
 0411 زمستان،4تم، شماره  هشدوره                                                                فصلنامه سلامت روان کودک

    https://t.me/childmentalhealth  کانال تلگرام:؛   www.childmentalhealth.ir  نشانی اینترنتی:؛     Psydevch@gmail.com پست الکترونیکی:     abbasalihosseinkhanzadehاینستاگرام:                     

 
 الف

 

 سخن سردبیر

 چهارم بخش -انگیز نااندیشی خداناباورانه هراسبخش تا مرگاندیشی خداباورانه آرامشاز مرگ

ان ما را که ذهن و رو میشویمی بنیادین مواجه هاپرسشزندگی در گذر است ولی برخی اوقات در گذرگاه چرخه تحول چه در سطح اونتوژنی و چه در سطح فیلوژنی با 

در سششطح اونتوژنی ی ی از عزیزان ما رخرین مرزهای  کهیهنگامنقاط عطف تحول زندگی و یا  در اماهمواره بوده و همیشششه خواهد بود   هاپرسششش. این دهدیمقلقلک 

شتر و بیشتر بی هاپرسش  این شودیمی کرونا( مواجه ریگهمهو یا در سشطح فیلوژنی  گونه بشر با تددیدی جدی ممانند  نورددیمپدیدایی فردی در تحول را در سشطح روان

ضشربه بسشیار سشنگینی بر خودششی تگی انسشان وارد کرده است. کرونا چنان سیلی بزرگی بر اورت این بشر . حرف از کرونا ششد. به نررم کرونا کنندیمظدور و بروز پیدا 

شششر تر اسششت. من مقتقدم گونه بو دردناک ترگسششتردهی قبلی که بشششر تا به امروز دریافت کرده بود  هایلیسششی رن از همه هالرزشی نواخته اسششت که اششدای ازخودراضشش

(  و 1است نیست که خویشاوند نزدیک حیوانات مخلوقاتتوسش  کررنیک مکه نشان داد زمین مرکز عالم نیست(  داروین مانسان اشرف  نیا از شیپضشربات سشنگینی که 

ی همچنان دند. ولرا سرخ ن ر تیبشرریشه دارد( دریافت کرده بود هیچ کدام به اندازه سیلی کرونا  اورت  ناخودرگاهفروید مکه مششخ  کرد بیششتر رفتارهای بششر در 

ررزوی  وناکنهمو سشیارات و کد شان ا را کشف کند   هاتارهاین انسشان خودششی ته که توانسشته اسشت نیروهای تبیقت را رام کند و به مدار خویش دررورد و ف شا و سش

 پرواند. نامیرایی را در سر می

ی پزشش ی قرار داریم در جلوی چشمان ما گرفت و به کام مر  کشاند  تا در  عبرتی هاششرفتیپی که در ندایت ازمانهرن هم در  انسشان را هاونیلیماما کرونا جان 

ی بششر را کمی ملایم سشازد  به نررم چندان موفن نبود. همچنان این انسان دوپا مقتقد است تیری که از کمان مر  تناهیلابرای انسشان باششد و ششاید تا حدی خودششی تگی 

در تول  جیتدرهبحالا حالاها مجدداً بشر از اندلی خداگونگی خود پایین بیاید. بشر  رسدیمو بقید به نرر  ش افدیمسینه همسایه را  ودشیمرها  و غیرکرونا ناشی از کرونا

؛ ال ت رار استدر ح تنبیدی از سوی خدایان است( را کشف و درمان کند. حال درباره کرونا قصه کردیمی مسری مکه در ابتدا تصور هایماریبتاریخ یاد گرفته است که 

د است که توانسته با این وجود بشر مقتق  انسان در جلوی چشمان ما جان سرردند هاونیلیمخودششی تگی بشر بالاتر رفته است؛ هرچند   دسشت به نقد رسشدیمبنابراین به نرر 

 است کرونا را مدار کند.

یگر کشش یات پیششینیان به نام اابات ناموجود بودن خدا و ناتوان بودن خدا و شاهدی برای شواهد اما پرسشش این اسشت که ریا این موفقیت نسشبی بششر را باید همانند د

ید برذیرم که اناباوران سشند بزنیم  به نررم نه. چون این سشند زدن مسشتلزم در نرر گرفتن اشورا و کبراهایی است که باید ابتدا برذیریم؛ یقنی من نخست بخداناباوران و دین

دستور داده  را داشته باشیم که خداوند همیشه فرضشیپاسشت. دوم این ه باید این  کردهیمایای تبیقی در تول تاریخ با قصشد رزار و اذیت و تنبیه بششر عم  خداوند در بل

ه و نیست تا جایی این تور نبود واققاًتقق  ن نید و فق  دست به دعا و راز و نیاز برردازید و سراغ علم نروید؛ در حالی که  دیشویمبلا و مصیبتی مواجه  بااست که هر وقت 

 ی اابات ن در توانمینمی علمی را من هاشششرفتیپ گونهچیهبنابراین ؛ خوردیمکه سششرنوشششت بشششر توسشش  خودش رقم  کندیمکرده و  دیتأککه خداوند مصششرانه همیشششه 

 .نمیبینمخداباوری برذیرم؛ چون اساساً خداباور بودن را با پژوهش علمی و به کار بردن ت  ر و دانش و علم در ح  مسائ  و مش لات بشری در ت اد 

ه انسان بدون ایمان  ک ردیگیمجه بدون ایمان زندگی کند  مگر کودک شیرخوار نباید به سینه مادر ایمان داشته باشد  او نتی تواندیممگر انسان  دیگویماریک فروم 

 تا ژرفای هستی خود در تر  و هرا  است.

اما ؛ ونمدنمی قاًیدقو شاید مقنای زندگی همان خدا باشد؛  کندیمخدا همان گمشده انسانی است که انسان در خود  در تمام هستی  تلب و تمنا و ررزو  رسدیمبه نرر 

ی علمی است  حتی با این روش قصد دارد ررزوی نامیرایی خود را سیراب کند ولی شناسروشششدنی نیسشت  چون راهی که بششر در پیش گرفته است به نررم خدا اابات

د و به ظاهر وی قاب  اابات نیست(. خدا فراموجادهیپدی علمی هیچ شناسروشپدیده نیسشت که موضو  مطالقه روش علمی قرار گیرد مدر  ااشلاًمشش   این اسشت که خدا 

بگویم  چطور باید قاًیدق نم دوینم. کندیمو در متن تبیقت و در دل هر ذره تجلی پیدا  رسدیمناموجودی است که از هر موجود به ظاهر موجود  به باتن موجودتر به نرر 

                                                           
شدن از هر موجودی  ترنجسشدن و  ترفیکثنیسشت ولی ظرفیت بالقوه اششرف مخلوقات ششدن را دارد و از سویی دیگر ظرفیت  ترنییپااز هیچ موجود دیگری بالاتر یا  ششودیمبه نررم انسشان وقتی متولد  .1

...  شیگراندیدی مختلف اسشت ماین تقریف در هر دو سطح فردی و جمقی قاب  تقمیم است(. به قول ی ی از فیلسوفان هاششدنی گوناگون برای هاتیظرفی از امجموعهدیگر را هم دارد. انسشان در بدو تولد 

 تواندیمر از سشینه مادر باششد  در حالی که دیگری از گرسشنگی در حال مر  باشد حاضر نیست دست از سینه مادر بردارد ولی همین نوزاد و اگر ی ی از رندا مششوول خوردن ششی ندیریمدنیا  دوقلویی که به

 ولی ردم شدن سخت و دشوار است و در واقع انسان  عام و ردم  خاص است( ندیریمبه درجات متقالی ردمیت اقود کند مهمه انسان به دنیا  تیانساناز  تواندیمبشود. 
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ن این است که هیچ کسی در وجود رن شک نداشته باشد. و بنویسشم؛ همان تور که تصریح کردم خدا پدیده نیست چون در وجودش شک وجود دارد و شرط پدیده بود

ی از پازل راز جدان نارششش ار اسششت. حالا علم با اقطقهولی بشششر همیشششه حس کرده که ی چیزی را کم دارد  انگار  رسششدینمبه همین دلی  اسششت که تیر کمان علم به خدا 

ی ادهعخود  و ... همه و همه به دنبال یافتن این قطقه گمشده پازل هستند. شاید به همین دلی  است که روش خود  فلس ه با شیوه خود  عرفان با سبک خود  دین با رسولان 

   .رسندیمی مختلف همه و همه در ندایت به خدا هانیدی مختلف علم  عرفان  فلس ه  و هاراهمقتقدند 

ی اگونههبخیلی دور شدیم. باور کنید خیلی دشوار است که این موضو  و نتیجه تمامی مطالقات و نرراتم را در چند سخن  سرمقالهاز موضشو  سشخن و عنوان  دانمیم

 بنویسم که تازه مجوز چاپ نیز بگیرد مشوخی(.

و همدل و همراه و همدرد و هم رنج و ... هسششتم که خدای  سششخنهمی کلی داشششته باشششیم. من نیز با شششما ریگجهینتحال اجازه دهید در پایان بخش چدارم این سششخن 

  ما را نه کنندیمی دیروز و امروزی که به نام خدا و دین خدا به شیطان خدمت هاکسبهمقرفی شده توس  داعش گرفته تا تالبان و مسیحیان و کشیشان و راهبان و دلالان و 

در واقع ششششیطان و  هاگروه. چون این کندیممنزجرتر  ششششودیمی نامیده باورنیدوز را از هرچه که خداباوری و نسششش  امر لحرهلحرهکه  کندینم ترکینزدتندشا بشه خدا 

 اعتقادی . رری من نیز مانند شما به این خداکشانندیمانسشان را در تول تاریخ به کام مر  کشاندند و  هاونیلیم  به نام خدا و ششریقت الدی کنندیماش تان را فربه ششیطان

لم به بشریت به رن باور نداشتند. خدایی که در خدمت ظ کدامچیهاز اسرینوزا گرفته تا انیشتین  از ابراهیم گرفته تا محمد  کنندیممقرفی  هاگروهندارم چون خدایی که این 

ی  گستردالتعمن نیست. دینی که در خدمت  دییتأست که مورد باوران و به تباه کشیدن دنیای خداناباوران باشد  بدیدی ارباد کردن دنیای دین خدمتباشد  دینی که در 

 من نیست. دییتأستیزی  و د ر ندایت حامی تقق  و ت  ر و اندیشه و علم نباشد نیز مورد ی  برابری  استقلال و رزادی ف ری  تبقیضزیستظلم

د  ی بیشتری ایجاد شد. بالاخره چی شهاپرسششی را ح  ن ردیم که امسشللهو  میندادبه پرسشششی پاسشخ  تندانهاما چدارمین بخش سشخن نیز به اتمام رسشید و همچنان 

اندیشان خداناباور  فرض بر این بگذاریم حن با خداناباوران باشد و ی دارند یا مر شتریباندیششان خداباور ررامش خداباوران ررامش بیششتری دارند یا خداناباوران  مر 

ناباوری پیش برود ریا باز هم این حن را داریم که خداباوران اقلیت را از خدمات ی خداناباوری و دینوسششوسششمتیت و هم کی یت به بشششریت هم از نرر کم لحرهبهلحره

ق ششیه این  برع سمنش دارد  حال ی دیگر جامقه محروم کنیم  در این اششورت چه ت اوتی با دی تاتوری خداباوران کسششبه و دلالهاتیحما هرگونهاجتماعی گرفته تا 

به  ی که در تمام تول تاریخمداراخلاقشود  در رن اورت ت لیف خداناباوران  دییتأمششخ  ششود  یقنی خداباوران بر خداناباوران غلبه کنند و وجود خدا و رسولان او 

امروزی برای دموکراسششی دارد که حن را به   اگر تقری ی که تمدن شششوندیمجدنم سششوزانده  در رتش  ریا همه رندا شششودیمچه  کنندیمبشششریت خدمت کرده و کمک 

خصی است و لذت  یی شگرامن قتبشر در هر سطحی به دنبال و  میکنیمزندگی  فقلاًاکثریت بدهیم در رن اشورت اقلیت را باید در رتش سوزاند  ریا در این دنیایی که 

یت تن داد و اقلیت را دور ی اکثررأبه  توانیمی تمامی جوامع را در برگرفته اسششت باز هم هاسششلولو  هاسششتونهمه  ...و زر و زور و تزویر و  شششدوتاروت  شششدرت و 

ی در اامقهجفرض کنید بیش از نود دراششد افراد  مثلاً. رودیمی اکثریت نیز زیر سششوال رأدر این جا حتی م دوم دم راسششی به مقنای عم  کردن جامقه بر اسششا  ریخت  

ششند که دزدی نیز نوعی خلاقیت اسشت ریا باید جامقه را بر اسا  این دیدگاه اکثریت استوار کنیم  یا این ه نباید حداق  تردید کنیم که یک نررسشنجی گسشترده موافن با

ه شاید دروغ ک ی نباید شک کنیمالحرهبات  جای حن  و دروغ جای اداقت را گرفته است  ریا  فرهنگ و تمدن جامقه به چنان سراشیبی تند ابتذال نزول کرده است که

 لبا  حن و حقیقت را دزدیده باشد  و ...

ی خوببهمی است عل پژوهشگرکه  کسرنی بنیادین وجود نداشته باشد و نباید هم وجود داشته باشد  اما هاپرسشاما مخاتبان بسشیار جان  ششاید پاسخ ندایی برای این 

 ی بیشتری برانگیزد. هاپرسشبدترین پاسخ به یک مسلله پژوهشی  این است که  داندیم
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