امور بـه خـاطر آرزوي تصـويب    . نمي تواند اهميت داشته باشد مگر اينكه آرزو را تحت نيروي تأثير قرار دهد

اينها نيروهاي اجتماعي مقتدري بوده، كه طبيعتاً كوشش مي . آنها و ترس از عدم تصويبشان انجام مي پذيرد

د از نتايج احتمالي آن شناخته شـود، مقصـودم   كنيم بر آنها فايق آييم، وقتي كه مي گويم اخالق رهبري باي

آنست كه آرزوي مصوباتي كه احتماالً مقاصد اجتماعي ما را بـر مـي آورد داشـته، و بـر عكـس آرزوي عـدم       

در حال حاضر اين كـار انجـام نمـي شـود، و قواعـد مسـلم تـاريخي بـه         . تصويب چيزهاي مخالف آن را دارم

و اين موضوعي است كـه بعـداً   . صويب نتايج امور دارند وجود داردمناسبت اينكه سهمي در تصويب يا عدم ت

  .درباره آن صحبت خواهم نمود

عشـق  . مثالً فرض كنيد فرزندتان مـريض باشـد  . بعضي خصوصيات خلقي در مواردي آشكار مي باشد

رد كه موجب مي گردد كه او را معالجه كنيد، و دانش به شما مي گويد چگونه معالجه كنيد و حد وسطي ندا

عمل شما مستقيماً ناشي از آرزويي است كه هدف شما واقـع  . چگونه بهتر مي شود اين طفل را معالجه نمود

مقاصـد بـا هـم    . اين مطلب در مورد تمام اعمال خوب يا بد مصـداق دارد . شده و با دانش توأم گرديده است

راه قابل تصوري وجـود نـدارد كـه    . اختالف دارند، و در بعضي موارد دانش نقش مناسب تري را ايفا مي كند

آنچه كه در تغيير آرزوي آنان مؤثر اسـت سيسـتم   . مردم كارهايي را كه ميل ندارند انجام دهند انجام ندهند

بنـابراين  . ب يا عدم تصويب اجتماعي كمترين تأثيري در ايـن تغييـر نـدارد   يپاداش يا تنبيه مي باشد و تصو

اين صورت در مي آيد كه چگونه اين سيستم تنبيه يا تشويق مي توانـد   مسئله از نظر قانون گذار اخالقي به

حد اعالي آن چيزي را تأمين كند كه قانون گذاران مي خواهند؟ چنانچه بگويم قانون گـذار آرزوهـاي بـدي    

دارد، نتيجه آن مي شود كه اين آرزوها با قسـمتي از آرزوهـاي افـراد جامعـه اي كـه مـن عضـو آن هسـتم         

بنابراين آنچه كه اخالق را . خارج از آرزوهاي بشري هيچ ضابطه اخالقي وجود ندارد. مي كنندكشمكش پيدا 

دانشي كه مورد نياز اخالق مـي  . از علم جدا مي كند هيچ نوع اطالعات و دانش خاصي به جز آرزو نمي باشد

د خاصـي پيـروي مـي    باشد عيناً مانند دانش هاي مورد احتياج ساير مسايل است، منتهي در اخالق از مقاص

  .شود
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البته چنانچه تعريف رهبري صحيح باشد كه چاره انديشي وسيعي بنمايد، مقاصد قسمت عمـده اي از  

چنانچه رهبري صحيح را اين طور تعريف كنم كه موجب افزايش درآمـد  . آزوهاي بشري را تشكيل مي دهند

بحث اخالقي متكي به علمي بودن آن بحث تأثير كلي هر . من گردد، خوانندگان با آن موافقت نخواهند نمود

. مي باشد، يعني در اثبات يك قسم رهبري در مقابل اقسام ديگر علمي بودن آن وسيله نيل به مقصود اسـت 

فرهنگ اخالقي شامل تقويت . هر چند كه من بين بحث و گفتگوي اخالقي و فرهنگ اخالقي فرق مي گذارم

اين يك مرحله كامالً متفاوتي است، كه جداگانه مورد بحث . اشدآرزوهاي خاصي و تضعيف ساير آرزوها مي ب

  .واقع خواهد شد

هنگامي كه زندگي خـوب شـامل   . حاال مي توانيم مضمون و نحوه هاي زندگي خوب را توضيح بدهيم

عشقي باشد كه با دانش رهبري شود، آرزوهايي كه مرا به جنبش درآورد آنست كه طوري زندگي كـنم كـه   

زندگي ديگران را ببينم؛ و محتوي منطقي اين بيان آن است كه در جامعه اي كه بشـر بـه ايـن     امكان دارد؛

مـن  . نحو زندگي مي كند آرزوهاي بيشتري اقناع شده تا در جامعه اي كه عشق كمتر يا دانش كمتري باشد

شـد، زيـرا از   نمي گويم كه يك چنين زندگي كمال مطلوب بوده و زندگي مخالف آن پر از گناه و ستم مي با

  .نظر من اين مفاهيم مبناي علمي ندارند

III - قواعد اخالقي  

نيازمندي هاي علمي اخالقي ناشي از كشمكش بين آرزوها است، خواه آرزوهاي اشخاص مختلف باشد 

شخصي آرزوي آشاميدن مشـروب الكلـي   . يا آرزوهاي متضاد يك شخص در زمانهاي متفاوت يا در يك زمان

چنانچه اين شخص راهي را انتخاب كنـد  . يل دارد كه صبح روز بعد سر كارش حاضر شوددارد، و همچنين م

اشخاصي را كه بي مالحظـه  . كه آرزوهايش كمتر اقناع شود، تصور مي كنيم برخالف اخالق رفتار كرده است

كـه   فرض مي كند 7بنتاميا افراط كار باشند مريض دانسته حتي اگر به كسي جز خودشان صدمه نرسانند و 

اخالق كامالً از عالقه مندي به خويشتن و روشن فكري سرچشمه مي گيرد و لذا كسـي كـه در يـك مـدت     

  .طوالني پيوسته حد اعالي رضايت را براي خويش تأمين مي نمايد كار صحيحي انجام مي دهد

شـاي آن  مستبدين زندگي خويش را بر پايه زجر دادن قرار داده و از تما. من با اين نظر موافق نيستم

لذت مي برند؛ من چنين كساني را كه حزمشان موجب مي گردد روزانه جان قربانيان خويش را بگيرند نمـي  

موقعيتي پيدا كرد كه دست  8رابينسن كروزو. معذالك احتياط و حزم قسمتي از يك زنگي خوب است. ستايم

                                                           

7 .Geremy Benthamفيلسوف و قاضي انگليسي ،.  

8 .Robinson Crusoe ،روزوئهمشهورترين رمان نويسنده ) 1719منتشر شده در سال ( رابينسون كروسويا  رابينسون ك

 �»پدر رمان انگليسـي «اين كتاب يك خودزندگينامه منحصر به فرد روحاني و خيالي است كه لقب . است دانيل دفوانگليسي 
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كسي صدمه اي رسانيده شود بـر   به كار صنعت شود، از آنجايي كه خودنگهداري و پيش بيني بدون اينكه به

ايـن نـوع اخـالق نقـش     . ميزان اقناعش افزود بنابراين بايد اين دو عامل خصوصيات اخالقي محسوب شـوند 

چنانچـه در طـول زنـدگي ايـن نكتـه      . عظيمي در تربيت اطفال جواني كه كمتر به آينده فكر مي كنند دارد

مي گردد، زيرا كافي است كـه از جنگـي كـه ناشـي از     رعايت شود، دنياي ما به زودي تبديل به بهشت برين 

انگيزه هاي شهوانيست نه مشتق از علت و سبب عقالني جلوگيري كند معذالك، عليرغم اهميت احتياط بـه  

و همچنين مسائل و مشـكالت علمـي را   . هيچ وجه اين عامل جالب ترين قسمت اخالق را تشكيل نمي دهد

  .ود نگهداري به چيز ديگري توجه و توسل نداردمطرح نمي سازد، زيرا صرف نظر از خ

آن قسمت از اخالق كه در دورانديشي يافت نمي شود، به طور خالصه قياس قانوني يا قواعد باشگاهي 

روشي وجود دارد كه بشر را قادر مي سازد در جامعه اي با هم زندگي كرده در حالي كـه امكـان ايـن    . است

يكـي روش  . در اينجـا دو روش كـامالً متنـاوب وجـود دارد    . شته باشندهست كه آرزوهايشان با هم جدال دا

قوانين جزايي است كه هدفش انحصاراً هم آهنگي خارجي از راه به هم پيوستن نتـايج غيرقابـل موافقـت بـا     

اين همچنين روش انتقـاد اجتمـاعي بـوده، كـه هـر      . خنثي كردن آرزوهاي ديگران به طريقي معين و مسلم

ي كند يك نوع مجازات است و بايد از انجام اعمال زشت اجتناب نمود تا تجاوز كار شناخته اجتماعي تصور م

  .نشد

. ليكن روش ديگري وجود دارد كه هرگاه موفق شود قانع كننده تر بوده و اساسي تر محسوب مي شود

جـا آوردن  در اين روش شخصيت و آرزوهاي بشري تغيير داده شده و راهي انتخاب مي شود كه توفيقي در ب

همين است كه عشـق بـر   . آرزوهاي اشخاص در حد امكان حاصل گردد و كشمكش ها به حداقل تقليل يابد

دو نفر كه  –نفرت ترجيح پيدا مي كند، زيرا عشق حاوي هم آهنگي بجاي كشمكش در ميان مردم مي باشد 

ود، در حـالي كـه   به هم عشق مي ورزند موفقيت يا شكست يكي موفقيت يا شكست ديگري محسوب مي ش

  .اگر دو نفر به هم نفرت داشته باشند موفقيت يكي شكست ديگري محسوب مي شود و بالعكس

                                                                                                                                                                                     

تانيـا را بـراي   قهرمان داستان، كه نام او بر اين رمان نهاده شـده، زنـدگي مرفـه خـود در بري    . را براي خالقش به ارمغان آورد�

سال را در يك جزيره و اغلب  28برد،  پس از اينكه از يك كشتي شكستگي جان سالم به در مي. كند مسافرت در درياها رها مي

. نهـد  بـر وي مـي  » جمعه«پردازد تا آنكه زندگي يك بومي وحشي آن جزيره را نجات داده و نام  به تنهايي به گذران زندگي مي

شايد بخشي از كتابش را بـر اسـاس تجـارب واقعـي يـك       دفو. كنند ن جزيره را به مقصد بريتانيا ترك مياين دو مرد سرانجام آ

پس از ستيز با ناخداي كشتي، وي را بـه درخواسـت    1704نگاشته باشد كه به سال  الكساندر سلكركبه نام  ملوان اسكاتلندي

ا موفقيت بسـياري در انگلسـتان و ديگـر كشـورهاي اروپـايي      اين رمان ب. اي خالي از سكنه رها كردند خودش در ساحل جزيره

اجراها و فيلمهاي سينمايي بسياري تا به امـروز بـر اسـاس    . روبرو شد و دفو در رمان ديگري ادامه ماجراهاي كروزوئه را نگاشت

بـه  » وئيسي رابينسـون خانواده س«است، كه از آن جمله كتاب  اين كتاب ساخته و كتابهاي بسياري به پيروي از آن نوشته شده

  .باشد مي يوهان ويسقلم 
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اينكه زندگي خوب آنست كه از عشق سرچشمه گرفته و با دانش رهبري شود  هچنانچه گفته ما دربار

ي شـود، ولـي   صحيح باشد، روشن مي گردد كه قواعد اخالقي جوامع كافي نبوده و حد نهـايي محسـوب نمـ   

  .قواعد اخالقي پيوسته با اشتباه همراه است. بايستي نيكخواهي و عقل را هم با آن همراه نمود

وظيفه خوردن گوشت انسان را كه به خاطر جلوگيري از تاريكي انجام مي شود دردناك مي  9آزتك ها

ا هـم در قربـاني هـا مالحظـه     آنها در علوم مربوط به خود اشتباه مي كنند؛ و شايد اشتباهات علمـي ر . دانند

سالگي در چهار ديواري بدون نور نگهـداري   17سالگي تا  10بعضي از طوايف دختران را از سن . كرده باشند

امـا مطمئنـاً قواعـد جديـد اخالقـي هـيچ       . مي كنند زيرا معتقدند كه نور خورشيد آنها را آبستن مـي سـازد  

  .شباهتي به اعمال وحشيانه مذكور ندارد

چيزهايي را ممنوع مي سازيم كه واقعاً مضرند، يا به هر حال آن اندازه مكروهند كه دفـاعي در  محققاً 

اخـالق جـاري بشـر مخلـوطي از تـأمين      . ولي من اطميناني در اين خصوص ندارم. مقابل آنها نمي توان كرد

ده است، خوشبختي براي همه و موهوم پرستي مي باشد، ولي سهم موهوم پرستي قدرت بيشتري كسب نمو

  .و طبيعي مي باشد كه موهوم پرستي هسته اصلي قواعد اخالقي را تشكيل داده است

اساساً، تصور رفته است كه اعمال خاصي موجب ناخشـنودي خداونـد اسـت، و آن اعمـال بـه وسـيله       

 از. قوانين ممنوع شده اند زيرا خشم عالم دين آن آمادگي را داشت كه روح اجتماع بـه اشـخاص اثـر گـذارد    

هيچ علتي ندارد كه چرا اعمـال  . اينجا مفهوم گناه ظاهر شد و گفته شد كه گناه خداوند را ناراضي مي نمايد

مخصوصي بايستي اينگونه ناراضي كننده باشد؛ مثالً مشكل است گفته شود كه چرا جوشيدن بچـه در شـير   

بعضي اوقات فرامين عـالم  . تاما الهام و وحي الهي چنين چيزي مقرر داشته اس. مادرش مشمئز كننده است

مثالً به ما گفته شده كه در روز شنبه كار نكنـيم و پروتسـتانها از   . دين به طور عجيبي به وقوع پيوسته است

و همـين قـدرت هـاي مـافوق بشـري در زمينـه       . اين كالم نتيجه گرفته اند كه در روز يكشنبه بازي نكنـيم 

  .ممنوعات جديد مانند گذشته وجود دارد

واضح است كسي كه در زندگي داراي اطالعات علمي باشد به خود اجازه نمي دهد كـه مـورد تهديـد    

او به اين قانع نيست كه بگويد فالن اعمال گناه محسوب مـي  . نصوص كتاب آسماني و يا كليساها واقع شود

باشـد و يـا    او تحقيق و بررسي مي كند، خـواه خـود عمـل مضـر    . شود و به همين جا به موضوع خاتمه دهد

او در مي يابد كه اخالق جاري ما حاوي مقادير زيادي موهومات اسـت بـه   . برعكس ضرر از عقيده ناشي شود

او همچنين متوجه مي شود كه اين موهومات مانند موهوم . خصوص اگر مسئله مربوط به روابط جنسي باشد

                                                           

9. Aztecsدسته اي از سرخ پوستان امريكا مي باشد ،.  
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وده، و چنانچه مـردم احسـاس محبـت    پرستي طايفه آزتك كه قبالً بدان اشاره شد داراي مظالم بي جهتي ب

  .نسبت به همسايگان پيدا كنند موهومات به دور ريخته خواهد شد

ليكن مدافعين خلقيات حادثه اي و تاريخي داراي قلوبي گـرم بـوده و نادرنـد، چنانچـه ممكـن اسـت       

شش مي شـود  كو. گرمي آنها از عشق به نمايش سربازي كه وسيله اولياي كليساها ارائه مي شود ديده شوند

تصور رود ارزش قائل شدن براي اخالق چـاره مناسـبي بـراي آرزوهـايي اسـت كـه تحمـل درد مـي كننـد؛          

اجازه دهيد يك زندگي عادي را از زمان آبستني تا واپسـين دم تعقيـب   . گناهكاران بايستي تحمل رنج كنند

  .مي كند ياداشت نماييمكرده و نكاتي از اخالق موهوم پرستي كه ناماليمات قابل اجتناب را تحمل 

چنانچه . من از آبستني شروع مي كنم زيرا در اينجا مخصوصاً تأثير موهوم پرستي قابل مالحظه است

چنانچـه هـر يـك از پـدر و     . والدين ازدواج رسمي ننموده باشند، فرزند آنها غير استحقاق نشان دار مي شود

چنانچـه داراي فرزنـدان   . ض را از آنها به ارث مي بـرد مادر داراي امراض مقاربتي باشند احتماالً طفل اين مر

زيادي از جهت درآمد خانواده باشند، فقر، كم غذايي، زيادي جمعيت خـانوادگي و بـه احتمـال قـوي زنـا بـا       

  .محارم پيدا مي شود

با اين حال اكثريت زيادي از علماي علم اخالق معتقدند كه بهتـر اسـت والـدين نداننـد چگونـه ايـن       

براي راضي نگهداشتن اخالقيون، زجر و شـكنجه  . ا از طريق جلوگيري از آبستني برطرف مي شودبدبختي ه

روي ميليونها نفر از افراد بشر كه نبايستي اصوالً وجود داشته باشند حكمفرما است، و اين شكنجه صـرفاً بـه   

نـد انجـام پـذيرد    اين جهت مي باشد كه تصور شده است هرگاه نزديكي جنسي به قصد به وجـود آوردن فرز 

  .گناه نبوده و عكس آن گناه است، هر چند كه اين نوع اوالدان در نكبت و بدبختي به سر برند

كشته شدن و خوردن كه در سرنوشت قربانيان طيفه آزتك وجود دارد به مراتـب تحملـش از تحمـل    

. بتي است كمتر مي باشدناماليمات طفل بيچاره اي كه در محيط بيچارگي به دنيا آمده و داراي امراض مقار

اگر پيـروان  . ناماليمات بزرگتري وجود دارد كه به وسيله اسقف ها و سياسيون به نام اخالق تحميل مي شود

اخالق كمي به اطفال عشق داشته باشند هرگز به اخالقي كه داراي اين همه نظام رقت بار است متوسل نمي 

  .شوند

. بيشتر از جهات اقتصـادي در مضـيقه اسـت تـا موهومـات     به هنگام تولد، و در ابتداي طفوليت طفل 

. اطفال زنان مرفه بهترين دكتر، بهترين پرستار، بهترين غذا، بهترين اسـتراحت، و بهتـرين ورزشـها را دارنـد    

موسسات . زنان طبقه كارگر از اين مزايا محرومند، و كراراً اطفال آنها به علت فقدان وسايل مذكور مي ميرند

زماني كه تحـت  . يا امور تحت عنوان نگهداري از مادران به اكراه اقدامات ناچيزي انجام مي دهندخيريه و اول

عنوان صرفه جويي در مخارج، شير خشك مادران شيرده فقير قطـع مـي شـود، اوليـا امـور مبـالغ عمـده و        
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. مـي رسـانند   عظيمي براي آسفالت نواحي مسكوني اغنيا كه عبور و مرور بسيار كمي جريان دارد به مصرف

ايشان بايد بدانند كه در اتخاذ اينگونه تصميمات تنها به علت فقـر تعـداد معينـي از اطفـال طبقـه كـارگر را       

هنوز طبقه حاكمه تحت اوليا مذهبي كه پاپ در رأس آنها قرار داشـته و موجـب   . محكوم به مرگ مي كنند

  .اشاعه موهوم پرستي و عدم عدالت اجتماعي هستند مي باشد

درصد معيني از اطفال به مرض خيال بافي . تمام مراحل آموزشي نفوذ خرافات بدبختي آفرين استدر 

سؤاالت ناراحت كننده با هش هش پاسخ . دچارند؛ يكي از اهداف تعليم و  تربيت معالجه اينگونه اطفال است

از احساسـات جمعـي    براي تزريـق عقايـد خاصـي   . داده شده و يا سؤال كننده مورد تنبيه قرار داده مي شود

سـرمايه داران، نظاميـان و روحـانيون در    . استفاده مي شود، به خصوص كه اين عقايد مربوط به مليت باشـد 

تعليم و تربيت با هم همكاري دارند، زيرا همگي آنها قدرت خود را مربوط به اشاعه احساسات جمعي دانسته 

يعت بشري، آموزش و پرورش نسبت به استحكام و با كمك و مساعدت طب. و از انتقادات خودي بيمي ندارند

  .افزايش تمايالت بشر موفق مي شود

راه ديگري كه موهوم پرستي موجب خسارت و ضرر به تعليم و تربيت مي شـود تـأثيرش در انتخـاب    

از نظر اقتصادي يك معلم زن نبايد ازدواج كند؛ از جهات اخالقي نبايد رابطـه جنسـي بـا كسـي     . معلم است

لذا هر كس كه تحمل مطالعه روانشناسي اي مربوط به اين قسمت را بر خود روا دارد مي دانـد  . باشدداشته 

كه بكارت طوالني قاعدتاً ضرر فوق العاده اي براي زنان دارد، ضرري كه در يك جامعه سالم معلمين جـداً از  

ژي و صاحب تفكر از شغل اين تضييقات موجب مي شود كه رفته رفته زنان صاحب انر. آن اجتناب مي كنند

اين مسئله در مدارس متوسطه . و اين امتناع كالً مربوط به تأثير موهوم پرستي مي باشد. معلمي امتناع كنند

تقريبـاً  . نمازخانه هايي وجود داشته و نظارت اخالقي در دسـت كشـيش هـا اسـت    . و عالي وضع بدتري دارد

  .راه شكست مي خورندضرورتاً كشيش ها به عنوان معلمين اخالق از دو 

آنهـا  . اعمالي را كه مضر نيستند محكوم مي سازند و از اعمالي كه زيان آورند چشم پوشي مـي كننـد  

همگي رابطه جنسي بين كساني كه هنوز ازدواج ننموده و عاشق يكديگرند چنانچه مطمئن نشوند كه بـراي  

. نهـا كنتـرل مواليـد را محكـوم مـي كننـد      اغلب از آ. تمام عمر با هم زندگي خواهند نمود محكوم مي سازند

هيچكدام از آنها بي رحمي شوهران را از اينكه موجب مي شوند زنانشان به علت بارداري هاي مكـرر بميرنـد   

دكتر گفته بود اگر بچه . فرزند آورد 9من كشيشي را مي شناسم كه زنش ظرف نه سال . محكوم نمي نمايند

هيچكس او را سرزنش ننمود؛ و با درآمدي كـه  . ه اي ديگر زاييد و مردسال بعد بچ. ديگري بزايد خواهد مرد

تا زماني كه كشيشان تحت عنوان معلمين اخالق ظلم ها را اغمـاض  . كليسا نصيبش شد مجدداً ازدواج نمود

  .كنند و نشاط هاي پاك را محكوم سازند، حاصل كار مضرات مذكور در باال جوانان را در بر خواهد داشت



 چرا مسيحي نيستم    62

 

حقـايق  . ديگر موهوم پرستي در آموزش و پرورش فقدان آموزش مربوط به روابط جنسي اسـت اثر بد 

فيزيكي مربوط به اين مسئله بايستي به طور طبيعي و ساده قبل از سن بلوغ زماني كه هيجان به طفل دست 

وختـه  در زمان بلوغ عوامل حقيقي مسائل جنسي و اخالق مربوط بـه آن بايسـتي آم  . نمي دهد آموخته شود

به پسران و دختران بايد تعليم داد كه هيچ نزديكي  جنسي جز با تمايل طرفين به صحت صورت نمي . شود

اين مخالف آموزش كليسايي است كه مي گويد چنانچه مرد فرزند ديگري بخواهـد نزديكـي جنسـي    . پذيرد

يد به آزادي يكـديگر احتـرام   پسران و دختران با. مجاز بوده هر چند كه زن در اين كار آمادگي نداشته باشد

گذارند؛ بايد بدانند هيچ يك از افراد بشر حق تقدمي بر ديگـري نداشـته و همـه متسـاوي الحقوقنـد، و لـذا       

بايد بدانند به وجود آوردن بشـر ديگـري در دنيـا كـار     . حسادت و حس تملك موجب كشتن عشق مي باشد

بهداشتي كافي داشـته از محـيط مناسـب و توجـه      مهمي است فقط وقتي بايد به دنيا آورده شود كه وسايل

بايد روش كنترل مواليد را به آنها آموخت تا هر زمان كه الزم بود فرزند داشته باشند . والدين برخوردار باشد

افـزايش  . بايد خطر امراض مقاربتي و راه عالج و جلوگيري از ايـن امـراض را بـه آنهـا آموخـت     . به دنيا آورند

  .زش هاي مسائل جنسي در اين راهها مورد انتظار مي باشدسعادت بشر از آمو

بايد دانسته شود كه روابط جنسي منحصراً يك مسئله خصوصي بوده و ارتباطي به دولت يا همسايگان 

بعضي از انواع مسائل جنسي كه ارتباطي با اطفال ندارد به وسيله قوانين جزايي محكوم شده اند؛ ايـن  . ندارد

در جايي . زيرا موضوعي كه به كسي ارتباطي نداشته باشد نبايستي قابل مجازات باشد يك نوع خرافات است

الكليسـم، سـتم فقـدان    . كه فرزند وجود داشته باشد اشتباه است اگر نسبت بـه طـالق سـخت گيـري شـود     

بهداشت و سالمتي لزوماً زمينه اي از نظر فرزندان براي طالق محسوب مي شود، خواه طالق بـه درخواسـت   

  .رد باشد يا بالعكس به تقاضاي زنم

واضح است كه بسياري از راهنمايي هاي غلط كشنده تر از پيمان شكني هاي تصادفي در ازدواج مـي  

اصرار پدران براي بچه دار شدن در هر سال كه از نظر مقررات ايرادي بدان وارد نيسـت كشـنده تـرين    . باشد

  .سعادت بشري لطمه وارد سازد قوانين اخالقي نبايد به. تمام مسائل جنسي است

البته . يكسان نباشد يك همسر داشتن بسيار دشوار است) مرد و زن(در جامعه اي كه تعداد جنس ها 

ليكن هنگامي كه قوانين طوري باشد كه سعادت بشـري  . تحت چنين شرايطي قوانين اخالقي نقض مي شود

چنانچه بدين صورت اقدام نگردد، . ر داده شوندرا در جامعه محدود سازد، بهتر است نقض شده، و سپس تغيي

بسياري از كساني كه برخالف عاليق جامعه عمل نمي كنند با دورويي و شرمندگي غيرقابل استقحاقي روبرو 

كليسا به ريا و دورويي كه از جهت قدرتش به وي باج داده مي شود بي تفاوت مي باشد؛ ولي بايد . مي شوند

خرافات مربوط به مليت از خرافات . ملي شيطاني است و نبايد آن را تحميل نمودتشخيص داده شود كه ريا ع

ليكن در اينجا پيشـنهاد بحـث در اطـراف    . مربوط به علوم ديني به هر فردي از افراد يك كشور مضرتر است
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البتـه اگـر منحصـراً مليـت     . وطن پرستي و عشق را كه موجب تدارك يك زندگي خوب مي شود نمي كـنم 

  .وفقيت ملت نگردد عالقه مندي به آن مخالف خود نگهداري و روشن فكري استموجب م

مورد ديگري كه اجتماع ما از مفهوم گناه مربوط به علوم ديني تحمل مـي كنـد معالجـه گناهكـاران     

اين نظر كه جنايتكاران شرير بوده و مستحق مجازاتند چيزي نيسـت كـه اخـالق عقلـي بتوانـد آن را      . است

دون ترديد اشخاص معلومي اعمالي انجام مي دهند كه جامعه ميل دارد از آنها جلوگيري كنـد،  ب. تحمل كند

ممكن است قتل را به عنوان سـاده تـرين مـورد در نظـر     . و اين حق را هم تا حد ممكن براي جلوگيري دارد

، نمـي تـوانيم   واضح است اگر جامعه اي تشكيل شود ما از پيشرفتها و خوشي هايش برخوردار باشيم. بگيريم

موافقت كنيم كه مردم وقتي كه احساس مي كنند كه بايد به هم حمله كرده و يكديگر را بكشند اين عمل را 

بايستي به سادگي . ولي اين مشكل بايستي در قالب يك روح كامالً علمي مورد بررسي قرار گيرد. انجام دهند

ز دو روش كه به طور مساوي براي جلوگيري از بهترين روش جلوگيري از قتل چيست؟ ا: از خود سؤال كنيم

  .قتل مؤثرند بايد آن روش انتخاب شود كه كمترين ضرر را براي قاتل داراست

ممكـن  . ضرر به قاتل كالً قابل تأسف است و دردش مانند درد يك عمل جراحي بايـد احسـاس شـود   

. جب خوشـي و شـادماني گـردد   است براي حفظ جامعه لزومت داشته باشد، ولي نبايد موضوعي باشد كه مو

تحميل مجازات بـه  . احساس كينه كه به خشم اخالقي موسوم است منحصراً يك نوع ظلم به حساب مي آيد

چنانچه تعليم و تربيت توأم با محبت مـؤثر اسـت،   . جنايت كاران نبايد به تصور تنبيه كينه جويي تعبير شود

ز جرايم و تنبيه جرايم كه مسئله جداگانه است؛ موضوعي البته جلوگيري ا. بايد اين سيستم ترجيح داده شود

  .كه موجب مي گردد جنايتكاران احساس رنج و الم كنند همان ترس و وحشت است

چنانچه زندانها آن اندازه هم آهنگ بودند كه زندانيان مي توانستند در آنجا به رايگـان تربيـت شـوند،    

بدون شك زندان بايد ناراحت كننـده تـر از   . زندان وارد شوندمردم مرتكب جرم مي شدند تا بدين منظور به 

مـن  . محيط آزاد باشد ولي بهترين راه تأمين نتيجه آنست كه محيط آزاد را شـادتر از وضـع حاضـر بسـازيم    

من منحصراً آرزو دارم كه متذكر شوم ما بايد رفتارمان نسبت بـه  . قصدي نسبت به اصالح وضع جزائي ندارم

هـر يـك از ايـن دو خطـري بـراي      . فتاري باشد كه نسبت به يك مريض طاعوني مي باشديك جاني همان ر

ولي مردي كـه مبـتال بـه    . جامعه بوده و بايد آزادي هر يك ز آنها آن قدر كم شود كه خطرش متوقف گردد

نـي  اين كامالً غيرعقال. طاعون است مورد ترحم و همدردي ما است، در حالي كه جنايتكار مورد تنفر ما است

است، به علت همين طرز تفكر و اختالف است كه زندان هاي ما در معالجه زندانيان كمتر موفق شده اند تـا  

  .بيمارستانهاي ما نسبت به معالجه بيماران

IV- رستگاري فردي و اجتماعي  
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يكي از نقايص مذهب باستاني موضوع فردي بودن آنست، و اين نقص مربوط به اخالقي بوده كه با آن 

. بر طبق احاديث زندگي مذهبي پيوسته يك نوع زنـدگي بـين روح و خداونـد بـوده اسـت     . راه بوده استهم

اطاعت امر خدا يك نوع پرهيزكاري محسوب شده و اين كار براي افراد بدون در نظـر گـرفتن دولـت امكـان     

اين انفكاك روح . ترا ترويج نموده ولي در قالب آموزش مسيحي» رستگاري«پروتستانها فكر . پذير بوده است

فردي در دوران هاي معيني از تاريخ داراي ارزش بوده، ولي در حال حاضر ما بيشتر نيازمند بـه همكاريهـاي   

  .در اينجا توضيح خواهم داد كه چگونه مفهوم زندگي خوب تحت تأثير قرار گرفته است. اجتماعي هستيم

تال بوده و دولت ملي آنها مضمحل گشته مسيحيت در بين مردم امپراطوري روم كه به فقر سياسي مب

در سه قرن اول پديد آمدن اين مذهب افرادي كه آن را قبول نموده بودند نمي توانستند قـوانين  . ظهور كرد

. اجتماعي و سياسي كه در سايه آن زندگي مي كردند تغيير دهند، هر چند كه به بدي آنها معتقد شده بودند

بود كه آنها مي بايستي قبول كنند كه فرد ممكن اسـت در دنيـاي نـاقص     در چنين اوضاع و احوالي طبيعي

  .موجود راه كمال را بپيمايد، و لذا زندگي خوب كاري به اين دنيا ندارد

وقتـي كـه   . ساده تر و روشن تر مي شود جمهوري افالطونمقصود من مقايسه كردن چنين وضعي با 

ل جامعه را تشريح نمود نه يك فرد را؛ او اين كار را به مي خواست زندگي خوب را توضيح دهد، ك 10افالطون

و مسئوليت سياسي را چيزي مسـلم  . او به تمدن جمهوريت آشنا بود. خاطر اينكه عدالت را تعريف كند نمود

جانشـين آن شـد، كـه در واقـع     ) پرهيزكاران( 11با از دست رفتن آزادي در يونان فلسفه رواقيون. مي دانست

  .ه و برخالف نظر افالطون مفهوم فردي را در زندگي خوب در بر داشتمانند مسيحيت بود

ما كه به دموكراسي عظيم تعلق داريم بايد اخالق مناسبي در آتن آزاد بيابيم تا حكومت سـتمگر روم،  

 12گانـدي در هندوستان جايي كه موقعيت هاي سياسي شبيه زمان مسيح بوده است، مي بينيم كـه نصـايح   

                                                           

10. Plato ،  )428/427 سقراط، افالطون و ارسـطو (ة گان دومين فيلسوف از فيلسوفان بزرگ سه) .م.ق 348/347تا . م.ق( 

 تاثير او بر فلسفه اسالمي نيز قابل توجه. فرهنگ غرب را بنا گذاشتهاي فلسفي  كه در ميان اين سه او بود كه پايه. است يوناني

شناسان معتقدند، افالطون جمالتي را  برخي از افالطون. است جمهورترين كتابي كه از افالطون به جاي مانده رساله  مهم .است 

در تمـام آثـار افالطـون    . است يان كردههاي خودش را از زبان سقراط ب ها و انديشه به اين رساله افزوده و در حقيقت وي صحبت

را از ديـدگاه   و زيبـايي  رسـاله جمهـور، هنـر   . وگوهاي سقراط را با اشخاص گوناگون، بطور دقيق و با ذكر نام ديد توان گفت مي

، سـيمياس ، )بـرادر افالطـون  (گالوكـن اين رساله حاصل مكالمـات سـقراط بـا    . دهد به بهترين وجه نشان مي افالطون و سقراط

  .و چند فرد ديگر است پوكراتسهي
11 . Stoics. 

12. Mohandas Karamchand Gandhi ،ژانويـه  30 درگذشـت  - 1869 اكتبـر  2 مهانداس كارامچاند گاندي؛ زاده 

او در طـول  . رهبري كـرد  امپراتوري بريتانيا را در راه آزادي از استعمار ها بود كه ملت هند رهبر سياسي و معنوي هندي 1948

 �گانـدي كـه خـود نـام     خشـونتي  بي فةفلس .كرد و خشونت براي رسيدن به مقاصد را رد مي استفاده از هر نوع ترورزندگيش 
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امـا   .مجـازات واقـع شـد    ستورات مذهب مسيح دارد و او به همين علت مورد بازخواست وشباهت بسيار به د

در اين راه . مّليون دو آتشه با رستگاري فردي موافق نبوده و قانع نمي باشند، آنها رستگاري ملي مي خواهند

نـوز كـافي   من مي خواهم بگويم بر اثر نفوذ مذهب مسيح اين وضـع ه . از دموكراسي غربي پيروي مي كنند

زندگي خوب به نظـر و عقيـده مـا از مردمـي كـه احسـاس       . نبوده بلكه عقيده رستگاري فردي مزاحم آنست

  .اجتماعي داشته تشكيل شده و بدون اين احساس تشخيص داده نمي شود

  .زندگي خوب آن زندگي است كه از عشق الهام گرفته و دانش آن را رهبري كند

. ي شود كه حكومت يا پولداران موجـب پيـدايش و تـرويج آن شـوند    دانش مورد لزوم در جايي پيدا م

در حـال  . مثالً شيوع سرطان عالمت خطري است كه به ما هشدار مي دهد اقدامات الزم را بـه عمـل آوريـم   

حاضر كسي نمي تواند پاسخ سؤال فقـدان دانـش را بدهـد؛ و دانـش احتمـاالً ظـاهر نمـي شـود مگـر از راه          

طالعات مربوط به علوم، تاريخ، ادبيات و هنر بايد به وسيله كساني كه آرزوي تحصـيل  به هر حال ا. تحقيقات

آن را دارند قابل تحصيل باشد؛ و اين موضوع نيازمند به نظام ماهرانه اي كه از طرف مسئولين امـور تـدارك   

از بـه  ضمناً تجـارت خـارجي اسـت كـه نيـ     . مي شود مي باشد و از طريق تغيير مذهب به دست نخواهد آمد

  .همكاري عمومي دارد و حس اجتماعي در آن تأثير خاصي خواهد داشت

نكته مهم آنست كه در تمام چيزهايي كه موجب مي گردد بين . نيازي به تكرار و افزايش اشعه نيست

يك زندگي خوب و يك زندگي بد فرق قائل شويم، دنيا واحدي است مستقل و بشري هـم كـه مـي خواهـد     

فكـر رسـتگاري فـردي كـه مسـيحيان هـم زمـان مسـيح و         . عاملي است هشيار يا غافلمستقل زندگي كند 

بـه  . با نجات ما از درك مفهوم يك زندگي خوب غيرممكن گرديد. مسيحيان قديمي به آن دلبستگي داشتند

نظر مسيحيان ارتدكس زندگي خوب زندگي پرهيزكاري بود و زندگي پرهيزكاري اطاعت از امـر خداشناسـي   

تمام اين مفهوم بشر را مقهور اسـتبداد  . امر خداوند از طريق نداي وجدان به افراد ابالغ مي گرديد مي شد، و

زندگي خوب غير از تقوا و پرهيزكـاري شـامل چيزهـاي زيـاد ديگـري از قبيـل هـوش و        . بيگانگان مي نمود

  .استعداد نيز مي باشد

ان جواني را تجديد نموده و هرگز عاقالنـه  زيرا خاطرات مبهمي از زم. وجدان فريبنده ترين راهنما بود

براي اينكه داراي زندگي خوبي باشيم بايستي داراي . تر از گويندگان آن يعني پرستاران و مادران نمي باشند

با درآمد كافي بـه منـور رفـع نيازمنـدي هـا،      ) اگر عالقه به آنها داشته باشيم،(فرهنگ، دوست، عشق، فرزند 

تمـام ايـن چيزهـا در درجـات گونـاگون بسـتگي بـه        . مورد گواهمان است باشيمبهداشت خوب، و كاري كه 

                                                                                                                                                                                     

روي  )محكـم گـرفتن حقيقـت   : اللفظـي  به معناي تالش و كوشش براي رسيدن به حقيقت؛ تحت در سانسكريت( ساتياگراها�

  .است امروز تأثير گذاردههاي مقاومت بدون خشونت در سراسر جهان و تا  بسياري از جنبش
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زندگي خوب در يك اجتماع خوب ميسر اسـت و بـه   . اجتماع داشته و از راه حوادث سياسي كسب مي شوند

  .هيچ وجه ديگر ممكن نمي باشد

ي، در چيزهاي خـوب مسـلمي، از قبيـل هنـر و دانـش و دوسـت      . اين نقص اساسي افكار اشرافي است

بردگي وجود داشته و بين ما براساس انتفـاع و   هاينها در يونان بر پاي. اجتماع اشرافي قابل آرايش دادن است

. ولي عشق به شكل همدردي، يا نيكخواهي به آزادي در يك جامعه اشرافي وجود نـدارد . استثمار وجود دارد

يك نفر شريف خود را اين طور توجيه مي كند كه غالم يا كارگر يا يك نفر سياه پوست، از طبقه پست بوده، 

  .اتي كه با آنها روبرو است دست و پنجه نرم كندو مهم نيست كه با نامايم

در حال حاضر جنتلمن هاي انگليسي افريقايي ها را طوري سخت شالق مي زنند كـه بعـد از سـاعتها    

حتي اگر نجباي انگليسي تحصيل كرده، هنرمند، و سخنرانان زبردست باشند با . درد غيرقابل ذكر مي ميرند

طبيعت بشر محدوديت هـايي را تحمـل مـي    . داراي زندگي خوبي هستند اين حال من نمي توانم بگويم آنها

كند، اما نه چنين محدوديت هايي در يك اجتماع دموكراسي متفكر فقط ديوانگان داراي چنين رفتاري مـي  

رسـتگاري يـك   . محدوديت همدردي كه در افكار اشراف وجود دارد موجب محكوم سازي آنان اسـت . باشند

را ناشي از فرد طلبي و فرديت است، به اين علت همچنين فكر رستگاري فردي با همـه  فكر اشرافي است، زي

  .توسعه و تفسيرش نمي تواند در قالب تعريف زندگي خوب قرار گيرد

 14شـلي اشـعار  . 13سـنت پـل  ديگر خصوصيت رستگاري از تغيير حوادث حاصل مي شود، مانند ارتداد 

گشته است؛ لحظات ارتداد اشخاص فرا مي رسد، هرج و مـرج   توضيحي از مفهوم بوده كه براي جامعه فراهم

ممكن است گفته شود كـه شـاعر آن چنـان شـخص     . رخت بر مي بندد و سن زياد دنيا از نو شروع مي شود

                                                           

13. Saint Paul. 
14 .Percy Bysshe Shelley ،   او در . بـود  انگليسـي  سـراي  شـاعر غـزل  ) 1822مـرگ   1792زادة (پرسي بـيش شـلي

همچنـين از سـوي   . به عهده گرفتنـد  ادواردزآموزشش را پدرش و سپس كشيشي به نام . خانوادهاي نجيبزاده و نامدار زاده شد

در ده سـالگي او را بـه دبسـتان    . هـايش اثـر نهـاد    جو سياسي خـانواده اش در آينـده بـر چامـه    . مادر با شعر انگليسي آشنا شد

در طـول شـش سـال آمـوزش در ايـن      . روانة مدرسة ايتون كه چند عمويش در آنجا آموزگار بودنـد رفـت   1804در . فرستادند

پس از چندي . وزي كامياب بود ولي با همكالسي هايش مشكل داشت و آنها بدو لقب شلي ديوانه را داده بودندمدرسه دانش آم

در زمينة شهر دلبسـتة  . او چند داستان نوشت. به نشر اثرهاي نظم و نثر خود پرداخت و در اين راه پدربزرگش وي را ياري داد

تـامس  در هجـده سـالگي بـه دانشـگاه آكسـفورد رفـت و در آنجـا بـا         . بود به شكار نيز دلبسته. بود تامس گريو  والتر اسكات

سـروده   1813تا  1812بيشتر شعرهاي او ميان سالهاي . آشنا شد كه او به شلي در كارهايش ياري بسيار نمود جفرسون هوك

او ملكه ماب نام داشت كه نخستين اثر منظوم . آنها را گردآوري نمود هاريتشد و در آن زمان به چاپ نرسيد ولي معشوقه اش 

سرانجام هنگامي كه با چند تـن  . او چند سفر هم به ايتاليا و ايرلند رفت. آنرا تاييد نمودند لرد بايروندر آن زمان شاعري چون 

تـن او را سـوزاندند و   . دريا يافتند هاز دوستانش به خليج اسپزيا رفته بود در آب غرق شد و پيكرش را چند روز پس آن در كران

  .تستان رم سپردندوخاكسترش را به كليساي پر
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ولـي مـن بـر ايـن عقيـده ام كـه       . است كه اهميت و ارزشي نداشته و از افكارش نتيجه اي حاصل نمي شود

آنها تصور كرده اند كه بدبختي و ظلم . بي داراي افكاري همانند شلي بوده اندقسمت عمده اي از رهبران انقال

ا چنانچه اين منابع شيطاني در هم ذو تحقير ناشي از مستبدين يا كشيشان يا سرمايه داران يا آلمانها بوده، ل

خواهيم  ما پيوسته خوشبخت زندگي هكوفته شوند يك تغيير كلي و عمومي در قلوب همگان پيدا شده و هم

خوشبخت كسـاني كـه تحمـل    . اين عقايد موجب مي شود كه آخرين مبارزه را عليه جنگ برپا سازيم. نمود

مرگ را نموده اند، و كساني كه موجب فتح و ظفر مي شدند از شكست اميدهاي درخشـان خـويش مـأيوس    

ادثـه اي مسـيحيت بـه    منشأ غايي اين اميدها فلسفه ارتـداد ح . گشته و به اشخاص بدگماني مبدل شده اند

  .عنوان راهي به سوي رستگاري بوده است

من ميل ندارم بگويم هرگز انقالب الزم نيست، ليكن اميدوارم متذكر شوم كه آنها راه را براي رسـيدن  

براي نيل به زندگي خوب راه كوتاه وجود ندارد خواه زندگي فـردي  . هزار ساله مسيح كوتاه نمي كند هبه دور

براي بناي يك زندگي خوب بايد استعداد و هوش اشخاص را پـرورش دهـيم، همـدردي و    . عيباشد يا اجتما

اين يك موضوع كمي، يك موضوع توسعه تدريجي، تربيت اوليه و تجربـه  . خودنگهداري آنها را تقويت نماييم

  .آموزشي مي باشد

تـدريجي كـه امكـان     توسعه. فقط بي صبري عقيده به امكان توسعه ناگهاني را به حركت در مي آورد

ولي حاال بايد چيزي . پذير بوده، و روش هايي كه قابل حصولند موضوعاتي براي علوم آتي محسوب مي شوند

  .كوشش مي كنم بعضي قسمتاها را از آنچه كه بايد گفته شود در فصول آخر ذكر نمايم. گفته شود

V- علم و خوشبختي  

از آنجـايي كـه از بيشـتر جهـات     . ار بشري گردندهدف اخالقيون آنست كه موجب ترقي و اصالح رفت

وليكن نمي توانم بشر صاحب اخالق را خواه از . قابل ستايش است فرفتار بشري رقت انگيز مي باشد اين هد

جهت پيشرفت هاي مخصوصي كه آرزو دارد يا براي روش هايي كـه بـراي نيـل مقاصـد اقتبـاس مـي كنـد        

  .بستايم

ست؛ روش واقعي اش يك سيستم پاداش هاي اقتصادي يا تنبيـه  روش ظاهري اش نصيحت اخالقي ا

اثرات اقدامات اخالقيون قديم ناچيز بوده و سيستم تشويق و تنبيه كه بر اخالقيون اخيـر نسـبت داده   . است

بـا فـواحش را بـر زنـان نيمـه       همثالً آنها باعث شده اند كه مردان رابط. مي شود اثرات قابل مالحظه اي دارد

بنابراين . يح دهند، زيرا اقتباس از روشي ضرورت دارد كه بتوان آن را به سهولت مخفي نگهداشتدائمي ترج

يك فرد . زيادي فاحشه حرفه اي خطرناك بوده، و شيوع امراض مقاربتي را تأمين مي نمايند هآنها محافظ عد

. هدفها گرديـده اسـت   اخالقي آرزوي چنين هدفهايي را نداشته، بلكه از روي بي اطالعي موجب پيدايش آن
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آيا چيز بهتر ديگري وجود دارد كه جانشين اين مخلوط غيرعلمي موعظه و رشوه معنوي شود؟ من فكر مـي  

  .كنم وجود داشته باشد

زماني كـه از نظـر اجتمـاعي بحـث مـي      . اعمال بشري خواه به علت ناداني باشد يا آرزوهاي بد مضرند

ف شوند كه آرزوهاي ديگران را از بين ببرند، دقيق تر بگـوييم  كنيم آرزوهاي بد ممكن است آرزوهايي توصي

الزم نيسـت بـه مضـراتي كـه از نـاداني      . اينگونه آرزوها بجاي همگامي و هم فكري موجب تخريب مي شوند

ناشي مي شود تكيه كنيم، در اينجا دانش هايي مورد درخواست است كه راه را براي توسعه تحقيقات بيشتر 

  .شرهايي كه از آرزوهاي بد ناشي مي شود موضوع مشكلتري محسوب مي گردد ولي. هموار سازد

در وجود يك مرد يا يك زن معمولي بدخواهي هاي معينـي وجـود دارد، بـدخواهي هـاي مخصـوص      

عادتـاً نيمـي از اخـالق موضـوع ايـن      . نسبت به دشمنان و نيكخواهي هايي نسبت به غير آنان عملـي اسـت  

رفتار خشونت آميز با جانيان عليرغم داليل قـانع كننـده اي كـه رفتـار خـوب       – بدخواهي ها را مي پوشاند

موجب اصالح آنان مي شود، وحشي گري غيرقابل باوري كـه نـژاد سـفير بـا سياهپوسـتان دارد، ذوقـي كـه        

خانمهاي مسن و كشيشان نسبت به ذكر وظيفه سربازي براي جوانان دارند به هزاران طريق نشان داده مـي  

ايـن بـدخواهي هـاي جـدي بـدترين      . ممكن است اطفال هدف ظلم هاي بي جهت قـرار گيرنـد   حتي. شود

است كه طبيعت به بشر داده و بايستي به منظور اينكـه دنيـا سـعادتمند گـردد تغييـر داده شـوند        15گيفتي

  .احتماالً اين يك علت بيشتر با جنگ سرو كار داشته تا علل سياسي و اقتصادي

به نظـر مـن   . ي از بدخواهي چگونه بايد باشد، اول بايد علل بدخواهي را دريافترفتار ما براي جلوگير

دنيـا در حـال حاضـر ماننـد     . علل اجتماعي و همچنين علل زيست شناسي بايد از اهم علـل محسـوب شـود   

گذشته بر پايه رقابت مرگ و زندگي استوار بوده و مسئله اي كه در زمـان جنـگ مطـرح مـي شـود مسـئله       

بيشتر اشخاص در زمينشـان تـرس زيـادي از    . گرسنگي است خواه آلماني باشد يا بيگانه ديگري نيازمندي و

. مردمي كه داراي فرزند هسـتند بيشـتر صـادق اسـت     هخرابي و خرابكاري دارند؛ و اين امر به خصوص دربار

متي خـود را  متمولين مي ترسند كه بنويسند سرمايه هاي آنها را ضبط كند؛ فقرا مي ترسند كه شغل و سال

  .از دست بدهند

. هر كس در پي امنيتي بوده و فكر مي كند كه آن را با مغلوب كردن دشمن قوي بدست خواهد آورد

در همه جا . درست در همين لحظات وحشت است كه ظلم توسعه بيشتري پيدا كرده و بي رحم تر مي شود

لشويسم، در فرانسه از ترس آلمـان، در  عكس العمل ها نتيجه ترس و وحشت مي باشد؛ در انگليس از ترس ب

اثر انحصاري اين توسل ها و عكس العمل؛ آنست كه خطر را عليه آن چيزي كـه مـي   . آلمان از ترس فرانسه

                                                           

15. Giftعطيه، موهبت ،.  
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بنابراين يكي از وظايف عمده اخالقيون تابع علم و دانـش آنسـت كـه    . خواهيم حفظ كنيم افزايش مي دهيم

من . با افزايش امنيت، و با زراعت تخم شجاعت: و راه امكان پذير استاين مبارزه از د. عليه ترس مبارزه كنند

. از ترسي صحبت مي كنم كه انگيزه غيرعقالني داشته باشد، نه از پيش بيني عقالني بـدبختي هـاي ممكـن   

وقتي كه تئاتري آتش مي گيرد عاقل بدبختي ها را پيش بيني مي كند عيناً به همان وضـوحي كـه شـخص    

پيش بيني هايي مي نمايد، منتهي عاقل احتماالً روش تعقيل بدبختي ها را اقتبـاس مـي    وحشت زده چنين

  .در حالي كه وحشت زده موجب افزايش بدبختي مي شود. كند

وحشت زده اي در تئاتر آتش گرفته مي باشد؛ آنچه كه مـورد احتيـاج    همانند يك شنوند 1914اروپا 

كه چگونه بدون پايمال كردن يكديگر نجات همگان فـراهم  است آرامي و آسايش است، قدرت هدايتي است 

دوران فتح و ظفر با تمام الف زدن ها و گزافه گويي هايش دوران سريعي از پيشرفت ها بود، زيرا بشر . گردد

  .چنانچه مجدداً پيشرفت كنيم بايد به اميدها و آرزوها متكي گرديم. در اين دوران متكي به اميد بود تا ترس

ايـن وضـع موجـب    . كه امنيت عمومي را افزايش دهد موجب تخفيف ستم و ظلم مي باشدهر چيزي 

جلوگيري از جنگ شده خواه از طريق همكاري ملت ها باشد يا از طريق ديگر؛ براي رهايي از بدبختي، بـراي  

بهداشت بهتر از طريق پيشرفت در پزشكي و بهداشت؛ و براي تمام روش هايي كه موجـب تخفيـف وحشـت    

ليكن تأمين ايمني براي عده اي به قيمت از بين بردن ايمنـي  . شوند امنيت نقش اساسي را ايفا مي كندمي 

دسته اي ديگر امكان ندارد، مثالً براي فرانسويان به قيمت آلمانها، براي سـرمايه داران بـه قيمـت كـارگران،     

افزايش وحشـت شـده و سـتم     براي سفيدپوستان به قيمت زردپوستان و غيره؛ اينگونه روش ها فقط موجب

فقط عدالت، عدالتي كه حقوق متساوي براي تمام مردم قائل باشد مي . ديدگان را به طغيان ترغيب مي كند

  .تواند امنيت برقرار سازد

غير از تغييرات اجتماعي كه اينست برقرار مي سازد وسيله ديگري براي تخفيف سرور وجود دارد و آن 

با در نظر گرفتن شجاعت در جنگهـا، بشـر اوليـه    . فزايش شجاعت مردم گرددوجود رژيمي است كه موجب ا

لـيكن شـجاعت   . دريافت كه اين شجاعت را مي توان با تعليم و تربيت، تغذيه و خوردن گوشـت افـزايش داد  

بيش از رعايا بود، افسران انگلـيس بـيش از    اسپارتهابود؛ شجاعت  16كاستنظامي از امتيازات حكمي زنان 

قرنهاي متمادي ايـن صـفت از امتيـازات اشـراف      –از اين صفت برخوردار بودند، مرد از زن و غيره  هندي ها

                                                           

16. Cast ،هـاي انتسـابي توزيـع     در اين نظام؛ مزاياي اجتماعي بـر اسـاس نقـش   . به معني نژاد؛ نوعي نظام اجتماعي است

اي را در رفتار و  هاي ديگر را ندارند و بايد شرايط ويژه گذر به رتبهحق  هاي مختلف، در نظام كاست؛ افراد عضو در رتبه .شود مي

 .نخستين نظام كاست در بين نژاد آريـايي هنـد وجـود داشـته اسـت      .هاي ديگر رعايت كنند اعمال خود و رابطه با اعضاي رتبه

هـا يـا    نجـس ( هـا  و پـاري  )بردگـان  اسـيران و ( شـودراها  ،)وران پيشه(ها ، ويس)آوران جنگ( كشاتريا ،)روحانيون مذهبي( برهما

  .خاورميانه و خاوردور وجود داشته است چنين در آفريقا، نظام كاست هم .هاي اين نظام كاست بودند رتبه )ها دراويدي
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افزوده مي شد موجب تحميل ظلم بيچارگان مي گشت، و  كاستهرگاه بر شجاعت حكام . محسوب مي شد

تي بـا  شجاعت بايسـ . در نتيجه زمينه براي افزايش خشم فراهم شده و بر جهات ستم كردن اضافه مي گشت

  .دموكراسي توأم شده باشد

رأي دهندگان نشان مي . حوادث اخير موجب شده كه شجاعت به حد وسيعي با دموكراسي توأم گردد

يـك نفـر سـرباز    . دهند كه شجاع ترين مرد مانند، همين تظاهر پايه اساسي موفقيت آنها محسوب مي گردد

يا ستوان و خيلي بيشتر از يك تيمسار؛ و اين ساده در جنگ به همان شجاعتي نيازمند است كه يك سروان 

  .بستگي به فقدان خودمايگي و پستي اش دارد تا بتواند آن شجاعت را تحصيل كند

آنها  هبلشويك ها كه مدعي قهرماني موفقيت طبقه كارگرانند، فاقد شجاعت هستند، هر چيز كه دربار

در . قبل از انقالب به خوبي به اثبـات مـي رسـد   گفته شده درست نبوده ولي اين مسئله از مراجعه به سوابق 

ژاپن، جايي كه سابقاً جمعي شرق جنگ را منحصر به خود مي دانستند، سربازگيري موجب شد كه شجاعت 

بنابراين قدرت هاي بزرگ اقداماتي به عمل آوردند كـه ديگـر شـجاعت    . بين جمعيت مردان توسعه پيدا كند

عمل را نمي نمودند خطري كه دموكراسي را تهديد مـي كنـد خيلـي     منحصر به اشراف نباشد و چنانچه اين

  .بيشتر از وضع موجود بود

. ليكن شجاعت جنگي تنها شجاعت محسوب نمي شود؛ و احتماالً مهمترين آن هم به حساب نمي آيد

در متأسـفانه  . شجاعت در برابر فقر وجود دارد، شجاعت در مقابل استهزا و شجاعت در برابر دشـمن و غيـره  

و باالتر از همه شجاعت تفكـر عقالنـي در برابـر    . برابر اينگونه شجاعت ها شجاع ترين سربازان پايداري ندارد

چيزهاي مسـلمي وجـود دارد كـه    . خطرات مي باشد كه وحشت ها و تألمات هيجان انگيز را كنترل مي كند

داشـت خـوب، وضـع مـادي و     و تدريس انواع شجاعت يا به. بايستي وسيله آموزش و پرورش تحصيل گردند

  .جسمي خوب، تغذيه مناسب، و تفريحات سالم و آزاد براي جهش هاي اساسي حياتي امكان پذير مي باشد

بـه  . شايد منابع زيست شناسي شجاعت را بتوان با مقايسه خون گربه با خون خرگـوش كشـف نمـود   

ربيات مخاطرات، زندگي ورزشـي  احتمال قوي محدوديت علمي وجود ندارد كه بتوان شجاعت را از طريق تج

تمام اين چيزها موجب نشاط و شادي پسران طبقات اعيان مـا مـي   . و قهرماني، و تغذيه مناسب افزايش داد

شجاعتي كه در طبقات فقيرتر تشويق مي شود . شوند، ولي هنوز اساساً اينها امتيازات مالي و پولي مي باشند

مي گردد و از نوعي نيست كه با راهنمايي و دلسـوزي بـه آنهـا    شجاعتي است كه طبق دستور به آنها تلقين 

وقتي كه خصوصـيات مشـورتي باعـث رهبـري جهـاني شـود، رهبـران و پيـروان آنهـا همجـنس           . داده شود

  .دموكراسي شناخته شده و ابهامي باقي نمي ماند
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حسـد   ولي ترس تنها منشأ بدخواهي نمي باشد، حسد و بدقولي نيز در ايـن خصـوص سـهمي دارنـد    

اشخاص چالق و قوزپشت به عنوان منبع كينه ضرب المثل است، ولي بـدبختي هـاي ديگرشـان نيـز نتـايج      

. مرد يا زني كه محروميت جنسي داشته باشد مستعد بـه جـذب حسـادت مـي باشـد     . مشابهي ببار مي آورد

سـادت اسـت   رشك نوعي از ح. بيشتر نيروهاي جنبش هاي انقالبي از حسادت متمولين سرچشمه مي گيرد

كه به آن حسادت عشقي مي گوييم اشخاص بالغ اغلب نسبت به جواناني حسد مي برند؛ و ميـل دارنـد كـه    

  .جوانان با آنها رفتار خوبي داشته باشند

تا آنجا كه اطالع در دست هست حسد را چاره اي نيست مگر اينكه كوشش شـود تـا زنـدگي حاسـد     

، و روح همكاري و تشريفات مساعي را در جوانان تقويت نمود كامل شده و او را خوشبخت و خوشحال سازيم

شديدترين نوع حسادت در اشخاصـي كـه از زنـدگي زناشـويي بهـره اي      . و رقابت هاي شديد را از بين ببريم

اينگونه بدبختي را مي توان . نبرده و بچه دار نشده اند و يا مي خواهند شخصيتي كسب كنند ديده مي شود

معذالك، بايد اعتراف كرد كه احتمـاالً حسـادت هـاي خفيفـي     . اجتماعي از جامعه دور نمود با اجراي قوانين

داستان هاي زيادي در تاريخ از تيمساران حسودي ذكر شده كه به خاطر جلوگيري از شـهرت  . باقي مي ماند

  .ساير تيمساران موجبات شكست خود را فراهم آورده اند

يك مدرسه اغلب اطمينان دارند كه نسبت به هم حسادت مي  دو سياستمدار يك حزب، يا دو هنرمند

در چنين وضعي به نظر مي رسد كاري جز اينكه مانع آزار رقبا به يكديگر شويم نمي توان نمود و بـه  . ورزند

. عالوه بايستي ترتيبي داده شود كه رقيب صرفاً از راه شايستگي و لياقت پيروزي خـود را بـه اثبـات برسـاند    

نرمند معموالً ضرر كمي دارد، زيرا تنها كاري كه مي كند نقاشي بهتـري آمـاده مـي نمايـد و     حسادت يك ه

  .طرف هم نمي تواند نقاشي او را خراب كرده و از بين ببرد

جايي كه حسادت غيرقابل اجتناب، باشد بايستي به عنوان محرك از آن استفاده نمود و كوشش هاي 

ن براي خنثي كردن كوشش هاي رقيب استفاده ننمود امكانات علـوم  خود را بدان متكي ساخت، و هرگز از آ

نواقصي كه آنها . در راه افزايش خوشبختي بشر محدود به آنهايي نيست كه موجب كاهش نواقص او مي شوند

احتماالً محدويتي براي آنچه كه علم مي تواند در زمينه هاي مثبـت گـام بـردارد    . را به دو شرير مي خوانيم

در بين هـر   18بهداشت به حد وسيعي پيشرفت نموده؛ عليرغم تأسف گذشتگان با اينكه در قرن . نمي باشد

با تدارك علمي كم مـا تقريبـاً   . طبقه و ملتي تب زرد وجود داشت در حال حاضر طول عمر زيادتر شده است

لـه را بـه حـد اعـال     كشفيات آينده احتماالً ايـن مرح . موفق مي شويم، ما بايد سالم تر از وضع موجود بشويم

بنابراين علوم فيزيكي روي زندگي ما اثـرات فراوانـي داشـته، و در آينـده علـوم زيسـت       . تسريع خواهد نمود

  .شناسي و روانشناسي توانايي بيشتري در اين خصوص از خود نشان خواهد داد
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مـا  زماني كه كشف نموديم چگونه شخصيت وابسته به موقعيت هاي مربوط به زيست شناسـي اسـت   

بـدون شـك تمـام    . قادر خواهيم بود كه بشري كه داراي خصوصـيات مفيـد باشـد تربيـت و آمـاده نمـاييم      

چنانچه بشر از . خصوصيات مفيد از قبيل نيكخوهي، ظرفيت هنري و هوش را مي توان از راه علم افزايش داد

مـن  . و محدويتي وجود نـدارد علوم عاقالنه استفاده كند، مي تواند در راه ساختن دنيايي مطلوب قدم بردارد 

در . اين موضوع را كراراً بيان داشته ام كه بشر ممكن است استفاده عاقالنه از نيروهاي مشـتق از علـم نكنـد   

حال حاضر من با آنچه كه بشر مي تواند در زمينه خوبي انجام دهد سرو كار دارم، ولي كاري به اين ندارم كه 

  .نكند او راه زيان آوري را انتخاب بكند يا

راجع به تسهيالتي كه علم براي زندگي بشر فراهم ساخته نظرات و عقايد خاصي وجود دارد كه من تا 

اين طرز تلقي كساني اسـت كـه از   . اندازه اي در اين خصوص عالقه مندي دارم، و نهايتاً با آنها موافق نيستم

يكي از كساني است كه با اين نظر موافـق بـوده    17روسودر اروپا . آنچه غيرطبيعي مي باشد بيم داشته باشند

فكر مي كنم مقداري راست و . سال بيشتر به اين عقيده معتقد بودند 2400در حدود  18الئوتزدر آسيا . است

  .دروغ در وصف طبيعت گفته شده باشد، و چنانچه حقيقت برمال گردد اهميت آن روشن مي شود

. ده از طفوليت بدان مأنوس شده است طبيعـت نـام دارد  در بيان كيفيت گفته مي شود آنچه كه گوين

الئوتز به جاده ها، درشكه ها، قايق ها و تمام آن چيزهايي كه احتماالً براي مردم مفيد بوده و دهي كه او در 

در حالي كه روسو با اين نوع اشيا آشنايي داشـته و آنهـا را بـرخالف    . آنجا متولد شده است اعتراض مي كند

و بدون شك چنانچه در زماني مي زيست كه راه آهن را ديـده بـود هرگـز عليـه آن     . نمي كند طبيعت تلقي

لباس و آشپزي از كارهاي بسيار قديمي بوده و از اين حيث مورد انتقاد حواريون به . مطلبي عنوان نمي نمود

  .طبيعت قرار نگرفته اند، به هر حال به شكل هاي جديد اين دو اعتراض شده است

                                                           

17. Jean-Jacques Rousseau ، ةو اوج دور هجــدهمة متفكــر سوئيســي، در ســد 1778ـــ  1712ژان ژاك روســو 

نقش فكري او . هاي سياسي، ادبي و تربيتي، تأثير بزرگي بر معاصران گذاشت هاي او در زمينه انديشه .زيست اروپا مي روشنگري

براي روسـو،   .قابل انكار نيست هاي انقالب كبير فرانسه گشايان آرمان ها در پاريس عمر سپري كرد، به عنوان يكي از راه كه سال

كند، نـوعي   روسو تالش مي. است» حق بشري«ن از خصلت انساني و صرف نظر كردن انسان از آزادي، به معني صرف نظر كرد

 1762كـه در سـال    قـرارداد اجتمـاعي  وي اين كار را در اثـر معـروف خـود    . هماهنگي ميان آزادي فردي و جمعي ايجاد نمايد

روسو واپسـين   .ن استدر زمينه تربيت كودكا اميلهاي مهم روسو به نام  يكي ديگر از كتاب. دهد ميالدي نوشته شد، انجام مي

او . هاي حياتش را در روستايي در حومه پاريس، با آرامش گذراند و به نگارش زندگاني شخصـي و عـاطفي خـود پرداخـت     سال

برخـي از  . به علت سكته مغزي، در منزل خـود در نزديكـي پـاريس چشـم از جهـان فروبسـت       1778ژوئيه  2سرانجام در روز 

بافانـه ناتمـام او، و    ، اثر خيالروياهاي گردشگر تنها .تاس اعتقاد داشتند كه او خودكشي كرده دوستال ماداممعاصران او همچون 

  .اوست، پس از مرگ او منتشر شدند ةسال 66، كه شرح زندگي اعترافاتكتاب مشهور 

بسـته بـه نوشـتارهاي    . رود در قرن ششم قبـل از مـيالد زيسـته اسـت     اي چين، كه گمان مي الئوتسه، فيلسوف افسانه. 18

الئوتسه خـالق و پديدآورنـده مكتـب تائوئيسـم بـه شـمار        .خوانند نيز مي  Lao-tzuيا   Lao-Tseيا   Laotseمانده او را  باقي

  .شود به او نسبت داده مي تائو ته جينگه رود و مشهورترين كتاب نوشته شده در اين فلسف مي



 اعتقاد من به چيست  73

 

مواليد از طرف اشخاص مجرد گناه محسوب شده، و آن را ارتكاب غيراخالقي عليه طبيعت مي كنترل 

در تمام اين راه كساني كه طبيعت را مي ستايند اشخاص متلوني بوده، و كوشش مي شود كه آنهـا را  . دانند

  .محافظه كار محسوب دارند

. ويتـامين هـا را در نظـر بگيريـد    براي نمونـه  . معذالك مطالب قابل ذكري در اين خصوص وجود دارد

هر چند به نظر مي رسد كه ويتامين هـا  . ذيه طبيعي ايجاد نموده استغكشف ويتامين ها انقالبي در جهت ا

  .را ممكن است از روغن جگر ماهي و نور الكتريسيته كه مسلماً غذاي طبيعي ابناء بشر نيستند تهيه نمود

رففتن علم ممكن است دچار ضررهاي غيرمنتظره اي با اين موضوع نشان مي دهد كه بدون در نظر گ

جدايي از طبيعت بشويم، ولي همين كه متوجه ضرر شويم با كمك هنر و صنعت از آن جلـوگيري خـواهيم   

مـثالً لبـاس چيـزي مخـالف     . فكر نمي كنم فلسفه طبيعت چيزي جز تجارب مصلحت آميز بشر باشـد . نمود

عي ديگري مانند شستن آن را تكميل مي كند تا موجـب انتشـار   طبيعت محسوب مي شود، و اعمال غيرطبي

  .اما اين دو عمل موجب مي شود كه بشر سالم تر از زماني باشد كه از آنها اجتناب مي كرد. مرض نگردد

تحميل يك نـوع زنـدگي بـه    . در قلمرو آرزوهاي بشري مطالب زيادي راجع به طبيعت مي شود گفت

جنبش هاي آنها را خنثي كند هـم خطرنـاك اسـت و هـم ظالمانـه در ايـن        مرد و زن، و بچه كه قوي ترين

  .حالت، زندگي طبيعي آن زندگي مي باشد كه با شرايط و قيودي همراه گردد

هيچ چيز مصنوعي تر از ترن زميني نمي باشد، ولي چنانچه طفلي با اين تـرن مسـافرت كنـد عملـي     

صـنايع و  . ن را يك چيز نشـاط آور تلقـي مـي كننـد    مخالف طبيعتش مرتكب نشده، برعكس تمام بچه ها آ

ليكن تحميالتي كه برحسب ضرورت اقتصادي يا به وسـيله  . هنرهايي كه آرزوي بشري را بر مي آورد خوبند

بدون شك بعضي از اين طرق زندگي تا حدي ضـرورت دارد،  . مسئولين امور به بشر مي شود قابل تأمل است

ولي ضرورت هايي از اين قبيـل  . ت به اندازه نداشته باشد مشكل استمسافرت با كشتي چنانچه كشتي سوخ

  .قابل تأسف است و بايستي راههايي براي رهايي از آن بدست آورد

كار كردن چيزي نيست كه از آن شكايت كنيم، كار مرد را خوشحال ساخته و از تنبلي كامل نجـاتش  

انجام دهند در حال حاضـر يـك مشـكل شـديدي را     ولي مقدار و نوع كاري كه اغلب از مردم بايد . مي دهد

زندگي نبايستي . بوجود آورده است؛ به خصوص كه يك نواختي كار در طول عمر به اين مشكل دامن مي زند

خيلي از روي نظم و روش ادامه يابد، از قواي محركه  انساني بايد به بهترين وجهي استفاده نمود و نگذاشت 

  .رابي هايي گردندكه به هدر روند و يا موجب خ
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طبيعت بشر قابل احترام است، زيرا آرزوها و قواي محركه ما سواي آن چيزي هستند كه خوشي هاي 

فايده اي ندارد كه بشر به خوب مطلـق فكـر كنـد، بلكـه چنانچـه مـي       . ما از آنها ساخته و پرداخته مي شود

علـم  . ال و آرزوهاي خـود دسـت يابـد   خواهيم چيزي به خوشي بشر اضافه شود بايد كاري كنيم كه او به آم

ممكن است به موقع آرزوهاي ما را قالب گيري كرده و كاري كند كه با آرزوهاي مشابه موجود در ديگران به 

جنگ و ستيزي كه در حال حاضر با آن مشغولند برنخيزد، و لذا ما مي توانيم با قسـمت بيشـتري از آرزوهـا    

  .راً در آن حالت آرزوهاي ما به صورت بهتري جلوه گر مي شوددر آن حالت و منحص. خود را قانع كنيم

از جهتي نفوذ و تأثير يك آرزوي مفرد نه بهتر و نه بدتر از آرزوهاي ديگر است، لـيكن يـك دسـته از    

آرزوها ممكن است از دسته اي ديگر بهتر باشند زيرا اين امكان وجود دارد كه در دسته اول آرزوهايي وجـود  

  .و به همين علت است كه عشق بهتر از نفرت مي باشد. كننده تر باشند داشته كه قانع

احترام به طبيعت فيزيكي كاري احمقانه است؛ طبيعت مادي را بايد با نظري مطالعه كرد كه بتواند تا 

حد ممكن به آرزوهاي بشري جامه عمل بپوشاند، ولي اخالقاً خود طبيعت را نه مي توان خوب دانست و نـه  

رگاه طبيعت فيزيكي و طبيعت بشري با هم اصطكاك پيدا كند، مانند مسئله جمعيـت، نيـازي نمـي    و ه. بد

باشد به اينكه دست هاي خود را به طرف عشق مجهولي دراز كرده و طلب جنگ كنيم، طاعون و قحطي تنها 

اگـر جنبـه    در اين خصوص گناه گناه است: علماي ديني مي گويند. وسيله در اين زمينه به حساب مي آيند

مادي مسئله از علم كمك بگيريم؛ بايد پرهيزكاري كرد و اخالق بشري را تقويت نماييم، صرف نظر از اينكـه  

همه حتي خود روحانيون مي دانند كه كسي گوش به نصايح آنها نمي دهد، چرا بايستي حل مسئله جمعيت 

  را از طريق وسايل مادي گناه بدانيم؟

و همـان نظـري كـه    . ه متكي به عقيده اي كهنه مي باشد وجود نداردهيچ جوابي به جز يك جواب ك

. روحانيون در مسئله كنترل مواليد دارند بهمان ترتيب هم در خصوص اعمال خالف طبيعت نظر مـي دهنـد  

روحانيون تخلفي را نسبت به طبيعت بشري توجيح مي دهنـد كـه شـامل غـم و انـدوه، حسـد گرفتـاري و        

كه من تخلفي را نسبت به طبيعت فيزيكي ترجيح مي دهم كه از نوع همان سوخت در حالي . ديوانگي باشد

اين مثل نشان مي دهد كه چگونه تهيـه اصـلي كـه مـا بايـد از      . كشتي بخار كه در گذشته اشاره شده باشد

رفته رفته روشن مي شود كه طبيعت حتي طبيعـت بشـري   . طبيعت تعقيب كنيم مبهم و غيرمشخص است

ي است؛ كم كم معلوم مي گردد كه در ساختن آن چه كارهاي دستي و علمـي بكـار رفتـه    يك حقيقت واقع

  .است

علم، چنانچه از آن پيروي شود فرزندان و نواده هاي ما را قادر مي گردانـد كـه داراي زنـدگي خـوبي     

در حـال   .باشند، زيرا به آنها بينش، خودنگهداري، و شخصيت داده و ايشان را از جنگ و ستيز بـاز مـي دارد  
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حاضر به فرزندانمان ياد مي دهيم چگونه يكديگر را بكشند، زيرا بسياري از علما آرزو دارند كه آينده بشـر را  

. اما اين مرحله گذشتني است و بشر بر احساسات خود غالب مي باشـد . قرباني خوشبختي آني خويش سازند

  .و باالخره ما آزادي خود را بدست خواهيم گرفت
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  فصل چهارم

  آيا ما بعد از مرگ زنده خواهيم بود

قبل از آنكه بتوانيم بحث مفيدي در اطراف اينكه بعد از مرگ وجود خواهيم داشت يـا خيـر بنمـاييم،    

فالسفه تصـور مـي كردنـد روح و جسـم     . بهتر است روشن شود كه مرگ بشر همان بشر ديروزي بوده است

براي ابد باقي است در حالي كه جسم به تدريج بعد از مرگ از بين  روزانه به حيات خود ادامه مي دهد؛ روح

قسمتي از اين عقيده كه مربوط به زندگي فعلي ما مي شود دروغ . رفته تا اينكه روز قيامت مجدداً زنده شوند

  .محض است

 هربارحتي چنانچه بتوان مصداق اتم هاي فيزيكي را د. ماده بدن به تدريج تغيير يافته و ضايع مي شود

آن صحيح نمي باشد؛ معني ندارد كـه بگـوييم ايـن همـان انسـان       هآن جاري نمود تصور وجود دائمي دربار

صرف  هموضوعي است كه ارتباط با وضع ظاهري و رفتار او داشته و مطلبي نيست كه انحصاراً بتوان آن را ماد

احساس مي نماييم و عمـل مـي    همين مسائل در اطراف مغز انسان صادق است، ما فكر مي كنيم و. دانست

  .كنيم، وليكن به غير از فكر و احساس و عمل هستي يا جوهر ديگري وجود ندارد

روز گذشته شخصي وجـود داشـت كـه    : مداومت ذهني شخص مداومتي ناشي از عادت و حافظه است

يقت من ديروز احساس او را امروز مي توان به ذهن بياورم و آن شخص من بودم كه امروز هستم؛ ولي در حق

فقط يك حقيقت مسلم ذهني بوده ام كه حاال به خاطر آورده مي شود، و قسـمتي از شخصـي كـه حـاال آن     

تمام آنچه كه شخصي را تشكيل مي دهد يـك رشـته تجـارب    . خاطرات را جمع مي كند محسوب مي گردد

بنابراين، اگر بگوييم . م نهاده ايممربوط به حافظه بود و مشابهاتي ديگر از اين نوع است كه ما آنها را عادت نا

شخصي بعد از مرگ جاودان مي ماند، بايستي باور داشته باشيم كه خاطرات و عاداتي كه شخصي را تشكيل 

كسي نمي تواند ثابت كند اين امـر اتفـاق   . مي دهند ادامه داشته و در فرصت هاي جديدي ارائه خواهند شد

  .كه بسيار غيرقابل تحمل استولي بهتر است گفته شود . نخواهد افتاد

. همان طور كه رودخانه با بسترش مربوط است، خاطرات، عادات، با ساختمان مغزي ما ارتبـاط دارنـد  

آب رودخانه پيوسته در تغيير است ولي مسير آنها به علت اينكه باران هاي گذشته راهي مسير قبلي خواهـد  

ليكن ساختمان مغزي به هنگام مرگ از بين مي رود و . و اين از خصوصيات حافظه و عادات مغزي است. بود

دليل ديگري وجود ندارد كه فكر كنيم رودخانـه اي اصـرار داشـته باشـد     . لذا حافظه هم از بين خواهد رفت

ممكـن  . پيوسته به يك حالت باقي بماند به خصوص بعد از آنكه زلزله بجاي آن كوهي را بوجود آورده باشـد 
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طور كلي مغز وابسته به چيزي باشد كـه سـاختمان مـادي آن از نـوع بخصوصـي      است گفته شود حافظه و ب

  .است، و چنانچه اين ساختمان از نوع ديگري باشد حافظه و فعاليت هاي مغزي كم مي شود

نـور  : مـثالً . در واقع اين چيز همان عاداتي مي باشد كه در نتيجـه واقعـات مكـرر حـادث شـده اسـت      

چشم منقبض گردد؛ و چنانچه به كرات نوري در چشم شخصي بزنيم و  درخشان موجب مي شود كه مردمك

در همان موقع زنگي را بنواختن درآوريم، بعد از يك سلسله تكرار نهايتاً زنگ بـه تنهـايي و بـدون نـور زدن     

اين حقيقتي در اطراف مغز و سيسـتم عصـبي   . موجب مي شود كه مردمك چشم اين شخص منقبض گردد

در واقع حقايقي از اين قبيل توضـيح دهنـده   . مربوط به ساختمان فيزيكي معيني دانست بوده كه بايد آن را

مسئله زمان استفاده از آن مي باشد، حافظه ها و انگيزه هاي ما برانگيزاننده عادات اخالقي و غيراخالقـي مـا   

به وراثـت پيـدا   بود، و در واقع شخصيت ذهني ما را تشكيل مي دهند، و قسمتي از اين شخصيت نيز ارتباط 

  .قسمتي كه با وراثت ارتباط پيدا مي كند به فرزندان و اعقاب ما منتقل مي شود. مي كند

به هر حال هم وراثت و هم قسمت ديگري كه شخصيت را تشكيل مي دهند مربـوط بـه خصوصـيات    

لذا يك مرد  تمام ما مي دانيم كه حافظه با صدمه رسيدن به مغز صدمه مي بيند،. ساختماني بدني مي باشد

پرهيزكار ممكن است با يك ضربه مغزي شرير شده و همچنين ممكن است يك طفل زرنگ با فقدان آيدين 

با در نظر گرفتن چنين حقايق مشابهي به نظر مي رسد كه بـه  . در بدن تبديل به طفلي تنبل و كودن گردد

اينگونه بحث ها بحـث هـاي   . قي بماندندرت فعاليت هاي مغزي بتواند بعد از مرگ و از بين رفتن جاويدان با

  .عقالني نبوده كه موجب عقيده به وجود زندگي آتي مي باشند، بلكه از احساسات سرچشمه گرفته اند

چنانچه . مهمترين قسمت اين احساسات ترس از مرگ بوده، كه از نظر زيست شناسان مفيد مي باشد

اثرات آن عجيب بوده . ترس از مرگ را به كلي از بين ببريمذاتاً و قلباً معتقد به زندگي آينده باشيم، بايستي 

بسياري از گذشتگان در قـرون و اعصـار گذشـته زمـين     . و احتماالً موجب تأسف بسياري از ما خواهد گرديد

شناسي عليه دشمنانشان جنگيده و از طريق شجاعت بر آنها غالب گشته اند؛ بنابراين از نظر فتح و پيـروزي  

  .متيازي محسوب شده كه بر ترس طبيعي از مرگ فايق آمده انددر تنازع بقا ا

و اشخاص وحشي به اين علت مبارزه اي وجود داشته ولي در دوران معيني از توسعه،  تدر بين حيوانا

چنانچه مسلمين به اثبات رسانيده اند عقيده به بهشت يك نوع ارزش سربازي داشته و جنگجويي طبيعي را 

اين بايستي اعتراف كنيم كه نظاميان در تشجيع عقيده به بقا عاقل بوده و پيوسـته  بنابر –موجب مي گشت 

  .تصور مي كردند كه اين عقيده آن قدر عميق نيست كه توليد بي تفاوتي در امور دنيوي كند
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انگيزه ديگري كه عقيده به زنده ماندن بعد از مرگ را تشويق مي كند تحسين عالي بودن مقـام بشـر   

مغزش بهتر از هـر چيـز ديگـري اسـت كـه تـاكنون خلـق        «: ور كه اسقف بيرمنگام مي گويدهمان ط. است

آيا بايـد بشـر بـه هنگـام     .... مي تواند فاصله خورشيدي را حساب كند. گرديده، او راست و دروغ را مي فهمد

حـو مـي   مرگ به كلي نابود شود؟ آيا اين وسيله غيرقابل مقايسه، معين مغز، وقتي كه مرگ فرا مـي رسـد م  

اسقف بحث را چنين ادامه مي دهد كه تشكيل جهان و اداره آن با مقصود هوشيارانه اي توأم بـود، و  » شود؟

  .كار عاقالنه نيست كه بشر براي محو و نابودي خلق گرديده باشد

در درجـه اول در بررسـي هـاي علمـي مربـوط بـه       . اين گفتگوها داراي جواب هاي بسياري مي باشد

ته كه فضولي هاي اخالقي يا ارزش هاي مربوط به زيبا شناسي پيوسته مانع كشفيات بوده طبيعت معلوم گش

مسلم شده است تا آنجايي كه قادر به كشفيات باشيم، طبيعت نسبت به ارزش هاي ما بي تفاوت است، و . اند

ممكـن  . اشيمفقط وقتي مي توانيم طبيعت را بشناسيم كه نسبت به خوبي يا بدي مطبق نادان و بي اطالع ب

است جهان براي خود مقصود و منظوري داشته باشد، ولي اطالعات ما، ما را آگاه نمي سازد كه آيـا مقصـود   

مـي   1باسـنر دكتـر  . و چيز عجيبي هم در اين موضوع وجود نـدارد .  جهان شباهتي به مقاصد ما دارد يا خير

مان طور كه علم انسان شناسي نشان مي گويد بشر از غلط يا صحيح بودن مطالب آگاه است؛ ولي در واقع ه

دهد، نظر بشر در خصوص صحيح بودن يا غلط بودن مسائل آن قدر گوناگون است كه هيچ يك از آن مسائل 

بنابراين مي توانيم بگوييم كه بشر خوبي و بدي را مي شناسـد، ولـي فقـط    . به خودي خود دائمي نمي باشد

  كدام دسته؟. اشندبعضي از آنها داراي اين قدرت تشخيص مي ب

دانشمندي به طرفداري از اخالق بشري مخالف نظريه اخالقي مسيح عنوان نموده، و بعضـي از دولـت   

هاي مقتدر هم آموزش او را پذيرفته اند چنانچه علم به صحيح بودن يا غلط بودن بحثي براي بقـا محسـوب   

يم كه مسيحيان بـاقي خواهنـد بـود، ولـي     شود بايستي خواه باور كردني باشد يا نباشد به اين نكته تكيه كن

جنـگ آغـاز مـي     هباقي نماندند و يا بالعكس اين تصميم به بقا به طور وضوح در صحن 3موسولينييا  2هيتلر

                                                           

1. Dr. Basner. 
2 .Adolf Hitler ،) پـدرش كارمنـد گمـرك    . در اتريش متولد شد) 1945آوريل،  30درگذشته  – 1889آوريل،  20زاده

هنگامي كه در دبيرستان درس مي خواند، تحت تأثير معلم تاريخ خود به برتري نژاد ژرمن بر نژادهـي ديگـر عقيـده پيـدا     . بود

ملـي كـارگران سوسياليسـت    رهبر حـزب  . در جواني هنرمند بود و به كارهايي مانند نقاشي و كشيدن پوستر مي پرداخت. كرد

دوران ( 1945تـا   1933سـال صـدراعظم و پيشـواي آلمـان در بـين سـالهاي        12و به مدت  1921و  1920آلمان در سالهاي 

هيتلـر بـه   . نوشت و در آن، عقايد و افكار سياسي خود را شرح داد نبرد منوي كتابي به نام . در آلمان بود) حكومت حزب نازي

او پس . به رياست آن رسيد 1921به حزب نازي پيوست و در  1920دار جنگ جهاني اول، در سال  نشانسرباز  عنوان يك كهنه

هاي ناسيوناليستي، ضـد كمونيسـتي و يهودسـتيزي و     ، با ترويج ايده1923از زنداني شدن به خاطر شركت در كودتاي نافرجام 

به مقـام صـدراعظمي    1933هيتلر در سال . مان به دست آوردايراد سخنرانيهاي پرشور و پروپاگاندا، حامياني در سطح كشور آل

 �صنعتي آلمان توانست قـواي تحليـل   -ارتشي همجموع. رسيد و بي درنگ يك ديكتاتوري فاشيستي تك حزبي را بنيان نهاد
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شود نه در مطالعه صفحات كتاب ها كساني كه داراي بهترين موقعيت جهـت گـزاف گـويي باشـند خـود را      

عاطفي و عقايد ما نسبت به موضوع خير و شر ماننـد هـر چيـز    احساس هاي . جاودان و فناناپذير مي خوانند

ديگري كه ما را احاطه نموده مي باشند، حقايق طبيعت در مسئله تنازع بقا توسعه پيدا كرده و عالم روحاني 

  .و يا يك اصل مافوق طبيعت هم در آن دخالتي نداشته است

در حال شكار شير بودنـد بـه شـيري     در يكي از داستان ها نوشته شده كه عكس هاي شكارچياني كه

نشان داده شده، و اضافه گشته كه اگر شير آن عكس ها را نقاشي كرده بود نشان داده مي شـد كـه شـيران    

مدتي قبل سرودي راجع به زندگي كساني كه وارونه روي سقف راه مي روند . شكارچيان را به دام انداخته اند

  :ساخته شد

  بكند؟ رامي تواند اين كار  4جرجآيا 

                                                                                                                                                                                     

جي خود را بـا  هيتلر سياست خار. هاي برتر اروپا در زمان خود نمايد اين كشور را ترميم و آن را تبديل به يكي از قدرت رفته�

هدف تصرف فضاي حياتي بيشتر دنبال نمود و يكي از داليل اوليه و عمده وقوع جنگ جهاني دوم الحـاق اتـريش و تهـاجم بـه     

جنگـي كـه بـين دو    . توسط او بود كه در نتيجه بريتانيا و فرانسه به آلمان اعالم جنـگ كردنـد   1939چكسلواكي و لهستان در 

اگرچـه  . ها و تلفات بسيار بـود  در طي اين مدت اروپا و همچنين ساير نقاط دنيا شاهد ويراني قدرت محور و متفقين درگرفت و

در عرض سه سال، آلمان و نيروهاي محور بيشتر مناطق اروپا، بخشـهاي بزرگـي از آفريقـا، شـرق آسـيا و اقيانوسـيه را اشـغال        

وي در . آلمان را از هر سو احاطه نمودنـد  1945و در سال به بعد، از آنان پيشي گرفته  1942نمودند، نيروهاي متفقين از سال 

همان شبي كه برلين پايتخت آلمان به دست متفقين در حال سقوط  بود، با همسرش خودكشي كرد و دسـتور داد جسدشـان   

او بـه فرمانـده   . هيتلر در عملي كردن اهداف خود، هر اندازه هم كه عمل وحشيانه بود، ترديد به خود راه نمـي داد . را بسوزانند

  »!اينها مهم نيست، وقتي فاتح شديم، كسي در اينباره از ما سؤالي نخواهد كرد«: اش مي گفت

آوريـل   28درگذشـته   - 1883ژوئيـه   29زاده ) (Benito Amilcare Andrea Mussolini: نام كامل به ايتاليايي( .3

موسوليني كه بعدها از آتش افروزان جنگ دوم جهاني شد در  .رهبر ايتالياي فاشيست طي دوران جنگ جهاني دوم بود) 1945

چنـدي بعـد بـه سـويس     . كه كار خود را در يك مدرسة ايتاليايي و با آموزگاري شروع كـرد ) 1901(نخستين سال قرن بيستم 

را بـا عالمـت فاشـس    رفت و با مطالعه تاريخ روم باستان، به برتري نژادي مردم ايتاليا عقيده پيدا كرد و حزب فاشيست ايتاليـا  

يكي از اصـول جـزب فاشيسـت، ضـديت آن بـا كمونيسـم و       . ، كه عالمت روي پرچم رومي هاي باستان بود، تأسيس كرد)تبر(

او ابتدا در منطقة . موسوليني، كه ناطق توانايي بود و بيان سحرآميزي داشت، نخست وزير ايتاليا شد. مخالفت با دموكراسي بود

وي از فاشيسـت هـاي اسـپانيا بـه     . ا تصرف كرد و بعد به سومالي و اريتره و اتيوپي در افريقا لشكر كشيدبالكان، كشور آلباني ر

امـا   .در جنگ دوم جهاني، موسوليني متحـد آلمـان و ژاپـن شـد و بـا متفقـين جنگيـد       . رهبري ژنرال فرانكو نيز دفاع مي كرد

اي توسط  اش در حال فرار از ايتاليا بودند در مزرعه تفاق معشوقهسرانجام موسوليني در پايان جنگ جهاني دوم در حالي كه به ا

هاي ايتاليايي دستگير شده و در همان جا به همراه ساير همراهانشان كه از مقامات حكومت فاشيسـتي بودنـد، پـس از     پارتيزان

در  پيازا لورتـو اش در  معشوقهجسد موسوليني و . تيرباران شدند 1945آوريل  28محاكمه صحرايي به اعدام محكوم شدند و در 

ميالن، براي نمايش عموم با قالبهاي مخصوص آويزان كردن گوشت در قصابيها، به صورت وارونه، از سقف يـك ايسـتگاه پمـپ    

هدف از اين عمل هم نااميد كـردن فاشيسـتها از ادامـه جنـگ و هـم      . بنزين آويخته شده و به وسيله مردم شهر سنگباران شد

  .شد ز نيروهاي محور كه بسياري از پارتيزانها را به همان شيوه اعدام كرده بودند، محسوب ميگرفتن انتقام ا

4. Lloyd George. 
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  مي تواند اين كار را بكند؟ 5بالدوينآيا آقاي 

  آيا ديگران مي توانند اين عمل را انجام دهند؟

چرا نه در اين خصوص بايد به بحث هوشيارانه اي كه يك مگس متفكر نموده توجه كـرد، كـه شـكي    

ط وقتي كه ما فكر مـي  به عالوه، فق. نيست مگسان اين كار را فوق العاده دلچسب و متقاعد سازنده مي دانند

كنيم بشر داراي يك چنين مقام عالي است اين نوع تصورات به ما دست مي دهد دولت هاي متمدن بيش از 

تصور كنيد كه فعاليت هاي طول تاريخ ملهم از . نصف از بودجه خود را صرف كشتن بني نوع خود مي نمايند

  .شوق اخالقي باشد

يا گرفتار نمودن ساحره ها، قتل عام ها، قلع و قمع به وسـيله  قربانيان بشري، تعقيب را قفسي منش، 

بايد يكي از آنها را صحيح دانسته و طرفدار آن باشـند،    بارنسلگازهاي سمي، كه حداقل همكار اسقف آقاي 

آيا اين پليدي ها و عقايـد اخالقـي   . معذالك او صلح طلبي را از جنبه غيرمذهبي در خود تقويت نموده است

ي تواند دليل يك خالق باهوش و استعدادي باشد؟ آيا ما مـي تـوانيم آرزو داشـته باشـيم بشـري كـه       واقعاً م

  مرتكب اين اعمال شد جاودان و فناناپذير باشد؟

همي باشد، و اگر چنين  دنيايي كه ما در آن زندگي مي كنيم بايستي نتيجه يك تصادف و در هم و بر

از نظر مـن  . آن قصد بايد از يك روح پليدي سرچشمه گرفته باشدجه يك قصد ماهرانه اي باشد، تينبوده و ن

  .پيدا شدن تصادفي دنيا كمتر دردناك بوده و موجب تأثر است

 

                                                           

5. Mr. Baldwin. 
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  فصل پنجم

  مذهب و علوم ماوراءطبيعت

. نوشته شده قبالً چاپ نگرديده اسـت  1899اين مقاله كه در سال 

اساساً به اين جهت در اينجا ذكر مي شود كه بيشتر جنبه تاريخي داشـته  

كـه قـبالً در كمبـريج     1و اين تنفر برتراند راسل را نسبت به فلسفه هگـل 

مخالفتش با مذهب در آن ايام به پايـه اي  . هواخواه آن بود نشان مي دهد

كه بعد از جنگ جهاني اول رسيد نبود و بعضي از انتقاداتش بر آن اسـاس  

  .قرار گرفته است

در زماني كه فلسفه دوران نيك بختي خود را مي گذرانيد، ادعا شد كه شـاگردان ايـن مكتـب منشـأ     

فلسفه بدين شاگردان در روزهاي بدبختي آسايش مي داد، موجب گشايش در . ت گوناگوني خواهند شدخدما

ولي آن روزهاي خـوش گذشـته   . مشكالت علمي آنها مي شد، و راهنماي آنها در پيچيدگي هاي اخالقي بود

مشـكالت  . فلسفه با تمام موفقيت هايش مجبور شده نسبت به گزافه گويي هايش عقـب نشـيني كنـد   . است

معنوي و عقالني اكثراً از طريق علوم حل شده، مسائل رواني فلسفه با استثنا آلت معدودي از طرف اغلـب از  

حـل  . مردم از بقاياي قرون تاريك فرض شده و سريعاً به طـرف علـوم مسـلم و محكمـي سـير مـي نماينـد       

شـت، بـه اعتبـار آمـار و احسـاس      پيچيدگي هاي اخالقي كه تا زمان اخير منحصراً در قلمرو فالسفه قـرار دا 

ولي تصور مي رود كه قدرت تسلي دادن و آرام بخشيدن كه آخرين . عمومي از اختيار آنها خارج گشته است

  .قدرت بي قدرتي است هنوز به فالسفه تعلق داشته باشد

ممكـن اسـت   . ابتدا ممكن است به نظر رسد كه مسئله به صورت مختصر و موجزي بيان شـده اسـت  

مـن كوشـش   . ز فالسفه بگويند كه فلسفه تسلي بخش مي باشد، زيرا آنهـا را تسـلي بخشـيده اسـت    بعضي ا

خواهم نمود تا ثابت كنم نتايجي كه موجب تسلي آنها مي شود نتايجي باشند كه از موقعيت عمومي ايشـان  

عالم  چون نمي خواهم در اطراف حقيقت فلسفه به جز ارزش احساسي آن بحث كنم، يك. حاصل شده باشد

                                                           

1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel  واقـع در جنـوب    مـيالدي در اشـتوتگارت   1770 اوت 27 آلماني فيلسوف ،

هاي گونـاگوني ماننـد ادبيـات، فلسـفه، و موضـوعات مختلـف ديگـر ، بـه مطالعـه           از كودكي در زمينه. غربي آلمان، به دنيا آمد

دار برخـور  -كه سهم فراواني در پرورش فكـري وي در كـودكي داشـت     -پرداخت و در اين كار از حمايت و تشويق مادرش  مي

 ةاو تحصيالت دينـي خـود را در مدرسـ   . بود و گوته ، روسو ، كانت آثار اسپينوزا ةهگل شيفت. بود پدر او از كارمندان دولت. بود

ايـن  . همكالس و دوست شد و شاعر فردريش هولدرلين ادامه داد؛ جايي كه با فيلسوف آينده فردريش شلينگ ديني پروتستان

  .همراه بودند و انتقاد از فلسفه كانت فرانسهسه تن باهم در توجه به انقالب 
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اصل . متافيزيكي تصور خواهد نمود كه بين ظاهر و حقيقت واقع شده باشد، و حقيقت را كامل و دائمي بداند

  :چنين عالم متافزيكي را ممكن است بدين صورت بيان كرد

خداوند در ملكوت خود قرار دارد، و تمام اشيا موجودات زمين بي قاعده و غلط اندازند، و اين آخرين «

  ».ن حيث بشمار مي رودكالم از اي

ولي به نظر مي رسد از آنجايي كه او خودش در ملكوت مي باشد و پيوسته آنجا بوده اسـت، بايسـتي   

اين انتظار را داشته باشيم كه روزي به زمين نزول اجالل كند، نه براي حسابرسي مردگان و كساني كه زنده 

با در نظر گرفتن امـور جـاري كـره ارض، كنـاره      هستند بلكه الاقل براي پاداش دادن به محبت هاي فالسفه

گيري طوالني او وجود خالص ملكوتيش ارائه دهنده يك نوع پرهيزكاري مي باشـد كـه آرزوهـاي مـا بـر آن      

  .متكي است

ولي چنانچه جدي صحبت كنيم، به نظر مي رسد ارزش معنوي يك عقيـده از نظـر تسـلي خـاطر در     

با توجه به مسائل روانـي و نفسـاني،   . هايي كه براي آينده مي كند بدبختي ها مربوط مي شود به پيش بيني

  .آينده داراي اهميتي بيشتر از گذشته و حتي حال است

شعاري است كه شعور عمومي آن را پذيرفته و همگي متفق الرأي » عاقبت امور به خير باشد«عبارت 

صـبح زود درهـم و بـرهم باشـد      خوشبيني موجب مي شود كه هرگاه وضعيت جوي يـك . آن را قبول دارند

و بـه  . بگوييم چيزي نيست و روز خوبي در پيش داريم و اگر بدبين باشيم حكم قضيه معكـوس خواهـد بـود   

همين ترتيب نظر ما به جهان هستي به عنوان خوبي يا بدي آن ارتباط به آينده پيدا مي كند، و ما پيوسـته  

در حقيقت . شيم كه آينده اي بهتر از حال در پيش داريموضع ظاهر حال را مي بينيم، مگر اينكه مطمئن با

نسبت به زمان دارد، مجبور شده  2مك تاگارتآينده آن قدر با خوش بيني ارتباط دارد كه با تمام افكاري كه 

  .كه حالت آلتي اشيا را به عنوان يك هم آهنگي روشن در آينده توضيح دهد

، باشم زيرا مك تاگارت كاشف آن بوده و مـرا از  بي محبتي است چنانچه من مشوق اين صفت عجيب

ليكن آنچه من آرزوي تشويق آن را دارم آنست كه هر آسايشي كه از ايمان بـه دائمـي   . آن آگاه ساخته است

  .بودن حقيقت و ابدي بودن خوبي ناشي مي شود، انحصاراً مشتق از اين كشف عجيب است

تواند داشته باشد با آينده نـدارد؛ چنانچـه كمـال     يك واقعيت هميشگي آن ارتباطي كه با گذشته مي

اين واقعيت روشن نشده باشد دليلي ندارد كه در آينده روشن شود، و در حقيقت اين احتمال وجود پيدا مي 

  .كند كه خداوند در ملكوتش قرار خواهد داشت

                                                           

2. Mc. Taggart. 
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م و انـدوه  بايستي با بي نظري از هم آهنگي اي صحبت كنيم كه صريح و روشن باشد، ممكن است غـ 

من جلو افتاده باشد و خوشي و سعادتم به دنبال آن فرا برسد در اين حالت واضح است كه چگونـه آسـايش   

تمام تجارب ما وابسته به زماني است كه صـرف آنهـا شـده، ممكـن نيسـت      . كمي براي ما فراهم گشته است

باشد بايستي همراه بـا يـك    ليكن اگر چنين تجربه اي ممكن. تجربه اي بدون صرف وقت بدست آمده باشد

بنابراين تا آنجا كه فلسفه مي تواند نشان دهد تمام تجربه ها مشابه تجاربي است كه . كشف علمي توأم باشد

ما مي شناسيم، و اگر اين مطلب صحيح نباشد، عقيده ناشي از ظواهر اشيا و اشخاص نمي تواند اميد بهتـري  

  .به ما بدهد

ميد كننده بر مي خوريم، از يك طرف ما داراي دنيايي هستيم پـر حادثـه،   در واقع ما به دو موضوع ناا

پر از شعف و پر از بدبختي، پر از مرگ و شكست و يأس، و از طرف ديگر يك دنياي خيالي كه مـا نـام آن را   

حـاال زمينـه مـا در ايـن دنيـاي      . دنياي حقايق گذاشته، كه اهميت اين حقايق جبران ناماليمات را مي كنـد 

ولـي اگـر نتيجـه    . يق آنست كه حقيقت همين است كه بايستي باشد، اگر مـا بتـوانيم آن را درك كنـيم   حقا

ساختمان خالص فكري ما نسبت به دنيايي كه مي شناسيم در حقيقت دنياي واقعي تا اين اندازه تغيير كنـد  

مثبـت و نيكـي انجـام    نتوانم تجاربي بدست آورده و داروهاي امراض اجتماعي را بشناسيم نمي توانيم عمـل  

  .دهيم

مردم قيامت را دوست دارند، يا براي اينكه نـاظر مكافـات    –مسئله بقا را مطرح مي سازيم : في المثل

ظلم هايي كه در اين دنيا به آنها شده باشند، و يا صرفاً انگيزه معنوي محترمي است كه مـي تواننـد مجـدداً    

مـا آن را احسـاس مـي     هآرزوي اخير چيزي است كه هم. دبعد از مرگ كساني را كه دوست داشته اند ببينن

ولي فلسفه مي تواند به بهترين وجهي نسبت به اين حقيقت كه . كنيم و بايستي بي اندازه حق شناس باشيم

اينكه در چه موقع ممكن است روح مجدداً ظاهر شود امري است نامناسب، و . روح ابدي است ما را قانع سازد

  .چنين عقيده اي براي هستي بعد از مرگ وجود ندارداستنباط معقولي از 

و لـذا ايـن فكـر    » مرور زمان عشق را از بين خواهد بـرد «اين موضوع صحيح است كه گفته مي شود 

و بنابراين با هر قسمتي از عقيده مربوط به بقا حقيقت كامـل مـي   . موجب غم و اندوه و حتي گريه مي شود

مي رسد و يك امتيازي از بابت شـرارت محسـوب مـي شـود و آنچـه كـه        آنچه كه فعالً شرارت به نظر. شود

به نظر من چنين . شرارت محسوب شود ممكن است باقي بماند، بنابراين موجب ترس بازماندگان، خواهد شد

  .عقيده اي هرگز نشانه اي از آرامش و تسلي خاطر خود ندارد

نيايي حقيقي نموده كه براي ابـد بـا   صحيح است كه مسيحيت تمام خوشبختي هاي گذشته دنيا را د

ولـي  . قدرت پروردگاري كه اليق و كافي است اداره مي شود و بنابراين از نظر متافيزيك كمال مطلوب اسـت 
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اين فقط يك تدبيري بوده كه بشود آتيه خوبي براي دنيا طراحي نمود؟ و مثالً ثابت نمود كه مردمان نيكوكار 

كـه پيوسـته آرامـش مـي     : و اين البته يك استنتاجي بـود . خواهند بودبعد از مرگ هم خوشحال و شادمان 

  .بخشيده است

من قبول ندارم، هـر  . ممكن است گفته شود در اين عبارت كه واقعيت خوب است آرامشي وجود دارد

نظر من از واقعيت متافيزيكي  هزيرا عصار. چند كه صحيح باشد، علتي در آرام بخشي عبارت مذكور نمي بينم

و هيچ نتيجه گيري از دنياي ظاهري كه تمام عاليق مـا  . حاوي هيچگونه رابطه اي با دنياي تجربه نمي باشد

حتي عالقه مندي خالص دانشمندان متافيزيكي يك نوع عالقه خاص در . در آن موجود است نمي توان نمود

وض تشريح حقيقي اين دنياي احساسي، متافيزيك يـك  ليكن در ع. تشريح دنياي ظاهري محسوب مي شود

دنياي اساسي مختلف ديگري براي خود مي سازد، كه با تجربه هاي واقعي اخـالق عميقـي داشـته و دنيـاي     

روزانه كامالً از تأثير و نفوذ آن خارج است، و چنان به راه خود ادامه مي دهد كه گويي اصالً دنياي حقيقي و 

  .واقعي وجود ندارد

گر مي شد فرض كنيم كه دنياي واقعي غير از دنياي ماست و در جايي از آسمان كبـود وجـود دارد،   ا

لـيكن  . بيشتري از ما دارند آسايشي ديده مـي شـد   هترديدي باقي نمي ماند كه در اين فكر كه ديگران تجرب

در تكميـل آن   گفتن اينكه تجربه ما تجربه كاملي است ما را سرد و سست مي كند، زيرا موجـب مـي شـود   

كاملي نيست كه فلسفه آن را بنا نهاده باشد موجب  هاز طرف ديگر گفتن اينكه تجرب. تالشي به عمل نياوريم

قطع تنها نوع هستي كه از نظر واقعيت فلسفي وجود دارد مي شود، زيرا خداوند در ملكوتش شخص جـدايي  

بـا اينكـه اصـالً    . ود، كه چنين نخواهـد بـود  خواه تجربه موجود ما كامل محسوب ش. نمي تواند انگاشته شود

تجربه كاملي وجود نداشته و دنياي واقعي از تجربه هيچ كس محسوب نشده باشد، اينها مسائلي هستند كـه  

در هر دو حال تصور مـي كـنم در فلسـفه آرام بخشـي هـا و      . در كتب متافيزيكي مورد بحث قرار گرفته اند

  .تسالهاي مذهبي وجود نداشته باشد

از . لبته داليل چندي وجود دارد كه مي توان مطمئناً گفت فلسفه هرگز به كسي آرامش نمي بخشـد ا

علوم متافيزيكي ممكن است مانند ريتم موسيقي، به عنوان وسيله ايجاد حوصـله، شناسـايي جهـان هسـتي،     

ر مـي رسـد كـه    در واقع و درست برخالف ادعاهاي علماي متافيزيك به نظـ . برخورد با زندگي استفاده نمود

  .اعترافاتي كه موجب فراموشي دنياي واقعي و شرارتهايش مي گردد. موارد مذكور قانع كننده باشند

وقتي كه شعر، هنر و مذهب عالقه را متوقـف سـازند، وقتـي كـه تمايـل بـه تـالش را از بـين ببرنـد،          

ايـن مطالـب   . خـتالف دارد ارزش متافيزيك با حقيقت آن كـامالً ا . متافيزيك ارزش خود را از دست مي دهد
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موجب اخالق اساسي بين زيبا شناسي كه من بدان معتقدم، و آرام بخشي مذهبي كه مورد انكار من است با 

  .فلسفه مي شود

براي اقناع زيباشناسي اعتقاد محكم عقالني الزم نيست، براي آرام بخشـي مـذهبي عقيـده مهمتـرين     

ا از مسائل متافيزيكي در بدان اعتقاد داريم بدست نخواهيم چيز است، و من معتقدم كه آرام بخشي مذهبي ر

ممكن است ادعا شود كه هرگز واقعيت را آن طور كه هست درك نخواهيم نمـود، معـذالك بـا بعضـي     . آورد

تجربه ها مي توان به آن نزديك تر شد، و ممكن اسـت گفتـه شـود چنـين تجربـه هـايي از هنـر و فلسـفه         

وجود دارد كه حقيقت و واقعيت اصلي و نهـايي كشـف نگـردد؟ اگـر در واقـع       آيا دليلي. سرچشمه مي گيرد

  .حقيقت نهايي شباهتي به عقايدي كه مؤيد ظاهر و باطن مي باشند داشته باشد

البتـه از يـك جهـت تمـام     . من ارزش احساسات را انكار نكرده بلكه برعكس جداً آن را تأييد مي كنم

ند، و از سوي ديگر از آنجايي كه تجربه ها محصول مرور زمان بوده و تجربه ها تجارب الوهيت و خدايي هست

. مقيد به زمان مي باشد و خداوند اليزال و ابدي است، لذا هيچ تجربه اي را نمي تـوان تجربـه الهـي دانسـت    

تصور بين ظاهر و باطن آن قدر ژرف است كه هيچ زمينه اي براي اينكه بعضي تجربه هـا را نزديـك تـر بـه     

  .ت بدانيم باقي نمي گذاردواقعي

نظري كه از آن دفاع مي كنم بدون شك الهام بخش نيست، و موجب پيشرفت جسـتجوهاي فلسـفي   

ولي بايد بگويم زماني كه متافيزيك در جستجوي مقام مذهب است بـه حقيقـت در وظيفـه    . هم نخواهد بود

  .خود اشتباه نموده است

متافيزيك يا حكمت مانند علوم ديگـر از طريـق عقـل و    چرا قبول نمي كنيم كه علم ماوراءطبيعت يا 

دانش شناخته شده و صرفاً بايد به وسيله عقل و دانش رهبري شود؟ بايد اعتراف نمود جستجوي آسايش در 

و نتيجـه آن  . متافيزيك موجب افزايش سلطه گرديده و بي ايماني به مسائل عقالني آن را از ياد بـرده اسـت  

از آنجايي كه حس كنجكـاوي عقالنـي در بعضـي هـا وجـود دارد،      . ب ترك گرددشده كه به هر قيمت مذه

  .احتماالً ممكن است آزادي خود را اصوالً در اينگونه سفسطه ها حفظ نمايند
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  فصل ششم

  شك كنندگان مذاهب پروتستان و كاتوليك

هر كس در كشورهاي مختلف با كساني كه داراي وابستگي مذهبي بوده تماس زيادي داشته بايسـتي  

به اخالق قابل مالحظه اي كه بين پروتستان ها و كاتوليك هاي اصيل وجود دارد برخورده باشد، هر چه كـه  

  .جواني فراگرفته اند به دور ريخته باشندآنها تصور كنند حكمت الهي كه در 

در واقع اختالف بين پروتستان ها و كاتوليك ها عيناً مانند اخـالف بـين بـي اعتقـادان بـه مـذهب و       

اختالفات اساسي احتماالً قابل كشف است، زيرا ايـن اختالفـات در پشـت اختالفـات ظـاهري      . معتقدان است

د دارد كه اغلب از پروتستان هاي ملحد و منكر خداوند انگليسي يا البته اشكالي وجو. عقيده مخفي نگشته اند

  .آلماني بوده، در حالي كه اغلب كاتوليك ها فرانسوي مي باشند

بودند افكار فرانسوياني كه كاتوليك بـوده و وابسـتگي مـذهبي     ارگيبونبه انگليسي هايي كه دوستدار 

خود باقي ماند، و ممكن است كوشش شود تا محتوي معذالك اين اختالف وسيع به حال . داشتند تزريق شد

  .اين فكر روشن گردد

در نظـر گرفتـه    1جيمز ميـل ممكن است شخصي به عنوان يك نفر پروتستان وابسته به مذهب مانند 

در شرح حال خود چنين نوشته است؛ پدرم كه تربيت شده مكتب مشـايخ   2جان استوارت ميلشود، پسرش 

عكس العمل ها و اعتراضاتي نسبت به كساني كه عقيده به الهـام داشـتند از خـود    اسكاتلندي بود، به زودي 

اعتراض پدرم به آنچه كه . نشان داد، و در آن حال آنچه را كه عادتاً مذهب طبيعي ناميده مي شد ترديد نمود

 و. عقيده مذهبي ناميده مي شد به طوري كه اغلب تصور مي كنند يـك اعتـراض منطقـي و مسـتدلي نبـود     

  .زمينه اين اعتراض بيشتر اخالقي بود تا عقلي و علمي
                                                           

1. James Mill عالم و اقتصاددان مشهور  اسكاتلندي كه از پيروان مكتب فلسفي بنتهام به شمار مي رفت 1773، متولد .
را مـي   وي آثار قلمي بسيار دارد كه از ميان آنها مي توان تاريخ هندوستان، اصول اقتصاد سياسي و تحليل پديـده فكـري بشـر   

  .ساله بود از دنيا رفت 63موقعي كه  1836جيمز ميل به سال . توان نام برد

2. John Stuart Mill، )20  اى  متفكر بريتانيايي بزرگ قرن نوزدهم، گذشته از آنكه نويسـنده ) 1873مه  8 – 1806مه
دست بود و در زمينه منطق، نظريه شناخت، اخالق و اقتصاد قلم مى زد، شخصـيتى فعـال در عرصـه سياسـت بـه شـمار        چيره

و نماينـده مجلـس عـوام در    ا 1860در دهـه  . او مدتى طوالنى كارمند كمپاني هند شرقي و چندى هم رئـيس آن بـود  . آمد مى
هاى سياسى ميل بـر   نوشته. پارلمان بريتانيا شد و به دفاع از سياست ليبرالى خاصه در مسائل قانونگذارى و آموزشى همت نهاد

ميل در فلسفه . گشت هاى سياسى، حكومت پارلمانى و جايگاه و پايگاه زنان در جامعه مى حول مسائل مربوط به حقوق و آزادى
  .پدر جان استوارت ميل بودندميل  جيمزو  جرمي بنتهامبنيانگذاران اين مكتب . اصالت تجربه و اصالت سود بودقائل به 
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او اين عقيده را كه دنياي پر از شرارت ذاتـي از مؤسسـي اسـت كـه قـدرت كامـل و خـوبي مطلـق و         

بيزاري از مذهب از همان نوع بودا و مذهب را بيشتر از ... صالحيت را با هم تركيب مي كند غيرممكن دانست

وطه به آن در نظر دانست پديده هاي فكري و مغـزي را كمتـر در آن دخالـت    نظر اخالقي و شرارت هاي مرب

او . به طور كلي صحيح نيست كه من بياني مخالف عقيده محكم پدرم در زمينه احساس مذهبي او بكنم. داد

ي از ابتداي امر تحت تأثير اين مسئله قرار داد كه دنيايي كه به وجود آمده دنيايي نبوده كه كسي از آن خبر

داشته باشد؟ معذالك ترديد وجود ندارد كه جيمز ميل داراي مذهب پروتستان بود تا آخر عمر به اين مذهب 

او به من آموخت كه شديدترين عالقه خود را در راه اصالح جامعه به كار بندم، و بـا كسـاني كـه    . وفادار ماند

  .ظلم و ستم نسبت به وابستگان مذهبي روا مي دارند مخالفت ورزم

او روحي انعطاف ناپذير داشـت و  . بود 3جان ناكسر تمام اين اوضاع و احوال جيمز ميل مجري روح د

از . به مسائل اخالقي و حكمت الهي عالقه اي وافر نشان مي داد و به پيشروان اين مسائل احترام مي گذاشت

شـد؛ بنـابراين بـراي     ابتدا مذهب پروتستان وسيله مخالفت هايش به آنچه كه عقيده بدان نداشتند مشـخص 

بـديهي اسـت نكـات اخالقـي جـوهر      . گرفتن يك عقيده كافي است كه جنبش ضد آن مرحله جلوتري دارد

  .اين در واقع يكي از اختالفات بارز بين مذهب و اخالق پروتستان و كاتوليك است. موضوع قرار مي گيرد

يـا مربوطـه مخـالفتي كنـد، نظـر      از نظر پروتستان ها يك بشر خوب استثنايي بـا عقايـد واصـله و اول   

نسبت به غذاي ويژه كرمها نمود، مفهوم خوبي از ديد پروتستان ها چيزي منفـرد و مجـزا    4لوترمخالفتي كه 

خود من تعليمات پروتستاني ديده بودم، و يكي از آيه هايي كه بيش از همه فكر جوانم را تحت تـأثير  . است

بايد بگويم كه اين آيه تا بـه  . ي كه مرتكب گناه مي شوند پيروي كنيقرار داد اين آيه بود كه نبايد از جمعيت

  .مذهب كاتوليك داراي مفهوم مخالفي است. امروز در بيشتر از موارد جدي مرا تحت تأثير قرار داده است

                                                           

3. John Knox ، كشيش اسـكاتلندي و رهبـر اصـالحات پروتسـتان در نظـر      2715نوامبر  24درگذشته در  1510متولد،

  .روتستان بودوي بنيانگذار فرقه وابسته به كليساي مشايخي پ. گرفته شده است
4. Luther،  او يكي از تاثيرگـذارترين  . طلب مذهبي بود نظر زبان آلماني و يك تجديد كشيش متجدد و مترجم انجيل به

او پـس از پايـان تحصـيالت    . رود ها در تاريخ آيين مسيحيت و از پيشوايان نهضت اصالحات پروتستاني به شـمار مـي   شخصيت
در آنجـا بـه درجـه اسـتادي رسـيد و در      . عالقه داشت به دير راهبان آگوستيني رفت دانشگاهي چون به تحقيق در دين مسيح

دستگاهي كه دنيوي و منفعت پرسـتانه شـده   . مأموريتي كه به او دادند از آلمان به رم رفت و از نزديك با دستگاه پاپ آشنا شد
لمان برگشت و تصميم گرفت با كليساي كاتوليـك  لوتر به آ. بود و روح مسيحيت و تعاليم معنوي انجيل از آن رخت بربسته بود

او بـرخالف  . از اين رو، به مذهبي كه او بنيان نهاد، پروتسـتان گفتـه مـي شـود    . كند) پروتست(مقابله و به رهبران آن اعتراض 
لوتر  . شتكشيشان ديگر، كه همسرگزيني كشيش ها را مغاير با دين مسيح مي دانستند، ازدواج كرد و نسلي از خود برجاي گذا

 .آرامگاه او در شهر ويتنبرگ است. درگذشت 1546فوريه  18در آيزلبن آلمان زاده شده بود در  1483نوامبر  10كه به تاريخ 
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از نظر يك فرد كاتوليك تمام پرهيزكاري ها عامل تواضع و فروتني مي باشند، نه فقـط از بـاب نـداي    

و . ناشي از الوهيت است، بلكه همچنين از جهت مسئولين كليساها كه مخزن الهامات مـي باشـد  وجداني كه 

اين موجب مي شود كه تقواي كاتوليك اجتماعي تر از پروتستان باشد، و عظمت بيشـتري بـه خدمتگـذاران    

  .كليسايي مي دهد

ن مـذهب كاتوليـك   بسـياري از وارسـتگا  . نمونه هاي عالي شك كننـدگان مذهبنـد    ولترو  5مان تين

چنين مرداني بعضي اوقـات  . پيوسته احساس مي كردند كه نيازمند به وفاي سخت و رهبري كليسا مي باشد

لنين وفاي خـود را از وارسـتگي بـه    . مي باشد 6لنينمذهب كمونيسم را مي پذيرفتند؛ كه بهترين نمونه آن 

، ولـي  )ظـر مغـزي و تفكـر غيرمشخصـند    زيرا كليمـي هـا و پروتسـتان هـا از ن    (مذهب پروتستان قطع نمود 

خصوصيات خلقي گذشته اتمي او را مجبور نمود كه كليسايي به وجود آورده تا حس وفاي خـود را تسـكين   

اشخاص از اين . مي باشد 7اگوست كنتنمونه ديگري كه موفقيت كمتري در اين خصوص كسب نموده . دهد

  .وندنوع خلق و خو دير يا زود به طرف كليسا روانه مي ش

كه پيوسته ارتدكسي را دوست مي داشت بوده كه پـس   8سانتايانانمونه بسيار جالبي در قلمرو فلسفه 

او پيوسته كاتوليسم را دوست مي داشـت و بـه   . از مطالعات علمي و عقالني هوس كليساي كاتوليك را نمود

ست مي داشت آنچـه را كـه   مؤسسات كليسايي عالقه مند بود و از نفوذ سياسي آنها خوشحال مي شد؛ او دو

كليسا از يونان و روم آورده است به صداي بلند بگويد، ولي رغبتي به آنچه كه در كليسـا از يهوديـان گرفتـه    
                                                           

5. Michel Eyquem de Montaigne، )28  از نويسندگان پرقدرت رنسـانس   يكي )1592سپتامبر 13 -1533فوريه
ژانر ادبي معروف شده و براي افكار عوام پسندش پدر شكاكيت جديد شناخته شـده   فرانسه، به خاطر مقاله عامه پسند به عنوان

، رالف والدو امرسـون ، ژان ژاك روسو، بلز پاسكال، رنه دكارتمان تين تأثير مستقيمي بر نويسندگان سراسر جهان مانند  .است
  .داشته است ويليام شكسپيرو شايد  ايزاك آسيموف، اريك هافر، فريدريش نيچه

6. Lenin روسـيه و   1917تئوريسين و انقالبي كمونيسـت روسـي، رهبـر انقـالب     ) 1870 -1924( ، والديمير ايليچ لنين
  .بنيانگذار اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي بود

7. August Conte،  )19  از . در مـون پليـه بـه دنيـا آمـد و در پـاريس درگذشـت       ) 1857 سـپتامبر  5 -1798 ژانويـه

و بـه عنـوانِ   ) Sociology(شناسـي   واضـع نـامِ جامعـه   . را مي توان نام برد نجوم همگانيو  هندسه تحليلي مقدماتيتأليفاتش 
هاي پويا و ايستايِ جامعه از  تابلويِ علوم، سير تكامل ذهني بشر و توجه به جنبه. شود شناسي نوين شناخته مي بنيانگذار جامعه

معتقـد بـود بايـد بـراي     ) positivism -پوزيتيويسـم  (گرايي  د راسخ به فلسفة  اثباتكنت با اعتقا. اوست هايِ برجستة انديشه
علوم انساني نيز حيثيتي مشابه علوم تجربي قايل شد، به اين معني كه علوم انساني نيز بايد از ابـزار پـژوهش تجربـي اسـتفاده     

بعضاً مرحلة اسـاطيري را نيـز   (اند  ، و علمي عبور كردهكنت بر اين باور بود كه جوامع انساني از سه مرحلة الهي ، فلسفي . كنند
روند، در جوامع الهي كه تبلـور تـاريخي آن قـرون وسـطي      در جوامع اساطيري، كاهنان رهبران جامعه به شمار مي). افزايند مي

شناسـان   جامعـه دانشـمندان و  ) عصـر علمـي  (امـا در دورة كنـوني   . است، پيامبران، و در عصر رنسانس و پس از آن فيلسوفان 
  .هاي فكري اعصار گذشته رسوب كرده باشد اي بازمانده البته ممكن است در هر جامعه. رهبران جامعه خواهند بود

8 . Santayana ،)1952-1863( فيلسوف، شاعر و داستانسرا  و منتقد ادبي امريكا كه از تركيب حكمت دنياي قديم و ،
  .جديد، عالم ذهني پرغناي خويش را مي سازد
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او آرزو داشت كليساها براساس دموكراسي تأسيس شوند، زيرا ماترياليسم پيوسته نتيجـه  . بود نشان نمي داد

ليكن در يك مـدت طويـل بـه    . وعات پرسشي نزديك تر مي شدعقالني داشته و به هر حال در ابتدا به موض

نظر رسيد كه او داراي اين احساس شده كه هر كليساي موجود بايستي محدود بـه عصـاره و جـوهر مسـائل     

  .گردد

آموخت كه خدايي وجود ندارد ولي معذالك معتقد بود بايد همگي  9جرج اليوتهمه مي دانند چگونه 

  .جرج اليوت وارستگان مذهب پروتستان را در اين نوع تفكر نشان داد. خوب باشيم

به صداي بلند مي توان گفت كه پروتستان ها دوست دارند خوب باشند و حكمتي كشف نموده اند كه 

وليك هـا دوسـت دارنـد بـد باشـند ولـي همسايگانشـان را خـوب         خود را اينگونه نگهدارند، در حالي كه كات

يـك   10جرمـي بنتهـام  . اين است خصوصيت اجتماعي كاتوليسم و خصوصيت فردي پروتستانيسـم . نگهدارند

. پروتستان وارسته از مذهب تصور مي كند بزرگترين نشاط؛ نشاطي است كه از نخستين بشر حاصل مي شود

ده رايج است كه شكست فرانسه نتيجه شك به مـذهب بـوده اسـت، و ايـن     از طرف ديگر در فرانسه اين عقي

رابطه بين مذهب و اخـالق را بايـد از مطالعـات جغرافيـايي     . تشخيص جنبه ملي دارد تا دسته اي و فرقه اي

به خاطر مي آورم كه در ژاپن فرقه مذهبي بودايي بودند كه كهانت را از پدران خود به ارث مي . تشخيص داد

من متوجه نشدم و حتي كسي نتوانست به من بگويد كه از جنبه كلي مذهب بودا چگونـه مـي توانـد    . بردند

اين دسته از كشيشان كا ر . كشيشي و كهانت را موروثي بداند و باالخره جواب اين سؤال را در كتابي خواندم

وفا خـالص بمانـد گنـاه اهميـت     خود را از عقيده به وفاداري شروع نموده و تعليم يافته بودند كه تا آنجا كه 

  .ندارد، و لذا گناه ازدواج را پذيرفته و از اين تاريخ كشيشان اين فرقه ازدواج نمودند

. شايد يك سيستم عاقالنه اجتماعي تعدادي از اعمالي كه گناه محسوب شده و بي ضرر باشند بپـذيرد 

اوقات بچه ها دوست دارند شرير باشـند، و   بعضي. اين نكته را من اجباراً در معاشرت و تربيت اطفال پذيرفتم

اگر عاقالنه به آنها ياد داده شود كه شرارت مضر است و يا اينكه خدا را درك كننـد متنبـه مـي شـوند، اگـر      

                                                           

9. Mary Anne (Mary Ann, Marian) Evans )22  بهتر است كه به نام قلـم او  ) 1880دسامبر  22 -1819نوامبر

George Eliot او نويسنده هشت رمان . رمان نويس انگليسي و يكي از نويسندگان پيشرو در عصر ويكتوريا بود. شناخته شود

اطمينان از جدي  ،براي قلمش را ،او دليل استفاده از نام مردانه. است دروندادنيل ، سيالس مارنر،  آسياب روي ابريشماز جمله 

  . گرفته شدن در كارش ذكر مي كند
10. Jeremy Bentham ،او داراي نبوغ زيـادي  . به دنيا آمد در لندن 1748 فوريه 15در  و حقوقدان انگليسي فيلسوف

بـه   1787او در سـال  . التحصيل گشت از آنجا فارغ 1763رفت و در  بنتهام پس از تحصيالت مقدماتي به دانشگاه آكسفورد. بود
اي بـر اصـول اخالقيـات و     مقدمـه مهـم تـرين اثـر او     .نوشـت  دفـاع از ربـاخواري  كتابي به نام  در روسيه. مسافرت كرد روسيه

عقيـده دارد هـدف   كنـد و   دفاع مي وي در اين كتاب از اصل اصالت سودجويي. منتشر شد 1789است، كه در سال  قانونگذاري
  .جان سپرد 1832 ژوئن 6او در  .قانونگذار بايد اين باشد، كه حداكثر خوشي و آسايش را براي حداكثر افراد تأمين نمايد
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شرارت از نوعي باشد كه به كسي ضرري نرساند مثل بازي در روز يكشنبه و خـوردن گوشـت در روز جمعـه    

من نمي گويم كه بدين اصـل عمـل   . ين بابت احساس آسايش مي گرددارتكابش موجب اقناع مي شود و از ا

مي كنم، معذالك موضوعي كه در خصوص فرقه مذهبي بودا صحبت كردم موضوعي است كه عقل حكم مي 

  .كند به همان ترتيب عمل شود

اصراري نيست كه اختالف بين طرز تفكر نوع پروتستان با شدت هر چه تمامتر روشن شـود، مـثالً در   

ورد اختالف بين وارستگان مذهب كاتوليك و وارستگان مذهب پروتسـتان عقيـده بـراين اسـت كـه شـك       م

از نـوع پروتسـتان بـوده و     18كنندگان مذاهب پروتستان و كاتوليك فالسفه و دائره المعارف نويسـان قـرن   

ها مسائل را به عقل اختالف عقيده در آن است كه پروتستان . مي توان از نوع كاتوليك خواند 11ساموئل باتلر

يك پروتستان وارسته از مذهب كاري كـه  . تجزيه و تحليل مي كنند و كاتوليك ها عمل را ترجيح مي دهند

  .همسايگانش آن را تصويب نكنند انجام نمي دهد

، بنتهام، ميل يا هر وارسته مذهبي انگليسي ديگري شـادماني نشـاط را حـد نهـايي     12هربرت اسپنسر

وارسته مذهبي پروتستان امروزه ميـل دارد در  . بايد گفت از اين حيث دنيا در تغيير است. زندگي نمي دانند

در ايام خيلي قديم يك پروتستان وارسته از مذهب مي توانست در پناه عشـق آزاد  . كارها در تفكر آزاد باشد

رقه پروتستان را هر تصميمي را بگيرد، معذالك در تمام مدت عمرش در حال ترديد بود؛ پروتستاني كه يك ف

رها مي كند در واقع فكرش را با مطالبي كه يك فرقه جديد پروتستان آورده است تطبيق داده و تصميم مي 

  .گيرد

                                                           

11. Samuel Butler ،)30  محقق كالسيك انگليسـي و مـدير آموزشـگاه شـورزبري و     ) 1839دسامبر  4 -1774ژانويه
  .اسقف ليچفيلد بود

12 .Herbert Spencer ،در شـهر   1820 آوريـل  27او در . رود ترين فيلسوفان سده نوزدهم بـه شـمار مـي    يكي از بزرگ
منـد  ه و علوم فني عالقـ  پدر و جدش آموزگار بودند و خود وي نيز هنگام تحصيل به رياضيات. زاده شد انگلستان صنعتي داربي

خـود را از راه تجربـه و    ر نبود و معلومات فراوان و پراكنـده ليكن از آموزش منظم و روشمندي برخوردا. آموخت بود و مهندسي
او در اوقـات  . در آمـد  آهـن  بـه اسـتخدام شـركت راه    1836پس از تحصيالت مقدماتي در سال  .تتبعات شخصي به دست آورد

 ، در نشـريه تومـاس اسپنسـر  پرداخـت و بـر اسـاس همـين اسـتعداد و سـفارش عمـويش،         بيكاري به نگارش و خودآموزي مي
او  اي كه براي او به جا گذاشت، به آرزوي و ارثيه 1851مرگ عموي هربرت اسپنسر در سال . به كار مشغول شد» اكونوميست«

به پژوهش و تحقيق در زمينه علوم رايج زمان  و محققي آزاد ن نويسندهاو مشاغل خود را رها كرد و به عنوا. عمل پوشاند جامه
و  المـارك ماننـد   شـناس  زيسـت  آوردهاي دانشـمندان  خويش به آموختن مطالب و دست او با شيفتگي و درايت. همت گماشت

ش سـوزانده  پس از مرگش بنا به وصيت او، جسـد  .به كار گرفت شناسي هاي خود را در زمينه جامعه پرداخت و دريافت كارپنتر
هاي زندگي بـود و تـا    و زيبايي شور و عشقاو فاقد ذوق و . به كلي دور بود اسپنسر مردي جدي، منطقي و از اوهام شاعرانه .شد

 1903دسـامبر   8سال زندگي كـرد و سـرانجام در    وي هشتاد و سه. پايان عمر تأهل اختيار نكرد و به ثروت نيز اعتنايي نداشت
  .در برايتون درگذشت ميالدي
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البته مي تواند در . از طرف ديگر كاتوليك تصور مي كند بدون ارتباط كليسايي نمي توان زندگي نمود

كه خيلي هوشيار بوده و از يأس ها و طغيـان   13سونبعضي سازمان ها عضويت پيدا كند، مانند سازمان فراما

او به عقيده محكم خود باقي خواهد ماند كـه زنـدگي اخالقـي منحصـر و محـدود بـه       . ها اجتناب مي نمايد

اعضاي كليسا است، لذا كساني كه عقيده به وارستگي از مذهب دارند از اين ديد نمي توانند باالترين تقـوا را  

ام عقيده او را به راههاي مختلفي رهبري كرده و چنانچه شخصي بدخيال و سـخت  اين استحك. بدست آورند

كامـل  . به نام روز مقدس اخالقي نامگذاري كـرده بهـره ببـرد    14ويليام جيمزگير نباشد مي تواند از آنچه كه 

ترين نمونه اين نوع صاحبان عقيده مان تين مي باشد كه همچنـين عقيـده خـود را در لبـاس مخالفـت بـا       

  .يستم مقيد به روز مقدس عملي نمودس

در قرون . متجددين تشخيص نمي دهند كه تجددخواهي تا چه اندازه مخالف نهضت عقالني مي باشد

كاتوليـك وارسـته از   . وسطي عادت بر اثبات قضايا بود، تجددخواهي عادت مالحظه مسـائل را اختـراع نمـود   

القي دور نگهدارد، در جايي كه پروتستان وارسته از مذهب كوشش مي كند كه خود را از مسائل عقالني و اخ

  .مذهب مشتاق هر دوي آنها است

غيرقابل جواب دادن است، زيرا ما » چه كسي مرا خلق كرد؟«جيمز ميل به پسرش ياد داد كه مسئله 

را  تجربه اي در اين صورت نداريم كه به چنين سؤالي پاسخ گوييم؛ و هر جوابي به اين سؤال بار مشكالت ما

چه كسي خداوند را خلـق كـرده   «سنگين تر مي كند، زيرا سؤال مذكور سؤال ديگري را مطرح مي سازد كه 

  »است؟

                                                           

13 .Freemasons، احتمـاالً از  )يا فراموش خانه( واژه فراماسونري freestone mason  هشـد  گرفتـه. freestone 

mason دانند يعني بنّـايي كـه بـدون     برخي واژه فراماسونري را بنّاي آزاد مي. كار است به معني سنگتراش ظريف در انگليسي
فراماسونري يك سازمان خاص نيسـت، بلكـه   . اي در جهان است هاي برادري گسترده فراماسونري جمع كانون. كند مزد كار نمي

هـا بـا    برخي از ايـن كـانون   .دارند هاي بسيار كهني در اروپاي غربي ها ريشه اين كانون. است تشكيل شدههاي گوناگون  از كانون
كسـي كـه عضـو     .انـد  برخي ديگر كـم و بـيش يـا كـامالً مسـتقل     . دهند تري را تشكيل مي اند يا كانون بزرگ ديگر در رابطه يك

  .شود ناميده مي هاست لژ ني كه مركز فعاليت ماسونساختما. شود ناميده مي يا ماسون فراماسونري است فراماسون
14. William James ،وي در . باشـد  مـي  مكتـب پراگماتيسـم   بنيانگذاروي . در نيويورك سيتي متولد شد1842 سال به

فلسفه پراگماتيسـم وي  . نيز به فعاليت مشغول بوده است مطالعات عميقي داشته و به عنوان پزشك و فلسفه زمينه روانشناسي
ولـي در يـك نگـاه اجمـالي ويليـام جيمـز منشـأ        . در زبان فارسي ترجمه كرده اند »اصالت دادن به عمل« و يا »يعملگراي« را

» عملـي «و يـا  » سـودمند «شود كه ي حقيقت به چيزي اطالق م. دانست يك امر و يا قضيه مي» سودمند بودن«حقيقت را در 
ها مـي  »عملگرا« به همين منظور طرفداران اين مسلك را امروزه. باشد» حقيقت«تواند  نيست نمي» سودمند«چيزي كه . باشد
  .در خانه اش، واقع در نيوهمپشاير، درگذشت 1910اوت  26در جيمز . نامند
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احتماالً به نظر مي رسد اگر سيستم قديمي ارتدكسي فاسد شود، عقايد محكم جديد بـر اثـر ضـرورت    

بت به الوهيت لنينـي  هاي منكر خدا در روسيه كه نس15بلشويك. مجادالت و كشمكش ها رشد خواهند نمود

كـومين  . ترديد مي كنند اجماعاً قبول دارند كه محبت نسبت به اطفال ديگـران گنـاه محسـوب نمـي شـود     

را  18كنفسيوسداشته و به ندرت احترام به  17سون يات سنهاي منكر خدا در چين قيودي نسبت به 16تانگ

ه و بشر را از هواخواهي مبارزه بـا عقايـد   مي ترسم كه فساد آزادي خواهي رو به ازدياد بود. اعتراف مي كنند

احتماالً اقسام گوناگوني از منكرين خداوند در جامعه با هم تركيب شده و روش خاصي را بـه وجـود   . بازدارد

 .در مواردي اثر تحسين آميزي دارد 19به هر حال اين تسلي خاطر وجود دارد كه تفتيش عقايد. خواهند آورد

                                                           

اي از حزب كارگر سوسيال دموكرات ماركسيستي روسيه بود كه در دومين كنگره  ، دسته)در روسي به معناي اكثريت( .15

  .را تشكيل داد جدا و نهايتاً حزب كمونيست شوروي ها منشويك ةاز دست لنينرهبري به  1903در  حزب

16. Kuomintangسـون يـات   توسـط   زينهاياين حزب مدت كوتاهي پس از انقالب . ، حزبي سياسي در جمهوري چين
  .تأسيس شد سونگ جي اورنو  سن

17. Sun Yat-Sen ،)1866- 1925(غالباً از او به عنوان پدر ملت نام برده مي شود. ، رهبر انقالبي و سياسي چين.  
18. Confucius ، اسـت متولـد    در ايالت كوچك لو كه امروزه بخشي از شهرستان جديد شاندونگ پيش از ميالد 551در

 .كـويي ناميدنـد  -والدينش، كه در زمان كودكي او زندگي را بدرود گفتند، او را كونـگ . در گذشت پيش از ميالد 479شد و در 
بـود و  » كنـوگ چيـو  » «كنفوسـيوس « نام .است گرفته شده) ، كونگاستاد بزرگ(كونگ فوزي، به معناي  ةكنفوسيوس از كلم

اين حكيم سرچشمه اي از دانش و اخالق براي بشر بـه   .نامي است كه مردم به صورت احترام براي او برگزيدند» كنفوسيوس«
زماني هـم  . ، دستور داد كتابهاي كنفوسيوس را بسوزانندشي هوانگ دير چين، با اين حال، زماني رسيد كه امپراتو. وجود آورد

با وجود اين، آيين كنفوسـيوس  . كه شنيد بعضي از پيروان او كتابها را پنهان كرده اند، گفت خودشان را هم طعمة حريق سازند
  .هنوز پابرجاست و ميليونها پيرو دارد

19. Inquisition. 
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  فصل هفتم

  زندگي در قرون وسطي

. تصور ما از قرون وسطي احتماالً بيش از ساير ازمنه سفسطه آميز بوده و موافق تعصبات ما نمي باشد

ترديدي روي خود نداشـت،   18قرن . بعضي اوقات اين تصور تاريك و بعضي اوقات روشن و گلگون مي باشد

عكس العمـل عليـه   . روز را اجداد خشن ما پنداشته بودقرون وسطي را قرون وحشي گري دانسته و بشر آن 

و قرن سلحشوري كه بين انگليسي زبانـان معمـول گشـته بـود     . انقالب فرانسه موجب تحسين رمانتيك شد

  .جالل و شكوهي به وجود آورد

هر پسر يا دختري احتماالً تحت نفوذ رمانتيك قرون وسطايي بود؛ او زماني را به خاطر مـي آورد كـه   

شوران حامل سالح بوده و نيزه حمل مي كردند، و در جايي كه ادب و نزاكت حكمفرمـا بـود خانمهـاي    سلح

نظر ديگري كه كامالً مخالف نظر اول بود، و مثل نظر دوم زنـدگي قـرون وسـطايي را    . زيبا حضور مي يافتند

ا تأكيد روي دينداري، در اينج. مي ستود از جانب كساني ظهور كرد كه اصالح و تجدد را دوست نمي داشتند

اين نظر مانند نظريه رمانتيكي، عكس العملي عليـه  . ارشاد، فلسفه مدرسه اي و وحدت جهاني مسيحيت بود

علت محسوب مي شد، ولي عكس العملي ساده كه خود را به شكل علت جلوه مي داد، در حالي كه اعتـراض  

و ممكن است مجدداً تحت تأثير قـرار دهـد مـي     به سيستم بزرگ فكري كه دنيا را تحت تأثير قرار داده بود

  .نمود

در تمام اين نظريه ها عواملي از حقيقت وجود دارد؛ قرون وسطي قروني خشن بود، روح سلحشوري و 

ولي اگـر ميـل داريـم زمـاني را از روي حقيقـت ببيـنم، خـواه        . دينداري در جوامع آن روز حكومت مي كرد

. را نبايد با پيشرفت ها و عدم پيشرفت هاي زمان خود مقايسه كنيم پيشرفت ها و خواه عدم پيشرفت هايش

بايد كوشش كنيم اين عوامل را همان طور كه در همان زمان نسبت به كساني كه آنها را ديـده انـد ترسـيم    

باالتر از همه بايد به خاطر داشت در هر دوره اي اغلب مردم معمولي بوده اند و به هرحال بايد وضـع  . نماييم

  .اص آنها مورد توجه باشد نه طراحي هايي كه مورخين از آنها نموده اندخ

هنري تا زمان  2شارلمانيدر كتابي جالب از زمان  1آيلين پاوراين خصوصيات خلقي به وسيله دوشيزه 

مي باشد؛ و پنج نفر  4ماركوپولوتنها شخص مشهوري كه اين دوشيزه از آن ياد كرده . تصور شده است 3هفتم

                                                           

1. Eileen Edna LePoer Power )9  بريتانيـا و  تـرين مـورخين اقتصـادي   مهميكي از  ) 1940اوت  8 -1889ژانويه 

  .منتشر شد 1924، در سال مردم قرون وسطيمعروف ترين كتاب او،  .بود متخصص درتاريخ، هنر و فرهنگ قرون وسطى
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. اشخاص گمنامي هستند كه شرح زندگي شان مديون بدست آوردن تصـادفي مـدارك مربوطـه اسـت    ديگر 

  .سلحشوري كه يك امر اشرافي بود در اين تجزيه و تحليل ناشي از دموكراسي ظاهر نمي شود

دينداري از طرف دهقانان و بازرگانان انگليسي به نمايش گذاشته شده و كم و بيش در ضمن مـدارك  

. انتظار مي رفت داراي خوي وحشي گري بودند 18و اشخاص بيش از آنچه در قرن . اهر مي كندكليسايي تظ

دو تصوير تهيه . شده است 14ها قبل از تجدد و هنر چيني ها در قرن يدر اين كتاب يك مقابله بين هنر ونيز

 5منـگ فـو   چائو دورنماي هشده كه يكي داللت بر سوار شدن ماركوپولو در كشتي دارد و ديگري نشان دهند

منگ فو آن قدر واضح است كه نشان دهنـده يـك    تصوير چائو: دوشيزه پاور مي گويد. مي باشد 14در قرن 

هـر كـس كـه ايـن دو را     . كار پيشرفته مي باشد، و در ديگري سادگي يك تمدن جوان به چشم مـي خـورد  

  .مقايسه كند با همين نظر موافقت خواهد نمود

نام دارد كه تصوير فوق زوال قرون وسطي نوشته شده  6هوزينگاوفسور كتاب ديگري كه به وسيله پر

در اين كتاب سلحشوران به حق خود از . ارائه مي كنند 7در فرانسه و فالندرز 15و  14العاده جالبي از قرون 

قسمت مهـم و  . باب اينكه طبقه اشراف ماهرانه نقش خود را ايفا مي كنند رسيده و جنبه رمانتيك هم ندارد

آرزوهاي سيراب نشده را در خـود   12وقتي كه قرن . اساسي سلحشوري ارتباط با مفهوم عشق پيدا مي كند

                                                                                                                                                                                     

 ژانويه 28در پروم،  748آوريل،  2 احتماالً،  Carolus Magnusشارلماني يا كارل بزرگ يا كارلوس ماگنوس به التين .2

با  800 دسامبر 25امپراتور رم از  .شارل مارتلو برادرزاده  ها از دودمان كارولنژي فرانكهاامپراتور  768در آخن، از سال  814

شود و  شناخته مي به اين ترتيب شارلماني به عنوان موسس امپراتوري مقدس روم .در رم تاجگذاري وي توسط پاپ لئوي سوم

  .باشد مي و آلمان از نظر اروپاييها، پدر كشورهاي فرانسه

3.Henry VII ، كه تا پيش از نشستن بر تخت پادشاهي هنري تيودور (1509 آوريل 21درگذشته  - 1457 ژانويه 28زاده 

Henry Tudor بود 1509تا  1485هاي  بين سال) لرد ايرلند( و فرمانرواي ايرلند نام داشت، پادشاه انگلستان.  

4. Marco Polo ، تـا   1271وي بـين  . بـود  تاجر و جهانگرد ونيـزي  1324 ژانويه 9درگذشته  - 1254 سپتامبر 15زاده

از  مـافئو و عمـويش   نيكـول پولـو  ماركو پلو به همراه پدرش، . اقامت داشت سال در چين 17سفر كرد و  به آسيا از اروپا 1295

ولـين امپراتـور   و ا نوه چنگيز خان به چين سفر كردند و به مالقات قوبالي خان اولين اروپايياني بودند كه از طريق جاده ابريشم

شـرح  . بازديد كردند  و آسياي ميانه و ايران آنها در اين سفر از سرزمينهايي همچون بيت المقدس. رفتند  چين از سلسله يوان

  .است نوشته شده سفر نامه ماركو پولوحال اين سفرها در 

5. Chao Meng-fu ،)1245- 1322( شـاهزاده اي از نسـل خانـدان    ، دانشمند چيني، نقاش و خطاط در سلسله يوآن و

  .سونگ بود

6. Johan Huizinga  ،)7  او . ، مورخ هلندي و يكي از بنيانگذاران تاريخ فرهنگي مـدرن )1945فوريه  1 -1872دسامبر

او زوال قـرون  مشـهورترين كـار   . رويكردي زيباشناسانه به تاريخ داشت كه هنر و نمايش در آن بخش مهمي را تشكيل مي داد

او در آنجا تفسير مي كند كه دوره پس از قرون وسطي يك دوره از بدبيني و انحطاط اسـت   .منتشر شد 1919در سال  وسطي

  .و نه تولد دوباره
7. Flandersاست متنـوع  زدر طول تاريخ، قلمرو جغرافيايي كه به نام فالندر. اي سياسي در بلژيك، فرانسه و هلند ، ناحيه 

  .است بوده
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اشعار و آرزوها را انگيزه و محرك اصلي و اساسـي  . جاي مي داد، تاريخ تمدن گردش مهمي را طي مي نمود

  .مي دانستند و لذا مفهوم را به وجود مي آوردند

را مربوط به كشمكش هاي بين روميان و آلمانها و تراديسـيون هـا   ممكن است اعظم از قرون وسطي 

در يك طرف دولت و در طرف ديگر كليسا؛ در يك جبهه فلسفه و حكمت الهي و در جبهه ديگر : آنها دانست

سلحشوري و شعر و شاعري؛ در يك طرف قانون و در طرف ديگر عيش و عشـرت قـرار داشـت؛ و تمـام بـي      

  .احب تفكر بودنظمي ها ناشي از بشر ص

وقايع تاريخي روم از نـوعي كـه روزهـاي عظمـت روم را نشـان دهـد نبـود، بلكـه مربـوط بـه زمـان            

بود، معذالك با تمام اين احوال چيزي در آنها بـود كـه يـك ملـت بـدان احتيـاج        9ژوستينينو  8كنستانتين

چـون بشـر وحشـي بـود     . ودداشت، و ظهور تمدن با وجود اين سوابق تاريخي قرون وسطايي مانعه الجمع نب

ترور به خدمت بشر درآمد تـا اينكـه از طريـق    . صرفاً ممكن مي شد از طريق اعمال خشونت او را اصالح كرد

بعد از توضيح دادن رقص مرگ دكتر هوزينگا موضوع جالب آفرين هنر قـرون  . انس و الفت اثرش خنثي شد

طرح مي سـازد و سـپس از محوطـه كليسـاها در     وسطي را كه عبارت باشد از رقص اسكلت ها تا بشر زنده م

  .پاريس بحث مي نمايد

همان طور كه از رقص مرگ انتظار مي رود، ظلم و ستم در اين رقص يكي از سرگرميهاي نشاط انگيز 

بعضي از قضات دادگاه هاي بخش را به جرم خيانت كراراً در مـأل عـام    1488در سال . قاطبه تماشاچيان بود

آنها تقاضا كردند كه كشـته شـوند ولـي بـدان تقاضـاها وقعـي       . مورد عبرت مردم قرار گيردشكنجه دادند تا 

دكتر هوزينگا مي نويسد مردم ممكن بود مجدداً به مناسبت زجرهايي كـه بـه آنهـا داده شـده     . گذاشته نشد

  .گفته شود 18باالخره احتمال دارد چيزي به منظور تجسم وضع قرن . ميهماني هايي برپا دارند

                                                           

8. Constantine ،مـيالدي، امپراتـور    337 ژوئن 26و مرگ در  272بزرگ متولد در سال  يكم يا كنستانتين كنستانتين

را  ،مسـيحيت يميالد 313در سـال   همچنـين طـي فرمـان مـيالن    . را شكست بدهد ها ويزيگوت هاي او توانست ژرمن. بود روم

را به منظور حفـظ   و كنگره نيقيه مذهبي كنگره آرل او مجامع. مذهب رسمي روم كرد و در كنار آن به مذاهب ديگر آزادي داد

كليساي مرقـد مقـدس، بـه     .داده شد غسل تعميد او در اواخر عمر بدست يك اسقف آريوسي. وحدت در مسيحيت تشكيل داد

  .بنا شد دستور كنستانتين در شهر اورشليم
9 .Justinian ، مـيالدي تـا    527، از سـال  )بيـزانس ( شـرقي روم  ميالدي، امپراتور 565ميالدي، مرگ در سال  483زادة

وسـتين  ژاو پـس از عمـويش   . است بزرگ شناخته شده وستينژ به قديس او در نزد كليساي ارتدكس خاوري .زمان مرگش بود

و اصالحات ديواني و ارتشي  نيانوس نوشتن قانون شهروندي روم وستيژاز كارهاي . بود دومين فرمانروا از دودمان يوستيني يكم

را نيز در  و به ويژه شهر رم طلبي بود و كوشيد تا مرزهاي پيشين امپراتوري روم را بازگرداند و اين روم غربي او امپراتور جاه. بود

تـرينش   جا گـذارد كـه برجسـته    هاي چندي از خود به او سازه .فرمانروايي او به شكوفايي فرهنگ بيزانسي انجاميد. گرفت بر مي

نيـانوس كوشـش بسـياري بـراي گسـترش       وستيژ. باشد ها مركز كليساي ارتدكس خاوري بود، مي سده كه تا كليساي اياصوفيه

  .نمود مسيحيت
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ظرافـت نقاشـي در   . دكتر هوزينيگا فصول جالبي در خصوص هنـر سـالهاي آخـر قـرون وسـطي دارد     

كارهاي معماري با امور مجسمه سازي يكسان نبود، و اين ظرافت به مناسبت عشق به عـالي بـودن و عالقـه    

تا با مهارت را استخدام نمود  10سلوترفي المثل وقتي كه . فئودالها بدان جهت از حد طبيعي خارج گشته بود

را روي بازوهاي صليب  فالندرزو  بورگانديخاص خود مجسمه اي بسازد، در مجسمه اي كه ساخت بازوهاي 

11جرمياچيزي كه بيشتر موجب تعجب مي شد آن بود كه مجسمه . قرار داد
متشكل از دسته جات مختلـف   

  .داراي دو منظره روي خود بود

رسم كرده كه مورد حمايت يك نفر فلسطيني است، و  نويسنده تصوير احساسي از يك هنرمند بزرگ

سپس اين تصوير را با اين تذكر كه شايد خود سلوتر دو منظره جرميا را چيز خوبي خلق كرده است در هـم  

يك نفر ايتاليايي داستان هـاي   13در قرن : خانم پاور يك حقيقت مشابهي را متذكر مي گردد كه. مي كوبد

  .را از آن حذف كرد 14گيينه ورو  13النسالتر نمود و تمام سوابق عشقي را منتش12 آرتورمربوط به 

. ژاپني در قرن شانزدهم در مسكو به شهادت رسيد 15مثالً يك جزويت. تاريخ پر چيزهاي عجيب است

به رشته  حقايقي كه متعجب ساختآرزو دارم كه بعضي از مورخين دانشمند و متبحر كتابي تحت عنوان 

چنين كتابي دو منظره جرميا و داستان هاي آن شخص ايتاليايي مسلماً جاي خود را پيدا  در. تحرير درآورند

 .خواهند نمود

                                                           

10. Claus Sluter ،) مجسمه سازي اصالتاً هلندي بود) ديژان 1406يا  1405هارلم، وفات در  1340متولد.  
11. Jeremiahارمياي نبي ،.  
12. King Arthur ،بر  )تا قرن شانزدهم قرن ششم( گستر كه در دوره نامعلومي از قرون وسطياي و عدالت  پادشاه افسانه

و بعـد از آن بـه   . دفـاع كـرد   قرن ششم در برابر حمله ساكسـونها  به روايتي او كسي بود كه از بريتانيا. كرد حكومت مي بريتانيا

 هـايي را كـه بعـدها بـه نـام دالوران ميزگـرد       آرتور بعد از بر تخت نشستن شواليه. كرد عنوان اولين پادشاه بريتانيا تاجگذاري

محبوبيـت او در ميـان   . معروف شدند به گرد خود جمع كرد و به كمك آنها سعي در برقراري آرامش و امنيت در كشـور نمـود  

هـا،   اسـت كـه در ميـان عـوام از رشـادت      هـاي فلكلـوري   باشد و ميـراث آن داسـتان   مردم عامي به خاطر اين سعي و تالش مي

چنان بـا هـم آميختـه كـه تشـخيص آنهـا از        و افسانه طوري كه تاريخ، اسطوره. ها، حسن رفتار او به يادگار مانده است دالوري

  .پذير است يكديگر به سختي امكان

13. Sir Lancelot  ،او  بـه عنـوان يكـي از بزرگتـرين و قابـل      . يكي از شواليه هاي ميزگرد در افسانه شاه آرتور مي باشد

وي شايد بيشتر به خـاطر روابـط عاشـقانه بـا     . اليه هاي آرتور نقش زيادي را در پيروزي هاي آرتور ايفا مي كنداعتمادترين شو

  .و نقشي كه در پيدا كردن جام مقدس داشته معروف باشد گيينه ورهمسر آرتور، 

14.  Guinevereملكه افسانه اي شاه آرتور بود ،.  
15. Jesuitتأسـيس   ايگنـاتيوس لوبـواليي  به رهبري  1540جمعيت وابسته به كليساي كاتوليك رم كه به سال  .، يسوعي

در اصل يك بنياد اصالح دين بشمار مي رفت و در اين راه به صورت يك ركن مبارز درآمد و امروزه بيشتر بـه گسـترش   . يافت

  .دين مسيح از راه وسايل ارتباط جمعي نظر دارد
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  فصل هشتم

  سرنوشت توماس پين

در دو انقالب مردي ممتاز و برجسته به شمار مي رود، و تقريباً براي برپا داشتن  1توماس پينهرچند 

بـه نظـر اجـداد مـا او     . سومين انقالب مردد بود، ولي رشدش در اين روزها كمي مبهم و تاريك مانده اسـت 

  .خرابكار عليه پادشاه و خداوند لقب گرفته بودشيطان زمين محسوب شده، و يك ياغي بيدين و 

و  3، روبسـپير 2پيـت او دشمني هاي بسيار تلخ سه نفر كه معموالً بـا هـم متحـد نبودنـد موسـوم بـه       

دو نفر اول از اين سه نفر درصدد كشتن پين بودند، در حالي كه سومي از روي . تحمل مي كرد را 4واشنگتن

پيت و واشنگتن از . ي شده نسبت به نجاتش از مرگ خودداري مي نموددقت و با پرهيز از ضابطه هاي طراح

پين نفرت داشتند زيرا او دموكرات بود؛ روبسپير هم از او خوشش نمي آمد زيرا او مخـالف حكومـت تـرور و    

. سرنوشتش اين بود كه پيوسته مورد احترام مخالفين حكومت و مورد بغـض دولتهـا باشـد   . اعدام پادشاه بود

واشنگتن با انگلستان در جنگ بود، پين را مورد سـتايش و تمجيـد قـرار دارد؛ فرانسـويان احتـرام       وقتي كه

به قدرت رسيد؛ حتي در انگلستان مورد ستايش بود، معروفترين اعضاي  5ژاكوبزيادي به او داشتند تا اينكه 

او مثـل  . غول نگه مي داشـت حزب آزادي خواه انگليس نسبت به او دوستي نمود و او را با تهيه بيانيه ها مش

ديگران اشتباهاتي داشت؛ ولي به علت پرهيزكاريش تنفر بدخواهانش را جلب و به طور موفقيت آميزي مورد 

اهميت پين در تاريخ برپايه حقيقي قرار دارد كه او دموكراسي را از روي آزادمنشي تلقين مي . افترا واقع شد

  .كرد

                                                           

1. Thomas Paine. 
2. William Pitt, 1st Earl of Chatham ، )1708- 1778 ( عضو حزب ويگ كه شهرتش را به خاطر رهبري جنگ

 68تـا  1766انگليس در بين سـالهاي  او رهبر . هفت ساله موسوم به جنگ فرانسه و سرخپوستان در امريكاي شمالي كسب كرد

  .شود دادهتميز  ويليام پيت جوانتراز پسرش،  تااو اغلب به عنوان ويليام پيت، سالمند شناخته شده  .بود
3. Maximilien Robespierre ،) 1794-1758 ( وي يكــي از . بــود يكــي از معروفتــرين رهبــران انقــالب فرانســه

انـداختن   پس از انقالب و بـه راه  انقالب فرانسه بود و نقش به سزايي را در دوره وحشت تأثيرگذارترين اعضاي كميته نجات ملي

  .به پايان رسيد دوره وحشت و سركوب، با دستگيري و اعدام خود وي با گيوتين. آن بازي كرد
4. Washington  George، )1799-1732(  بود كه اين سمت  مريكااجمهور  و نخستين رئيس مريكاااز رهبران انقالب

خصـوص در   نقـش او بـه  . اسـت  هاي تاريخ اياالت متحـده  ترين چهره او از مهم .در دست داشت 1797تا سال  1789را از سال 

 .ها زير پرچم حكومت فدرال اياالت متحده قابل توجه اسـت  مريكايي و سپس متحد كردن آناكسب استقالل براي مستعمرات 

موفـق بـه شكسـت نيروهـاي      ارتش بزرگي ساخت كه نهايتـاً  و اسپانيا هاي فرانسه مك دولتاز گروهي از مردم مسلح به ك وي

  .دشدن) 1775-1783( مريكاادر جنگ انقالب  بريتانيايي
5. Jacob. 
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و اشراف بين انگليسي ها و وزارايي كه وابسته به كليسا نبودند  در قرن هجدهم دموكرات ها در فرانسه

. و تمام آنها فكر سياسي خود را به نوعي مي آراستند كه منشأ اين آرايش تعليم و تربيت بود. يافت مي شدند

از آنجايي كه عقيده پين فاقد پيرايه بود او را از نظر نويسندگي رافضي منش خواندنـد؛ زيـرا نوشـته هـايش     

بـه همـين جهـت    . اده، مستقيم و نافذ بود و به همين علت او را از جهت عقالني و هوشياري مي سـتودند س

خطرناك شناخته شده، به خصوص هنگامي كه عدم ارشاد مذهبي را به ساير جرايمش اضافه نمود، و لـذا از  

ل عمـرش آن  در سـي و شـش سـال او   . مخالفتش زمينه اي بدست آورده تـا عليـه او تبليغـات سـوء كننـد     

  .استعدادي كه در فعاليتش بعد از آن از خود نشان داد ارائه نكرده بود

در خانواده اي كه از اعضاي انجمـن دوسـتان بودنـد بـه دنيـا آمـد، در        6در ترت فورد 1737در سال 

مدرسه محلي همانجا تا سن سيزده سالگي به تحصيل پرداخت، و سـپس بـه شـغل تهيـه ريسـمان كشـتي       

سـالگي   17از آنجايي كه زندگي آرام و بدون ماجرا موافق ذوق و سـليقه اش نبـود، در سـن    . مشغول گشت

كوشش كرد تا در يكي از كشتي هاي مسلحي كه از طرف دولت مأمور دستگيري كشتي هاي دشمن بودنـد  

خوفناكموسوم به 
7

  .لقب داشت مرگاستخدام شد، و كاپيتان اين كشتي به نام   

كار منصرف كردند و احتماالً او را از مرگ حتمي نجات دادنـد، زيـرا در يكـي از    والدينش او را از اين 

كمي بعد، يعنـي  . نفر بود به هالكت رسيدند 200نفر از كاركنان اين كشتي كه جمع كل آنها  175عمليات 

. در موقع ظهور جنگ هفت ساله، او موفق شد كه در كشتي ديگري به همين خصوصيت به كار پذيرفته شود

در لندن به استخدام يك مؤسسه  1758در سال . ليكن هيچ اطالعي از ماجراهاي دريايي او در دست نيستو

  .ريسمان بافي كشتي در آمد، و دو سال بعد ازدواج كرد، وليكن همسرش بعد از چند ماه درگذشت

ه گفته بـود  به استخدام اداره ماليات بر مشروبات در آمد ولي دو سال بعد به علت اينك 1763در سال 

در حـالي كـه در   . مشغول خدمت بوده در حالي كه در منزل مشغول مطالعه بوده است از خدمت اخراج شد

يـك چنـين   . فقر وفاقه عظيمي به سر مي برد با حقوق هفته اي ده شيلينگ مديريت مدرسه اي را پذيرفت

بـه علـل    1774بـد، در سـال   موقعيتي موجب شد از اينكه مجدداً به خدمت مالياتي گماشته شـود نجـات يا  

در اين سال مجدداً بيكـار شـد و   . نامعلومي از همسري كه از طبقه انجمن دوستان انتخاب كرده بود جدا شد

. ظاهراً اين بيكاري به اين جهت بود كه او كارمندان مالياتي را براي افزايش حقوق به دور هم گرد آورده بـود 

ض هاي خود را ادا كند و مبلـغ كمـي هـم بـراي تهيـه مايحتـاج       او با فروش تمام داراييش فقط توانست قر

  .همسرش به وي اختصاص دهد، و مجدداً به تهيدستي گرفتار شد

                                                           

6. Thertford. 
7. The Terrible. 
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بنجامين در لندن زماني كه كوشش مي كرد عرض حال كارمندان مالياتي را به مجلس تقديم كند، با 

عازم امريكا گرديد  1774ر اكتبر سال نتيجه آن شد كه د. كه او را به خوبي مي شناخت آشنا شد 8فرانكلين

  .در حالي كه توصيه نامه اي از فرانكلين به همراه داشت كه او را مردي اليق و شايسته معرفي نموده بود

به مجرد ورود به فيالدلفيا مهارت خود را در نويسندگي نشان داده، و تقريباً بـه فوريـت بـه مـديريت     

منتشر شد، و مقاله تندي عليـه بردگـي و تجـارت بـرده      1775اولين نشريه اش در سال . مجله اي نائل شد

به نظر . ي دانستندنوشت، تندي آن به حدي بود كه بعضي از دوستان امريكاييش او را دشمن سرسخت بردگ

بردگـي هنـوز در    1775در سـال  . به بيانيه استقالل مـديون نفـوذ او باشـد    9 جفرسنمي رسد عالقه مندي 

با قانوني كه پين پيش نويس آن را تهيه كرده بود خريـد و فـروش    1780پنسيلوانيا رواج داشت؛ و در سال 

ود كه از آزادي كامل اياالت متحده دفـاع مـي   پين يكي از اولين اشخاصي ب. برده در اين ايالت ممنوع گشت

  .كرد

هنگامي كه بيانيه استقالل به امضاي اشخاص زير مي رسيد و ايشان هنوز اميدوار بـه   1775در اكتبر 

حفظ روابط با انگلستان بودند پين با نوشته جاتش نشان مي داد كه روابط بايستي به كلي قطع شود، بردگي 

  .ل بدست آيدمتوقف گردد و استقالل كام

به خاطر آزادي، آزادي از حكومت استبدادي، اشرافي، بردگي و آزادي از هر نـوع ظلـم و سـتم، پـين     

در مشكل ترين سالهاي جنگ استقالل او شب و روزش را صرف تهيه بيانيه ها . فعاليت بسيار در امريكا نمود

ايـن  . عـوت بـه همكـاري مـي كـرد     و انتشار آنها مي نمود، و تحت عنوان حس عمومي و مشترك مردم را د

. اقدامات موفقيت هاي شايان توجهي دربرداشت، و موجب شد كه جنگ به نفع استقالل طلبان خاتمـه يابـد  

در ويرجينيا را آتش زدنـد، واشـنگتن    12و نرفوك 11در ايالت مين 10بعد از آنكه انكليسي ها شهرهاي فالموث

  .كه معاني زير را دربرداشت) 1776ژانويه  31(به يكي از دوستانش مطالبي نوشت 

                                                           

8. Benjamin Franklinدر  ميالدي 1706 ژانويه 17آمريكايي، در  و مخترع دان مدار، طبيعي و ناشر، سياست ، نويسنده

  .دوكانوني بود و عينك گير و مخترع برق آمريكا گذاران اياالت متحده او يكي از بنيان. چشم به جهان گشود بوستون
9. Thomas Jefferson  ،)13 براي ترويج ( مريكاايكي از متفكرين اصلي و بنيانگذاران ) 1826ژوئيه  14 -1743آوريل

و سـومين ريـيس جمهـور     مريكاااعالميه استقالل اياالت متحده  اصلي نويسنده ،)مريكاادر  خواهيهاي جمهوري  آل دادن ايده

 )1793–1789( مريكاادر زمان جنگ و اولين دبير دولت ) 1781–1779( ايالت ويرجينيا وي همچنين فرماندار .است مريكاا

و نويسـنده قـانون    وي حامي جدايي دين از سياسـت  .بود )1801–1797( مريكااو دومين معاون رئيس جمهور اياالت متحده 

  .بود آزادي ايادين ويرجينيا
10. Falmouth. 
11. Maine. 
12. Nerfalk. 
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عمل، عملي عادي بود، و در حال حاضر صرفاً يك عالقه مندي تـاريخي نسـبت بـه آن احسـاس مـي      

بعد از آنكه اشاره مي كند كه جنـگ  . شود، ولي عباراتي در آن نوشته به چشم مي خورد كه هنوز گويا است

هيچ بشري نيست كه بـه  : محسوب مي شده مي گويد صرفاً جنگ با پادشاه نبوده؛ بلكه مبارزه با پارلمان نيز

در آن ايام . اندازه عموم مردم نسبت به امتيازات حسادت ورزد، زيرا عموم مردم فروشنده آن امتيازات هستند

  .ابراز چنين نظراتي غيرممكن مي نمود

بحث شديدي به طرفداري جمهوريت مي شد، و اين تئوري كه حكومت سلطنتي مانع جنـگ داخلـي   

او بعد از ذكر خالصـه اي از تـاريخ انگلسـتان مـي گويـد حكومـت سـلطنتي و        . است مظفرانه رد مي گرديد

آن يك نوع حكومتي است كه خداوند گواه و شاهد . موفقيت آن دنيا را به خون و خاكستر تبديل كرده است

ي جنگ تبـديل بـه   در لحظه اي كه خوشبختي ها 1776در دسامبر سال . آنست و خون بايد آن را نگهدارد

  .منتشر نمود بحرانبدبختي گشته بود پين جزوه اي تحت عنوان 

. اين مقاله براي دسته جات مختلف قرائت شد، و واشنگتن از اهميت احساس زنده پين ستايش نمـود 

م هيچ نويسنده ديگري تا اين اندازه در امريكا ورد زبانها قرار نگرفته، و او با قلمـش خـدمات ارزنـده اي انجـا    

  .داده است، وليكن از دريافت پولي براي آنچه كه نوشته است امتناع مي نمود

در پايان جنگ استقالل مورد احترام تمام امريكاييان قرار گرفت، وليكن در فقر وفاقه بسـر مـي بـرد،    

گرچه يكي از مجالس مقننه ايالتي مبلغي پول به وي اهدا كرد و مجلس ايالتي ديگـري خانـه اي بـراي وي    

بايستي شخصـيتي محتـرم و انقالبـي    . ريده و به او تسليم نمود تا اينكه بقيه زندگيش را به راحتي بگذراندخ

  .براي او قائل شد كه بعد از فعاليت هاي فراوان موفق گشته است

پل هاي . او توجهش را از سياست به مهندسي معطوف داشت، و امكانات پل هاي آهني را تشريح نمود

دوك پرتلنـد و اعضـاي حـزب آزاديخـواه انگلـيس بـا روش        13بركانگليس كشانيد، جايي كه آهني او را به 

به نمايش گذاشـت، و   14مدل هاي زيادي  از پل هاي آهني خود در پدينگ تن. دوستانه از او پذيرايي كردند

                                                           

13. Edmund Burke ،) شـاير، انگلـيس   مادر باكينگهـ  1797 ژوئيـه  9درگذشته  - در دوبلين 1729 ژانويه 12زاده( 

تـا   1765از  و نماينـده پارلمـان بريتانيـا    برك عضو حزب ويـگ . بود و سخنور ايرلندي پرداز فلسفه سياسي مدار، نظريه سياست

او بـا نـام    1790كـه در كتـاب سـال     انتقادهاي او به عقالنيت سياسي و مخالفتش با راديكاليسم انقالب فرانسه .پايان عمر بود

 در سراسر قرن بيستم برك از انقالبارزش انتقادهاي . است بازتاب يافته است، بسيار شناخته شده تأمالتي درباره انقالب فرانسه

هـاي   دهند، اما در عـين حـال بـه توسـعه نظـام      هاي انقالبي گرچه جهاني بهتر را پيشنهاد مي از نظر او نگرش. پايدار بوده است

  .شود مدرن ياد مي كاري گذار محافظه به عنوان پايه از برك معموالً .شوند جو منجر مي گرا و سلطه انديشه خشونت

14. Paddington. 
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را از طرف مهندسين برجسته مورد تشويق و ستايش قرار گرفت، و به نظر مي رسـد احتمـاالً بقيـه عمـرش     

  .صرف اختراعات نمود

پـين بـه منظـور     1788در سـال  . به هر تقدير فرانسه مانند انگلستان عالقه مند به پل هاي فلزي بود

هنگـامي كـه   . مذاكره با آنان به پاريس سفر كرد و نقشه ها و طرح حاي خود را تقديم آكـادمي علـوم نمـود   

تن تقديم كند، و آن را به پين سـپرد تـا از راه   تصميم گرفت زندان را به واشنگ 15باستيل سقوط كرد الفايت

او نامـه اي بلنـد و   . هرچند پين در اروپا سرگرم امور مربوط به پل هايش بـود . اقيانوس اطلس به امريكا ببرد

باال به واشنگتن نوشت و به او اطالع داد و از او خواست كه يك نفر را بجـاي او تعيـين كنـد تـا ايـن اولـين       

به غنايم استبداد را به امريكا حمل كند، بـه ايـن ترتيـب اولـين ميـوه رسـيده اصـول         غنيمت جنگي مربوط

او به گفتار خود ادامه داده، مي گويد من كمترين ترديدي نسبت به موفقيت . امريكايي در اروپا به ثمر رسيد

نقالب به طور تسـاوي  براي مدتي پل ها و ا. انقالب فرانسه ندارم، و لذا پلي به بلندي يكصد و ده پا ساخته ام

  .عالقه مندي او را جلب كرده بودند، وليكن به تدريج انقالب فاتح گرديد

به اميد برپا داشتن لحظه اي حساس و تأثيرپذير در انگليس، او اعالميه حقوق بشر را نوشت و شهرتي 

ه و مجنون صفتانه اين عمل كه عملي خرابكاران. از اين جهت به عنوان يك نفر دموكرات از خود باقي گذاشت

تلقي مي شد، خوانندگان جديد را از جهت حس عمومي و خيرخواهانه اي كه در آن وجود داشت به تعجـب  

زيرا در ابتدا جوابي براي برك محسوب شده، و به طور قابل مالحظه اي حوادث فرانسه را در نظر . وا مي دارد

؛ 1971شر شد، و قسـمت ديگـرش در فوريـه    به چاپ رسيده و منت 1971اولين قسمتش در سال . مي گيرد

سرو صـدايي در خصـوص حقـوق طبيعـي     . بنابراين هيچ احتياجي به عذرخواهي از انقالب احساس نمي شد

برك معتقد بود . جسته گريخته بلند شده بود، ولي مقدار زيادي از آن مربوط به حكومت بريتانياي كبير بود

ستعمرات مقيد نموده كه اختياراتي به سالطين دست نشانده اش انگلستان را طبق قانون م 1861كه انقالب 

بدهد پين مدعي بود كه غيرممكن است نسل هاي آينده را مقيد سازيم، و لذا قانون اساسي بايد قـادر باشـد   

  .كه گاهگاهي تجديد نظرهايي بكند

سوم، عالقـه  . رتدوم، قد. اول موهوم پرستي. او مي گويد دولتها ممكن است تحت نفوذ سه امر باشند

اولي دولتي است كه بدست كشيشان اداره مي شود، بر دومي حكمرانان . عمومي جامعه و حقوق عمومي بشر

 سنت پيتراولي و دومي با هم تركيب شده يعني كليد . مطلق مسلطند، و سومي دنباله دو دليل و علت است

. ه و فريب خورده خرافات را مي پرستندو كليد خزانه داري كل متكي به يكديگر شده اند و جمعيت سرگشت

                                                           

مـدار و ژنـرال    ، سياسـت )Gilbert du Motier, marquis_de Lafayette )1757-1834 الفايـت  ژوزف ماري. 15

  .شركت كرد و آمريكا فرانسوي بود كه فعاالنه در هر دو انقالب فرانسه



 چرا مسيحي نيستم    102

 1971تـا پايـان سـال     1871حجم كار در ابتدا در فرانسه از سال . گرچه يك چنين مالحظه كلي نادر است

در فرانسه جاري بود مؤيد ايـن   1971مشخص شد و ثانياً، مقايسه قانون اساسي انگليس با آنچه كه در سال 

پـين  . فرانسه هنوز به طور سلطنتي اداره مـي شـد   1971ر سال موضوع گشت بايستي به خاطر داشت كه د

  .جمهوريخواه بود و اين موضوع را مشخص نمي نمود، ولي در بيان حقوق بشر روي اين مطلب تكيه نمي كرد

او عليـه وضـع   . توسل و تقاضاي پين به جز در موارد معدودي رعايت احساس عمومي و مشترك بـود 

بعداً اين بحث را نمود، و به مديران خزانه داري اشاره كرده  16كلتفطور كه  مالي پيت بحث مي نمود، همان

توضيح داد تركيب يك بودجه مفروق كوچك با قرضه هاي وسيع درست در حكم مردي اسـت كـه بـا پـاي     

چوبين قصد گرفتن خرگوشي را داشته باشد، هرچه بر طول مدت دويدن اين دو اضافه گردد فاصله بـين آن  

اشاره كرده كه درست عبـارتي از نـوع عبـارت     17پوتراو راجع به اسكناس هاي زمان . ايش مي يابددو نيز افز

محسوب مي شود در حقيقت نوشته هاي او در مورد بودجه و پول موجب شد كه مجدداً دشمني هـاي   كيت

مـي   اعتراضات او نسبت به اصل وراثت كه موجب ترس و وحشت برك و پيت. كيت مورد ستايش قرار گيرد

شد، اكنون زمينه بسيار خوبي بدست سياسيون مي دهد، و حتي شامل موسوليني و هيتلر نيـز مـي گـردد،    

  .روشش هرگز تجاوز كارانه وقيح مĤبانه نبود و بلكه برعكس ساده و نيرومند، و حق آفرين بوده است

ر او با وحشـت و  معذالك پيت تصميم گرفت سلطنتش را با اعدام پين و از بين بردن بيانيه حقوق بش

پيت پيوسته عادت داشته كه بگويد پـين   18هسترستن هوپطبق اظهار برادرزاده اش خانم . ترور افتتاح كند

كامالً راست مي گويد، ولي او اضافه مي كرد، من چه بايد بكنم؟ چنانچه افكار و عقايد پـين را تشـويق كـنم    

بارز طلبي سخناني جوابي به ايـن تعقيـب و پيگـرد    پين با خونسردي و م. بايد يك انقالب خونين برپا سازيم

ولي، سپتامبر قتل عام كننده فرا مي رسد و انگليسي هاي افراط كار با افـزايش سـبعيت عكـس العمـل     . داد

شاعر كه عقل دنيايي اش بيش از پين بود به وي گفت چنانچـه در انگلـيس    19بليك. خود را نشان مي دادند

او به فرانسه گريخت، و از دست افسراني كه آمده بودند او را بازداشت كننـد  . دبماند به دار آويخته خواهد ش

نجات يافت، و براي رفتن به فرانسه از مسئولين مرزي اجازه گرفت زيرا تصادفاً نامه اي دوستانه از واشـنگتن  

بـه عمـل   برايش ارسال گشته بود كه همان نامه موجب خروجش گرديد و با ارائـه آن كسـي از او ممـانعتي    

                                                           

16. Colltef. 
17. Potter. 

18. Lady Hester Stanhope  منطقـه كوهسـتاني در غـرب سـوريه     ، يك مسافر عجيب و غريب كه حاكم غير رسـمي

  .گرديد) لبنان امروزي(
19. Bleek. 



نيپ ساموت تشونرس  103  

به دنيـاي ديگـر    21و كالير 20گرچه هنوز انگليس و فرانسه به جنگ با يكديگر برنخاسته بودند، و دوور. نياورد

  .تعلق داشتند

پين كه افتخاراً مليت فرانسه به وي داده شده بود، از طرف سه هيأت مؤسسـان مختلـف بـه مجلـس     

همان طور كـه كشـتي كوچـك پسـتي در كنـار       .يكي از آنها بودكاليس كنوانسيون فراخوانده شده بود، كه 

همچنان كه نماينده كـاليس قـدم مـي زد سـربازان     . ساحل حركت مي كرد فرياد شادي از همه جا بلند بود

چركين و خاك آلود فرانسه راهي برايش باز مي كردند، افسران او را در بغل مي گرفتند، در حالي كه رسـوم  

اي زيباي فرانسوي و شهرداران اجرا مي گرديد نشان ملي فرانسه به ملي و هميشگي فرانسه با حضور خانم ه

  .وي اهدا شد

او اميـدوار  . در رسيدن به پاريس رفتارش بيشتر متكي به روحيه و روان عمومي بود تا محافظه كـاري 

ه بود بود به جاي قتل عام و كشتارهاي دسته جمعي انقالبي نو و جديد همانند انقالبي كه در امريكا برپا گشت

طرح دوستي ريخت، و از اينكه نسبت به الفايت مخالفت كند خودداري  22به ثمر برساند و او با جيروندين ها

نقـش مهمـي در آزادي    23لويي شـانزدهم نمود، و به عنوان يك نفر امريكايي تشكراتش را به مناسبت اينكه 

جـاكوپن هـا    ظات مورد بغض و دشمنيبا اعدام پادشاه تا آخرين لح. امريكا داشته است به وي تقديم داشت

  .قرار گرفت

او ابتدا از كنوانسيون اخراج شد، و سپس به عنوان يك فـرد خـارجي محبـوس گرديـد؛ او در سراسـر      

زماني كه روبسپير در اوج قدرت بود در زندان بسر برد و همچنين اين دوران را چنـد مـاهي پـس از وي در    

به همـان   24موريسجه فرانسويان بود، و وزير امريكايي موسوم به اين مسئوليت فقط متو. زندان سپري نمود

بود و از انگليس به ضرر جانبداري مي نمود، و به عالوه  25او يك نفر فدراليست. اندازه مورد سرزنش واقع شد

                                                           

20. Douer. 
21. Calair. 

22. The Girondists  ،حزبي سياسي در مجلس قانون گذاري و كنوانسيون ملي فرانسه در دوران انقالب فرانسه بود.  
23. Louis XVI   )23  بـود كـه پـس از    ئي پانزدهم نوه لو وآخرين پادشاه استبداد فرانسه  )1793ژانويه  21 -1754اوت

به همـراه خـانواده    اوپس از انقالب، . بر فرانسه حكومت كرد 1792 اوت 10تا  1774 مه 10وي از  .جد خود به سلطنت رسيد

، در مكـاني  1793ژانويـه   21در  .او به پاريس برگردانده شد و متهم بـه خيانـت گشـت    ولي اش سعي در فرار از فرانسه داشت

  . زده شد در پاريس، گردن پادشاه با گيوتين )پالس دوال رولوسيون( به ميدان انقالبموسوم 
24. Moris. 

25. Federalist ، فدراليسم(Federalism)  مركـزي،   در كنار يك حكومـت . 1 :اي كه به موجب آن ويژه سياسي نظام

هـاي محلـي    ميان حكومت مركزي و حكومـت چند حكومت خودمختار و محلي ديگر هم وجود دارد كه اقتدار و وظايف دولت، 

هاي محلي هر كدام بنا به موقعيت، از حاكميت يـا قسـمتي از حاكميـت خـود بـه نفـع ديگـري كـه          دولت. 2 .شود تقسيم مي

هـاي   البتـه روش . گيـرد  كند و در عوض مورد حمايت آن دولت قرار مي قدرتمندتر است و يا به نفع دولت مركزي، صرفنظر مي

 �هـاي محلـي   هـا و حـوزه   بـه بخـش  . 3 .گـردد  هاي محلي مقرر مي ل اختالف ميان حكومت مركزي و حكومتح خاصي براي
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او مصر بود كه پين امريكايي نيسـت و لـذا   . يك لجاجت شخصي قديمي بر سر جنگ استقالل با پين داشت

با انگليس بود  26پيمان جي هواشنگتن كه مصرانه مشغول مذاكره دربار. آنها نمي تواند انجام دهد كاري براي

ناراحت نمي شد كه پين چنين موقعيتي داشته باشد تا نتواند درست فرانسه را روشن سازد، البته اين عكس 

ه زودي مريض شده و دارفاني پين تصادفاً از كشته شدن با گيوتين نجات پيدا كرد، ولي ب. العمل به پين بود

  .را بدرود گفت

 18باالخره موريس كه با قانون مون روئه جانشين گرديد فوراً وسايل آزادي او را فراهم نمود و مـدت  

پين ملتفـت نشـد كـه مـوريس تـا چـه انـدازه        . ماه او را در منزل خود جاي داد و از او كامالً پرستاري نمود

ولي هرگز از واشنگتن گذشت ننمود، و بعد از مرگش شـنيد كـه قصـد     موجبات بدبختيش را فراهم ساخت،

دارند مجسمه اش را بسازند و لذا اشعاري مخالفت آميز تهيه كرد و براي مجسمه سازي كه مشغول سـاختن  

اين اشعار منتشر نشد ولي نامه طويل تلخي خطاب به واشنگتن نوشته شد كه . مجسمه واشنگتن بود فرستاد

به چاپ رسيد؛ و مفادش اين بود كه آيا واشنگتن مردي نيك سـيرت بـوده همچنـين داراي     1796در سال 

اين نوع نامه ها از نظر كساني كه واشنگتن را از راه داستان هاي او شناخته . صفات حميده بوده است يا خير

  .اند تا اندازه اي عجيب و غريب مي باشد

درگرفت، در حـالي كـه    27آدامزو  جفرسنيت بين سالي بود كه اولي رقابت بر سر جمهور 1796سال 

تمام نيروي واشنگتن به حمايت از شخص اخيرالذكر مصرف مي شد، عليـرغم عقيـده واشـنگتن نسـبت بـه      

حكومت سلطنتي و اشرافي، در مبارزه بيشتر جانب انگليس را عليه فرانسه مـي گرفـت، و بـا تمـام قـوا مـي       

. راسي كه موجب ارتقاء و ترفيع خود او شده بود جلوگيري كنـد كوشيد كه از اشاعه اصول جمهوريت و دموك

واشـنگتن بـدون    هاين زمينه هاي عمومي، توأم با گله شخصي بسيار جدي پين نشان داد كه نظر پين دربار

براي واشنگتن مشكل تر بود كه پين را غمگين و كسل در زندان رها سازد گرچه اين بشـر  . دليل نبوده است

  .و آدامز نگذرانيده بود جونزم آزادي را با او و جسور آخرين ايا

                                                                                                                                                                                     

. الـف  :در اين روش و جريان سياسي اغلـب دو فـاكتور مـورد نظـر اسـت     . 4 .گردد اي واگذار مي و وظايف ويژه حقوق كشور،�

بـين كشـورهاي    ايجاد و تقويـت فدراسـيوني  .ب اي تمركززدايي در كشور و به رسميت شناختن خودمختاري و قدرتهاي منطقه

  .مختلف داراي حاكميت ملي

26. Jay. 
27 .John Adams ،) اسـت   اياالت متحده آمريكا دومين رئيس جمهور) 1826 ژوئيه 4درگذشت  - 1735 اكتبر 30زاده

بـه عنـوان اولـين معـاون     او  1797تا  1789همچنين بين سالهاي  .بود رئيس جمهور آمريكا 1801تا  1797هاي  كه بين سال

كـه در   سـي  آمريكا در واشـنگتن دي  اولين رئيس جمهور آمريكا بود كه داخل كاخ سفيد وي .خدمت كرد جمهور آمريكا رئيس

  .تكميل شده بود ، به رياست پرداخت 1800سال 
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سـاعت   6نمود كه قسـمت اولـش را   » داليل هدور«با پيش بيني زنداني شدنش پين شروع به نوشتن 

اين كتاب معاصرينش را تكان داد، حتي بسياري از كساني كه موافق با سياست . قبل از زنداني شدنش نوشت

امروزه صرف نظر از راههاي معدودي كه داراي نتايج . امشان راست مي شدپين بودند از خواندن آن مو بر اند

در اولـين  . بدي مي باشند، نكاتي در اين كتاب وجود دارد كه بيشتر از كشيشان با آن موافقـت نداشـته انـد   

  :فصل اين كتاب او مي گويد

مـن بـه تسـاوي    . ممن يك خدا را مي پرستم، نه بيشتر؛ و در خارج از اين زندگي اميـد سـعادت دار  «

حقوق بشر معتقدم، و نيز معتقدم كه وظايف مـذهبي بايـد شـامل اعمـال عادالنـه، بـه تـرحم، و تـالش بـه          

  ».خوشبخت سازي بني نوع بشر باشد

از اولين شركتي كه در امور عمـومي نمـود اعتراضـش در سـال     . اينها كلمات بي مغز و سبكي نيستند

ياتش طنين انداز بود، او مصراً مخالف هر نوع ظلـم و سـتم بـوده،    عليه بردگي تا آخرين روزهاي عمل 1775

حكومت انگلـيس در آن زمـان حكـومتي    . خواه اين ستم از ناحيه حزب خودش سر مي زد يا حزب مخالفش

جابر بود و از پارلمان به عنوان وسيله اي كه سطح زندگي طبقات فقير را پايين بياورد استفاده مي نمود پين 

ات سياسي شد، و اين دفاع صرفاً به خاطر معالجه اين زشتي و پليـدي حكومـت انگلـيس بـود     مدافع اصالح

در فرانسه به خاطر مخالفت با خونريزي هـاي غيـر ضـروري بـه     . اجباراً براي تمام عمر از انگليس فراري شد

ي كه بـه كمـك   در امريكا به مناسبت مخالفت با سيستم بردگي در حال. زندان افتاد ولي از مرگ نجات يافت

  .دولت نياز داشت، حكومت او را رها نموده و تنها گذاشت

اگر آن طور كه پين پنداشته و آن طور كه بسياري از مردم عقيده دارند، يك مذهبي واقعـي از انجـام   

اعمال عادالنه، عشق به ترحم، و تالش در راه خوشبختي بني نـوع برخـوردار باشـد؛ هيچكـدام از مخـالفين      

  .ا وي مخالفتي نخواهد داشتمذهبي او ب

. شامل انتقادات اخالقي از پيمان نامه هـاي قـديمي مـي باشـد    » دوران داليل«قسمت اعظم از كتاب 

امروزه تعداد بسيار معدودي قتل عام ها و خونريزي ها مردان، زنان و اطفالي را كه در كتـب مقـدس ضـبط    

ن پـين ايـن نـوع افكـار نشـانه بيـديني و       شده است نشانه صالحيت و شايسـتگي مـي دادنـد، ولـي در زمـا     

  .خدانشناسي بود، بسياري از علماي خداشناس ديني جوابهايي براي او تهيه كرده و برايش ارسال داشتند

كه به نـام اسـفار    29موسيبود كه اعتراف نمود قسمتي از خمسه  28لنددافآزاديخواه ترين آنها اسقف 

 داودپنجگانه او ناميده شده به وسيله خودش به رشته تحرير درنيامده؛ و بعضي از سرودها يا زبورها به وسيله 

                                                           

28. Llandaff كه جمعيت زيادي آنجا محل استقرار كليساي اسقف لندداف است . ، منطقه اي است در شمال كارديف ولز

  .از مناطق جنوب ولز را تحت پوشش دارد
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شد و تمـام شـانس    30ژرژ سوماز نظر چنين امتيازاتي او متحمل خصومت هاي . سروده و تركيب نشده است

  .هاي خود را از دست داد

بـا جـرأت نسـبت بـه     » دوران داليـل «مـثالً  . پين عجيب مـي نمايـد   بعضي از جوابهاي كشيش ها به

اين كشيش اضافه نمـوده كـه حفاظـت    . دستورات حقيقي خداوند در زمينه قتل عام كفار ترديد نموده است

زنان صرفاً به خاطر انجام اعمال غيراخالقي نيست بلكه همان طور كه پين متذكر شده است از آنها نگهداري 

  .عنوان برده به خدمت مشغول باشند و اين امر مباينتي با اخالقيات نداردمي شود تا به 

ارشاد و هدايت امروز فراموش كرده است كه ارشاد و هدايت يكصد و چهـل سـال قبـل چگونـه بـوده      

هنوز اين فراموشي به شدت وجود دارد كه مرداني مانند پين كـه در مقابـل تعصـب موجـب سـادگي      . است

حتي اعضاي انجمن دوسـتان كـه پـدران    . عي از اين حيث نصيب دوران حاضر نموده اندعقيده شده اند مناف

  .پين از آن انجمن بودند حاضر نشدند جسد پين را در قبرستان مخصوص خود دفن كنند

براي مدتي طـوالني او مـريض   . اهميت كارهاي پين روشن تر شد» دوران داليل«بعد از انتشار كتاب 

بـا او   31نـاپلئون . ي يافت ميداني براي فعاليـت هـاي خـود در فرانسـه بدسـت نيـاورد      بود، و زماني كه بهبود

بدرفتاري نكرد، ولي طبيعتاً فايده اي براي او نداشت، مگر اينكه نهضت دموكراسي در انگليس طوري شد كه 

و آرزو او براي امريكا دلش تنگ شد، موفقيت ها و محبوبيت هاي سابق خود را در آن كشور به خـاطر آورد،  

ولي ترس از دستگيري به وسـيله انگلـيس و   . داشت كه طرفداران جفرسن را عليه فدراليست ها تقويت كند

 33او در بالتيمور 1892باالخره در اكتبر . در فرانسه نگهداشت 32اعدام شدن او را تا زمان تنظيم پيمان آمين

  .بود نوشت پياده شد و فوراً نامه اي به جفرسن كه در اين موقع رئيس جمهور

                                                                                                                                                                                     

29. Pentateuch. 

30. George III  ، متولـد   1738ژوئن  4شمالي در تاريخ  پادشاه  بريتانياي كبير و ايرلند فردريك وليام جرجبا نام اصلي

پادشاهي اين سرزمين را بـر عهـده    1801تا يكم ژانويه  1760اكتبر  25او از تاريخ . درگذشت 1820ژانويه  29شد و در تاريخ 

ي از مستعمرات خود را از دست داد، كه مهمتـرين آنهـا از دسـت دادن آمريكـاي     ردر زمان حكومت وي كشورش بسيا .داشت

به خاطر رفتار ساده، خودماني و مقتصـدانه بـه وي لقـب جـرج      .كشور اياالت متحده به وجود آمد آن شمالي بود كه بعد ها در

  .ا داده بودندكشاورز ر

.31 Napoleon I ، ) بود 1815تا  1804هاي  در سال فرانسه ، نخستين امپراتور)1822 مه 5 - 1769 اوت 15زاده.  
32. Amiens ،مـين  آ. دارد  جـاي  كيلـومتري شـمال پـاريس    120اين شهر در  . است در شمال فرانسه  بخشي نام شهر و

  .است پيكاردي ةمركز منطق
33. Baltimore. 
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من مدها، چرخها و چيزهاي . روز طول كشيد 60به اينجا رسيدم و اين سفر  34من روز شنبه از هاور«

درود . عزيمت مي كنم 35زياد ديگري دارم، و به مجرد اينكه آنها را از كشتي تحويل بگيرم به سوي جرج تون

  ».توماس پين. همشهري شما. فراوان به تو مي فرستم

ولـي در ايـن   . كه تمام دوستانش به جز فدراليست؛ مقـدم او را گرامـي مـي شـمارند     او ترديد نداشت

خصوص اشكالي كه وجود داشت اين بود كه جفرسن به سختي براي اشغال مقام رياسـت جمهـوري مبـارزه    

و مي كرد، و در اين مبارزه سالح مؤثري كه بيرحمانه عليه او به كار مي رفت اتهام عدم وفاداري و نادرستي ا

مخالفينش صميميت او را با پين بزرگ جلوه مي دادند، و از آنها به نام دو دوست بسيار صميمي ياد مي . بود

جفرسن از اين تعصب رقبايش رنج مي برد و روزي به يكي از آنها كه قصد انتشار يكي از نامـه هـاي   . كردند

عهد خواهم نمود جمجمه هاي احمق پر از من به زودي ت» !نه آقاي عزيزم، نه براي دنيا«: خود را تحت عنوان

. حفـظ كنيـد   36كارلوينبنابراين مرا از آتش و دود پر دردسر ... جنجال را وادار كنم كه حقايق را درك كنند

طولي نكشيد وقتي كه سرنوشت پيروان كارلوين معلوم شد و مورد تهديد قـرار گرفتنـد، جفرسـن و پيـروان     

خجالت عليه پين بجنگند با او با نزاكت رفتار شـد، و جـاي شـكايتي    سياسي اش مي بايستي با شرمندگي و 

  .باقي نمانده بود، ولي دوستي قديمي ساده بين آن دو از بين رفته بود

يكي از اولين دوستان امريكاييش كه اهل فيالدلفيـا   روشدكتر . در جاهاي ديگر پين نيز بدآورده بود

نوشته بود آن قدر تهـاجمي و  » دوران داليل«قاالتي كه در كتاب بود، ارتباطي با وي برقرار ننمود؛ و گفت م

همسايگانش بر سر او ريختند، و در درشكه سواري جايي بـه وي  . تجاوزي بود كه ميل ندارم با او روبرو شوم

. نمي دادند، سه شب قبل از مرگش از حق رأي دادن محروم شد، زيرا مدعي شدند كه او يك نفر بيگانه است

دروغ متهم به عدم رعايت مسايل اخالقي نمودند، و آخرين سالهاي عمـر خـود را در تنهـايي و فقـر      او را به

به هنگام مرگ دو نفر كشيش به اتاقش هجوم آورده تـا بـه نـام    . بدرود حيات گفت 1809در سال . گذرانيد

رك را كشف نمود كـه  معذالك ارشاد افسانه ب! تنهايم بگذاريد؛ صبح بخير: ارتداد خارجش كنند، وليكن گفت

  .عده بسياري بدان عقيده دارند

شهرت بعد از مرگش در انگليس بيش از امريكا بود، انتشار كارهايش البته مغاير قانون بـود، ولـي بـه    

. كرات نوشته جاتش چاپ و منتشر شد، و بسياري از اشخاص به اتهام ايـن جـرم بـه زنـدان انداختـه شـدند      

                                                           

34. Howre. 
35. George town. 
36. Caluin. 
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و همسرش بود او بـه سـه سـال     37 ريچارد كاراليلاين جهت تعقيب شد به  1719آخرين كسي كه در سال 

  .حبس و پرداخت هزار و پانصد پوند محكوم شد؛ و زنش به يك سال حبس و پانصد پوند جريمه

استخوان هاي پـين را بـه انگلسـتان آورد و او را يكـي از قهرمانـان مشـهور        كابتدر اين سال بود كه 

كابـت يـك جـاي دائمـي بـراي      . دست آوردن دموكراسي در انگلـيس خوانـد  انگليس در جهت مبارزه براي ب

به پاس  كابتمي نويسد مجسمه اي كه   38مانكور كانويبه طوري كه . سپردن استخوانهاي پين تعيين نمود

. اعضاي پارلمان و كارمندان شهرداري ها به هيجان آمده بودنـد . احترام پين تهيه ديده بود هرگز برپا نگشت

 1836در . به اتهام اعالم ورود استخوانهاي پين به نه هفته حبس محكـوم شـد   39مناديان شهر بولتنيكي از 

يك كارگر پيري از  1833تا سال . سپرده شد وستاستخوانهاي به اعتبار نفوذ كايت كابت به شخصي به نام 

 1854هـر تقـدير در سـال     به. آنها نگهداري مي كرد، و مسئولين امور آنها را به عنوان دارايي نمي شناختند

ولي بعداً از اينكـه  . يك نفر سمسار مدعي شد كه جمجمه و استخوان دست راست توماس پين را مالك است

  .پرسيدند چنين چيزي دارد طفره رفت

در اثناي انقالب امريكا او الهام بخش اعتماد و جذابيت بـود، و لـذا   . نفوذ پين در دنيا به دو برابر رسيد

محبوبيتش در فرانسه بسـيار  . براي موفقيت امريكاييان كشيد و تسهيالت فراواني فراهم آوردزحمات زيادي 

عالي بوده و زبانزد عموم مردم قرار گرفت، ليكن در انگليس مقاومت سرسختانه راديكالهاي عـوم را در دوران  

معاصرينش را بيش  عقيده اش نسبت به كتاب آسماني. حكومت استبدادي پيت و ليورپول مداوماً برانگيخت

از موحدين او تكان داد، و همان طور كه يك اسقف نسبت به آن كتاب عقيده دارد او هـم بـه همـان انـدازه     

معتقد بود، ولي پيروان واقعي اش كساني بودند كه در نهضتي كه او به وجود آورده بود با وي همكـاري مـي   

، يعني كساني كه به اعتبار قوانين مختلف تحمـل  كردند و آنها كساني بودند كه از طرف پيت بازداشت شدند

  .به تمام اين قهرمانان ستمديده پين نمونه اي از شجاعت و تفكر عقلي تزريق نموده بود. مجازات نمودند

همـان طـور كـه در    . وقتي كه مطلب عمومي را منتشر مي كرد، احتياط شخصي را كنار مي گذاشـت 

اطر فقدان خودپرستي و خويشتن دوستي مـورد عـذاب و عقوبـت    چنين مواردي دنيا عمل مي كند، او به خ

دنيايي قرار گرفت؛ تا به امروز آن شهرتي را كه بايت شخصيت سنتي و متمدنانـه اش بايسـتي كسـب كنـد     

  .عقل دنيايي الزم است تا ستايش و تمجيد جاي خالي خود را پر كند. كسب ننموده است

 

                                                           

37. Richard Carlyle. 
38 .Moncure Daniel Conway ،)1832-1907 (نويسنده، كشيش، توحيدگرا و مخالف برده داري بود.  

39. Bolton. 
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  فصل نهم

  مردم خوب

ليكن ممكن است خواننـده بخواهـد بدانـد كـه     . قصد دارم مقاله اي در ستايش از مردم خوب بنويسم

احتماالً بدست آوردن خصوصيات اصلي اين نوع مردمان ممكن است كمـي  . منظور من از مردم خوب كيست

پيرزنان بدون . قالب قرار مي گيرندمشكل باشد، لذا من شروع مي كنم به شمارش انواع بخصوصي كه در اين 

ترديد خوبند، بخصوص البته وقتي كه متمول باشند؛ روحانيان خوبند به اسـتثناي دسـته جـاتي كـه روانـه      

تأسـف مـي خـورم كـه     . افريقاي جنوبي شده و به همراه خود عصر سرودخواني داشته كه وانمود كرده باشد

  .بگويم امروزه دختران جوان خوبند

جوان بودم اغلب آنها كامالً خوب بودند؛ يعني آنها با عقايد مادرانشان هم آهنگ بوده، نه  وقتي كه من

تنها نسبت به عناوين، بلكه آنچه كه قابل مالحظه باشد و حتي نسبت به افراد حتي پسران جوان آنها توافـق  

مي ورزيدند زيـرا وظيفـه   در لحظات مناسب مي گفتند بلي مامان، خير مامان، آنها به پدرانشان عشق . دارند

دوستي و محبت داشتند، و همچنين مادرانشان را دوست مي داشتند زيرا مـادران آنهـا را از اعمـال نـارواي     

وقتي كه مرحله نامزدي جهت آنان از يك دولت فرا مي رسيد آنها . احتمالي بازداشته و محافظت مي نمودند

كردند وظيفه خود مي دانسـتند كـه شـوهران خـود را      به حد تعادل عاشق مي شدند؛ و وقتي كه ازدواج مي

دوست داشته باشند؛ ولي به ساير زنان مي فهماندند كه آن وظيفه اي كه انجام مي دادند وظيفـه اي بسـيار   

آنها به والدين شوهران خود به خوبي رفتار مي نمودند، و روشن مي ساختند كه اين رفتار . مشكل بوده است

ست؛ آنها از روي كينه راجع به ساير زنان صحبتي نمي كردند، ولي لب هاي خود را خوب جزو وظايف آنان ا

  .به وضعي غنچه مي نمودند كه گويا ميل دارند آنچه را كه مي گويند ديده شود

متأسفانه اين نـوع زن در حـال   . اين نوع زنان آن طور كه گفته شده زنان واقعي محسوب مي شده اند

بازماندگان آنها هنوز قدرتمند مي باشند؛ آنهـا بـر تعلـيم و    . ن پير يافت مي شودحاضر به سختي در بين زنا

 هتربيت نظارت دارند، و تالش آنها توأم با موفقيت است؛ محافظ يك نوع ريا و تزوير مظفرانه اي هستند، قـو 

بخشـايش   و بـدان وسـيله موجـب   . نفساني را در باب آنچه كه ارتباط با اخالق داشته باشد كنترل مي كنند

حرفه مشروب فروش شده اند، آنها جوانان را كه فروشنده روزنامه ها هستند مطمـئن مـي سـازند تـا عقايـد      

خانم هاي خوب مسن را بيان كنند تا نظريات و عقايد خويشتن را، و بدان وسيله ميدان افكار مردان جوان را 

  .وسيع تر نموده و به صورت رواني آنها تنوع مي بخشند
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ي هاي بسيار زيادي را زنده نگه مي دارند كه در غير اين صورت آن شـادي هـا از بـين مـي     آنها شاد

روند؛ مثالً شادي شنيدن لهجه هاي نامأيوس در صحنه هاي نمايشات، يا ديدن تعدادي بازيگر لخت و برهنه 

  .از همه شادي و نشاطي كه از شكار بدست مي آيد زنده نگه مي دارند. در صحنه هاي مذكور

مردم محكوم به شكار روباهنـد؛   1ر كشوري كه جمعيتش يك جور و متشابه اند مانند انگليسي شايرد

اين شكار گران است و بعضي اوقات خطرناك به عالوه روباه نمي تواند توضيح دهد كه چقدر از شكار شدنش 

به خاطر مـردم خـوب   در تمام اين موارد شكار شير بهترين ورزش است، ليكن چنانچه اين شكار . بيزار است

آنهايي را كه مردم خوب محكوم مي كنند، بازي . نبود، مشكل بود كه با وجداني خوب به شكار آنها بپردازيم

چنانچـه قربـاني زن باشـد    . مناسبي است؛ و قرباني اين بازي يا زنداني مي شود يـا اينكـه اعـدام مـي گـردد     

وجـب اقنـاع حـس حسـادت سـاير زنـان و       بخصوص آن ورزش خوبي محسوب مي گردد، زيرا ايـن شـكار م  

  .مردان مي شود 2ساديسم

زني را مي شناسم كه خارجي است و هم اكنون در انگليس زندگي مي كند، مردي را دوست دارد كه 

آن مرد هم او را دوست دارد، متأسفانه عقايد سياسي اين زن آن طـور محافظـه كـار و محتـاط نيسـت كـه       

خوب اسكاتلند را وادار كردند كه مراقب اين زن باشند و در نتيجه او در حال  بايستي باشد و بنابراين مردمان

در انگلستان مانند امريكا خارجي اخالقاً نفوذ كمتري دارد، و همـه مـا بايـد    . اعزام به كشور خودش مي باشد

ئاً خارجيـان بـا   احترام و تشكرات الزم را به پليس تقديم داريم، زيرا آنها دقت مي كنند تا منحصراً و اسـتثنا 

  .تقوا بين ما سكونت و زندگي نمايند

نبايد تصور رود كه مردم خوب منحصراً به طبقه بانوان است، هر چند كه البته بيشتر معمول است كه 

كسـاني كـه   : مـثالً . به استثناي بزرگان دين مردان نيك بسـياري وجـود دارد  . زنان خوب تر از مردان باشند

اال بازنشسته شده و اندوخته خود را صرف امور خيريه مي كنند؛ همچنين رؤسـاي  اندوخته زيادي دارند و ح

دادگاههاي بخش مطلقاً مردمان خوبي هستند گرچه نمي توان گفت كه تمام مجريان قانون مردمـان خـوبي   

  .هستند

به خاطر مي آورم وقتي كه جوان بودم بحثي عليه عالقه مندي به پول درگرفت و يكي از زنان خـوب  

من شخصاً هيچيك از مرداني كه اعـدام مـي   . فت آن مردي كه عامل اعدام است البد مرد خوبي نمي باشدگ

خانمي را مي شناسم كه با يكـي  . كنند نمي شناسم، و لذا هرگز نمي توانم اظهار نظر تجربي روي آن بنمايم

                                                           

1. English Shire. 
2.Sadism  ،)واژه ساديسم  .دبر كه شخص مبتال به آن از رنج كشيدن ديگران لذت مي يك بيماري رواني است) دگرآزاري

 ،و خشـونت  فرانسوي آثار اروتيك آغشـته بـه فلسـفه    نويسنده )Marquis de Sade()1740- 1814( ماركي دو ساداز نام 

  . شكل ديگري از اين بيماري است، كه در آن شخص به آزرده شدن تمايل دارد مازوخيسم .است گرفته شده
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يش را به آن مرد داد تـا گـرم   از مجريان دستور اعدام در قطار راه آهن هم سفر بود و به علت سردي هوا پتو

شود البته نمي دانست كه اين مرد عامل اعدام اشخاص گناهكار است، مرد رو به خانم كرد و گفت اگـر مـي   

اين قضيه مي رساند كه به هر حال آن مرد خوبي . دانستي كه من چه كاره ام هرگز پتو را به من نمي دادي

در كتـاب خـودش بـدو     3ديكنـز عامل اعدام يا جالدي كـه  . استبوده است البته اين يكي از موارد استثنايي 

همان طور كه لحظه اي قبل . اشاره كرده مؤكداً مرد خوبي نبوده و احتماالً نمونه واقعي يك جالد بوده است

در خصوص محكوم سازي و عالقه مندي به پول و انحصاراً به مناسبت اينكه احتماالً مأمور اجراي حكم اعدام 

م خوبي نيست صحبت نمودم، تصور نمي كنيم كه مجبور به موافقت با نظـرات خانمهـاي خـوب    مجرمين آد

  .باشيم

براي اينكه شخص خوبي باشيم الزم است كه از برخوردهاي خشونت آميز در مقابل حقايق آرام بمانيم 

آن  و كساني كه خود را حفظ مي كنند و خشونت نشان نمي دهند نمي توانند متوقـع خـوبي كـه مسـتحق    

سياه پوست  رفي المثل، تصور كنيد طوفاني گريبانگير كشتي اي كه حامل تعداد زيادي كارگ. هستند باشند

باشد بشود، البته علي القاعده، در اين كشتي اولين كساني كه در درجه اول نجات خواهند يافت مسافرين زن 

براي عملي شدن اين كار بايستي مردانـي  طبقه اول كه احتماالً تمام آنها زنان خوبي هستند مي باشند، ولي 

باشند كه كارگران سياه پوست را نگهداري كرده تا كشتي در باتالق فرو نرود، و غيرمحتمـل اسـت كـه ايـن     

  .گونه مردان حتي با بهترين روش موفق شوند

زناني كه به اين ترتيب نجات پيدا كرده اند، همين كه احساس امنيت آسـايش كننـد بـراي كـارگران     

اما قلوب حساس آنها احتماالً و انحصاراً بـا اعمـال خنثـي كـه     . يچاره اي كه غرق شده اند محزون مي شوندب

  .مردان مدافع آنها انجام داده اند تسلي مي يابد

عموماً مردم خوب سياست هاي دنيايي را به مزدوران و پولسازان واگذار مي نمايند، زيرا احساس مـي  

اداره اي است كه مردمان خوب مأمور و نماينده آن نمي شـوند و نـام   . وب نيستكنند كه اينكار كار مردم خ

مردم را مي توان با قدرت بيانشان در درجه و سلسه اي از خوبي قرار . آن اداره غيبت كردن و افترا زدن است

صـحبت نمايـد،    الفهم عليه  بصحبتي كند و  بعليه شخص ديگري به نام  الفدارد اگر شخصي به نام 

جامعه اي كه اين دو در آن زندگي مي كنند موافقت دارند كه حداقل يكـي از آنـان راسـت گفتـه و وظيفـه      

عمومي خود را انجام مي دهند، در حالي كه ديگري از روي بغض و كينه چنين صحبت هاي مي نمايند؛ در 

                                                           

3. Charles John Huffam Dickens، )7 عصـر   انگليسـي  نـويس  ترين رمـان  ، برجسته)1870ژوئن  9 - 1812 فوريه

سـرايي و نثـر    در مقام يكي از برترين نويسندگان انگليسي زبان، از او براي داسـتان  .و يك فعال اجتماعي نيرومند بود ويكتوريا

اش محبوبيت جهاني بسياري كسب  هاي به يادماندني، بسيار تحسين به عمل آمده و در طول زندگي توانگرش و خلق شخصيت

  .را نام برد تان دو شهرداس و تويست اليور، آرزوهاي بزرگ، ديويد كاپرفيلدتوان،  از آثارش مي. است كرده



 چرا مسيحي نيستم    112

ت بنـابراين، فـي   اينجا كسي كه وظيفه عمومي خود را انجام مي دهد شخصي است كه بهتر از آن يكـي اسـ  

المثل مديره يك مدرسه بهتر از معاون آن مدرسه كه او هم زن است مي باشد، امـا خـانمي كـه در انجمـن     

يك شخص ياوه گـوي تجربـه كـاري ممكـن     . خانه و مدرسه انجام وظيفه مي كند بهتر از هر دوي آنها است

عاده حاصل نشود، ممكن است شخصـي  است به سادگي زندگيش را بر باد دهد، و حتي اگر اين نتيجه فوق ال

بنابراين خوبي داراي نيروي فوق العاده اي است، و ما بايد متشكر كساني باشيم كه اين . پست و مردود گردد

  .خوبي را اداره مي كنند و خوبي ايشان نيز خوب هستند

ت، خداوند دنيـا را خلـق كـرده اسـ    . خصوصيت عمده مردمان خوب آنست كه حقيقت را توسعه دهند

چيزهـاي بسـياري در اختيـار    . ولي مردمان خوب احساس مي كنند كه بايد وظيفه خود را بهتر انجام دهنـد 

علماي دين قرار دارد كه ميل بدانها كفرآميز است و حتي تذكر آنها هم خوب نيست علماي دين مي گوينـد  

  .وع ديگر تزايد مي يافتچنانچه اولين والدين ما سيب را نخورده بود نژاد بشر با خوردن گياهي از ن

عيناً مثل آن چيزي است كه علماي دين قبالً گفته انـد،  . نقشه روحانيون در اينجا مسلماً مرموز است

اما در اين نظر مشكل در اين است مادامي كه خوردن سيب ممكن است تنبيهـي بـراي مـردم خـوب تصـور      

مكن است چنين به نظر برسد كه تنبيه عملي م. شود، ديگران آن را كامالً خوش آيند و خوب تلقي مي كنند

يكي از مقاصد اساسي مردم خوب آنست كه بدون شك لباس تـازه اي  . است تا از اعمال غلط جلوگيري شود

آنها كوشش دارند از نظر زيست شناسي ثابت كنند كـه نـوع سـبزي    . به اين بي عدالتي غيرصادقانه بپوشانند

ه صورت منجمد يا به هر صورتي ديگر و لذا هـر كـس كـه مـĤالً آن را     مقرره مي بايستي خورده شود، خواه ب

آنها . خوب محسوب مي شود، هر چند كه خوردن آن ضرري متوجه آنها كرده باشد نخورده باشد جزو مردما

رند هرچه ممكن است پرده از روي موضوع برداشته شود؛ آنهـا كوشـش مـي كننـد كـه كتابهـا و       اكوشش د

وع هستند منع شوند تا اينكه زشتي اين كار را استهزا ننمايند؛ در اين كار آنها موفق نمايشاتي كه معرف موض

معلوم نيست چرا قدرت مطلقه بشر را همان . بوده و طبق اطالع آنها قوانين و پليس را نيز كنترل مي نمايند

طـوري خلـق    طور كه مي خواسته خلق كرده، زيرا به هر حال ممكن است چنين تصور رود كه مي توانسـته 

  .كند كه موجب لرزش و تكان مردم خوب نگردد

انگليس توليد پارچه رو به تزايد  4پيوسته در النكاشاير. شايد در اين كار علت خوبي وجود داشته است

يك اتحاد بسيار صميمانه اي بين ميسيونهاي مذهبي و بازرگانان پارچه منعقد شد، زيرا اين مسيونها از .  بود

راه مذهب تبليغ مي كردند كه وحشيان بايستي پيوسته خود را بپوشانند و همين امر موجـب مـي شـد كـه     

از اين حيث بشر خود را شرمنده احساس نمي كرد و لخت بـودن را كـار    اگر. تقاضاي پارچه در بازار باال رود

                                                           

4. Lancashire. 
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اين موضوع نشان مي دهد كـه هرگـز   . زشتي نمي دانست، تجارت پارچه اين منبع درآمد را از دست مي داد

حقيقـت  «هر كس عبـارت  . نبايد از توسعه تقوا ترس داشته باشيم و بگوييم ممكن است درآمد ما را كم كند

  .اختراع كرده باشد، رابطه مهمي را در امور درك كرده استرا » عريان

ارتباط به اين مسئله دارد كه . رك گويي تمام اشخاص خوشفكر را تكان مي دهد، و اين حقيقت است

شما با چه سازماني سرو كار داريد؛ به زودي در خواهيد يافت كه مردم خوب هرگز فهم و هوشياري خـود را  

  .عريان نمي كنند

از بد شانسـي بـه    ولي كه داشتم در دادگاه حاضر شومكه مي بايستي از جهت اطالعات دست ا زماني

حقايقي . من تذكر داده مي شد كه حقايق نتيجه نبايستي در اين دروازه عظيمي كه ساخته نشده رخنه كند

ند، مـن نمـي   كه به دادگاه تقديم مي شود از سري حقايق عريان نيستند؛ و حقايق در دادگاه مخفي مي شو

جرايمي از نوع قتل يا سرقت كه جرايم راسـت و درسـتي محسـوب مـي شـوند       هگويم كه اين موضوع دربار

صادق است، بلكه در جرايمي كه توأم با تعصب مانند محاكمات سياسي، يا محاكمات مربوط به عفت عمومي 

باشـد، زيـرا انگلـيس كنتـرل و      فكر مي كنم كه وضع از اين حيث در انگليس بدتر از امريكا. صدق مي كنند

  .نظارت بر هر چه ناخوشايند باشد از راه احساس شايستگي تقريباً تكميل نموده است

چنانچه بخواهيد در دادگاه يك حقيقت غيرمشابهي را عنوان كنيد، متوجه مي شـويد كـه ايـن عمـل     

نند بلكـه همچنـين مـوافقين    برخالف قوانين اقامه داليل است، و نه تنها قاضي و طرف مقابل ممانعت مي ك

با توجه به احساس مردم خوب، همين نـوع بـي حقيقتـي اطـراف     . شما نيز از آن ممانعت به عمل مي آورند

چنانچه بخواهيد شخص خوبي را كه سياستمدار حزب خودش مـي باشـد تعقيـب    . سياست را فراگرفته است

در واقع الزم است كه . فكر همه چيز مي افتد كنيد، او از روي اوقات تلخي و رنجش تذكرات را رد كرده و به

بيشتر اوقات سياستمداران تمام احزاب با هم متحد شـده و از هـر   . هر سياستمداري بي آاليش به نظر برسد

چيزي كه حرفه آنها را به خطر مي اندازد ممانعت به عمل مي آورنـد، زيـرا معمـوالً حـزب سياسـتمداران را      

از اين راه مردم حزب قادرنـد  . غل و حرف آنها را به دور يكديگر جمع مي كندكمتر تقسيم مي نمايند و مشا

كه تصوير خيالي مردان بزرگ ملت را حفظ كنند، و شاگردان مدرسه را وادار نمايند كه بـاور كننـد عظمـت    

درست است مواقع استثنايي وجود دارد كه سياست در واقع تلخ مي شود، . فقط از طريق تقوا بدست مي آيد

ولي در تمام اوقات سياستمداراني وجود دارند كه تعلقشـان بـه اتحاديـه هـاي بازرگـاني غيررسـمي محتـرم        

  .شمرده نمي شود
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در ابتدا متهم به همكاري با آدمكشان شد، و بعد او را به جرم ارتكاب عمل خالف اخـالق   5پازيلمثالً 

  .وميت برايش نديده بودندمحكوم كردند، در حالي كه هيچكدام از اتهام زنندگان خواب محك

در همين روزگاران، كمونيست در اروپا و راديكال هاي دو آتشه و كارگران آشوبگر در امريكا محلـي از  

اعراب ندارند، هيچ بشر خوبي آنها را نمي ستايد، و چنانچه مرتكب جرمي عليه امنيت عمـومي شـوند هرگـز    

اي اخالقي ثابت اشخاص خوب تبديل به دفاع از مال در اين وضع محكوميت ه. انتظار شفقت و ترحم ندارند

مردم خوب معموالً هر كجا عيش و عشرتي ببينند . گرديده، و بار ديگر ارزش گرانبهاي آنها به ثبوت مي رسد

آنها مي دانند هر كس به عقل خود اضافه نمود به غم خويش افزايش داده اسـت، و  . به آن مظنون مي شوند

بنابراين آنها احسـاس مـي   . ر كس به غم خود افزود عقل خويش را زياد نموده استاستنباط مي كنند كه ه

كنند با توسعه غم به وسعت عقل كمك نموده، از آنجايي كه عقل قيمتي تر از هر يـاقوتي مـي باشـد، آنهـا     

  .احساس اين امر را بررسي كرده در انجام اين عمل نفع خود را مي سنجند

زي عمومي براي اطفال تدارك مي كننـد تـا خـود را نـوع پرسـت و بشـر       آنها في المثل، يك زمين با

دوست معرفي كرده باشند، و سپس آن قدر مقررات نسبت به استفاده از زمين وضع مي كنند كه هيچ طفلي 

آنهـا در شـكايت خـود    . آن خوشي و نشاطي كه در خيابان مي تواند بدست آورد در اين زمين بدست نياورد

زمين هاي بازي و تئاترها و غيره در روزهاي يكشنبه بسـته باشـند، زيـرا آن روز روزي     كوشش مي كنند كه

در سـازمان اسـتخدامي آنهـا    . است كه اطفال مي توانند از اينگونه اماكن بهره بـرداري كـرده و لـذت ببرنـد    

مردمي كه بهترين . شرايطي حكمفرما است كه زنان جوان نتوانند حتي االمكان با مردان جوان صحبت كنند

بازي هايي را بـه اطفـال    همن مي شناختم كساني هستند كه اين وضع را به خانواده خود سرايت داده و اجاز

متأسفانه بايد بگويم كه اين درجه از خوبي رفته رفته . خود مي دهند كه صرفاً آموزنده و يا عبرت انگيز باشد

  .غير عادي تر از آنچه قبالً مي نموده مي شود

  :قديم به اطفال مي آموختند كهدر ايام 

  ضربه اي از چوب خداوندي

  .گناهكاران جوان را به جهنم مي فرستد

و اعتقاد پيدا شده بود كه احتماالً چنانچه اطفال دست به اعمالي بزننـد كـه موافـق دسـتورات اوليـاء      

آموزش و پرورش در خانواده هاي پر از اطفال و افراد براساس . مذهبي نباشد به عقوبت آن دچار خواهند شد

من در حال حاضر والديني را  .اين نظر استوار شده و وسيله چه كارهاي فاقد ارزش مردم خوب بار مي آورند

با اكراه تمام معمول گشته است كـه اطفـال از   . مي شناسم كه زندگيشان به حد اعال بر اين پايه استوار است

                                                           

5. Paziel. 
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زندگيشان لذت ببرند، ترس در اين است كساني كه اين اصول سست و بي معني را آموختـه انـد بـه هنگـام     

روز مردم خوب تقريباً خاتمه يافته، و دو چيز موجب از بـين   .بلوغ وحشت اين لذت را هرگز بروز نخواهد داد

اول آنكه عقيده اي پيدا شده كه مي گويند خوش بودن ضرر ندارد، به شرط اينكه كس . رفتن آن شده است

ايـن دو  . ديگري يافت نشود كه بدتر باشد؛ دوم نفرت از دروغ گويي است، نفرتي كه كامالً موافق اخالق باشد

سيله جنگ تشويق شده، يعني در زماني كه مردم خوب تمام كشورها تحت كنترل بودند، به نـام  عبارت به و

وقتي كه اين كشتار تمام مي شد . باالترين شعارهاي اخالقي اشخاص جوان را وادار به قتل يكديگر مي نمود

و اخالق اين فجـايع  كساني كه زنده مانده بودند شروع به تعجب مي كردند كه دروغ و بدبختي ناشي از تقوا 

. چشم آب نمي خورد كه وقتي فرا برسد قبل از اينكه وادار به قبول چنين عقيده اي شوند. را ببار آورده است

  .به اين اخالق عالي نما و مغرورانه پي ببرند

مردمان خوب كساني هستند كه از زندگي تنفر دارند، همـان طـور كـه در ميـل بـه       هچكيده و عصار

طم سخت اطفال بدان اشاره شده است، باالتر از همه اين اشخاص در مسئله جنسيت به ايـن  همكاري در تال

خالصه در يك كلمه، مردم خوب كساني هسـتند كـه   . طرز فكر كه مزاحم جوانان مي باشند معرفي شده اند

 .داراي مغزهاي متحجري باشند
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  فصل دهم

  نسل جديد

در صفحات زير، رشته هاي مختلف دانـش بشـري كـه رفـاه و روابـط اطفـال را نسـبت بـه پـدران و          

به عنوان مقدمه ايـن مطالعـات تصـور نـوع     . به وسيله متخصصين فن ارائه شده است. مادرانشان روشن نمود

انتقـال، روابـط حيـاتي ناشـي از     راهي كه بدان وسيله جديد منتقل شده، و هنوز به احتمـال قـوي در حـال    

  .حوادث است را پيشنهاد مي كنم

من نه تنها اساساً به فكر سنجش و حتي اثرات دانش مي باشم، بلكه به خصوص دانـش را بـه عنـوان    

 1جيمـز وات مطمئـنم كـه   . يك نيروي طبيعي كه داراي نتايج غيرمترقبه و بسيار عجيبي است مي شناسـم 

از خصوصيت رياست مĤبي برخوردار باشد نداشته است؛ ولي با به وجود آوردن  آرزوي تأسيس خانواده اي كه

اين امكان براي بشر كه در جايي بخوابد كه از محل كارشان فرسنگها فاصله داشته باشـد ايـن تـأثير را روي    

در يك فاميل كه در حومه شهر زندگي كنند محل سكونت . قسمت اعظم از جمعيت شهري ما گذاشته است

كمـي مشـكل اسـت    . خانواده بسيار كوچك است، به خصوص اگر گلف بازي كند كه معمـوالً مـي كنـد   پدر 

ببينيم چه چيز خريد مي كند وقتي كه بايستي براي اطفالش چيزي بخرد، و از نظر تـاريخي ترديـد وجـود    

ت فـوق العـاده   خانواده پدرساالري در روزهاي قدرتش امتيازا. دارد كه اطفالش را وسيله چانه زدن قرار دهد

. اي به بشر مي داد كه روزهاي پيري از او دستگيري كنند، در مقابل دشمنان مقتدرش از وي دفـاع نماينـد  

حاال، در تمام طبقاتي كه براساس سرمايه و پس اندازهاي خود زندگي مي كننـد، پسـر هرگـز از نظـر مـالي      

  .نده باشندمفيد به حال پدر نخواهد بود هرچند كه آن دو به مدت طوالني ز

دانش جديد باعث تغييرات اقتصادي و رواني شده، و دوران ما را مشقت بار و در عين حـال دلچسـب   

در ايام قديم بشر معتقد به طبيعت بود و اقليم و حاصل خيزي محصول او را قـانع مـي كـرد، و    . نموده است

نتيجه حـس ضـعيف در سـايه     وظيفه خود را توليد محصول و جنگ و ستيز با قبايل مخالف مي دانست، در

  .مذهب در انتقال ترس به نوعي وظيفه و تسليم به تقوا تغيير مي شد

                                                           

1. James Watt ،)19  مشـهور   و مختـرع  فيزيكـدان )استافوردشـاير، انگلسـتان   1819اوت  25 -اسـكاتلند  1736ژانويه

اختراع چگـالگر  .  نمودخدمت بزرگي به فيزيك و مكانيك  جيمز وات با تكميل ديگ بخار .است و پدر انقالب صنعتي انگليسي

در  به افتخار او واحد تـوان . در مصرف سوخت و گسترش استفاده از نيروي بخار شدجويي زيادي  توسط وي موجب صرفه بخار

SI ،شود ناميده مي وات.  
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دنيـاي ماديـت دنيـايي    . بشر جديد كه در انواع معدودي تظاهر مي كند داراي ظواهر گوناگوني اسـت 

نظـر علمـي    اوليه اسـت كـه بدسـت او از    هنيست كه با تشكر آن را قبول كند يا از تهيه آن دعاگو باشد؛ ماد

صحرا جايي است كه بايستي بدانجا آب آورده شده، يك گودال آب . تبديل به كاالهاي ساخته شده مي گردد

جـايز هـم نيسـت كـه، خصـومت      . ماالرياخيز جايي است كه بايستي آب از آنجا برداشته شده و خاج گـردد 

ه خدايي احتيـاج نـداريم كـه مـا را     طبيعت را به بشر تحميل نمود، و لذا در جدال با طبيعت فيزيكي ديگر ب

آنچه كه احتماالً هنوز توجه كمتري بدان مي شود آنست كه بـا توجـه بـه طبيعـت     . عليه شيطان حفظ كند

  .بشري تغييري اساسي در شرف وقوع است

روشن شده است، وقتي كه بشر در تغيير شخصيتش دچار اشكال مـي شـود روان شناسـان از طريـق     

. طور كه كاليفرنيايي ها با دست خود كاليفرنيا را سـاختند شخصـيت بشـر ار بسـازند    علمي مي توانند همان 

ديگر آن شيطان نيست كه موجب گناه مي شود، ليكن اعمال بد و اوضاع و احوال غيرعاقالنه و موجب بديها 

ا بـه وجـود   شايد خواننده در اينجا متوقع باشد كه تعريف گناه را بداند اين تعريف هيچ اشكالي ر. مي گردند

نمي آورد؛ گناه چيزي است كه كساني كه نظارت بر تعليم و تربيت دارند آن را نفـرت آميـز تشـخيص مـي     

بايد اذعان نمود كه اين موقعيت مسئوليت كساني كه پرچم قدرت علوم را در دست دارند زياد نمـوده  . دهند

ش الزم را هنوز بـراي پيـروزي بـر آن    از اينجا بشر هرچند كه مقاصدش احمقانه باشد باقي است و دان. است

حاال اين دانش قابل حصول است، عقـل بيشـتري نسـبت بـه گذشـته ضـرورت       . مقاصد بدست نياورده است

اما چنـين  . داشته، زيرا در اواخر عمر امور آمريت بيشتري دارند و بشر ناچار به رعايت از حكم عقل مي باشد

  مي توان بدست آورد؟ عقلي را در اين دوران پر از آشفتگي از كجا

العمل هاي عمومي مذكور در باال قاصداً متذكر آن هستند كه تمام رسوم ما حتي آنهايي كه بـا   عكس

غرايز ما ارتباط نزديك دارند در آتيه نزديك هوشيارتر و ماهرتر مي شوند، و لـذا بـه خصـوص ايـن موضـوع      

روش قديمي باشد، همچنين ممكن است بدتر  راه جديد ممكن است بهتر از. بيشتر درباره اطفال صادق است

ليكن دانش جديد دوران ما چنان خشونت آميز در مكانيسم رفتار حادثه اي و تاريخي ما اثر نموده كه . باشد

نمونه هاي قديمي ديگر نمي توانند باقي بمانند و روش هاي جديد اعم از اينكه خوب باشند يـا بـد اجتنـاب    

  .ناپذيرند

غيرمعلوم باقي مانده، از زماني كه بشر كفش خودش را مي دوخت و نان خـويش را   خانواده از گذشته

فعاليت هاي مردان دوراني را پشت سر گذاشته، ولي تقوا و پرهيزكاري تغييري در فعاليـت بـانوان   . مي پخت

ت تربي. در خصوص اطفال بايد گفت فعاليت هاي خاص دانش خاص و محيط مناسب الزم دارد. روا نمي دارد

اطفال در منزل نوعي تربيت ناقص در زمينه ريسندگي با چرخ دستي كه غيراقتصادي مي باشد محسوب مي 

  .با پيشرفت دانش رفته رفته تربيت و اداره كردن اطفال از خانه به خارج متصل گرديده است. گردد
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معالجـه  وقتي كه طفل مريض مي شود ديگر با روش حادثه اي كه اغلب موجب كشتن او مي گرديـد  

ديگر زماني كه طفل عادت به نشستن بر زانوي مادرش را داشت و به وي دعـا آموختـه مـي شـد     . نمي شود

اكنون . سپري شده، بلكه آموختن مسائل مذهبي منحصر به روز يكشنبه و آن هم در مدرسه انجام مي گيرد

ي را به دنـدانم بسـتند و سـر    دندانها به سبك قديم كشيده نمي شوند، به خاطر دارم وقتي كه بچه بودم نخ

دانش پزشكي يك نسبت از زندگي . ديگرش را به دستگيره در، در آن وقت در را بستند تا دندانم كشيده شد

  .اطفال را تشكيل مي دهد، دانش بهداشت قسمتي ديگر، و روان شناسي اطفال قسمت سوم را

اين دو با هم كاهش يافته اند، زيـرا  خوشبختانه . يكي از علل اصلي تغييرات، نقصان تولد و مرگ است

. چنانچه هر يك از اين كاهش ها بدون كاهش ديگري انجـام مـي گرفـت نتيجـه آن بـدبختي فراوانـي بـود       

حكومت هاي كشورهاي مختلف با كمك كليساها، كه نفوذشان مديون بدبخختي هاي بشـري و ضـعف آنهـا    

در . و هم زمان به آن نوع مرگ و مير پـايين آمـد   است كوشش كرده اند كه مانع تقليل توالد و تناسل شوند

كوچك بـودن  . اين خصوص خوشبختانه از نظر بشري حماقت مشترك افراد تحت تأثير غرور آنها قرار گرفت

  .خانواده در وضع حاضر موجب شده كه پدر و مادر ارزش بيشتري براي اطفال قائل شوند

خواهند آنان بميرند، در حالي كه خانواده اي كه در  والديني كه فقط داراي دو فرزند باشند هرگز نمي

فرزند بود، نصف آنها قرباني به دقتي پدر و مادر شده و در اين صورت پدر و مادر هم  15الي  10قديم داراي 

توجه علمي جديد نسبت به اطفـال صـميمانه مرهـون كوچـك بـودن      . از مرگ آنها چندان متأثر نمي شدند

  .خانواده هاي جديد است

در همان زمان اين تغيير محيط خانواده را از نظر رواني براي اطفال نامناسب نمود و مشغوليت زنان را 

طفل كه بيشتر آنها مي مردند يك زندگي شادي آفريني نبـود، ولـي در    15داشتن . نيز غير دلچسب تر كرد

ا سـه طفـل زنـدگي    از طرف ديگـر داشـتن دو يـ   . هر حال فرصت كمي براي حقيقت بيني باقي مي گذاشت

مناسب و راحتي به وجود نمي آورد، و هنوز مانند خانواده هاي قـديمي سـنگيني بـار آنهـا بـر پـدر و مـادر        

در اين روزها كه بيشتر از مردم شهرنشين شده و در شهر زندگي مي كنند به علت اجـاره  . احساس مي شود

رده لـذا بنـابر قاعـده كلـي خانـه محـيط       هاي سنگين ناچار در نقاط پر سرو صدا و درهم و برهم سكونت كـ 

  .مناسبي از نظر رواني براي طفل محسوب نمي شود

كسي كه درختان جوان را در باغي مي كارد، خاك مناسب، نور و هواي صحيح و سالم، فضاي كافي، و 

او هرگـز درختـان را يكـي يكـي و هـر كـدام را در يـك        . باالخره مجاورين صحيح براي آنها فراهم مي كنـد 

ولي در خانه هاي شهري جديد هنوز نسبت به اطفال اين نوع رفتـار مـي   . يرزمين جداگانه غرص نمي كندز

. اطفال؛ مانند درختان نيازمند به خاك، نور، هوا، و همسايگاني از جنس و هـم سـطح خـود مـي باشـد     . شود
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خـوردار باشـند زنـدگي    اطفال بايستي در محيط هاي مناسب مانند دهات جايي كه بتوانند از آزادي كامل بر

تمسفر رواني يك آپارتمان كوچك در شـهر بـه همـان    ا. نجالي و هيجان انگيز دور باشندكرده و از محيط ج

  .يك نكته صدا را در نظر بگيريد. بدي است كه خود ساختمان مي باشد

كارهاي خود از مردم بزرگ با تجربه نمي توان انتتظار داشت كه پيوسته زبان خود را ببندند و با تمام 

را بدون سرو صدا انجام دهند، و اينكه به طفل بگوييم صدا نكن يك نوع ظلمي است كـه در او توليـد عقـده    

. او صادق است وقتي كه از او انتظار داشته باشـيم كـه چيـزي را نشـكند     هعين همين مسئله دربار. مي كند

چيني را مي شـكند، بـه نـدرت والـدينش     وقتي كه طفل از تاقچه هاي آشپزخانه باال مي رود و تمام ظروف 

در . فعاليت هايش نوعي است كه اساساً با رشد بدني اش تطبيـق مـي كنـد   . كامالً آرام و خوشحال مي مانند

  .محيط هايي كه براي اطفال ساخته مي شود چنانچه طبيعي و سالم باشند نيازي به كنترل آنها نيست

اب ناپذيري از تغييرات اقتصـادي و علمـي ناشـي شـده و     تغييرات رواني در ظاهر والدين به طور اجتن

با رشد حس اعتماد به نفس بدون ترديد افـراد احسـاس آسـايش    . خانواده را تحت نفوذ و تأثير قرار مي دهد

يك كلني كه در . مي كنند آنچه كه فرد را در گذشته محدود مي كرد ترس و احتياج به همكاري ديگران بود

سرخ پوستان دور آنها را گرفته اند ضرورتاً يك حس رابطه مشترك دارند، زيرا اگـر   نقطه اي مسكن گزيده و

  .نداشته باشند ممكن است به كلي از بين بروند

در حال حاضر امنيت به وسيله دولت تأمين مي شود، و همكاري داوطلبانه آن را فراهم نمـي كنـد، و   

و . يد كه قادر باشد تمام مايحتاج را خود تهيه كنـد بشر وقتي مي تواند به صورت فردي تحمل زندگي را بنما

ل مـالي  سهم بشر نسبت به مراقبت از اطفـال كمـي بـيش از مسـائ    . اين مسئله رابطه خاصي با خانواده دارد

ي اش به وسيله قانون تأمين مي شود، و لذا بار او از نظر وظيفه شخصي نسبت بـه  است، و ضرورتاً مسائل مال

  .ك تر شده استمراقبت از اطفال سب

زن چنانچه نيرومند و باهوش باشد، احتماالً احساس مي كند وظايف مادري به عهده او گذاشته شـده  

به عنوان شخصيت او غير كافي و نامناسب است، و اغلب آن وظايف از طريق فعاليت هاي متخصصـين علـوم   

كه زنانشان از نظر مالي متكي به  اين احساس به شدت وجود دارد، ولي مردان دوست دارند. تدارك گشته اند

و اين يك نوع احساس است كه از دوران هاي گذشته بجاي مانده؛ و از چندي قبل تاكنون بسيار . آنها باشند

  .ضعيف شده و حتي احتماالً محو گرديده است

به مجرد اينكـه طـالق بـه كـرات     . تمام اين پيشرفتها علل اجتناب از تقاضاي طالق را كم نموده است

واقع شد، و به سادگي انجام پذيرفت و خانواده روي به ضعف و سستي گذاشت، نتيجه آن مي شود كه طفل 
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بـدانها   2واتسـن به اين علل و علل ديگري كه در مقاله دكتـر  . فقط از محبت يكي از والدينش برخوردار باشد

ز بـه روز پژمـرده تـر مـي     اشاره شد به نظر مي رسد كه تشخيص خوب و بد خانواده به عنوان واحدي كه رو

شود اجتناب ناپذير باشد، و كسي حاضر نيست كه بين دو واحد دولت و خـانواده در ايـن خصـوص ميـانجي     

آن قدر اعمال خوب انجام نمي شود كه پژوهشگاه هاي مخصـوص، مـدارس مخصـوص، پزشـكان     . گري كند

افرادي كه مزد بگير هستند هزينه مخصوص و تمام مؤسسات خصوصي گران قيمت را به كار اندازند، و براي 

  .يك چنين مؤسسات خصوصي گران است

البته تا آنجا كه قضيه مربوط به اطفال مي شود دولت ناگزير است وظايفش را كه در گذشته پدران و 

بنابراين، اكثريت انبوهي تحت نظارت و سرپرستي دولـت  . مادران نسبت به اطفال انجام مي دادند انجام دهد

اين تحقيق و جستجو مربوط به تمام آن كساني است كه معني طـرز تلقـي جديـد علمـي را     . گيرندقرار مي 

در حال حاضر دولت ها به استثناي دولت شوروي . نسبت به مسئوليت شديدي كه به اطفال دارند مي فهمند

ـ      وط بـه آن  در فشار اخالق و تعصبات مذهبي قادر نيستند در زمينه اطفـال از راههـاي علمـي و عـادات مرب

را در ايـن   4فيليپس بلنچاردو  3هاوالك اليسفي المثل به خوانندگان توصيه مي كنم مقاالت . استفاده كنند

  .خصوص مطالعه كنند

هر خواننده صاف و ساده اي بايستي تشخيص دهد به همان اندازه كه اخالق و ديانت نمـي توانـد بـه    

هايي كه در اين مقاالت از آنهـا دفـاع شـده در هيچيـك از     وسيله سياستمدار مورد استهزاء واقع شود، روش 

مثالً، ايالت نيويورك هنوز رسـماً معتقـد اسـت جلـق     . سازمان هاي دولتي مورد بهره برداي واقع نخواهد شد

زدن موجب ناسالمتي است، واضح اسـت كـه هـيچ سياسـتمداري نمـي توانـد بـدون اينكـه تشـريفات را از          

بنابراين اميد وجود ندارد كـه جلـق زدن از   . اين موضوع بحث و گفتگو كند شخصيت خود دور كند راجع به

جنبه علمي در مؤسسات ايالتي معالجه شود، مگر در نوانخانه ها و خانه هايي كه مخصوص اشخاص ضـعيف  

تنها اين مؤسسات مي توانند روش هاي مناسبي اقتباس كنند، زيرا اشخاص . البنيه و سبك مغز تدارك شده

  .و اين كار هم بيهوده و محال است. يا عصبي مزاج اخالقاً نمي توانند مسئول اعمال خود باشند ديوانه

شخصي ممكن است اين طور فكر كند كه فقط اتومبيل هاي كهنه بايد تعميـر شـوند؛ در حـالي كـه     

. تفاده نماينـد اتومبيل هاي گران قيمت را با نقاله جابجا كنند يا به منظور تشريفات اوليا مـذهب از آنهـا اسـ   

از آنجايي كه بودجه قابل توجهي بايد نسبت به اداره چنين مؤسسـه مهمـي   . البته اين يك خيال باطل است

                                                           

2. Dr. Watson. 
3. Henry Havelock Ellis ،)1859- 1939(  پزشك و مقاله نويس انگليسي كه در رفتار جنسي انسان مطالعه داشت و

  .چالش كشيدتابوهاي ويكتوريايي را با بحث هاي عمومي به 

4. Philips Blanchard. 
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اختصاص يابد، واضح است كه ناظم آن بايستي خانمي باشد كه بستگي نزديكي بـه بعضـي از سياسـتمداران    

خواهند گرفت كه چگونه نماز گزارند، به پرچم در تحت الهام نجيبانه اين بانو، اطفال فرا. برجسته داشته باشد

و صليب احترام قائل شوند، وقتي كه جلق مي زنند چگونه از عمل زشت خود اظهار ندامت كنند، و عميقاً از 

  .شنيدن اينكه اطفال چگونه به وجود مي آيند بترسند

ك چنـين بردگـي   چنانچه اين مؤسسات را با دوران ماشيني شدن مقايسه كنيم، در مي يـابيم كـه يـ   

مغزي بايستي براي دوران هاي طوالني ادامه داشته باشد، و دانشمندان زيادي هم كه آرزوي بستن مغزهـاي  

ممكـن اسـت ريشـه كـن     . مردم را عليه نزديك شدن آنها به موجبات و عللي دارند به خدمت گمارده شـوند 

جديد به شدت ضرورت افزايش تكـرار   ساختن كنترل مواليد ممكن به نظر برسد، و در قبال كفايت داروهاي

به جهت اين علل چنانچه دولت قـدرت  . وحشي گري جنگ براي رفع اشكال افزايش جمعيت احساس گردد

و اگـر رعايـت ايـن نكتـه را نكـرد،      . بي حسابي بدست آورد بايستي به هر حال در مسائل آگاه و روشن باشد

  .ات وضع موهوم گذشته را تقاضا و پافشاري كنندزماني مجبور به رعايت مي شود كه اكثريت جمعيت ثب

اغلب از اشخاص روشنفكر در يك دنياي غيرواقعي زندگي مـي كننـد، كـه فقـط معـدودي اشـخاص       

با تجربـه كمـي كـه از سياسـت هـاي      . غيرعادي و غيرطبيعي از عداد آنها خارج بوده و روشنفكر نمي باشند

ده اخالق تا حدي همراه با مسائل مورد نظـر بـوده، و ايـن    عملي و تجربه بيشتري از اجراي قوانين حاصل ش

موضوع فوق العاده براي كسي كه از عقايد عقلي استفاده مي كند مفيد است خواه در پـرورش طفـل يـا هـر     

بسـيار مهمتـر از    مكتب اصالت عقـل موضوعي ديگر من متقاعد مي باشم كه يك تبليغ وسيع معمولي از 

  .ب در خارج از روسيه مي كنندفكري است كه پيروان اين مكت

به تصور آسايش خانواده دولت مؤسسه اي براي اطفال تأسيس مي كند، احتماالً الزم به نظر مي رسد 

كه يك قدم جلو رفته و مقررات جديدي جانشين آنچه كه قبالً در مورد مراكز حيواني وجود داشـته تـدارك   

و اجازه ندارند كه از فرزندان خود نگهداري كنند تأثر كمي  زناني كه عادت به كنترل مواليد نموده اند. نمايد

در نتيجه براي حفـظ و بقـا جمعيـت    . نسبت به ناراحتي از دوري طفل و درد تولد او از خود نشان مي دهند

احتماالً ضرورت خواهد داشت كه حرفه نگهداري و تربيت اطفال را محترم شمرده و حقوق كافي به مربيـان  

البته اين مسئوليت به وسيله تمام زنان تعهد نمي شود، بلكه منحصراً به وسيله يك درصد  آن پرداخت شود،

چـه  . معيني، كه آزمايش شايستگي خود را در خصوص پرورش اطفـال داده باشـند بايسـتي تضـمين گـردد     

نـوز  آزمايشاتي بايد انجام شود و چه نسبتي بايد بين جمعيت مرد و زن باشد، اينهـا مسـايلي هسـتند كـه ه    

ولي مسئله تأمين شماره مناسب توالد احتماالً به زودي حاد مي . خواسته نشده تا در مورد تصميم واقع گردد

شود، از آنجايي كه كاهش نرخ توالد ادامه دارد بايستي به زودي موجب تقليل جمعيت گردد، چنانچـه طـب   

  .نظر جامعه اشكال آميز خواهد بود در زنده نگاه داشتن مردم تا سن صد سالگي توفيق حاصل كند موضوع از
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. به نظر مي رسد نفع نژاد بشر از روانشناسي عقلـي در زمينـه تربيـت اطفـال تقريبـاً نامحـدود اسـت       

به اطفال در خصوص بعضي از قسمت هاي بدن موهومـاتي يـاد داده شـده،    . مهمترين موضوع جنسيت است

به اقسام معيني از بازي هايي كه طبيعت آنها را همچنين خرافاتي در خصوص بعضي كلمات و افكار، و راجع 

نتيجه آن خواهد بود وقتي كه بزرگ مي شـوند نسـبت بـه تمـام     . صحيح دانسته به آنها تعليم داده مي شود

سراسر دنياي انگليسي زبان اغلـب اشـخاص وقتـي كـه در     . موضوعات عشقي بي لطافت و خشك مي گردند

  .صوص مسايل جنسي آشكار مي گرددپرورشگاه هستند عدم تواناييشان در خ

هيچ فعاليتي اشخاص بالغ ندارند زيرا در طفوليت از بازي هايي كه آنان را آماده مي ساخته است منع 

مي شدند، يا اينكه انتظار هست يك جهش ناگهاني در آنان از ممنوعيت كامل به صالحيت كـافي بـه وقـوع    

اص جوان حكومت مي كند و اغلب تـا زمـان بلـوغ و حتـي     حس گناه كه بر بسياري از اطفال و اشخ. پيوندد

ايـن حـس در   . اوخر عمر ادامه مي يابد، منبع ناراحتي محسوب شده و هيچ نوع كار مفيدي انجام نمي دهد

احساس اين . واقع موقعي توليد مي شود كه دروس اخالقي در سطح روابط جنسي به طفل آموخته مي شود

است عشق خوش را غير مقدور مي سازد، و موجب مي گردد كه مرد زني را امر كه روابط جنسي شرير و بد 

به عالوه وقتي كه تحريكات جنسـي بـه   . كه با وي رابطه داشته حقير شمرده و اغلب با او ظالمانه رفتار كند

طور غير مستقيم نهي مي شوند، موجب فقدان صميميت عقالني كه نسبت به اشخاص هوشـيار مهـم تلقـي    

  .ه و حس واقع بيني را تضعيف مي سازدمي شود گشت

منشأ ظلم، حماقت، عدم ظرفيت جهت روابط شخصي، و بسياري از نقـايص ديگـر، مـديون تعليمـات     

چيـز بـدي در روابـط    : اجازه دهيد با صراحت و مستقيماً گفته شود كـه . غلط اخالقي در طفوليت بوده است

باور . مورد به وجود آورده اند فاسد و ناخوش است جنسي وجود ندارد، و وضعي كه روحانيون مذهبي در اين

از آنجـايي كـه نـه فقـط     . ندارم كه هيچ شرارات ديگري در جامعه ما تا اين اندازه منشأ بدبختي بشـر باشـد  

مستقيماً اين موضوع موجب شرارت هاي ديگر مي شود، بلكه محبت بشري، و قدرت او را كه موجـب عـالج   

اجتماعي و سياسي و نژادي مي باشد از بين برده و در نتيجه بشـريت را آزار   بسياري از مشكالت اقتصادي و

بدين علل كتابهايي كه موجب نشر دانش و يك وضع عقالني دربـاره ايـن موضـوع    . داده و شكنجه مي نمايد

  .بوده و روانشناسي طفل را در بردارند فوق العاده ضرورت دارد

اينكـه  . قدرت دولت و تقليل قدرت موهوم پرستان وجود دارددر اين ايام يك نوع مسابقه بين افزايش 

چنانچـه در رابطـه بـا اطفـال بـه ايـن موضـوع        . قدرت دولت بايستي افزايش يابد امري اجتناب ناپذير اسـت 

ليكن چنانچه اين قدرت ها از نقطه معيني تجاوز كرده و موهومـات اكثريـت را كنتـرل كننـد،     . برخورده ايم

. ا تبليغات دولتي خارج شده و اعتراضات در هر كشـور دمـوكرات غيـرممكن مـي گـردد     اقليت غيرخرافاتي ب
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جامعه ما آنقدر به هم پيوسته مي شود كه اصالحات در هر جهتي مقيد به اصـالحات در جهـات ديگـر مـي     

  .گردد و نمي توان مشكالت را با تجزيه آنها حل كرد

و چنانچه فهميده شود . ي به وضع اطفال داردفكر مي كنم دوران ما استعداد بيشتري از جهت رسيدگ

كه آموزش هاي اخالقي و ديني گذشته موجب تحمل ناماليماتي براي جوانان مي باشد بايستي اميد داشـت  

  .كه فوراً چيز ديگري كه عملي تر و محبت آميزتر باشد جاي آن را بگيرد
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  فصل يازدهم

  اخالق جنسي ما

I  

روابط جنسي بيش از هر عامل ديگري در زندگي بشر به وسيله بسياري از مردم، شايد اغلب از آنها به 

 –قتل، ناخوشي طاعون، مرض، طال و سنگهاي قيمتـي . صورت غيرعقالني مورد توجه و گفتگو واقع مي شود

در حقيقت تمام آن چيزهايي كه موضوع اميدهاي شهواني و يا ترس قرار مي گيرند در گذشته مالحظه شده 

است، و خورشيد داليل تمام تاريكي ها را كناره زده، به جز اين موضـوع روابـط جنسـي را، ابـر تـاريكي كـه       

ابط جنسي در بيشتر از مسايل باقيمانده مربوط به قلمرو روابط جنسي است، و شايد طبيعي هم باشد زيرا رو

اوضاع و احوال در دنياي جديد طوري جلوه نموده كه تغييـر  . شهواني در زندگي بيشتر مردم تأثير مي گذارد

  .مؤثري در طرز تفكر مردم نسبت به اين روابط به وجود بياورد

حتمـال دارد  هيچ كس با هيچگونه قطعيتي نمي تواند بگويد چه تغييراني بوجود خواهد آمـد؛ لـيكن ا  

بعضي نيروهاي مربوطه را در عمل ياداشت كرده و بحث نمود كه نتايج آنها احتماالً در ساختمان جامعه چـه  

تا حدي كه به طبيعت بشري مربوط مي شود، نمي توان گفت ممكن نيست جامعه اي را به وجود . مي باشد

راي حصول اين نتيجه الزم مي باشد، در موقعيتي كه ب. آورد كه روابط نامشروع جنسي در آن خيلي كم باشد

  .واقع در زندگي مدرن كنوني تقريباً بدست نيامده است

مي گردد عدم تحرك در ناحيه اي است كه داراي سـاكنين   1بزرگترين اثري كه موجب يك همسري

ندرت، اگر مردي به ندرت خانه را ترك كند، و زن ديگري به جز همسر خود را نبيند مگر به . معدودي باشد

بسيار ساده است كه اگر نسبت به علقه زوجي اش وفادار باشد؛ ولي اگر بدون همسرش مسافرت كند، يـا در  

بزرگترين زمينـه مسـاعد   . يكي از اجتماعات پر جمعيت شهري زندگي كند، مسئله نسبتاً مشكل تر مي شود

اور مي كنند كه داشتن بيش از بعدي به داشتن يك همسر موهوم پرستي است؛ زيرا هستند كساني كه ذاتاً ب

. يك همسر گناهي است كه به عقوبت دائمي دچار خواهند شد و لـذا تـا حـدي از آن اجتنـاب مـي نماينـد      

  .سومين عامل پرهيزكاري عقيده عمومي است

در اجتماعات كشاورزي، تمام كارهايي كه يك نفر مي كند براي كليه همسايگانش مشخص اسـت، او  

عده بسيار كمي از مردم در انزوا بسـر  . به اجتناب از آنچه كه ديانت محكوم نموده دارداي نسبت  قدرت قويه

                                                           

1. Monogamy،  اگر مرد است يك زن و اگر زن است يك شوهر(داشتن يك همسر.(  
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مي برند، عقيده سوختن بـه آتـش جهـنم منسـوخ شـده، و در شـهرهاي بـزرگ هـيچكس نمـي دانـد كـه            

و لذا عجيب نيست اگر هم مرد و هم زن برعكس گذشته هر دو فقط داراي يـك  . همسايگانش چه مي كنند

البته ممكن است گفته شود، اين تغيير نتيجه آنست كه عده زيادي از مردم موفق به شنيدن يا . دهمسر باشن

  .مطالعه دستورات مذهبي نمي شوند

بعضي اوقات به ما گفته مي شود، آنهايي كه مرتكب گناه مي شوند بايستي بدانند و تشـخيص دهنـد   

بايسـتي جـواب داد ايـن    . ي اشخاص مشكل سازدكه گناه مي كنند، و يك دستور مذهبي نبايد زندگي را برا

مسئله كه دستور اخالقي خوب است يا بد همان مسئله اي است كه خواه و ناخواه سعادت بشر را تأمين مي 

بسياري از اشخاص بالغ هنوز قلباً آنچه را كه در طفوليت فراگرفته اند باور دارند، و همچنين وقتي كـه  . كند

ضرر حاصـله انحصـاراً معـرف    . به مدرسه را بكار نبندند احساس خفت مي كنندنصايح اخالقي روزهاي يكشن

چيزي نيست كه بين شخصيت هوشيار بلوغ و شخصيت ناآگاه كودكي قرار گرفته باشد، اين ضـرر همچنـين   

مربوط مي شود به اين حقيقت كه قسمت هاي معتبر دستورات اخالقي با قسمت هاي غير معتبر آن با هـم  

ده باشند، و اين فكر بوجود مي آيد كه اگر بلوغ باعث بخشش باشد، بنابراين بايـد تنبلـي، عـدم    بي اعتبار ش

اين خطر از سيستمي كه ايده هايي به جوانان مي آمـوزد  . امانت، و نامهرباني نيز قابل گذشت محسوب گردد

در طغيانهاي اقتصادي . و مي داند كه در بزرگي آن عقايد را به دور خواهند ريخت غيرقابل انفكاك مي باشد

  .و اجتماعي خوب و بد با هم مي سوزند

رشك و نيروي يك همسـري   هاشكال دسترسي به يك اخالق جنسي قابل عمر ناشي از جدال بين قو

در . بدون شك زماني كه حسادت و رشك ناشي از غرايز باشد، به حد وسيعي با اخالق تطبيق مي كند. است

م وفاي زنش مورد سرزنش و استهزا قرار گيرد، او نسبت به اين زن حسـادت  اجتماعي كه مردي به خاطر عد

بنابراين حسادت پيوسته با حس تملـك  . مي ورزد، هر چند كه او ديگر رابطه اي و نظري با وي نداشته باشد

چنانچه وفابخشـي از آنچـه   . توأم بوده و هرگاه چنين حسي وجود نداشته باشد حسادت وجود نخواهد داشت

ليكن امكانات فراواني در تقليـل  . داد شده و انتظار انجام آن مي رود نباشد حسادت تقليل بسيار مي يابدقرار

تا آنجا كه به اين مسئله ارتباط دارد، ناگزير . حسادت وجود دارد، حتي بيش از آنچه كه مردم تصور مي كنند

  .هستندمردان ميل دارند كه اطمينان حاصل نمايند پدر فرزندان همسرانشان 

چنانچه زنان آزادي جنسي داشته باشند، مردان بايستي پژمرده و كسـل شـده و زنـان نبايـد متوقـع      

اين موضوع رفته رفتـه عملـي خواهـد شـد، ولـي يـك تغييـر عميـق         . باشند كه از شوهران خود بارور شوند

و عالقـه پـدري بـه     در ضمن اگر ازدواج. اجتماعي است، و اثرش از نظر خوبي يا بدي غيرقابل محاسبه است

عنوان يك مسئله اجتماعي باقي بماند، بايد سازشي بين هرج و مرج روابط جنسي و يك همسري بـه مـدت   

  .عمر به وجود بيايد
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اخذ تصميم در خصوص بهترين سازش در هر لحظه از زمان چيز ساده اي نيست؛ و تصـميم بايسـتي   

بـه هـر حـال    . قدرت روش كنترل مواليد بسـتگي دارد گاهگاهي تغيير يابد، و اين تغيير با عادات جمعيت و 

  .بايستي متذكر مطالبي كه خالي از نقص نمي باشد گرديد

سال باردار شـده   20از نظر زيست شناسي و آموزشي مصلحت نيست كه زنان كمتر از  در درجه اول

  .نادري بسازدبنابراين اخالق ما بايد طوري عمل كند كه اين را يك رويداد . و داراي فرزند گردند

، احتمال نمي رود كسي كه قبالً تجربه اي از حيث روابط جنسي نداشـته، خـواه مـرد    در درجه دوم

از نظر . باشد يا زن، قادر باشد بين جذابيت فيزيكي و نوعي دلخوري الزم براي توفيق در ازدواج فرقي بگذارد

 30الـي   20اندازد، و احتماالً بين سـالهاي   كلي علل اقتصادي مرد را مجبور مي سازد كه ازدواج را به تعويق

هرگز عفيف و پاكدامن نخواهد ماند، و از نظر رواني هم آرزويي ندارد كه چنين كاري انجام دهد، ليكن بسيار 

بهتر است چنانچه روابط موقتي داشته باشند با دختراني باشد كه از طبقه خود بوده و انگيزه آنها نيز تشـفي  

براي اين دو علـل جوانـان   . ه پول، و لذا از روابط جنسي با فواحش حرفه اي پرهيز كنندغرايز جنسي باشد ن

  .ازدواج ناكرده بايستي آزادي كامل داشته و به همين ترتيب اطفال از آن اجتناب ورزند

، طالق بدون سرزنش به طرفين بايد امكان پذير باشد، و به هيچ وجه نبايـد بـه هـيچ    در درجه سوم

ازدواج صغار بايستي به درخواست يكي از والدين قابـل فسـخ باشـد، و هـر     . زشتي محسوب گرددوجه عمل 

ازدواجي بايد با رضايت طرفين قابل فسخ باشد، و در هر موردي بايستي تا يك سال بعد از فسخ اين جـدايي  

ايستي امكان پذير البته طالق نيز در موارد ديگري از قبيل مرض، ظلم، ترك خدمت؛ و غيره ب. زير نظر باشد

  .باشد، ليكن رضايت طرفين بايستي معمول ترين زمينه باشد

در حال حاضر زنان . ، از نظر اقتصادي بايستي امكانات آزاد روابط جنسي فراهم باشددر درجه چهارم

مانند بيشتر فواحش با فروش جذابيت هاي جنسي زندگي مي كننـد؛ حتـي در روابـط آزاد جنسـي مـوقتي      

نتيجه آن مي گردد كه تا حدي مسئله پولي داخل . الً متحمل تمام هزينه هاي نزديكي مي شوندمردان معمو

رابطه جنسي حتي زماني كه از طرف كليسـا  . روابط جنسي شده و شهوت زنان به ندرت عامل نزديكي گردد

  .تجويز مي گردد نبايد به صورت حرفه اي درآيد

داري وسـايل منـزل، آشـپزي، يـا مواظبـت از فرزنـدان       درست است كه بايد مخارج خانه از قبيل نگه

چيزي به زن پرداخت، ولي اين پرداخت نبايد صرفاً به نام اينكه رابطه جنسي بـا مـرد برقـرار نمـوده عملـي      

زني كه مردي را دوست داشته و مرد هم او را دوست داشته باشد نبايد وقتي كه عشقشان سيراب شد، . گردد

زن مانند مرد بايستي براي تأمين معاش كار كند، و زن تنبل هرگـز  . ت نفقه بگذارندبناي زندگي را بر پرداخ

  .قابليت نداشته و محترم تر از مرد نخواهد بود
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II  

يكـي از  . براي قبول پديده رفتار جنسي، دو قوه محركه بسيار ابتدايي در درجات مختلف شركت دارند

حيا، در بعضي اشـكال  . ه قبالً مذكور افتاد حسادت استاين دو شرم و حيا مي باشد، و ديگري همان طور ك

خود، و در بعضي درجات؛ تقريباً در نژاد بشر جهاني بوده، و تشكيل ممنوعيتي مي دهد كه بايستي فقـط در  

نبايسـتي هـر چيـزي ديـده شـود و      . مراسم يا حداقل در بعضي معاشرت هاي شناخته شـده شكسـته شـود   

اين يك اختراع عصر ظفر نمي باشد، برعكس انسان شناسان استادانه تـرين   .نبايستي تمام حقايق گفته شود

مفهوم وقاحت ريشه هـاي عميقـي در طبيعـت بشـر     . شكل عفت فروشي را در بين وحشيان بدوي يافته اند

ما ممكن است از عشق به طغيان، از وفاداري به روحيه علمي، از آرزوي احساس شرارت، عليه آن قيـام  . دارد

  .لي نمي توانيم هرگز آن را از بين نفسانيات طبيعي خود ريشه كن سازيمكنيم، و

ترديدي نيست كه تصميمات قراردادي در يك جامعه، همان است كه تصور شده ليكن وجـود بعضـي   

تقريباً در هر يك از جوامع بشري، ذكر كلمات مسـتهجن و نمـايش   . قراردادها فاقد منشأ قراردادي مي باشد

رياضـت كشـي   . ، مگر وقتي كه اتفاقي بوده و قسمتي از تشريفات مذهبي را تشكيل دهدگناه محسوب شده

كه ممكن است ارتباطي با شرم و حيا از نظر روانشناسي داشته يا نداشته باشد؛ نيرويي است كه به نظر مـي  

ي نيرويـي  رسد فقط جايي كه تمدن به درجه اي معين برسد پديد آيد، و البته بسياري از رياضت كشان دارا

اين موضوع در كتابهاي قديمي ديده نشده، ولي در كتابهايي كه در گذشته نزديك بـه  . فوق العاده مي شوند

به همين ترتيب در كتب قديمي يونان ديده نمي شود؛ ولي به مـرور  . چاپ رسيده آثار آن مالحظه مي گردد

بعيد ظاهر شد، و قـدرت بسـياري كسـب     در هندوستان در گذشته. يونانيان مطالبي در اطراف آن نوشته اند

سعي نمي شود كه ريشه و اصل آن مورد تجزيه و تحليل واقع شود، ولـي در اينكـه يـك امـر عـاطفي      . نمود

. محسوب مي شود ترديدي باقي نمي ماند، و تقريباً در تمام جوامع متمدن انواع ساده آن مشاهده مي گـردد 

به خصوص شخصي كـه قيـود و ضـمانت مـذهبي      –م افراد استخفيف ترين نوع آن بي ميلي به تصور احترا

و به موازات آن عشق پاك حكمفرما بوده، كه در اين حاالت احساس مي شـود ايـن رفتـار بـه      –داشته باشد

آرزوي آزاد كردن روح از قيد به بسياري از مذاهب بزرگ دنيا . ندرت با شأن و مقام عالي بشري سازگار باشد

  .بين افراد عاقل تحصيل كرده داراي قدرت مي باشد الهام بخشيده و هنوز

حسادت با . ولي فكر مي كنم حسادت تنها عامل پر قدرت مؤثر در اخالق روابط جنسي محسوب گردد

در ابتـداي  . توجه به غرايز بشري موجب غضب گرديده؛ و غضب عاقالنه زشتي هاي اخالقي را نشان مي دهد

بايستي تشويق شوند، تا افراد مذكر به آرزوهـاي پـدري خـود جامـه      دوران توسعه تمدن اعمال غريزي پاك

بدون وجود اين ايمني در اين خصوص خانواده پدر ساالري غيرممكن بوده و پـدري بـا تمـام    . عمل بپوشانند

  .خصوصياتش نمي تواند اساس ساختمان هاي اجتماعي ما باشد
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زماني كـه آزاد بـوده، و ازدواج نكـرده گنـاه     زن شوهردار گناه محسوب مي شده، ليكن تا  هعادتاً رابط

از آنجايي كه احتماالً اين عمل موجب خـونريزي مـي شـد لـذا علـت عملـي بسـيار مـوجهي بـراي          . نداشت

گردگيري وزنه هايي كه با آنها سنگهاي قيمتي وزن مي شد مثل بسيار مشخصي . ممنوعيت آن وجود داشت

ولي وقتي كه دسته جات از نظر اجتمـاعي در سـطح بـااليي     از عدم احترام به حقوق شوهران تلقي مي شد،

در آن ايام، البته زنان حـق مكاتبـه نداشـتند شـوهر     . قرار نداشتند چيز ديگري از همين نوع مورد انتظار بود

وظيفه اي نسبت به همسرش احساس نمي كرد، ولي احترام به اموال شوهران ديگر زن حقي محترم شمرده 

مردان كـه  : پدر ساالري با اخالق و خصوصياتي كه ذكر شد، موفق به نظر مي رسيد سيستم قديمي. مي شد

فعال مايشاء محسوب مي شدند از آزادي كامل بهره مند بودند، و زنان مي بايستي بردبار باشند، در موقعيتي 

  .بودند كه به نظر مي رسد عدم رضايت يا خشنودي آنها اهميتي ندارد

. ي با مردان از طرف زنان، ضرورتاً سيسـتم جديـدي در دنيـا پيـدا شـد     براساس تقاضاي حقوق مساو

يا اينكه همان طور كـه زنـان از داشـتن دو شـوهر يـا بيشـتر       : تساوي به دو صورت ممكن است تأمين گردد

محرومند مردان از هم از داشتن دو زن يا بيشتر محروم كنند؛ يا اينكه به زنـان اجـازه داده شـود كـه مثـل      

اولين صورت از اين دو شق به وسيله بيشتر كساني كه معتقد به تساوي حقوق زنان بودند . باشند مردان آزاد

ترجيح داده شده و هنوز كليسا از آن پيروي مي كند؛ ولي در عمل دومي هواخواه بسـيار دارد، هرچنـد كـه    

  .بسياري از آنان در عدالت اين تئوري و رفتار ترديد دارند

ق جديدي مي باشند اشكالشان در ايـن اسـت كـه دسـتورات و احكـام ايـن       كساني كه معتقد به اخال

منشأ نوظهور ديگري پيدا شده، و آن اين است كه از نظر علمي تحريم دانـش  . اخالق چه و چگونه بايد باشد

مثالً به تدريج واضح مي گردد كه پليدي هـاي گونـاگون از قبيـل امـراض     . روابط جنسي را تضعيف مي كند

ا نمي توان به طور مؤثر ريشه كن ساخت، مگر اينكه برعكس گذشته به طور واضح و برهنه از آنهـا  مقاربتي ر

صحبت شود؛ و همچنين فهميده شده كه جهالت و عدم اطالع از جنبه رواني زمينـه را بـراي جـذب اثـرات     

  .مضر در افراد آماده مي سازد

انش آموزان و  دانشجويان سياسـت سـكوت   علوم اجتماعي و دانش هاي روانكاوي اجازه داده اند كه د

موضوعات مربوط به روابط جنسي را كنار بگذارند، و بسياري از دبيران با تجربه كه تجربه آنها از معاشرت بـا  

كساني كه نظر علمي به رفتار بشري دارنـد،  . اطفال تحصيل شده، داراي همين وظيفه و موقعيت گرديده اند

ه گناه به هر عملي غيرممكن است؛ آنها فهميده اند آنچـه كـه مـا مـي كنـيم      دريافته اند كه چسبانيدن كلم

ريشه اش در وراثت، تعليم و تربيت، و محيط ما است، و با كنترل اين علل و عوامل مي توان از مضراتي كـه  

  .عوامل زشت و براي جامعه ببار مي آورد جلوگيري نمود
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، خـود مـا نبايـد تحـت تـأثير انگيـزه هـاي        در جستجوي يك اخالق مربوط به رفتـار روابـط جنسـي   

غيرعقالني قديمي كه موجب پيدايش اخالق قديم مي شود واقع گرديم، بايد تشخيص بدهيم كه آن اخـالق  

تصادفاً ممكن است حكمتي در برداشته باشد، و چون هنوز چنين اخالقي وجـود دارد ولـو بـه شـكل بسـيار      

آنچه كه ما به صورت مثبتي بايد انجام دهـيم آنسـت   . كند ضعيف بنابراين هنوز بر مشكالت ما حكومت مي

كه از خود بپرسيم؛ چه قواعد اخالقي احتماالً بيشتر مي تواند سعادت بشـري را تـأمين كنـد، و پيوسـته بـه      

ه و مالحظـه قـرار   عـ خاطر داشته باشيم كه اين قواعد هرچه باشند، احتماالً قواعدي نيستند كـه مـورد مطال  

د گفت، مجبور به رعايت اين نكته خواهيم بود كه بايستي اثرات اين قواعد را در نظر بگيريم، باي. گرفته باشند

  .نه شكل ظاهري آن را

III  

اجازه دهيد به دانش مربوط به موضوع روابط جنسي نظري افكنيم، اين مسئله در ابتدايي ترين دوران 

. مسائل است كه ما روزانه با آن سرو كار داريـم ظاهر شده و اشكال و ترديد مربوط به آن كمتر از بسياري از 

هيچ علت اساسي به هيچ وجه وجود نـدارد كـه ايـن موضـوع و در واقـع ايـن حقيقـت را از اطفـال مخفـي          

بايد به سؤاالتشان پاسخ گفت به تعجب آنها عيناً همان طور كه در ساير مسائل تعجب مـي كننـد   . نگهداريم

به هر موضوعي از مسائل جنسي كه عالقه دارند و سؤال مي كنند بايسـتي   جواب داد و ايشان را قانع كرد، و

هيچ احساساتي وجود ندارد، زيرا اطفـال جـوان آن احساسـي كـه     . خالصانه پاسخ گفت و آنها را روشن نمود

اشتباه . مردان بالغ داشته ندارند، و موقعيتي براي صحبت هاي فوق العاده هيجان انگيز نيز كسب ننموده اند

در همين جا است كه در اين خصوص از عشق زنبور عسل يا مورچگان شروع كنيم؛ نبايد براي ذكـر حقـايق   

  .زندگي راههاي انحرافي انتخاب نموده و طي كرد

به طفلي كه گفته مي شود چه چيز مي خواهد در اين خصوص بداند و مي بيند كه والدينش اين طور 

به مسئله روابط جنسي چيز مبهم و آزار دهنده اي در فكر و ذهن عريان با او صحبت مي كنند، هرگز نسبت 

اطفالي كه رسماً از اين بابت بي اطالع نگهداشته مي شوند بيش از اطفـالي كـه پيوسـته    . خود نخواهد يافت

درباره اين موضوع مطالبي شنيده و در سطحي خاص با ديگران صحبت مي نمايند در زمينه اين روابط فكـر  

جهالت رسمي از يك سو و دانش حقيقي از سوي ديگر به آنها مـي آمـوزد كـه بـا     . ره مي كنندكرده و مذاك

از طرف ديگر، جهالت واقعي هنگامي كه تحصيل مـي  . بزرگتران خود به طور متقلبانه و رياكارانه رفتار كنند

جهالـت  . شـود  شود، احتماالً منشأ هيجان و تكان گشته، و موجب جرح و تعديل اشكاالت زندگي واقعي مي

  .قابل تأسف است، ولي جهالت پرعظمت موضوع جنسي يك خطر جدي مي باشد
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وقتي كه مي گويم بچه ها بايد از مسائل جنسي آگاه گردند، مقصودم ايـن نيسـت كـه صـرفاً حقـايق      

سـتي  نباي. رواني را به آن طور برهنه و عريان در ميان گذاريم؛ به آنها بايد آنچه را كه دوسـت دارنـد بگـوييم   

و يا در اطراف موضوع روابط جنسي غيـر از آنچـه كـه در    . بزرگساالن را با تقواتر از آنچه هستند نشان دهيم

همـان طـور   . فريب دادن اطفال عذر پذير نمي باشد. يك ازدواج رسمي صورت مي پذيرد مطالبي بيان داريم

فتـه انـد، اعتمادشـان از ايشـان سـلب      كه در خانواده ها اتفاق مي افتد، وقتي كه بداننـد والدينشـان دروغ گ  

حقايقي وجود دارد كه من نبايد به طفل تحميل كـنم،  . گرديده، و احساس مي كنند كه آنها دروغگو هستند

  .تقوايي كه بر پايه نظرات دروغ استوار باشد تقواي حقيقي نيست. ولي به او هر چيزي را زودتر خواهم گفت

ري هاي روابط جنسي بلكه صـحبت عملـي ايـن روابـط كـه      من تصور مي كنم نه تنها صحبت از تئو

مسائل جنسي را خوب مي شكافد بهترين راهي است كه اطفال را از تفكـرات زشـت و ناهنجـار و بـي رويـه      

جايي كه به رفتار جنسي شخص بـالغ  . بازداشته، و آنها را از كنجكاوي بيشتر در اين خصوص نجات مي دهد

ن نيست كه به يك سازش عقالني بين تصورات مخالفت آميزي كه هر يك مربوط مي شود، به هيچ وجه آسا

اشكال عمده البته در جدال بين نيروي حسادت و نيروي تغييرات در روابط . داراي اعتباري مي باشند برسيم

كساني هستند كه هرگز حسادت ندارند : راست است كه هيچ يك از اين نيروها عموميت ندارند. جنسي است

، و كساني هستند كه هرگز احساساتشان از انتخاب رفيـق تحريـك نمـي شـود     )تعداشان كم استهر چند (

چنانچه هر يك از اين انواع عموميت پيدا مي كـرد، طـرح يـك قاعـده قـانع      ). بين زنان و مردان يكي است(

نكـه  بايستي اعتراف كرد كه هر دو نوع ممكن است عامـه پسـند گـردد مشـروط بـه اي     . كننده آسان مي بود

موارد بسياري باقيمانده كه مي شود با مقررات كامل روابط جنسي آنها . قراردادي در آن خصوص تنظيم شود

را كشف نمود، ولي فكر نمي كنم قبل از كسب تجارب بيشتر بتوانم چيز مثبتي در اطراف آنها بگويم، و ايـن  

آمـوزش هـاي عقالنـي نسـبت بـه       تجارب بايستي حاصل از اثرات سيستم هاي گوناگون، و نتيجه تغييـرات 

  .موضوعات جنسي باشد

واضح است كه ازدواج به عنوان يك مسئله بايستي فقط دولت را از جهت اطفال عالقه مند سازد، و تا 

همچنين روشن اسـت حتـي   . زماني كه طفلي به وجود نيامده بايست يك مسئله كامالً خصوصي تلقي گردد

. قه دولت فقط از نظر اعمال وظايف پدر از جنبه مالي تظاهر مي كنـد وقتي كه پاي بچه به ميان مي آيد عال

در جايي كه طالق امري سهلي است مثل اسكانديناوي معموالً اطفال تحويل مادر مي شوند، تا اينكه خانواده 

در جايي كه قضيه به كارگران مزدبگير ارتباط پيدا مي كند كه به كرات اتفـاق مـي   . پدر ساالري محو گردد

  .فتد، دولت وظايف پدران را در اين خصوص ايفا مي كند، مگر در بين متمولين و مذهبيونا

در عين حال، چنانچه مردان و زنان بتوانند در روابط جنسي، ازدواج طـالق، تقـوا، محبـت، راسـتي و     

كساني كه به وسيله معيار قـراردادي از نظـر   . عدالت را به خاطر بياورند عمل خوب و صحيحي انجام داده اند
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بيشتر اخالقيون آن قدر از روابط . جنسي با تقوا باشند، كراراً خود را از رفتارهاي زشت و ناپسند باز مي دارند

 .جنسي آزار فكري مي بينند كه حتي اتكايي به ساير امور مفيد اجتماعي نمي نمايند
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  فصل دوازدهم

  ها دهكآزادي و دانش

 1940اين مقاله اساساً در ماه مه سـال  «

فـوج  منتشر گرديد، درست بالفاصله بعد از آنكه 

دريافت كـه راسـل بـراي اسـتادي      1مك گيهان

  ».كالج شهر نيويورك صالحيت ندارد

I  

مقصـودمان از ايـن    قبل از بحث در اطراف وضع كنوني آزادي در دانشگاه ها بايد به خاطر بياوريم كه

جوهر آزادي دانشگاهي آنست كه استادان به خـاطر تخصـص و مهارتشـان در موضـوعي كـه      . آزادي چيست

تدريس خواهند نمود انتخاب شوند، و قضاتي كه ايـن تخصـص و مهـارت را تعيـين مـي كننـد متخصصـين        

ان خوب، بايستي فقـط بـه   خواه مرد رياضي دان خوبي باشد، يا فيزيك دان خوب، يا شيمي د. ديگري باشند

هر چند كه آنها به اتفـاق آرا او را بـه   . وسيله ساير رياضي دانان، فيزيك دانان، يا شيمي دانان آزمايش گردد

  .درجه اي خوب بپذيرند

مخالفين آزادي دانشگاهي غير از تشخيص مهارت متقاضي، در آپارتمان خودشان به موضوعات ديگـر  

و ايـن يـك   . كنند كه او نبايد عقيده اي مخالف عقيده صاحبان قدرت ابراز دارد آنها فكر مي. نيز توجه دارند

  .فردي در آن حكومت دارد صادر گرديده است هدستوري است كه از طرف دولت مقتدري كه اراد

، فكر مـي كـنم ايـن    2كرنسكي روسيه هرگز از آزادي دانشگاهي برخوردار نبود مگر در زمان سلطنت 

آلمان قبل از جنگ، وقتي اشكال بسياري . حتي كمتر از زمان تزارها وجود داشته باشد آزادي در حال حاضر

حاال با استثنائاتي اين وضـع  . از آزادي ها را فاقد بود، آزادي دانشگاهي را به خوبي و كامالً تشخيص داده بود

                                                           

1. Fudge Mc Geehan. 
2. Alexander Fedorovich Kerensky ،1881 مـه  4دار روسـي، زادروز وي  تمكرنسكي سياس فيودورويچ الكساندر 

پـدرش آموزگـار بـود و     . نامگذاري شد به اوليانوفسك 1924در سال . است – زادگاه اوليانوف والديمير لنين - در سيمبيرسك

مقـام وزارت    در دولـت موقـت انقالبـي بـه     1917 فوريهوي پس از انقالب . شغل او وكالت بود. زماني هم معلم لنين بوده است

. تبعيد شـد  فرانسه  سرنگون و به ها بلشويك ةوسيل  به و در مقام نخست وزيري بود كه در انقالب اكتبر. دست يافت دادگستري

 اشـغال پـاريس بـه   او پـس از  . منتشر ساخت هاي متعددي درباره انقالب روسيه كرنسكي در زمان اقامت خود در پاريس، كتاب

اقامـت گزيـد و    مريكـا ا ش در اياالت متحدها كرنسكي تا پايان زندگي. فرار كرد آمريكا  ، به1944در سال  وسيله ارتش هيتلري 

در  1970 ژوئـن  11او در تاريخ  .از تأليفات اوست» خاطرات كرنسكي«كتاب . تدريس پرداخت  مريكايي بها در چندين دانشگاه

  .درگذشت نيويورك
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ر ايتاليا با يك شكل خاصي د. تغيير كرده زيرا بسياري از دانشمندان يا جالي وطن نموده و يا تبعيد شده اند

  .همين نوع سخت گيري هاي استبداد مĤبانه بر دانشگاه ها حكمفرما است

گرچه نبايـد انكـار   . در دموكراسي هاي غربي معموالً اين وضع خاص رقت انگيز مشخص گرديده است

كـه   خطـر نـوعي اسـت   . كرد تمايالتي وجود دارد كه ممكن است منجر به بعضي پليدي هاي مشـابه گـردد  

دموكراسي كه قدرتش را اكثريت بدون مانع ورادعـي در  . دموكراسي به تنهايي نمي تواند آن را از بين بردارد

تحميل اقليت اساس يك قسمت از دموكراسي . دست داشته باشند عيناً مثل يك ديكتاتوري استبدادي است

  .عاقالنه بوده، ولي قسمتي كه پيوسته به خاطر آورده نمي شود

اف به وضع مدرسين دانشگاه ها، اين مالحظات عمومي به وسيله كساني كه خصوصاً مسلط بـر  با انعط

فرض شده است مدرسين دانشگاهي كساني باشند با دانش ها و آموزش هـاي  . امور هستند تقويت مي گردد

جويانه ساكت  براي اينكه آنها در مقابل سؤاالت ستيزه. خاص كه بتوانند با سؤاالت ستيزه جويانه روبرو شوند

  .باشند، محروميت جامعه از فوايدي كه ممكن است از آموزش آنها برده شود در نظر گرفته شده

امپراتوري چين، قرن ها قبل انتقادي را تصويب كرد و بنـابراين هيئتـي از دانشـمندان و منتقـدين و     

شتباهات امپراتـور و حكومـت را   عقاليي كه خوش سابقه بودند تشكيل داد و اختياراتي به آنها اعطا نمود تا ا

. متأسفانه مثل ساير چيزهاي ديگر در تاريخ چين، اين رسـم قـراردادي گرديـد   . جستجو كرده و پيدا نمايند

چيزهاي ديگري بود كه بازرسين مي توانستند سانسور كنند، حتي قدرت فوق العاده خواجه ها را، ولـي اگـر   

ي شدند مصونيت خود را با صدور فرمان امپراتـور از دسـت مـي    بازرسين از حد قوانين و قراردادها منحرف م

  .دادند

در حالي كه زمينـه بـراي انتقـاد بـه حـد      . خيلي چيزهاي مشابه در اجتماعات ما به وقوع مي پيوندد

وسيعي فراهم شده، وقتي كه احساس مي شود اين انتقاد واقعاً خطرناك است، بعضي از اشكال تنبيهـات در  

  .آن انتقادات مي باشدانتظار نويسنده 

حكومت دولتمندان، و كليسـاها،  : آزادي دانشگاه ها در اين مملكت به وسيله دو منبع تهديد مي شود

اين دو عامل با هم متحد شـده و هرگـاه   . كه كوشش مي كنند يك نوع تفتيش اقتصادي و مذهبي بنا كنند

ا متهم به عالقه مندي مرام كمونيسـم مـي   كسي يافت شود كه از عقايدش خوششان نيايد با بي پروايي او ر

به بعد حكومت شوروي را به شدت  1920مثالً من با عالقه تمام مالحظه كرده ام، هر چند كه از سال . كنند

مورد انتقاد قرار داده ام، و هر چند كه در سالهاي اخير اين عقيده را مؤكداً بيان داشته ام كـه ايـن حكومـت    

مي باشد، معذالك به ذكر بعضي عبارات از انتقادات من اكتفا نموده و گفته اند  حداقل به بدي حكومت نازي

  .كه من امكانات سعادت آتي روسيه را آرزو كرده ام
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فن متهم كردن اشخاصي كه عقايدشان مورد پسند نباشد از طرف دسـته جـات قدرتمنـد معـين بـه      

چنانچـه شـخص جـوان باشـد و     . ددخوبي تكميل شده است، و خطر بزرگي براي پيشرفت محسوب مي گـر 

نسبتاً گمنام، رؤساي رسميش ممكن است تحت عنوان عدم شايستگي خدمتي به آرامي او را از كـار بركنـار   

چنانچه شخص مسن و مشهور باشد براي اينكه موفق شوند خشم و احساسات جامعه را از راه تبليغات . كنند

خود را به دردسـر نمـي اندازنـد، و حاضـر نمـي شـوند نظـر        بسياري از مدرسين . سوء عليه او بر مي انگيزند

عمومي در زمينه ارشاد يا عدم ارشاد عقايدشان در امور دخالت داده شود؛ و اين يك امر خطرناكي است، زيرا 

  .بعضاً فهم و هوش آنها را متوقف نموده و نيروي محافظه كارانه و ابهام انگيز جايگزين آنها مي شود

II  

آزاد، كه الهام بخش بانيان نظام امريكا بود، موجب شـد كـه مسـائل مـورد گفتگـو از      اصل دموكراسي 

آزاديخواهان معتقد بودند كه نظرات بايستي از راه بحـث و  . طريق مباحثه و بررسي روشن شوند نه از راه زور

ومـت  امـا حك . آن صحبت نشود هگفتگو حل شده، و يك طرفه نباشند به اين معني كه فقط يك طرف دربار

از نظر من، رهـا كـردن   . هاي استبدادي و حكومت هاي قديمي و هم جديد، با اين موضوع نظر مخالف دارند

چنانچه اراده دست مـن باشـد هرگـز    . حوادث تاريخي آزاديخواهان و عقايد آنها در اين خصوص دليلي ندارد

بر مي آيم كه تسهيالت مسـاوي   من درصدد. مانع مخالفينم نشده و ايشان را در بيان مطالب آزاد مي گذارم

بين قربانيان آلماني دانشگاهي كه در هلنـد  . براي تمام عقايد فراهم كنم، و نتايج بحث و گفتگو را ارائه نمايم

مورد شكنجه واقع شدند، كساني را مي شناسم كه از نظر دانش منطق برجسته بوده و كامالً معتقد به مذهب 

مـن هـر كـاري كـه از دسـتم برآيـد بـراي بدسـت آوردن موقعيـت          . ندكاتوليك و ارشادهاي آن مذهب بود

  .دانشگاهي ايشان مي كنم، در صورتي كه حقيقت اين است كه همكاران مذهبي آنها چنين نخواهد نمود

يلـي  لفرق اساسي آزاديخواه و غير آزاديخواه آنست كه آزاديخواه ميل دارد تمـام مسـائل تجزيـه و تح   

ك آنها باقي نماند ولي غير آزاديخواه، مي گويد بعضي مسائل كامالً غيرقابل بحـث  شده و نقطه ابهامي در در

آنچه كه در اين خصوص عجيب مي نمايد اين اسـت  . بوده و لذا نبايد مطلبي درباره آنها گفته يا شنيده شود

اشتباهات  كه بررسي هاي ناقص موجب مي شود كه بشر به نتيجه غلطي برسد، و بنابراين ناداني تنها محافظ

اين نقطه نظر چيزي است كه نمي تواند مورد قبول كساني كـه بـراي قضـاوت از اعمـال     . محسوب مي شود

  .بشري متوسل به داليل مي كردند تا تعصب واقع شود

به عنوان عكس العمل نسبت بـه جنـگ هـاي     17دورنماي آزاديخواهي چيزي است كه در اواخر قرن 

سال با نهايت خشونت و بدون فتح قابـل   130اين جنگ ها به مدت . يافت مذهبي در انگلستان و هلند رواج

هر دسته اي حقانيت خود را مسلم فرض مي كرد و معتقـد بـود كـه    . مالحظه براي هر دسته اي ادامه يافت



ها آزادي و دانشكده  135  

 

موفقيتش مهمترين نتيجه را براي ابناء بشر به بار مي آورد، باالخره، مردمان حساس از ايـن منازعـات نابجـا    

نظر جديدي ابـراز   3جان الك. ه شده، و ثابت نمودند كه طرفين از نظر قطعيت عقايد خود در اشتباهندخست

نمود كه هم جنبه سياسي و هم جنبه فلسفي داشت، اين نظر در موقعي ابراز شد كه سخت گيريها به كنـار  

ه ايـن نكتـه گرديـد كـه     او متكي ب. رفته و يك نوع روحيه انعطاف پذير و آسان گيري جايگزين آن شده بود

. نظريه اش موجب آرامش گرديد 1914تصميمات و اعمال بشري قابل خطا مي باشد، و با اين ترتيب تا سال 

نفوذ الك و مكتبش موجب گرديد كه كاتوليك ها در كشورهاي كاتوليك مذهب نيز به همين ترتيب سخت 

دهد، بشر كـم و بـيش آموختـه بـود كـه       تا جايي كه ستيزه هاي قرن هفدهم نشان مي. گيري نشان ندهند

چگونه تحمل و بردباري نشان دهد، ولي با توجه به جدالهاي جديد و ستيزه هاي نويي كـه در اواخـر جنـگ    

ما ديگر از اعضاي انجمن دوستان كه مسـيحيان  . بروز كرد نصايح عقالني فالسفه آزاديخواه فراموش شده بود

ريم، ليكن از كساني وحشت داريم كه مشكالت روزانه خويش را عينـاً  بودند وحشتي ندا 4شارل دوموفادار به 

عقاييدي كه بـا آنهـا   . مطرح مي كردند ارائه مي نمايد 17به همان طريق كه اعضاي انجمن دوستان در قرن 

موافقت نداريم موجب احترام خاصي از طرف كهنه پرستان شده، ولي عقيده جديدي كـه مـا در آن سـهمي    

  .تكان مي دهدنداريم ما را 

دو نظر نسبت به وظيفه دموكراسي ابراز شده، نظر اول اين است كه عقايد اكثريت بايسـتي كـامالً در   

بر طبق نظر دوم جايي كه تصميم عمومي ضرورت ندارد، عقايد مختلفـي در حـد   . تمام موارد حكمفرما باشد

بر طبق نظر سابق وقتي كه اكثريت . ير استنتيجه اين دو نظر در عمل با هم كامالً مغا. امكان ابراز مي گردد

به نفع عقيده اي تصميم مي گرفت، ديگر كسي اجازه ابراز نظر نداشت، چنانچه نظري ابراز مـي شـد تقريبـاً    

و بر طبق نظر ديگر به عقايد اقليت بايستي همان ارزش را قائل شد كه بـراي اكثريـت   . مبهم و غير مؤثر بود

  .خفيفتري قائل مي شويم، فقط با درجه

مرد يا زني كه پسـت تـدريس دولتـي    . و اين نظريه را به خصوص نسبت به تدريس اعمال مي كردند

نه تنها عقايد ابـراز  . داشت، نبايستي عقيده اكثريت را ابراز دارد، هرچند كه اكثريت معلمين اين كار را بكنند

است بايد از يگانگي عقيده در بين آنهـا  شده از طرف مدرسين نبايد يكي و يك شكل باشند، بلكه اگر ممكن 

                                                           

3 .John Locke ،)29  الك از مهمتـرين  . بـود  انگلسـتان  مـيالدي  17از فيلسوفان سـده  ، )1704اكتبر  28 -1632اوت

مـؤثر   و فلسفه سياسي نظرات او بر پيشرفت معرفت شناسي. است گرايي و پيروان مكتب تجربه شارحان نظريه قرارداد اجتماعي

 ، بسياري از متفكران اسكاتلنديروسوو  ولترهاي او بر  نوشته. شود شمرده مي او از تأثيرگذارترين متفكران عصر روشنگري. بود

  .مشاهده كرد مريكااتوان در اعالميه استقالل اياالت متحده  اين تأثير را مي. اثرگذار بود مريكائياو انقالبيون 

4 .Charles the Bald ،       6يـا   5درگذشـت   -در فرانكفـورت  823ژوئـن  13زاده (شـارل تـاس يـا كچـل يـا شـارل دوم 

از همسر  لويي پارسااو جوانترين پسر . بود تا زمان مرگش امپراتور مقدس روم 875و از  پادشاه فرانك غربي 840از  )877اكتبر

  .بود يوديتدومش 
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يكـي از مهمتـرين   . جلوگيري شود، زيرا بين معلمين از نظر تعلـيم و تربيـت اصـل اخـتالف و عقيـده اسـت      

چيزهايي كه در سازمان هاي فرهنگي كشورهاي دموكراسي تدريس مي شود قدرت وزن كردن و سـنجيدن  

دهد كه كداميك از طرفين داراي دالئل قانع كننـده   مباحث مي باشد، و روشني فكر الزم است؛ تا تشخيص

به مجرد اينكه يك سيستم بازرسي نسبت به عقايدي كه معلمين ابراز مي كننـد تحميـل شـود،    . اي هستند

تعليم و تربيت متوجه بر خدمت به اين مقصود شده و به جاي توليد و تدارك ملتي مرد و شجاع، رمـه اي از  

و لذا تا اواخر جنگ بزرگ، متعصبين فناتيك باقيمانـده و قسـمت اعظـم    . دهدمتعصبين فناتيك تحويل مي 

تمام كساني كه . دنيا را به همان ترتيبي كه در جنگهاي مذهبي فناتيك كرده بودند به تقواي ديني واداشتند

مخالف بحث آزاد بودند و كساني كه در جستجوي تحميل بازرسي نسبت به عقايدي كـه جوانـان ابـراز مـي     

شتند بودند؛ سهم خود را در افزايش تعصب عملي ساخته و دنيا را بي تاب و توان كردنـد تـا اينكـه الك و    دا

  .معاونش به تدريج موجب نجات اين دنياي پرتالطم شدند

يكي بهترين شكل دولت كـدام اسـت؛ و ديگـري    : دو مسئله است كه به قدر كفايت مشخص نگرديده

بهترين فرم حكومت دموكراسي بوده كه ناشي از ملـت اسـت، ولـي از     ترديد ندارم كه. وظايف دولت چيست

آنجايي كه حكومت وظايف بي شماري دارد اين حكومت دموكراسي ممكن است مانند حكومت هاي ديگر از 

به علل مختلفي بايستي اقدامات عمومي صـورت گيـرد؛ و لـذا، انجـام     . جاده راستي و حقيقت منحرف گردد

مواردي نيز وجود دارد كه در انجـام آنهـا تعليمـات عمـومي و ضـرورت      . يت مردم باشداعمال عمومي با اكثر

از آنجا كه تمايـل  . اين موارد شامل سطح عقيده نيز مي باشد. نداشته و انجامشان مورد دلخواه هم نمي باشد

لذا محافظ  طبيعي كساني كه داراي قدرتي هستند موجب مي شود تا به حد اعال از اين قدرت استفاده كنند،

ضروري عليه استبداد مؤسسات و سازمان هايي هستند كه عمالً يا بنا به فرض داراي استقالل محدود دولتي 

آزادي رايج در ممالكي كه تمدنشان مشتق از كشورهاي غربي بوده از نظر تاريخي به علت جدال بين . باشند

كليسـاها تحـت نفـوذ دولـت      5وري بيـزانس در امپرات. كليسا و دولت در قرون وسطي قابل جستجو مي باشد

در . بودند، و بنابراين اصل نبايستي در روسيه اي كه تمدنش را از كنستانتين گرفته بود انتظار آزادي داشـت 

مغرب زمين اول كليساي كاتوليك و سپس كليساهاي مختلف پروتستان به تدريج داراي آزادي هـايي عليـه   

  .دولت شدند

ص، اصوالً قسمتي از آزادي كليسايي بود، و بـه مناسـبت وضـع خاصـي در     آزادي دانشگاهي، به خصو

تكرار مي كـنم، در هـر كشـوري    . ل نمودميك نوع تاريكي و خمودگي را تح 6هنري هشتمانگليس در زمان 

                                                           

5 .Byzantineامپراتوري هزار ساله روم شرقي ،.  

6. Henry VIII  ،)28 ايرلند، دومين  )بعدها پادشاه(و لرد پادشاه انگلستان. )، لندن1547 ژانويه 28 ،گرينويچ؛1491 ژوئن

  .ميالدي بعد از مرگ پدرش به سلطنت رسيد 1509در سال  .بود هنرى هفتمپسر 
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داراي هر نوع حكومتي كه باشد، حفظ آزادي مستلزم وجود اشخاصي است كه تا حدي داراي استقالل گفتار 

در حال حاضر آزادي دانشـگاهي در  . ين اشخاص هم حتماً بايستي دانشگاهيان راه داشته باشندبوده، و بين ا

دانشگاه هاي ملي امريكا بيش از دانشگاه هاي دولتي است و علت آن هم اين است كه دانشگاه هـاي دولتـي   

  .به حد وسيعي آزادي دانشگاهي را با توجه به وظايف دولت درست تعبير و تفسير نمي كنند

III  

پرداخت كنندگان ماليات فكر مي كنند از آنجايي كه حقوق استادان دانشگاه را مي پردازند حق دارند 

چنانچه اين اصل منطقاً اجرا شود، داراي آن معنا است كـه  . آنچه را كه ايشان تدريس مي كنند تعيين كنند

دريسشان عيناً مثـل زمـاني اسـت كـه     تمام فوايد تحصيل عالي ناشي از استادان دانشگاه ها لغو گرديده، و ت

هنوز بيشتر امريكاييان دموكراسي را آن دموكراسـي مـي شناسـند كـه اينگونـه      . صالحيت خاص نداشته اند

تمرين قدرت قابل قبول است، به خصوص وقتي كه تمـرين  . كنترلها بايستي در كليه دانشگاه ها برقرار باشد

آركـي  سـرباز رومـي كـه    . ه شخص برجسته اي نشان دهـد كننده شخص جاهلي باشد و بخواهد قدرتش را ب

را كشت، چنانچه در جوانيش مجبور به تحصيل علم هندسه مي شد، در كشـتن يـك چنـين عنصـر      7مدس

يك امريكايي متعصب نادان همـان تكـان را مـي خـورد هرگـاه      . برجسته اي قلبش به شدت تكان مي خورد

  .متنفر است به كار ببرد قدرت دموكراسي اش را عليه كسي كه از جاهلين

در استعمال قدرت دموكراسي احتماالً خطر نامناسبي وجود دارد، يعني هرگاه به صورت دسته جمعي 

كسي كه هنر تحريك غرايز دسته جات آشوب طلـب را  . يا تحريكات هيجاني اغتشاشاتي به وجود آورده شود

و اين هنـر حفاظـت عمـده اي عليـه     . اشددارد، داراي قدرت شيطاني عجيبي در كشورهاي دموكراسي مي ب

  .تعليم و تربيت محسوب مي شود

تعليم و تربيتي كه اكثراً از مدرسين دانشگاهي آرزوي آنرا دارند، به وسيله اوليا امدادي دانشگاه ها بـه  

 زيـرا . حد ممكن مشكل شده و وظيفه استادان را نيز مشكل نموده تا نتوانند آن را به طور مؤثري اجرا كننـد 

قدرت آنها مديون هيجانات غيرعقالني توده ها بوده، و مي دانند چنانچه تفكر علمي و عقلـي معمـول گـردد    

                                                           

7 .Archimedes ،)278 در  و از اهالي جزيره سـاموس  و فيزيكدان يونان باستان رياضيدان ارشميدس، )م.ق 212 -م .ق

 او منجنيـق . هاي هوشي بسيار واال و چشـمگيري برخـوردار بـود    رشته رياضيات از ظرفيتارشميدس در  .بود درياي مديترانه

هـايي   او توانسـت سـطح و حجـم جسـم    . هاي شگفت آوري براي دفاع از سرزمينهاي خود اختراع كرد كه بسيار سودمند افتاد

همچنـين بدسـت   . رياضـي پديـد آورد  مانند كره، استوانه و مخروط را حساب كند و روش نويني براي اندازه گيـري در دانـش   

او كتابهايي درباره خصوصيات و روشهاي اندازه گيري اشكال و احجـام هندسـي   . نيز از كارهاي گرانقدر وي است πآوردن عدد 

عالوه بر آن او قوانيني دربـاره سـطح شـيب دار، پـيچ، اهـرم و       .نوشت سهمي واز قبيل مخروط، منحني حلزوني و خط مارپيچ 

  .كشف كردمركز ثقل 



 چرا مسيحي نيستم    138

بنابراين مخلوط نمودن قدرت حماقت و عشق به قدرت تالشهاي عقليون را فلـج  . آنها از كار بركنار مي شوند

  .اين گرفتاري رفع خواهد شد فقط از طريق آزادي دانشگاهي بيشتر در نظام آموزشي اين كشور. مي سازد

برانگيختن استعدادها از راه غيرعادي خطر سهمگيني براي هر كشوري محسوب شـده و احيانـاً علـت    

نمونه اساسي اين موضوع كشور اسپانيا مي باشد، كشوري كه كليمي ها و اعراب مراكشي را . فساد خواهد بود

رزي پيدا شده و سيستم مـالي ديوانـه كننـده اي    اخراج نمود و به اين جهت موجب شد كه فسادي در كشاو

ناشناخته ماند، لـيكن اساسـاً    شارل پنجمگرچه اثرات شوم اين دو علت در ابتدا وسيله قدرت . اقتباس گردد

مطمئنـاً مـي تـوان    . علل مذكور موجب انحطاط اسپانيا گرديد و موقعيت ممتاز خود را در اروپا از دسـت داد 

كن است همين گونه اثري در آلمان داشته باشد، و اگر در حـال حاضـر نـدارد    فرض كرد كه چنين عللي مم

در روسيه، جايي كه اين نوع پليدي ها بـراي مـدتي طـوالني حكمفرمـا     . انتظار آن را بايستي در آتيه داشت

در حـال حاضـر،   . است، اثرات آن به سادگي آشكار شده، حتي شايستگي نظامي آن مشخص گرديـده اسـت  

ترين نمونه كشورهايي است كه متعصبين جـاهلش داراي قـدرت كنتـرل در نيويـورك امريكـا       روسيه كامل

  .گرديده اند

IV  

يك كيفيت تشجيع كننده اي در حال حاضر در امريكا ديده مي شود كه ظلم و استبداد نسبت به صد 

در امريكـا تصـور    8لتاكويو هر كس مي تواند اين نتيجه را از دموكراسي . سال قبل احتماالً كمتر شده است

بيشتر از آنچه كه او مي گويد هنوز قابل اجرا است، ليكن بعضـي از مالحظـاتش مسـلماً ديگـر صـحيح      . كند

مثالً من نمي توانم موافقت كنم كه در ساير كشورهاي دنياي متمدن نسـبت بـه فلسـفه توجـه     . نخواهد بود

تصور مي . هر چند كه كمتر از زمان تاكويل باشدليكن هنوز عدالت برقرار است، . كمتري از امريكا شده باشد

كنم بايستي اعتراف كرد كه تاكويل در آنچه كه در اطراف قدرت اجتماع روي افراد در يك دموكراسي گفتـه  

  .به گفته اش صادق بوده است

                                                           

8. Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville ،)29   متفكـر  ، )كـن  1859آوريـل   16 -پـاريس  1805ژوئيـه

) 1856( رژيـم قـديمي و انقـالب   و ) 1840و 1835در دو جلـد  ( دموكراسي در امريكاسياسي و مورخ فرانسوي كه براي كتاب 

 اثر افزايش برابري شـرايط اجتمـاعي بـر فـرد و دولـت در جوامـع غربـي        در هر دو اين آثار، او به كاوش در. شناخته شده است

ابتـدا تحـت    او نماينده برجسته ليبرال سياسي كالسيك بوده و از شركت كننـدگان فعـال در سياسـت فرانسـه بـود،     . پرداخت

او از . شـد  1848كه موفق بـه انقـالب فوريـه    ) 1851-1849(و سپس در دوران جمهوري دوم ) 1848-1830(سلطنت ژوئيه 

كناره گيري كرد و پس از آن كـار بـر روي جلـد اول كتـاب      ناپلئون بناپارت 1851زندگي سياسي پس از كودتاي دوم دسامبر 

  .رژيم قديمي و انقالب را آغاز كرد
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 از زمـان تاكويـل تـأثير عظيمـي در     9كوتاهي قد افراد با مقايسه با عظمت جانور دريايي به نام لويائان

كشورهاي دموكراسي داشته، و جدي ترين تهديد نسبت به دنياي متمدن غرب مي باشد، و چنانچه احتمـاالً  

زيرا تمام پيشرفت هاي جدي علمي وابسته به نوعي . بدان توجه نشود پيشرفت عقالني را به پايان مي رساند

اكثريـت   هي در حـالي كـه اراد  استقالل عقيده بوده و اين استقالل عقيده نمي تواند از طرف عـده اي مـذهب  

احترام به اراده اكثريت مضرتر از احترام به اراده خداونـد اسـت، زيـرا اراده    . تهديد شده باشد وجود پيدا كند

يكـي از اعضـاي انجمـن     10حدود چهل سال قبل در شهر دوربان. مردم را به هر حال مي توان به دست آورد

ايـن مجادلـه بـا شـركت يكـي از      . مسطح بودن زمين دنيا را در اين خصوص به بحث و مجادله دعوت نمـود 

ناخدايان دريايي كه تنها مجادله اش راجع به اثبات كرويت زمين بود شروع شد، و دليل اين ناخدا ايـن بـود   

م گرفت، و مبلغ و مدعي صافي و مسطح بودن كه خودش دور زمين گشته است، اين مجادله به سادگي انجا

زمين 
2

2
از آن تاريخ نظر مردم اين شد كه يك نفر دموكرات حقيقي بايد بدانـد  . از آرا، اكثريت را بدست آورد 

تصور مي كنم كه از آن زمان به بعد در مدارس دوربـان اجـازه تـدريس بـه     . كه در دوربان زمين صاف است

كه تأييد كند كه عقيده به گرد بودن زمين عقيده بيدينان است و شخص را به كسي داده نشده باشد مگر اين

به ايـن داليـل اطالعـات مـن هـم در ايـن       . سوي كمونيسم و خراب كردن فاميل و خانواده رهبري مي كند

  .خصوص نارسا و غيركافي است

افرادي كه با عقايـد   .متأسفانه، عقل سليم و جامع نمي تواند جانشين استعداد و هوش افراد قرار گيرد

آنهـا افـراد   . عامه پسند مخالفت مي ورزند منشأ تمام پيشـرفت هـا شـده انـد، چـه اخالقـي و چـه عقالنـي        

، و گاليله به طور مسـاوي مـورد سانسـور ارشـاد     12مسيح، 11سقراط. غيرطبيعي و نامأنوس محسوب شده اند

تر از حال بود، و شخص رافضي منش و  ولي در سابق دستگاه توقيف و بازدشت مناسب. مذهبي قرار گرفتند

خـون شـهيدان تخـم كليسـا     . بدعت گذار حتي اگر اعدام هم كه مي شد شهرت مناسبي كسـب مـي نمـود   

محسوب شده، ولي ديگر اين موضوع در كشوري مانند آلمان فعلي صحت نداشته، زيرا در اين كشور شهادت 

  .تامر مخفي تلقي شده و دليلي براي اشاعه آن موجود نيس

                                                           

9 .Leviathanجانور بزرگ دريايى كه در كتاب عهد عتيق نام برده شده، نهنگ ،.  

10 .Durbanشهري در افريقاي جنوبي ،.  

11. Socrates ،) سـقراط  . پدر علم فلسفه، با نحوه تدريس سوفسـطاييان مخالفـت كـرد   .) م.ق 470 –399حدود سالهاي

 427 –347( افالطـون هيچ اثر مكتوبي از خود بر جاي نگذاشت، اما از مباحثات وي با ساكنين آتـن توسـط شـاگرد معـروفش     

عقايد سقراط كه در تضاد بـا عقايـد نيروهـاي مـذهبي و     . شده اندبطور مكتوب ثبت .) م.ق 357 –425( گسنوفونو نيز .) م.ق

سـقراط بـه   . او متهم به فاسد كردن جوانان و خيانت به عقايـد دينـي شـد   . سياسي آتن بود، باعث شد كه وي را محاكمه كنند

 .خود را كشت) نوعي سم(مرگ محكوم شد، اما وي با نوشيدن جام شوكران 

12. Christ. 
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مخالفين آزادي دانشگاهي چنانچه بتوانند، اين كشور را از نظر ترويج عقايدي كه مورد موافقتشان قرار 

آنها يك نوع استبداد متشكلي براي افكار و عقايد اشخاص مرتب . نگيرد به سطح كشور آلمان تنزل مي دهند

ه به خشونت و سـختي گرايـد؛ و   مي كنند؛ هر چيز نويي را تخطئه مي كنند؛ آنها موجب مي شوند كه جامع

باالخره نسلي به وجود آورده و تربيت مي كنند كه از زمان تولد تا مـرگ كمتـرين اثـري در تـاريخ بشـريت      

بعضي ها ممكن است تصور كنند آنچه را كه ايشـان در حـال حاضـر تقاضـا مـي نماينـد يـك        . نداشته باشد

اهي در دنياي پر آشوب در حال جنگ و ستيز، ممكن است سؤال شود كه آزادي دانشگ. موضوع جدي نيست

و دنياي آزار ديده، و دنياي كه همدستان گناهكاران را در يك جا متمركز نموده است داراي چه درجه اي از 

اهميت مي باشد؟ با مقايسه با چنين چيزهايي، اعتراف مي كنم كه اعـالم آزادي دانشـگاهي خـود بـه خـود      

اجـازه دهيـد متـذكر شـوم كـه اسـاس       . زيي از همان منازعه و گفتگو استليكن ج. داراي رفعت الزم نيست

آزادي افكار افراد است كه بتواند عقايد و اميدهايش را به نفع بشـريت اعـالم دارد، خـواه جمعـي باشـند يـا       

انفرادي آرزوهاي جديد، عقايد جديد، و افكار جديد پيوسته مورد احتيـاج بشـر بـوده، و خـارج از وحـدت و      

  .هم نمي باشند يگانگي
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 فصل سيزدهم

  1وجود خدا

  2 كاپلستون» پدر«مناظره بين برتراند راسل و 

اين مناظره اساساً از برنامه سـوم راديـو بـي بـي     «

و در همـان سـال مجلـه    . پخش شد 1948سي در سال 

ــا اجــازه   3هيومنيتــاس آن را منتشــر كــرد و در اينجــا ب

  ».كاپلستون تجديد چاپ مي شود

الوجود را شروع مي كنم، شايد بهتر باشد توافق حاصـل شـود    همان طور كه بحث واجب :كاپلستون

فرض مـي كـنم كـه مقصـود مـا از      . چيست و ما به چه چيزي خدا مي گوييم» خداوند«كه مقصود از كلمه 

آيا حـداقل موقتـاً ايـن بيـان را بـه عنـوان       . مجزاي از دنيا و خالق آن است –خداوند يك شخص عاليجاهي 

  ؟اصطالح خداوند مي پذيريد

  .بلي من اين تعريف را مي پذيرم :راسل

موقعيت من موقعيت مثبتي است كه در واقع معتقد به وجود خداوند هسـتم و لـذا مـي    : كاپلستون

ممكن است شما بگوييد كه اگر موقعيت شـما مـوقعيتي   . گويم وجود خداوند از نظر فلسفي قابل اثبات است

  گفتيد كه عدم وجود خداوند هم قابل اثبات است؟ بود كه داللت بر انكار خداوند مي نمود آيا مي

  .موقعيت من انكار خداوند است: خير، من نمي توانستم آن را بگويم: راسل

آيا موافقيد كه مسئله خداوند مسئله اي ايست كه داراي اهميت فراوان مي باشـد؟ مـثالً   : كاپلستون

ديگر معني و مفهومي نـدارد، يعنـي كسـاني كـه     آيا موافقت داريد كه اگر خداوند نباشد، بشر و تاريخ بشري 

  تحميل مي كنند داراي قدرت تحميل مي باشند؟

  .با اكراه بگويم، بلي، گرچه بايستي محدوديت هايي براي عبارت اخير شما قايل شوم: راسل

                                                           

  .ترجمه روان تري از اين مقاله به قلم نجف دريابندري در كتاب عرفان و منطق موجود است .1

2. Frederick Charles Copleston ،)10  كشيش يسوعي و مورخ فلسفه) ، انگلستان1994فوريه  3 -1907آوريل.  

3. Heumanjtas. 
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اصـوالً نمـي توانـد     –هيچ وجـودي نباشـد    -آيا موافقت داريد كه چنانچه خدايي نباشد : كاپلستون

جود داشته باشد؟ مقصودم آنست كه آيا موافقت مي كنيد چنانچه خوب مطلق وجود نداشته باشـد  ارزشي و

  فرضيه ارزش ها داراي نتيجه اي باشد؟

جـايي كـه    4مـور مثالً، در اصـل اخالقـي   . الت از هم مجزا هستندؤاخير، تصور مي كنم اين س: راسل

اهيم قطعي هستند ليكن او براي پشتيباني از اين اشاره به اختالف بين خوب و بد مي كند، هر دوي اينها مف

  .مجادله خداوند را داخل نمي كند

بسيار خوب، فرض مي كنيم مسئله خوبي را به بعد موكول كنيم، يعني تا وقتـي كـه بـه    : كاپلستون

ص عالقه مندم تكيه اصلي در اين خصـو . بحث اخالقي برسيم، و ابتدا بحثي از عالم ماوراءالطبيعه مي نماييم

تصور كنيـد مـن مطلـب    . باشد، و سپس به بحث اخالقي بپردازيم  5نيتس اليببراساس بحث وقايع احتمالي 

  .ساده اي در زمينه متافيزيك عنوان نمايم، و سپس به بحث در اطراف آن بپردازيم

  .به نظر من نقشه بسيار خوبي است: راسل

  بحث پيش آمد احتمالي

شن شدن موضوع بحث را بـه قسـمت هـاي جـدا و مجـزاي از      بسيار خوب، به منظور رو: كاپلستون

اول از همه بايستي بگويم مي دانيم الاقـل موجـوداتي در دنيـا هسـتند كـه علـت       . يكديگر تقسيم مي كنيم

في المثل من وابسته به والدينم هستم، و در حال حاضر علت وجود من هوا، . هستي آنها در خود آنها نيست

ثانياً، دنيا به سادگي مجموعه اي از مقاصد و هدف هاي فرضي يا واقعي افراد است، و . غذا و امثال اينها است

دنيا از مقاصد و هدفهايي كه آن را تشكيل . هيچيك از آنها به تنهايي داراي علتي براي وجود خود نمي باشد

بنـابراين بايسـتي   . دداده اند جدا نيست، و جدايي آن نمي تواند بيش از انفكاك و نژاد بشر از اعضاي آن باش

بگويم؛ از آنجايي كه مقاصد و پيش آمدها وجود دارد، و از آنجا كه هيچيك از مقاصد تجربي در داخل خـود  

. علت وجود خود را نمي پروراند، اين علت يعني مجموعه مقاصد بايستي علت خارجي براي خود داشته باشد

جود ممكن است خودش علـت وجـودش باشـد يـا     به هر حال اين و. و آن علت بايستي وجود موجودي باشد

چنانچه خودش علت وجودش باشـد فيـه المطلـوب؛ و چنانچـه خـودش نباشـد       . ممكن است خودش نباشد

ليكن اگر از اين حيث به بي نهايت توسـل جسـته و پـيش بـرويم، اصـالً توضـيحي در       . بايستي جلوتر برويم

                                                           

4. George Edward Moore ،)4  او همـراه بـا    فيلسوف برجسته و با نفـوذ انگليسـي،  ) 1958اكتبر  24 -1843نوامبر

  .بود ، يكي از بنيانگذاران سنت تحليلي در فلسفه)فرگه هاقبل از آن(، و ويتگنشتاين لودويگ، برتراند راسل

5. Gottfried Leibniz ،)1646 – 1716(، سـزايي را   همچنين نقش بـه  وي .بود آلماني دان و فيزيك فيلسوف، رياضيدان

  .شدبا دارا مي و تاريخ رياضي زمان خويش بازي كرده است و مقام بااليي نيز در تاريخ فلسفه اروپايي در سياست
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بگويم براي اينكه وجود را تشريح كنيم، بايستي به به هر تقدير بايد . خصوص وجود و هستي نخواهيم داشت

  .موجودي برسيم كه داخل خود علت وجود خود را داشته باشد، يعني بايد گفت كه نتواند وجود نداشته باشد

از اين بحث نكات برجسته بسياري ناشي شده و روي هم رفته ساده نيست كه بـدانيم از كجـا   : راسل

كلمه ضرورت انحصاراً مي توانـد پيشـنهادات را   . مسئله ضرورت وجود استشروع كنيم، بهترين نقطه شروع 

و در واقع يك چنين تجزيه و تحليلي تناقضي در خود بـراي انكـار وجـود دارد مـن بـه وجـود       . فراهم سازد

عالقـه منـدم كـه بـدانم شـما تقسـيم       . ضروري اي اعتقاد دارم كه وجودش خود تناقضي بـراي انكـار باشـد   

ب نيتس را نسبت به حقيقت داليل و واقعيت حقـايق قبـول داريـد يـا خيـر، تصـور مـي رود        پيشنهادات الي

  .حقيقت داليل ضرورت داشته باشد

از آنجايي كه قضاياي تحليلي از نظر اليب نيتس طويل المدتند، بنابراين من نبايد آنچـه  : كاپلستون

بـه نظـر مـي    . يب نيتس باشد تنفيذ كـنم به نظر مي رسد كه حقيقت داليل و يا واقعيت حقايق وابسته با ال

بايد گفت كه قضاياي تحليلي . رسد كه نهايتاً واقعيت حقايق اليب نيتسي به حقيقت داليل قابل تبديل باشد

نمي خواهم بـه طـور   . من با آن نمي توانم موافقت كنم. الاقل به مغزهاي فوق العاده و برجسته نيازمند است

من بحث وجود ضروري محتمل الوقوع او را مورد استفاده قرار داده . اني كنمكلي از فلسفه اليب نيتس پشتيب

و گفتگو را براساس داليل كافي پايه گذاري كرده ام زيرا به نظر مـن ايـن فرمـول روشـني از اسـاس بحـث       

  .متافيزيكي وجود خداوند مي باشد

من كار ندارم كـه  . باشدمي بايستي قابل تجزيه و تحليل » قضيه ضروري«ولي از نظر من يك : راسل

و قضاياي تحليلي پيوسته پيچيده بوده و منطقاً چيزهايي هستند كـه بـا تأمـل    . معاني ديگر هم داشته باشد

اين حيواني «يك قضيه تحليلي است؛ ولي عبارتي مثل » حيوانات غير عاقل حيوانند«عبارت . درك مي شوند

چيزهايي كه مي توانند تحليلي باشند با تأمل در ساختن در واقع تمام . هرگز نمي تواند تحليلي باشد» است

  .قضايا به كار مي روند

اگر يك موجود احتمـالي باشـد پـس وجـود ضـروري هـم       «. اين قضيه را در نظر بگيريد: كاپلستون

اگـر مـي خواهيـد هـر قضـيه      . تصور مي كنم كه اين قضيه فرضي بيان شده قضيه اي ضروري است» .هست

يلي بناميد، فكر مي كنم براي اجتناب از مشاجره هاي مربوط به اصطالحات، بهتر است ضروري را قضيه تحل

وليكن قضيه وقتي ضروري مـي  . آن را فقط تحليلي ذكر كنيد، و من آن را يك قضيه حشو قبيح نمي خوانم

  .باشد كه منحصراً تصور وجود احتمالي در آن موجود باشد
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وجود ضروري را نمي پـذيرم، و قبـول نـدارم كـه ديگـر      مشكل اين بحث آنست كه من نظريه : راسل

اين عبارات از نظر من چندان ارزش ندارند مگر اينكه بـا  . موجودات به هر عنوان اصوالً محتمل الوقوع باشند

  .منطقي همراه شوند كه نتوانم آنها را رد نمايم

منطق جديد نيستند رد مي  آيا مقصود شما اين است كه عبارات را به علت اينكه همراه با: كاپلستون

  كنيد؟

بسيار خوب، من نمي توانم چيزي كه مورد نظر آنها است از آنهـا بفهمـم بـه نظـر مـن كلمـه       : راسل

  .كلمه اي زايد است، مگر اينكه آن را در مورد قضاياي تحليلي به كار ببريم، نه در ساير موارد» ضرورت«

ق جديد چيست؟ تا حدي كه من مي دانم سيستم اول بفرماييد ببينم مقصود شما از منط: كاپلستون

در درجه دوم، تمام منطقيون جديد مطمئناً متافيزيك را چيـز بـي معنـايي نمـي     . هاي مختلفي وجود دارد

. به هر صورت اگر آنها متافيزيك را چيز صحيحي ندانند نمي شود گفت كه آنها در گفتار خود صادقند. دانند

افيزيكي بي معنا جلوه مي كند به نظر مـن قضـيه اي اسـت كـه براسـاس      قضيه اي كه در آن اصطالحات مت

آنچه با دسـتگاه عقيـده اي مـن تطبيـق     : و موقعيت عقيده اي آن اين است. فلسفه تصوري نهاده شده باشد

  .نكند وجود ندارد يا بي معنا است؛ و اين بياني احساساتي است و واقعيت غير از اين است

وجود دارد كه پيشنهاد نمي كنم به طور طوالني در اطراف آنها بحث كنيم بسيار خوب، نكاتي : راسل

من معتقدم كه بعضي از قسمت هاي آن بـي معنـي   . من نمي گويم كه متافيزيك به طور كلي بي معنا است

حـاال ايـن صـحبت هـا را كنـار      . است، و شايد به اين دليل باشد كه هنوز تفسيرهاي اين قسمتها را نديده ام

ام و مي گويم آنجه كه گفته ايد ما را به بحث هاي منطقي هدايت نموده و موجودي وجود دارد كـه   گذاشته

به نظر من اين يك امر غيرممكن اسـت، و  . عصاره اش هستي است و لذا وجودش قابل تجزيه و تحليل است

وجود نبايد چيزي در واقع . البته موجب مي شود كه بگوييم از وجود و هستي چه معنايي در نظر مي گيريم

  .باشد كه به منزله خبر داده شده يا مفعول تلقي گردد

 6اليـوت . اس. ت«بسيار خوب، شما مي گوييد، تركيب يا نحوه بدي است كه مثالً بگوييم : كاپلستون

آيـا مـي خواهيـد    » .قتـل در كانـدرال، وجـود دارد    هاو، نويسند«؛ بلكه بايد في المثل گفته شود »وجود دارد

بدون معني است؟ ممكن است بگوييد دنيا علتي نداشته؛ ولي فكر نمـي  » علت وجود دنيا«كه قضيه بگوييد 

آيـا دنيـا   «: مسئله را به صورت زير بيان كنيد. بي معنا باشد» علت وجود دنيا«كنم بتوانيد بگوييد كه قضيه 

                                                           

6 .Thomas Stearns Eliot  ،)26  و منتقـد آمريكـايي   نـويس  شـاعر، نمايشـنامه   ) 1965 ژانويـه  4- 1888 سـپتامبر-

  .در رشته ادبيات گرديد برنده جايزه نوبل 1948بريتانيايي بود كه در سال 
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ؤال را مي فهمند حتي اگـر  بيشتر مردم به زودي س» علتي براي دنيا وجود دارد؟«يا آيا » علتي داشته است؟

  .موافق جواب آن هم نباشند

بلـي  «ولي اگر بگوييد . مسئله اي با معنا است» آيا علتي براي دنيا وجود دارد؟«مسلماً مسئله : راسل

شما خدا را به عنوان يك اسم خاص اسـتعمال نمـوده ايـد؛ و سـپس عبـارت      » خداوند علت وجود دنيا است

يست كه معنايي داشته باشد؛ و اين موقعيتي است كه بدان تكيه مي كنم، زيـرا  بياني ن» خداوند وجود دارد«

  .براي وجود او هم بايد علتي قائل شد و اين قضيه همين طور پيش مي رود

بـا در  . خير نمي توانيد بگوييد وجود ندارد مگر اينكه مفهومي از هستي در نظـر بگيريـد  : كاپلستون

  .يد بگويم كه اين عبارت فاقد معنا استبا» تسلسل وجود«نظر گرفتن عبارت 

  .بگويم» وجود ضروري«پس بايد همين مطالب را در خصوص عبارت . كامالً موافقم: راسل

گفـتن اينكـه وجـود    . بسيار خوب، به نظر مي رسد كه به كوچه بن بستي رسـيده باشـم  : كاپلستون

براي من كامالً با معنا اسـت و بـراي    ضروري وجودي است كه بايد هستي داشته و نتواند وجود نداشته باشد

  .شما اصالً معنايي ندارد

بسيار خوب، فكر مي كنم بايستي كمي به اين نكته اشاره كنيم، وجودي كه بايد موجود باشد : راسل

و نمي تواند وجود نداشته باشد، بر طبق عقيده شما، مطمئناً بايد وجودي باشد كـه جـوهرش داراي هسـتي    

  .باشد

لي، هستي جوهر چيزي است كه وجود دارد ليكن نمي خواهم وجود خدا را به سـادگي  ب: كاپلستون

از طريق جوهرش به ثبوت برسانم زيرا فكر مي كنم تاكنون درك مستقيم يا اشراقي از جـوهر خـدا نداشـته    

  .خداوند بحث كنيم هفكر مي كنم بايستي از طريق دنياي هستي دربار. ايم

ولي در همان زمان براي وجـودي كـه داراي علـم كـافي     . فات را مي بينمبلي، من كامالً اختال: راسل

  »!اين موجودات كه وجودش شامل هستي است«: است مي گويم

  .بلي، مسلم است هر كس خدا را ببيند، خواهد گفت كه خدا وجود دارد: كاپلستون

. ناسـيم من معتقدم كه وجودي هست كه جوهرش شامل هستي است هرچند كه جوهر را نش: راسل

  .فقط از بودن چنين چيزي اطالع داريم
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فقط بعداً از طريق تجارب ما در . بلي، بايد اضافه كنم كه جوهر را پيشاپيش نمي شناسيم: كاپلستون

سپس شخصي مي گويـد  . دنيا درك مي شود، و به اين نتيجه مي رسيم كه به وجود آن موجود پي مي بريم

ا اگر جوهر خدا مشخص نباشد، بايد علل كافي براي اين وجـود در  زير. كه جوهر و هستي بايد مشخص باشد

  .وراء خداوند جستجو نمود

بنابراين تمام مطالب به اين سؤال بر مي گردد كه داليل وجود خداوند بايستي كـافي باشـد، و   : راسل

يا مقصود شما مقصود شما از داليل كافي چيست؟ آ. ننموده ايد» داليل كافي«بايد بگويم كه شما تعريفي از 

  »از اين داليل علت نمي باشد؟

الزاماً خير، علت نوعي از دليل كافيست؛ فقط وجود احتمالي ممكـن اسـت علتـي داشـته     : كاپلستون

مقصود من از داليل . خداوند خودش دليل كافي خودش است؛ و او نمي تواند علت وجود خودش باشد. باشد

  .ز موجودات خاص استكافي كالً توضيح مناسبي براي وجود بعضي ا

پس چه وقت يك توضيح مناسب مي باشد؟ فرض كنيد من در وضعي باشم كه بخواهم شـعله  : راسل

  .ممكن است بگوييد توضيح مناسب آن آنست كه كبريت را روي قوطي بكشم. اي را با كبريتي روشن كنم

وضيح محسوب مـي  بسيار خوب، براي مقاصد عملي از جنبه تئوري فقط يك قسمتي از ت: كاپلستون

  .شود و يك توضيح مناسب بايد نهايتاً جامع توضيحات بوده، و ديگر نتوان چيزي به آن اضافه نمود

پس مي توانم بگويم كه شما در جستجوي چيزي هستيد كه نمي توانيد آن را بدست آوريد، و : راسل

  .چيزي كه بشر نبايد انتظار تحصيل آن را داشته باشد

كه كسي او را نيافته يك چيـز اسـت، ولـي گفـتن اينكـه هـيچكس نبايـد او را        گفتن اين: كاپلستون

  .جستجو كند به نظر من كمي نظري است

من مي گويم توضيح يك چيز خودش چيز ديگري است كـه چيـز   . بسيار خوب، من نمي دانم: راسل

ا را كـامالً و پيوسـته   ديگري را وابسته و مربوط به چيز ديگري مي كند، و شما بايد اين طرح غم انگيز چيزه

  .چنگ بزنيد، و اين كاريست كه نمي توانيم بكنيم

ولي، آيا مي گوييد كه ما نمي توانيم، يا نبايد مسئله هستي تمـام ايـن طـرح غـم انگيـز      : كاپلستون

  چيزها را در جهان عنوان كنيم؟
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كنم كه كلمه جهان فكر مي . داشته باشد بلي، من فكر نمي كنم كه اصوالً معنايي در آن وجود: راسل

از بعضي جهات يك كلمه سودمندي باشد، ولي فكر نمي كنم شامل تمام چيزهايي كه داراي معنـايي باشـد   

  .بشود

به هر حال من نمـي گـويم   . چنانچه كلمه بي معنا باشد، نمي تواند تا اين حد مفيد باشد: كاپلستون

، )در خالصه داليل بدان اشاره نمودم(د مي باشد جهان چيز ديگري غير از آنهايي كه آن را به وجود آورده ان

آنچه كه جستجو مي كنم دليل به وجود آوردن اين جهان هستي مي باشد، در ايـن بحـث علـت، جامعيـت     

يـا وجـود    –شما مي گوييد من فكر مي كنم كه جهان . فرضي يا حقيقي است كه جهان را تشكيل مي دهد

  .هوم استمن، يا هر وجود ديگري غير معقول و نامف

ابتدا اجازه دهيد بدين نكته اشاره كنم كه اگر كلمه اي بي معنا باشد نمـي توانـد مفيـد واقـع     : راسل

Theشما دو كلمـه  . اين جمله به نظر مي رسد درست باشد، ولي در واقع صحيح نيست. شود
Thanو  7

را  8

ه داراي معني باشد، ولي آنها كلمات به هيچ وجه نمي توانيد بگوييد كه هر يك از اين دو كلم. در نظر بگيريد

صرف نظر از اين بحث شما گفتيد من . جهان صدق مي كند هبسيار مفيدي هستند؛ و همين مطلب هم دربار

فكر مي كنم توضـيح كـافي    –من نمي گويم غيرمعقول . فرض كرده ام كه جهان نامفهوم و غيرمعقول است

  .داده نشده است

آنست كه صرف نظر از وجود خداوند آنچه كه ما دنيا مـي خـوانيم    بسيار خوب، نكته من: كاپلستون

مالحظه مي فرماييد، كه من باور ندارم نامحدود بودن حوادث در يك حد معين مربوط . ذاتاً غيرمعقول است

اگر به حد بي نهايت . اگر شكالت جمع كنيد مĤالً شكالت خواهيد داشت نه گوسفند. به موقعيت ها مي باشد

بنابراين اگر موجوداتي احتمـالي بـه حـد بـي     . ع كنيد، احتماالً بي نهايت شكالت خواهيد داشتشكالت جم

نهايت جمع كنيد؛ باز هم موجوداتي احتمالي خواهيد داشت، نه موجودات ضروري؛ من فكر مـي كـنم يـك    

. شـود  سري بي نهايت از موجودات احتمالي مانند يك موجود احتمالي نمي تواند علت وجود خـود شـناخته  

گرچه شما مي گوييد، من فكر مي كنم، صحيح نيست آنچه كه وجود هر مقصود خاصي را توضيح مي دهـد  

  .مطرح شود

  .چنانچه منظور شما از اين توضيح پيدا كردن علتي براي آن باشد كامالً درست است: راسل

                                                           

  .حرف تعريف .7

  .»از«به معني  .8
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مـا مسـئله    بسيار خوب، چرا نسبت به يك موضوع خاص متوقف مي باشيم؟ چرا يكـي از : كاپلستون

  علت وجود تمام مقاصد مخصوص را مطرح ننماييم؟

مفهوم كلي علت يكي است . زيرا دليلي نمي بينيم كه فكر كنيم اصوالً علتي وجود داشته باشد: راسل

  .كه ما از مالحظاتمان نسبت به اشيا مخصوص در مي يابيم

سـت كـه بگـوييم نبايـد در     بسيار خوب گفتن اينكه علتي وجود ندارد عين آن چيزي ني: كاپلستون

در هـر   -اين بيان كه هيچ نوع علتي وجود ندارد باالخره در انتهاي بحث خواهد آمـد . جستجوي علت باشيم

حال، اگر مجموعه چيزها علتي نداشته باشد، به نظر من خودش بايد علت خودش باشـد كـه چنـين چيـزي     

  .غيرممكن است

ش باشد، آنچه كه مـي خـواهم بگـويم آن اسـت كـه      خير، نيازمند به اين نيست كه علت خود: راسل

  .مفهوم علت براي همه قابل فهم و درك نيست

كه جهان را چيزي بالعوض و بي علت مي پنـدارد موافـق مـي     9سارترپس شما با عقيده : كاپلستون

  .باشيد

  .بسيار خوب، جهان بي علت بايد چيز ديگري باشد؛ من مي گويم كه جهان همين است و بس: راسل

من نمي توانم تصور كنم شما چگونه نسبت به مشـروعيت ايـن سـؤال كـه چگونـه ايـن       : كاپلستون

چنانچه كلمه علت بي معني باشد، يا اگـر بشـود نشـان داد كـه نظـر      . مجموعه فراهم شده قضاوت مي كنيد

ظـر  كانت راجع به موضوع صحيح است، مسئله صورت نامشروع به خود مي گيرد و من قبول دارم ولـي بـه ن  

اعتقاد داشته باشيد، و خيال نمي كنم كه شما پيرو كانت » علت«نمي رسد كه شما نسبت به بي معنا بودن 

  .باشيد

هر كس كه وجود داشته باشد داراي مـادري بـوده   . من سفسطه شما را مي توانم توضيح دهم: راسل

دري باشد، ولي واضح است كه است، و به نظر من مي رسد كه بحث شما اين است كه نژاد بشر بايد داراي ما

  .نژاد بشر داراي مادري نيست، و اين يك قلمرو منطقي ديگري است

                                                           

9 . Jean Paul Charles Aymard Sartre )21  فيلسـوف، اگزيستانسياليسـت،    ) 1980 آوريـل  15 - 1905 ژوئـن

دسـت  و  تهـوع  ،خـدا  و شـيطان ، هستي و نيسـتي از جمله آثار او مي توان  .بود فرانسوي و منتقد نويس نامه نويس، نمايش رمان

  .شد ولي از پذيرفتن آن امتناع ورزيد نوبل ادبياتجايزه  سارتر برنده 1964در سال  .را نام برد هاي آلوده
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من مي گويم كه هر موضوعي يك علت پديده اي دارد، البته در صورتي كه شما مصر بـه  : كاپلستون

رسـايي از  نامحدود بودن سري ها و بي نهايت بودن آنها باشيد؛ ليكن سري هاي علل پديده اي يك توضيح نا

بنابراين، سري ها علل پديده اي ندارند، بلكه داراي عللي هستند كه از اين جهان مادي . اين سريها مي باشد

  .خارج بوده و برتر و باالتر از آن مي باشند

پيوسته فرض مي شود كه نه فقط هر چيز خاصي در دنيا، بلكه جهان به طور كلي بايد علتـي  : راسل

  .چنانچه زمينه اي به من نشان دهي گوش خواهم كرد. فرض من زمينه اي نمي بينم براي اين. داشته باشد

چنانچه علت داشته باشد، واضح است . بسيار خوب، يك سري وقايع يا علت دارد يا ندارد: كاپلستون

چنانچه بدون علت باشد، خود كفايت است، و چنانچه خـود كفايـت باشـد    . كه علت بايد خارج از واقعه باشد

ولي نمي تواند نام ضرورت بر خود نهد زيرا هر يـك از اعضـاي   . زي است كه من به آن ضرورت مي گويمچي

اين سري يك واقعه احتمالي محسوب مي شود، و ما موافقت كرديم كه مجموع حقيقتي متشكل از اعضا مي 

  .باشد، بنابراين، نمي تواند ضرورت باشد

شم، ولي به نظم مي آيد كه شما مي گوييد من مي توانم من نمي خواهم متكبر و يا خودبين با: راسل

چون اشيا بدون علتنـد، فيزيكـدانان مـا را    . چيزهايي را به خاطر بسپارم كه مغز بشر عاجز از حفظ آنها باشد

  .مطمئن مي كنند كه مقدار انتقاالت اتمي افراد علتي ندارد

  .تنباط موقتي نباشدبسيار خوب، حاال تعجب مي كنم كه اگر آن يك اس: كاپلستون

  .ممكن است موقتي باشد، ولي نشان نمي دهد كه مغزهاي فيزيكدانها بتواند آن را تحمل كند: راسل

ميل دارند در يك قلمرو محدود  -فيزيكدانها -بلي، من موافقم، بعضي از دانشمندان علوم: كاپلستون

 10دينگلفكر مي كنم . چنين تمايلي نيستندمسائل مبهم و نامعين را طرح نمايند ليكن بيشتر از علما داراي 

بوده كه مطالبي در اطراف تئوري جديد اتمي نسبت به  11هايزنبرگاستاد دانشگاه لندن پشتيبان اصل ابهام 

در هر حال نمـي دانـم   . مطالعات و مالحظات مربوط به هم داشته؛ و بسياري از فيزيكدانان آن را پذيرفته اند

  .هر چند كه تئوري آن را قبول نداشته باشند. ن فرضيه را قبول مي كنندچگونه فيزيكدانان عمالً اي

                                                           

10. Herbert Dingle  ،)2  فيزيكدان انگليسي و فيلسوف طبيعي، كه به عنوان رئـيس  ) 1978سپتامبر  4 -1890اوت ،

نسبيت  نظريه با شمخالفت شهرت او را در بهتر است .خدمت مي كرد1953 -1951در سالهايجامعه سلطنتي اخترشناسي  در

  .دانست كه برانگيختو بحث طوالني  انيشتين آلبرت خاص

11. Werner Heisenberg ،)1901 -1976(  و يكـي از   1932در سـال   و برنده جايزه نوبـل فيزيـك   آلماني فيزيكدان

  .بنيانگذاران فيزيك كوانتومي
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فكر مي كنم، مطالب غيرقابل اطمينان و تضميني مطرح شد؛ يك فيزيكـدان بـه دنبـال علـت     : راسل

شخصي ممكن است به دنبـال طـال باشـد    . است؛ و الزاماً داللت بر اين نمي كند كه علل همه جا وجود دارد

د رسـيده، و  بدون اينكه تصور كند طال همه جا وجود دارد؛ چنانچه طال بيابيد كه بسيار خوب به مقصود خو

  .فيزيكداني كه به دنبال علت است صادق مي باشد ههمان چيز دربار. اگر نيابد شانس بدي داشته است

وقتي كه او تجربه مي كند تا حقايقي . بسيار خوب، نه نظر من عالم چنين فرضي مي كند: كاپلستون

غيردائمي نمـي باشـد وجـود    از آن بدست آورد، در عين حال آن سوي ديگر اين تجربه فرضيه اي كه جهان 

تجربه ممكن است تجربه بدي باشد، ممكن است نتيجه اي نداشته باشد، يا داراي نتيجه اي كه او مـي  . دارد

و به نظر من فرض . خواهد نباشد، ولي به هر حال امكان آن است كه بر اثر تجربه حقايق فرضي كشف گردد

  .جهان معقول امكان پذير است

بدون شك يك نفر دانشمند علوم . يش از حد لزوم روي كليت صحبت مي كنيدفكر مي كنم ب: راسل

او فرض نمي كند كه آن پيدا خواهد شد، و اين موضـوع،  . تصور مي كند اين نوع شيئ احتماالً پيدا مي شود

  .موضوع مهمي در فيزيك جديد است

ممكن است به نظـر  . ايدبسيار خوب، او در عمل اين فرض را به طور مقدر و ضمني مي نم: كاپلستون

وقتي كه گاز زير كتري را روشن مي كنيم، بعضي از مولكول هاي آب تبخير «اشاره شود،  12هالدينپروفسور 

  .ولي در اين مورد الزاماً به شانس توجه شده است» مي شوند، و معلوم نمي شود كه تبخير نتيجه چيست

يا دست مي يابد، يك نفر دانشمند چيزهـاي  و به بسياري از اش. خير او چنين فرضي نمي كند: راسل

بسياري را كشف نموده كه در حال اتفاق افتادن مي باشند، و در ابتدا به صورت يك سلسله زنجير تجلي مي 

  .كنند او فرض نمي كند كه هر چيزي علتي دارد

 آن اولـين علـت  . مطمئناً آن اولين علت در بين قلمرو انتخاب شده محسـوب مـي شـود   : كاپلستون

  .مربوط مي باشد

                                                           

12 .John Burdon Sanderson Haldane )متخصـص ژنتيـك و   ) 1964دسـامبر   1 درگذشته -1892نوامبر  5 زاده

هـا از اعضـاي حـزب كمونيسـت      هالدين مدت. ركسيست و كمونيست بودزيست شناسي تكاملي اهل بريتانيا و از دانشمندان ما

او از . بريتانياي كبير بود و حتي قرار بود به عنوان كانديداي اين حزب در انتخابات شركت كند اما بعدها از اين حزب جـدا شـد  

اي يونـاني بـه معنـاي     را از واژه» نكلو«اولين بار او واژه  .دبو» اصل هالديني«پايه گذاران رشته علمي ژنتيك جمعيتي و مبدع 

  .گرفت و به معناي مدرن آن به كار برد »تخم و تركه«



 وجود خدا  151

 

 

چنانچه دنيايي باشد كه اغلب از وقايع، نه تمـام وقـايع،   . فكر نمي كنم او چنين صحبتي بكند: راسل

داراي علت باشند، او قادر است با فرض احتماالت و مبهمات پيش بيني كند كه اين واقعه مورد دلخواه شـما  

  .هم احتماالً داراي علتي باشد

دانشمند اميدي بيش از آنچه كه احتمال مي رود در بدسـت آوردن   ممكن است يك نفر: كاپلستون

لـيكن عقيـده   . علت نداشته باشد، ولي در طرح سؤال فرض مي كند كه سؤال توضيحي داراي معنايي باشـد 

آنست كه حتي سؤال شود علت وجود دنيا چيست؟ اين سؤال برخالف قوانين ) آقاي راسل(عمومي جنابعالي 

  .است

  .ن است نظر و موقعيت منبلي، اي: راسل

سؤال بي معنايي مي باشد، البد خيلي هم مشكلتان اسـت كـه    ،اگر از نظر شما اين سؤال: كاپلستون

  .در اطراف آن بحث شود، اين طور نيست

  آيا ممكن است موضوع را تغيير دهيم؟ –چه مي فرماييد . بلي، خيلي مشكل است: راسل

  تجربه مذهبي

لمه اي درباره تجربه مذهبي بگويم، و سپس به گفتگوي خود نسـبت بـه   شايد بايستي ك: كاپلستون

من تجربه مذهبي را دليل قاطعي بر وجود خداوند نمي دانـم، و لـذا خصوصـيات    . تجربه اخالقي ادامه دهيم

بحث تا اندازه اي عوض مي شود، ولي فكر مي كنم صحيح آنست كه بگوييم بهترين توضيح درباره آن وجود 

من، عشـق نـامرئي، اطـالع از    . مقصود من از تجربه مذهبي آن نيست كه احساس خوبي كنيم. خداوند است

مطالب غيرقابل مقاومت كه احساس تجربه كننده را باال مي برد، چيزي كه تمام هدف هاي طبيعـي تجربـي   

در آن راه  بشر را به درجه اعال مي رساند، چيزي كه تصوير نمي شود و مفهوم نمي گردد، واقعيتي كه ترديد

تجربـه اساسـي   . ندارد تجربه مذهبي مي نامم اذعان دارم كه اين مطلب به سادگي قابل توضـيح نمـي باشـد   

واقعي در هر حال به سادگي قابل توضيح و توصيف است، زيرا در واقع علـت موضـوعي در آن تجربـه وجـود     

  .دارد

اشيا خارجي، يـك امـر    هدرباربايد جواب عرض كنم كه بحث كلي ناشي از حاالت مغزي خود : راسل

بي ثبات و دشواري است و حتي در جايي كه ما اعتراف به اعتبارش مي كنيم، فقط نظر به انجامش داشـته،  

چنانچه جمعيتي در اتاقي جمع باشـند، و سـاعت ديـواري در آن    . كه آن هم ناشي از حالت خاص بشر است

علت اينكه تمام جمعيت مي توانند آن را ببيننـد تصـور   . اتاق باشد، تمام جمعيت مي توانند ساعت را ببينند



 چرا مسيحي نيستم    152

 

جمعيت است كه وادار مي كند فكر كنند صرفاً خيال نباشد و دچار اشتباه نشده باشـند؛ در حـالي كـه ايـن     

  .تجارب مذهبي به طور خصوصي كسب مي شوند

كـه خبيـث   جداً از قدرت تجربه مرموزي صحبت كرده، و آنچـه را  . بلي، همين طور است: كاپلستون

به طور ساده مقصود من تجربه است، و كامالً اعتراف مي كنم كه يـا بـه   . ناميده مي شود داخل آن نمي كنم

بـه خـاطر مـي    . جهت هدف عاليش، و يا اينكه اين هدف عالي به نظر رسيده باشد غيرقابل تعريف مي باشـد 

هبي با تجربه مرموز، عيناً ماننـد  در بعضي از سخنراني هايش مي گفت كه تجربه مذ 13جوليان هاكسليآورم 

بسيار خوب وقتي كه ما شـعر را سـتايش   . يك تجربه واقعي، عاشق شدن، يا قدرداني از شعر و هنر مي باشد

اگـر عاشـق شـويم؛    . مي كنيم يا از هنر تمجيد مي نماييم ما در واقع از شاعر يا هنرمند ستايش نمـوده ايـم  

  .هيچكس حقيقتاً ما عاشق كسي شده ايم، نه عاشق

داسـتان  . هميشه قضيه چنـين نيسـت  . من براي لحظه اي در اينجا كالم شما را قطع مي كنم: راسل

زيادي از مردم از جهت عشق به هروئين خيالي  هنويسان ژاپني هرگز تصور موفقيت نمي كردند مگر اينكه عد

  .مرتكب خودكشي شوند

. نقطـه توجـه را در ژاپـن متمركـز كنـيم     بسيار خوب، با اين صحبتي كه كرديد بايسـتي  : كاپلستون

ولـي بايـد   . خوشحالم كه بگويم خودكشي ننموده ام، ولي در زندگي به شدت تحت تأثير آن قـرار گرفتـه ام  

اعتراف كنم شباهت كمي بين تأثير واقعي آن گونه كتابها و قدرت تجربه مرموز در خود سراغ نموده ام، و لذا 

  .خارجي مي تواند از آن تجربه درك كنداين آن چنان چيزي است كه يك نفر 

بسيار خوب، من مي گويم ما نبايد خداوند را موجودي در سطحي كه داراي خصوصيات افسانه : راسل

  يا شما نظري غير از اين داريد؟آ. اي است دانست

                                                           

13. Sir Julian Sorell Huxley ،)22  زيسـت شـناس تكـاملي انسـان و جهـان گـراي       ) 1975فوريـه   14 -1887ژوئن

او دبير انجمن جانور شناسي . تم بوداو طرفدار انتخاب طبيعي و چهره اي پيشتاز در سنتز تكاملي در اواسط قرن بيس. انگليسي

هاكسلي براي ارائه علم در كتابهـا  . ، اولين مدير يونسكو و نيز عضو مؤسس صندوق جهاني حيات وحش بود1942-1935لندن 

بـه   1953او برنده جايزه كالينگا يونسكو براي تعميم علم كه در . و مقاالتش و همچنين در راديو و تلويزيون شناخته شده است

. 1958واالس از جامعه لينهـاي در سـال    -، و مدال داروين1956ي اهدا شد، دارنده مدال داروين از انجمن سلطنتي در سال و

نظريـه تكامـل  بـا     آلفرد راسل واالسو  چارلز دارويناو يكصد سال پس از . او همچنين در همان سال به مقام شواليه نايل آمد

عضـو   وي .جمعيت جهاني به هاكسـلي رسـيد   -ويژه بنياد لسكر در رده برنامه ريزي والدينجايزه . انتخاب طبيعي را انتشار داد

  .بر عهده داشت 1962تا  1959رياست اين مجموعه را در سالهاي و ، ابرجسته جامعه بهسازي نژادي بريتانيا بود
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رين توضيح در اين خصـوص توضـيحي باشـد كـه     تمسلماً نظري دارم، و فكر مي كنم به: كاپلستون

  .اتي و باطني نباشدتماماً ذ

آنچه كه ادعا مي كنم اين است كه . بسيار خوب، من مدعي نيستم كه خدايي نيست: راسل

من فقط آنچه را كه در اين خصوص گفته شده در نظـر مـي آورم، و مـي     ما نمي دانيم كه خدايي هست

ارواح خبيثـه گفتـه   بينم كه خيلي چيزها گفته شده است و مطمئنم شما هم مطالبي كه راجع به شيطان و 

وند گفته شـده مـي   ادر حالي كه اين مطالب نيز داراي هماهنگي مطالبي كه راجع به خد. شده قبول نداريد

  .باشد

ليكن البته در خصوص ارواح خبيثه كساني هستند كه اساساً صحبت از روياهـا و منـاظر،   : كاپلستون

كم به ظاهر كنم، زيرا فكر مي كنم غير از وجـود  من بايد ح. ظواهر، و فرشته ها يا شياطين و غيره مي كنند

  .ظاهري كه ديده مي شود، توضيح جداگانه اي هم مقدور است

آيا فكر نمي كنيد مردمي هستند كه مي گويند ما صداي شيطان را به گوش خود شنيده ايم، : راسل

ظاهري صحبت نمـي   و من در وضع حاضر از يك امر –عيناً به همين ترتيب هم ادعاي وجود خدا مي شود 

  .كنم، بلكه صحبت از يك تجربه كامالً مغزي و ذهني مي نمايم

كامالً موافقم، البته، مردم فكر مي كنند و يا تصور مي نمايند كـه شـيطان را ديـده و يـا     : كاپلستون

 صداي او را شنيده اند ولي فكر نمي كنم مردم آن طور ادعا داشته باشند كـه تجربـه شـيطاني را تعبيـر بـه     

  .يعني بگويند خداوند را هم ديده يا صداي او را شنيده اند. تجربه خدايي كنند

اين حقيقت كه هرگاه عقيده اي داراي اثرات اخالقي خوبي باشد دليل آن نمـي شـود كـه آن    : راسل

  .عقيده راست و درست باشد

ه باشـد، بايـد   خير، ولي اگر عقيده اي چنين باشد كه اثرات نيكي در زنـدگي بشـر داشـت   : كاپلستون

  .فرض كرد كه تا اندازه اي حقيقتي در آن وجود داشته است

واضح است جواني بر اثر خواندن يك كتاب قهرمان بزرگ تاريخي تحت تأثير قرار مـي گيـرد،   : راسل

ولو آنكه آن قهرمان اصوالً وجود نداشته و افسانه باشد، ولي جوان آن طور تحت تأثير خوبيهاي اين قهرمـان  

زنـدگي  كـه در كتـاب    14ليكورگـوس . چنـين مردمـي بـوده انـد    . ي شود كه گويا وجود داشته استواقع م

                                                           

14. Lycurgus ،ت ها به او منسوب استشخصيتي كه وجودش به لحاظ تاريخي محتمل است و بسياري از قوانين اسپار.  
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از او نام برده شده اصالً وجود نداشته است، در حالي كه هرگاه خواننده اين كتاب را بخوانـد بـه    15پلوتارك

بـه آن   شما ممكن است تحت تأثير موضـوعي قـرار بگيريـد كـه    . شدت تحت تأثير ليكورگوس واقع مي شود

  .عشق مي ورزيد، در صورتي كه اصالً موضوع مذكور وجود ندارد

البته در اين خصوص با شما موافقم كه بشر ممكن است تحت تأثير شخصيت افسـانه اي  : كاپلستون

  .ولي فكر مي كنم موفقيت آن شخص با كسي كه تحت تأثير امر مرموزي قرار بگيرد فرق مي كند. قرار گيرد

م كامالً به مطالبي كه در خصوص شخصيت هاي تـاريخي و غيـر تـاريخي كـه در     فكر مي كن: راسل

اين شخص مطلبي مي  همن فرض مي كنم جواني كه دربار. تاريخ آمده و بدانها اشاره كردم توجه ننموده ايد

خواند و به حد پرستش به او عشق پيدا مي كند، امري سهل الوقوع است، در حالي كه اين يـك امـر خيـالي    

  .و داراي ظاهري فريبنده است

او عاشق امر خيالي است كه كامالً همين درست است، و مقصـود مـن ايـن اسـت كـه او      : كاپلستون

و در همان زمان آن امر خيالي نيست كه جوان عاشـق آن اسـت، او فكـر    . عاشق چيزي است كه وجود ندارد

  .مي كند كه يك امر واقعي است

  .شخصيت خيالي مذاكره كرده ايم هبسيار خوب، ما قبالً دربار: راسل

كامالً صحيح، ولي در  -بلي، در يك حالت كه بشر عاشق امر خيالي مي شود صحيح است: كاپلستون

  .حالت ديگر او عاشق چيزي است كه تصور مي كند واقعيت داشته و داراي ارزش مي باشد

  بحث اخالقي

ب باشد از خداوند است و مثبـت وجـود   آيا آنچه كه خوب باشد، يا مقداري از يك كلي كه خو: راسل

خدا مي باشد؟ به عبارت ديگر وقتي كه جواني چيزهايي را كه خوب است دوسـت داشـته باشـد خداونـد را     

آيا همين است آنچه كه شما مي خواهيد بگوييد، و اگر چنين باشد بايـد كمـي بحـث    . دوست خواهد داشت

  .كنيم

موجب رهبري شخص به تشخيص وجود خداوند است، هر چند كه اعتبار چنين تفسيري : كاپلستون

فكر نمـي كـنم كـه تمـام خوبيهـا      . مي باشد» خوبي چيست«ولي من نمي گويم كه خداوند نتيجه سيستم 

  .موجب انعكاس خداوند باشد

  .بلي، اين نكته اي است كه بايد ثابت شود: راسل
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  .شي مي دانمكامالً صحيح است، من بحث متافيزيكي را يك بحث آزماي: كاپلستون

من چيزهايي . مالحظه كنيد، من احساس مي كنم بعضي چيزها خوبند، و چيزهاي ديگر بدند: راسل

نمي . كه خوبند دوست دارم، و چيزهايي را هم كه فكر مي كنم خوبند دوست دارم؛ و از چيزهاي بد متنفرم

  .گويم اين چيزها خوبند زيرا آنها در امور خير اللهي شركت داشته اند

بلي، ولي قضاوت شما در تشخيص بين خوب و بد چه امري است يا چگونه بين خـوب و  : اپلستونك

  بد فرق قائل مي شويد؟

آيا قضاوت مـن در  . من قضاوتي بيش از آنچه كه بين رنگ آبي و زرد تشخيص مي دهم ندارم: راسل

  .رق داردتشخيص بين رنگهاي آبي و زرد چيست؟ من مي توان ببينم كه رنگ آنها با هم ف

شما آبي و زرد را با چشم تشخيص مـي  . بسيار خوب، آن قضاوت خوبي است، من موافقم: كاپلستون

  ذهني تشخيص خواهيد داد؟ هدهيد، پس خوب و بد را با چه قو

  .با احساس: راسل

آيا فكر مي كنيد كه خوب . با احساستان، بسيار خوب، آن چيزي بود كه سؤال كرده بودم: كاپلستون

  رابطه اي با احساس داشته باشند؟و بد 

  بسيار خوب، چرا بعضي اشيا آبي و بعضي ديگر زردند؟: راسل

از نظر شما و من بد بوده است، در حالي كه تصور مي  16بلسن هبسيار خوب، رفتار فرماند: كاپلستون

اي هيتلر خوب فكر مي كنم اعتراف داشته باشيد كه بر. كنيم كه از نظر آدلف هيتلر رفتارش خوب بوده است

  .بوده و براي شما بد

من مي گويم همان طور كه مردم در امور اشتباه . خير، من كامالً به چنين چيزي اعتقاد ندارم: راسل

اگر شما زردبيني داشته باشيد اشيايي را كه زرد نيستند زرد مي . مي كنند در اين قضيه هم اشتباه مي كنند

  .كنيد و در اين صورت شما اشتباه مي. بينيد

  بلي، شخص مي تواند اشتباه كند، ولي آيا اشتباه در مورد احساس جايز است؟: كاپلستون

                                                           

16. Belsen ، نزديـك   بـرگن در شمال غربي آلمان، در جنوب غربـي شـهر    الور ساكسونياردوگاه كار اجباري نازي ها در

  .سل
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من بـه  : اول، از حيث متافيزيكي. بسيار خوب مي دارم مختصر صحبتي در حقانيت خود بكنم: راسل

ه نموده يا امكان توضيحي كه كاپلستون بدان اشار» پيش آمد احتمالي«اشاره ضمني چنين اصطالحي مانند 

بـه طـور اجتنـاب ناپـذير خصوصـيت اتفـاقي       » پيش آمد احتمـالي «تصور مي كنم . است اعتراف نمي نمايم

ممكـن اسـت بعضـي اوقـات     . نداشته، و فكر نمي كنم به جز در موارد اتفاقي صـرف واقعيتـي داشـته باشـد    

چيزي به چيز  هانحصاراً اشار توضيحي اتفاقاً در مورد چيزي كه بر اثر چيز ديگر به وقوع پيوسته بدهيد، و آن

ديگر است، و به نظر من اين توضيحي كه آقاي كاپلستون بدان اعتقاد دارنـد تفـاوت دارد، و پـيش آمـدهاي     

اين است تمام آنچه را كـه مـن بايسـتي در ايـن خصـوص      . احتمالي ايشان هيچگونه معني و مفهومي ندارد

م كاپلستون كه مي گويد من منطق را به عنوان فلسـفه  اين اتها هبگويم، و ليكن دوست دارم مختصري دربار

مـن فكـر مـي كـنم منطـق در      . من به هيچ وجه منطق را فلسفه نمي دانم. محسوب داشته ام متذكر گردم

قسمت عمده اي از مسائل فلسفي وجود دارد و در فلسفه بايد از منطق استفاده نمود، و بنابراين فكر مي كنم 

منطقـي كـه ايشـان بـدان متكـي هسـتند منطـق        . اتفاق نظـر پيـدا كـرده باشـيم    من و ايشان در اين مورد 

امروز آن منطق كهنـه  . يي است كه در زمان ارسطو قيل و قال هاي زيادي در اطراف آن راه انداخت17ارسطو

منطقي كه من بدان معتقدم احتماالً جديد است و . شده و نبايد سرو صداي بيهوده در اطراف آن راه انداخت

راين من بايد نسبت به راه انداختن هياهو در اطراف اين منطق جديد از ارسطو تقليد كنم؛ من فكـر مـي   بناب

كنم كه اين منطق قسمتي از فلسفه باشد، تمام كلماتي كه در متافيزيك استعمال مي شوند بي معنا نيستند 

  .و من ميل ندارم بيش از اين در اين خصوص صحبتي كرده باشم

چنانچه يك نفر به مطالعه انسان شناسي يا تاريخ بپردازد، به اين نتيجـه مـي رسـد     در بحث اخالقي،

مردمي وجود دارند و مرتكب اعمالي مي شوند كه اين اعمال به تصور من مكروه است، و بنابراين من مسـلماً  

قـي وقتـي بـه    نمي توانم اصل الهيات را با اجبارات اخالقي درهم بياميزم؛ ولي فكر مي كنم شكل اجبار اخال

صورتي درآيد كه شما از خوردن پدرتان لذت ببريد، به نظر من يك چيـز زيبـا و نجيبانـه اي نمـي باشـد؛ و      

  .بنابراين من نمي توانم اصل الهيات را با اين اجبار اخالقي توأم كنم

 

                                                           

17 .Aristotle، )سلتـرين   كـه يكـي از مهـم    او. بود يونان باستان از فيلسوفان .)م .ق 322ات وف - 384والدت ) (آريستوت

هـاي گونـاكون    ها و رشـته  تاليفات او در زمينه. بود و آموزگار اسكندر مقدوني آيد شاگرد افالطون به حساب مي فيلسوفان غربي

و  سـقراط همراه ه ارسطو ب .اند بوده و اخالق منجمله فيزيك، متافيزيك، شعر، زيست شناسي، منطق، علم بيان، سياست، دولت

را بر اساس ) آنطور كه براي ما آشنا است( اين سه تن فلسفه غربي. است از تأثير گذارترين فيلسوفان يونان باستان بوده افالطون

 ،جـدليات  ،مقـوالت : منطقيات .كرد تعريف مي» دانش بودن«عنوان  را به ارسطو فلسفه. فلسفه ماقبل سقراط يونان بنياد نمودند

: كتـب علمـي  . انـد  جمـع شـده  ) ارگانون به معني ابـزار (ارغنونكه در كل در كتاب  مغاالت ابطال ،قضايا ،دومو  اول آنالوطيقاي

 تولـد ، حيوانـات  حركـات ، حيوانات اجزاء، نفس درباره، طبيعي تاريخ، جو كائنات علم، و فساد كون در، آسمان درباره، طبيعيات

  .از نوشته هاي ارسطو مي باشد مابعدالطبيعه و سياست، نيكوماخوس اخالق :لسفيكتب فو همچنين  حيوانات
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  فصل چهاردهم

  1آيا مذهب مي تواند مشكالت ما را بگشايد

I  

بشر در مخاطره اخالق قرار گرفته، و در حال حاضر ترس مانند گذشته بشر را مستند به جستجوي پناهگاهي 

. كه خداوند آن را ارزاني داشته مي نمايد در سراسر دنياي غرب نسبت بـه مـذهب رقابـت بزرگـي حكمفرمـا اسـت      

بسيار ساده است . نازيها و مسيحيت را رها نمودند، و اعمالي انجام مي دهند كه ما تأسف مي خوريمكمونيست ها و 

كه نتيجه بگيريم انكار مسيحيت از طرف هيتلر و حكومت شوروي الاقل قسمتي از زحماتي كه براي ما فراهم شـده  

فكر مي كنيم ايـن خيـال   . د شداست تشكيل مي دهد، و چنانچه مسيحيت برگردد، مشكالت بين المللي حل خواه

باطل خطرناك باشد زيرا آن خيال مرداني را كه افكارشان مثمر ثمر باشد گمـراه كـرده و بـه عنـوان تنهـا راه حـل       

  .مشكل مقاومت مي كند

آن يك مسئله بسيار كلي است، و مشكلي است كـه قـرن هـا    . اين مسئله تنها ارتباط با وضع فعلي دنيا ندارد

آن مسئله ايست كه آيا اجتماعات مي توانند با صـرف مقـدار كمـي اخـالق     . و گفتگوها شده استروي آن بحث ها 

من فكر نمي كنم كه تعلق اخالق به مذهب به آن اندازه باشـد كـه مـذهبيون    . جبران كمبودهاي مذهبي را بنمايند

افت مي شود كه به مـذهب  من حتي فكر مي كنم بعضي از پرهيزكاري هاي مهم بيشتر نزد كساني ي. باور مي كنند

فكر مي كنم به خصوص اين پرهيزكاري ها در زمينه راسـتي و  . پشت پا زده تا كساني كه مذهب را قبول نموده اند

مسايلي كه با وجود داليل تغيير مي يابند،  همنظور از كمال عقالني اخذ تصميم دربار. صداقت يا كمال عقالني باشد

ايـن پرهيزكـاري، بـه عقيـده همـان      . ته باشند تصميمي روي آنها اتخاذ نمي گـردد مثالً هرگاه داليل قاطعيت نداش

كساني كه سيستم عقيده اي دارند، و همچنين به نظر من داراي اهميت اجتمـاعي فـوق العـاده اي اسـت و خيلـي      

  .بيشتر از مسيحيت يا هر نوع سيستم عقيده اي متشكل ديگري دنيا را بهره مند مي سازند

قواعد اخالقـي كـه پايـه و    : ببينم چگونه قواعد اخالقي پذيرفته شدند، قواعد اخالقي بر دو نوعنداجازه دهيد 

قواعد اخالقي مورد سـؤال آن قواعـدي   . اساسي جز عقايد مذهبي ندارند، و قواعد اخالقي كه اساس آنها اجماع است

اجتماعي كه هر يك . را در نظر بگيريماجازه دهيد في المثل دزدي . هستند كه ريشه اجتماعي داشته اند نه مذهبي

از افرادش دزدي كنند موجب ناراحتي همگي در آن اجماع فراهم مي باشد، بديهي است هرچه دزدي در جامعه اي 

ولي در جامعه اي كه . كمتر باشد به صورتي كه به ندرت اتفاق  افتد افراد آن جامعه به زندگي دلخواه خود مي رسند

براي هر فردي جامعه ايده آل آن جامعه اي خواهد بود كه هر : ب نباشد مشكلي پيدا مي شودقانون و اخالق و مذه
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به اين نتيجه مي رسيم كه نظم اجتماعي ضروري است در صورتي كـه  . كس ديگر امين باشد به جز او كه دزد است

  .ايي و پليس بستگي داردو اين نظم كم و بيش با قوانين جن. عالقه افراد با وضع خاص اجتماع تطبيق داده شود

ليكن هميشه جنايتكاران دستگير نمي شوند؛ و پليس ممكن است من غير وظيفه نسبت به صـاحبان قـدرت   

اگر به مردم تعليم داده شود كه خداوند سارق را تنبيه مي كند، حتي وقتي كه پليس نتوانـد او را  . سخت گير نباشد

جمعيتي كه تقريباً اعتقاد به خـدا دارنـد؛ مـي    . ب امانت مردم گرددتنبيه كند، به نظر مي رسد كه اين عقيده موج

من انكار نخواهم نمود كه چنين فروغي در بين اجتماعـات  . دانند و ايمان دارند كه خداوند دزدي را منع كرده است

حاضـر  ولـي در حـال   . نيمه متمدن گذشته ممكن است به آرزوهاي آنها از نظر اجتماعي جامه عمل پوشانيده باشـد 

به موازات پيشرفت تمدن ضمانت اجراي دسـتورات مـذهبي كـم    . چنين اعتقاداتي ارزش خود را از دست داده است

مردم داليل زيادي مي بينند كه فكر نمايند چنانچه دزدي كردند گرفتار مي شوند و دليلي نمي بينند كه . مي شود

  .اگر گرفتار نشدند خداوند آنها را تنبيه خواهد نمود

آنها خـود را ايـن   . مردم بسيار معتقد به مذهب هم امروزه انتظار ندارند در مقابل دزدي به جهنم بروندحتي 

طور توجيه مي كنند كه در موقع خود توبه خواهند نمود، و لذا در هر حال جهنم امر مسلمي نيست و آن طور كـه  

نمي كنند، و من فكر مي كـنم احتمـاالً    اغلب مردم متمدن دزدي. سابق تصور جهنم مي رفت حاال به نظر نمي آيد

حقيقتي وجود دارد كه در اثناي حمله . انگيزه اين امر هم همان مجازاتي باشد كه در اين دنيا به آنها تعلق مي گيرد

نظم باشد، تقريباً همه دزدي  به طرف ساحل طال حفر كنندگان معادن در چادرها، يا در هر اجتماعاتي كه چنين بي

  .مي كنند

ن ممكن است بگوييد، گرچه منع دزدي ديگر ضرورت ندارد، ولي با اينكه مـا ديگـر عالقـه اي بـه دزدي     ليك

مشكل در اين است به مجـرد  . نشان نمي دهيم معذالك وجود چنين دستور مذهبي ضرري به جايي وارد نمي آورد

ي ساير دستورات هم اثر نامطلوبي اينكه مردم متمايل به ترديد در دستوري از دستورات مذهبي شوند، اين ترديد رو

چنانچه دستور مذهبي بر ضرورت تقوا باشد و شخص فكر كند دليل ندارد كه تصور كند چنين دستوري . مي گذارد

در روسـيه داراي  . درست است، مسئولين امور كوشش مي كردند كه شخص تحقيق بيشتري در اين خصوص ننمايد

بي مسئولين امور موضوع را كمي ماليمتر نمـوده و درجـه اغـواي آن را    روش بهتري هستند و در اكثر كشورهاي غر

جوانـان بايـد از شـنيدن بحـث هـايي كـه       . البته مدارس در اينباره نقش مؤثرتري بازي مي نماينـد . كمتر كرده اند

خوشايند مسئولين امور مذهبي نيست محافظت شوند، و كساني كه پافشـاري بـه پرسـش و بررسـي دارنـد از نظـر       

تماعي متنبه مي شوند، و اگر امكان داشته باشد با كمك اخالق آنها را از تحقيق بيشتر منصرف مي شوند، و اگـر  اج

در اين راه، هر سيستم اخالقي كه داراي . امكان داشته باشد با كمك اخالق آنها را از تحقيق بيشتر منصرف مي كند

آن موقعيت خود را حفظ مي كنند و بـه نيـروي عقلـي     پايه مذهبي باشد يكي از وسايلي است كه صاحبان قدرت با

  .جوانان صدمه مي رسانند
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. يك بي تفاوتي نسبت به راستي در زمان حاضر بين بسياري از مردم مي بينيم كه فوق العاده خطرناك است

ي براي وقتي كه مردم به دفاع از مسيحيت في المثل بحث مي كنند، مانند توماس اكويناس دوست ندارند كه داليل

و بحث مي كنند مردم به ايـن  . وجود خداوند اقامه كنند و بگويند او اراده اش را در كتاب مقدس اعالم داشته است

ترتيب بهتر به وظايف ديني خود عمل مي كنند، ما نبايد به خود اجازه دهيم كه در مقام اثبات وجود خداوند دست 

چنانچـه فكـر شـخص    . وع به رخنه بكند بايد آن را به شدت كوبيدچنانچه ترديد شر. به يك سلسله مكر و ريا بزنيم

چنانچه نمايندگان رسمي مذهب ارتدكس بگويند ازدواج با خواهر زني . دليل شك باشد بايد از آن فكر اجتناب كنيم

ا چنانچـه بـه شـم   . كه فوت شده است حرام است، شما نبايد برخالف آن رفتار كنيد، زيرا مبادا اخالق پايمـال شـود  

بگويند كنترل مواليد گناه است، شما بايد نظر آنها را محترم شماريد هر چند بدانيد كه از عدم كنترل آن مسـتقيماً  

به مجرد اينكه احساس شود عقيده اي مهم مي باشد؛ حال به هر علـت؛ پليـدي   . بدبختي هايي نصيب شما مي شود

قبالً درباره آن صحبت كردم، يكي از اين پليـدي هـاي    عدم تشويق كه. هايي با سرعت دور و اطراف آن را مي گيرد

سوابق تاريخي چنانچه موجب شك و ترديد در عقايـد شـوند   . درجه اول است، و ساير خيانتها به دنبال آن مي آيند

من مي توانم كساني را كه مي گويند مذهب راست اسـت و لـذا بايـد بـه آن اعتقـاد داشـت       . بايستي محكوم گردند

، ولي فقط مي توانم احترام عميقي به كساني قائل شوم كه مي گويند بايد به مذهب اعتقاد داشت زيـرا  احترام بكنم

  .مفيد است؛ و از اينكه راجع به درستي و راستي آن صحبت شود فكر مي كنم كاري عبث باشد

بركات اين مدافعين مسيحيت، كمونيسم را چيزي خيلي مختلف از مسيحيت مي دانند و پليدي هاي آن را با 

پليدي هاي كمونيسم عيناً مانند پليدي هايي . به نظر من اين يك امر بسيار اشتباهي است. مذهب مقايسه مي كنند

ظلم و ستم آن هم از همين نو است، و خرابي كه نسبت به زندگي اخالقي . است كه در دوران وفاداري وجود داشت

بي است كه مسيحيت به وسيله مـأموران تحقـيقش هـر كجـا كـه      و عملي مردم روسيه به بار آورد از همان نوع خرا

چنانچه حاال كليسـا بـه بـدي    . زمان رنسانس مرتكب مي شد بودند به بار مي آوردند، و كليسا هم همين اعمال را تا

كسان بسياري هسـتند كـه بـه    . حكومت شوروي نيست؛ اين امر مديون نفوذ كساني است كه به كليسا حمله كردند

وي اعتراض مي كند زيرا تئوري اقتصادي كمونيست را قبول نداشته و از آن متنفرند، ولي در اين مورد حكومت شور

ها، و اكثريت مسيحيان بدعت گـذار و رافضـي مـنش را جلـب      فرانسيس كانكرملين نظر مسيحيان بسيار قديمي، 

س تقوا و ثبات اجتماعي است، به هر حال چنانچه در مغرب زمين اين نظر حاكم شود كه مسيحيت اسا. كرده است

مسيحيت مجدداً همان وضع قرون وسطايي را ايجاد خواهد نمود؛ و كم كم مثل كمونيسم مي شود، و آشـتي بـا آن   

  .از اين راه نمي شود اينان را از بدبختي نجات داد. بسيار مشكل خواهد شد

II  
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قيده اي مطالبي عرضه داشتم، و صرفاً در پليدي هاي ناشي از قبول هر نوع ع هدر قسمت اول اين مقاله دربار

آنچه مي بايستي بگويم درباره مسـيحيت، كمونيسـم، اسـالم، بودائيسـم،     . زمينه استفاده اجتماعي از آنها ياد نمودم

  .هندوئيسم و تمام سيستم هاي مذهبي به تساوي صدق مي كند، به جز نوعي كه با علوم رابطه دارد

. عاصر دانشگاه كمبريج مطالبي بـه طرفـداري از مسـيحيت ارائـه نمـوده اسـت      استاد تاريخ م 2هربرت بترفيلد

و . بترفيلد كوشش مي كند با جار و جنجال راه انداختن خود را روشن فكر معرفي كند، در صورتي كه چنين نيست

ه او اعتراف مي كند بعضي تهمت هايي كـ . اعتراف مي كند كه كشش بين روسيه و غرب نتيجه قدرت سياسي است

با اين حـال ادعـا مـي    . به مسيحيت نسبت داده مي شود از ناحيه كساني كه اعتقاد به ديانت ندارند ارائه شده است

كند كه پليدي هايي كه دامنگير دنيا شده بايستي از راه مسيحيت برطرف شـوند و رابطـه مسـيحيت را بـا حـوادث      

ره خارج از اعتقادات مذهبي دليلي قانع كننده و محكم تاريخي تأييد مي كند فكر نمي كنم دليل تولد از دوشيزه باك

پروفسور بترفيلد عليرغم اينكه يك مورخ باشد به . داستانهاي افسانه اي بي شماري در اين خصوص وجود دارد. باشد

او مي گويد ارزش ندارد كه . نظر مي رسد كامالً به مسائل تاريخي كه ارتباط با اصول مسيحيت دارد بي عالقه است

بدانيم مسيح واقعاً از دوشيزه باكره اي متولد شده يا روح القدس او را دميده باشد زيرا خواه و نـاخواه قضـيه همـين    

در اينجا بترفيلد . است، فقط بايد به اين نكته توجه دات كه عقيده به مسيحيت ما را از بدبختي ها نجات مي بخشد

بترفيلد دقت و روشني وجود نـدارد و تصـور نمـي كـنم كـه       در بيان. مي خواهد حقيقتي براي مسيحيت قائل شود

  .نتيجه اين بيان بتواند دقيق و روشن باشد

. اعتراض به اين نوع بحث آن قدر زياد است كه در شروع به اعتراض معلوم نمي شود از كجا بايد شروع نمـود 

وسـت داشـت شـروع مـي كـنم، ايـن       ابتدا، از گفته بترفيلد كه مي گويد دستور مسيح است كه بايد همسايگان را د

برعكس، علت آن اين اسـت كـه او مـي خواهـد بـه ايـن ترتيـب        . موضوع از دستورات مسيح سرچشمه نگرفته است

آنها اخالقي براساس ديانت استوار ننموده اند بلكـه ديانـت را   . آموزش مسيح را دليل بر حقانيت مذهبش عنوان كند

يت در حقيقت اقدامي براي رواج اخالق بهتـري نسـبت بـه سـاير اديـان و      آيا مسيح. نتيجه اخالق معرفي كرده اند

  مخالفينش نموده است يا خير؟

مسيحيت با آمادگي كه در زجر و شكنجه . من نمي دانم كه چگونه محصلين تاريخ به اين نكته پي مي بردند

خلفاي اسـالمي  . بوده استبودائيسم هرگز يك مذهب آزار دهنده اي ن. داشت از ساير مذاهب مشخص گرديده است

اشتياق به مذهب . نسبت به كليميان و عيسويان با محبت تر از دول مسيحي نسبت به مسلمين و كليميان بوده اند

در زمان حاضر مسيحيت از زشتي ها دفاع . در جنگهاي صليبي موجب قتل عام هاي منظمي در اروپاي غربي گرديد

                                                           

2. Herbert Butterfield. 
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پادشاه كنگو  لئوپلدپليدي . كه قربانيش مي باشند، بلكه همچنين در ساير مواردمي كند نه فقط نسبت به يهوديان 

  .از طرف كليسا به حداقل تقليل داده شده و مخفي نگهداشته شده است

جواب عادي و معمولي اين است مسيحيتي كه مرتكب اعمالي شده كه ما از آنها تنفر داريم مسيحيت نبوده، 

عمـل   3ماركسشخصي ممكن است بگويد حكومت شوروي به دستورات . موده استزيرا به دستورات مسيح عمل نن

البته . نكرده است، زيرا ماركس غالمان را پست تر از آلماني ها خوانده در صورتي كه كرملين آن را قبول نكرده است

ليكن آنچه كـه  . رندپيروان يك استاد بعضاً با پيروي از دستورات كلي او اشتقاقاتي نسبت به عقايد وي مجري مي دا

  .مدافعين جديد بدان اعتقاد دارند اين است كه مسيحيت چيزي است كه برپايه مراحل انتخابي استوار گرديده است

مـثالً گناهكـار بـه آتـش ابـدي      : مسيحيت جديد بيشتر مطالبي را كه در انجيل آمده به مسامحه مي گذارند

نيا در وضع بدي مي باشد غيرقابل انكار است، اما ضـعيف تـرين   اينكه د. جهنم خواهد سوخت حاال ديگر وزني ندارد

مشـكالت مـا ناشـي از    . دليلي در تاريخ وجود ندارد كه تصور رود مسيحيت براي مشكالت راهـي نشـان داده باشـد   

  .را به وجود آورد 4تراژدي يونان بوده و جنگ اول جهاني كمونيست و نازيست

كه دنيا بدان نياز دارد عبارت از تناسب، تحمل و تشـخيص اينكـه   جنگ اول اصوالً جنگ مسيحيت بود آنچه 

با اختراعات جديد اين روابط به حد وسيعي افـزايش يافتـه و   . در خانواده ها بايد روابطي وجود داشته باشد مي باشد

اد كرده بايد گفته شود كه هوش مشكالت ما را زي. طرز برخورد با همسايگان نسبت به گذشته بسيار بهتر شده است

فقط هوش بيشتر و عاقالنـه تـر مـي توانـد دنيـا را سـعادتمند و       . است، ولي بي هوشي و كم عقلي معالج آن نيست

  .خوشبخت بسازد

  

  

 

                                                           

3. Karl Heinrich Marx )5 شـناس،   متفكـر انقالبـي، فيلسـوف، جامعـه     )لنـدن  ،1883 مـارس  14 - تريـر، پـروس   ،1818 مه

 )1848(، مانيفست كمونيستفردريش انگلساو به همراه  . و از تاثيرگذارترين انديشمندان تمام اعصار است آلماني دان، اقتصاددان تاريخ

ترين كتـاب ايـن جنـبش     مهم سرمايه ماركس همچنين مولف. منتشر كردباشد را  مي كه مشهورترين رساله تاريخ جنبش سوسياليستي

جوامـع تـا    تـاريخ همـه  « .دهـد  را تشـكيل مـي   اين آثار به همراه ساير تاليفات او و انگلس، بنيان و جوهره اصلي تفكر ماركسيسم. است

 است كه در خـط اول مانيفسـت كمونيسـت    از جمله مشهورترين جمالت ماركس درباره تاريخ» .تي بوده استكنون، تاريخ مبارزه طبقا

  . است خالصه شده
  .نازيسم نوعي از انديشه فاشيسم و ديكتاتوري سرمايه مالي مي باشد. 4


