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یاد گرفته که سؤال بپرسد .انسان میپرسد« :من کیستم؟ چرا اینجا هستم؟ به کجا
میروم؟» از عصر روشنگری که انسان قید و بندهای دین را کنار گذاشت کوشیده
است تا بدون اشاره به خدا به این پرسشها پاسخ دهد .اما پاسخهایی که دوباره رواج
یافت مسرتبخش نبود ،بلکه تاریک و وحشتناک بود« .شما محصول فرعی تصادفی
طبیعت هستید ،یعنی نتیجۀ ماده به اضافۀ زمان به اضافۀ اتفاق .هیچ دلیلی برای وجود
شما نیست .تنها چیزی که با آن روبرو هستید مرگ است».
انسان جدید فکر میکرد از هنگام خالص شدن از دست خدا خودش را از همۀ
آنچه او را سرکوب و تحقیر کرده آزاد ساخته است .اما فهمید با کشتن خدا خود را
نیز کشته است .زیرا اگر هیچ خدایی نباشد زندگی انسان پوچ میشود.
اگر خدا نباشد هم انسان و هم جهان ناگزیر محکوم به مرگ هستند .انسان ،مانند
همۀ موجودات زنده ،باید بمیرد .زندگی انسان با هیچ امیدی به جاودانگی ،فقط به
سال سیزدهم ـ شماره اول ـ پیاپی 73ـ بهاروتابستان 0011

011

مرگ منتهی میشود .زندگی او فقط جرقهای در تاریکی نامتناهی است ،جرقهای که
ظاهر میشود ،سوسو میزند و تا ابد خاموش میشود .در مقام مقایسه با بسط
نامتناهی زمان ،مدت زندگی انسان فقط یک لحظۀ بسیار کوچک است؛ اما این تنها
ال از آن آگاه خواهد بود .بنابراین هر کس باید با آنچه پاول
زندگیای است که او اص ً
تیلیش( )۱الهیدان آن را «تهدید نیستی» نامیده است روبرو شود .زیرا هرچند اکنون
میدانم وجود دارم و زندهام اما همچنین میدانم که روزی دیگر وجود نخواهم
داشت ،دیگر نخواهم بود و خواهم مرد .این فکر ،بهتآور و تهدیدکننده است :این
فکر که شخصی که آن را «خودم» مینامم دیگر وجود نخواهد داشت ،این فکر که
من دیگر نخواهم بود!
اولین باری را که پدرم به من گفت روزی خواهم مرد به روشنی به یاد میآورم.
به عنوان یک کودک به دلیلی این فکر هرگز به ذهنم خطور نکرده بود .هنگامی که او
این را به من گفت دچار ترس و ناراحتی غیرقابل تحمل شدم .هرچند او بارها سعی

کرد به من مجدداً اطمینان دهد که این رویداد در آیندۀ دور اتفاق میافتد اما این مطلب
به نظر نمیرسید اهمیت داشته باشد .چه زود چه دیر ،واقعیت انکارناپذیر این بود
که خواهم مرد و دیگر نخواهم بود ،و این فکر مرا در خود فروبرد .سرانجام من ،مانند
همۀ ما ،به جایی رسیدم که این واقعیت را به سادگی بپذیرم .همۀ ما یاد میگیریم با
امر گریزناپذیر زندگی کنیم .اما بصیرت کودک درست باقی میماند .همانطور که
اگزیستانسیالیست فرانسوی ژان پل سارتر اظهار کرده است ،هنگامی که شما ابدیت
را از دست دادهای چند ساعت یا چند سال فرقی نمیکند.
چشم انداز مرگ و تهدید نیستی ،چه زود فرا برسد چه دیر ،هراسی وحشتناک
است .اما من زمانی با دانشآموزی مالقات کردم که این تهدید را احساس نمیکرد.
او میگفت در مزرعه بزرگ شده و به دیدن تولد و مرگ حیوانات عادت کرده است.
برای او مرگ ،صرفاً طبیعی  -گویی بخشی از زندگی – بود .از اینکه دیدگاههای ما
نسبت به مرگ اینقدر با هم متفاوت بود متحیر شدم و فهم این مطلب را که چرا او
تهدید نیستی را احساس نمیکرد دشوار یافتم .فکر میکنم پاسخم را سالها بعد با
خواندن نظر سارتر پیدا کردم .سارتر اظهار میکرد که مرگ مادامی که به آن به عنوان
مرگ دیگری ،گویی از دیدگاه سوم شخص ،نگاه میکنیم تهدیدکننده نیست .تهدید
آن نگاه کنیم – «مرگ من :من قرار است بمیرم ».همانطور که سارتر خاطر نشان
میکند ،بسیاری از انسانها در طول زندگی هرگز این دیدگاه اول شخص را اتخاذ
نمیکنند؛ انسان حتی میتواند به مرگ خودش از دیدگاه سوم شخص نگاه کند،
گویی این مرگ دیگری یا حتی مرگ یک حیوان است ،همانطور که دوست من
چنین میکرد .اما اهمیت وجودی راستین مرگ من فقط از دیدگاه اول شخص
میتواند درک شود ،یعنی وقتی درمییابم که قرار است بمیرم و تا ابد وجود نداشته
باشم .زندگی من فقط یک انتقال کوتاه از بیخبری به بیخبری است.
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جهان نیز با مرگ روبرو میشود .دانشمندان به ما میگویند جهان در حال گسترش
است ،و همه چیز در آن بیشتر و بیشتر از هم جدا میشوند .در حالی که این عمل
انجام میشود جهان سردتر و سردتر میشود ،و انرژی آن تا به آخر مصرف میگردد.
سرانجام همۀ ستارگان خاموش خواهند شد و کل ماده در ستارههای مرده و
ال هیچ نوری وجود نخواهد داشت؛ هیچ گرمایی وجود
سیاهچالهها فرومیریزد .اص ً
نخواهد داشت؛ هیچ حیاتی وجود نخواهد داشت؛ فقط الشۀ ستارهها و کهکشانهای
مرده وجود خواهد داشت که همواره در حال گسترش پیدا کردن در تاریکی بیپایان
و اعماق سرد فضا هستند  -جهانی از هم پاشیده .کل جهان به نحو برگشتناپذیری
به سوی مرگ خود گام برمیدارد .بنابراین نه تنها زندگی هر شخصی محکوم به
نابودی است ،کل نژاد انسان نیز محکوم به نابودی است .جهان در حال فرورفتن در
انهدامی ناگزیر است  -مرگ بر سراسر ساختار جهان نوشته شده است .هیچ راه
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اگر هیچ خدایی وجود نداشته باشد ،انسان و جهان محکوم به نابودی هستند .ما،
مانند زندانیان محکوم به مرگ ،در انتظار نابودی گریزناپذیر خودمان هستیم .هیچ
خدایی و هیچ جاودانگیای وجود ندارد .نتیجۀ این چیست؟ این بدان معناست که
خود زندگی پوچ است .این بدان معناست که زندگی ما بدون اهمیت ،ارزش یا هدف
نهایی است .اکنون هر یک از اینها را بررسی میکنیم.
بدون جاودانگی و خدا معنای نهایی وجود ندارد
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اگر هر شخصی هنگامی که میمیرد نابود شود ،چه معنای نهایی میتوان برای زندگی
ال وجود داشته است؟ ممکن است گفته
او قائل شد؟ آیا واقعاً اهمیتی دارد که او اص ً
شود که زندگی او مهم بود چون بر دیگران اثر گذاشت یا روند تاریخ را تحت تأثیر

قرار داد .اما این فقط نشاندهندۀ اهمیتی نسبی برای زندگی او است نه اهمیت نهایی.
زندگی او ممکن است در نسبت با برخی رویدادهای دیگر مهم باشد ،اما اهمیت
نهایی هر یک از آن رویدادها چیست؟ اگر همۀ رویدادها بیمعنا باشند ،معنای نهایی
تأثیر گذاشتن بر هر یک از آنها چه میتواند باشد؟ در نهایت هیچ فرقی نمیکند.
از دیدگاهی دیگر به آن نگاه کنید :دانشمندان میگویند جهان حدود پانزده میلیارد
سال پیش در انفجاری که «بیگ بنگ» نامیده شده به وجود آمده است .فرض کنید
بیگ بنگ هرگز روی نداده بود .فرض کنید جهان هرگز وجود نداشت .چه فرق
نهایی خواهد کرد؟ به هر حال جهان محکوم به مرگ است .در نهایت فرقی نمیکند
ال وجود داشته باشد یا نه .بنابراین جهان اهمیت نهایی ندارد.
که جهان اص ً
این مطلب در مورد نژاد انسان نیز درست است .نوع انسان یک نژاد محکوم به
مرگ در یک جهان در حال مرگ است .چون نژاد انسان سرانجام نابود خواهد شد،
ال وجود داشته باشد یا نه .بنابراین نوع انسان از
فرق نهایی نمیکند که این نژاد اص ً
یک گروه پشه یا یک مزرعه خوک اهمیت بیشتری ندارد ،زیرا غایت آنها یکی است.
همان فرایند کیهانی کور که در وهلۀ اول آنها را باال آورد سرانجام همۀ آنها را دوباره
قورت میدهد.
دانش بشری ،پژوهشهای پزشک برای کاستن درد و رنج ،تالشهای نمایندۀ سیاسی
برای تأمین صلح در جهان ،فداکاریهای انسانهای نیک در هر جا برای بهتر کردن
سرنوشت نژاد انسان – همۀ اینها بینتیجه میماند .در نهایت آنها ذرهای فرق ایجاد
نمیکنند ،حتی یک ذره .بنابراین زندگی هر شخص بدون اهمیت نهایی است .چون
زندگی ما نهایتاً بیمعناست ،فعالیتهایی که زندگی خودمان را با آنها پر میکنیم نیز
بیمعناست .ساعتهای طوالنی که صرف درس خواندن در دانشگاه میشود،
ال بیمعنا
شغلهای ما ،عالیق ما ،دوستیهای ما -همۀ اینها ،در تحلیل نهایی ،کام ً
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هستند .این وحشت انسان جدید است :چون او به نیستی منتهی میشود ،پس هیچ
است.
اما مهم است دریابیم که اگر قرار است زندگی بامعنا باشد فقط جاودانگی نیست
که انسان به آن نیاز دارد .دوام صرف وجود ،آن وجود را بامعنا نمیکند .اگر انسان و
جهان بتوانند تا ابد وجود داشته باشند ،اما هیچ خدایی نباشد ،وجود آنها باز هیچ
اهمیت نهایی نخواهد داشت .مطلب را با مثال توضیح میدهم :زمانی داستانی علمی
 تخیلی خواندم که در آن فضانوردی تك و تنها روی یك تکه سنگ خشك در فضاگم شده بود .او با خود دو شیشه داشت :یکی حاوی سم بود و دیگری حاوی
معجونی که کاری میکرد او تا ابد زنده بماند .او مخمصهای را که در آن گرفتار شده
بود درک کرد و سم را سرکشید .اما سپس در حالی که وحشت کرده بود دریافت که
شیشۀ اشتباه را سرکشیده است  -او معجون جاودانگی را نوشیده بود .این بدان معنا
سال سیزدهم ـ شماره اول ـ پیاپی 73ـ بهاروتابستان 0011
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بود که نفرین شده بود تا ابد وجود داشته باشد  -یك زندگی بیمعنا و بیپایان .حال
اگر خدا نباشد ،زندگی ما دقیقاً مثل آن زندگی است .زندگی ما میتواند همچنان ادامه
ال بیمعنا باشد .ما باز میتوانیم در مورد زندگی بپرسیم« ،که چه
داشته باشد و باز کام ً
بشود؟» بنابراین اگر قرار است زندگی نهایتاً اهمیت داشته باشد فقط جاودانگی نیست
که انسان به آن نیاز دارد؛ او به خدا و جاودانگی نیاز دارد ،و اگر خدا نباشد هیچ کدام
را ندارد.
انسان قرن بیستم به فهم این مطلب رسید .در انتظار گودو نوشتۀ ساموئل بکت

()۵

را بخوانید .در کل این نمایشنامه دو نفر به گفتوگویی بیاهمیت ادامه میدهند در
حالی که منتظر آمدن شخص سومی هستند که هرگز نمیآید .بکت میگوید زندگی
ما شبیه این نمایشنامه است؛ ما فقط وقت تلف میکنیم و انتظار میکشیم  -برای
چه ،نمیدانیم .بکت ،در توصیفی مصیبتبار از انسان ،نمایشنامۀ دیگری( )۰نوشت
که در آن ،پرده باز میشود و صحنهای را نشان میدهد که با آت و آشغال ریخته

پاشیده است .به مدت سی ثانیۀ طوالنی تماشاچیها مینشینند و در سکوت به آن آت
و آشغالها زل میزنند .سپس پرده بسته میشود .همین.
یکی از بنیانکنترین داستانهایی که تاکنون خواندهام گرگ بیابان نوشتۀ هرمان
هسه

()۷

است .در پایان داستان ،هاری هالر ایستاده است و در آینهای به خود مینگرد.

او در طول زندگیاش همۀ مواهب جهان را تجربه کرده است .اکنون ایستاده است و
به خود مینگرد و زیر لب غرغرکنان میگوید« :آه ،طعم تلخ زندگی!» او به خودش
در آینه تف میاندازد و سپس با لگد آن را خرد میکند .زندگی او بیهوده و بیمعنا
بوده است.
اگزیستانسیالیتهای فرانسوی ،ژان-پل سارتر و آلبر کامو ،نیز این مطلب را
دریافتند .سارتر در نمایشنامهاش به نام خروج ممنوع ( )۱زندگی را جهنم توصیف
کرد  -سطر آخر نمایشنامه عبارتی حاکی از تسلیم است« ،خب ،بیائید ادامه دهیم».
از این رو ،سارتر در جایی دیگر دربارۀ «تهوع» وجود مینویسد .کامو نیز زندگی را
پوچ میدانست .قهرمان کامو در پایان داستان کوتاهش به نام بیگانه در یك جرقۀ
بصیرت درمییابد که جهان هیچ معنایی ندارد و هیچ خدایی نیست تا به آن معنا دهد.

به نظر میرسد زیستشیمیدان فرانسوی ،ژاک مونو( ،)۵هنگامی که در کتابش اتفاق
نظرها را تکرار میکرد .بنابراین ،اگر هیچ خدایی نباشد خود زندگی بیمعنا میشود.
انسان و جهان بدون اهمیت نهایی هستند.
بدون جاودانگی و خدا ارزش نهایی وجود ندارد

اگر زندگی با مرگ پایان میپذیرد ،پس فرقی نمیکند که انسان مانند استالین زندگی
کرده باشد یا مانند یك قدیس .از آنجا که سرنوشت انسان نهایتاً ارتباطی با رفتار او
ندارد ،چارهای ندارید جز اینکه آنگونه زندگی کنید که دوست دارید .همانطور که
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و ضرورت نوشت« ،انسان نهایتاً میداند که در عظمت بیاعتنای جهان تنهاست ».این
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داستایفسکی میگوید« :اگر جاودانگی نباشد پس هر کاری مجاز است ».بر این
ال حق دارد که از محاسن خودخواهی ستایش
اساس ،نویسندهای مانند آین َرند( )۹کام ً
کند .فقط برای خودت زندگی کن؛ هیچ کس تو را مسئول نمیداند! در واقع احمقانه
خواهد بود که کار دیگری انجام دهیم ،زیرا زندگی کوتاهتر از آن است که با عمل
کردن از روی چیزی جز نفع شخصی محض آن را به خطر اندازیم .فداکاری برای
شخصی دیگر احمقانه خواهد بود .کای نیلسن( ،)۷فیلسوف ملحدی که میکوشد از
امکانپذیر بودن اخالق بدون خدا دفاع کند ،در نهایت میپذیرد که،
ما نتوانستهایم نشان دهیم که عقل مستلزم دیدگاه اخالقی است ،یا اینکه همۀ اشخاص
واقع ًا عاقل ،که با افسانه یا ایدئولوژی فریب نخوردهاند ،الزم نیست خودخواههای
فردی یا نااخالقگراهای باستانی باشند .عقل در اینجا به نتیجهای نمیرسد .تصویری
که برای شما ترسیم کردم خوشایند نیست .تأمل دربارۀ آن مرا افسرده میکند . . . .عقل
عملی محض ،حتی با شناخت خوبی از واقعیتها ،شما را به اخالق نمیرساند)۱۵(.
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اما مشکل حتی بدتر هم میشود .زیرا ،جدا از جاودانگی ،اگر خدا نباشد معیار
عینی برای درست و نادرست نمیتواند وجود داشته باشد .به تعبیر ژان-پل سارتر،
تنها چیزی که ما با آن روبرو هستیم واقعیت محض و بیارزش وجود است.
ارزشهای اخالقی یا فقط بروز سلیقۀ شخصی هستند یا محصول فرعی تکامل و
شرطی شدن اجتماعی  -زیستی .به تعبیر یك فیلسوف اومانیست «اصول اخالقی که
حاکم بر رفتار ما هستند در عادت و رسم ،احساس و مد ریشه دارند )۱۱(».در جهانی
بدون خدا ،چه کسی باید بگوید چه ارزشهایی درست است و چه ارزشهایی
نادرست؟ چه کسی باید داوری کند که ارزشهای آدلف هیتلر پستتر از ارزشهای

061

یك قدیس است؟ در جهانی بدون خدا مفهوم اخالق هر معنایی را از دست میدهد.
همانطور که یك فیلسوف اخالق ملحد در دورۀ معاصر خاطر نشان میکند« ،گفتن
اینکه چیزی نادرست است زیرا ...خدا آن را ممنوع کرده است ...برای هر کسی که

ال قابلفهم است .اما گفتن اینکه چیزی
به یك خدای قانونگذار ایمان دارد کام ً
نادرست است ...گرچه هیچ خدایی وجود نداشته نباشد که آن را ممنوع کند ،قابلفهم
نیست« »...مفهوم الزام اخالقی جدا از تصور خدا نامعقول [است] .کلمهها باقی
میمانند ولی معنای آنها از دست رفته است )۱۱(».در جهانی بدون خدا ،درست و
نادرست عینی نمیتواند وجود داشته باشد؛ فقط داوریهای ما میتوانند وجود داشته
باشند که از لحاظ فرهنگی و شخصی ،نسبی و فردی هستند .این بدان معناست که
محکوم کردن جنگ ،ستم ،یا جنایت به عنوان امور بد محال است .همچنین نمیتوان
برادری ،برابری ،و عشق را به عنوان امور خوب ستایش کرد .زیرا در جهانی بدون
خدا خوب و بد وجود ندارد – آنچه هست فقط واقعیت محض و بیارزش وجود
است ،و هیچ کس نیست که بگوید کار شما درست است و کار من نادرست.
بدون جاودانگی و خدا هدف نهایی وجود ندارد

اگر مرگ با آغوش باز در پایان کوره راه زندگی قرار داشته باشد ،هدف زندگی
چیست؟ برای چه غایتی زندگی کردهایم؟ آیا همۀ زندگی برای هیچ است؟ آیا هیچ
ال بیهدف
دلیلی برای زندگی وجود ندارد؟ در مورد جهان چطور؟ آیا جهان کام ً
 جهان بیهدف است .هیچ هدفی ،هیچ مقصودی برای جهان نیست .زبالۀ یك جهانمرده فقط همچنان به گسترش یافتن ادامه خواهد داد  -تا ابد.
ال هیچ هدفی برای نژاد انسان وجود دارد؟ یا اینکه
در مورد انسان چطور؟ آیا اص ً
نژاد انسان روزی صرفاً محو و در فراموشی جهانی بیاعتنا گم میشود؟ نویسندۀ
انگلیسی ،ه .ج .ولز( ،)۱۵چنین چشماندازی را پیشبینی کرد .در داستان ولز به نام
ماشین زمان مسافر زمان او سفری دور را به سوی آینده برای کشف سرنوشت بشر
در پیش میگیرد .تنها چیزی که او مییابد یك زمین مرده است که موجود زندهای
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است؟ اگر سرنوشت جهان گوری سرد در اعماق فضا باشد ،پاسخ باید مثبت باشد
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جز معدودی گلسنگ و خزه ندارد و گرد یك خورشید سرخ عظیم میچرخد .تنها
صداهایی که وجود دارد صدای جریان باد و موج آرام دریاست .ولز مینویسد« :جدا
از این صداهای بیجان ،جهان ساکت بود .ساکت؟ فهماندن سکون آن دشوار است.
همۀ صداهای انسان ،بع بع گوسفندان ،صدای پرندگان ،وز وز حشرات ،جنب و
جوشی که زمینۀ زندگی ما را میسازد – همۀ اینها تمام شده بود )۱۰(».بنابراین مسافر
زمان ولز بازگشت .اما به کجا؟ فقط به نقطهای قبلتر در هجوم بیهدف به سوی
فراموشی .هنگامی که من ،به عنوان یک غیرمسیحی ،نخستین بار کتاب ولز را خواندم،
اندیشیدم «نه ،نه! نمیتواند اینگونه پایان پذیرد!» اما اگر هیچ خدایی نباشد ،خواه
ناخواه ،اینگونه پایان خواهد پذیرفت .در جهانی بدون خدا واقعیت این است :هیچ
امیدی نیست؛ هیچ هدفی نیست .این مرا به یاد ابیات به یادماندنی ت .س .الیوت

()۱۷

میاندازد:
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جهان اینگونه پایان میپذیرد
جهان اینگونه پایان میپذیرد
جهان اینگونه پایان میپذیرد
نه با یک انفجار بلکه با یک ناله.

()۱۱

آنچه در مورد نوع انسان به طور کلی درست است در مورد هر یک از ما به نحو
انفرادی نیز درست است :ما در اینجا هیچ هدفی نداریم .اگر هیچ خدایی نباشد،
زندگی ما از لحاظ کیفی با زندگی سگ فرقی ندارد .میدانم که این سخن تند است
اما درست است .همانطور که نویسندۀ باستانی کتاب جامعه میگوید« :سرنوشت
بنیآدم و سرنوشت جانوران یکی است .همانطور که این میمیرد آن نیز میمیرد؛ در
واقع ،همۀ آنها یک نَفَس دارند و انسان امتیازی بر جانور ندارد زیرا همه چیز بیهوده
است .همه به یک جا میروند .همه از خاک میآیند و همه به خاک بازمیگردند»

) .(Ecclesiastes 3:19-20در اینکتاب ،که بیشتر شبیه قسمتی از آثار اگزیستانسیالیستی
جدید است تا یکی از کتابهای کتاب مقدس ،نویسنده بیهودگی لذت ،ثروت،
معلومات ،شهرت سیاسی و افتخار را در زندگیای نشان میدهد که محکوم است با
مرگ پایان پذیرد .حکم او چیست؟ «بیهودگی همۀ بیهودگیها! همه چیز بیهوده
است» ) (1:2اگر زندگی با مرگ پایان پذیرد ،ما هیچ هدف نهایی برای زیستن نداریم.
اما عالوه بر این ،حتی اگر زندگی با مرگ پایان نپذیرد ،بدون خدا هنوز بیهدف
خواهد بود .زیرا در این صورت انسان و جهان صرفاً اموری تصادفی خواهند بود که
بیدلیل به وجود پرتاب شدهاند .بدون خدا جهان نتیجۀ یک تصادف کیهانی و یک
انفجار اتفاقی خواهد بود .وجود جهان هیچ دلیلی ندارد .انسان نیز از عجایب طبیعت
است – محصول کور ماده به اضافۀ زمان به اضافۀ اتفاق .انسان فقط یک تکه لجن
است که به عقالنیت تکامل پیدا کرده است .زندگی نژاد انسان هدف بیشتری نسبت
به زندگی نوعی حشره ندارد؛ زیرا هر دو نتیجۀ تعامل کور اتفاق و ضرورت هستند.
همانطور که فیلسوفی گفته است« :زندگی بشری بر پایهای فروبشری قرار دارد و
باید در قلب جهانی ساکت و بیفکر به تنهایی روی پای خود بایستد».

()۱۵

درست است .تا آنجا که ما انسانهای فردی هستیم نتیجۀ ترکیبهای خاصی از
وراثت و محیطیم .ما قربانیان نوعی رولت وراثتی و محیطی هستیم .روانشناسان پیرو
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آنچه در مورد جهان و نژاد انسان درست است در مورد ما به عنوان افراد نیز

فروید به ما میگویند اعمال ما نتیجۀ تمایالت جنسی سرکوبشدۀ گوناگون است.
جامعهشناسان پیرو ب .ف .اسکینر

()۱۹

استدالل میکنند که همۀ انتخابهای ما را

شرطیشدگی معین کرده است ،به طوری که آزادی توهم است .زیستشناسانی مانند
فرانسیس کریک( )۱۷انسان را ماشینی الکتروشیمیایی میدانند که میتوان او را با تغییر
دادن رمز وراثتیاش کنترل کرد .اگر خدا وجود نداشته باشد ،شما فقط سقطجنین
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طبیعت هستید که برای زندگی بیهدف به جهانی بیهدف پرتاب شدهاید.
بنابراین اگر خدا وجود نداشته باشد ،این بدان معناست که انسان و جهان بدون
هیچ هدفی وجود دارند – زیرا پایان هر چیزی مرگ است  -و آنها بدون هیچ هدفی
ال بیدلیل
به وجود آمدهاند زیرا فقط محصول کور اتفاق هستند .خالصه ،زندگی کام ً
است.
آیا اهمیت بدیلهایی را که در برابر ما قرار دارند میفهمید؟ اگر خدا وجود داشته
باشد ،امید برای انسان هست .اما اگر خدا وجود نداشته باشد ،ما میمانیم و فقط یأس.
آیا میفهمید که چرا پرسش از وجود خدا برای انسان بسیار حیاتی است؟ همانطور
که نویسندهای به درستی گفته است« ،اگر خدا مرده است ،پس انسان هم مرده
است».

()۱۵

متأسفانه ،اکثریت نوع بشر این واقعیت را درک نمیکنند .آنان به زندگی ادامه
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میدهند گویی هیچ تغییری روی نداده است .من به یاد داستان نیچه در مورد دیوانهای
می افتم که در ساعات اولیۀ صبح ،فانوس به دست ،با شتاب وارد بازار شد و
فریاد میزد« ،خدا را میجویم! خدا را میجویم!» از آنجا که بسیاری از کسانی که در
اطراف ایستاده بودند به خدا ایمان نداشتند ،او باعث خندۀ بسیار شد .آنان او را دست
انداختند« :آیا خدا گم شده است؟ یا پنهان شده است؟ شاید هم به سفر رفته یا جالی
وطن کرده است!» بدین ترتیب آنان هیاهو کردند و خندیدند .نیچه مینویسد ،سپس
دیوانه در میانشان چرخید و با چشمانش به آنان خیره شد.
او فریاد زد «خدا کجاست؟ من به شما خواهم گفت .ما او را کشتهایم  -من و شما .همۀ
ما قاتالن او هستیم .اما چگونه این کار را کردیم؟ چگونه توانستیم دریا را به طور کامل
بنوشیم؟ چه کسی به ما اسفنج داد تا کل افق را پاک کنیم؟ چه کردیم هنگامی که این
زمین را از خورشیدش جدا ساختیم؟ اکنون زمین به کجا میرود؟ دور از همۀ
خورشیدها؟ آیا ما دایماً در حال پرت شدن نیستیم؟ به عقب ،به کنار ،به جلو ،به هر

سو؟ آیا هیچ باال یا پایینی باقی مانده است؟ آیا در نیستی بیکران سرگردان نیستیم؟ آیا
َدم فضای تهی را احساس نمیکنیم؟ آیا سردتر نشده است؟ آیا شب دم به دم تاریکتر
نمیشود؟ آیا نباید فانوسها را در صبح روشن کرد؟ آیا از صدای قبرکنانی که در حال
دفن خدا هستند هنوز هیچ چیز نمیشنویم؟ . . . .خدا مرده است . . . .و ما او را کشتهایم.
چگونه ما ،سرآمد همۀ قاتالن ،خود را تسلی خواهیم داد؟»()۱۱

جمعیت در سکوت و حیرت به دیوانه زل زد .سرانجام او فانوساش را به زمین
زد و گفت« :من خیلی زود آمدهام .این رویداد عظیم هنوز در راه است  -هنوز به
گوش انسان نرسیده است ».انسانها هنوز به درستی نتایج آنچه را که در کشتن خدا
انجام دادهاند درنیافتهاند .اما نیچه پیشبینی کرد که آنان روزی اقتضائات الحادشان را
درک خواهند کرد؛ و این درک ،آغاز عصر پوچانگاری  -نابودی هرگونه معنا و ارزش
در زندگی  -خواهد بود .نیچه نوشت ،پایان مسیحیت به معنای ظهور پوچانگاری
است .این وحشتناکترین مهمان از قبل پشت در ایستاده است .او نوشت« ،کل
فرهنگ اروپایی ما اکنون برای مدتی است که با تنشی عذابدیده ،که از دههای به
دههای رشد میکند ،به سوی فاجعهای در حرکت است :با بیقراری ،با خشونت،
عجوالنه ،مانند رودخانهای که میخواهد به پایانش برسد ،فرهنگی که دیگر فکر
اکثر انسانها هنوز دربارۀ نتایج الحاد فکر نمیکنند و بنابراین ،مانند جمعیت در
بازار ،ناآگاهانه به راه خود ادامه میدهند .اما هنگامی که ما ،مانند نیچه ،دریابیم که

پوچی زندگی بدون خدا

نمیکند ،میترسد فکر کند».

()۱۱

الحاد مستلزم چیست ،پرسش او سخت به ما فشار میآورد :چگونه ما ،سرآمد همۀ
قاتالن ،خود را تسلی خواهیم داد؟
محال بودن الحاد در عمل

تقریباً تنها راهحلی که فرد ملحد میتواند ارائه دهد این است که ما با پوچی زندگی

061

روبرو شویم و شجاعانه زندگی کنیم .برای مثال ،برتراند راسل نوشت که ما باید
زندگی خودمان را بر «مبنای محکم یأس مقاوم» بسازیم )۱۵(.فقط با تشخیص اینکه
جهان واقعاً جای بسیار بدی است میتوانیم با موفقیت با زندگی کنار بیاییم .کامو
گفت ما باید صادقانه پوچی زندگی را تشخیص دهیم و سپس با عشق به یکدیگر
زندگی کنیم.
اما مشکل بنیادی این راهحل این است که در چنین جهانبینیای زندگی به نحو
سازگار و با خوشبختی محال است .اگر انسان سازگار زندگی کند ،خوشبخت
نخواهد بود؛ اگر انسان خوشبخت زندگی کند ،فقط به این دلیل است که او سازگار
نیست .فرانسیس شفر( )۱۰این نکته را به خوبی توضیح داده است .شفر میگوید انسان
جدید در جهانی دوطبقه سکونت دارد .در طبقۀ پایین ،جهان متناهی بدون خدا
هست؛ همانطور که دیدیم ،در اینجا زندگی پوچ است .در طبقۀ باال معنا ،ارزش و
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هدف هستند .حال انسان جدید در طبقۀ پایین زندگی میکند زیرا معتقد است هیچ
خدایی وجود ندارد .اما او نمیتواند در چنین جهان پوچی خوشبخت زندگی کند؛
بنابراین ،او دایماً برای تأیید معنا ،ارزش و هدف به سوی طبقۀ باال جهشهای ایمانی
میکند ،گرچه حق این کار را ندارد زیرا به خدا ایمان ندارد .انسان جدید هنگامی که
ال ناسازگار است ،زیرا این ارزشها نمیتوانند بدون خدا
این جهش را میکند کام ً
وجود داشته باشند ،و انسان در طبقۀ پایین خدا ندارد.
بنابراین بار دیگر به هر یک از سه قلمرویی که دیدیم در آنها زندگی بدون خدا
پوچ است نگاه میکنیم تا نشان دهیم چگونه انسان نمیتواند به نحو سازگار و با
خوشبختی با الحادش زندگی کند.
معنای زندگی

ابتدا قلمروی معنا .دیدیم که بدون خدا زندگی هیچ معنایی ندارد .با وجود این،

فیلسوفان به زندگی ادامه میدهند چنانکه گویی زندگی معنا دارد .برای مثال ،سارتر
استدالل کرد که انسان میتواند با انتخاب آزادانۀ پیروی از یک شیوۀ عمل خاص،
معنا را برای زندگیاش خلق کند .خود سارتر مارکسیسم را انتخاب کرد.
ال ناسازگار است .ناسازگار است که بگوییم زندگی از لحاظ عینی پوچ
اما این کام ً
است و سپس بگوییم انسان میتواند برای زندگیاش معنا خلق کند .اگر زندگی واقعاً
پوچ باشد پس انسان در طبقۀ پایین گیر افتاده است .کوشش برای خلق معنا در زندگی
نشان دهندۀ جهشی به طبقۀ باال است .اما سارتر هیچ مبنایی برای این جهش ندارد.
بدون خدا هیچ معنای عینی در زندگی نمیتواند وجود داشته باشد .طرح سارتر در
واقع به کارگیری خودفریبی است .زیرا جهان فقط به این دلیل که من به آن معنا
میدهم واقعاً معنا به دست نمیآورد .فهم این مطلب آسان است :فرض کنید من
معنایی به جهان می دهم و شما معنایی دیگر .حق با چه کسی است؟ البته پاسخ
هیچ کدام است .زیرا ،صرفنظر از اینکه ما جهان را چگونه در نظر میگیریم ،جهان

بدون خدا از لحاظ عینی بیمعنا باقی میماند .سارتر در واقع میگوید« :بیایید وانمود
کنیم جهان معنا دارد ».این فقط فریب دادن خودمان است.
اما انسان با علم به اینکه زندگی بیمعنا است نمیتواند سازگار و خوشبخت زندگی
کند؛ بنابراین او به منظور خوشبخت بودن وانمود میکند که زندگی معنا دارد .اما البته
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نکته این است :اگر خدا وجود نداشته باشد ،زندگی از لحاظ عینی بیمعنا است؛

ال ناسازگار است  -زیرا بدون خدا ،انسان و جهان بدون اهمیت واقعی هستند.
این کام ً
ارزش زندگی

اکنون به مسئلۀ ارزش میپردازیم .اینجا جایی است که فاحشترین ناسازگاریها
روی میدهد .اوالً ،اومانیستهای ملحد در تأیید ارزشهای سنتی عشق و برادری
ال ناسازگارند .کامو به این دلیل که به نحو ناسازگاری هم به پوچی زندگی و هم
کام ً
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به اخالق مبتنی بر عشق و برادری انسانی اعتقاد داشت به درستی مورد انتقاد قرار
گرفته است .این دو منطقاً قابل جمع نیستند .برتراند راسل نیز ناسازگار بود .زیرا
گرچه ملحد بود ،اما منتقد اجتماعی صریح بود و جنگ و محدودیتها در مورد
آزادی جنسی را محکوم میکرد .راسل پذیرفت که نمیتواند به نحوی زندگی کند
که گویی ارزشهای اخالقی صرفاً موضوع سلیقۀ شخصی هستند ،و بنابراین
دیدگاههای خودش را «باورنکردنی» یافت .او اعتراف کرد« :من راهحل را
نمیدانم».

()۱۷

نکته این است که اگر هیچ خدایی وجود نداشته باشد ،درست و

نادرست عینی نمیتوانند وجود داشته باشند .همانطور که داستایفسکی گفت« ،هر
کاری مجاز است».
اما داستایفسکی همچنین نشان داد که انسان نمیتواند به این نحو زندگی کند .او
ال درست است که کودکان
نمیتواند به نحوی زندگی کند که گویی برای سربازان کام ً
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بیگناه را بکشند .او نمیتواند به نحوی زندگی کند که گویی برای حکومتهای
استبدادی درست است که یک برنامۀ نظاممند را برای شکنجۀ جسمی زندانیان
سیاسی دنبال کنند .او نمیتواند به نحوی زندگی کند که گویی برای مستبدانی مانند
پُل پُت( )۱۱درست است که میلیونها نفر از هموطنان خودشان را نابود کنند .هر چیزی
در او با فریاد میگوید این اعمال نادرست هستند  -واقعاً نادرست .اما اگر هیچ خدایی
وجود نداشته باشد ،او نمیتواند [به این نحو زندگی کند] .بنابراین جهش ایمانی
میکند و ارزشها را به نحوی تأیید میکند .هنگامی که چنین کاری میکند ناکافی
بودن جهانی بدون خدا را آشکار میسازد.
چند سال پیش که یک مستند تلویزیونی بیبیسی به نام «گردهمایی» را دیدم
وحشتناک بودن جهان عاری از ارزش را با عمق جدیدی فهمیدم .این مستند دربارۀ
تجدید دیدار بازماندگان قتل عام یهودیان در اورشلیم بود ،جایی که آنان دوستیهای

از دست رفته را بازیافتند و تجربههایشان را در میان گذاشتند .البته من پیشتر
داستانهایی دربارۀ قتل عام یهودیان شنیده و حتی از داخائو و بوخنوالد دیدار کرده
بودم ،و فکر میکردم با داستانهای وحشتناک بیشتر شوکه نخواهم شد .اما فهمیدم
که اینطور نیست .شاید با تولد اخیر نوزاد دختر زیبایمان بااحساستر شده بودم ،به
طوری که موقعیتها را آنگونه که در تلویزیون گزارش میشدند در مورد او به کار
میبردم .در هر صورت ،یک زندانی زن ،یک پرستار ،گفت که چگونه در آشوئیتس
تبدیل به پزشک زنان شد .او مشاهده کرد که سربازان به سرپرستی دکتر منگله

()۱۵

زنان حامله را کنار هم جمع میکردند و در یک سربازخانه اسکان میدادند .مدتی
گذشت و او متوجه شد که دیگر هیچ یک از این زنان را نمیبیند .پرسوجو کرد.
«زنان حاملهای که در این سربازخانه اسکان داده شده بودند کجا هستند؟» «شما

چیزی نشنیدهاید؟» پاسخ شنید« .دکتر منگله از آنان برای زندهشکافی استفاده کرد».
زن دیگری گفت که چگونه منگله پستانهای او را بسته بود تا نتواند به نوزادش
شیر دهد .دکتر میخواست بداند نوزاد چه مدت میتواند بدون تغذیه زنده بماند.
این زن بیچاره از روی ناچاری کوشید تا نوزادش را با دادن تکههای نان که در قهوه
واقعیتی که دکتر منگله مشتاقانه آن را زیر نظر داشت .سپس پرستاری مخفیانه پیش
این زن آمد و به او گفت« ،من راهی را برای تو ترتیب دادهام تا از اینجا بیرون بروی،
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خیس شده بود زنده نگه دارد ،اما فایدهای نداشت .بچه هر روز وزن کم میکرد،

اما نمیتوانی بچهات را با خودت ببری .یک آمپول مورفین آوردهام که میتوانی برای
پایان دادن به زندگی بچهات به او بزنی ».هنگامی که زن اعتراض کرد پرستار با اصرار
گفت« :ببین ،بچهات در هر صورت خواهد مرد .دست کم خودت را نجات بده ».از
این رو این مادر زندگی بچۀ خودش را گرفت .دکتر منگله هنگامی که از ماجرا اطالع
پیدا کرد عصبانی شد زیرا نمونۀ آزمایشگاهیاش را از دست داده بود ،و در میان
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مردهها گشت تا جنازۀ دور انداخته شدۀ بچه را پیدا کند و آخرین وزنکشی را انجام
دهد.
قلب من از این داستانها به درد آمد .خاخامی که از اردوگاه جان سالم به در برده بود
آن را به خوبی در این گفته خالصه کرد که در آشوئیتس گویی جهانی وجود داشت که
در آن همۀ ده فرمان معکوس شده بود .نوع بشر هرگز چنین جهنمی ندیده بود.
اما اگر خدا وجود نداشته باشد جهان ما ،به یک معنا ،آشوئیتس است :هیچ درست
و نادرست مطلقی وجود ندارد؛ هر کاری مجاز است .اما هیچ ملحدی ،هیچ
الادریای ،نمیتواند با چنین دیدگاهی به نحو سازگار زندگی کند .خود نیچه ،که
ضرورت زیستن «فراسوی نیک و بد» را اعالم کرد ،از مرشدش ریشارد واگنر دقیقاً
بر سر موضوع یهودستیزی و ملیگرایی آلمانی شدید آهنگساز گسست .همچنین
سارتر ،که پس از جنگ جهانی دوم مینوشت ،یهودستیزی را محکوم کرد و گفت
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آموزهای که منجر به ریشهکنی میشود صرفاً یک عقیده یا موضوع سلیقۀ شخصی
نیست که ارزش برابری با ضدش داشته باشد.

()۱۹

سارتر در نوشتۀ مهماش

«اگزیستانسیالیسم نوعی اومانیسم است» بیهوده میکوشد تا از تناقض میان انکار
ارزشهای از پیش وضعشدۀ الهی و تمایل مصرانهاش به تأیید ارزش اشخاص بشری
طفره رود .او ،مانند راسل ،نمیتواند با مقتضیات انکار مطلقهای اخالقی توسط
خودش زندگی کند.
مشکل دوم این است که اگر خدا وجود نداشته باشد و جاودانگی نباشد ،همۀ
اعمال بد انسانها بیمجازات و همۀ فداکاریهای انسانهای خوب بیپاداش میماند.
()۱۷

اما چه کسی میتواند با چنین دیدگاهی زندگی کند؟ ریچارد ُو ْر ْمب َرند  ،که برای
ایمانش در زندانهای کمونیستی شکنجه دیده است ،میگوید:
هنگامی که هیچ ایمانی به پاداش خوبی یا مجازات بدی وجود نداشته باشد بیرحمی

الحاد باورنکردنی است .هیچ دلیلی برای انسان بودن وجود ندارد .هیچ چیز وجود ندارد
که از ژرفای بدیای که در انسان هست ممانعت کند .شکنجهگران کمونیست اغلب
میگفتند« ،خدا ،جهان پس از مرگ ،مجازات برای بدی ،وجود ندارد .ما میتوانیم هر
کاری که میخواهیم انجام دهیم ».من شنیدم یک شکنجهگر حتی گفت« :از خدا ،که به
او ایمان ندارم ،سپاسگزارم که تا این ساعت زندگی کردهام تا بتوانم همۀ بدیای را که
در قلبم هست نشان دهم ».او با وحشیگری و شکنجۀ باورنکردنی که بر زندانیان وارد
میآورد آن را نشان میداد)۵۵(.

الهیدان انگلیسی ،کاردینال نیومن( ،)۵۱زمانی گفت اگر باور داشت که قرار نیست
خدا همۀ بدیها و بیعدالتیهای زندگی در سراسر تاریخ را در حیات اخروی
درست کند «وای ،فکر میکنم باید عصبانی شوم ».به درستی چنین است.
همین مطلب در مورد اعمال فداکارانه نیز صادق است .چند سال پیش یک فاجعۀ
هوایی وحشتناک در وسط زمستان روی داد که در آن هواپیمایی که در حال ترک
فرودگاه واشینگتن دی سی بود به شدت به پل روی رودخانۀ پتُمک برخورد کرد و
مسافرانش را در آبهای یخزده فروبرد .هنگامی که بالگردهای نجات آمدند توجه
روی مردی متمرکز شد که بارها نردبان طنابی آویزان را به سوی مسافران دیگر هل
چشمپوشی کرد .هنگامی که آنها دوباره آمدند او ناپدید شده بود .او آزادانه زندگیاش
را از دست داده بود تا دیگران زنده بمانند .کل ملت به این مرد برای عمل فداکارانه
و خوبی که انجام داده بود با احترام و تحسین نگاه کرد .اما اگر حق با فرد ملحد باشد
این مرد ،شریف نبود  -او احمقانهترین کار ممکن را انجام داد .او باید همان ابتدا
دنبال نردبان میرفت و اگر الزم بود دیگران را کنار میزد تا زنده بماند .اما مردن برای
دیگرانی که او حتی آنها را نمیشناخت ،دست کشیدن از همۀ وجود کوتاهی که او
ال خواهد داشت  -چرا؟ از نظر شخص ملحد هیچ دلیلی نمیتواند وجود داشته
اص ً
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داد به جای اینکه خودش با آن به جای امنی برده شود .او شش بار از نردبان
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باشد .با وجود این ،شخص ملحد ،مانند بقیۀ ما ،به طور غریزی با ستایش از عمل
فداکارانۀ این مرد واکنش نشان میدهد .در واقع ،احتماالً هرگز ملحدی را نخواهیم
یافت که سازگار با نظامش زندگی کند .زیرا جهانی بدون مسئولیت اخالقی و عاری
از ارزش به نحو غیرقابل تصوری وحشتناک است.
هدف زندگی

سرانجام ،مسئلۀ هدف در زندگی را بررسی میکنیم .تنها راه برای اینکه اکثر
انسانهایی که هدف در زندگی را انکار میکنند با خوشبختی زندگی کنند این است
که یا هدفی را جعل کنند که این ،همانطور که در مورد سارتر دیدیم ،به معنای
خودفریبی است ،یا دیدگاه خود را به نتایج منطقیاش نرسانند .برای مثال مسئلۀ مرگ
را در نظر بگیرید .از نظر ارنست بلوخ( )۵۱تنها راه برای اینکه انسان جدید در مواجهه
با مرگ زندگی کند این است که به نحو ناخودآگاه ایمان به جاودانگی را که نیاکانش
سال سیزدهم ـ شماره اول ـ پیاپی 73ـ بهاروتابستان 0011
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به آن معتقد بودند ،قرض بگیرد ،گرچه او خودش هیچ مبنایی برای این ایمان ندارد،
زیرا به خدا ایمان ندارد .بلوخ میگوید این باور که زندگی به نیستی پایان میپذیرد،
به تعبیر او ،چندان «کافی نیست برای اینکه انسان سرش را باال بگیرد و به نحوی کار
کند که گویی هیچ پایانی وجود ندارد ».بلوخ مینویسد با قرض گرفتن بقایای ایمان
به جاودانگی «انسان جدید شکافی را که بیوقفه احاطهاش میکند و بیتردید در
نهایت او را در خود فرومیبرد احساس نمیکند .از طریق این بقایا او احساس هویت
شخصیاش را حفظ میکند .از طریق آنها این تصور ایجاد میشود که انسان نابود
نمیشود بلکه فقط روزی جهان هوس میکند که دیگر برای او پدیدار نشود ».بلوخ
ال سطحی با یک کارت اعتباری قرضی جشن
نتیجه میگیرد که «این شجاعت کام ً
میگیرد و بر اساس امیدهای پیشین و حمایتی که زمانی فراهم کرده بودند تداوم
مییابد».

()۵۵

انسان جدید دیگر حقی نسبت به آن حمایت ندارد ،زیرا خدا را رد

میکند .اما او به منظور اینکه هدفمند زندگی کند به سوی تأیید دلیلی برای زندگی
جهش ایمانی میکند.
ما همین ناسازگاری را اغلب در میان کسانی مییابیم که میگویند انسان و جهان
بدون هیچ دلیل یا هدفی ،بلکه فقط از روی تصادف ،به وجود آمدند .این اشخاص،
که نمیتوانند در جهانی غیرشخصی که در آن هر چیزی محصول تصادف کور است
زندگی کنند ،شروع به نسبت دادن شخصیت و انگیزهها به خود فرآیندهای طبیعی
میکنند .این شیوۀ عجیبی از سخن گفتن است و جهشی از طبقۀ پایین به طبقۀ باال را
نشان میدهد .برای مثال ،فیزیکدانهای برجستۀ روسی ،ز ُلدویچ( )۵۰و نوویکُف(،)۵۷
هنگام اندیشیدن به ویژگیهای جهان میپرسند چرا «طبیعت» 1انتخاب کرد که به
جای نوع دیگری از جهان این نوع جهان را بیافریند؟ «طبیعت» آشکارا نوعی جانشین
برای خدا شده است و نقش و کارکرد خدا را ایفا میکند .فرانسیس کریک در اواسط
کتابش به نام منشأ رمز وراثتی شروع میکند به اینکه  natureرا با  Nبزرگ بنویسد و
در جایی دیگر ،از انتخاب طبیعی به عنوان چیزی «باهوش» سخن میگوید که به
را به خود جهان نسبت میدهد .از نظر کارل سیْگن(« )۵۵کیهان» ،2که او همواره آن را
با حرف بزرگ مینویسد ،آشکارا نقش جانشین خدا را ایفا میکند .گرچه همۀ این
افراد اعتراف میکنند که به خدا ایمان ندارند ،اما جانشین خدا را قاچاقی از در پشتی
وارد میکنند زیرا نمیتوانند زندگی در جهانی را تحمل کنند که در آن هر چیزی
نتیجۀ تصادفی نیروهای غیرشخصی است.
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Nature
2. Cosmos
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آنچه انجام خواهد داد «فکر میکند» .فرد ُهیل( ،)۵۱ستارهشناس انگلیسی ،صفات خدا
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جالب است که میبینیم بسیاری از متفکران وقتی به سوی نتایج منطقی دیدگاههایشان
رانده میشوند به آنها پشت میکنند .برای مثال ،برخی از فمنیستها توفانی از اعتراض
را در مورد روانشناسی جنسی فرویدی به پا کردهاند زیرا این روانشناسی مردساالرانه
و تحقیرکنندۀ زنان است .برخی از روانشناسان تسلیم شدند و در نظریههایشان بازنگری
ال ناسازگار است .اگر روانشناسی فرویدی واقعاً درست است ،اهمیتی
کردند .اما این کام ً
ندارد که تحقیرکنندۀ زنان است یا نه .شما نمیتوانید حقیقت را تغییر دهید چون لوازم
آن را دوست ندارید .ولی انسانها نمیتوانند با سازگاری و خوشبختی در جهانی زندگی
کنند که از ارزش اشخاص دیگر کاسته شده است .اما اگر خدا وجود نداشته باشد ،هیچ
کس هیچ ارزشی ندارد .فقط اگر خدا وجود داشته باشد شخص میتواند به نحو سازگار
از حقوق زنان حمایت کند .زیرا اگر خدا وجود نداشته باشد ،انتخاب طبیعی حکم میکند
که جنس نر از نوع ،جنس مسلط و مهاجم است .زنان حقوق بیشتری نسبت به بز یا
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جوجۀ ماده ندارند .در طبیعت هر چه هست درست است .اما چه کسی میتواند با چنین
دیدگاهی زندگی کند؟ از قرار معلوم حتی روانشناسان فرویدی هم نمیتوانند با این
دیدگاه زندگی کنند ،روانشناسانی که وقتی به سوی نتایج منطقی نظریههایشان رانده
میشوند به آنها پشت میکنند.
رفتارگرایی جامعهشناختی کسی مانند ب .ف .اسکینر را در نظر بگیرید .این
دیدگاه به نوعی از جامعه منجر میشود که جورج اُرول( )۵۹در کتابش به نام ۱۷۹۰آن
را به تصویر کشید ،جایی که حکومت افکار همۀ انسانها را اداره و برنامهریزی
پاولف( )۵۷هنگامی که زنگی به صدا در میآید
میکند .اگر میتوان کاری کرد که سگ ْ
بزاق ترشح کند ،همین کار را در مورد انسان هم میتوان کرد .اگر نظریههای اسکینر
درست باشد ،هیچ انتقادی نمیتواند وجود داشته باشد به اینکه با انسانها همانطور
رفتار شود که با موشها در جعبهموش اسکینر رفتار میشد ،موشهایی که در

شبکههای تو در توی خود میدویدند در حالی که با غذا و شوک الکتریکی تحریک
شده بودند .از نظر اسکینر ،همۀ اعمال ما به نحوی معین شده است .اگر خدا وجود
نداشته باشد ،نمیتوان هیچ انتقاد اخالقی را در رد این نوع برنامهریزی مطرح کرد،
زیرا انسان از لحاظ کیفی فرقی با موش ندارد ،چون هر دو فقط ماده به اضافۀ زمان
به اضافۀ تصادف هستند .اما بار دیگر ،چه کسی میتواند با چنین دیدگاه
انسانیتزدایی زندگی کند؟
سرانجام ،جبر زیستشناختی کسی مانند فرانسیس کریک را در نظر بگیرید .نتیجۀ
منطقی این است که انسان شبیه هر نمونۀ آزمایشگاهی دیگر است .جهان وحشت
کرد وقتی خبردار شد که در اردوگاههایی مانند داخائو نازیها از زندانیان برای
آزمایشهای پزشکی روی انسانهای زنده استفاده کرده بودند .اما چرا نه؟ اگر خدا
وجود نداشته باشد ،هیچ انتقادی به استفاده از انسانها به عنوان خوکچههای هندی
انسانی نمیتواند وجود داشته باشد .یادبودی در داخائو میگوید «بار دیگر هرگز»

1

اما چنین کاری هنوز ادامه دارد .چند سال پیش معلوم شد که در ایاالت متحده محققان
پزشکی به چند نفر ،بدون اینکه اطالع داشته باشند ،داروی عقیمسازی تزریق کرده
الکتروشیمیایی است؟ هدف این دیدگاه تنظیم جمعیت است به طوری که افراد
ضعیف و بیفایده کشته شوند تا جا برای افراد قوی باز شود .اما تنها راهی که
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بودند .آیا نباید اعتراض کنیم که این نادرست است و انسان چیزی بیش از ماشین

میتوانیم به نحو سازگار به این دیدگاه اعتراض کنیم این است که خدا وجود داشته
باشد .فقط اگر خدا وجود داشته باشد زندگی میتواند هدف داشته باشد.
بدین ترتیب تنگنای انسان جدید به راستی وحشتناک است .از این جهت که انسان
ـــــــــــــــــــــــــــ

”1. Nie Wieder - “Never Again
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«پست مدرن» وجود خدا و عینیت ارزش و هدف را انکار میکند او نیز از این تنگنا
رهایی ندارد .در واقع ،آنچه اضطراب پست مدرنیسم را شکل میدهد دقیقاً این آگاهی
است که مدرنیسم ناگزیر منجر به پوچی و ناامیدی میشود .از برخی جهات ،پست
مدرنیسم دقیقاً آگاهی از ورشکستگی مدرنیته است .جهانبینی الحادی برای داشتن
زندگی خوشبخت و سازگار ناکافی است .انسان نمیتواند سازگار و خوشبخت زندگی
کند چنان که گویی زندگی در نهایت بدون معنا ،ارزش یا هدف است .اگر بکوشیم در
جهانبینی الحادی ،سازگار زندگی کنیم خود را عمیقاً بدبخت خواهیم یافت .در مقابل،
فقط با ابطال جهانبینی خود میتوانیم خوشبخت زندگی کنیم.
انسان در مواجهه با این تنگنا به نحو رقتانگیزی برای وسیلۀ نجات دست و پا
میزند .دکتر ل .د .رو( )۰۵در یک خطابۀ قابلتوجه برای آکادمی آمریکایی پیشرفت
علم در سال  ،۱۷۷۱در مواجهه با مخمصۀ انسان جدید جسورانه از این نظر حمایت
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کرد که ما با «دروغ شریف» 1خودمان را فریب میدهیم و فکر میکنیم که ما و جهان
هنوز ارزش داریم )۰۱(.دکتر رو با این ادعا که «درس دو قرن گذشته این است که
نسبیانگاری فکری و اخالقی عمیقاً درست است» با خود میاندیشد که نتیجۀ چنین
درکی این است که جستجوی انسان برای تمامیت شخصی (یا خودشکوفایی) و
جستجو برای انسجام اجتماعی از یکدیگر مستقل میشوند .این بدان دلیل است که
ال خصوصی میشود:
بر اساس دیدگاه نسبیانگاری ،جستجو برای خودشکوفایی کام ً
هر شخصی مجموعۀ خودش از ارزشها و معنا را انتخاب میکند« .هیچ برداشت
نهایی و عینی از جهان یا خود وجود ندارد .هیچ واژگان عامی برای یکپارچه کردن
کیهانشناسی و اخالق وجود ندارد ».اگر قرار باشد از «گزینۀ دیوانهخانه» ،جایی که
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Noble Lie

خودشکوفایی فارغ از انسجام اجتماعی دنبال میشود ،و «گزینۀ استبدادی» ،جایی که
انسجام اجتماعی به قیمت تمامیت شخصی تحمیل میشود ،اجتناب کنیم ،در این
صورت هیچ انتخابی جز پذیرش دروغ شریف نداریم ،دروغی که ما را برمیانگیزاند
تا ورای منافع خودخواهانهمان زندگی کنیم و بنابراین به انسجام اجتماعی برسیم.
دروغ شریف «دروغی است که ما را فریب میدهد ،ما را گول میزند ،ما را به ورای
نفع شخصی ،ورای خود ،ورای خانواده ،ملت[ ،و] نژاد میراند ».دروغ شریف دروغ
است ،زیرا به ما میگوید جهان سرشار از ارزش است (که یک توهم بزرگ است)،
زیرا ادعای حقیقت عام را دارد (که وجود ندارد) ،و زیرا به من میگوید برای نفع
شخصی زندگی نکنم (که آشکارا نادرست است)« .اما بدون چنین دروغهایی
نمیتوانیم زندگی کنیم».
این حکم وحشتناکی است که در مورد انسان جدید اعالم شده است .او به منظور
اینکه نجات یابد باید در خودفریبی زندگی کند .اما حتی گزینۀ دروغ شریف در
نهایت غیرعملی است .زیرا اگر آنچه تا اینجا گفتهام درست باشد باور به دروغ شریف
نه تنها برای دستیابی به انسجام اجتماعی و تمامیت شخصی برای تودهها ،بلکه برای
اساس جهانبینی الحادی خوشبخت و سازگار زندگی کند .انسان به منظور
خوشبخت بودن باید به معنا ،ارزش و هدف عینی باور داشته باشد .اما چگونه میتوان
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دستیابی به تمامیت شخصی خود انسان نیز ضروری است .زیرا انسان نمیتواند بر

در عین باور به الحاد و نسبیانگاری به دروغ های شریف باور داشت؟ هر چه در
مورد ضرورت دروغ شریف بیشتر متقاعد شوید ،کمتر میتوانید آن را باور کنید.
دروغ شریف ،مانند یک دلخوشکنک ،فقط بر کسانی مؤثر است که به راست بودن
آن باور داشته باشند .هنگامی که ما توهم را تشخیص دهیم ،دروغ قدرتش را بر ما از
دست میدهد .بدین ترتیب ،دروغ شریف ،به نحوی طنزآمیز ،نمیتواند مخمصۀ

077

بشری را برای کسی که آن مخمصه را فهمیده است حل کند.
بنابراین گزینۀ دروغ شریف ،در بهترین حالت ،به جامعهای منجر میشود که در
آن گروهی نخبهگرا از روشنبینان 1برای نفع خودشان با تداوم بخشیدن به دروغ
شریف تودهها را فریب میدهند .اما در این صورت چرا باید کسانی از ما که آگاه
شدهاند از تودهها در فریبشان پیروی کنند؟ چرا باید نفع شخصی را فدای توهم
کنیم؟ اگر درس بزرگ دو قرن گذشته نسبیانگاری اخالقی و فکری است ،چرا (اگر
میتوانیم) وانمود کنیم که این حقیقت را نمیدانیم و در عوض با دروغ زندگی کنیم؟
اگر کسی پاسخ دهد «به خاطر انسجام اجتماعی» میتوان به نحو موجهی پرسید که
چرا باید نفع شخصیام را فدای انسجام اجتماعی کنم؟ تنها پاسخی که شخص
نسبیانگار میتواند بدهد این است که انسجام اجتماعی به نفع شخصی من است ،اما
مشکل این پاسخ این است که نفع شخصی و نفع جمعی همواره منطبق نمیشوند.
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عالوه بر این ،اگر من (از روی نفع شخصی) به انسجام اجتماعی اهمیت دهم ،گزینۀ
استبدادی همواره به روی من گشوده است :دروغ شریف را فراموش کنم و انسجام
اجتماعی (عالوه بر خودشکوفاییام) را به قیمت تمامیت شخصی تودهها حفظ کنم.
نسلهایی از رهبران شوروی ،که فضایل طبقۀ کارگر را میستودند در حالی که
لیموزین سوار میشدند و در خانههای ییالقی خود در حومۀ شهر شام خاویار
ال عملی یافتند .رو بدون تردید چنین گزینهای را
میخوردند ،این بدیل را کام ً
نفرتانگیز خواهد یافت .اما مشکل همینجا است .تنگنای رو این است که او آشکارا
هم انسجام اجتماعی و هم تمامیت شخصی را به خاطر خودشان عمیقاً ارزشمند
میداند؛ به عبارت دیگر ،آنها ارزشهای عینی هستند که بر مبنای فلسفۀ او وجود
ندارند .او از قبل به طبقۀ باال جهش کرده است .بدین ترتیب گزینۀ دروغ شریف آنچه
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. illuminati

را رد میکند تأیید و بنابراین خودش را ابطال میکند.
ِ
مسیحیت مبتنی بر کتاب مقدس
موفقیت

اما اگر الحاد از این جهت ناموفق است دربارۀ مسیحیت مبتنی بر کتاب مقدس چه
باید گفت؟ از نظر جهانبینی مسیحی ،خدا وجود دارد و زندگی انسان با مرگ پایان
نمیپذیرد .انسان در بدن رستاخیزی میتواند از زندگی ابدی و انس با خدا لذت
ببرد .بنابراین مسیحیت مبتنی بر کتاب مقدس دو شرط الزم را برای زندگی بامعنا،
ارزشمند و هدفمند انسان فراهم میکند :خدا و جاودانگی .از این رو ،ما میتوانیم
سازگار و خوشبخت زندگی کنیم .بدین ترتیب ،مسیحیت مبتنی بر کتاب مقدس دقیقاً
جایی موفق میشود که الحاد شکست میخورد.
نتیجهگیری

اکنون میخواهم روشن سازم که هنوز درستی مسیحیت مبتنی بر کتاب مقدس را
نشان ندادهام .اما آنچه انجام دادهام توضیح روشن بدیلها بوده است .اگر خدا وجود
نداشته باشد ،زندگی بیهوده است .اگر خدای کتاب مقدس وجود داشته باشد ،زندگی
سازگار زندگی کنیم .بنابراین ،به نظر من حتی اگر قراین برای این دو گزینه کامالً
برابر باشد ،شخص عاقل باید مسیحیت مبتنی بر کتاب مقدس را انتخاب کند .به نظر
ال نامعقول است که مرگ ،بیهودگی و نابودی را به زندگی ،بامعنایی و
من کام ً
خوشبختی ترجیح دهیم .همانطور که پاسکال گفت ،ما هیچ چیز برای از دست دادن
نداریم و چیزهای بیشماری برای به دست آوردن داریم.

پوچی زندگی بدون خدا

بامعنا است .از این دو بدیل فقط بدیل دوم میتواند ما را قادر سازد تا خوشبخت و
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بحث پیشین نقشی را آشکار میسازد که به تصور من دفاعیهپردازی 1فرهنگی ایفا
میکند :این نقش دفاعیۀ کامل شخص نیست بلکه مقدمهای برای استداللآوری
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سازنده است و به شیوهای شورانگیز بدیلهایی را بیان میکند که شخص بیایمان با
آنها مواجه است و این کار را به منظور ایجاد نیاز محسوسی در او انجام میدهد .وقتی
شخص بیایمان مخمصهای را که در آن قرار دارد درک کند درخواهد یافت که چرا
انجیل برای او بسیار مهم است؛ و بسیاری از غیرمسیحیان فقط با این مالحظات
واداشته خواهند شد که زندگی خود را فدای مسیح کنند.
هنگامی که این موضوع را با شخص بیایمان در میان میگذاریم باید او را به
سوی نتایج منطقی موضعش برانیم .اگر حق با من باشد ،هیچ ملحد یا الادریای واقعاً
سازگار با جهانبینیاش زندگی نمیکند .او معنا ،ارزش یا هدف را بدون داشتن مبنای
مناسب به نحوی تأیید میکند .وظیفۀ ما است که آن قلمروها را کشف کنیم و جایی
سال سیزدهم ـ شماره اول ـ پیاپی 73ـ بهاروتابستان 0011
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را که آن باورها بیمبنا هستند با محبت به او نشان دهیم .الزم نیست به خود
ارزشهای او انتقاد کنیم ـ زیرا احتماالً بیشتر آنها درست هستند ـ اما میتوانیم با او
در مورد آنها موافق باشیم ،و سپس فقط خاطر نشان کنیم که او هیچ مبنایی برای آن
ارزشها ندارد ،در حالی که شخص مسیحی چنین مبنایی را دارد .بدین ترتیب ،الزم
نیست با انتقاد مستقیم به ارزشهای شخصی او ،در موضع دفاعی قرارش دهیم؛ بلکه
به او مبنایی را برای ارزشهایی که از قبل دارد پیشنهاد میکنیم.
من دریافتهام که موضوع فقدان ارزش اخالقی عینی در جهانبینی الحادی
دفاعیهای فوقالعاده قوی در برابر دانشجویان دانشگاه است .گرچه دانشجویان ممکن
است در لفظ از نسبیانگاری حمایت کنند اما تجربۀ من این است که  %۷۷آنان
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. apologetics

argumentation

2.

میتوانند بسیار سریع متقاعد شوند که ارزشهای اخالقی عینی باألخره وجود دارند.
تنها کاری که باید انجام دهید این است که چند مثال بزنید و اجازه دهید که آنان خود
تصمیم بگیرند .بپرسید که چه فکر میکنند در مورد عمل هندویی ساتی(( )۰۱زنده
سوزاندن بیوهزنان روی تل هیزمهای مراسم مردهسوزان شوهرانشان) یا در مورد آیین
باستانی چینی علیل کردن زنان برای تمام عمر به وسیلۀ محکم بستن پاهایشان از
کودکی تا شبیه شکوفههای نیلوفر آبی شوند .خاطر نشان کنید که بدون خدا که مبنایی
فرافرهنگی برای ارزشهای اخالقی فراهم کند ما با نسبیانگاری اجتماعیفرهنگی
باقی میمانیم ،به طوری که چنین اعمالی از لحاظ اخالقی غیرقابل اعتراض خواهند
بود  -اعمالی که تقریباً هیچکس نمیتواند آنها را صادقانه بپذیرد.
البته شما گاهی با برخی افراد تندرو مواجه میشوید ،اما موضع آنها معموالً آنقدر
افراطی است که دیگران را منزجر میکند .برای مثال ،در نشست اخیر انجمن ادبیات
کتاب مقدس ،من در میزگردی دربارۀ «مرجعیت کتاب مقدس و همجنسگرایی»
حضور پیدا کردم که همۀ اعضای آن مشروعیت عمل همجنسگرایانه را تأیید
میکردند .یکی از اعضای میزگرد ممنوعیتهای کتاب مقدس را علیه چنین عملی
رد کرد به این دلیل که آنها منعکسکنندۀ محیط فرهنگیای هستند که در آن نوشته
مقدس در خأل نوشته نشد) ،او نتیجه گرفت که «هیچ حقیقت اخالقی بیزمان و
هنجاری در کتاب مقدس وجود ندارد ».در بحثی از سوی حضار ،من خاطر نشان
کردم که چنین دیدگاهی به نسبیانگاری اجتماعیفرهنگی منجر میشود که انتقاد از
ارزشهای اخالقی هر جامعهای را ،از جمله ارزشهای جامعهای که همجنسگراها
را اذیت میکنند ،محال میسازد .او با ابهام دوپهلوگویی الهیاتی پاسخ داد و ادعا کرد
که بیرون از کتاب مقدس نیز هیچ جایی وجود ندارد که بتوانیم ارزشهای اخالقی
بیزمان را بیابیم .من گفتم« :اما منظور ما از نسبیانگاری اخالقی دقیقاً همین است.
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شدند .از آنجا که این مطلب در مورد همۀ احکام کتاب مقدس صادق است (کتاب
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در واقع بر اساس دیدگاه شما هیچ محتوایی برای مفهوم خوبی خدا وجود ندارد .او
میتواند مرده باشد ،و نیچه تشخیص داد که مرگ خدا منجر به پوچانگاری میشود».
در اینجا یکی دیگر از اعضای میزگرد وارد بحث شد و این ردیۀ دندانشکن را داد:
«خب ،اگر میخواهید توهین کنید ،میتوانیم دربارۀ آن بحث نکنیم».
من نشستم اما حضار موضوع را ادامه دادند .فرد بعدی ایستاد و گفت« ،یک لحظه
صبر کنید .من تقریباً گیج شدهام .من کشیش هستم و مردم همواره نزدم میآیند و
میپرسند کاری که انجام دادهاند اشتباه است یا نه و نیاز به بخشش دارند یا نه .برای
مثال ،آیا بدرفتاری با کودک همواره نادرست نیست؟» من نتوانستم پاسخ عضو
میزگرد را باور کنم .او پاسخ داد« :آنچه بدرفتاری به حساب میآید از جامعهای به
جامعۀ دیگر فرق میکند ،بنابراین ما واقعاً نمیتوانیم کلمۀ «بدرفتاری» را بدون گره
زدن آن به زمینهای تاریخی به کار ببریم ».کشیش تأکید کرد« ،آن را هر چه میخواهید
سال سیزدهم ـ شماره اول ـ پیاپی 73ـ بهاروتابستان 0011
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بنامید اما بدرفتاری با کودکان به آنان صدمه میزند .آیا صدمه زدن به کودکان نادرست
نیست؟» ولی عضو میزگرد این را نپذیرفت! این نوع قساوت قلب نهایتاً برای
نسبیانگار اخالقی نتیجۀ معکوس دارد و در ذهن اکثر انسانها ورشکستگی چنین
جهانبینیای را آشکار میکند.
هنگامی که این موضوع را با اشخاص بیایمان در میان میگذاریم ،این نیز مهم
است که از خودمان بپرسیم انتقادهای آنان دقیقاً چه بخشی از ادعای ما را میخواهد
رد کند .برای مثال ،اگر آنان میگویند ارزشها فقط رسوم اجتماعی هستند که عمالً
برای تضمین بقای متقابل پذیرفته شدهاند ،این انتقاد چه چیزی را میخواهد رد کند؟
نمیخواهد رد کند که زندگی بدون خدا واقعاً بدون ارزش است ،زیرا این را
میپذیرد .بنابراین ،اشتباه خواهد بود که با این استدالل واکنش نشان دهیم که ارزشها
رسوم اجتماعی نیستند بلکه مبتنی بر خدا هستند .در عوض ،این انتقاد واقعاً این ادعا
را هدف قرار میدهد که انسان نمیتواند به نحوی زندگی کند که گویی ارزشها

وجود ندارند؛ بر اساس این انتقاد ،انسان فقط با رسوم اجتماعی میتواند زندگی کند.
ال ناموجه است ،زیرا دقیقاً استدالل
اما اگر انتقاد مذکور را در این پرتو ببینیم کام ً
کردیم که انسان نمیتواند به نحوی زندگی کند که گویی اخالق فقط موضوع رسم
اجتماعی است .ما معتقدیم برخی از اعمال واقعاً نادرست یا درست هستند .بنابراین،
در این مورد باید به شخص بیایمان با گفتن این مطلب پاسخ داد که «دقیقاً حق با
شما است :اگر خدا وجود نداشته باشد ،ارزشها فقط رسوم اجتماعی هستند .اما
نکتهای که میکوشم بیان کنم این است که سازگار و خوشبخت زندگی کردن با چنین
جهانبینیای محال است ».او را در خصوص قتل عام یهودیان یا موضوعی که مورد
عالقۀ عموم است مانند نسلکشی ،تبعیض نژادی یا بدرفتاری با کودکان تحت فشار
قرار دهید .مطلب را به طور خصوصی به او بفهمانید و اگر صادق باشد و تهدیدش
نکنید ،فکر میکنم خواهد پذیرفت که به برخی امور مطلق پایبند است .بنابراین ،پیش
از آنکه پاسخ دهیم بسیار مهم است که دقیقاً تحلیل کنیم انتقاد شخص بیایمان در
واقع متوجه چه چیزی است.
آوردن به مسیح بسیار مؤثر باشد ،زیرا به موضوعات خنثی نمیپردازد بلکه به قلب
موقعیت وجودی خود شخص بیایمان نفوذ میکند .زمانی را به یاد میآورم که یک
سلسله سخنرانی در دانشگاه بیرمنگام انگلیس ایراد میکردم .شب اول حضار بسیار
خشن و پرخاشگر بودند .شب دوم در بارۀ پوچی زندگی بدون خدا صحبت کردم.
ال آرام بودند :شیرها تبدیل به بره شده بودند ،و اکنون
این بار عمدتاً همان حضار کام ً
پرسشهایشان دیگر تهاجمی نبود بلکه صادقانه و جستجوگرانه بود .این تغییر
قابلمالحظه معلول این واقعیت بود که پیام ،ظاهر روشنفکرانۀ آنان را شکافته و به
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من معتقدم که این شیوۀ دفاعیهپردازی میتواند در کمک کردن به مردم برای روی
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مغز وجودشان رسیده بود .شما را تشویق میکنم که از این موضوع در نشستهای
خوابگاهی مبلغان مسیحی و در نشستهای انجمن پسران /دختران دانشجو استفاده
کنید ،یعنی جایی که میتوانید انسانها را برانگیزید تا دربارۀ مخمصۀ بشری وخیمی
که همۀ ما خودمان را در آن مییابیم واقعاً فکر کنند.
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