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هرگونه انتشار این کتاب بیاشکال است.
این کتاب مطابق ابعاد صفحۀ گوشی و رایانۀ لوحی
تهیه شده است.
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هدی ِه ،ونعــوذ ِبـ ِـه ِمــن ش ــر ِور
إن ٱلحمــد ِللــه ،نحمــده ونســت ِعینه ونســتغ ِفره ِونســت ِ
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ات أعم ِالنــا ،مــن یهـ ِـدهِ اهلل فــلا م ِضــل لــه ومــن یض ِلــل فــلا هـ ِ
أنف ِســنا و ِمــن سـ ِـیئ ِ
َ
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لــه ،وأشــهد أن لا إلــه إلا اهلل وحــده لا شـ ِـریك لــه وأشــهد أن محمـدا عبــده ورســوله ،أمــا
َب ْعــدُ:
َ
م ِلــکا ذکــر تــو گویــم کــه تــو پاکــی و خدایــی
همهدرگاهتوجویم،همهاز فضلتوپویم
توحکیمی،توعظیمی،توکریمی،تورحیمی

َ
نــروم جــز بــه همــان ره کــه تــوام راه نمایــی
همهتوحیدتوگویم،کهبهتوحیدسزایی
ٔ
تــو نماینــده فضلــی ،تــو ســزاوار ثنایــی
(سنایی :دیوان اشعار ،قصیدۀ شماره .)۲۰۳

الحــاد نویــن و آنچــه کــه امــروزه بــا نــام خدانابــاوری شــناخته میشــود،
پدیــدهای تــازه نیســت؛ بلکــه از روزگاران کهــن بودهانــد کســانی کــه بــه هــر دلیلــی
منکــر وجــود خداونــد متعــال میشــدند؛ همانگونــه کــه اهلل؟زع؟ میفرمایــد:
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
<أم خ ِلقــوا ِمــن غيـ ِـر شــي ٍء أم هــم الخ ِالقــون> (طــور )۳۵ ،یعنــی «آیــا ایشــان
[همینطــوری از عــدم ســر بــر آوردهانــد و] بــدون هیچگونــه خالقــی آفریــده شــدهاند؟
یــا اینکــه [خودشــان خویشــتن را آفریدهانــد و] خودشــان آفریدگارنــد؟»
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بــرای همیــن نبایــد آن را پدیــدهای تــازه دانســت .در سراســر تاریــخ بودهانــد
ـاور آن ،بودنــد .آن
ـ
خداناب
ـای
ـ
معن
ه
ب
ـد،
ـ
ملح
ـه
ـ
ک
ـروه
ـ
گ
ـماری
ـ
ش
ت
انگش
ـداد
ـ
تع
ِ
چیــزی کــه در عصــر کنونی این پدیده را در این حد گســترش داده ،تبدیلشــدن
بــه مکاتــب فلســفی اســت کــه مایلــم در ایــن مقــال و مجــال ،پیرامــون آن مطالبی
عــرض کنــم.
محمدبنمکــرم جال لالدیــن ابوالفضــل ،معــروف بــه ابنمنظــور؟حر؟ ،در جلــد

ـ
ع
ال
ـان
ـ
س
ل
ـرب خــود دربارۀ الحــاد مینویســد« :معني اإللحاد فــي اللغة الميل
ـوم
ـ
س
ِ

عــن القصــد» یعنــی «الحــاد در لغــت بهمعنای انحراف از قصد و هدف اســت ».و
همچنیــن آورده اســت« :أصــل اإلحــاد الميــل والعــدول عــن الشــيء» یعنــی «اصل
الحــاد ،انحــراف و تجــاوز از [چهارچوب] چیزی اســت».
همانطــور کــه عــرض شــد ،در طــول تاریــخ گروههایــی بودنــد کــه ملحــد
بهمعنــای خدانابــاور بودنــد؛ امــا آن الحــادی کــه مــا امــروزه میشناســیم ،کارل
هاینریشمارکــس ،فیلســوف ملحــد و اقتصــاددان و جامعهشــناس معــروف ،و
فریدریــش ِانگلــس ،فیلســوف ملحــد و دوســت و همــکار مارکــس ،پایهریــزیاش
کردنــد و شــاگردان مکتبــش ،ازجملــه لنیــن و مائــو و اســتالین ،بــه اوج خــود
رســاندند.
 آشنایی با ماتریالیسم دیالکتیک و جهانبینی الحاد ��������������
اصـول الحـادیای کـه مارکـسِ ،انگلـس و پیروانـش پایهریـزی کردنـد و
گسترشـش دادند ،منجر به یا یکی از عوامل گسـترش مکاتب فلسـفی الحادی،
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ازجمله ایتئیسم(آتئیسم/آتهئیسم/خداناباوری)،آ گنوستیسیسم(ندانمگرایی)،
اسکپتیسیسم(شکگرایی)،نچرالیسم(ناتورالیسم/طبیعتگرایی)،هیومنیسم
(اومانیسـم  /بشـرگرایی) ،راسیونالیسـم (خردگرایـی) ،پوزیتویسـم (اثبـات گرایی)،
اگزیستانسیالیسـم الحادی (هسـتیگرایی و باور به اصالت وجود) و دیگر مکاتب
ً
مطرح الحادی ،شـد؛ اما آنچه که اکثرا در جامعۀ ما مطرح اسـت ،الحاد بهمعنای
ایتئیسم است.
همانگونــه کــه میدانیــد ،اســاس ایدئولــوژی الحــاد و در واقــع جهانبینــی
الحــادی بــر مبنــای ماتریالیســم دیالکتیــک اســت کــه مارکــس بــا التقــاط
فلســفۀ پوزیتیویســم و فلســفۀ اگزیستانسیالیســم الحــادی و مقــداری از دیــدگاه
ایدئالیســتی (آرمانگرایانــه) هــگل (البتــه مارکــس فلســفۀ خــودش را رئالیســتی
[واقعگرایانــه] میدانــد و فقــط در پــارهای از مباحــث از دیدگاههــای هــگل
اســتفاده بــرده اســت) فلســفۀ خــودش را پایهریــزی کــرد و بــر پایــۀ چهــار اصــل
ی اســت
ی و تعــدادی زیرشــاخۀ ماتریالیســتی (مادهگرایانــه) و دیالکتیک ـ 
بنیــاد 

کــه در مســئلۀ اصــول بنیادیــن ماتریالیســم دیالکتیــک از کتــاب اصــول فلســفه
و روش رئالیســم ،نوشــتۀ عالمــه سیدمحمدحســین طباطبایــی و شــرح آیـتاهلل
مرتضــی مطهــری ،و در بخــش زیرشــاخههای ماتریالیســم و قوانیــن دیالکتیــک
از کتــاب ماتریالیســم دیالکتیــک و ماتریالیســم تاریخــی ،نوشــتۀ امیــر نیکآییــن،
اســتفاده بــردم.

داحلا یژولوئدیا ساسا ؛کیتکلاید مسیلایرتام ۀناگراهچ لوصا
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 اصول چهارگانۀ ماتریالیسم دیالکتیک؛ اساس ایدئولوژی الحاد����
 .١اصــل تبعیــت جــزء از کل (اصــل تأثیــر متقابل  /اصل پیوســتگی عمومی
اشــیا) :همــۀ اجــزای طبیعــت بــا همدیگــر در ارتباطانــد و هیچچیــزی را نمیتوان

بدون کل مجموعهاش در نظر گرفت .اســتالین در جزوۀ ماتریالیســم دیالکتیک
و ماتریالیســم تاریخــی میگویــد« :متــد دیالکتیــک معتقــد اســت کــه هیچگونــه
ً
پدیــدهای در طبیعــت منفــردا و بــدون در نظــر گرفتــن روابــط آن بــا ســایر پدیدههــای
محیطــش نمیتوانــد مفهــوم واقــع شــود
زیــرا پدیدههــا در هــر رشــته از طبیعــت کــه
تصور کنیم وقتی خارج از شرایط محیط
در نظــر گرفتــه شــوند بــه امــری بیمعنــی
تبدیــل خواهنــد شــد».
 .٢اصل تغییر (اصل حرکت  /اصل
تکامــل) :فریدریــش ِانگلــس ،کــه کتــاب
اصــول کمونیســم از اوســت و همچنیــن
کتــاب مانیفســت حــزب کمونیســت را
همراه با کارل مارکس نوشــت ،میگوید:
«دنیا را نباید بصورت مخلوطی از اشیاء

سمت راست :کارل مارکس ،سمت چپ :فریدریش انگلس

ثابــت و تمــام شــده و ســاکن تصــور نمــود ،بلکــه دنیــا عبــارت اســت از مخلوطــی
از ســیرهای تحولــی کــه در آن موجوداتــی کــه ظاهــرا ثابــت میباشــد و همچنیــن
انعــکاس ایــن موجــودات در ضمیــر انســان کــه همــان افــکار باشــد ،دائمــا در حــال
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ســیر تحولــی و انهــدام میباشــند».
 .٣اصــل جهــش :تغییــر و حرکــت همــواره بــه حالــت یکنواخــت نیســت؛
بلکــه لحظاتــی فــرا میرســد کــه این تغییــرات تدریجــی ،حالت شــدید و انقالبی
بــه خــود میگیــرد و منجــر بــه تغییــر در کیفیــت میشــود ،اســتالین میگویــد:
َْ
«دیالکتیــک بــر خــاف متافیزیــک ســیر تکاملــی را یــک جریــان ســادهی نشــو و
ّ
نمــا کــه در آن تغییــرات کمــی منجــر بــه تغییــرات کیفــی نشــود ،نمیدانــد ،بلکــه
ّ
تکامــل را از تغییــرات کــم اهمیــت و پنهانـ ِـی کمــی میدانــد کــه بــه تغییــرات کیفــی
آشــکار و اساســی منتهــی میگــردد».

البتــه بایــد گفــت ســخن
اســتالین در اینجــا دربــارۀ
متافیزیــک ،اشــتباهی معرفتی
و شــناختی پیرامــون مســئلۀ
متافیزیــک اســت.
ژوزف استالین ،از رهبران کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی

 .۴اصــل تضــاد :حرکــت

تکاملــی اشــیا در نتیجــۀ تناقضــات و تضادهایــی کــه در داخــل اشــیا وجــود
دارد ،صــورت میگیــرد .ژرژ پولیســتر ،فیلســوف ملحــد فرانســوی و نظریهپــرداز
مارکسیســت ،در کتــاب اصــول مقدماتــی فلســفه میگویــد« :نــه تنهــا امــور بــه
یکدیگر تبدیل میشــوند بلکه هیچ امری به تنهائی و همآنکه هســت ،نمیماند
و عبــارت از چیــزی خواهــد بــود کــه شــامل ضــد خــودش نیــز هســت و هــر چیــزی
ـتن ضـ ِـد خــود میباشــد .امــور عالــم در عیــن حــال هــم خــود و هــم ضــد خــود
ـ
آبس
ِ

یتسیلایرتام یاههخاشریز 11

میباشــند .تغییــر و تحــول امــور از آن جهــت اســت کــه دارای تضــاد میباشــند و
تحــول از آن جهــت دســت میدهــد کــه هیــچ چیــز بــا خــودش ســازگار نیســت».
ً
ً
البتــه بنــده شــخصا و تقریبــا همــۀ مســلمانان و بلکــه تمــام دینــداران ایــن
ً
ٔ
اصــول را در زمینــه مــاده قبــول داریــم و تقریبــا در ایــن مســائل بیــن مــا و آنهــا
اختالفــی نیســت؛ امــا مشــکل از آنجایــی شــروع میشــود کــه ایــن اصــول بــه تمــام
زندگــی بشــر ،از جملــه اخالقیــات و دیگــر بخشهــای زندگــی ،تســری پیــدا کنــد.
 زیرشاخههای ماتریالیستی ��������������������������������������������������������
 .١مــاده :ماتریالیســم بــا تکیــه بــر علــوم و تجربــۀ اجتماعــی بــه تقــدم مــاده
بــر شــعور بــاور دارد .لنیــن میگویــد« :مــاده مقول ـهای اســت فلســفی بــرای تعییــن
واقعیــت عینــی خارجــی کــه محسوســات انســان بــه وی از وجــودش خبــر میدهــد
و حــواس مــا آن را کپــی میکنــد ،عکاســی میکنــد ،منعکــس میســازد ،و خــود آن
مســتقل از مــا وجــود دارد  ...مــاده آن چیــزی اســت کــه روی ارگانهــای حــواس مــا
عمــل میکنــد و احســاس را بــه وجــود م ـیآورد».
 .۲حرکــت :موجــودات زنــده در حــال تغییــر دائمــی و جامعــۀ بشــری نیــز در
حــال تکامــل مــداوم اســت .فریدریــش انگلــس میگویــد« :حرکــت شــامل همــه
روندهــا و جریانهــا و همــه دگرگونیهایــی میشــود کــه در جهــان روی میدهــد،
از تغییــر مــکان ســاده گرفتــه تــا تفکــر».
 .۳زمــان و مــکان :در ماتریالیســم دیالکتیــک زمان و مکان مقوالتی فلســفی
هســتند کــه شــکلهای عینــی و عــام مــادۀ متحــرک را بیــان میکننــد .لنیــن

 12انواع الحاد
میگویــد« :در سراســر گیتــی جــز مــادهی در حــال حرکــت وجــود نــدارد و ایــن مادهی
متحــرک جــز در زمــان و مــکان نمیتوانــد حرکــت کنــد».
 .۴وحــدت مــادی جهــان :بــرای ماتریالیســم دیالکتیــک وحــدت جهــان در
مادیبــودن آن اســت .وحــدت مــادی جهــان ،کلیــۀ جنبههــای وجــود ،همــۀ
پدیدههــا و روندهــای تکامــل طبیعــت و جامعــه را در بــر میگیــرد.
بــه همیــن دلیــل ،فلســفۀ ماتریالیســتی هــر چیــزی را در جهــان بــر مبنــای مــاده
میدانــد و در ماتریالیســم ،اخالقیــات و خوبوبــد مطــرح نیســت و عــدهای هــم
که ســعی کردهاند برای ماتریالیســم دیالکتیک ،قائلشــدن به شــعور و اخالقیات
و عواطــف و خوبوبــد را ثابــت کننــد ،در ایــن زمینــه نــاکام ماندهانــد.
 قوانین دیالکتیک ����������������������������������������������
 .١قانــون وحــدت و مبــارزۀ اضــداد :نبــرد اضــداد دائمــی و مطلــق اســت؛
وحــدت آنهــا نســبی ،گــذرا و موقتــی اســت .لنیــن میگویــد« :مبــارزه بیــن اضداد
مطلــق اســت ،همچنــان کــه حرکــت و تکامــل مطلقانــد».
ّ
 .۲گــذار از تغییــرات کمــی بــه تحــوالت کیفــی :ایــن گــذار مســتلزم وجــود
نوعــی جهــش ،چــه تدریجــی و چــه انقالبــی ،اســت .لنیــن میگویــد« :زندگــی
واقعــی ،تاریــخ واقعــی در خــود همــان گرایشهــای مختلــف را کــه در زندگی و رشــد
طبیعــت وجــود دارد در بــر میگیــرد ،یعنــی تغییــر تدریجــی و آرام و جهــش ســریع؛
گسســت در تــداوم».
 .۳قانــون نفـ ِـی نفــی :ایــن قانــون نتیجــۀ مبــارزه اضــدادی اســت کــه معرفــی

کیتکلاید نیناوق  13

کردیــم .کارل مارکــس میگویــد« :در هیــچ زمینــهای تکامــل جریــان نمییابــد،
َ
ـت خــود را نفــی کنــد».
ـ
پیش
ـکال
ـ
ش
ا
ـه
ـ
آنک
ـر
ـ
مگ
ـین موجودیـ ِ
ِ
فریدریــش ِانگلــس نیــز میگویــد« :بــرای دیالکتیــک ،هیــچ چیــز مطلــق و
قطعــی نیســت ،و در برابــر رونــد ال ینقطــع «شــدن و نابــود شــدن» هیــچ چیــز تــاب
ِ
مقاومــت نــدارد».
ـک مربــوط بــه فلســفۀ
ایــن چهــار زیرشــاخۀ ماتریالیســم و ســه قانــون دیالکتیـ ِ
ماتریالیســم دیالکتیــک بهخوبــی دگماتیس ـتبودن (جزماندیشــی) ملحــدان را
نشــان میدهــد؛ چــه آنکــه ایــن اصــول جایگاهــی بــرای اخالقیــات قائــل نیســتند
و برایشــان قتلعــام و ســقط جنیــن و خوشاخالقــی و کمــک بــه فقــرا هماننــد
هماند و هم آنکه در این اصول و قوانین ،احساســات و عواطف انســانی نادیده
گرفتــه شــده اســت؛ زیراکــه انســانها را تعــدادی ربــات بـیروح ،مطیــع و بـیاراده
میدانــد .جهانبینــی الحــادی هنگامــی کــه بهصــورت ایدئولــوژی و در قالــب
مکتب فلســفی قرار میگیرد ،باعث جزماندیشــی و دگماتیســم میشــود و منجر
بــه پــرورش انســانی رباتگونــه میگــردد کــه نمیتوانــد بیــن اخالقیــات خوبوبــد
تفــاوت قائــل شــود.
همچنیندر قالبمکتبسیاسی
منجر به ایجاد دو مکتب الحادی در
جهان ،یعنی سکوالریسم (دنیاگرایی)
و کمونیسم (مرام اشتراکی) ،میشود.
نمونۀ تفکر اول را در کشورهایی همانند

والدیمیر لنین ،از رهبران کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی

 14انواع الحاد
فرانسه ،که به استعمار کشورهای آفریقایی پرداخت و منابع آنان را برای افزایش
ثروت ملی خود دزدید و مردمانشان را قتلعام کرد ،و آمریکا ،که مسبب اصلی
بیشتر کشورهای
و
عراق
افغانستان،
ویتنام،
ژاپن،
در
انسان
ها
ن
میلیو
عام
ل
قت
ِ

خاورمیانه است و ،...دیدیم و میبینیم .نمونۀ تفکر دوم را نیز در کشورهای
اتحاد جماهیر شوروی ،چین و کرۀ شمالی شاهد بودیم و هستیم ،که در طول
تاریخ بشریت باعث قتلعام بیش از صدها میلیون انسان هموطن خودشان و
همچنین کشتن مردمان دیگر کشورها بودند.
 انواع الحاد ����������������������������������������������������
بــر ایــن اســاس الحــاد را میتــوان بهصورتکلــی ،جــدای از بخــش سیاســی
آن که مشــتمل بر کمونیســم و سکوالریســم اســت ،به دو شــیوه دســتهبندی کرد:
در دسته بندی اول ،الحاد را به دو نوع تقسیم میکنیم:
 .١الحاد سلبی؛
 .٢الحاد ایجابی.
در دستهبندی دوم ،الحاد به شش نوع تقسیم میشود:
 .١الحاد علمی؛
 .٢الحاد آنتروپولوژی؛
 .٣الحاد اجتماعی؛
 .۴الحاد روانی؛
 .۵الحاد فلسفی؛
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 .۶الحاد ادبی.
 دستهبندی اول الحاد ������������������������������������������
 .١الحــاد ســلبی بهمعنــی عــدم ایمــان بــه وجــود خالــق بنــا بــر ش ـکهای
درونــی و احساســی و بــر مبنــای عواطــف اســت و بــرای عــدم ایمانــش بــه خالــق
یکتــا اســتدالل نم ـیآورد .بنابرایــن ،کســی کــه بهســبب اوضــاع بــد اقتصــادی،
ازدسـتدادن نزدیکان ،نرســیدن به معشــوق ،اجابتنشــدن دعا و موارد مشــابه
ملحــد میشــود ،دچــار ایــن نــوع الحــاد شــده اســت .از ســران مشــهور ایــن نــوع
الحــاد در ایــران میتــوان بــه صــادق هدایــت ،نویســنده و مترجــم ملحــد ،اشــاره
کــرد.
البتــه راه درمــان ایــن نــوع الحــاد بســیار آســان اســت :گفتوگــوی آرام،
متناســب بــا اوضــاع ایــن افــراد و رفــع سوءاحســاس و توضیــح مســائل و رد شــبهۀ
پیشآمــده بــا دالیــل درســت و جامــع و مانــع و کامــل و شــامل و متناســب بــا
احــوال آن فــرد.

از جملــه کتــب نوشتهشــده در ایــن زمینــه میتــوان بــه کتــاب  ۲۰جــواب

ٔ
بــه ســؤاالت غیرمســلمانان در بــارۀ اســام ،نوشــته دکتــر عبدالکریــم ذاکرنایــک،
ترجمــۀ احمــد مســیح ،اشــاره کــرد.
 .٢الحــاد ایجابــی بهمعنــی نفــی وجــود خالــق بنــا بــر آوردن اســتدالل بــر عدم
وجــود خداســت .ایــن نــوع الحــاد بهواســطۀ علــوم تجربــی کــه حــوزۀ پژوهشــی آن
«مــاده» اســت ،بــه نفــی غیــر آن میپــردازد.

 16انواع الحاد
از ســران مشــهور ایــن نــوع الحــاد میتــوان بــه اســتیون ویلیــام هاوکینــگ،
کلینتــون ریچــارد داوکینــز و الورنــس ماکســول کــراوس اشــاره کــرد.
در پاســخ بــه ایــن نــوع الحــاد نیــز کتابهایــی بــه رشــتۀ تحریــر درآمدهانــد؛
ازجملــه:

 .١قــرآن و علــوم نوبنیــان ،تضــاد یــا تطابــق؟! ،دکتــر عبدالکریــم ذاکرنایــک ،ترجمهٔ
انــس محمودی؛
 .٢الحاد نوین ،باتالق رنگین ،مراد یوسفی؛
 .٣قرآن و علم ،تضاد یا تطابق؟! ،مراد یوسفی؛
َ
ٔ
ْ
 .۴سفر عقل ،عمرو شریف ،ترجمه خداداد مطاعیپور؛
ٔ
 .۵شبهاتی پیرامون اسالم ،محمد قطب ،ترجمه عبدالباسط عیسیزاده؛
ٔ
 .۶اسالم پاسخ میدهد ،محمد غزالی ،ترجمه محمود ابراهیمی؛
 .٧از بیخدایی جاهالنه تا دینداری عاقالنه ،فرشاد طاهربانه؛
 .٨میلیشیاي الحاد ،عبداهلل العجیري؛
 .٩وهم اإللحاد ،احمد الحسن؛
 .١٠الحوار مع صدیقي الملحد ،مصطفی المحمود؛
11. The Divine Reality: God, Islam and The Mirage of Atheism,
Hamzah Andreas Tzortzis.
ً
و کتابهــای بیشــمار دیگــری کــه در ایــن زمینــه نوشــته شــدهاند و اکثــرا
هــم بــه فارســی ترجمــه شــدهاند و بــه آســانی دردســترساند و در بــازار هــم وجــود
دارنــد.
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دکتر عبدالکریم ذا کرنایک

نویسنده ،خطیب و دعوتگر اسالمی

فرشاد طاهربانه
نویسنده

استاد مراد یوسفی
نویسنده و استاد دانشگاه

َ
ْ
دکتر عمرو شریف

استاد دانشگاه و رئیس سابق بخش جراحت
شمس»
دانشکدۀ پزشکی دانشگاه «عین
ِ

مصر

حمزه آندریاس تزورتزس
نویسنده و پژوهشگر

و استاد افتخاری دانشگاه

کتاب حوار مع الصدیقي الملحد

اثر دکتر مصطفی محمود ،متفکر ،نویسنده ،فیلسوف و پزشک مصری

 18انواع الحاد
 دستهبندی دوم الحاد������������������������������������������
ً
ً
 .١الحــاد علمــی تقریبــا متــرادف بــا همــان الحــاد ایجابــی اســت و عمومــا
اینگونــه نشــان میدهــد کــه بــه نظریــات علمــی اســتناد میکنــد .جــواب این نوع
از الحاد در کتابهایی که اشاره کردیم ،داده شده است .البته سخن معروف
ورنر کارل هایزنبرگ ،فیزیکدان معروف
آلمانــی و برنــدۀ جایــزۀ نوبــل فیزیــک و از
بنیانگــذاران فیزیــک کوانتومــی و یکــی
از پنـج تأثیرگــذار فیزیــک نویــن ،را نبایــد
فرامــوش کــرد کــه میگویــد« :نوشــیدن
اولیــن جرعــه از لیــوان علــوم طبیعــی تــو را
بــه یــک بیدیــن تبدیــل میکنــد امــا در
انتهــای لیــوان ،خــدا منتظــر توســت».
 .٢الحــاد آنتروپولــوژی یــا الحــاد بــر

ورنر کارل هایزنبرگ ،از بنیانگذاران فیزیک کوانتوم

مبنــای مردمشناســی بــه ایــن موضــوع بــاور دارد کــه دینهــا مخصــوص بــه یــک
ـنفکران
ـ
روش
ـت.
ـ
اس
ـان
ـ
زم
ـان
ـ
هم
ـان
ـ
مردم
از
ـر
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تاریکاندیــش ،بهنــام تجــدد و نوگرایــی ،ایــن نــوع الحــاد را بــه مــردم مســلمان
تزریــق میکننــد .پیــدا و آشــکار اســت کــه ایــن نــوع الحــاد و ایــن نــوع تفکــر
کوچکتریــن ارتباطــی بــا اســام نــدارد.
از جملــه ســخنان طرفــداران ایــن نــوع الحــاد ایــن اســت که قرآن نوشــتۀ خود
پیامبــر اســت و پیامبــر معلومــات خــود را از کتــب دانشــمندان یونــان باســتان
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کپــی کــرده اســت.
محــال اســت فــردی کــه بیســواد اســت و تــا ســن ۴۰ســالگی ،یعنــی ســن
رســیدن بــه پیامبــری ،کتابــی را نخوانده باشــد ،بدون هیچ پیشزمینه و دانشــی
بتوانــد نظــرات درســت دانشــمندان را از نظریــات اشتباهشــان تشــخیص دهــد
و آنــان را بازگــو کنــد و ســخنان باطــل آنــان را تشــخیص دهــد و بازگــو نکنــد؛ چــه
ی میکــرد ،باید بخش علمی قرآن مشــتمل بر درســت
آنکــه اگــر پیامبــر آنــان را کپـ 
و اشــتباه میبــود؛ حــال آنکــه ۹۰درصــد مطالــب بخــش علمــی قــرآن مطابــق بــا
علــم روز اســت و ۱۰درصــد باقیمانــده نیــز ،یــا هنــوز بــه قطعیــت نرســیدهاند ،یــا
در دســت بررسـیاند ،یــا آنکــه دانــش بشــری بــه آنهــا نرســیده اســت.
پاســخ ایــن نــوع الحــاد را میتــوان در کتابهــای اســام پاســخ میدهــد،
الحــاد نو یــن ،باتــاق رنگیــن و ...یافــت.
 .٣الحــاد اجتماعــی بــر ایــن ســخن پابرجاســت کــه انحطــاط جوامــع و
عقبماندگیشــان بهعلــت تمســک بــه دیــن اســت .ملحدیــن بــرای ایــن حــرف
خودشان به اروپای قرون وسطا و عصر کنونی کشورهای مسلماننشین استناد
میکننــد و علــت ایــن انحطــاط و عقبماندگــی را حاکمیــت دیــن میداننــد؛
درحالیکــه ایــن غافــان نمیداننــد یــا نمیخواهنــد بداننــد کــه در همــان زمانــی
کــه اروپــا در قــرون وســطا در تاریکــی بــه ســر میبــرد ،مــا قــرون طالیــی اســام را
رقــم زدیــم و دانشــمندانی ماننــد عبیداهللبنخرداذبــه ،خوارزمــی ،ابنهیثــم،
ابنحیــان ،عباسبنفرنــاس ،ابوبکــر رازی ،مریــم اســطرالبی ،ابنحــزم ،ابنرشــد،
ابنعــوام ،بتانــی ،شــریف ادریســی ،ابنخلــدون ،ابننفیــس ،ابنســینا ،ابــن.
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بیطــار ،ابنباجــه ،ابنطفیــل ،هزلولــی ،فخرالدیــن رازی و ...را پروراندیــم .اولیــن
دانشــگاه آ کادمیک جهان ،دانشــگاه قرویین که فاطمه فهری آن را در قرن ســوم
ـاس مراکــش تأســیس كــرد ،از ارمغانهــای
ـ
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تمــدن طالیــی اســامی اســت.

ناگفتــه نمانــد عقبماندگــی مســلمانان و کشــورهای مسلماننشــین در
عصــر کنونــی نتیجۀ حاکمیت الحاد سیاســی ،یعنی سکوالریســم و کمونیســم،
بــر جهــان اســت و جنگهایــی کــه در کشــورهای مسلماننشــین رخ میدهــد
نتیجۀ دخالت آن کشــورها در کشــورهای مسلماننشــین و همراســتابودن برخی
حاکمان با منافع کشــورهای ســکوالر و غارت منابع مســلمانان توســط همانها
بــوده اســت .بنــا بــر ایــن اســتنادات ،ایــن نــوع الحــاد بیپایهواســاس اســت و بــر
مبنــای واقعیــات جهــان نیســت.
 .۴الحــاد روانــی بــر ایــن مبناســت که میگویند دینداران خشـناند و دســت
دانشگاه قرویین در فاس مرا کش
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بــه کشــتار میزننــد و میگوینــد در الحــاد چنیــن چیــزی وجــود نــدارد .اهــل ایــن
ً
نــوع الحــاد عمومــا بهســبب اینکــه افــرادی بهنام دین ،دســت به کشــتن میزنند،
از دیــن دســت میکشــند.

البته این ســخنان نیز بیپایهواســاساند؛ زیرا وقتی به کتاب دایرةالمعارف
جنگهــا ،نوشــتۀ چارلــز فیلیــپ و آلــن اکســلراد ،رجــوع میکنیــم ،میبینیــم کــه
از میــان  ۱۷۶٨جنگــی کــه در طــول تاریــخ رخ داده اســت و ایــن دایرةالمعــارف
بــه آن اشــاره میکنــد ،تنهــا  ۱۲۳جنــگ صبغــۀ دینــی داشــتند و ۱۶۴۵تــای
ً
دیگــر اصــا مبنایــی دینــی نداشــتهاند؛ بلکــه جنگهــا ،یــا بــه دالیــل سیاســی و
اقتصــادی بــوده اســت ،یــا بــرای غــارت ثــروت و منابــع دیگــر کشــورها و تصــرف
خــاک کشــورهای دیگــر؛ البتــه ناگفته نماند کســانی مانند اســتالین ،لنین و مائو
کــه قتلعــام بیــش از صدمیلیــون انســان از تحفههــای آنــان اســت ،هیچکــدام
دینــدار نبودنــد .بنابرایــن ،اینکــه منشــأ خشــونت را دینــداران بدانیــم ،ســخنی
بیپایهواســاس اســت.
 .۵الحــاد فلســفی بــه نظریــات فلســفی فالســفه اســتناد میکنــد و به مســائل
مربــوط بــه علــت و معلــول ،خیــر و شــر و مطالــب پیرامــون آن میپــردازد .در ایــن
زمینــه میتــوان بــه فیلســوفان ملحــدی ماننــد ژان پــل ســارتر ،ســیمون دوبــوار،
آرتــور شــوپنهاور ،برترانــد راســل ،دیویــد هیــوم ،فریدریــش نیچــه و ...اشــاره کــرد.
ایــن نــوع الحــاد بــه تخطئــه و محاکمــۀ احــکام عقــل قطعــی و بدیهیــات
ً
میپــردازد و نهایتــا بــه نهیلیســم (پوچگرایی) میرســد و پوچگرایی و پوچپنداری
جهــان از نتایــج ایــن نــوع الحــاد اســت .دربــارۀ رد ســخنان ایــن افــراد هــم در
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کتابهایــی کــه اشــاره کردیــم ،بــه تفصیــل ســخن گفتــه شــده اســت.
 .۶الحــاد ادبــی از ادبیــات ،شــعر ،داســتان ،رمــان و ماننــد اینــان بــرای
ً
تبلیــغ و انتشــار افــکار خــودش اســتفاده میکنــد و اکثــرا پیرامــون شــهوتگرایی،
لذتطلبــی و لذتگرایــی و تخلیــه و ارضــای شــهوات و القــای شــبهات
مربــوط بــه الحــاد ســلبی ســخن میرانــد کــه باعــث ایجــاد شــک و شــبهه در

میــان اهلایمــان میشــوند .در ایــن زمینــه کتابــی جــز و هماننــد کتــاب الحــوار

ً
ٔ
مــع صدیقــي الملحــد ،نوشــته دکتــر مصطفــی محمــود ،ندیــدم؛ حقیقتــا بــه اکثــر
شــبهات الحــادی در قالــب داســتان جــواب دادهانــد.
امیــدوارم همــۀ جامعــه بشــریت ،بهویــژه مســلمانان ،از شــر ویــروس فکــری
الحــاد ،کــه خطرنا کتــر از ویروسهــای جانــی اســت ،در امــان باشــند.
لــب و دنــدان ســنایی همه توحید تو گوید

شــاید از آتــش دوزخ بــودش روی رهایــی

(سنایی :دیوان اشعار ،قصیدۀ شماره .)۲۰۳
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