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فصلنامهسلامتروانکودک
سخن سردبیر
از مرگاندیشی خداباورانه آرامشبخش تا مرگنااندیشی خداناباورانه هراسانگیز -بخش یکم

جرقه نوشتن این سخن را سه خداناباوری در نقد و محکوم کردن عقیده خداباور بودن ،دینباور بودن و  ...در من ایجاد کردند که به تعبیر من هر سه آنها از
خیلی خداباوران بهظاهر فرشتهصفت و به باطن شیطان ،به خدا نزدیک و نزدیکتر و از شیطان و شیطانیان دور و دورتر هستند.1
در جهان کنونی  -اجازه دهید این شککلی بنویسک ؛ در تاریو و جارافیای کنونی درول لباح یقیقت را دزدیده اسکت و با سرعت شففتانفیزی جولان
می دهد ،تمامی ابزارهای تبلیااتی در دسکت او اسکت ،قدرو و وروو و شهرو و عتمت و نماینده خوبیها و نیکی ها و  ...همه در دست او و لباح او است.
اما یقیقت چفونه میتواند ظاهر شود و فریاد زند که من یق هست دریالیکه لخت و برهنه است؟ پس همیشه یقیقت با شرمساری در گوشهای پنهان شده
و سکر درگریبان خود فرو برده و منتتر ظهور مسیحی در آینده بوده تا کسی او را کشف کرده تا بتواند سیمای یقیقی از دست دادهاش را پیدا کند ،از پشت
ابرها بیرون بیاید و تا خود را نمایان کند .در غیر این صورو آش کار شدن و نمایان شدن و هویدا شدن و  ...کشف شدن یقیقت برهنه ،جز شرمساری چیزی
عایدش نمی شکود؛ زیرا هرچند لبریز از باطن یق و یقیقت اسکت ،ولی برهنفی جرمی اسکت نابخشودنی .یتی اگر یق باشی و یقیقت را بفویی باید لباح
یق بر تن داشکته باشکی نه باطن یقب باطن یق بودن کافی نیسکت ظاهر یق داشکتن و لباح یق بر تن داشتن کافی است ولی برعکسر را التماح نکنید راه
ندارد .اگر باطنی داشکته باشکی سکرشکار از یق و صداقت و یقیقت و واقعیت و راستی و نیکویی و درستی و همه صفاو متعالی -یک انسانی که هست ،آن
گونه که باید باشکککد -باز ه در جهان کنونی پوشکککر درول و درولگویی و زشکککتی و لباح چرکین بر تنت میکنند و به هزار جرم کرده و ناکرده و به نام
برقراری قانون و دموکراسکی و عدالت و یقو بشکر در جزیرهای دورافتاده محصورو می کنند و اگر ه این لباح دورویی را از تنت بیرون کنی و آتشر
زنی تا سیمای باطنی یق و یقیقتجوییاو هویدا شود ،این بار نیز به جرم برهنفی محاکمهاو میکنند و . ...
و این اسکت تعبیر افسکانه برادری و دوسکتی بیمانند ک نتیر یا بی نتیر درول و یقیقت که با ه عاشکقانه بر ل

جویی به آ نوشیدن مشاو میشوند.

آنفاه در این هنفام درول با وسوسه ییروانفیزش یقیقت را به آ تنی در رودخانه تشویق میکند و هنفامیکه هر دو مشاو شنا در رودخانه هستند درول
لباح یقیقت را میدزدد و میپوشد و فرار میکند و غی

میشود و از آن روز یقیقت برهنه به گوشهای میخزد و از شرم و خجالت برهنفی و برهنه بودن

در گوشکهای پنهان میشود .آری از آن روز تا به امروز همچنان درول با لباح یقیقت ،یقجویان و یقگویان را گردن میزند و این داستان جدا درول و
یقیقت از زمان آفرینر هابیل و قابیل گرفته تا قرون وسکککطی و یتی دهه کنونی و روزهای امروزی ادامه دارد .فقی شکککیوه مبارزهجویی این دو تاییر کرده
است وگرنه همانگونه که عدهای شیطان صفتان و بهتر است بفوی شیاطین به نام خدا و عیسای مسیح و انجیل و  ...در زمان یکومت کلیسا در قرون وسطی،
لعنتنامه برای باروخ اسپینوزا صادر میکردند و مخالفاندیشان و دینداران واقعی و یقیقی به معنای درست کلمه را زندهزنده در آتر میسوزانیدند (برام
عجی

اسکت چطور این مسکیحباوران چفونه تفسکیری از خدای عیسکی و مسکیح به عمل میآوردند که دیفراندیشان و یا مخالف اندیر را زنده زنده آتر

 . 1در این سخنن یطان ه عنان عجوجد ه ا دسوجر داا سپیطی هپد ه هنر رپتو اس ،ه ه عنان هی هنرهپد موجع ن اسواند یا اس،؛ یپا هپ اسنس هپد تننهطپ اهیطس ا هو تپیوگن عجحاتپ ه داا
رزدیکتپ هجد اسخ ،عنر ه اهیطس ا تپعن داا را عنا هپ سخها هپد ه ارنخن سخپیطی هپد هاین عنان هجد اس ،ه ا تاکن یرونیپس ،اقن اس ،ه ه هطچ عجوجد غطپ ا داا سها ررپد اس .،درحنل ه
هو تپیخوگن الک ه ارنخن سخها ع هااا اهیطس عپد عپدار (عپد در عقنهل ه هنر رپتو اس )،ونجر ونجرار عجحا عجحاار رنتپعنر ع هاا تپیند ع را ا داا یرون عن ه هطچ عجوجد غطپ ا یون
سخها رو هام .ه ه چ عجحا یرونیپسخ ،ه رظطپ  -این ونسخ ،ه داا را تاکن ا را عجحا اقن یرونیپس ،حقطق درع ینها عأعجری ،مظطو هپ د ش ا قپار ع دها ه تن قطنم قطنع ،هنیا ارنن هن را در عنپض
اعوحن الک قپار دها اهزار سخاه یرونیپسخو ارنن هن هنیا .روطه اینه اگپ اهیطس چاطن عأعجری ،داطپ رقنه ،هن یپ ردگنر را قنجل رو هپد ه راسو چگجر داا را ع تجارن ،ادوطنر در عقنهل ونپ را در ارنن هطن عنیا؟
سخطی حق د رکنی ،اینه سخطا سخ پ هپد یریپتون ایار عنلجلط ،هو ها هن لنا،هن تحشهن یطاا،هن
یطا گوپا هپد د ر رگ دایخون اهزار حطی گپ هجد
رونیاا ها یخپ ها هجد
ت نندهن  ...تونع عجوجدات تونم طجل تنریخ یایاای هشپ را تن هپینی قطنع ،ه ون دپیا هنطنر هنطنر هنطنر دیجارتپ ا عأعجری ،تپیو هجدر اس ،ه ادوطنر هپا ارهنم گان راایو هنی  .ایاهن اس ،ه هنرهن هنرهن
ه الاین ع گجیم اگپ تپ راتن ه ون  111عکنرت عانسخ (یخون هگج  111رهن ،رون )  11عکنرت دایخو هنیخا ل ه صجرت ارتهنل دجدارگطنو ر ه دنطپ تپار ا وکام ه دس ،ن رد هکش،؛ هنطنر هنار شتپ
اسخ .،نر دایخوم ع گاوم تن الن ه این ترپ هپدیا ه اگپ اهیطس قنجل رو هپد ه اهزار در دس ،داا هنیا ه ارنن هن را هن ن هطن عنیا ه راسو چگجر ع تجارنوطم ادوطنر ن اد ونپ ارنن هن در عنطپ اروننب دجه
ها را تجوط هاطم؟ اهیطس هو این تحشهن لنا،هن را تن قطنع ،ه ون دپیا اس ،تن سطی ن عنیش ارنن هن تجسط داا را هنیا .هگرریم.
اینستاگرامabbasalihosseinkhanzadeh :
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الف

از مرگاندیشی خداباورانه آرامربخر تا مرگنااندیشی خداناباورانه هراحانفیز -بخر یک
میزدند و گردن می زدند و  ...در یالی که کتا مسکیحی در دسکتشکان بود که لبریز از مهر و محبت و صفا و ایگارگری بود و همان شیاطین هنوز ه به نام
دین و این بار به نام خدا و داعر و داعشیان مخالفان خود را گردن میزنند.
فرض نزدیک به یقین من این اسکت که ه یاکمان و کاسکبان و دکان داران کلیساهای زمان قرون وسطی و ه داعشیان زمان کنونی هر دو بهتر و بیشتر
از من و شکما میدانند که از خدا و عیسکی و دین مسیح و یهود و اسلام به عنوان ابزاری برای یکومت بر جهان و جهانیان و وروو و قدرو و شهرو استفاده
میکردند و می کنند .اجازه دهید دوباره به داسکتان دوسکتی درول و یقیقت برگردی  .آری اگر با تمرکز دوباره به داستان برادری و دوستی درول و یقیقت
برگردی متوجه می شککوی که درول عمداو و با نقشککه لباح یقیقت را دزدید در نتیجه بزرگ ترین دانشککمندان فلاسککفه قدی و جدید گرفته تا دانشککمندان و
ریاضیدانان و عالمان و یکیمان دیروز و امروز همه و همه مستد ترین و علمیترین و منطقیترین و ترین ترینهای بیشمار را در رد رفتارهای شیطانصفتانه
همه خداباوران و دینباوران (شککیطانصککفتان درولگویی که لباح یقیقت را دزدیدند؛ نه خداباوران و دینباوارن یقیقی ارائه کنند هیچ ارزشککی برای این
داعشیان دیروز و امروز ندارد.
اما مجدداو بروی یقه آن سککه خداناباور را بفیری و به آنها ترکر آییننامها ی بدهی  :نقل قصککه درول و یقیقت و داعشککیان دیروز و امروز و  ...در جهت
تأیید و یا رد فرضکیه های خداباوری و خداناباوری من و شما نیست؛ پس فعلاو هنوز صبر کنید و زود نقل این داستان را به نام تأیید فرضیه خداناباوری و محق
بودن و به یق بودن و یق داشتن خداناباوران دیروز و امروز و متلوم بودنشان در تمام طو تاریو با  99درصد اطمینان سند نزنید .فقی و فقی شرح داستانی
گفت تا خواننده این سککطور بداند که چرا و چفونه من دانشککمندان خداناباور یونان باسککتان و ماقبل آن گرفته تا روانشککناسککان و فیلسککوفان و دانرپژوهان و
مخاطبان عزیز مانند شکککماها را از درولگویان ملبس به لباح یقیقت و خداباوران شکککیطان صکککفت ملبس به لباح فرشکککته و یق و یقیقت ،به خدا نزدیک و
نزدیکتر میدان .
وای چقدر دور شدی از ماجرای این سخنب

از بزرگی پرسکیدند (اسکمر چیه؟ نمیگوی  .اصکلاو نمیدان  .یک بار اشکتباه کردم گفت پشکیمان شدم .همان بهتر که ندانید به محض اینکه بدانید سوءسابقه
برایر درست میکنیدب مجموعهای از روانبنهها و کلیشهها و  ...در ذهنتان فعا می شود و بر اساح آن ممکن است قضاوو کنید یا قضاوو شما تاییر کند.
من شخصاو با افراد زیادی دوست هست که اسمشان را نمیدان با اس های زیادی دوست هست که ببینمشان نمیشناسمشان .نوشته را بدون دانستن نام نویسنده
بخوانید؛ فیل را بدون شکناخت کارگردان و عوامل تهیه و تدوین تماشککا کنید؛ مقاله را بدون دانسککتن نام نویسککندگانر داوری کنید؛ کتا را بدون توجه به
نویسکنده و ناشکرش بخوانید و  ...وقتی بدانید نوشکتهای و گفته ای توسکی یک فرد خداناباور یا خداباور یا مسکیحی و یهودی و چه میدان رنفینپوست و ...
نوشته یا گفته شده لامص

ناهوشیار ذهن ما قضاووهای سوگیرانه انجام میدهد؛ سریعاو میروی جد و اجدادش از نوه و نتیجه و نبیرهاش را درمیآوری آها

این همان نی سکت که زنر را طلا داد یالا برای من زو درمانفر شکده؛ این همان نیسکت که یک روزی آنجا دکان داشت و مردم را سرکیسه میکرد یالا
جانماز آ می کشکد؛ این همان نیست که تعریف  ...را بلد نبود یالا برای من شده دانشیار؛ این همان نیست که تلف واهه  ...را بلد نبود یالا شده استاد زبان
انفلیسی .من اگه بمیرم کتابر را نمیخوان  .تمام مردمفریبی نوشته؛ بیچاره مرم بدبختی که نمیدانند این تا دیروز چکاره بوده .ببین راه ندارد تنها راهر این
است که ندانی گوینده چه کسی است .من یکی از این سه خداناباور را امتحان کردم عمداو فایلی را فرستادم گفت به یرمت من گوش بده .تمام شجرهنامه و
نسکل اندر نسکل و جد اندر جد گوینده را برای فرسکتاد و یک کیلومتر نوشت که این کی بود و با چه انفیزههای مردمفریبانهای یالا دارد تبلیغ خداباوری و
صلح خداباوران و خداناباوران میکند .من چون خودم را میشناس و میدان که هرچه متعالی باش که نیست ؛ اگر بدان گوینده کی است و چه بوده و چه
نبوده و  ...اصکلاو به اسک ها توجه نمیکن و  ...اما می خواه به شما بفوی که اگر مخاط

گوینده و نویسنده شما یتی اگر بدانید و یقین داشته باشید و یتی

خودش به شکما یقین بدهد که این نوشتهها و گفتههایر را با چه نیت کگیفی دارد منتشر میکند باز اگر بتوانید یاشیه را متن جدا کنید و محتوای سخنر را
بدون همه این نیتها و یاشیهها قضاوو کنید؛ هنر کردید .واقعاو هنر میخواهد .اجازه دهید دوباره بنویس  .ببین شما میدانی یرفی که من دارم میزن خدا
وجود دارد و دلایلی که برای اوباو وجود خدا می آورم به خاطر این اسکت که یقو ماهیانه من قط نشود .مخاط

جان هیچ اهمیتی ندارد که من مناسک

دینیام را به خاطر چه مزایایی انجام می ده و هیچ اهمیتی ندارد که من با چه نیت پلیدی یا از روی ناچاری دارم وجود خدا را وابت میکن ؛ شککما دلایل را
اینستاگرامabbasalihosseinkhanzadeh :
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گوش بده اگر درسکت هسکتند یتی اگر دشکمنت هست یداقل بهر فکر کن .اگر بتوانی این دو ماجرا را از ه مجزا کنی در آن صورو میتوانی قضاوو
درسکتی داشکته باشی؛ بنابراین یرف این است که اگر یقین داشته باشی فردی که تبلیغ خداباوری میکند چه خداناباور کگیفی است ولی در میان گفتههایر
دلایلی متقن بر اوباو وجود خدا پیدا کردی که یتی خودش ه نیت آن را نداشکککته اسکککت؛ آری اشککککا ندارد بپریر .دیفه بروی بیرون پرانتز  :آخه این
خداباوری ،این دین باوری ،این دعاگویی ،و  ...چه کارکردی برای تو در زندگی داشکککته که این همه بد و بدتر از همیشکککه و هر روزو ناآرامتر از دیروزو
میگررد ولی باز تبلیغ خداباوری میکنی؟ در پاسو گفت همینکه خداباوری باعث میشود زن به خیانت نکند ،برام کافی است.
این جا است که جوا دوست سومی را که در پاسو جدا دیالکتیکی من و او درباره وجود و یا عدم وجود خالق یکتا در نهایت تأکید کرده است که
اگر خدایی نیسکت بهتر است خدایی برای خودمان بیافرینی  ،بهتر می توانی درک کنی  .فکر کن دیفه متوجه شدم چرا چنین نتیجهای از بحث گرفت .یعنی
خدا و دین چه کارکردهایی که ندارد از یکومت یاکمان و بهتر اسکت بفویی شیاطین بهظاهر خداباور تا ماجرای خیانت نکردن زن و شوهر نسبت به ه ،
همه و همه را میتوان به نام کارکرد خدا و دینباوری سند زد .پس چه کارکردها و منفعتها که ندارد این خدا ببب
اما اجازه دهید دوباره به آن سککه مخاط

عزیزم بفوی اصککلاو موضککوا و مخاط

سککخن امروزم نه آن و نه این خداباوران و دینباوران دیروز و امروزی

هسکتند که به نام خدا و دین و عیسکی و مسکیح و انجیل و قرآن و  ...انسانیان و انسانیت و آدمیان و آدمیت و فرشتفان و فرشتهصفتان را به بردگی کشیدند و
میکشند و نه یتی خداباوارن و دینباوران واقعاو خداباور و واقعاو دینباور و واقعاو معتقدی که تمام خدا و دین و آیینشان را نسل به نسل از اجدادشان به ارث
بردند.
در واق من از ککارکرد خکدابکاوری در خداباورانی می خواه سکککخن بفوی که بر دین و ایمان مورووی خود قیام کردند و خدا و دین و باور و مرهبی
موافق یا مخالف خدا و دین مورووی خود برگزیند ،ولی این ب ار با پژوهر و مطالعه و با انتخا خود (ممکن اسکت با این مطالعه و بررسی عمیق باز به همان
خدا و دینی معتقد شوند که به آنها به ارث رسیده است ولی این کجا و آن کجا .دعا خواندن مورووی ش های چهارشنبه و جمعه عدهای که آن را بر اساح
باورها و روانبنههای به ارث رسککیده اجدادشککان انجام میدهند و دعا و عبادو و بندگی عده ای که با انتخا و آگاهی خود و با تعمق و اندیشککهورزی خود
انجام میدهند .من فکر کن دومی اجابت شود  .من فکر میکن فیزیک دان خداناباوری که برای خدمت به بندگان خدا از جان خود میگررد از دعوو به
عبادو خدای یکتای یکتاپرسکتی که عمری عبادو مورووی کرده اسکت؛ به خدا نزدیکتر اسکت .تکلیف خداباوران و دینباورانی که عمداو و با نقشککه لباح
یقیقت را از کنار ل

جوی با یقه دزدیدند که مشخص است و اصلاو درباره آنها بحگی نداری و در موردشان توافق داری .

راسکتی عدهای سکیاسکتمدار ه داری که به نام دموکراسکی و یقو بشر همه یقو انسانها را به سخره گرفتهاند .اصلاو مفر میشود منفعتگرایی در
روح و روان مکت

لیبرالیسکتی و فناوران و دانشکمندان و سکیاسکت مداران هرگز وجود نداشته باشد و تمام ظل و فساد و تمام طو تاریو را به نام دینباوران

یقیقی و کجفهمکان دین سکککند بزنی ؟ همانطور که عدهای یکی با لباح طالبان و داعر و لباح دین گردن میزنند ،عدهای ه با کراواو و کتوشکککلوار
اتوکشیده و قوانین دموکراسیخواهی و  ...این جنایتها را انجام می دهند؛ اما هر دو با دو مکت
الان پرسکر این اسکت که اگر عل و دانشکمندان علمی بهتر و قویتر از کاتبان دینی و کت

متفاوو فکری و هر دو با نیت یکومت و عد جهانی.
اسکلام و مکات

الهی میتوانستند و میتوانند برای رفاه بشر

نسکخه بپیچند خیلی خو الان ده ها سکا اسکت که دیفر قرون وسکطایی نداری که کتا آسکمانی آنها دانشکمندان را بسوزاند؛ الان که دانشمندان جهان در
دنیای دموکراسکی زندگی می کنند؛ کلاو مفر چند تا کشکور داری که یکومت اسکلامی دارند یا مشکاو ایجاد آن هسکتند؟ ببخشکید سایر کشورهای پیشرفته
اروپایی ،آمریکایی ،و آسیایی مفر بر اساح آموزههای دینی و دینباوری و اسلام باوری و مسیحباوری و  ...اداره میشوند؟ مفر بر اساح قوانین تجویزشده
ادیان الهی ،قانون سنا و کنفره نوشتند؟ خیلی خو پس این همه نابرابری و ظل و فساد و دورویی و جهانی سرشار از بیعدالتی و خیانت و جنایت و بردگی
کشکیدن و مسابقه وروواندوزی و شهرواندوزی و قدروطلبی و جرم و جنایت که در دنیا داری چفونه قابل تبیین هستند؟ چفونه میشود این جنایتها و
بیعدالتی ها را به نام یکومت دینی سند زد؟ خیلی خو اصلاو فرض می کنی یق با شما سه تن است و هر جا دین به یکومت چسبیده است فساد بار آورده
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از مرگاندیشی خداباورانه آرامربخر تا مرگنااندیشی خداناباورانه هراحانفیز -بخر یک
اسکت ،مفر چند تا یکومت دینی در دنیا داری ؟ چطور است تمام ی رفاه و نعمت و آسایر و صداقت و تمامی صفاو متعالی دنیای امروزی را به نام قوانین
اساسی و غیراساسی و مکات

غیردینی کشورهای پیشرفته دنیا سند میزنید ،ولی منفعتاندوزی و وروواندروزی و جرم و جنایت و فساد و همه بیعدالتیها

و بیاخلاقیها و  ...همین کشکورها را نمیبینید؛ میلیاردها گرسنه دنیا را نمیبینید و یا می بینید و دلیل گرسنفی و تشنفی و فساد تمام دنیا را آن وقت به علت
روا خداباوری و دینباوری سکند میزنید؟ب در همه کشورهایی که این بیعدالتیها و ظل ها و جنایتها وجود دارد اصلاو یاکمان دینی و یا یکومت دینی
وجود ندارد .من نمیفه جریان چیسککت؟ کاری ندارد یک یسککا سککرانفشککتی میکنی فسککادهای خداناباوان و دینناباوارن در مقایسککه با دینباوران و
خداباوران .آخه مفر چند تا قانون مجلس در دنیا بر اسککاح مکت

اسککلام و یا مسککیح و  ...داری ؟ پس چطور میشککود تمامی قانونمداری دنیا به نام مکات

غیرالهی سککند بخورد ،ولی هرچه جرم ها و فسککادها و ظل و  ...وجود دارد را به خاطر قوانین برگرفته از دینباوری بدانی ؟ نمیشککود که بیر از  99درصککد
وروو و قدرو و شهرو و  ...همه دنیا در دست عدهای از خداناباوران و دینناباوران و قانونمداران غیرالهی باشد ،ولی زمان تقسی کردن گناهان؛  99و نی
درصد را گردن خداباوران بندانی و یک درصد را به علت ضعف قوانین دموکراسی.
تا این جا درباره دو موضککوا موافقت کردی یالا میفی از کجا میدانی که ما موافقت کردی  .نخسککت اینکه من همیشککه میدان (شککوخی و دوم اینکه
جرئت مخالفت ند ارید (باز ه شککوخی و سککوم اینکه جدا از شککوخی دو موضککوا تصککریح شککده :درباره درولگویان ملبس به لباح یقیقت بحگی نداری و
خداباوارن و دینباوران مورووی نیز موضوا سخن ما نیست.
در سکلسکله جدا های علمی و منطقی با این سکه خداناباور دگراندیر یا نواندیر یا نمیدان هرچی اندیر ،نتیجه این شد که یکی از آنها گفت شما به
وسیله خدا ،کتا آسمانی ،و دین اسلام برای خودو یاشیه امنی درست کردید و تمامی گرفتاریها و معضلاو فکری و غیرفکری و علمی و غیرعلمی و ...
را با همان لباح خداباوری و دینباوری و کتا آسکمانی یل میکنی و چه میدان جرئت بیرون آمدن از این یاشیه امن را ندارید .اعتقادشان این است که
عل و عالمان در تمام طو تاریو به بشککر خدمت بیشککتری کردند .چه در درمان بیماری های واگیر گرفته و چه در ایجاد رفاه و آسککایر زندگی بشککر انصککافاو
خدماو خیرهکنندهای ارائه کردند .شکما تصکور کنید هواپیما اختراا نمیشکد ،واکسکن اختراا نمیشکد ،و ابزارهای ماشینی و فناوریها اختراا نمیشد ،بشر
امروز با تجویزاو کلیسکا و مساجد چه سرنوشتی داشت .این همه قوانین فیزیک و شیمی و ریاضی و  ...را کدام رویانی و پا و کشیر اختراا کرده است
و  . ...خیلی خو بله من قبو دارم .من همه این پیشکرفت های عل از سکاخت واکسکن گرفته تا سکفر به فضا و نتریاو فیزیک و ریاضی و  ...همه و همه را
قبو دارم .اما یک پرسکر سکاده این جا پیر میآید واقعاو هرچه عل پیشکرفت می کند به معنای نبود خدا است؟ یعنی پیشرفت عل و کشف قوانین جهان با
خالق این قوانین در تضکاد اسکت؟ یعنی اینطور بفوی هرچه عل پیشکرفت میکند دین و خدا را به عق

میراند؟ پاسو به این پرسر ساده در سخن بعدی

بحث خواهد شکد ،ولی دسکت به نقد بفوی یداقل همین دانشکمندان از ریاضیدانان و فیزیکدانان و روان شناسان و فیلسوفان از افلاطون گرفته تا انیشتین و
اسکپ ینوزا و برتراند راسکل و  ...واقعاو چنین عقایدی نداشکتند .جال

اسکت و جای تعج

دارد که چرا پیروان آنها این دانشکمندان را جانشینان خدا میدانند و

هنفام خدانفه دار ،دوسککت دارند بفویند راسککل نفهدار .از راسککل گرفته تا فروید بدبخت و انیشککتین و  ...که هیچ کدام یداقل چنین اعتقاداتی نداشککتند که
می توانند جای خدای خداباوران بنشکینند .شاید با خدای من و شما مخالف بوده باشند ،ولی وقتی از همان نیروی مرموز پشت قوانین سخن میگفتند اسمر
خدا یا پدیدآورنده نبوده است؟
از قاتل جانی بالفطرهای که میلیونها نفر را تکهپاره کرد پرسککیدند که چرا دنیا این گونه اسککت که ما مجبوری این همه آدمها را قتلعام کنی در پاسککو
گفت :اگر من این جهان را میآفریدم این آدمهای پست و این نژادهای  ...را نمیآفریدم که مجبور شوم اینگونه آنها را بکش .
دیفری از همه مصکیبت و جرم و جنایتها و فسککادهایی که خداباوران و دین باوران در تمام طو و عرض تاریو زندگی بشککری بر تمام بشککر و بشککریت
تحمیل کرده و تحمیل میکنند و تحمیل خواهند کرد؛ آن گونه همه آنها را روی سککر من همانند آتشککفشککانی فوران کرده و سککوزانده که انفار من نماینده و
پیامآور خدا و خدایان و همه ادیان الهی و غ یرالهی و توییدی و غیرتوییدی بودم و به جرم همه کردهها و ناکردههای خداباواران و دینداران باید محاکمه
شکوم .آقا به من چه ربطی دارد که  99درصکد یا شاید ه بیشتر از  99درصد خداباوران و دین باوران در تمام طو تاریو زندگی بشر به نام خدا و به نام دین
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فصلنامهسلامتروانکودک

در جهان فساد کردند ،قتلها کردند ،جنایتها کردند ،خیانتها کردند ،و ...یا شما را در سختی ها نجاو ندادند؟ اصلاو موضوا بحث ما این افراد نیستند .این
انسانها نخست اینکه بیشترشان خودشان در باطن میدانند که چه میکنند و در پی چه هستند و داستان از چه قرار است و عده اندکی از آنها ه که خداباور
و دینباور منفعت طل

نیستند باز دارای اعتقاداو مورووی هستند که آنها نیز باز محور و مرکز و موضوا سخن و بحث ما نیستند.

اما نتیجه گفتفوی من با سکومین آزاداندیر این شد که در نهایت بیان کردند اگر واقعاو با هر شیوه و روش ممکن کاملاو اوباو شود که خداوندی وجود
ندارد ،ما یتماو باید خدایی بیافرینی  ،باید خدایی بسکازی  ،باید خدایی داشکته باشی  .مفر میشود زمان غر شدن مگلاو به جای ای خدا ،فریاد بزنی ای کانت،
ای هیتلر ،ای افلاطون ،ای برتراند راسککل ،ای اروین یالوم ،ای انیشککتین ،ای ایلان ماسککک ( ...نخند دارم جدی یرف میزن ؛ خو همینها را گفت که دارم
می نویسک یتماو باید فرمت نشکریه باشکد تا چا بشکود؟  .آخه بدبختی این است که همین دانشمندان خودشان یا خداباور بودند یا ندان انفار بودند یا هرچه
بودنکد ادعای خدایی نمیکردند و  . ...پیام نهایی یا یرف آخر این ه سکککخن این بود که من به وجود خدا اعتقادی ندارم چون نمیتوان وجود آن را وابت
کن  ،اما جهان بدون خدا را نیز نمی توان تصور کرد و دقیقاو مانند جامعه بدون رهبر یا گروه بینماینده است.
ابتدای سکخن (انتهای این سکخن و ابتدای سکخن بعدی اجازه دهید به این پرسکر ابتدایی ایتمالی که در ذهن مخاطبان همیشکفیام ایجاد شده پاسخی
ایتمالی ده  .در چنین برههای از زمان و مکان که بشکر با کمک عل به فضا سفر میکند و به زیستن در سیاراو دیفر در دهههای بعد میاندیشد و هر روز
شکاهد افزایر چشکمفیر خدماو و منفعتهای علمی و غیرعلمی دانشکمندان رشکتههای مختلف و در نتیجه ارتقای رفاه بشکر هسکتی و از سویی دیفر شاهد
ناتوانی هرچه فزاینده خداباوران و دین باوران در تبیین و یل بسیاری از معضلاو و مشکلاو و پدیده های مختلف بشر امروزی هستی  ،چه نیازی به ساخت و
پرداخت موضوعاتی مانند مرگاندیشی ،بهشت و جهن  ،کتا آسمانی ،ظهور مسیحی در آینده ،و باورهای دینی و موضوعاتی نتایر آن داری ؟ اگر بشر در
روزگاری به علل ناتوانی و ضککعف در یل مسککائل خود به پیامآوران و کتا های آسککمانی نیاز داشککته اسککت ،امروزه که با کمک عل و قوانین علمی تمامی
مسائل علمی خودش را رتقوفتق میکند چه ضرورتی برای بازگشت به گرشته و جنگ ادیان و باورهای الهی و غیر الهی در جهان دامن میزنید؟ چرا باخت
را قبو نمیکنید؟ چرا قبو نمیکنید که با کتا آسمانی نتوانستید کرونا را درمان کنید؟ چرا نمیپریرید که در هر زمان و مکانی که پیامآور و دینی ظهور
کرد جنگ و خونریزی و فساد و تباهی و  ...به نام خدایی خاص ،دینی خاص و اعتقاداتی خاص صورو گرفت و ومره دیفری برای بشر نداشته است؟ چرا
قبو نمیکنید در جوام دین دار در دنیای کنونی پایبندی به اخلاقیاو کمتر اسکت؟ پایبندی به قوانین کمتر است؟ رفاه اقتصادی بیشتر است؟ جرم و جنایت
کمتر است؟ آرامر بیشتری یاک است؟ اصو و اعتقاداو و ارزشهای انسانی بیشتری یاک است؟
به پاسو این پرسرها و بسیاری از پرسرهای دیفر در بخرهای بعدی این سخن میپردازی و باز ه فقی دست به نقد بفوی که منفعتطلبی ،جرم و
جنایت ،وروواندوزی ،مسابقه جنونانفیز قدروطلبی ،بیعدالتی ،و فساد و فساد و فساد گرفته تا انواا بیماریها و اختلا های روانی و پوچی و خودکشی و
 ...در همه کشککورهایی که یکومت دینی ندارند بیشککتر نباشککد ،کمتر نیسککت .یعنی واقعاو فکر میکنید مسککابقه دانشککمندان کشککورهای مختلف برای سککاخت
موشکهای با سرعتهای فراصوو و آزمایرهای آنچنانی انصافاو در جهت افزایر رفاه ملتهای دنیا است؟ من که بعید میدان .
و این سخن ادامه دارد؛ پایان بخش یکم

عباسعلی حسینخانزاده
سپدهطپ رشپی میو یژ هش سینع ،ر ا هجدک
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