ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﻓرﯾدرﯾش ﻧﯾﭼﮫ در ﻧﻘد دﯾن

ﺷﮭﺎب ﺷﺑﺎھﻧﮓ

• ﻧﯾﭼﮫ از زﺑﺎن زرﺗﺷت ﺧود ﻣﯽﮔوﯾد» :اﮔر ﺧداﯾﺎن وﺟود داﺷﺗﻧد ،ﻣن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم ﺗﺣﻣل ﮐﻧم ﮐﮫ ﺧدا ﻧﺑﺎﺷم؟«.
ﺗﻔﮑر ﻧﯾﭼﮫ ھﻣزﻣﺎن آﻣوزهھﺎی دﯾﻧﯽ ﺗﺋوﻟوژی ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽﮔﯾرد .اوج اﯾن ﻣﻌﺎرﺿﮫ در ﺗﻣﺛﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
»آدم دﯾواﻧﮫ« ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﭼﮫ در آن ﻣرگ ﺧدا را اﻋﻼم ﮐرده اﺳت ...
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ﻓرﯾدرﯾش ﻧﯾﭼﮫ ،ﻣﺗﻔﮑر آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺳدهی ﻧوزدھم ) ١٩٠٠ـ ،(١٨۴۴
ﻧﻘطﮫی ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻧت ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﻐربزﻣﯾن از اﻓﻼطون ﺗﺎ ھﮕل و
ﮔﺳﺳﺗﯽ ﺑﻧﯾﺎدﯾن در اﯾن روال ﻓﮑری اﺳت .او ﻣﺗﻔﮑری اﺳت
»ﻧﺎﺑﮭﻧﮕﺎم« ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ »دﯾﻧﺎﻣﯾت« ﺗﺷﺑﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﮫ ﯾﺎری
»ﻓﻠﺳﻔﯾدن ﺑﺎ ﭼﮑش« ﺑﮫ ﺟﻧﮓ »ﺑتھﺎی زﻣﺎﻧﮫ« و »ﺑتھﺎی
ﺟﺎوداﻧﮫ« ﻣﯽرود .در ﮐﺎﻧون اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﻧﯾﭼﮫ ،ﻣﻔﮭوم او از
زﻧدﮔﯽ ﻗرار دارد و ﻓﻠﺳﻔﮫی او وﺣدت ﭘﯾﭼﯾدهی اﻧدﯾﺷﮫ و زﻧدﮔﯽ
اﺳت .در اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ،اﺷﮑﺎل زﻧدﮔﯽ ،ﺷﯾوهھﺎی ﺗﻔﮑر را
ﺑرﻣﯽاﻧﮕﯾزﻧد و اﺷﮑﺎل ﺗﻔﮑر ،ﺷﯾوهھﺎی زﻧدﮔﯽ را ﻣﯽآﻓرﯾﻧﻧد.
زﻧدﮔﯽ ،اﻧدﯾﺷﮫ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻧد و اﻧدﯾﺷﮫ ،ﺑﮫ ﺷﯾوهی ﺧود ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ آری ﻣﯽﮔوﯾد.
ﻧﯾﭼﮫ در ﻓﻠﺳﻔﮫی ﺧود آرﻣﺎن »ﺷﻧﺎﺧت« و »ﺣﻘﯾﻘت« را ﮐﻧﺎر ﻣﯽﻧﮭد و »ﺗﻔﺳﯾر« و »ارزﺷﮕذاری« را ﺟﺎﻧﺷﯾن آن
ﻣﯽﺳﺎزد .او از اﯾن طرﯾﻖ ﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﮭنﺗرﯾن ﮔوﻧﮫی ﻓﻠﺳﻔﯾدن را ﺑﻧﻣﺎﯾﺎﻧد :ﺗﻔﮑر ﭘﯾشﺳﻘراطﯽ و ﻣﺗﻔﮑراﻧﯽ ﮐﮫ
ھﻣزﻣﺎن ﭘزﺷﮏ و ھﻧرﻣﻧد ،ﯾﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮕوﯾﯾم ﻣﻔﺳر و ارزﺷﮕذار ﺑودﻧد ،و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻗﺎﻧوﻧﮕذار .ﻣﻔﺳر ،ﭘزﺷﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﭘدﯾدهھﺎ را ﭼوﻧﺎن ﻋﺎرﺿﮫھﺎﯾﯽ در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرد و ارزﺷﮕذار ،ھﻧرﻣﻧدی اﺳت ﮐﮫ »ﭼﺷماﻧداز« ﻣﯽآﻓرﯾﻧد .ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﯾﭼﮫ،
ﺗﻔﮑر ﻓﻠﺳﻔﯽ ﭘﯾشﺳﻘراطﯽ ﻓراﻣوش ﺷده و ﻣﺎ از آن اﯾدهای در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارﯾم .ﻣﺎ ﻓﻘط ﻧﻣوﻧﮫھﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾم ﮐﮫ در آن
اﻧدﯾﺷﮫ ،زﻧدﮔﯽ را ﻟﮕﺎم ﻣﯽزﻧد و آن را ﻣﺛﻠﮫ و ﻣﻌﻘول ﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﺎ ﻧﻣوﻧﮫھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾم ﮐﮫ در آن زﻧدﮔﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧد و
اﻧدﯾﺷﮫ را آﺷﻔﺗﮫ و ﺳردرﮔم ﻣﯽﺳﺎزد و ھﻣراه آن زوال ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﻣﺎ ﻓﻘط ﮔزﯾﻧﺷﯽ ﻣﯾﺎن ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﻣﺗوﺳط و اﺷﮑﺎل ﻓﮑری
ﺟﻧونآﺳﺎ دارﯾم؛ زﻧدﮔﯽای ﺑﯾش از اﻧدازه ﻣﻌﻘول ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺗﻔﮑر ،و اﻧدﯾﺷﮫھﺎﯾﯽ ﺑﯾش از اﻧدازه ﺟﻧونآﺳﺎ ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑرای ﻧﯾﭼﮫ ﭘدﯾدهی ﺑﻧﯾﺎدﯾن ھﻣﮫی زﻧدﮔﯽ» ،ارادهی ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﻗدرت« اﺳت .ارادهی ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﭼﮫ از آن
ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد ،ارادهی اﻓزاﯾش ﻗدرت زﻧدﮔﯽ اﺳت .ﺑرای او ﺻﯾﺎﻧت ﻧﻔس ﻓﻘط در ﻣﻧطﻖ اﻓزاﯾش ﻗدرت ﻣﻣﮑن اﺳت و
آﻧﭼﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧﯾروی ﺻﯾﺎﻧت ﻧﻔس ﺑدون اﻓزاﯾش و ﮔﺳﺗرش ﻗدرت ﺑﺳﻧده ﮐﻧد ،زوال ﻣﯽﯾﺎﺑد .ارادهی ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﻗدرت،
ﯾﻌﻧﯽ ارادهی اﻓزاﯾش ،ژرﻓش و ﮔﺳﺗرش داﺋﻣﯽ ﻗدرت ﺑرای ﭼﯾرﮔﯽ ﺑر ﻧﯾروی ﻣﻘﺎﺑل ﺧود .زﻧدﮔﯽ از طرﯾﻖ ﺗﻔﺎوت ﮐﯾﻔﯽ
ﻣﯾﺎن دو ﻧﯾروی ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﮐﻧﺷﮕر و واﮐﻧﺷﮕر ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮔردد و ارادهی ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﻗدرت ،ھر دو ﻧﯾرو را ﻣدﯾرﯾت ﻣﯽﮐﻧد.
ارادهی ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﻗدرت در ﻧﯾروھﺎی ﮐﻧﺷﮕر ،ﺧوداﻧﮕﯾزﻧده ،ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ،ﻓراﮔﯾرﻧده و ﻧوﺳﺎزﻧده ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ آری ﻣﯽﮔوﯾد و
ﺑﺎ آزادﮐردن ﻧﯾروھﺎی ﺧود ﭘﯾروز ﻣﯽﺷود؛ و ارادهی ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﻗدرت در ﻧﯾروھﺎی واﮐﻧﺷﮕر ،زﻧدﮔﯽ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻧد و
ﺑﺎ ﺟداﮐرن ﻧﯾروھﺎی ﮐﻧﺷﮕر و ﻓﻌﺎل از زﻧدﮔﯽ ،ﺑر آن ﭘﯾروز ﻣﯽﺷود.

در ﻓﻠﺳﻔﮫی ﻧﯾﭼﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ واﺣد ﯾﺎ طرﺣﯽ ﻣﻧظم دﯾده ﻧﻣﯽﺷود .او ﺑﮫ آﺗﺷﻔﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﺧود را ﻣﺎﻧﻧد
ﮔدازهھﺎﯾﯽ ﺳوزان ﺑﮫ ھرﺳو ﭘراﮐﻧده اﺳت .ﻧﯾﭼﮫ از ﺳﯾﺳﺗمﺳﺎزی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑﯾزار ﺑود و ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽداد ژرفﺗرﯾن اﻧدﯾﺷﮫھﺎی
ﺧود را ﮔﺎه در ﻗﺎﻟب ﮐوﺗﺎهﺗرﯾن ﺟﻣﻼت ﺑﯾﺎن ﮐﻧد .ﺧود او ﮔﻔﺗﮫ ﺑود» :اﯾن ﺑﻠﻧدﭘروازی ﻣن اﺳت ﮐﮫ در ده ﺟﻣﻠﮫ ﭼﯾزی
ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ دﯾﮕری در ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﻣﯽﮔوﯾد ،ﮐﮫ دﯾﮕری در ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﻧﻣﯽﮔوﯾد«.
ﻧﯾﭼﮫ ﺑﮫرﻏم ﮔرﯾزان ﺑودن از اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم ﻓﻠﺳﻔﯽ ،در آﺛﺎر ﭘرﺷﻣﺎر ﺧود ﺑﮫ ﺣوزهھﺎی ﻓﮑری و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺗﻌددی
ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت ،از ﻓرھﻧﮓ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ اﺧﻼق ،از ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ادﺑﯾﺎت ،از ﻓﻠﺳﻔﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ دﯾن ،از ﺗﺎرﯾﺦ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ
روانﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻏﯾره .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﯾﭼﮫ ﺑرای ﺑﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﺧود در ھﻣﮫی اﯾن ﻋرﺻﮫھﺎ ﺑﮫ ﻗﺎﻟبھﺎ و ﻓرمھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺷﺧﯾص داده ﻣﺗوﺳل ﺷده اﺳت ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﻌر ،ﺑرھﺎنھﺎی ﮐوﺗﺎه ،ﮐﻼم ﻗﺻﺎر و ﮔزﯾنﮔوﯾﮫ )آﻓورﯾﺳم(،
ﺗﻣﺛﯾﻼت و ﻧﯾز ﻧﺛری ﺳرﺷﺎر از ﺗﺻﺎوﯾر .وﻟﯽ اﯾن ﻗﺎﻟبھﺎ ﻧﺎﻓﯽ دﻗت ﻣﻔﮭوﻣﯽ در آﺛﺎر ﻧﯾﭼﮫ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﻋﮑس ،ﻣﻔﺎھﯾم
ﻧﯾﭼﮫ از ﺑرﻧدﮔﯽ اﻟﻣﺎس ﺑرﺧوردارﻧد.
ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﺗﺳﻠط ﻧﯾﭼﮫ ﺑر زﺑﺎن ،ﻟﺣن ﺷﺎﻋراﻧﮫ و ﻗدرت واژهﭘردازی و روش وﯾژهای ﮐﮫ ﺑرای ﺑﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ژرف
ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﺑرد ،ﮐﺎر را ﺑرای ﻓﮭﻣﯾدن او دﺷوار و ﺑرای ﻧوﺷﺗن درﺑﺎرهی او دﺷوارﺗر ﻣﯽﮐﻧد .از اﯾن ﻣﻧظر طﺑﻌﺎ
ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﻧﯾﭼﮫ در ﺣوزهی ﻧﻘد دﯾن و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ،آن ھم در ﯾﺎدداﺷﺗﯽ ﮐوﺗﺎه ،ﮐﺎری دﺷوار و ھﻣواره ﺑﺎ
ﺧطر ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ھﻣراه اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد اﯾن ﯾﺎدداﺷت را ﻧﯾز ﻓﻘط ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﺑرداﺷﺗن ﮔﺎم ﮐوﭼﮑﯽ در ﺟﮭت ﻧزدﯾﮏﺗر
ﺷدن ﺑﮫ »ﻣﯾدان ﻣﻧﺎزﻋﮫ« ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرد و ﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر.
ﻧﯾﭼﮫ از زﺑﺎن زرﺗﺷت ﺧود ﻣﯽﮔوﯾد» :اﮔر ﺧداﯾﺎن وﺟود داﺷﺗﻧد ،ﻣن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم ﺗﺣﻣل ﮐﻧم ﮐﮫ ﺧدا ﻧﺑﺎﺷم؟« .ﺗﻔﮑر
ﻧﯾﭼﮫ ھﻣزﻣﺎن آﻣوزهھﺎی دﯾﻧﯽ ﺗﺋوﻟوژی ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽﮔﯾرد .اوج اﯾن ﻣﻌﺎرﺿﮫ در ﺗﻣﺛﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »آدم
دﯾواﻧﮫ« ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﭼﮫ در آن ﻣرگ ﺧدا را اﻋﻼم ﮐرده اﺳت و ﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﯾﺎدداﺷت ﺑﮫ آن ﺑﺎزﺧواھﯾم ﮔﺷت.
وﻟﯽ در آﻏﺎز اﺷﺎرهھﺎﯾﯽ ﮔذرا ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﻧﯾﭼﮫ در ﻧﻘد ﻣﺳﯾﺣﯾت.
در ﻧﮑوھش »اﺧﻼق ﺑﻧدﮔﯽ«
ﻧﯾﭼﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﻧﮫ ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺑر ﺿد ﯾﮭودﯾت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗداوم ﻣﻧطﻘﯽ آن ﻣﯽداﻧد و ھر دو را ﻧﺗﯾﺟﮫی »ﻗﯾﺎم ﺑﻧدﮔﺎن در اﺧﻼق«
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﭘﯾش از ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻧﻘد او از ﻣﺳﯾﺣﯾت ،ﺑد ﻧﯾﺳت ﻧﺧﺳت ﺑﺑﯾﻧﯾم »ﻗﯾﺎم ﺑﻧدﮔﺎن در اﺧﻼق« ﭼﯾﺳت .ﺑدﯾن
ﻣﻧظور اﺷﺎرهای ﮔذرا ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻧﯾﭼﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺗﺑﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ اﺧﻼق« ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭼﺎپ آن ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٨٨٧ﺑﺎزﻣﯽﮔردد،
ﺿروری اﺳت .ﻧﯾﭼﮫ در اﯾن ﮐﺗﺎب ﭘرﺳش از ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه اﻣر اﺧﻼﻗﯽ را ﻣطرح ﻣﯽﮐﻧد ،وﻟﯽ ﭘرﺳش او ﻓﻘط ﭘرﺳﺷﯽ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﭘرﺳﺷﯽ ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن دﻻﯾل ﺗوﺟﯾﮫ ﺗﺻورات اﺧﻼﻗﯽ اﺳت .ﻧﯾﭼﮫ
ﻣﯽﺧواھد ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ژرف ﺑﮫ ﺟﮭﺎن اﺧﻼق ،ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ﻣﻔﺎھﯾم ﻧﯾﮏ و ﺑد آﺷﻧﺎ ﮐﻧد .ﺑﮫ ﺑﺎور او ،ﻋﺎﻟﯽﺗرﯾن ﻗﺎﺿﯽ و
داور ﺑرای ﺗﻔﮑﯾﮏ ارزش از ﺑﯽارزش در ﺗﺻورات اﺧﻼﻗﯽ ،زﻧدﮔﯽ و ﻧﯾروی ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ و ﮔﺳﺗرش و ﺗداوم آن اﺳت.
ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﭼون »از ﺧودﮔذﺷﺗﮕﯽ«» ،اﻓﺗﺎدﮔﯽ«» ،اﯾﺛﺎر«» ،ﺧﺎﮐﺳﺎری«» ،ﻣﻼﯾﻣت« و ﻣﺷﺎﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﮫ ﻋﻧوان
»ﻧﯾﮏ« ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ،در واﻗﻊ ﻧﻘطﮫی ﻣﻘﺎﺑل آن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺗﺻور ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ »ﺑد« اﺳت.
وﻟﯽ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﯾﭼﮫ ،ﭘرﺳش اﺻﻠﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗدرت ﺗﻌرﯾف ﻣﻔﺎھﯾم اﺧﻼﻗﯽ درﺑﺎرهی ﻧﯾﮏ و ﺑد را در اﺧﺗﯾﺎر
دارﻧد .ارزﺷﮕذاری ﻣرﺳوم درﺑﺎرهی ﻧﯾﮏ و ﺑد ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی او از طرف ﻧﺎﺗواﻧﺎن و درﻣﺎﻧدﮔﺎن اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و اﯾن
ﻣوﺿوع وﻗﺗﯽ روﺷن ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﻔﺎوت اوﻟﯾﮫی ﻣﯾﺎن ﻧﯾﮏ و ﺑد را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم .ﺧوب در ﮔذﺷﺗﮫ آن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ
ﺑودهاﻧد ﮐﮫ »واﻻ«» ،ﻗدرﺗﻣﻧد«» ،ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ« و »ﻋﺎﻟﯽﻣرام« ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرﻓﺗﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫی ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺧدﻣت
ﻓزاﯾﻧدﮔﯽ ﺟﻧﺑش زﻧدﮔﯽ ،ﻗدرت و زﯾﺑﺎﯾﯽ ﻗرار داﺷﺗﻧد .در واﻗﻊ واﻻﻣﻧﺷﺎن و ﺗواﻧﻣﻧدان ،ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ رﻓﺗﺎر و ﮐردار
ﺧود را ﻧﺎﻣﮕذاری ﻣﯽﮐردهاﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ از اﯾن ﮔذرﮔﺎه ﺑﺧواھﻧد ﺑرای ھﻣﮕﺎن ھﻧﺟﺎری ﺗﻌرﯾف ﮐرده و ﺑﮫ دﺳت
داده ﺑﺎﺷﻧد؛ ﺑﻠﮑﮫ آﻧﺎن ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد از اﯾن طرﯾﻖ اﯾن ارزشھﺎ را ﺑرﺟﺳﺗﮫ و ﺣد و ﻣرزھﺎی آن را روﺷن ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻗدرت
و داﻧش ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺣد و ﻣرز و ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻣﯾﺎن ارزش و ﺑﯽارزش را ﻧﯾﭼﮫ »ﺷور ﻓﺎﺻﻠﮫ« ﻣﯽﻧﺎﻣد.
از اﯾن دﯾدﮔﺎه» ،ﺑد« آن ﭼﯾزی ﺑوده ﮐﮫ ﻓﺎﻗد وﯾژﮔﯽھﺎی ﯾﺎدﺷده ﺑوده و ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن ،ھﻣﮫی ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ »ﭘﺳت« و

»ﻋواﻣﺎﻧﮫ« و »اوﺑﺎﺷﺎﻧﮫ« ﺑوده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن ﺧوب و ﺑد ،ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﻣرﺗﺑﮫھﺎ ﺑوده و »از ﺑﺎﻻ«
ارزﺷﮕذاری ﻣﯽﺷده اﺳت .وﻟﯽ »ﻗﯾﺎم ﺑﻧدﮔﺎن در اﺧﻼق« ،اﯾن ﺗﻔﺎوت ﻣرﺗﺑﮫھﺎ را ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐرده و
ارزﺷﮕذاری ﺑرآﻣده از آن را واروﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر ﭼﮕوﻧﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯾﭼﮫ اﯾن اﺳت :از طرﯾﻖ »ﭼﯾرﮔﯽ اﺧﻼق ﺑﻧدﮔﯽ« .ﺑﮫ ﺑﺎور او،
ﺳرﭼﺷﻣﮫی اﺧﻼق ﺑﻧدﮔﯽ در »ﮐﯾﻧﮫﺗوزی« ﻓرودﺳﺗﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗواﻧﻣﻧدان و واﻻﻣﻧﺷﺎن ﺑوده اﺳت .ﻣﻔﮭوم »ﮐﯾﻧﮫﺗوزی«
ﻧزد ﻧﯾﭼﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﯾﺎن ﺑﻧدﮔﺎن و واﻻﻣﻧﺷﺎن ﯾﺎ ﻣﯾﺎن »ﻣﻧﺣطﺎن« و »ﻧﯾروﻣﻧدان« و اﺣﺳﺎس ﺣﻘﺎرت و ﻧﯾز
ﻧﻔرﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺣطﺎن ازﻧﯾروﻣﻧدان داﺷﺗﮫاﻧد .در واﻗﻊ ﻧﯾﭼﮫ ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم »ﮐﯾﻧﮫﺗوزی« وﺿﻌﯾت روﺣﯽ و رواﻧﯽ
ﻓرودﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﺗوان ،درﻣﺎﻧده و ﻋﻘبﻣﺎﻧده ﺑودﻧد و ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ واﻻﺗﺑﺎران و
ﺗواﻧﻣﻧدان ﺣﺳﺎدت ﻣﯽورزﯾدﻧد و ﮐﯾﻧﮫی آﻧﺎن را ﺑﮫ دل داﺷﺗﻧد .از ھﻣﯾن »ﮐﯾﻧﮫﺗوزی« اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧدﮔﺎن ﺳﻼح اﺻﻠﯽ ﺧود
را ﺷﮑل دادﻧد ﺗﺎ ھر ﭼﮫ را واﻻ ،ﺷﺎد ،ﺑﺎارزش و زﯾﺑﺎ ﺑود از ﺑﯾن ﺑﺑرﻧد و ارزشھﺎی ﺧود را ﺟﺎﻧﺷﯾن آن ﺳﺎزﻧد .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ واﻻﻣﻧﺷﺎن و ﺳروران ﺟﻧﺑﮫی اﯾﺟﺎﺑﯽ داﺷت و »آریﮔوﯾﯽ« ﺑﮫ ﺧود آﻧﺎن و زﻧدﮔﯽ ﺑود،
ﺑﻧدﮔﺎن ﻓﻘط ﺑﮫ روﺷﯽ ﺳﻠﺑﯽ و ﺳﺗرون ﺑﮫ ھﻣﮫی ﭼﯾزھﺎی »ﻏﯾرﺧودی« و »ﺑﯾروﻧﯽ« ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮫ دادﻧد و اﯾن »ﻧﮫﮔوﯾﯽ«
ﺗﻧﮭﺎ آﻓرﯾﻧﻧدﮔﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از »ﮐﯾﻧﮫﺗوزی« آﻧﺎن ﺑود .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی ﻧﯾﭼﮫ ،اﺧﻼق ﺑﻧدﮔﯽ ﺑرای ﭘﯾداﯾش ﺧود ھﻣواره ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻣﺧﺎﻟف و ﺑﯾروﻧﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳت ﺗﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﺣرﯾﮏ ﺑﯾروﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ دھد و ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ھﻣواره »واﮐﻧﺷﯽ« ﺑﮫ
»ﮐﻧش« اﺳت و آﻓرﯾﻧﻧدﮔﯽ آن ﺑﮫ ھﻣﯾن »واﮐﻧش« و »ﻧﮫﮔوﯾﯽ« ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽﺷود.
ﺑﺎ ﻗﯾﺎم ﺑﻧدﮔﺎن در اﺧﻼق و ﭼﯾرﮔﯽ ﺗدرﯾﺟﯽ »اﺧﻼق ﺑﻧدﮔﯽ« ،واروﻧﮫﺳﺎزی ﻧظﺎم ارزﺷﯽ واﻻﻣﻧﺷﺎن و ﺳروران آﻏﺎز ﺷد
و ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﯽ ﭼون »ﻟطف«» ،ﺗواﺿﻊ«» ،ﻓرﻣﺎﻧﺑری«» ،ﺷﮑﯾﺑﺎﯾﯽ« و »ﺑﺧﺷش« ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯽﺗرﯾن ارزشھﺎ ﺗﺑدﯾل ﺷدﻧد،
ارزشھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ﯾﺎری وﺟدان از ﺟوﺷش و اﻧرژی زﻧدﮔﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧﻧد» .اﺧﻼق
ﺑﻧدﮔﯽ« ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﻣرور ﺳروران و ﺗواﻧﻣﻧدان را ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋذاب وﺟدان دﭼﺎر ﮐﻧد و ﺑﺎ ﺗﺣﻣﯾل ارزشھﺎی ﺧود ﺑﮫ آﻧﺎن،
ﻗدرت را واروﻧﮫ ﺳﺎزد .ﻧﯾﭼﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ دو آرﯾﺳﺗوﮐراﺳﯽ و دو ﮐﺎﺳت »ﺷﮭﺳواران« و »روﺣﺎﻧﯾﺎن« ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻋﺎﻟﯽﺗرﯾن ﮐﺎﺳتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾز اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد و ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﻧظﺎم ارزﺷﯽ آن دو ﻣﺗﻔﺎوت ﺑود و در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﺷﮭﺳواران ﻣردان زﻧدﮔﯽ و رزم ﺑودﻧد و ﭘﯾشﺷرط وﺟودی آﻧﺎن ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ،ﻧﯾروﻣﻧدی ،ﻏﻧﺎ و ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ﺑود و ﺑﮫ
ارزشھﺎﯾﯽ ﭼون »ﺳﻠﺣﺷوری«» ،دﻟﯾری«» ،ﻣﺎﺟراﺟوﯾﯽ«» ،ﺷﮑﺎر«» ،ﭘﺎﯾﮑوﺑﯽ« و »ﺑﺎزیھﺎی رزﻣﯽ« ﻣﯾدان
ﻣﯽدادﻧد و آﻧﮭﺎ را ﻣﯽﺳﺗودﻧد ،روﺣﺎﻧﯾﺎن درﺳت در ﻧﻘطﮫی ﻣﻘﺎﺑل آﻧﺎن ﺑود و ﺑﮫ دﻟﯾل ﺿﻌف ،ﺑوﯾژه در زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﮐﮫ
ﺣرﻓﯽ ﺑرای ﮔﻔﺗن ﻧداﺷﺗﻧد ،ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﯾﻧﮫ و ﻧﻔرت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﮭﺳواران در ﺧود ﻓروﻣﯽدادﻧد و
ﻣﯽاﻧﺑﺎﺷﺗﻧد .ﭼﯾرﮔﯽ اﺧﻼق ﺑﻧدﮔﺎن ،ﻧﺗﯾﺟﮫی »ﺳﯾﺎﺳت اﻧﺗﻘﺎﻣﺟوﯾﺎﻧﮫی« اﯾن ﮐﺎﺳت ﺑوده اﺳت.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی ﻧﯾﭼﮫ ،ﺑﺎ ﯾﮭودﯾت ﻧﺧﺳﺗﯾن »ﻗﯾﺎم ﺑﻧدﮔﺎن در اﺧﻼق« آﻏﺎز ﻣﯽﺷود .او ﯾﮭودﯾﺎن را »ﻗوﻣﯽ روﺣﺎﻧﯽﻣﺣور«
ﻣﯽﺧواﻧد و ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫی ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ روی زﻣﯾن ﺑر ﺿد »واﻻﻣﻧﺷﯽ«» ،ﺗواﻧﻣﻧدی«» ،ﺳروری« و
»ﻗدرتﻣداری« ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،در ﺑراﺑر ﮐﺎری ﮐﮫ ﯾﮭودﯾﺎن ﺑرﺿد آن ﮐردهاﻧد ،ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽآﯾد .ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﯾﭼﮫ
ﯾﮭودﯾﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻧظﺎم ارزﺷﯽ واﻻﻣﻧﺷﺎن و ﺗواﻧﻣﻧدان روﻣﯽ ﮐﻣرﺑﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﻧﻔرﺗﯽ ﮐﮫ از
ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺧود و ﺗوان ﺳروران داﺷﺗﻧد ،ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ روﺷﯽ ﻣزوراﻧﮫ وﻟﯽ ﻣوﺛر ،ارزشھﺎی ﺳروران را ﺑدﻧﺎم ﮐﻧﻧد و ﻧظﺎم
ارزﺷﯽ آﻧﺎن را ﮐﮫ ﺑر ﻗدرت و دﻟﯾری و ﻏرور اﺳﺗوار ﺑود ،ﺑطور رادﯾﮑﺎل واژﮔون ﺳﺎزﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎی آن اﯾن ارزشھﺎ
را ﺟﺎ ﺑﯾﻧدازﻧد ﮐﮫ :ﻓﻘط ﻓﻼﮐتزدﮔﺎن و ﻣﺳﮑﯾﻧﺎن و ﻧﺎﺗواﻧﺎن و ﻓرودﺳﺗﺎن ﻧﯾﮏ ھﺳﺗﻧد؛ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣوﻣن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ رﻧﺞ و
رﯾﺎﺿت ﻣﯽﮐﺷﻧد ،ﺑﯾﻣﺎر و زﺷتاﻧد و ﺧداوﻧد ﻓﻘط اﯾﻧﺎن را ﻣﯽآﻣرزد؛ و واﻻﻣﻧﺷﺎن و ﺳروران و ﻗدرﺗﻣﻧدان ﺗﺎ اﺑد ﺷر
ھﺳﺗﻧد.
از اﯾن ﻣﻧظر اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﭼﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗداوم ﯾﮭودﯾت ،ﺑر »اﺧﻼق ﺑﻧدﮔﯽ« اﺳﺗوار ﻣﯽداﻧد و ﺑﮫ ﻧﻘد ﮐوﺑﻧدهی آن
ﻣﯽﭘردازد .ﻧﯾﭼﮫ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎر اﺧﻼق ﯾﮭودی ـ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﮫ ﮔﻔﺗن ﺑﮫ ھﻣﮫی ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﻓزاﯾﻧدﮔﯽ
ﺟﻧﺑش زﻧدﮔﯽ ،ﻗدرت ،زﯾﺑﺎﯾﯽ و ﺗﺎﯾﯾد ﺧوﯾﺷﺗن در روی زﻣﯾن ﺑوده اﺳت .اﺧﻼق ﯾﮭودی ـ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﺎ ﻏرﯾزهی
ﮐﯾﻧﮫﺗوزاﻧﮫی ﺧود ﺟﮭﺎن دﯾﮕری اﺧﺗراع ﮐرده ﮐﮫ در آن آری ﮔﻔﺗن ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ،ﺑد و ﻣطرود اﻋﻼم ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ ﺑﺎور او،
ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﻓروﭘﺎﺷﯾده ،زﯾرا از آﻏﺎز از زﻧدﮔﯽ ﺑﺎواﺳطﮫ روی ﮔرداﻧده اﺳت .ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾت از درون ﺧود
او ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽﮔﯾرد و ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺗﺑﺎھﯽ آن اﺳت و اﯾن ﻓروﭘﺎﺷﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ دﯾن ﭼﯾﺳت و ﭼﮫ ﺑوده اﺳت.

»ﺣﺿﯾض ﺳﻧﺦھﺎی ﺧداﯾﯽ«
ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﭼﮫ رادﯾﮑﺎلﺗرﯾن ﻧﻘد ﺧود ﺑر ﺿد ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﺑطور ﻣﻧﺳﺟم در ﮐﺗﺎب »ﺿدﻣﺳﯾﺢ« )دﺟﺎل( اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧد
ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻣﺗﺎﺧر اوﺳت و در ﺳﺎل  ١٨٨٨ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .وی در اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﺳﯾﺣﯾت را دﺷﻣن ﺧوﻧﯽ واﻗﻌﯾت
ﻣﯽداﻧد و ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺑﺎﯾﺳت آن را ﺑزک ﮐرد و رﻧﮓوروﻏن زد ،زﯾرا ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺧﺻم ﻣرﮔﺑﺎر ﺳﻧﺦ اﻧﺳﺎنھﺎی
ﻧﯾروﻣﻧد اﺳت .ﻣﺳﯾﺣﯾت آرﻣﺎﻧﯽ از ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﻏرﯾزهھﺎی زﻧدﮔﯽ ﻧﯾروﻣﻧد درﺳت ﮐرده اﺳت .ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺧرد و ﺣﺗﯽ
ﻧﯾروﻣﻧدﺗرﯾن طﺑﯾﻌتھﺎی روﺣﯽ را از اﯾن طرﯾﻖ ﺗﺑﺎه ﺳﺎﺧﺗﮫ ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯽﺗرﯾن ارزشھﺎی روﺣﯽ را »ﮔﻧﺎھﮑﺎراﻧﮫ« و
»ﮔﻣراهﮐﻧﻧده« و »وﺳوﺳﮫ« ﺟﻠوه داده اﺳت.
ﻧﯾﭼﮫ ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت دﯾن ﺗرﺣم اﺳت و ﺗرﺣم ﺑﺎ اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻧﻔس ﮐﮫ اﻧرژی ﺣس زﻧدﮔﯽ را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھﻧد در
ﺗﺿﺎد اﺳت .ﺗرﺣم ،ﺗﺎﺛﯾری اﻓﺳردهﮐﻧﻧده دارد و از ﻧﯾروی آدﻣﯽ ﻣﯽﮐﺎھد .ﺗرﺣم ،آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﻣﯽﮐﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ
ﮐﺳﯽ ﺻرﯾﺣﺎ از »ﻧﯾﺳﺗﯽ« ﺳﺧن ﻧﻣﯽﮔوﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود» :آنﺟﮭﺎن« ﯾﺎ »ﺧدا« ﯾﺎ »زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ« ﯾﺎ
»رﺳﺗﮕﺎری« ﯾﺎ »ﻧﯾرواﻧﺎ« .ﺑرای ﻧﯾﭼﮫ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺷﯾش ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ ،ﻧوع ﺑرﺗر اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود» ،روح
ﻧﺎب« ﭼﯾزی ﺟز »دروغ ﻧﺎب« ﻧﯾﺳت .ﺷﻐل ﮐﺷﯾﺷﺎن ﻧﻔﯽﮐردن ،ﺗﺣرﯾفﮐردن و ﻣﺳﻣومﮐردن زﻧدﮔﯽﺳت و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
روﺣﺎﻧﯾﺎن ﯾﻌﻧﯽ »وﮐﯾﻼن آﮔﺎه ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻧﻔﯽ« ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺣﻘﯾﻘت« ﺷﻣرده ﻣﯽﺷوﻧد ،ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑرای اﯾن ﭘرﺳش
وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﭼﯾﺳت ،زﯾرا آدﻣﯽ ﺣﻘﯾﻘت را واژﮔوﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﯾﭼﮫ ،ﻧﮫ اﺧﻼق و ﻧﮫ دﯾن در ﻣﺳﯾﺣﯾت ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻧﻘطﮫی ﺗﻣﺎﺳﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ﻧدارﻧد .ﻋﻠل ﺗﺧﯾﻠﯽ آن ﻣﺎﻧﻧد »ﺧدا«،
»روح«» ،ارادهی آزاد ﯾﺎ ﻧﺎآزاد« ،ﻣﻌﻠولھﺎی ﺗﺧﯾﻠﯽ آن ﭼون »ﮔﻧﺎه«» ،رﺳﺗﮕﺎری«» ،ﻋﻔو«» ،ﻋﻘوﺑت« و »ﺑﺧﺷش
ﮔﻧﺎھﺎن« ،اﺻطﻼﺣﺎت اﺧﻼﻗﯽ آن ﻣﺎﻧﻧد »ﺗوﺑﮫ«» ،ﻋذاب وﺟدان«» ،وﺳوﺳﮫی ﺷﯾطﺎن«» ،ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺧدا«،
ﻏﺎﯾتﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﺧﯾﻠﯽ آن ﻣﺎﻧﻧد »ﻣﻠﮑوت آﺳﻣﺎﻧﯽ«» ،روز رﺳﺗﺎﺧﯾز« و »زﻧدﮔﯽ ﺟﺎوﯾد« ھﻣﮕﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ روﯾﺎﯾﯽ و
ﺗﺧﯾﻠﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﯾت در ﺗﺿﺎد اﺳت و ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﺎ اﯾن دروغھﺎ از واﻗﻌﯾت ﻣﯽﮔرﯾزد.
از دﯾدﮔﺎه ﻧﯾﭼﮫ ﻣﻔﮭوم ﻣﺳﯾﺣﯽ »ﺧدا« ﻓﺎﺳدﺗرﯾن ﻣﻔﮭوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون روی زﻣﯾن درﺑﺎرهی ﺧدا ﺑﮫ دﺳت داده ﺷده
اﺳت .ﺧدای ﻣﺳﯾﺣﯽ ﮐﮫ ﺧدای ﻧﺎﺗواﻧﺎن و ﺑﯾﻣﺎران اﺳت ،ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﺣﺿﯾض ﺳﻧﺦھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺧداﯾﯽ اﺳت .ﺧداﯾﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی آری ﮔﻔﺗن ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ،ﺑﮫ ﻗطب ﻣﺧﺎﻟف زﻧدﮔﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .ﺧدای ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ،ﺑﮫ طﺑﯾﻌت و ﺑﮫ اراده
ﺑرای زﻧدﮔﯽ اﻋﻼم ﺟﻧﮓ داده اﺳت .ﺧدای ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﮫ ﻓرﻣوﻟﯽ ﺑرای ھر ﻧوع ﺗﺣرﯾف ﺑر ﺿد »اﯾنﺟﮭﺎن« و ھر ﻧوع
دروغﮔوﯾﯽ ﺑﮫ ﺳود »آنﺟﮭﺎن« ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .ﺧدای ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺧداﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺧداﯾﯽ و ارادهی ﻣﻌطوف ﺑﮫ
ﻧﯾﺳﺗﯽ را ﻣﻘدس اﻋﻼم ﮐرده اﺳت.
ﻧﯾﭼﮫ ﺳﭘس ﺑﮫ زاﯾش ﻣﺳﯾﺣﯾت از ﺑطن ﯾﮭودﯾت ﻣﯽﭘردازد .ﺑﮫ ﺑﺎور او »ﻗوم ﻣﻘدس« ﯾﮭود ﮐﮫ از ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻓﻘط ارزش
روﺣﺎﻧﯾﺎن ﯾﮭودی و ﺳﺧﻧﺎن آﻧﺎن را ﺑرای ﺧود ﺣﻔظ ﮐرده ،ﻗدرت روی زﻣﯾن را »ﻏﯾرﻣﻘدس« و »ﮔﻧﺎه« ﺧواﻧده و ﺧود
را از آن ﺟدا ﮐرده ﺑود ،ﺑرای ﻏرﯾزهی ﺧود ﻓرﻣوﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﺳﯾﺣﯾت« درﺳت ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻧطﻘﺎ آﺧرﯾن اﺷﮑﺎل واﻗﻌﯾت را
ﻧﻔﯽ ﮐﻧد .ﺧدای ﯾﮭودی ﻓرزﻧد ﺧود را ﻣﯽﮐﺷد ﺗﺎ او را از ﺧود و ﻗوم ﯾﮭود ﻣﺳﺗﻘل ﮐﻧد .ﻣرگ ﻋﯾﺳﯽ در ﻗﺎﻟب ﻓرزﻧد
ﺧدای ﯾﮭودی ،ﺑرآﻣد »دﯾن ﻣﺣﺑت« اﺳت.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی ﻧﯾﭼﮫ ،ﻋﯾﺳﯽ رھﺑر ﺷورﺷﯽ ﻣﺗﺷﮑل از ﺗﺣﺗﺎﻧﯽﺗرﯾن ﻻﯾﮫھﺎی ﻣردم و راﻧدهﺷدﮔﺎن و »ﮔﻧﺎھﮑﺎران« ﺑر ﺿد
ﮐﻧﯾﺳﮫ و روﺣﺎﻧﯾﺎن ﯾﮭودی ﺑوده اﺳت .وﻟﯽ ﺷورﺷﯽ ﮐﮫ او ﻣردم را ﺑﮫ آن ﻓراﻣﯽﺧواﻧد ،ﺷورﺷﯽ ﺑر ﺿد ﺗﺑﺎھﯽ ﯾﮭودﯾت
ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﺿد ھﯾرارﺷﯽ روﺣﺎﻧﯾﺎن ﯾﮭودی و ﮐﺎﺳت ﻣﻣﺗﺎز آن اﺳت .ﻧﯾﭼﮫ ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ
ﻋﻘوﺑت ﮐﺎر ﺧود ﺑر ﺻﻠﯾب ﺟﺎن ﻣﯽﺳﭘرد ،وﻟﯽ ﻣرگ او ﻣرﮔﯽ ﺧﻔتﺑﺎر و ﺑدون ﮐمﺗرﯾن ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ اﺳت .ﻋﯾﺳﯽ ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ
ﻣﯽﻣﯾرد ﮐﮫ زﯾﺳﺗﮫ ﺑود .رﻓﺗﺎر او در ﺑراﺑر ﻗﺎﺿﯽ و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫﮐﻧﻧدﮔﺎﻧش و در ﺑراﺑر آن ھﻣﮫ اھﺎﻧت و اﺗﮭﺎم و ﺗﻣﺳﺧر ،ﻣﺎﻧﻧد
رﻓﺗﺎر او ﺑر ﺻﻠﯾب اﺳت :او ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﻣﯽﮐﻧد و از ﺣﻖ ﺧود دﻓﺎع ﻧﻣﯽﮐﻧد.
ﻧﯾﭼﮫ در روانﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺎم »ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ« در آﻣوزهی او ﺑﮫ ﻧوع زﻧدﮔﯽ و روﯾﮑرد رواﻧﯽ

و دروﻧﯽ او ﺑﺎزﻣﯽﮔﺷﺗﮫ و ﻋﯾﺳﯽ در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽزﯾﺳﺗﮫ ﮐﮫ در درون ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود و اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﯾرون
از او ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧداﺷﺗﮫ و ﻋﯾﺳﯽ آن را »ﺟﮭﺎن ﺟﺎودان« و »ﻣﻠﮑوت آﺳﻣﺎﻧﯽ« ﻧﺎﻣﮕذاری ﮐرده ﺑود .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی ﻧﯾﭼﮫ،
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺻﻔﺎﺗﯽ ﭼون »ﻗﮭرﻣﺎن«» ،ﻧﺎﺑﻐﮫ« ﯾﺎ »ﻣﻧﺟﯽ« ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻧﺳﺑت ﻣﯽدھﻧد ھﻣﮕﯽ ﻧﺎدرﺳت اﺳت و درﺑﺎرهی
ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﻓرﺳﺧﺗﺎﻧﮫی روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗوان از ﯾﮏ »اﺑﻠﮫ« ﺳﺧن ﮔﻔت.
ﻧﯾﭼﮫ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﯾﺣﯾت ،ﺟﻌل دﯾﮕری اﺳت و ھﻣﮫی ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ ﺑرﭘﺎﯾﮫی ﺿد آن ﭼﯾزی ﺗﺎﺳﯾس ﺷدهاﻧد ﮐﮫ
ﻋﯾﺳﯽ آﻣوﺧﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﯾﭼﮫ ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و او ھم ﺑر ﺻﻠﯾب ﻣرده اﺳت و در اﯾن ﻣﯾﺎن
ﺑﺎﯾد ﺑرای ھر ﮐس آﺷﮑﺎر ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺳﯾﺣﯽ دروﻏﯾن ھﺳﺗﻧد و روﺣﺎﻧﯾﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﮫ از روی ﻧﺎداﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای
ﺣﻔظ ﻗدرت دروغ ﻣﯽﮔوﯾﻧد.
ﻧﯾﭼﮫ در »ﺿدﻣﺳﯾﺢ« ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد» :آﻧﭼﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺑود ،اﻣروزه ﻧﺎﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫ اﺳت .اﻣروزه ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑودن
ﮐﺎر ﻧﺎﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫای اﺳت .ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﻓروﺗﻧﺎﻧﮫﺗرﯾن ادﻋﺎ ﺑرای ﻗﺿﺎوت ﺑﺎﯾد اﻣروز داﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﯾزدانﺷﻧﺎس ،ﯾﮏ
ﮐﺷﯾش ،ﯾﮏ ﭘﺎپ ﺑﺎ ھر ﺟﻣﻠﮫای ﮐﮫ ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽآورد ،ﻓﻘط ﺧطﺎ ﻧﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ دروغ ﻣﯽﮔوﯾد.از ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ
ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷد ھﯾﭻ اﺛری ﺑر ﺟﺎی ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .دﯾﮕر ﺗﺣﻣلﭘذﯾر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺣﺗﯽ واژهی ﺣﻘﯾﻘت
را ﺑر زﺑﺎن آورد .اﻣروز وﺟدان ﻣﺎ ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ اﺧﺗراﻋﺎت وﺣﺷﺗﻧﺎک روﺣﺎﻧﯾﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﮐﻠﯾﺳﺎ در ﺧدﻣت ﭼﮫ ﺑوده اﺳت؛
ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﭼون »آنﺟﮭﺎن«» ،روز رﺳﺗﺎﺧﯾز«» ،ﻧﺎﻣﯾراﯾﯽ روح« و ﺧود »روح« اﺑزارھﺎی ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺳﯾﺳﺗمھﺎی
ﻗﺳﺎوت ﺑودهاﻧد ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯾﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳروری رﺳﯾدهاﻧد و ﺳرور ﻣﺎﻧدهاﻧد .ھﻣﮕﺎن اﯾنھﺎ را ﻣﯽداﻧﻧد و ﺑﺎ
اﯾن ھﻣﮫ ،ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت« .اﯾﻧﮑﮫ روﺣﺎﻧﯾﺎن ھﻧوز در اﻧظﺎر ﻣردم اﺷﺧﺎص ﻣﺣﺗرﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺑرای ﻧﯾﭼﮫ
»ﻣﺷﻣﺋزﮐﻧﻧده« اﺳت .ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ او ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد» :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد ھوای ﭘﺎﮐﯾزه ﺗﻧﻔس ﮐﻧد ،ﻧﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ
ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑرود«.
ﻧﯾﭼﮫ ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت او ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧداﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ و طﺑﯾﻌت ﯾﺎﻓﺗﻧﯽ ﻧﯾﺳت،
ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ از آﺗﮫاﯾﺳم ﺑرداﺷت ﻣﯽﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺳﺗﺎﯾش ﻣﯽﮐﻧد ،ﻗﺎﺑل ﺳﺗﺎﯾش ﻧﯾﺳت.
ﻧﯾﭼﮫ در روانﺷﻧﺎﺳﯽ اﻧﺳﺎن دﯾﻧﯽ ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن آدﻣﯽ آنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ او را ﻣﯽﺧواھد ﯾﮏ »ﻣﻧﺣط ﺗﯾﭘﯾﮏ«
اﺳت .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی او اﻧﺳﺎن دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺧود ﺗﻌﻠﻖ ﻧدارد و ﺧود را ﻏﺎﯾت ﻧﻣﯽﺷﻣرد .او ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد وﺳﯾﻠﮫ ﺑﺎﺷد .او ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﻣﺻرف ﺑرﺳد و ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺎز دارد ﺗﺎ او را ﻣﺻرف ﮐﻧد .ھر ﻧوع ﺑﺎور اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧوﻋﯽ از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳت .اﻧﺳﺎن دﯾﻧﯽ
ﻧﻣﯽﺧواھد ﺑﺳﯾﺎری ﭼﯾزھﺎ را ﺑﺑﯾﻧد و ھﻣواره ﺟﺎﻧﺑدار اﺳت .اﻧﺳﺎن دﯾﻧﯽ ﻧﻘطﮫی ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻘﯾﻘتﮔوﯾﯽ اﺳت .او وﺟدان طرح
ﭘرﺳش »واﻗﻌﯽ« و »ﻏﯾرواﻗﻌﯽ« را ﻧدارد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی ﻧﯾﭼﮫ اﻣروز ھﯾﭻﮐس آزاداﻧﮫ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﻣﯽﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت
ﮔرواﻧده ﻣﯽﺷود ،ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﺷد.
ﻧﯾﭼﮫ ھﻣﭼﻧﯾن در روانﺷﻧﺎﺳﯽ ﺷﮭﯾدان و ﻣﺗﻌﺻﺑﺎن دﯾﻧﯽ ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻓراد از ﻧظر روﺣﯽ ﻧﺎﺗوان ﯾﺎ اﻧﺳﺎنھﺎﯾﯽ
ﻣﺗﻣردﻧد .او ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﻣﺗﮭم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ اﻓراد ﭘروﺑﺎل ﻣﯽدھد ﺗﺎ از آﻧﺎن ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﺧود
ﺑﮭرهﺑرداری ﮐﻧد .ﻧﯾﭼﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ ﻣﺷﯾت اﻟﮭﯽ را ﮐودﮐﺎﻧﮫ ﻣﯽداﻧد و ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻘدﯾس ﺷﮭﯾدان زﯾﺎﻧﻣﻧد اﺳت و اﯾن
ﻧظر را ﺗروﯾﺞ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت آن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺑرای آن ﺑﻣﯾرد.
ﻧﯾﭼﮫ ﻣﯽاﻓزاﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫی ﺟﺎنھﺎی ﺑزرگ و آزاده و ﻧﯾروﻣﻧد ،ﺷﮏﮔرا ﺑودهاﻧد .ﻧﯾروﻣﻧدی و آزادی ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻧﯾروی
روﺣﯽ ،از طرﯾﻖ ﺷﮏﮔراﯾﯽ اﺛﺑﺎت ﻣﯽﺷود ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣوﻣﻧﺎن ھﻣﯾﺷﮫ درﺑﻧد و واﺑﺳﺗﮫاﻧد و ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﺗﻌﺻﺑﺎن
ﺗﺑدﯾل ﮔردﻧد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی ﻧﯾﭼﮫ ھﻣﮫی ﺣﮑوﻣتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر روﺣﺎﻧﯾﺎن ﻣﺗﮑﯽ ﺑودهاﻧد ،ﺑﮫ »دروغ ﻣﻘدس« ﻣﺗوﺳل ﺷدهاﻧد.
ﻧﻣوﻧﮫی آن ﭘوﻟس اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎز او ﺑرای رﺳﺎﻧدن روﺣﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﻗدرت ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻣﻔﺎھﯾم ،آﻣوزهھﺎ و ﻧﻣﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
ﺑﺎ آن ﺑﺗوان ارادهی ﺧود را ﺑﮫ ﺗودهھﺎی ﻣردم ﺗﺣﻣﯾل ﮐرد و ﮔﻠﮫ راه اﻧداﺧت؛ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﻣﺣﻣد ﻧﯾز از ﻣﺳﯾﺣﯾت وام
ﮔرﻓت.
ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﯾﭼﮫ» ،ﺟﺎنھﺎی آزادﺷده« اﻣروزه ﺷراﯾط آن را دارﻧد ﺗﺎ ﭼﯾزی را ﺑﻔﮭﻣﻧد ﮐﮫ  ١٩٠٠ﺳﺎل ﺑد ﻓﮭﻣﯾده ﺷده اﺳت.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﯾﺣﯾت از زﻣﺎن ﺑﮫ ﺻﻠﯾب ﮐﺷﯾده ﺷدن ﻋﯾﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدﻓﮭﻣﯽ ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم و ﻓزاﯾﻧدهی ﯾﮏ ﻧﻣﺎدﮔراﯾﯽ اوﻟﯾﮫ اﺳت.

ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﺧود ھﻣواره ﻋواﻣﺎﻧﮫﺗر و ﺑرﺑرﻣﻧﺷﺎﻧﮫﺗر و ﻣﺑﺗذلﺗر ﺷده و آﻣوزهھﺎ و ﻣراﺳم ﮐﯾشھﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ
اﻣﭘراﺗوری روم و ﯾﺎوهھﺎی ھﻣﮫ ﮔوﻧﮫ اذھﺎن ﺑﯾﻣﺎر را در ﺧود ﺟﺎی داده اﺳت .ﺳرﻧوﺷت ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﺎ اﯾن ﺿرورت ھﻣراه
ﺑوده ﮐﮫ ﺑﺎورھﺎی آن ﺑﺎﯾد ﭼﻧﺎن ﺑﯾﻣﺎر و ﭘﺳت و ﻣﺑﺗذل ﻣﯽﺷدﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑﯾﻣﺎران و ﻓروﻣﺎﯾﮕﺎن و ﻋوام ﭘﺎﺳﺦ دھﻧد.
ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫی ﺑرﺑرﯾت ﺑﯾﻣﺎرﮔوﻧﮫای اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده اﺳت؛ ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﺷﻣن ﻣرﮔﺑﺎر ھر ﻧوع
راﺳﺗﮕوﯾﯽ ،ھر ﻧوع روح واﻻ و ھر ﻧوع اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﻧﯾﮑﺧواھﺎﻧﮫ اﺳت.
ﻧﯾﭼﮫ ﺑﮫ ﻧﯾروی وﯾراﻧﮕر ﺳﯾﺎﺳﯽ دﯾن ﻧﯾز اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ دﯾن ھﻣواره ﺑر ﺿد ارزشھﺎی واﻻ ﺑوده و اﯾن
را ﺗﺎرﯾﺦ اﺛﺑﺎت ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻧﺧﺳت ﻣﯾراث ﻋﺻر ﺑﺎﺳﺗﺎن ،ﺑوﯾژه اﻣﭘراﺗوری روم و ﺑﻌدھﺎ ﻓرھﻧﮓ ﻣورو ـ اﺳﻼﻣﯽ
در اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ و ﺳﭘس در ﺟﻧﮓھﺎی ﺻﻠﯾﺑﯽ ﻓرھﻧﮓ ﺷرق را ﻧﺎﺑود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﻧﯾﭼﮫ ھﻣﭼﻧﯾن در ﺟﻧﺑش رﻧﺳﺎﻧس آﺧرﯾن
ﺷﺎﻧس ﭘﯾروزی ﻓرھﻧﮓ واﻻ را ﻣﯽﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﺷﮑﺳت دھد ،آن ھم در ﻣرﮐز آن ﯾﻌﻧﯽ رم ،وﻟﯽ ﺑﮫ
ﮔﻔﺗﮫی او ،ﺟﻧﺑش رﻓورﻣﺎﺳﯾون ﻣﺎﻧﻊ اﯾن اﻣر ﻣﯽﺷود.
ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم ﻧﯾﭼﮫ در ﺑررﺳﯽ رﯾﺷﮫھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﮫ ﯾﮭودﯾت ﻧﯾز ﻣﯽﭘردازد .وی در ﯾﮭودﯾت دﯾﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯾﻧد ﮐﮫ
از ﯾﮏ دﯾن طﺑﯾﻌﯽ اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ دﯾﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﺿدطﺑﯾﻌﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷود .او ﺑوﯾژه ﮐﺎﺳت روﺣﺎﻧﯾﺎن ﯾﮭودی را ﻣﺳﺋول اﯾن
دﮔرﮔوﻧﯽ ﻣﯽداﻧد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی ﻧﯾﭼﮫ ،روﺣﺎﻧﯾﺎن ﯾﮭودی ھﻣﮫی ﻣﻔﺎھﯾم را ﻗﻠب ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻗدرت ﺑرﺳﻧد .ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس
ﯾﮭودﯾﺎن »ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ« ،ﺟﻌلﻧﺎﻣﮫای ﺳﺎﺧﺗﮫی دﺳت ﺧﺎﺧﺎمھﺎﺳت ﮐﮫ در آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗوم ﯾﮭود ﺑﮫ ﯾﮏ »ﺳﺎزوﮐﺎر رﺳﺗﮕﺎری
اﺑﻠﮭﺎﻧﮫ« ﻗﻠب ﺷده اﺳت و در آن ھر ﮐس ﻋﻠﯾﮫ »ﯾﮭوه« ﮔﻧﺎه ﮐﻧد ﻣﺟﺎزات ﻣﯽﺷود و ھر ﮐس ﻣوﻣن ﺑﻣﺎﻧد ﭘﺎداش ﻣﯽﮔﯾرد.
ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﯾﭼﮫ اﯾنھﺎ ھﻣﮫ در ﺧدﻣت آن اﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﻣطﯾﻊ روﺣﺎﻧﯾﺎن ﯾﮭودی ﺑﺎﺷﻧد.
از دﯾدﮔﺎه ﻧﯾﭼﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮔراﻧﯾﮕﺎه زﻧدﮔﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧود زﻧدﮔﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ »آنﺟﮭﺎن« ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﺷود ،از اﯾن
طرﯾﻖ ﮔراﻧﯾﮕﺎه زﻧدﮔﯽ از آن ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود .و اﯾن ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ دﯾن اﻧﺟﺎم داده اﺳت.

ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﻓرﯾدرﯾش ﻧﯾﭼﮫ در ﻧﻘد دﯾن )(٢

ﺷﮭﺎب ﺷﺑﺎھﻧﮓ

• از دﯾدﮔﺎه ﻧﯾﭼﮫ ،ﭘﯾداﯾش ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻓﮑری ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ در ﮔذر ﺗﺎرﯾﺦ دﻻﯾل روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻧﯾز دارد .ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﻣﯽﺗواﻧد از
روﯾﺎھﺎی اﻧﺳﺎنھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن روﯾﺎھﺎ و ﻣﺣﺗوای آﻧﮭﺎ را واﻗﻌﯾت دوﻣﯽ در ﮐﻧﺎر واﻗﻌﯾت ﺗﺻور
ﻣﯽﮐردﻧد؛ وﻟﯽ روﯾﺎھﺎ ﺣﺎﻣل ﺧطﺎھﺎ ھﺳﺗﻧد ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺧطﺎﺳت .دوﻣﯾن ﺳرﭼﺷﻣﮫی روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﭘﯾداﯾش
ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﻣﯽﺗواﻧد در ﻧﺎﺧﺷﻧودی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد... .
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ﻧﻘد آﻣوزهھﺎی ﮐﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ
اﮔر از راﺑطﮫی ﺗﻔﮑر ﻧﯾﭼﮫ ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫی ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎﻧﯽ ﭼون اﻓﻼطون ،ارﺳطو،
دﮐﺎرت ،ﻻﯾﺑﻧﯾﺗس ،ﮐﺎﻧت ،ھﮕل و ﻧﯾز ﭘوزﯾﺗﯾوﯾﺳتھﺎ و ﭘدﯾدارﺷﻧﺎﺳﺎن
ﺑﭘرﺳﯾم ،ﺑﺎﯾد اذﻋﺎن ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﯾﭼﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺳﻧﺦ ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻧدارد .ﻧﯾﭼﮫ
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﺳﻧﺗﯽ آن را ﮐﮫ داﻋﯾﮫی ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﻣﻘرر ﺷده را
دارد ،ﺑطور ﺑﻧﯾﺎدﯾن طرد ﻣﯽﮐﻧد و طرح ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫﻓرد ﺧود از ﻓﻠﺳﻔﮫ را
ﺟﺎﻧﺷﯾن آن ﻣﯽﺳﺎزد .او ﻓﻠﺳﻔﮫ را ﯾﮏ »ﺑﺎزی« و ھﻣزﻣﺎن ﺗﻼش و وﺳوﺳﮫ
ﻣﯽﺧواﻧد .ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﯾﭼﮫ ،ﻓﯾﻠﺳوف ،ﻗﺎﻧوﻧﮕذار ﺧود اﺳت و آزاداﻧﮫ در ﻗﻠﻣرو
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑل ﻓﮑر ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧد و ﺑطور ھﻣزﻣﺎن ﺑدون ﺗوﻗف و واﺑﺳﺗﮕﯽ،
ﺑﺎ اﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎزی و آزﻣﺎﯾش ﻣﯽﮐﻧد .ﻓﯾﻠﺳوف ﺑﺎزی ﺧود را ﻣﯽﮐﻧد و
ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻓﻘط ﯾﮏ ﺑﺎزی اﺳت.
اﻣﺎ ﻧﯾﭼﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ آزادی ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﺟﺎن آزادهای ﺑرای
ﺧود او آزادی ﺧطرﻧﺎﮐﯽ اﺳت .ﻓﯾﻠﺳوف ﺑﺎﯾد ﺑطور ﻣﺳﺗﻣر ﺧطر ﮐﻧد و
ﻣﯽﺗواﻧد دﭼﺎر ﺧطﺎ ﺷود .او ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﺑﺎزی ﺧطرﻧﺎﮐﯽ اﺳت و دارد ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻧد .ﺑرای ﻧﯾﭼﮫ
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﮫ داﻧش اﺳت و ﻧﮫ ﮐﺎر ،ﺑﻠﮑﮫ رﻗص و ﺑﺎزی اﺳت و او ﺑﺎ اﯾن ﺗﻌرﯾف ﺑر آزادی ﺗﻔﮑر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭمﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ
اﻧدﯾﺷﮫی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد .ﻧﯾﭼﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑد و ﺷﺎﯾد ﺑدﺗرﯾن ﺑﺎزی اﺳت؛
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﺎزی ﺧطرﻧﺎک و ﻣﺧوﻓﯽ ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑرای ﺧود ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺣﺗﻣﻼ ﺑﺎزیای اﺳت ﺑر ﺳر ھﻣﮫ ﯾﺎ ھﯾﭻ.
از ﭼﻧﯾن دﯾدﮔﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﭼﮫ ﺑﮫ ﻧﻘد ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در ﻓﻠﺳﻔﮫی ﻣﻐربزﻣﯾن و ﻣﺗﻔﮑراﻧﯽ ﺑرﻣﯽﺧﯾزد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی او
دﻟﺑﺳﺗﮫی »اﯾده« و »دﺷﻣن ﺣواس« ﺑودهاﻧد .او در ﮐﺗﺎب »داﻧش ﺷﺎد« ) ،(١٨٨٢در ﮔزﯾنﮔوﯾﮫای ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﭼرا ﻣﺎ
اﯾدهآﻟﯾﺳت ﻧﯾﺳﺗﯾم« ،ﺑﮫ طﺑﯾﻌت ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﯽﭘردازد و آﻧﺎن را اﻓرادی ﻣﯽﻧﺎﻣد ﮐﮫ از ﺑﯾم
رﻧﮓﺑﺎﺧﺗن »ﻓﺿﯾﻠتھﺎی ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن« ،در ﮔوشھﺎی ﺧود ﻣوم ﻓروﮐردهاﻧد ﺗﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯽ زﻧدﮔﯽ را ﮐﮫ در ﮔوش آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻧد
ﺻدای آژﯾر اﺳت ﻧﺷﻧوﻧد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی ﻧﯾﭼﮫ اﻣﺎ »اﯾدهھﺎ« ﻓرﯾﺑﮕران ﺑدﺗری از »ﺣواس« ھﺳﺗﻧد و ھﻣواره از ﺧون
ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ﺗﻐذﯾﮫ و آﻧﺎن را ﺑﯽﻗﻠب ﮐردهاﻧد .اﯾن ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ﺑﯽﻗﻠب ﺑودﻧد و ﻓﻠﺳﻔﯾدن آﻧﺎن ھﻣواره ﮔوﻧﮫای »ﺧونآﺷﺎﻣﯽ« ﺑوده
و ﻓﯾﻠﺳوف ﺧونآﺷﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺧون ﺧود ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد .ﻧﯾﭼﮫ ھﻣﮫی ﻓﻠﺳﻔﮫھﺎی اﯾدهآﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺗﺷﺑﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
وی ﺑوﯾژه آن ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎﻧﯽ را ﮐﮫ »ﺟزﻣﮕرا« ﻣﯽﺧواﻧد ،ﺳزاوار ﺗﻧدﺗرﯾن ﺳرزﻧشھﺎ ﻣﯽداﻧد .ﻧﯾﭼﮫ ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ

ﺑدﺗرﯾن ،وﻗتﮔﯾرﺗرﯾن و ﺧطرﻧﺎکﺗرﯾن ﺧطﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ﺗﺎ ﮐﻧون ﻣرﺗﮑب ﺷدهاﻧد ،اﺧﺗراع »روح ﻧﺎب« و »ﻧﯾﮑﯽ
ﻓﯽﻧﻔﺳﮫ« ﺑوده اﺳت؛ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻧﺧﺳت ﺑﮫ دﺳت اﻓﻼطون ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺧود ﻧﯾز ﺗوﺳط اﺳﺗﺎدش ﺳﻘراط ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ
ﮐﺷﯾده ﺷده ﺑود .از دﯾدﮔﺎه ﻧﯾﭼﮫ ،اﻧﺣراف از ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﮐﮭن آن ﺑﺎ ﺳﻘراط ﻣﯽآﻏﺎزد ﮐﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ را ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯾﮏ دو
ﺟﮭﺎن ،ﺗﺿﺎد ﻣﯾﺎن ذات و ﭘدﯾدار ،واﻗﻌﯽ و ﻏﯾرواﻗﻌﯽ و ﻋﻘﻠﯽ و ﺣﺳﯽ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳﻘراط ﻣﺧﺗرع ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ
اﺳت و ﺑﺎ اﺧﺗراع ﺧود ،از زﻧدﮔﯽ ﭼﯾزی ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺣدود و ﻣﻘرر ﺑﺎﺷد .ﺳﻘراط ھﻣﭼﻧﯾن از اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﯾز ﻣرز و
ﻣﻌﯾﺎری ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ارزﺷﯽ واﻻﺗر ﻣﺎﻧﻧد »اﻣر ﺧداﯾﯽ«» ،اﻣر واﻗﻌﯽ«» ،اﻣر زﯾﺑﺎ« و »اﻣر ﻧﯾﮏ« ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد.
ﻧﯾﭼﮫ ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن اﺧﻼقﮔرا و طرﻓدار آﻣوزهی ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﯾده ،ﺣﺳﯾﺎت را از ارزش ﺗﮭﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد و
ﻣﻧﺷﺎء ﮔراﯾﺷﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﯽ ﻣدرن و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺣﮑوﻣت اوﺑﺎش راه ﺑرد .ﺑر اﯾن ﭘﺎﯾﮫ ،ﻧﯾﭼﮫ
ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ﻋﺻر ﺟدﯾد را ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﯾزدانﺷﻧﺎﺳﺎن ،آﻣﺎج ﺣﻣﻼت ﺧود ﻗرار ﻣﯽدھد و از »ﯾزدانﺷﻧﺎس ـ ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن« ﺳﺧن
ﻣﯽﮔوﯾد.
ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﻧﻘد ﻧﯾﭼﮫ ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫی ﻋﺻر ﺟدﯾد ،ﻧﻘد ﻓﻠﺳﻔﮫی آﻟﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﭼﮫ آن را ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽﮐﻧد .او
»ﭘروﻓﺳورھﺎی ﻓﯾﻠﺳوف« آﻟﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺗﮭم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ »ﻓﺎﺿلﻣﺂﺑﯽ« و »ﺷﺑﮫداﻧﺷوری« ﺧود در ﺧدﻣت دوﻟت ﯾﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎ
ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ در ﺧدﻣت زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی ﻧﯾﭼﮫ» ،ﮐﺷﯾش ﭘروﺗﺳﺗﺎن ،ﭘدرﺑزرگ ﻓﻠﺳﻔﮫی آﻟﻣﺎﻧﯽ اﺳت« و اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ
در واﻗﻊ ﭼﯾزی ﺟز »ﺗﺋوﻟوژی ﻣﮑﺎراﻧﮫ« ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﯾﭼﮫ ،ﺑﺎ ظﮭور ﮐﺎﻧت ھم ﭼرﺧش و ﺗﺣوﻟﯽ در اﯾن وﺿﻌﯾت
ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽﺷود ،ﭼرا ﮐﮫ »ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم ﺧود ﮐﺎﻧت ﮐﺷﯾش ﺑوده« اﺳت .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی ﻧﯾﭼﮫ ،ﻏرﯾزهی ﺗﺋوﻟوژﯾﮏ در ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن
آﻟﻣﺎﻧﯽ راھﯽ ﻣﯾﺎنﺑر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﮫ آرﻣﺎن ﮐﮭن »ﺟﮭﺎن واﻗﻌﯽ« و ﻣﻔﮭوم اﺧﻼق ﭼوﻧﺎن »ﺟوھر ﺟﮭﺎن« ﺑرﺳد؛ دو
ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﮐﮫ »ﺑدﺧﯾم ﺗرﯾن ﺧطﺎھﺎی ﺑﺷری« ھﺳﺗﻧد .ﺑدﯾنﺳﺎن ﻧﯾﭼﮫ ﺑﮫ ﻧﻘد ﻓﻠﺳﻔﮫای ﺑرﻣﯽﺧﯾزد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی او »ﺧون
ﺗﺋوﻟوژی« در ﭘﯾﮑر آن ﺟرﯾﺎن دارد و آن را ﻣﺳﻣوم ﮐرده اﺳت .ﺑﺧشھﺎی ﻣﮭﻣﯽ از ﻧﻘد او در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،در ﮐﺗﺎبھﺎی
»داﻧش ﺷﺎد«» ،ﻏروب ﺑتھﺎ« و »ﻓراﺳوی ﻧﯾﮏ و ﺑد« ﭘﯾﮑر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻧﯾﭼﮫ ﺑﮫ »ﺟﮭﺎﻧﯽ« ﻓراﺳوی واﻗﻌﯾت ﺗﺟرﺑﯽ ﻣﺎ اﻋﺗﻘﺎد ﻧدارد و ﺷﻧﺎﺧت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭼﻧﯾن »ﺟﮭﺎﻧﯽ« را ﺑﺎ دﻻﯾل
ﻣﻌرﻓتﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﺗﺎرﯾﺧﯽ و روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ رد ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ اﯾن دﻻﯾل ﺑر ﺿد ھرﮔوﻧﮫ ﻧﮕرورزی ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ
ھﺳﺗﻧد.
ﺑﮫ ﻧظر ﻧﯾﭼﮫ ھﯾﭻ ارﮔﺎﻧﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت »ﺟﮭﺎﻧﯽ دﯾﮕر« وﺟود ﻧدارد و آدﻣﯽ در اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺟﮭﺎن واﻗﻌﯽ
ﻣﺣدود اﺳت .ھﻣﮫی اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھﻧد ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﻣﻌﻘول و ﻣﺷروط ﺑودن ﺟﮭﺎن از واﻗﻌﯾت ﻓراﺗر روﻧد و ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻧﺎﻣﺷروط را ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری ﮐﻧﻧد ،ﻧﺎﻣوﺟﮫاﻧد .ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﯾﭼﮫ ،ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑر ﭘﺎﯾﮫی ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾریای در
اﻧدﯾﺷﮫی ﺑﺷری ﺗﮑوﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺧداﯾﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺗﻌﺎل ،از ھﯾﭻ و ﭘوچ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدهاﻧد.
از دﯾدﮔﺎه ﻧﯾﭼﮫ ،ﭘﯾداﯾش ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻓﮑری ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ در ﮔذر ﺗﺎرﯾﺦ دﻻﯾل روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻧﯾز دارد .ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﻣﯽﺗواﻧد از
روﯾﺎھﺎی اﻧﺳﺎنھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن روﯾﺎھﺎ و ﻣﺣﺗوای آﻧﮭﺎ را واﻗﻌﯾت دوﻣﯽ در ﮐﻧﺎر واﻗﻌﯾت ﺗﺻور
ﻣﯽﮐردﻧد؛ وﻟﯽ روﯾﺎھﺎ ﺣﺎﻣل ﺧطﺎھﺎ ھﺳﺗﻧد ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺧطﺎﺳت .دوﻣﯾن ﺳرﭼﺷﻣﮫی روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﭘﯾداﯾش
ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﻣﯽﺗواﻧد در ﻧﺎﺧﺷﻧودی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن ،آﻣﺎل و آرزوھﺎ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑﮭﺗر ،راه را ﺑرای ﭘدﯾد آﻣدن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ھﻣوار ﮐردهاﻧد.
ﻧﯾﭼﮫ در آﺛﺎر ﻣﺧﺗﻠف ﺧود ﺑﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ از ﺳوﯾﮫھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﯽﺧواھد ﺑﻧﺎی ﻓﮑری آن را ﻣﻧﮭدم ﺳﺎزد.
وی ﺑدﯾن ﻣﻧظور ﺑر روی ﺳﮫ آﻣوزهی ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺗﻣرﮐز ﻣﯽﮐﻧد» :ﺷﺊ ﻓﯽﻧﻔﺳﮫ«» ،ﺟوھر« و »ﺧدا«.
ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﭼﮫ ﻧﻣﯽﺧواھد ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ را ﺑﺎ اﺑزار ﻧﻘدی درونﻣﺎﻧدﮔﺎر ،ﯾﻌﻧﯽ از ﮔذرﮔﺎه روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺗدﻻلھﺎی
ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧﻘد ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽﺧواھد آن را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزارھﺎی روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﺑطﺎل ﮐﻧد؛ ﯾﻌﻧﯽ از طرﯾﻖ ﺑﺎزﺳﺎزی و
ﻧﺷﺎن دادن ﺳرﭼﺷﻣﮫی ﭘﯾداﯾش ﺗﺻورات ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ .از اﯾن رو ﻧﯾﭼﮫ از »ﺷﯾﻣﯽ ﻣﻔﺎھﯾم« ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری آﻧﮭﺎ
ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻋﻠل ﺗﺷﮑﯾل اﯾدهھﺎی ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﭘﯽ ﺑرد ﮐﮫ ﺑر راﻧشھﺎ ،اﺣﺳﺎﺳﺎت و آرزوھﺎی آدﻣﯽ اﺳﺗوارﻧد.
ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﯾﭼﮫ ،در ﭘﺷت آﻣوزهھﺎی ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﻧﮫ ﺑﺻﯾرتھﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ اﻧﮕﯾزهھﺎی ﻏﯾرﻋﻘﻠﯽ ﻗرار دارﻧد و

آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﯾن اﻧﮕﯾزهھﺎ ھﻣﺎن ﻧﻘد ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ او آن را ﺑﺎ زﻣﺎﻧﮫی ﺧود ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽداﻧد .ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﭼﮫ
در ﮐﺗﺎب »ﺳﭘﯾده دم« ) (١٨٨١در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﻟﮫای ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا و ﺑرھﺎنھﺎی اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ﺑرای اﺛﺑﺎت ﯾﺎ
رد او ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :در ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﻼش ﻣﯽﺷد ﺛﺎﺑت ﺷود ﮐﮫ ﺧداﯾﯽ وﺟود ﻧدارد .اﻣروز ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ وﺟود
ﺧدا ﭼﮕوﻧﮫ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ...از اﯾن طرﯾﻖ اراﺋﮫی ﺑرھﺎﻧﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑرای اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ ﺧداﯾﯽ وﺟود ﻧدارد ،زاﺋد
ﻣﯽﺷود«.
ﻧﯾﭼﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣوﺿوع »ﺷﺊ ﻓﯽﻧﻔﺳﮫ« ﻧﯾز ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎھﯾم ﮐﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻌرﻓتﺷﻧﺎﺳﯽ در ﻓﻠﺳﻔﮫی اﯾﻣﺎﻧوﺋل ﮐﺎﻧت
اﺳت ،ﺑﮫ روﺷﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣﺗوﺳل ﻣﯽﺷود .ﻓﻘط ﺑﮫ اﺷﺎره ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﮐﺎﻧت ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﻣﺎ اﺷﯾﺎء را ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﯾﺎ
ﺑراﺑراﯾﺳﺗﺎی ادراک ﺣﺳﯽ ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ،ﻓﻘط در ﻟﺑﺎس اﺷﮑﺎل ﻧﮕرش ﺧود ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و طﺑﻖ ﻣﻘوﻻت ﻧﯾروی
ﻓﺎھﻣﮫی ﺧود ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾم و اﯾﻧﮑﮫ اﯾن اﺷﯾﺎء »ﺑطور ﻓﯽﻧﻔﺳﮫ« ﭼﮕوﻧﮫ ھﺳﺗﻧد را ھرﮔز ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم .ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن،
ﺷﺊ ﻣﺳﺗﻘل از ﻓﺎﻋل ﺷﻧﺎﺳﺎ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط »ﭘدﯾدار« ﺑﻠﮑﮫ »ھﺳﺗﯽ واﻗﻌﯽ« اﺳت ،ﺑرای ﻣﺎ ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد.
ﻧﯾﭼﮫ در ﻧﻘد اﯾن دﯾدﮔﺎه ﻣﯽﮔوﯾد ،ﺑرای ﻧﻘد ﺑﺎور ﺑﮫ اﺷﯾﺎﯾﯽ در ﭘﺷت »ﭘدﯾدارھﺎ« ،ﺑﺎﯾد ﻧﺧﺳت ﺑﭘرﺳﯾم ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم »ﺷﺊ«
ﻋﻣوﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت .ﺳﭘس درﺧواھﯾم ﯾﺎﻓت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻔﮭوم ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻣری اﺳﺗوار و ﭘﺎﯾدار ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ
ﮐﮫ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﭘدﯾدارھﺎی ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾر ﻣﯽﺑﺎﯾد ﺑر ﺷﺎﻟودهی آن اﺳﺗوار ﮔردﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﺻور ﺷﺊ از طرف ﻣﺎ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر
ﻋﻼﯾﻖ ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺎ ھدف ﻧظمﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ دادهھﺎ اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت و ﻧﻣﯽﺗوان ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘل از ﺗﻔﮑر ﻣﺎ ﺷﺊای وﺟود دارد.
ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﯾﭼﮫ ،آﻧﭼﮫ ﺑرای اﺻطﻼح »ﺷﺊ« اﻋﺗﺑﺎر دارد ،ﺑرای اﺻطﻼح »ﺷﺊ ﻓﯽﻧﻔﺳﮫ« ھم ﻣﻌﺗﺑر اﺳت :ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ
دارای ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﻋﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫی اﻧﮕﯾزهھﺎی ﻧﺎﻣﻌﻘول ﺷﮑل داده ﻣﯽﺷود .ﻧﯾﭼﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ از »واﻗﻌﯾﺗﯽ
ﻓﯽﻧﻔﺳﮫ« ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣری ﺑﺎﻣﻌﻧﺎ ﺳﺧن ﮔﻔت .وﻗﺗﯽ »ﺷﺊ ﻓﯽﻧﻔﺳﮫ« ﻣﻌﻧﺎی ﺧود را از دﺳت ﺑدھد ،ﺑطرﯾﻖ اوﻟﯽ
»ﭘدﯾدار« ﻧﯾز ﻣﻌﻧﺎی ﺧود را از دﺳت ﻣﯽدھد .ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﭘدﯾدارھﺎ و ﺟﮭﺎﻧﯽ دﯾﮕر در ﭘﺷت ﭘدﯾدارھﺎ ﯾﺎ »ﺟﮭﺎن
ﭘﺷﺗﯽ« ﻧﯾز ﺑﯽﻣورد ﻣﯽﺷود .ﺗﻧﮭﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺎ آن را ﺗﺟرﺑﮫ و در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم .اﯾن ﺟﮭﺎن ،ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺗﻔﺳﯾرﺷده و از اﯾن رو ﺑﮫ ﭼﺷماﻧداز )ﭘرﺳﭘﮑﺗﯾو( ﺗﻔﺳﯾر واﺑﺳﺗﮫ اﺳت.
ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﯾﭼﮫ ،در ﺗﺷﮑﯾل اﺻطﻼﺣﺎت ﺗﺧﯾﻠﯽ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ،زﺑﺎن ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻧد و اﯾن اﻣر ﺑوﯾژه در ﺑررﺳﯽ ﻣﻔﮭوم
»ﺟوھر« آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔردد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﺎ دﭼﺎر اﯾن ﺧطﺎ ﻣﯽﺷوﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣوﺿوع ھر ﮔﻔﺗﮫای ،در واﻗﻌﯾت ﻧﯾز
ﺟوھری وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑوﯾژه ﻣﺎ ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﺎﻟودهی ھر ﺗﻔﮑری ﺑﺎﯾد ﺟوھر ﺗﻔﮑری ﺑﺎﺷد ،زﯾرا دﺳﺗور زﺑﺎن
ﻣﺎ را واﻣﯽدارد ھر ﮐﺎری را ﺑﮫ ﻓﺎﻋﻠﯽ ﻧﺳﺑت دھﯾم .ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی زﺑﺎن در ﺗﺷﮑﯾل ﺗﺻورات ﺧدا ﻧﯾز ﻧﻘش ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﯾﭼﮫ ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد» :ﺑﯾم دارم از دﺳت ﺧدا ﺧﻼص ﻧﺷوﯾم ،زﯾرا ھﻧوز ﺑﮫ دﺳﺗور زﺑﺎن ﺑﺎور دارﯾم!«.
اﮔر ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ھﻣﮫ اﺧﺗراع ﺷدهاﻧد ،اﯾن ﭘرﺳش ﭘﯾش ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻧظوری آﻧﮭﺎ را اﺧﺗراع ﮐرده
اﺳت؟ ﻧﯾﭼﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﺧﺗراع ﺷدهاﻧد ﺗﺎ ارﺗﺑﺎطﺎت واﻗﻌﯾت را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد و از اﯾن طرﯾﻖ آن را ﺗﺳﻠط ﭘذﯾر
ﺳﺎزﻧد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ آدﻣﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑر روﯾدادھﺎی طﺑﯾﻌت ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد ،ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد و اﯾن ﮐﺎر ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ اﻧدازهھﺎی ﺛﺎﺑﺗﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،روﯾدادھﺎ اﻧﺗظﺎم ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻧﺷﺎن دھﻧد و ﺑوﯾژه ﻋﻠتھﺎی ﯾﮑﺳﺎن ھﻣواره
ﻣﻌﻠولھﺎی ﯾﮑﺳﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﯾﭼﮫ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ در واﻗﻌﯾت ﭼﯾز ﺛﺎﺑت و ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ وﺟود ﻧدارد ،ﺗﺻورات
ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺷﯾﺎء ﭘﺎﯾدار و ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧدیھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ روﻧد روﯾدادھﺎ ،ﺑﺎﯾد ﺗﺧﯾﻼﺗﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از دﻻﯾل ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﯾﭼﮫ روح ھم ﻣﺎﻧﻧد ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭼﯾزی ﺟوھری ،ﺟﺎوﯾد و واﻗﻌﯽ وﺟود ﻧدارد .روح ﺗﻧﮭﺎ
»ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ راﻧشھﺎ و اﻧﻔﻌﺎﻻت« و ﻧﺗﯾﺟﮫی دردﻧﺎک روﻧد ﺳرﮐوﻓت راﻧشھﺎی آدﻣﯽ ﺑرای رام ﮐردن ﺧوﯾﺷﺗن
اﺳت ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ ﺑر ﭘﺎﯾﮫی آن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﯾﭼﮫ ،ﻣﻔﮭوم ﺧراﻓﯽ روح دارای ﯾﮏ ﺳرﭼﺷﻣﮫی آﺳﯾبﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
واﻗﻌﯽ اﺳت :ھﻣﮫی ﻏراﯾزی ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺗﺧﻠﯾﮫی ﺑﯾروﻧﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ درون رﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن دروﻧﯽﺷدهھﺎ ھﻣﺎن
ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ آن روح اطﻼق ﻣﯽﺷود .ﺑوﯾژه وﺟدان ﻣﻌذب ﺑر ﺧﻼف ﺗﺻور راﯾﺞ ،ﯾﮏ ﻧﮭﺎد اﺧﻼﻗﯽ ﺧداﯾﯽ
ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﮔوﻧﮫای ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺎﻧدﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯾﺎن در ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺳرﮐوب ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺗﮫی دوﻟﺗﯽ و رام ﮐردن راﻧشھﺎی
ﺧود ﺑﮫ آن ﻣﺑﺗﻼ ﺷدهاﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن وﺟدان ﻣﻌذب ﮔوﻧﮫای ﺑدرﻓﺗﺎری ﻣزﻣن ﺑﺎ راﻧشھﺎ و ﻏراﯾز آدﻣﯽ اﺳت.
ﺑرای ﻧﯾﭼﮫ ﺟﮭﺎن ﯾﻌﻧﯽ ھرج و ﻣرﺟﯽ ﺑﯽﻣﻌﻧﺎ .ﺟﮭﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺧطﺎ ،ﺗﻐﯾﯾر ،ﺷدن ،ﭼﻧدﮔﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﺿﺎد ،ﺗﻧﺎﻗض ،ﺟﻧﮓ ،ﺟرﯾﺎن

ﯾﺎﻓﺗن و ﺑﺎزﮔﺷت .ﺷﺎﺧص ﮐﻠﯽ ﺟﮭﺎن ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﺑﺎﯾد آن را ﺟﺎﻣﻌﯾت ﻧظﻣﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺧرد ﺧداﯾﯽ داﻧﺳت ،ھرج و
ﻣرﺟﯽ اﺑدی اﺳت .ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻏﯾرﺧداﯾﯽ ،ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ و ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت .روﯾدادی ﻓﯽﻧﻔﺳﮫ در
ﺟﮭﺎن وﺟود ﻧدارد و آﻧﭼﮫ روی ﻣﯽدھد ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﭘدﯾدارھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ از طرف ﻣوﺟودی ﺗﻔﺳﯾرﮐﻧﻧده ﺑﮫ ھم ﻣرﺗﺑط
ﻣﯽﺷود .در ﭘﺷت ﺗﻔﺳﯾرھﺎی ﻣﺎ ـ ﮐﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎت روﺷﻧﮕر ﻋﻠﻣﯽ را ھم ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷوﻧد ـ راﻧشھﺎ ،ﻋﻼﯾﻖ و
ارزشﮔذاریھﺎی ﻣﺎ ﻗرار دارﻧد .ﻓﮭم ﺟﮭﺎن از زاوﯾﮫی دﯾد ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﭼﺷماﻧداز )ﭘرﺳﭘﮑﺗﯾو( راﻧشھﺎی آدﻣﯽ ﺻورت
ﻣﯽﮔﯾرد .ﻋﺎﻟﯽﺗرﯾن ﺗﺻورات ارزﺷﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم ﺣﻘﯾﻘت ﻧﯾز ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد ،اﺑزارھﺎی ﺑﮫھم ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺎ
ﺑرای ﺑﮫ ﮐرﺳﯽ ﻧﺷﺎﻧدن ﻗدرت اﺳت.
»ﭘرﺳﭘﮑﺗﯾوﯾﺳم« ﺑرای ﻧﯾﭼﮫ ﺷرط ﺑﻧﯾﺎدﯾن ھﻣﮫی زﻧدﮔﯽ اﺳت و ھر ذاﺗﯽ از واﻗﻌﯾت ھﻣواره ﻓﻘط ﺑﺧش وﯾژه )ﭼﺷماﻧداز
ﻣﺣدود( ﺧود را درک ﻣﯽﮐﻧد و اﯾن ﺑﺧش ﺑرای او ﻣﺎﻧﻧد ﮐل ﺟﻠوهﮔر ﻣﯽﺷود .از اﯾن دﯾدﮔﺎه »ﭘرﺳﭘﮑﺗﯾوﯾﺳم« ﻓﻘط ﺷﮑل
ﭘﯾﭼﯾده و ﺧﺎﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﺧصھﺎی وﯾژهی ھر ذاﺗﯽ را ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر وﯾژﮔﯽھﺎی او ﺑطور اﺟﺗﻧﺎبﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽﺳﺎزد .آدﻣﯽ
از ﭼﺷماﻧداز )ﭘرﺳﭘﮑﺗﯾو( رھﺎﯾﯽ ﻧدارد و ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻧﺎم »ﭼﺷماﻧداز ﮐل« ﻧﯾز وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را درﺑرﮔﯾرد و
ﻣﺣدودﯾﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺣﺗﯽ ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد »ﺟﮭﺎن« ﯾﺎ »واﻗﻌﯾت« ﻧﯾز ﺑﯾﺎن روﯾﮑردھﺎی ﭘرﺳﭘﮑﺗﯾوﯾﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در
آن ذات ﺷﻧﺎﺳﺎ ھﻣﮫی ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را ﺟﻣﻊﺑﻧدی ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ از ﻣوﻗﻌﯾت او ﻗﺎﺑل ﻓﮭم اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﻣﮫی ﺷﻧﺎﺧت ﺑﮫ ﭼﺷماﻧداز
)ﭘرﺳﭘﮑﺗﯾو( واﺑﺳﺗﮫ اﺳت.
ﺑرای ﻧﯾﭼﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﭼﯾزی ﺟز ﯾﮏ آرﻣﺎن و »ﭘﻧدار ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ« ﻧﯾﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم از ﺧود ﻓراﺗر
روﯾم و ﺑﮫ ﺳﭘﮭری ﮐﮫ ﺑر آن ﻧﺎم »ھﺳﺗﯽ« ﯾﺎ »واﻗﻌﯾت« ﮔذاﺷﺗﮫاﯾم ﻧﻔوذ ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺑﺎ »اﻧﮕﺷت ﺣﻘﯾﻘت« ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧﯾم
ﺧودﻣﺎن را ﻧﺷﺎن دھﯾم .ﻧﯾﭼﮫ ﻣﻧﮑر آن اﺳت ﮐﮫ »ﺣﻘﯾﻘتھﺎی ﻣﺎ« ،ﻣﺎﺑﮫازاﯾﯽ در واﻗﻌﯾتھﺎی ﻣوﺟود دارﻧد .او ﻣرزھﺎی
داﻧش و ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺷری در ﺗﺎرﯾﺧش را ﺑﺎ ﺳﻧﺎرﯾوﯾﯽ ﺗﺎرﯾﮏ در ﻣﻘﺎﻟﮫای ﮐوﺗﺎه ﺗﺣت ﻋﻧوان »درﺑﺎرهی ﺷور ﺣﻘﯾﻘت«
) (١٨٧٢ﭼﻧﯾن ﺗرﺳﯾم ﻣﯽﮐﻧد» :در ﯾﮑﯽ از زواﯾﺎی دوراﻓﺗﺎده از ﺑﯾﺷﻣﺎر ﻣﻧظوﻣﮫھﺎی ﺧورﺷﯾدی ﮐﮫ در ﮐﯾﮭﺎن ﺳوﺳو
ﻣﯽزﻧﻧد ،زﻣﺎﻧﯽ ﺳﯾﺎرهای وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺟﺎﻧوران ھوﺷﻣﻧد روی آن »ﺷﻧﺎﺧت« را اﺧﺗراع ﮐردﻧد .اﯾن ﻣﻐروراﻧﮫﺗرﯾن و
دﻏﻠﮑﺎراﻧﮫﺗرﯾن ﻟﺣظﮫی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﺑود ،وﻟﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ .ﭘس از ﭼﻧد دم طﺑﯾﻌت ،آن ﺳﯾﺎره ﻣﻧﺟﻣد ﺷد و
ﺟﺎﻧوران ھوﺷﻣﻧد ﺑﺎﯾد ﻣﯽﻣردﻧد .زﻣﺎﻧش ھم رﺳﯾده ﺑود :زﯾرا آﻧﺎن اﮔر ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎی زﯾﺎدی را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد و ﺑﮫ آن
ﻣﯽﺑﺎﻟﯾدﻧد ،وﻟﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺳرﺧوردﮔﯽ ﭘﯽ ﺑرده ﺑودﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد .آﻧﺎن ﻣردﻧد و در
ﺣﺎل اﺣﺗﺿﺎر ﺣﻘﯾﻘت را ﻧﻔرﯾن ﮐردﻧد«.
ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم ﭼﯾﺳت؟
ﻧﻘد ﻧﯾﭼﮫ از ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ اوج ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ او ﻣرگ ﺧدا را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧد .ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫی ﻧﯾﭼﮫ در اﯾن
ﺑﺎﻓﺗﺎر ﮐﻣﺗر ﺑر ﺳر ﺑﯽاﻋﺗﺑﺎر ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﺋوﻟوژی ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑر ﺳر رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺗن ﺟﮭﺎنﺑﯾﻧﯽای اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
اﯾدهی ﺧدا ﺑﺎور دارد.
اﺻطﻼح »ﻣرگ ﺧدا« در ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﻧﯾﭼﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧدارد .ﭘﯾش از او ژان ﭘﺎول ﻧوﯾﺳﻧده و ھﮕل ﻓﯾﻠﺳوف آﻟﻣﺎﻧﯽ در آﺛﺎر
ﺧود اﯾن اﺻطﻼح را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده ﺑودﻧد .ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ در آن اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﭼﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳﺗﯽ ﻣرگ ﺧدا را
ﻣوﺿوﻋﯾت ﻣﯽﺑﺧﺷد .او ﻓﺎﮐت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻋﻼم ﻣرگ ﺧدا را در ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﺧود ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﺳﺎﯾﮫای ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
ﺳراﺳر اروﭘﺎ را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﺳﺎﯾﮫ ،ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم اﺳت .اﻣﺎ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم ﭼﯾﺳت؟
ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم )ھﯾﭻﮔروی( ،آنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻧﻔﯽ ھﻣﮫی ﺣﻘﺎﯾﻖ و ارزشھﺎی ﻣطﻠﻖ و »ﺑﺎور ﺑﮫ ﺑﯽارزﺷﯽ،
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽﻣﻌﻧﺎﯾﯽ« اﺳت .ﺑر اﯾن ﭘﺎﯾﮫ ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم ﭘﯾﺎﻣد رﻓﻊ ﺑﺎورھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻓﻠﺳﻔﮫی ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ
ﻋﺻر ﺧردﮔراﯾﯽ و روﺷﻧﮕری ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﮐﺎﻧوﻧﯽ دارﻧد .وﻟﯽ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم ﻓﻘط ﺑطور ﺑﯽواﺳطﮫ ﭘﯾﺎﻣد دﺳت ﮐﺷﯾدن از ﺑﺎور ﺑﮫ
ﻧظﻣﯽ ﻋﯾﻧﯽ ﺑرای ﺣﻘﺎﯾﻖ و ارزشھﺎﺳت؛ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم ﺑطور ﺑﺎواﺳطﮫ ،ﻣﻌﻠول ﺣﺎﮐم ﺷدن ﺿﻌﻔﯽ رواﻧﯽ و ﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻧﯾﭼﮫ آن را »ﺗﺑﺎھﯽ« ﯾﺎ »اﻧﺣطﺎط« ﻣﯽﻧﺎﻣد و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺳﻘوط و ﻓروﭘﺎﺷﯽ زﻧدﮔﯽ و اراده ﺑرای زﻧدﮔﯽ ،ھم در ﻓرد و ھم
در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم آﮔﺎھﯽ ﻧﺎﺗوان ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﻧﺣطﺎط و ﺗﺑﺎھﯽ اﺳت .روﯾﮑردی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ و ارزشھﺎی
ﻣﺛﺑت آن ﺑﺎور ﻧدارد .از دﯾدﮔﺎه روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم ﭘﯾﺎﻣد ﺷراﯾطﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﺟﺳﺗﺟو در ﭘﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﺑﯽﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﯽﻣﺎﻧد و آدﻣﯽ درﻣﯽﯾﺎﺑد ﮐﮫ آنﭼﮫ را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽﮐرده ،اﺻﻼ وﺟود ﻧدارد .ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺗﻼش

ﻣﯽﮐﻧد واﻗﻌﯾت را ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﻔﺎھﯾم »وﺣدت«» ،ﺣﻘﯾﻘت« و »ھدﻓﻣﻧدی« ﺑﻔﮭﻣد و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺎﯾد ﺑﭘذﯾرد ﮐﮫ وﺣدت ،ﺣﻘﯾﻘت
و ھدﻓﯽ وﺟود ﻧدارد؛ در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫی ﺑﯽارزﺷﯽ و ﺑﯽﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﺟﮭﺎن اﺑطﺎلﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽﮔردد.
از دﯾدﮔﺎھﯽ دﯾﮕر ،ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم ﺑﯾﺎن ﻓﻠﺞ ﺷدن ارادهی زﻧدﮔﯽ اﺳت و اﯾن ﺣﺎﻟت ﺳرﺷت اﻧﺣطﺎط را ﻣﯽﺳﺎزد .ﺧود ﻧﯾﭼﮫ
ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾﺎن ﯾﮏ ﺗﺑﺎھﯽ ﻓﯾزﯾوﻟوژﯾﮏ اﺳت .ﻧﺎﺗوان ﺷدن ﻧﯾروی اراده ،ﺧود را در ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑﺎور ﺑﮫ
ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ و دﯾن و ﻧﯾز ﺗرﺣم ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزد .زﯾرا ﺗرﺣم ﻧﯾروی زﻧدﮔﯽ را ﮐﺎھش ﻣﯽدھد و ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ زﻧدﮔﯽﺳﺗﯾز
اﺳت .ﻧﯾﭼﮫ در »ﺗﺑﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ اﺧﻼق« ،اﺧﻼق ﺗرﺣم را »ﺗرﺳﻧﺎکﺗرﯾن ﻋﺎرﺿﮫی ﻓرھﻧﮓ اروﭘﺎﯾﯽ« و ﺑﯾﺎن ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم
ﻣﯽﺧواﻧد.
از اﯾن ﻣﻧظر ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم ﺑرای ﻧﯾﭼﮫ ﯾﮏ ﻧظرﯾﮫی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ روﯾدادی ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت .ﻧﯾﮭﯾﻠﺳم در
وھﻠﮫی ﻧﺧﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺑﯽارزش ﺷدن ﻋﺎﻟﯽﺗرﯾن ارزشھﺎﺳت .ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﺳﺗﯽ ﺳﺎزﮔﺎری آدﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺧوﯾﺷﺗن،
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯾداری و آﮔﺎھﯽ آدﻣﯽ ارﺗﺑﺎط دارد .زﯾرا آﮔﺎھﯽ ،ﺗﻔﮑﯾﮏ ﮐﻧﻧده اﺳت و آدﻣﯽ را از ﺟﮭﺎن ﭘﯾراﻣون ﺟدا
ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑداھت ﺟﮭﺎن را از او ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑداھت ﺟﮭﺎن ﺑرای آدﻣﯽ ،ﻣﻧﺷﺎء ﺗﺎﯾﯾدھﺎ و ارزشﮔذاریھﺎ ﺑوده اﺳت.
ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﯾﭼﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻐربزﻣﯾن از زﻣﺎن اﻓﻼطون ﺗﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﮐﮫ ﻧﯾﭼﮫ آن را ﺗداوم اﻓﻼطوﻧﯾﺳم ﯾﺎ »اﻓﻼطوﻧﯾﺳم ﺑرای
ﻣردم« ﻣﯽﻧﺎﻣد ،ارزشﮔذاریھﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ اﺧﺗراع »اﯾدهی آﺳﻣﺎن« ﯾﺎ »ﺧدای ﻣﺳﯾﺣﯽ« اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺟﮭﺎن ،ارزش
ﺧود را از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ دﺳت آورده ﮐﮫ ﺗﺻوﯾری از »اﯾده« ﯾﺎ »آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ« ﻗﻠﻣداد ﺷده اﺳت .آدﻣﯽ آﻣوﺧﺗﮫ ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ
ﺧﺎطر »اﯾده« ﯾﺎ »ﺧدا« دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧودش .ﻧﯾﭼﮫ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ اﯾن راه ﻣﯾﺎنﺑر از طرﯾﻖ »ﺧدا«
ﯾﺎ »اﯾده« ،اﺧﺗراﻋﯽ ﻧﺑوغآﺳﺎ ﺗوﺳط آدﻣﯽ ﺑوده اﺳت؛ ﭼرا ﮐﮫ ﺑدون اﯾن اﺧﺗراع آدﻣﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺟﮭﺎن را ﺗﺣﻣل ﮐﻧد.
وﻟﯽ ﺳراﻧﺟﺎم آﮔﺎھﯽ آدﻣﯽ ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن ﺷﮕرد و ﺧودﻓرﯾﺑﯽ ﻣﯽﺷود و ﭘﻧدار و ﺗوھم ﺑودن آن را ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽدھد .ﺑرای
آدﻣﯽ روﺷن ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ارزشھﺎی دﯾﻧﯽ در ﺧود اﻣور و ﭘدﯾدهھﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﯾروی اﻧﮕﺎرش آدﻣﯽ آﻧﮭﺎ را در اﻣور و
ﭘدﯾدهھﺎ ﻧﮭﺎده اﺳت .آدﻣﯽ ﺷروع ﻣﯽﮐﻧد اﯾن ارزشھﺎ را دوﺑﺎره از اﻣور و ﭘدﯾدهھﺎ ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدن؛ و زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
اﯾن ﮐﺎر ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ رﺷد داﻧشھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ،ﺗواﻧﺳﺗﮫ در ﻋﻠم ﺗﮑﯾﮫﮔﺎه ﺗﺎزهای ﺑﯾﺎﺑد .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﭘردهی ارزﺷﯽ ﮐﮫ آدﻣﯽ
ﺑر ﺳر اﺷﯾﺎء ﮐﺷﯾده ﺑود دﯾﮕر ﭘﺎره ﺷده اﺳت و واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﻋرﯾﺎن در ﺑراﺑر آدﻣﯽ اﺳت .اﯾن واﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ
آدﻣﯽ ﺧود را در آن ﺑﺎزﻣﯽﯾﺎﺑد ،ﻣطﻠﻖ و ﺗﺎم اﺳت ،وﻟﯽ آدﻣﯽ دﯾﮕر در آن ارزﺷﯽ ﻧﻣﯽﯾﺎﺑد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻧﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﯾن ﭘوﭼﯽ و ﺑﯽﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﺑرای آدﻣﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔردد ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﺧﺎﻟف
ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ .ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن ،در ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﺑرای آﮔﺎھﯽ زﯾر ﺳوال ﻣﯽرود و زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﭼﯾزی ﮐﺷف ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ درﺧود ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت و آﻧﻘدر ﻧﺎﺗوان اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد از ھﺳﺗﯽ ﺑﻼواﺳطﮫ ﺑرای ﺧود ﺗﺎﯾﯾدی
ﺑﮕﯾرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم در ھﻣﺎن راه ﻣﯾﺎنﺑر »ﺧدا« و »اﯾده« ﮐﻣﯾن ﮐرده اﺳت و ھﻧﮕﺎﻣﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷود ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ
ﮔراﻧﯾﮕﺎه ﺧود را از دﺳت ﻣﯽدھد و در ﭘﯽ ﻧﮭﺎدی ﺗﺎﯾﯾدﮐﻧﻧده ﻣﯽﮔردد ،در ﭘﯽ ارزﺷﯽ واﻻ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑر ﺑﯾواﺳطﮕﯽ زﻧدﮔﯽ،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﺧدا و اﯾده ﻣﺑﺗﻧﯽ اﺳت .ﺑر اﯾن ﭘﺎﯾﮫ ﻣﯽﺗوان اﺧﺗراع ﺧدا را ﺑﯾﺎن ﻧﺎﺗواﻧﯽ زﻧدﮔﯽ و ﺑدﯾنﺳﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓﺻل ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم داﻧﺳت.
اﻣﺎ آﯾﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ارزﺷﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا از ﺟﮭﺎن رﺧت ﺑرﻣﯽﺑﻧدد ،ﻟﺣظﮫی رھﺎﯾﯽ آدﻣﯽ ﻓرارﺳﯾده اﺳت؟ آﯾﺎ زﻧدﮔﯽ
ﺑدﯾنوﺳﯾﻠﮫ دﻟﯾری ،ﻧﯾرو و ﺷﺎدی ﺧود را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت؟ آﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ﭘس از آن ﻧﯾروﻣﻧد و ﺷﮑوﻓﺎ ﻣﯽﺷود؟ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﭼﮫ
روی ﻣﯽدھد ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﻣﯽﻣﯾرد؟
ﺧدا ﻣرده اﺳت!
ﻧﯾﭼﮫ در ﭘرﺳش ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدا ﻧﯾز اﺳﺗدﻻﻻت روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧد .او ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﮔر ﮐﺳﯽ
ﺑﺧواھد ﺧود را ﺑﺎ ﺳرﺷت دﯾﻧﯽ آدﻣﯽ ﻣﺷﻐول ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ روانﺷﻧﺎس در روان آدﻣﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺷﮑﺎر ﺑرود.
ﻧﯾﭼﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان آﻓرﯾﻧﻧدهی ﺧدا ،ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﺧدا را ﻧﺎﺑود ﮐﻧد .ﺗﺻﺎوﯾر ﺧداﯾﺎن ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ و ﻓﻘط ﺑﺎ
ﺗﻐﯾﯾر اﻓﮑﺎر ﻧﺎﭘدﯾد ﻧﻣﯽﺷوﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻻزﻣﮫی آن ﻧوﻋﯽ ﮐﺷﺗن اﺳت .ﺳﺧن ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن درﺑﺎرهی ﺧدا ،ﻣﺣل ﺗﻼﻗﯽ ﺗﺟرﺑﯾﺎت

وﺟودی ﺷﺧﺻﯽ و ﺟرﯾﺎنھﺎی ﻓﮑری زﻣﺎﻧﮫ اﺳت .ﻧﯾﭼﮫ ﺧود را ﭘس از ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾت ،ﺑر ﺑﺳﺗر اﺣﺗﺿﺎر اﺧﻼق
ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﯽﺑﯾﻧد و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻧﮑﺎر ﺧدا ﺗوﺳط ﻋﻠم ،ﻋﻧوان ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در اروﭘﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺑﮫ دور اﻓﮑﻧدن ﺧداﯾﺎن ﮐﮭن
آﻣﺎده ﺷد.
ﻧﯾﭼﮫ ﭘﯾﺎم ﮐﺎﻧوﻧﯽ ﻣرگ ﺧدا را در ﯾﮑﯽ از ﮔزﯾنﮔوﯾﮫھﺎی ﺧود در ﮐﺗﺎب »داﻧش ﺷﺎد« ﺗوﺳط آدﻣﯽ دﯾواﻧﮫ ﻣطرح ﻣﯽﮐﻧد.
اﯾن آدم دﯾواﻧﮫ روز روﺷن ﺑﺎ ﻓﺎﻧوﺳﯽ در دﺳت ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺧدا را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧد .او ﺑﮫ ﮔروھﯽ ﺧداﻧﺎﺑﺎور ﻣﯽرﺳد
ﮐﮫ آﻧﺟﺎ اﯾﺳﺗﺎدهاﻧد .آدم دﯾواﻧﮫ ﻧﺧﺳت ﺑﺎ ﭘرﺳشھﺎی ﺧود در اﯾن ﻣورد ﮐﮫ ﺧدا ﮐﺟﺎ رﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﺎﻋث ﺧﻧده و ﺳرﮔرﻣﯽ
ﺟﻣﻊ ﻣﯽﺷود .آﻧﺎن او را دﺳت ﻣﯽاﻧدازﻧد و ﺑﮫ او ﻣﯽﺧﻧدﻧد .ﯾﮑﯽ از او ﻣﯽﭘرﺳد ،ﻧﮑﻧد ﺧدا ﭼون ﮐودﮐﯽ راھش را ﮔم
ﮐرده اﺳت؟ دﯾﮕری ﻣﯽﭘرﺳد ،ﻧﮑﻧد ﺧدا از ﻣﺎ ﻣﯽﺗرﺳد و ﺧود را ﭘﻧﮭﺎن ﮐرده اﺳت؟ ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺳراﻧﺟﺎم آدم دﯾواﻧﮫ ﺧود ﺑﮫ
ﭘرﺳﺷﯽ ﮐﮫ ﻣطرح ﮐرده ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھد و ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻣن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھم ﮔﻔت ﮐﮫ ﺧدا ﮐﺟﺎ رﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﺎ او را ﮐﺷﺗﮫاﯾم،
ﺷﻣﺎ و ﻣن .ھﻣﮫی ﻣﺎ ﻗﺎﺗﻼن ﺧدا ھﺳﺗﯾم«.
آدم دﯾواﻧﮫ ﺳﭘس ﺑﮫ ﺗﻠﺧﯽ ﻣﯽﭘرﺳد» :وﻟﯽ ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﮐﺎر را ﮐردﯾم؟ ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗواﻧﺳﺗﯾم درﯾﺎ را ﺳرﮐﺷﯾم؟ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ
ﻣﺎ اﺳﻔﻧﺞ داد ﺗﺎ ﺑﺎ آن ھﻣﮫی اﻓﻖ را ﺑزداﯾﯾم؟ ﻣﺎ ﭼﮫ ﮐردﯾم ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ زﻣﯾن را از ﺧورﺷﯾدش ﺟدا ﺳﺎﺧﺗﯾم؟ اﮐﻧون زﻣﯾن
ﺑﮫ ﮐدام ﺳو ﻣﯽرود؟ ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐدام ﺳو ﻣﯽروﯾم؟ آﯾﺎ از ھﻣﮫ ﺧورﺷﯾدھﺎ دور ﻧﻣﯽﺷوﯾم؟ آﯾﺎ ﻣدام ﺳﻘوط ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم؟ ﺑﮫ ﭘس ،ﺑﮫ
ﭘﮭﻠو ،ﺑﮫ ﭘﯾش و ﺑﮫ ھر ﺳو؟ آﯾﺎ دﯾﮕر ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ وﺟود دارد؟ آﯾﺎ ﻣﺎ در ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾﮑراﻧﯽ ﺳرﮔردان ﻧﯾﺳﺗﯾم؟ آﯾﺎ ﺳردﺗر
ﻧﺷده اﺳت؟ آﯾﺎ ﺷب ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣﯽﺷود؟ آﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﻓﺎﻧوسھﺎ را ﭘﯾش از ﻧﯾﻣروز ﺑراﻓروﺧت؟ آﯾﺎ ھﻧوز ھﻣﮭﻣﮫی
ﮔورﮐﻧﺎﻧﯽ را ﻧﻣﯽﺷﻧوﯾم ﮐﮫ ﺧدا را ﺑﮫ ﺧﺎک ﻣﯽﺳﭘرﻧد؟ آﯾﺎ ھﻧوز ﺑوی ﭘوﺳﯾدﮔﯽ ﺧداﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺎﻣﻣﺎن ﻧرﺳﯾده اﺳت؟ ﺧداﯾﺎن
ھم ﻣﯽﭘوﺳﻧد! ﺧدا ﻣرده اﺳت! ﺧدا ﻣرده ﻣﯽﻣﺎﻧد! و ﻣﺎ او را ﮐﺷﺗﮫاﯾم! ﻣﺎ ﻗﺎﺗلﺗرﯾن ﻗﺎﺗﻼن ﭼﮕوﻧﮫ ﺧود را ﺗﺳﻠﯽ دھﯾم؟
ﻣﻘدسﺗرﯾن و ﻧﯾروﻣﻧدﺗرﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺗﺎ ﮐﻧون در اﺧﺗﯾﺎر داﺷت ،زﯾر ﺗﯾﻎ ﻣﺎ ﺟﺎن ﺳﭘرد .ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺧون را از
دﺳﺗﺎن ﻣﺎ ﺧواھد ﺷﺳت؟ ﺑﺎ ﭼﮫ آﺑﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺧود را ﺗطﮭﯾر ﮐﻧﯾم؟ ﮐدام ﻣراﺳم ﮐﻔﺎره و اﻋﯾﺎد ﻣﻘدﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺧود
اﺧﺗراع ﮐﻧﯾم؟ آﯾﺎ ﻋظﻣت اﯾن اﻗدام ﺑرای ﻣﺎ زﯾﺎدی ﻋظﯾم ﻧﺑوده اﺳت؟ آﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ درﺧور اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﺷﯾم ﺧودﻣﺎن
ﺧدا ﺷوﯾم؟«.
آدم دﯾواﻧﮫ ﭘس از اﯾن ﭘرﺳشھﺎ ﻟﺣظﮫای ﺳﮑوت ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﺷﻧوﻧدﮔﺎن ﺧود ﻣﯽﻧﮕرد .آﻧﺎن ﻧﯾز ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ
ﻣﺗﻌﺟب ﺑﮫ او ﻣﯽﻧﮕرﻧد .دراﯾﻧﺟﺎ آدم دﯾواﻧﮫ ﻓﺎﻧوس ﺧود را ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽﮐوﺑد و آن را ﺧرد و ﺧﺎﻣوش ﻣﯽﮐﻧد .ﺳﭘس
ﻣﯽاﻓزاﯾد» :ﻣن زود آﻣدهام .ھﻧوز وﻗت ﻣن ﻧرﺳﯾده اﺳت .اﯾن روﯾداد ﻋظﯾم ھﻧوز در راه و ﺣرﮐت اﺳت و ھﻧوز ﺑﮫ
ﮔوش آدﻣﯾﺎن ﻧرﺳﯾده اﺳت .آذرﺧش و ﺗﻧدر زﻣﺎن ﻣﯽﺧواھﻧد ﺗﺎ دﯾده و ﺷﻧﯾده ﺷوﻧد .ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ھم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﭘس از
اﻧﺟﺎﻣﺷﺎن زﻣﺎن ﻣﯽﺧواھﻧد ﺗﺎ دﯾده و ﺷﻧﯾده ﺷوﻧد .اﯾن اﻗدام ھﻧوز از آﻧﺎن دورﺗر از دورﺗرﯾن ﺳﺗﺎرﮔﺎن اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ،
ﺧود آﻧﺎن اﯾن ﮐﺎر را ﮐردهاﻧد!«.
ﻣرگ ﺧدا ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ زوال ﺑﺎور ﺑﯽﺗردﯾد و ﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ وﺟود ﺧدا در ﻋﺻر ﺟدﯾد اﺳت .ﺑﺎ ﻣرگ ﺧدا ارزشھﺎی ﻣﻌﺗﺑر
ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول اﺧﻼﻗﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫی ارادهی ﺧداﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرﻓﺗﻧد ﻧﯾز از دﺳت رﻓﺗﮫاﻧد .ﺧدا ﻣﻌﻧﺎی زﻧدﮔﯽ و ﺟﮭﺎن ﺑود و
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﮐل ھﺳﺗﯽ ﺑﯽﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽﺷود و زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﺻوﻟﯽ ﺟﻧﺑﯽ از ھﺳﺗﯽ ﻣﺎدی
ﻓروﻣﯽﮐﺎھد.
وﻟﯽ ﺳﺧن ﺑر ﺳر ﺧداﯾﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ و ﺣﺎل وﺟود ﻧدارد .ﺧدا دروﻏﯽ ﺑﯾش ﻧﺑوده اﺳت و آدﻣﯾﺎن ﺑﺎ
راﻧشھﺎ ،ﺧودﻓرﯾﺑﯽھﺎ و ﺧطﺎھﺎی ﺧود او را از ھﯾﭻ آﻓرﯾدﻧد ﺗﺎ ﺗﮑﯾﮫﮔﺎھﯽ ﺑﯾﺎﺑﻧد و ﺑر ﺗرسھﺎی ﺧود در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری و
ﭘﯾری و ﻣرگ و ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﭼﯾره ﮔردﻧد .ﺧدا ،اﺧﺗراع آدﻣﯽ و ﺑرای او دروﻏﯽ آرامﺑﺧش ﺑوده اﺳت .وﻟﯽ
اﮐﻧون ﺑﺻﯾرت زﻣﺎﻧﮫ اﯾن دروغ را ﺑرﻣﻼ ﮐرده و آدﻣﯽ ﭘﯽﺑرده اﺳت ﮐﮫ ﺧداﯾﯽ وﺟود ﻧدارد .ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت آدﻣﯽ از
ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑرآﻣده ﺑود ،ﺑﺎر دﯾﮕر ﻧﯾﺳت ﺷده اﺳت .از اﯾن رو ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ ﺑرای ﻧﯾﭼﮫ »آراﻣﮕﺎهھﺎ و ﺳﻧﮓﮔورھﺎی ﺧدای
ﻣرده«اﻧد.
ﻣرگ ﺧدا ﺑرای ﻧﯾﭼﮫ در ﯾﮏ »ﻣﻧطﻖ ﻋظﯾم وﺣﺷﺗﻧﺎک« ﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑد و ﺗﺎ ھزارهی ﺳوم ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷرﯾت ﭘﯾﺎﻣدھﺎی
ﻣوﺣﺷﯽ ﭼون ﮔﺳﺳتھﺎ ،وﯾراﻧﯽھﺎ ،زوالھﺎ و واژﮔوﻧﯽھﺎ را در ﺑر ﺧواھد داﺷت و ﺑﮫ ﺗﯾرﮔﯽھﺎ و ظﻠﻣتھﺎﯾﯽ ﺧواھد

اﻧﺟﺎﻣﯾد ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫی آن روی زﻣﯾن دﯾده ﻧﺷده و از ﻗدرت ﺗﺻور ﻣﺎ ﻓراﺗر اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ارزﺷﯽ ﻣرﺳوم
ﻣﯽﺳﻧﺟﯾم.
ﺑﺎ ﻣرگ ﺧدا ،اوج ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم ﻓرارﺳﯾده اﺳت .وﻟﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ او را ﮐﺷﺗﮫاﻧد ـ ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺑﺎور ﻧدارﻧد ـ ھﻧوز
درﻧﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﻣرگ ﺧدا ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ دارد .ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﻣرگ ﺧدا ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ دارد؟ وﻗﺗﯽ آدﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﭘرﺳش را
ﻧﻣﯽداﻧد ،ﺑﮫ طرﯾﻖ اوﻟﯽ ﻧﻣﯽداﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗوان ارزشھﺎی ﺗﺎزه آﻓرﯾد.
آری ،ﺧدا ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ واﻻﺗرﯾن ارزش ﻣرده اﺳت ،وﻟﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫی ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳﺗﯽ ﻣرگ او ﻓﻘط ھﺷﯾﺎری آدﻣﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ آدﻣﯽ
ھﻣﭼﻧﯾن »آنﺟﮭﺎن« را ﺑﺎﺧﺗﮫ اﺳت ،ﺑدون آﻧﮑﮫ »اﯾنﺟﮭﺎن« را ﺑرده ﺑﺎﺷد .ﻧﯾﭼﮫ اﻣﺎ ﻣﯽﺧواھد از ﮔذرﮔﺎه ﭼﯾرﮔﯽ ﺑر
ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم ﻣﺎ را ﺑﺎ ھﻧری آﺷﻧﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ آن ﺑﺗوان ھﻧﮕﺎم ﺑﺎﺧﺗن ﺑرد .او ﻣﯽﺧواھد ﺑﺎ ﻗدرت اﻧدﯾﺷﮫی ﺧود ﻧﯾروی
ھﻣﮫی ﺗﻼشھﺎ ،ﺷورھﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ را ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﺎ »آنﺟﮭﺎن« ﭘﯾوﻧد زده ﺑود آزاد ﺳﺎزد و در ﺧدﻣت زﻧدﮔﯽ ﻗرار دھد.
او ﻣﯽﺧواھد ﺑﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫی ﺧود ﺑﮫ آدﻣﯾﺎن ﺑﯾﺎﻣوزد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗوان ﭘس از ﭼﺷم ﺑرﮔرﻓﺗن از آﺳﻣﺎن» ،ﺑﮫ زﻣﯾن وﻓﺎدار
ﻣﺎﻧد« و ﺑﺎ »ﺑﺎزﺳﻧﺟﯽ ھﻣﮫی ارزشھﺎ« ،ارزشھﺎی ﺗﺎزه آﻓرﯾد.
ﻣﮭرﻣﺎه ١٣٩٣

ﺑﺎزار ﭘرروﻧﻖ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾن

ﺷﮭﺎب ﺷﺑﺎھﻧﮓ

• ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺟﺎﻧوران درﻧده ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫی ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ﺧود ﺗﺑدﯾل ﮐرده و ﻧﻔس ھﻣﮫ را ﺑرﯾدهاﻧد.
اﯾنھﺎ راﺣت ﻣﯽﻣﯾرﻧد و راﺣتﺗر از آن ﻣﯽﮐﺷﻧد .و ﭼرا ﻧﮫ؟ ﻣﮕر دﯾنﻓروﺷﺎن ﺣرﻓﮫای ،در ھر دو ﺣﺎﻟت ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش
ﺟﺎﯾﮕﺎه »آنﺟﮭﺎﻧﯽ« آﻧﺎن را ﺑﺎ »ﺑﯾﻣﮫی ﺑﮭﺷت« ﺗﺿﻣﯾن ﻧﮑردهاﻧد؟! ...
اﺧﺑﺎر روزwww.akhbar-rooz.com :
ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  ٢٩ﺗﯾر  ٢٠ - ١٣٩٣ژوﺋﯾﮫ ٢٠١۴

ﮐﺎﻻ وﺳﯾﻠﮫای در ﺧدﻣت ارﺿﺎی ﻧﯾﺎزھﺎی آدﻣﯽ اﺳت .ﯾﮑﯽ از وﯾژﮔﯽھﺎی ﮐﺎﻻ ﮐﻣﺑود آن اﺳت و ﮐﺎﻻھﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ در ھر زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن دﻟﺧواھﯽ در ﮐﯾﻔﯾت و ﮐﻣﯾت ﻣطﻠوب ﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽﺷوﻧد .ﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎد ﺑر اﯾن ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺗوار اﺳت ﮐﮫ
اﻧﺳﺎنھﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑﯾﮑران دارﻧد و در اﯾن ﭘﯾوﻧد ﮔوﻧﮫای اﺷﺑﺎعﻧﺎﭘذﯾری ﺑر رﻓﺗﺎر آدﻣﯾﺎن ﺣﺎﮐم اﺳت .ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﺳﺧن آن
اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره اﻧدازهی ﻧﯾﺎز و ﺗﻘﺎﺿﺎی آدﻣﯽ ﺑزرگﺗر از ﻣﯾزان ﻋرﺿﮫی ﮐﺎﻻھﺎﺳت .در ﻧﺗﯾﺟﮫی ھﻣﯾن ﮐﻣﺑود اﺳت ﮐﮫ
ﮐﺎﻻھﺎ ﺷﺎﻟودهی اﻣر اﻗﺗﺻﺎدی را ﻣﯽﺳﺎزﻧد و آدﻣﯾﺎن را ﺑﮫ رﻓﺗﺎر اﻗﺗﺻﺎدی واﻣﯽدارﻧد.
ﺑر اﯾن ﭘﺎﯾﮫ ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﮐﺎﻻ ﻋﻧﺻری ﮐﺎﻧوﻧﯽ در ﭘژوھشھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت و ﻣطﺎﺑﻖ ﺗﻌرﯾفھﺎی راﯾﺞ ،ﻋﻣﻼ
ھﻣﮫی وﺳﺎﯾل و ﺧدﻣﺎﺗﯽ را درﺑرﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ از ﻧوﻋﯽ »ﺳودﻣﻧدی« ﯾﺎ »ﻓﺎﯾدهرﺳﺎﻧﯽ« ﺑرﺧوردارﻧد و ﺑﮫ درد ﮐﺳﯽ،
ﮐﺎری ﯾﺎ ﭼﯾزی ﻣﯽﺧورﻧد .اﯾن ﺳودﻣﻧدی ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺎدی ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﺑﺎﺷد.
از اﯾن رو ،ﮐﺎﻻھﺎ را از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻻھﺎی »ﻣﺎدی« و »ﻏﯾرﻣﺎدی« ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺎدی آﻧﮭﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺻورت اﺷﯾﺎء ﻋرﺿﮫ ﻣﯽﺷوﻧد و ﻣﯽﺗوان آﻧﮭﺎ را اﻧﺑﺎر و ذﺧﯾره ﮐرد ،ﻣﺎﻧﻧد اﺗوﻣﺑﯾل ،ﺗﻠوﯾزﯾون ،ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ،ﺧوراک،
ﭘوﺷﺎک و ﻏﯾره .ﻗﺎﺑﻠﯾت دﯾﮕری ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎﻻھﺎ دارﻧد آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ آﻧﮭﺎ را در ﺑﺎزار ﺧرﯾد و از آنھﺎ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .وﻟﯽ ﮐﺎﻻھﺎی ﻏﯾرﻣﺎدی ﺟزو اﺷﯾﺎء و »ﭼﯾزﮔوﻧﮫ« ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺟﺳﻣﯾت ﻧدارﻧد .اﯾن ﻧوع ﮐﺎﻻھﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ
ﺻورت ﺧدﻣﺎت ﻋرﺿﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﮫھﺎ و ﺑﺎﻧﮏھﺎ و ھﺗلھﺎ و ﻏﯾره.
ﻓرض ﮐﻧﯾم ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻗراردادی ﻣﯽﺑﻧدد و ﻣطﺎﺑﻖ آن ﻗرارداد ،ﺷﻣﺎ ھر ﺳﺎل ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ
ﻣﯽﭘردازﯾد و اﺗوﻣﺑﯾل ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫی ﺧود را در ﺑراﺑر ﺣوادث ﺑﯾﻣﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﺣﺎل اﮔر روزی ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﺗوﻣﺑﯾل ﺧود ﺗﺻﺎدف
ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫی ﺷﻣﺎ ﺑر اﺛر ﺗوﻓﺎن ﯾﺎ آﺗشﺳوزی آﺳﯾب ﺑﺑﯾﻧد ،ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ در ﻗﺑﺎل ﺣﻖ ﺑﯾﻣﮫای ﮐﮫ ﭘﯾشﺗر ﺑطور ﻣﻧظم
ﭘرداﺧﺗﮫاﯾد ،ﺧﺳﺎرت وارده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ را ﺟﺑران ﻣﯽﮐﻧد .وﻟﯽ در ﺿﻣن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﻣر ﭘول ﺑﯾﻣﮫ ﺑﭘردازﯾد ﺑدون
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﺗوﻣﺑﯾل ﺧود ﺗﺻﺎدف ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫی ﺷﻣﺎ آﺳﯾب ﺑﺑﯾﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﺗواﻧﯾد از ﺣﻖ ﺑﯾﻣﮫی ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .در اﯾن
ﺻورت ﺟز »اطﻣﯾﻧﺎن ﺧﺎطر« ﭼﯾزی ﻋﺎﯾد ﺷﻣﺎ ﻧﺷده اﺳت .اﯾن »اطﻣﯾﻧﺎن ﺧﺎطر« ﺣﮑم »ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻏﯾرﻣﺎدی« را دارد ﮐﮫ
ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓروﺧﺗﮫ اﺳت و ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺧرﯾدن ﭼﻧﯾن ﮐﺎﻻﯾﯽ ،ﺧﯾﺎل ﺧود را ﺑرای وﺿﻌﯾتھﺎی اﺿطراری
ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽﻧﺎﭘذﯾر آﺳوده ﮐردهاﯾد.
ﺟﮭﺎن اﻣروز ﻣﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ »اﻗﺗﺻﺎدیﺷده« اﺳت .ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن ،اﻗﺗﺻﺎد و ﻗواﻧﯾن آن ،ﺧود را ﺑﮫ ھﻣﮫی ﮔﺳﺗرهھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺣﻣﯾل و ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﺻوﺻﯽﺗرﯾن زواﯾﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﻔوذ ﮐردهاﻧد .ﺣﺗﯽ در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﯾﺎن اﻗﺗﺻﺎد ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ھم
وﺿﻊ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧوال اﺳت و ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از ﻣﻧﺗﻘدان ﻓرھﻧﮕﯽ در ﻏرب ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﻓزاﯾﻧدهی ﻧﻔوذ اﻗﺗﺻﺎد در
ﺳﯾﺎﺳت و ﮐﻣرﻧﮓﺷدن ﻧﻘش دوﻟتھﺎ در ﺑراﺑر ﻣوﻧوﭘلھﺎ ،ﮐﺎرﺗلھﺎ ،ﺗراﺳتھﺎ ،ﺑﺎﻧﮏھﺎ و دﯾﮕر ﺷرﮐتھﺎی ﻏولآﺳﺎی
ﺗﺟﺎری و ﻣﺎﻟﯽ ھﺷدار ﻣﯽدھﻧد و اﯾن روﻧد را ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﺷﮑﺎفھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺂﻻ ﺻﻠﺢ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧطرﻧﺎک

ﻣﯽداﻧﻧد .ﺑﮕذرﯾم از آﻧﮑﮫ ﮔوش ﮐﻣﺗر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ھﺷدارھﺎ ﺑدھﮑﺎر اﺳت و روﻧد »اﮐوﻧوﻣﯾزه« ﺷدن در ھﻣﮫی ﻋرﺻﮫھﺎ
ﺑﺎ ﺷﺗﺎب در ﺟرﯾﺎن اﺳت و ھﻣﮫی ﻣواﻧﻊ را ﺑر ﺳر راه ﺧود ﺑﺎ ﻗدرت درھم ﻣﯽﺷﮑﻧد!
دﯾن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ
دﯾن ﻧﯾز طﺑﻌﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋرﺻﮫھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ از روﻧد »اﻗﺗﺻﺎدی ﺷدن« در اﻣﺎن ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺗوﻟﯾﺎن دﺳﺗﮕﺎه دﯾن
ﻧﯾز ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ درﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺎدی اﻧﮕﯾزهھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی دارﻧد و ﻧﯾروھﺎی ﺑﺎزار ﺑر
رﻓﺗﺎر ﻣوﺳﺳﺎت دﯾﻧﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽﮔذارﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮑﺗﮫی ﺗﺎزهای ﻧﯾﺳت و آدام اﺳﻣﯾث ﺑﻧﯾﺎدﮔذار ﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎد ﮐﻼﺳﯾﮏ ،ﻧزدﯾﮏ
ﺑﮫ  ٢۵٠ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐرده اﺳت.
ھم اﮐﻧون ﻧﯾز ﻣوﺳﺳﺎت و ﻣراﮐز دﯾﻧﯽ در ھﻣﮫی ﺟﮭﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﮔوﻧﺎﮔون ﺷرﮐت دارﻧد و
ﻣﺗوﻟﯾﺎن آنھﺎ از اﯾن ﮔذرﮔﺎه ﺛروتھﺎی اﻓﺳﺎﻧﮫای ﺑﮫ ﺟﯾب ﻣﯽزﻧﻧد .در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻧﻣوﻧﮫ واﺗﯾﮑﺎن اﺷﺎره ﮐﻧﯾم
ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﭘوﻟدارﺗرﯾن و ﺑﺎﻧﻔوذﺗرﯾن ﻣوﺳﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و از ﮔردن ﮐﻠﻔتﺗرﯾن ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻧﯾز ھﺳت و ﺧود در
ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از ﮐﺷورھﺎ در ﻋرﺻﮫھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اﻗﺗﺻﺎدی ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﻣﯽﮐﻧد و طﺑﻌﺎ در ﭼﺎرﭼوب ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود ،ﺗﺎﺑﻊ ﻗواﻧﯾن ﺑﺎزار آزاد اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ واﺗﯾﮑﺎن ﺗﺣت رھﺑری روﺣﺎﻧﯾﺎن ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎ »ﺣﮑوﻣت اﻟﮭﯽ« در ﺟﮭﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾت ،ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺳﻧده ﻣﯽﮐﻧد و در اﻣور ﺳﯾﺎﺳﯽ دﺧﺎﻟت ﭼﻧداﻧﯽ ﻧدارد و اﮔر از ﺑرﺧﯽ ﺗﻼشھﺎی آن ﺑرای ﻻﺑﯾﮕری ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ و ﻧﯾز رواﺑط ﭘﯾﭼﯾده و ﭘﻧﮭﺎن ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ ﺑﮕذرﯾم ،ھر ﮔﺎه ﺑﺧواھد در ﻋرﺻﮫی ﺳﯾﺎﺳت ﭘﺎﯾش را از ﮔﻠﯾماش
درازﺗر ﮐﻧد ،ﺑﺎ ﺗذﮐر دوﻟﺗﻣردان اروﭘﺎﯾﯽ دوﺑﺎره ﺳر ﺟﺎی ﺧود ﻣﯽﻧﺷﯾﻧد .وﻟﯽ اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﺳراغ »ھﻣﺗﺎی اﺳﻼﻣﯽ«
واﺗﯾﮑﺎن ﺑروﯾم ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ در »ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ« ﺗﺣت ﺳﻠطﮫی روﺣﺎﻧﯾﺎن ﺷﯾﻌﮫ ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ دﯾن و ﺣﮑوﻣت
درھم آﻣﯾﺧﺗﮫاﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾن آﻣﯾزه ﺳﭘس ﺑر ھﻣﮫی ﺷرﯾﺎنھﺎی اﺻﻠﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور ﻧﯾز ﺣﺎﮐم ﮔردﯾده و اﯾن اﻣﺗزاج
ﺳﮫﮔﺎﻧﮫی دﯾن و دوﻟت و اﻗﺗﺻﺎد ،اژدھﺎﯾﯽ ﭼﻧد ﺳر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﻌدا دوﺑﺎره ﺑﺎزﻣﯽﮔردﯾم.
در ﺑررﺳﯽ دﯾن از ﺟﻧﺑﮫی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻋﻣدﺗﺎ ﻣﯽﺗوان ﺧود را ﺑﺎ ﭘرﺳشھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺑرﯾتھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎور و ﻋﻣل
دﯾﻧﯽ ،ﭼﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺣرﮐﮫی ﺗﺷﮑﯾلدھﻧدهی ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی دﯾﻧﯽ ،و ﻧﯾز ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐرد ﺑﺎزارھﺎی دﯾﻧﯽ
ﻣﺷﻐول ﮐرد و در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺗن ﭘﺎﺳﺦھﺎﯾﯽ ﺑرای اﯾن ﭘرﺳشھﺎ ﺑرآﻣد .اﯾن ﯾﺎدداﺷت ﻣﯽﮐوﺷد در ھﻣﯾن ﭘﯾوﻧد ﺑﮫ ﻣوﺿوع
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐرد ﺑﺎزار دﯾﻧﯽ از ﮔذرﮔﺎه در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻧﮭﺎد دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫای اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧﻘش اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻋﻧﺻر اﻋﺗﻣﺎد در ﻣﻌﺎﻣﻠﮫای ﺗﺟﺎری ،اﻧدﮐﯽ ﻧزدﯾﮏﺗر ﺷود.
ﺑدوا ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ از ﻣﻧظر اﻗﺗﺻﺎدی ،دﯾن از ﺑﺳﯾﺎری ﺟﮭﺎت ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻏﯾرﻣﺎدی اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی اﻧﺳﺎنھﺎی
ﻣﻌﯾﻧﯽ را ﺑرآورده ﻣﯽﺳﺎزد .دﯾن ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﭘس از ﻣرگ اﻋﺗﻘﺎد دارﻧد ،ﺷﯾوهی زﻧدﮔﯽ ﺧﺎص و رﻋﺎﯾت
اﻣوری ﻣﻌﯾن در »اﯾن ﺟﮭﺎن« را ﺗﺟوﯾز ﻣﯽﮐﻧد و در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﮫ آﻧﺎن وﻋده ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭘس از ﻣرگ و در »آن ﺟﮭﺎن«
زﻧدﮔﯽ ﺧوﺑﯽ در اﻧﺗظﺎرﺷﺎن ﺧواھد ﺑود.
ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺷﺗﻖ از دﯾن ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان آﻧﮭﺎ را »ﮐﺎﻻھﺎی دﯾﻧﯽ« ﻧﺎﻣﯾد ،ﮔوﻧﺎﮔوناﻧد و ﺑﮫ ﺻورتھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ در اﺧﺗﯾﺎر
ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد ،وﻟﯽ وﺟﮫ ﻣﺷﺗرک ھﻣﮫی آﻧﮭﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﮔرو »اﻣر ﻣﺗﻌﺎل« ھﺳﺗﻧد .ﭘس اﺳﺗدﻻلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
در ﺑﺎزار ﺧرﯾد و ﻓروش ﮐﺎﻻی دﯾﻧﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد ،از ﻣﯾدان ﺗﺟرﺑﮫی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻓراﺗر ﻣﯽروﻧد و ﻗﺎﺑل
ﺳﻧﺟش ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑر اﯾن ﭘﺎﯾﮫ ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﮐﺎﻻی دﯾﻧﯽ ﻧﮫ ﭘﯾش از ﺧرﯾد ﻗﺎﺑل ارزﺷﯾﺎﺑﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﭘس از ﺧرﯾد.
در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﺧرﯾدار ﮐﺎﻻی دﯾﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓروﺷﻧده اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺎﻣل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن اﻋﺗﻣﺎد ﮐﮫ ھﻣواره اﻋﺗﻣﺎدی ﮐور اﺳت،
در ﺻورﺗﯽ ﺧدﺷﮫدار ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻓروﺷﻧدهی ﮐﺎﻻی دﯾﻧﯽ ﻧﺎﮐﺎردان و دارای رﻓﺗﺎری ﻏﯾرﺣرﻓﮫای ﺑﺎﺷد.
ھﻣﺎنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم ﮐﺎﻻھﺎی دﯾﻧﯽ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﻋرﺿﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ،از ﮐﺗب و ﻧوﺷﺗﮫھﺎی دﯾﻧﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻣراﺳم
ﻋﺑﺎدی و ﻣوﻋظﮫ و ﻏﯾره .وﻟﯽ اﺻﻠﯽﺗرﯾن و ﻋﺎﻟﯽﺗرﯾن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎزار دﯾن ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﻋرﺿﮫ ﻣﯽﺷود ،ﮐﺎﻻﯾﯽ
ﻏﯾرﻣﺎدی از ﻧوع ﺧدﻣﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷرﮐتھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﺑﮫ ﺻورت »اطﻣﯾﻧﺎن ﺧﺎطر« ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود ﻣﯽﻓروﺷﻧد و آن
ﭼﯾزی ﺟز »وﻋدهی ﺑﮭﺷت« ﻧﯾﺳت .از اﯾن ﻣﻧظر ﻣﯽﺗوان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑرای ﮐﺎﻻھﺎی دﯾﻧﯽ را ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت

ﺷرﮐتھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐرد.
اﻧﺣﺻﺎر ﺑﻠﯾتﻓروﺷﯽ!
روﺣﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ »ﻣﺄﻣوران ﺧدا« ﺑر روی زﻣﯾن ،ﺧود را ﻣﺣﻖ ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد دﯾﮕر آدﻣﯾﺎن از طرﯾﻘﯽ ھزﯾﻧﮫھﺎی
زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧد و ﺑدﯾنﻣﻧظور وارد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯽﺷوﻧد» .ﻋﺎﻟﯽﺗرﯾن ﮐﺎﻻﯾﯽ« ھم ﮐﮫ ﺑرای ﻋرﺿﮫ در
ﺑﺎزار ﺧرﯾد و ﻓروش دارﻧد ،ھﻣﺎن »وﻋدهی ﺑﮭﺷت« ﯾﺎ اﮔر ﺑﺧواھﯾم دﻗﯾﻖﺗر ﺑﮕوﯾﯾم وﻋدهی »ﺟﺎﯾﯽ در ﺑﮭﺷت« اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻧﺎن در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎزار ﻋﻣدﺗﺎ ﻧﻘش »ﻓروﺷﻧدﮔﺎن ﺑﻠﯾت ورود ﺑﮫ ﺑﮭﺷت« را ﺑر ﻋﮭده ﻣﯽﮔﯾرﻧد!
اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﺎھﯽ اﯾن ﭘرﺳش ﺑرای ﺑرﺧﯽ از ﻣوﻣﻧﺎن ﭘﯾش ﺑﯾﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﮕر در ﺑﮭﺷت ﺟﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ھﻣﮫ وﺟود
ﻧدارد؛ ﯾﺎ ﻣﮕر ﻧﻣﯽﺗوان ﮐﺎری ﮐرد ﮐﮫ ﺑدون ﻣﯾﺎﻧﺟﯽﮔری دﯾﮕران ﺑﮫ ﺑﮭﺷت رﻓت؟ در اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ روﺣﺎﻧﯾﺎن
آﻏﺎز ﻣﯽﺷود و ﺑرای ﺑﺎزارﮔرﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھﻣﮫی اﺑزارھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود ﭼﻧﯾن اﻟﻘﺎء ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای
ورود ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣواﻧﻊ ﺳﺧﺗﯽ وﺟود دارد و ﺑﮭﺷت ﺟﺎی ھر ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت و »ﮔﻧﺎھﮑﺎران« را ﺑﮫ آن راه ﻧﻣﯽدھﻧد .ﻣوﻓﻘﯾت
اﯾن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯾﺎن و ﻧﮭﺎدھﺎی دﯾﻧﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻧﺣﺻﺎر ﻓروش ﺑﻠﯾت ورود ﺑﮫ ﺑﮭﺷت را ﺑرای ﺧود
ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﮫ اﺻطﻼح اﻗﺗﺻﺎدی ﮔوﻧﮫای »ﻣوﻧوﭘل« ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ از اﯾن ﮔذرﮔﺎه ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻗﯾﻣت ﺑﻠﯾتھﺎ
را ﻧﯾز ﺧود ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد و در ﺻورت ﻟزوم ﺣﺗﯽ ﺑﺎزار ﺳﯾﺎه راه ﺑﯾﻧدازﻧد!
ﯾﮑﯽ از اﺑزارھﺎی ﻣﮭم روﺣﺎﻧﯾﺎن در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﭼﯾرﮔﯽ ﻓرھﻧﮓ »ﻣرادﭘرﺳﺗﯽ« و »ﻣرﯾدﭘروری« در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت.
روﺣﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎ ﺗرﻓﻧدھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت داﺋﻣﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣردم ﺷﮭﺎﻣت اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻘل ﺧود را ﭘﯾدا ﻧﮑﻧﻧد .آﻧﺎن
ﻣﯽﮐوﺷﻧد اﯾن ﺑﺎور را در ﻣﯾﺎن ﻣوﻣﻧﺎن ﺟﺎ ﺑﯾﻧدازﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗر از ﺣﻘﺎﯾﻖ »ﮐﺗﺎبھﺎی آﺳﻣﺎﻧﯽ« و »ﻣﺗون
ﻣﻘدس« وﺟود ﻧدارد و ﺗﺎزه اﻧﺣﺻﺎر درک و ﺗﻔﺳﯾر درﺳت اﯾن ﮐﺗﺎبھﺎ ﻧﯾز ﻓﻘط در اﺧﺗﯾﺎر روﺣﺎﻧﯾﺎن اﺳت .آﻧﺎن ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾﻧد ﭼﮫ ﭼﯾز درﺳت و ﭼﮫ ﭼﯾز ﻧﺎدرﺳت اﺳت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺷت و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﻣﯽرود .از اﯾن
رو روﺣﺎﻧﯾﺎن ﺑرای ﺧود ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑر ﻓراز آدﻣﯾﺎن و ﻣﯾﺎن ﺧدا و اﻧﺳﺎن در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﻧد و ﺑﺎ ﺑرﺧورداری از ﭼﻧﯾن
ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ،ﺑرای ﺧود ﺣﻖاﻟزﺣﻣﮫای ﻗﺎﺋلاﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻊ ارﺗزاق آﻧﺎن اﺳت.
ﺣﺎل دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫی ﻣﺗوﻟﯾﺎن دﯾن ﺑﺎ ﺷرﮐتھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎزﮔردﯾم .ﮔﻔﺗﯾم ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻓرﺿﺎ ﺷرﮐتھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﺑﮫ
ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﻣواﻗﻊ اﺿطراری ﻋرﺿﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد و از اﯾن ﺑﺎﺑت از آﻧﺎن ﭘول ﻣﯽﮔﯾرﻧد ،روﺣﺎﻧﯾﺎن و
ﻧﮭﺎدھﺎی دﯾﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﺎ ﻓروش ﮐﺎﻻھﺎی دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود ﺳود ﻣﯽﺑرﻧد و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﻗﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود را ﺗﺣﮑﯾم و
ﺑﮭﺑود ﻣﯽﺑﺧﺷﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ اﻓزون ﺑر آن از اﻋﺗﺑﺎر و اﻗﺗدار اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرﺧوردار ﻣﯽﮔردﻧد.
ﺗﻔﺎوت ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣﯾﺎن وﺟود دارد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷرﮐتھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻏﯾرﻣﺎدی ﺑﮫ ﻧﺎم
»اطﻣﯾﻧﺎن ﺧﺎطر« در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود ﻣﯽﮔذارﻧد ،روزی ﻣﻣﮑن اﺳت واﻗﻌﺎ از ﻗوه ﺑﮫ ﻓﻌل درآﯾد؛ ﻓرﺿﺎ ﺧﺎﻧﮫای ﺑر
اﺛر ﺳﯾل ﯾﺎ آﺗشﺳوزی آﺳﯾب ﺑﺑﯾﻧد و ﺻﺎﺣبﺧﺎﻧﮫ ﺑﺗواﻧد ﭘول ﺧﺳﺎرت وارده را ﮐﮫ ﻣﻌﺎدل ارزﺷﯽ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺎدی ﭼون ﺧﺎﻧﮫ
اﺳت درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .از ھﻣﯾن ﺟﻧﺑﮫ ﻣﯽﺗوان ﺷرﮐتھﺎی ﺑﯾﻣﮫ را ﺑﺎ ھم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐرد و دﯾد ﮐدام ﯾﮏ ﻣﻧﺎﺳبﺗر و در ﭘرداﺧﺗن
ﺧﺳﺎرات دﺳت و دﻟﺑﺎزﺗرﻧد و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﮐﺎﻻی ﻣرﻏوبﺗری ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﻋرﺿﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد .وﻟﯽ اﯾن اﻣر در ﻣورد
»ﺑﯾﻣﮫی ﺑﮭﺷت« اﻋﺗﺑﺎر ﻧدارد و ﺑرای »اطﻣﯾﻧﺎن ﺧﺎطری« ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯾﺎن و ﻧﮭﺎدھﺎی دﯾﻧﯽ ﺑرای »آن ﺟﮭﺎن« ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن
ﺧود ﻣﯽﻓروﺷﻧد ،ھﯾﭻ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرای آزﻣون و ﺳﻧﺟش وﺟود ﻧدارد و ﻣﺷﺗری ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﺻﺑر ﮐﻧد ،ﺗﺎ ﺷﺧﺻﺎ ﭘس
از ﻣرگ ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﯽرود ﯾﺎ ﻧﮫ! ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن» ،وﻋدهی ﺑﮭﺷت« ﺑر ﺧﻼف »اطﻣﯾﻧﺎن ﺧﺎطر« ﯾﮏ
ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ،ﻧﺳﯾﮫای اﺳت ﮐﮫ دﺳتﮐم در »اﯾن ﺟﮭﺎن« ھرﮔز ﻧﻘد ﻧﻣﯽﺷود و ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣرﻏوب ﯾﺎ ﻧﺎﻣرﻏوب
ﺑودن »اﯾن ﮐﺎﻻ« را ﺑﺳﻧﺟد!
ھﻣﺎنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺷرﮐتھﺎی ﺑﯾﻣﮫ داﺋﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑر ﺷﻣﺎر ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود ﺑﯾﻔزاﯾﻧد و ﺑﯾﻣﮫھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ را در اﻣور ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ اﻓراد ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗری ﺑﻔروﺷﻧد ،ﻧﮭﺎدھﺎی دﯾﻧﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﻧﯾز ھﻣواره ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﺎ
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ،اﻓراد ﺑﯾﺷﺗری را ﺟذب ﺟواﻣﻊ دﯾﻧﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﺧود ﮐﻧﻧد ﺗﺎ درآﻣد ﺑﯾﺷﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و از ﻣوﻗﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺳﺗﺣﮑمﺗری ﺑرﺧوردار ﮔردﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﺑﺎزارﮔرﻣﯽ داﺋﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود ﻓﺷﺎر ﻣﯽآورﻧد ﮐﮫ اﯾﻣﺎن

راﺳﺦ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و از دﯾن روﯾﮕردان ﻧﺷوﻧد.
ﺗﻔﺎوت دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ »اطﻣﯾﻧﺎن ﺧﺎطری« ﮐﮫ ﻓرﺿﺎ ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﺧود ﻣﯽﻓروﺷد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﻧﺳﯾت
ﻣﺷﺗری ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻧﺛﯽ اﺳت .ﺑرای ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺻﺎﺣبﺧﺎﻧﮫای ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺧﺎﻧﮫی ﺧود را ﺑﯾﻣﮫ ﮐﻧد
زن ﯾﺎ ﻣرد ﺑﺎﺷد .ﺣﻖ ﺑﯾﻣﮫای ﮐﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن اﻋم از زن و ﻣرد ﺑﮫ ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﻣﯽﭘردازﻧد ﻧﯾز ﯾﮑﺳﺎن اﺳت و طﺑﻌﺎ اﮔر
ﻗرار ﺑﺎﺷد ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﺧﺳﺎرت وارده ﺑﮫ آﻧﺎن را ﺟﺑران ﮐﻧد ،ﻣﺑﻠﻎ ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﯽﭘردازد .وﻟﯽ در »اطﻣﯾﻧﺎن
ﺧﺎطری« ﮐﮫ دﯾنﻓروﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود ﻋرﺿﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺗﺑﻌﯾض آﺷﮑﺎری وﺟود دارد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ وﻋدهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑرای »زﻧدﮔﯽ ﭘس از ﻣرگ« و »ﭘﺎداشھﺎی اﺧروی« ﺑﮫ زﻧﺎن داده ﻣﯽﺷود ،ﺧﯾﻠﯽ ﮐﻣﺗر از ﻣردان اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ
ﻋﺟﯾب اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫرﻏم اﯾن ﺗﺑﻌﯾض آﺷﮑﺎر ،در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺗﻌﮭدات زﻧﺎن در اﻣور دﯾﻧﯽ و اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر از
ﻣردان اﺳت!
ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺷﻣﺎر اﻓرادی ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ دﭼﺎر ﺗﻧﮕدﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد و اﻣﮑﺎن دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﻻھﺎی واﻗﻌﯽ و رﻓﻊ
ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺎدی ﺧود را ﻧدارﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑر ﺷﻣﺎر ﻣﺻرفﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺎﻻی دﯾن و اﻣﯾد ﺑﺳﺗن ﺑﮫ »ﭘﺎداش
اﺧروی« اﻓزوده ﻣﯽﮔردد.
ﯾﮑﯽ از وﯾژﮔﯽھﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫی ادﯾﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ در آنھﺎ اﻣور و ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎﻓوقطﺑﯾﻌﯽ و ﻓرااﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ ﺑﺎزی
ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن اﻣر ﺑر ﺟﺎذﺑﮫ و ﮔﯾراﯾﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی دﯾﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﯽاﻓزاﯾد .زﯾرا ادﯾﺎن وﻋدهھﺎﯾﯽ ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫای ﺟرأت دادن آن وﻋدهھﺎ را ﻧدارد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،ھﻣﮫی ﻣﺎ ﮐم و ﺑﯾش ﮐﺎرﮐرد »ﺑﯾﻣﮫھﺎی ﻋﻣر« در
ﺷرﮐتھﺎی ﺑﯾﻣﮫ را ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾم .وﻟﯽ ﺗﺎ ﮐﻧون ھﯾﭻ ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫای ﭘﯾدا ﻧﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﺧود »ﻋﻣر ﺟﺎودان« ـ ﺗﺎزه آن
ھم ﭘس از ﻣردن! ـ وﻋده ﺑدھد .اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ذﮐر ﺷد ،ﻋﯾﺎر ﺣﻘﯾﻘت ﭼﻧﯾن وﻋدهای را ھرﮔز ﻧﻣﯽﺗوان ﺳﻧﺟﯾد و
ﺷرط ﺿرور ﭘذﯾرﻓﺗن آن »اﯾﻣﺎن« اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،اﻧﺳﺎن ﻣوﻣن دﺳتﮐم در »اﯾن ﺟﮭﺎن« ھرﮔز ﻧﺧواھد داﻧﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ
اﻧﺗﺧﺎب او درﺳت ﺑوده اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ!
ﯾﮑﯽ از وﺿﻌﯾتھﺎی ﺧطرﻧﺎک در ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺑﺎ دﯾن ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﺑروز ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯾﺎن ادﯾﺎن ﯾﺎ ﻣذاھب ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ
ھﻣواره ﺑﺎ ھم در رﻗﺎﺑت ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎزار ﺧود را در ﺧطر ﮐﺳﺎدی ﺑﺑﯾﻧﻧد و ﺑرای ﻧﺟﺎت آن ﺑﺎ داﻣن زدن ﺑﮫ ﺗﻌﺻﺑﺎت و
ﮐﯾﻧﮫورزی ﻓرﻗﮫای و ﻣذھﺑﯽ در ﻣﯾﺎن ﭘﯾروان ﺧود ،در ﮐورهی ﻧﻔﺎق و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺟﻧﮓھﺎی ﺧوﻧﯾن و ﺧﺎﻧﻣﺎنﺳوز ﺑدﻣﻧد .ﺑﮫ
دﯾﮕر ﺳﺧن ،ﮐﺎﻻھﺎی دﯾﻧﯽ ﺗوﻟﯾدﺷدهی ﺧود را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ در ﺧدﻣت ﺳوداﮔری ﺑﺎ ﻣرگ و داﻣن زدن ﺑﮫ ھﯾﺳﺗری
»ﺷﮭﯾدﭘروری« و »ﺷﮭﯾدﭘرﺳﺗﯽ« و »وﺻول ﻓوری ﺑﮫ ﺑﮭﺷت« و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ اﺳﺗﯾﻼی ھﻣﮫﺟﺎﻧﺑﮫی »اﯾدﺋوﻟوژی ﻣرگ« ﺑر
زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗرار دھﻧد» .وﻋدهی ﺑﮭﺷت« ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻏﺎﯾﯽﺗرﯾن و ﻋﺎﻟﯽﺗرﯾن ﮐﺎﻻی دﯾﻧﯽ ﻋرﺿﮫﺷده در ﺑﺎزار ،در
ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣوﺗور اﺻﻠﯽ و ﻧﯾروی ﻣﺣرﮐﮫی ﺟﻧﺑشھﺎی وﯾراﻧﮕر و ﻣرﮔﺑﺎر ﺗﺑدﯾل ﮔردد؛ وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ
ھماﮐﻧون در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎ آن روﺑرو ھﺳﺗﯾم.
ﻣﻧطﻘﮫی »اﺳﻼمزده«
در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ دﻟﯾل وﺿﻌﯾت ﻓﻼﮐتﺑﺎر آن را ﻣﻧطﻘﮫی »اﺳﻼمزده« ﻧﺎﻣﯾد ،ﺑﺎزار دﯾن و ﮐﺎﻻھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ
دﯾﻧﯽ ﭘرروﻧﻖﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ اﺳت .اﮐﺛر ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻣردم اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﮫ از ﻋﻘبﻣﺎﻧدﮔﯽ ﻗرون و اﻋﺻﺎر و »ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯽ
ﺧودﮐرده« رﻧﺞ ﻣﯽﺑرﻧد ،ﻣﺻرفﮐﻧﻧدهی داﺋﻣﯽ ﮐﺎﻻھﺎی دﯾنﭘﺧت و ﻣﺷﺗری ﭘروﭘﺎ ﻗرص ﺷرﮐتھﺎی »ﺑﯾﻣﮫی ﺑﮭﺷت«
ھﺳﺗﻧد .در ھﯾﭻ ﻣﻧطﻘﮫای از ﺟﮭﺎن اﯾن ھﻣﮫ دﮐﺎنھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑرای ﻋرﺿﮫی ﮐﺎﻻھﺎی دﯾﻧﯽ وﺟود ﻧدارد .ﺟﮭل و
ﺧراﻓﺎت و ﺗﻌﺻب و ﻋﻘبﻣﺎﻧدﮔﯽ و ﻧﮑﺑت در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﯾداد ﻣﯽﮐﻧد و ﻧﺗﯾﺟﮫی ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد ﺳﻠطﮫی دﯾن ﺑر ﻓرھﻧﮓ
ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت.
اﮔر ﭼﮫ ﭘول ﺑﺎدآوردهی ﻧﻔت ﺳﯾﻣﺎی ﺷﻣﺎری از ﮐﺷورھﺎی اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ را ظﺎھرا آراﯾش و ﺷﺑﮫﻣدرن ﮐرده ،وﻟﯽ ﺑﺎطن،
ﺗﮭﯽ و ﺗﺑﺎه اﺳت .ﺳﮭم اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ در ﺗوﻟﯾد ﺗﻣدن و داﻧش ﺑﺷری ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﭼﯾزی ﻧزدﯾﮏ ﺻﻔر اﺳت .ﺗﺎزه ﻧﺧﺑﮕﺎﻧش ھم ﮐﮫ
در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت در ﻣوﺳﺳﺎت آﻣوزﺷﯽ و ﭘژوھﺷﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ اﺳﺗﺧدام و ادﻏﺎم ﺷدهاﻧد ،ﺑﺎد ﺑﮫ ﻏﺑﻐب ﻣﯽاﻧدازﻧد و
از ھﻣﮫی دﻧﯾﺎ طﻠﺑﮑﺎرﻧد! ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از آﻧﺎن ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣﻐز اﺳﺗﺧوان »ﺷﯾﻌﮫی دوازده اﻣﺎﻣﯽ« ھﺳﺗﻧد ،ﺧود ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧدهی
ﮐﺎﻻھﺎی دﯾﻧﯽ ﻣﻧﺗﮭﺎ در ﺑﺳﺗﮫﺑﻧدیھﺎی ﭘر زرق و ﺑرق اﻣروزی و ﺑﻌﺿﺎ »ﺳﮑوﻻرﻧﻣﺎ« ھﺳﺗﻧد .ﺑﻘﯾﮫ ھم ﮐﮫ ظﺎھرا دل در

ﮔرو دﯾن ﻧدارﻧد ،در اﺳﻼم ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫای ﻧﻣﯽﺑﯾﻧﻧد و ﻧﻣﯽﺧواھﻧد ﺑﮫ »ﺑﺎور ﺗودهھﺎی ﻣردم« ﮐﺎری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد،
ﭘس ھﻣﭼﻧﺎن از ﻧﻘد دﯾن ﮔرﯾزاناﻧد و ﮐﺎرﺷﺎن ﺷده ﮐﭘﯽ ﻧﺎﺷﯾﺎﻧﮫی ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﻌﻧوی ﻏرب و ﻋرﺿﮫ ﮐردن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزار
ﺑﻧﺟلﻓروﺷﯽ داﺧﻠﯽ و ﯾﮏ دم ھم از ﺧود ﻧﻣﯽﭘرﺳﻧد ﭼرا اﯾن ﮐﺎﻻھﺎ ﭼﻧدان ﺧرﯾداری ﻧدارد؟!
اﯾﻧﮑﮫ اﺳﻼم از دﯾرﺑﺎز ﺑر ھﻣﮫی ﺷﺋون ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷورھﺎی اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺣﺎﮐم ﺑوده و آﻧﮭﺎ را در ﻣدار
ﺟﺎذﺑﮫی ﺧود ﮔرﻓﺗﺎر ﮐرده اﺳت ،اﻟﺑﺗﮫ ﻣوﺿوع ﺗﺎزهای ﻧﯾﺳت .ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺗﺎزه اﻣﺎ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﭘدﯾدهی اﺳﻼمﮔراﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ
رﯾﺷﮫی آن ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫای ﺑﺎزﻣﯽﮔردد ﮐﮫ  ٣۵ﺳﺎل ﭘﯾش در ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾران رخ داد و در آن روﺣﺎﻧﯾﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان
دﯾنﻓروﺷﺎن ﺣرﻓﮫای ﺑر ﻣﺳﻧد ﻗدرت ﻧﺷﺳﺗﻧد.
روﺣﺎﻧﯾﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ھم ﺑرای ﺧود »دوﻟﺗﯽ در دوﻟت« ﺑودﻧد و از طرﯾﻖ »ﺧﻣس و زﮐﺎت«» ،ﺗﺻرف در
اوﻗﺎف«» ،زﯾﺎرﺗﮕﺎهھﺎ و اﻣﺎمزادهھﺎ«» ،ﺧرﯾد و ﻓروش ﻋﺑﺎدات«» ،ﻣﺳﺟد و ﻣﻧﺑر و ﺧطﺎﺑﮫ«» ،دﻋﺎﻓروﺷﯽ« و دهھﺎ
راه دﯾﮕر ﺛروت ھﻧﮕﻔﺗﯽ اﻧدوﺧﺗﮫ و در واﻗﻊ رﻗﯾب دوﻟت ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرﻓﺗﻧد ،ﺑﮫ ﻧﻘش ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣوﺳﺳﮫای اﻗﺗﺻﺎدی
در ﮐﻧﺎر دﯾﮕر ﻣوﺳﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﺧرﺳﻧد ﻧﺑودﻧد .آﻧﺎن ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﮐﺳب ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ھﻣﮫی رﻗﯾﺑﺎن را از ﻣﯾدان ﺑﮫ
در ﮐﻧﻧد و ﺑر ھﻣﮫی ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﺷرﯾﺎنھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور ﺣﺎﮐم ﮔردﻧد .اﯾن اﻣر ﺑﺎ »اﻧﻘﻼب ﺷﮑوھﻣﻧد اﺳﻼﻣﯽ« ـ ﮐﮫ
ﺣﻣﺎﻗتھﺎی رژﯾم ﭘﯾﺷﯾن ھم در آن ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ داﺷت ـ ﺗﺣﻘﻖ ﯾﺎﻓت .ﭘدﯾدهای ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾران را زﯾرورو و ﺑﯽﺑﻧﯾﺎد ﮐرد
و ﻧﮫ از ﺳﯾﺎﺳت ﭼﯾزی ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷت و ﻧﮫ از اﻗﺗﺻﺎد .ھر دو را دﯾن ﺑﻠﻌﯾد و در واﻗﻊ ھر دو ﺑﮫ ﮐﺎم دﯾنﻓروﺷﺎن ﺣرﻓﮫای
ﻓرورﻓﺗﻧد! روﺣﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﮐﻼنﺳرﻣﺎﯾﮫدار و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫدار و ﻣﻘﺎطﻌﮫﮐﺎر و زﻣﯾندار ﺗﺑدﯾل ﺷدﻧد و اوﺑﺎش ﭘﯾرو آﻧﺎن ﯾﺎ ھﻣﺎن
»ﺑرادران ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯽ« ھم ﮐﮫ ﻧﻘش ﺷﻣﺷﯾر اﯾن ﺣﮑوﻣت را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد راھزﻧﺎن ﺣرﻓﮫای ﻧﺑض اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور را
ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑر درآﻣدھﺎی ﻣﯾﻠﯾﺎردی ﻧﻔت و ﮔﺎز و دﯾﮕر ذﺧﺎﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﮐﺷور ﭼﻧﮓ اﻧداﺧﺗﻧد .اﻣروز
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾرﻧدﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﺷور و ﺳﮑﺎﻧداران اﯾن ﮐﺷﺗﯽ ﺗوﻓﺎنزده ،ﻏﺎرﺗﮕرﺗرﯾن ،اﻧﮕﻠﯽﺗرﯾن ،ﻋﻘبﻣﺎﻧدهﺗرﯾن وﺷرورﺗرﯾن
ﻻﯾﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣﺗﺷﺎن اﯾران را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﺳدﺗرﯾن و ﭼﭘﺎولﺷدهﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎی دﻧﯾﺎ ﺗﺑدﯾل ﮐرده
اﺳت.
ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾران« دھﺎن ھﻣﮫ اﺳﻼمﮔراﯾﺎن ﻣﻧطﻘﮫ را ﺑرای ﮐﺳب ﻗدرت و ﭘﯽرﯾزی ﺣﮑوﻣتھﺎی
دﯾﻧﯽ ﻣطﺎﺑﻖ اﻟﮕوی اﯾران آب اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت» .اﺧواناﻟﻣﺳﻠﻣﯾن«» ،طﺎﻟﺑﺎن«» ،ﻟﺷﮕر طﯾﺑﮫ«» ،ﺟﺑﮭﮫ اﻟﻧﺻره«،
»ﺣزبﷲ«» ،ﺣﻣﺎس«» ،اﻣﺎرات ﻗﻔﻘﺎز«» ،ﺟﻧﺑش اﻟﻣﮭدی« و »داﻋش« ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ از ﺳﻧﺦ و ﺟﻧس اﺳﻼﻣﮕراﯾﺎن ﺣﺎﮐم
ﺑر اﯾران ھﺳﺗﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ از اﺣزاب و ﻓرﻗﮫھﺎﯾﯽ در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫاﻧد ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ در ﭘﯽ روﯾداد »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﯾران« ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺎرچھﺎی ﺳﻣﯽ از زﻣﯾن روﯾﯾدهاﻧد و ﻣطﺎﺑﻖ اﻟﮕوی آن ﺑرای ﭼﻧﮓاﻧدازی ﺑﮫ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ دورﺧﯾز
ﮐردهاﻧد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان از ﮔذرﮔﺎه ﮐﺳب ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑرﻗراری »ﺣﮑوﻣت ﷲ« ﻧﮫ ﻓﻘط ﻗواﻧﯾن و ارزشھﺎی ﭘوﺳﯾدهی
ﺧود را ﺑر اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺣﺎﮐم ﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ اﻓزون ﺑر آن ﺑر ھﻣﮫی ﺛروتھﺎی ﻣﻠﯽ ﭼﻧﮓ اﻧداﺧت ،ﭼرا ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣوﺳﺳﮫای اﻗﺗﺻﺎدی در ﮐﻧﺎر دﯾﮕر ﻣوﺳﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ ﮐﺎﻻی دﯾن در اﯾن ﺑﺎزار ﺑﺳﻧده ﮐرد؟ ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ اﯾن ﺟﺎﻧوران درﻧده ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫی ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ﺧود ﺗﺑدﯾل ﮐرده و ﻧﻔس ھﻣﮫ را ﺑرﯾدهاﻧد .اﯾنھﺎ راﺣت
ﻣﯽﻣﯾرﻧد و راﺣتﺗر از آن ﻣﯽﮐﺷﻧد .و ﭼرا ﻧﮫ؟ ﻣﮕر دﯾنﻓروﺷﺎن ﺣرﻓﮫای ،در ھر دو ﺣﺎﻟت ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺟﺎﯾﮕﺎه
»آنﺟﮭﺎﻧﯽ« آﻧﺎن را ﺑﺎ »ﺑﯾﻣﮫی ﺑﮭﺷت« ﺗﺿﻣﯾن ﻧﮑردهاﻧد؟!
ﺗﯾرﻣﺎه ١٣٩٣

»اﯾﻣﺎن ﻋﻘﻼﻧﯽ« و »ﮐوﺳﮫی رﯾشﭘﮭن«

ﺷﮭﺎب ﺷﺑﺎھﻧﮓ

• اﯾﻣﺎن و ﺧرد ﺑﮫ دو ﺣوزهی ﻣﺗﻔﺎوت ﺗﻌﻠﻖ دارﻧد .ﯾﮑﯽ ﺻرﻓﺎ ﺑر ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی ذھﻧﯽ ﺑﺷری ﻣﺗﮑﯽ اﺳت و آن دﯾﮕری
ﻣﺷروﻋﯾت ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ ﺧود را از ﻣرﺟﻌﯽ ﻓوقﺑﺷری و آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﯾرد .ھﻣﮫی ﻣوﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐوﺷﯾدهاﻧد ﺑﮫ دﯾن ﺧود
ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺑﺧﺷﻧد ،ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ اﯾﻣﺎن را در ﻣﻌرض ﺗﮭﺎﺟم ﺧرد ﻗرار داده و زﻣﯾﻧﮫی ﻓروﭘﺎﺷﯽ آن را ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﮫاﻧد ...
اﺧﺑﺎر روزwww.akhbar-rooz.com :
ﺳﮫﺷﻧﺑﮫ  ٧ﻣرداد  ٢٩ - ١٣٩٣ژوﺋﯾﮫ ٢٠١۴

اﺳﺗدﻻل ﮐردن ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﯾن ذھن آدﻣﯽ و ﮐوﺷﺷﯽ ﺑرای اﺛﺑﺎت ﺣﻘﯾﻘت ﯾﮏ ﮔزاره ﯾﺎ ﺗز اﺳت .آدﻣﯽ ﺑﮫ
ﯾﺎری زﺑﺎن و از طرﯾﻖ اﺳﺗدﻻل ﻣﯽﮐوﺷد دﯾﮕر اﻧﺳﺎنھﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ درﺳﺗﯽ دﯾدﮔﺎه ﺧود ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزد و ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ
ﮔزارهھﺎی ﻣﻌﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺳﺗدﻻل او را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد ،ﭘذﯾرﻓﺗﮫﺷده ﯾﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .ھر اﺳﺗدﻻل درﺳﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﺎﺑﻊ
ﻗواﻋد ﻣﻧطﻖ ﺑﺎﺷد و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮔزارهای از ﮔزارهھﺎی دﯾﮕر ﺣﺎﺻل ﻣﯽﺷود ،ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻣﻧطﻖ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
اﺳﺗدﻻل ﮐردن در ﺑراﺑر ﻣﺧﺎطب ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ھﻣراه اﺳت و در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد ﻧﯾز ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ .ﯾﮑﯽ از ﻣواردی ﮐﮫ
اﺳﺗدﻻل در آن ﮐﺎراﯾﯽ ﺧود را از دﺳت ﻣﯽدھد ،ﻋرﺻﮫی روﯾﺎروﯾﯽ ﺣوزهھﺎی ﺧرد و اﯾﻣﺎن اﺳت .ﺑﺎ ذﮐر ﻧﻣوﻧﮫای
ﻣﯽﺧواھﯾم اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را روﺷنﺗر ﮐﻧﯾم :ﻓرض ﮐﻧﯾد ﺷﻣﺎ در ﮔﻔتوﮔو ﺑﺎ آدﻣﯽ دﯾﻧدار ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗدﻻل ﻋﻘﻠﯽ او را
ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزﯾد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت در ﺟﮭﺎن اﻣروز ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻣر ھداﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﻣﺷﯾت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﻧظﯾم ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﯾﺎن
اﻧﺳﺎنھﺎ ،داﻧﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓرﺿﺎ ﻣﺎﻧﻧد ھداﯾت ﯾﮏ ھواﭘﯾﻣﺎ ،ﺑﮫ آﻣوزش و آﮔﺎھﯽ و ﺗﺧﺻص ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ ﻧﯾﺎز دارد و
ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗوان از »ﺧﻠﺑﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﮑﺗﺑﯽ« ﺳﺧن ﮔﻔت ،از »اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﮑﺗﺑﯽ ﮐردن ﺳﯾﺎﺳت« ﻧﯾز ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ
ﻧﺗﯾﺟﮫی ﻣطﻠوب رﺳﯾد .ﺣﺎل ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﺷﺧص در ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺗدﻻل ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾد» :وﻟﯽ در ﻋوض ،ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ
آﻣﺎده ﮐﻧﻧدهی ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت!«.
ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﭘﺎﺳﺧﯽ ﭼﮫ ﻣﯽﺗوان ﮐرد؟ ﺑرای ﺷﻣﺎ روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧص دﯾﻧدار ﺑﺎ ﮐﺷﯾدن ﺑﺣث ﺑﮫ اﻣوری ﮐﮫ ﺟزو اﻋﺗﻘﺎدات
ﻣذھﺑﯽ اوﺳت و ﺑﮫ ﺣوزهی ﭘﻧدارھﺎی دﯾﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺣﻘﺎﻧﯾت ﺧود را از ﻣرﺟﻌﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧرد ﻧﻣﯽﮔﯾرد و ﺻﺣت و ﺳﻘم
آن را ﻧﻣﯽﺗوان در ﻣﯾدان ﺗﺟرﺑﯽ ﺳﻧﺟﯾد ،ﻗﺻد ﺑﮫ ﺑنﺑﺳت راﻧدن ﮔﻔتوﮔو را دارد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﺳﺗدﻻﻻت ﻋﻘﻠﯽ در ﺑراﺑر
اﻋﺗﻘﺎدات دﯾﻧﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧدارد ،ﭘس در اﯾنﮔوﻧﮫ ﻣوارد ﻧﯾز ﭼﺎرهای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد ﺟز آﻧﮑﮫ آدﻣﯽ از اداﻣﮫی ﮔﻔتوﮔو
ﺧودداری ﮐﻧد .اﯾن وﺿﻌﯾت اھﻣﯾت ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺣوزهھﺎی ﺧرد و اﯾﻣﺎن را در ﺑراﺑر دﯾدﮔﺎن ﻣﯽﮔﺷﺎﯾد و ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ آن
دو از ﺳﻧﺦ واﺣدی ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑﮫ اﺻطﻼح در دو ﺳﯾﺎرهی ﻣﺗﻔﺎوت زﯾﺳت ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﯽﺧواھﯾم ﺑﺑﯾﻧﯾم اﯾن ﺗﻔﺎوت در ﮐﺟﺎﺳت.
ﺧرد ﯾﺎ ﻋﻘل ﯾﮑﯽ از ﻗوای ذھﻧﯽ آدﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽرود .ﻣﻌرﻓتﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﺻر ﺟدﯾد در ﺑررﺳﯽ
ﺗواﻧشھﺎی ذھﻧﯽ آدﻣﯽ ﻣﯾﺎن ﺧرد از ﯾﮏﺳو و ﻓﮭم ﯾﺎ ﻧﯾروی ﻓﺎھﻣﮫ از دﯾﮕرﺳو ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷده و ﻣﻌﺗﻘد اﺳت در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﻧﯾروی ﻓﺎھﻣﮫ ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﺳروﮐﺎر دارد ،ﺧرد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﯾﺎﻓﺗن ارزشھﺎ و ﭘﯾوﻧدھﺎی ﺟﮭﺎنﺷﻣول اﺷﯾﺎء و روﯾدادھﺎ و
ﺣرﮐت ﻏﺎﯾﺗﻣﻧد دروﻧﯽ آﻧﮭﺎﺳت .ﺧرد ،ﻗوهی ذھﻧﯽ ﻣﻌطوف ﺑﮫ اﺻول ﻣﻧظم و ﺑﻧﯾﺎدﯾن اﺳت ﮐﮫ آﻏﺎزهی آن در ﮐﺎرﺑرد
ﻣﻧطﻘﯽ و ﯾﺎﻓﺗن اﻣر ﻧﺎﻣﺷروط ،در ﻗﺑﺎل ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺷروط ﻗوهی ﻓﮭم اﺳت .ﺗﻼش ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﺟﮭﺎن از طرﯾﻖ ﺧرد و ﻧﯾز
ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﺑر اﯾن ﭘﺎﯾﮫ را ﺧردﮔراﯾﯽ )راﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم( ﻣﯽﻧﺎﻣﻧد .ﺧردﮔراﯾﯽ روش و روﯾﮑردی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾوهھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون ﺧرد ،اﻧدﯾﺷﮫ ،ﻓﮭم و ﻧظم ﻣﻧطﻘﯽ اﺷﯾﺎء را در ﮐﺎﻧون ﺗﺎﻣﻼت ﻗرار ﻣﯽدھد.
ﻣﺳﺎﻟﮫی اﺻﻠﯽ در ﺧردﮔراﯾﯽ ،ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز ﭘذﯾرش ﻣرﺟﻌﯾت ﻋﻘل آدﻣﯽ در روﻧد ﺷﻧﺎﺧت و ﺗﺑﯾﯾن اﻣور و ﺗﻣﮑﯾن ﺑﮫ

آن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺿﺎﺑطﮫ و ﻣﻌﯾﺎر ﺑررﺳﯽ ﻣﺳﺎﺋل ﻣورد ﺷﻧﺎﺧت اﺳت .ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن ،اﯾن ﺧرد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻔﮑر
ﻣﻧظم ﻣﻧطﻘﯽ و اﺑزارھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ،ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻋرﺻﮫھﺎی ﺗﺎزهای را ﻓﺗﺢ و ﺳﯾطرهی آدﻣﯽ را ﺑر آن ﻋرﺻﮫھﺎ ﻣﻣﮑن ﻣﯽﮐﻧد.
در ﺧردﮔراﯾﯽ ،اﻣور اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧظر ﺗﺟرﺑﯽ ﺳﻧﺟشﻧﺎﭘذﯾرﻧد ،ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺧﺻوﺻﯽ و ﺷﺧﺻﯽ زﻧدﮔﯽ اﻓراد ﯾﺎ ﺑﮭﺗر
اﺳت ﺑﮕوﯾﯾم ﺑﮫ ﺣﻔرهھﺎی ﻗﻠب ﻣوﻣﻧﺎن ﺳوق داده ﻣﯽﺷوﻧد.
ﺧردﮔراﯾﯽ اﯾن روﯾﮑرد ﺑﻧﯾﺎدﯾن را ﺗﺟوﯾز ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﭘﺎﺳﺦ ﺑرای ﭘرﺳشھﺎ و ﻣﺳﺎﺋل ،در ﭘﯽ اراﺋﮫی
ﺗوﺿﯾﺣﺎت دﻧﯾوی ﺑود و از ﭘﻧدارﺑﺎﻓﯽھﺎی ﻟﮕﺎمﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﭘرھﯾز ﮐرد .طﺑﻌﺎ ﭼﻧﯾن روﯾﮑردی ﺧود اﺟﺎزه ﻧدارد ﺑﮫ داﻣﺎن
ﻓﺎﻧﺗزی و ﺗوھم ﭘﻧﺎه ﺑرد .ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﮫ ﺧردﮔراﯾﯽ ﺑرای ﭘرھﯾز از ﭼﻧﯾن ﺧطری اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗﻔﮑر ﻧﻘدی اﺳت ﮐﮫ ﻧﻘد
ﺧوﯾﺷﺗن را ﻧﯾز درﺑرﻣﯽﮔﯾرد .اﻧﺗﻘﺎد و اﻧﺗﻘﺎد از ﺧود ،دو رﮐن ﺗﻔﮑر ﻧﻘدی ھﺳﺗﻧد .ﺗردﯾد ﻓروﺗﻧﺎﻧﮫ در ﻣورد درﺳﺗﯽ
داوریھﺎی ﺧود ،ﺑﮭﺗر از ادﻋﺎھﺎی ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب درﺑﺎرهی اﻣوری اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ در ﺣوزهی داﻧش و ﺳﻧﺟش
ﻧﻣﯽﮔﻧﺟﻧد.
ﺑﺎﯾد ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ ﻣرﺟﻌﯾت ﺧرد ،ﻟزوﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ درﺳﺗﯽ ھﻣﮫی ﻧظرﯾﮫھﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺧطﺎﻧﺎﭘذﯾری آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت.
اﯾﻣﺎﻧوﺋل ﮐﺎﻧت ﻓﯾﻠﺳوف آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻋﺻر روﺷﻧﮕری ،در اﺛر ﻣﻌروف ﺧود ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺳﻧﺟش ﺧردﻧﺎب« ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ
اﺻوﻻ ﺧود ھﻣﯾن ﺧرد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺳرﭼﺷﻣﮫی ﺧطﺎ ﺑﺎﺷد ،آن ھم درﺳت ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل طﺑﯾﻌت ﺧود ﺧواھﺎن
درﻧوردﯾدن ﻣرزھﺎی ﺷﻧﺎﺧت و ﻓراﺗر رﻓﺗن از ﻣﯾدان ﺗﺟرﺑﮫی ﻣﻣﮑن اﺳت.
ﺑر اﯾن ﭘﺎﯾﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ از دﯾدﮔﺎه ﯾﺎ ﻧظری ﺧردورزاﻧﮫ ﯾﺎ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾﯾم ،ﻣﻧظورﻣﺎن طﺑﻌﺎ اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آن
دﯾدﮔﺎه ﯾﺎ ﻧظر ﻟزوﻣﺎ درﺳت اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧظورﻣﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺿﺎﺑطﮫ و ﻣﻌﯾﺎر و داور ﻣﺎ در زﻣﯾﻧﮫی ﻣرﺑوطﮫ ،ﺧرد
ﺑﺷری اﺳت و اﮔر ﻻزم ﺑﺎﺷد ﻣﯽﺗوان آن دﯾدﮔﺎه ﯾﺎ ﻧظر را از طرﯾﻖ ھﻣﯾن ﻣرﺟﻊ )ﺧرد( ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣورد ﭘرﺳش و
ﻣواﺧذه ﻗرار داد و آن را رد و اﺑطﺎل ﮐرد .ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت ﮐﮫ ﺗن دادن ﺑﮫ اﺳﺗدﻻل ﻋﻘﻠﯽ ،ﺑرای اﺳﺗدﻻلﮐﻧﻧده ھﻣواره
ﺣﺎﻣل اﯾن ﺧطر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗدﻻل ﻣﺧﺎﻟف روﺑرو و ﻧﺎﭼﺎر ﮔردد ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﻧظر ﺧود را ﺑﭘذﯾرد .وﻟﯽ اﯾن اﻣر در ﻣورد
اﯾﻣﺎن و اﻣور اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدق ﻧﯾﺳت و اﯾﻣﺎن در ﺻورت ﻟزوم ﻓﻘط ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺗدﻻل ﻋﻘﻠﯽ ھﻣراھﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ
ﻧﺧواھد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫھﺎی ﺑﺎور اﯾﻣﺎﻧﯽ آﺳﯾﺑﯽ ﺑرﺳﺎﻧد.
در ﺗﻌرﯾف اﯾﻣﺎن ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ،آن ﭘﻧداری اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗوان آن را از طرﯾﻖ ﮔواھﯽ ﺿرورﺗﻣﻧد و ﺑﯽﺧدﺷﮫی ادراک
ﺣﺳﯽ ،ﻣﻔﮭوم ﯾﺎ اﻧدﯾﺷﮫ اﺑرام ﺳﺎﺧت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﯾﻣﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣدﻋﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﻣطﻣﺋن ﻋﯾﻧﯽ ﺑﺎﺷد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت ﺟواﻣﻊ
ﺑﺷری اﻣروزه ﻣوﻣﻧﺎن ﻧﯾز ﺑﯾش از ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﺎﮔزﯾرﻧد و ﻣﯽﮐوﺷﻧد ﺑرای ﺑﺎورھﺎی ﺧود ﺑﮫ اﺻطﻼح ﮔوﻧﮫای »اﺳﺗدﻻل
ﻋﻘﻠﯽ« دﺳت و ﭘﺎ ﮐﻧﻧد .وﻟﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧردﮔراﯾﺎن ﺑﮫ اﻣور واﻗﻊ ﯾﺎ ﺑودهھﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ﭘﯾشﺷرطھﺎ ،اﻧدﯾﺷﮫھﺎی
ﻣرﺑوطﮫ و ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾریھﺎی ﺧود در ﺣوزهی ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺧت و ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد ،ﻣوﻣﻧﺎن در ﻣوارد اﺿطراری ﺑﮫ
ﮔﺳﺗرهھﺎی ﻣﺎﺑﻌداﻟطﺑﯾﻌﯽ ﭘر ﻣﯽﮐﺷﻧد و آن آزادی را ﮐﮫ ﺑرای ﭘرواز ذھن ﺧود در ﻣﺎﺑﻌداﻟطﺑﯾﻌﮫ و ﻋﺎﻟم ﺗﺧﯾل ﻗﺎﺋلاﻧد ،ﺑﮫ
ﮔﺳﺗرهی طﺑﯾﻌت و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾز ﺗﻌﻣﯾم ﻣﯽدھﻧد! وﻟﯽ ﺷﻧﺎﺧت از اﻣور ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و اﯾن را ﮐﺎﻧت ﺑﯾش از
دوﯾﺳت ﺳﺎل ﭘﯾش ﻧﺷﺎن داده و ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ :ﺑﺎﯾد داﻧش ادﻋﺎﯾﯽ اﻣور ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ را ﻣﻧﺗﻔﯽ ﺳﺎﺧت ،ﺗﺎ ﺟﺎ
ﺑرای اﯾﻣﺎن ﺑﺎز ﺷود.
اﯾﻣﺎن ،ﺑرای ﺷﺧص ﻣﺗدﯾن» ،ھدﯾﮫای آﺳﻣﺎﻧﯽ« و »اﺳﺗﻌدادی ﺧدادادی« اﺳت و »ﻓﺿﯾﻠت« ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽآﯾد .ﭘذﯾرش
»ﺣﻘﯾﻘت ﺧداوﻧدی« ﮐﮫ از طرﯾﻖ وﺣﯽ ﻧﺎزل ﺷده ،ﺗزﻟزلﻧﺎﭘذﯾر اﺳت و ﭘذﯾرش ﺑﯽ ﭼون و ﭼرای ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻣﺎﻧﯽ را طﻠب
ﻣﯽﮐﻧد .ﺷﺎﻟودهی اﯾﻣﺎن را اﻋﺗﻣﺎد و اﻋﺗﻘﺎد ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽﺳﺎزد و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻋﺗﻣﺎدی را ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد،
اﺣﺳﺎس اﻧﺳﺎن ﻣوﻣن اﺳت .ﭘس اﯾﻣﺎن ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎﺳﯽ ،ھﻣواره ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐور ﺑﺎﺷد ،ﭼرا ﮐﮫ ﺗردﯾد در
ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﻘدﻣﮫی ﻓرورﯾزی اﯾﻣﺎن اﺳت .اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﺳﺗدﻻل ﺑﮕردد و ﯾﻘﯾن ﻋﯾﻧﯽ ﺑطﻠﺑد ،اﯾﻣﺎن واﻗﻌﯽ
ﻧﯾﺳت .از ھﻣﯾن روﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﭘرﺳشھﺎی ﻋﻘﻠﯽ ،از ﻣﻧظر اﯾﻣﺎن ،دﯾواﻧﮕﯽ ﻣﺣض ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽآﯾد!
در اﯾﻣﺎن ،ﯾﻘﯾﻧﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐﮫ آن را در ﺑراﺑر اﺳﺗدﻻلھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ و اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺻون و روﯾﯾنﺗن ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ،اﯾﻣﺎن دﯾﻧﯽ ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد ﺗزﻟزلﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎﺷد و اﮔر اﻧﺳﺎن دﯾﻧدار در اﯾﻣﺎن ﺧود ﺗردﯾد ﮐﻧد ،دو راه ﺑﯾﺷﺗر در
ﺑراﺑر ﺧود ﻧﻣﯽﯾﺎﺑد :ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﺑر اﯾن ﺗردﯾد ﭼﯾره ﮔردد ،ﯾﺎ از اﯾﻣﺎن ﺧود دﺳت ﺷوﯾد .در ﻗﺎﻣوس زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن

دﯾﻧدار ،ﺗردﯾد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻋدم ﯾﻘﯾن اﯾﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺑﺣراﻧﯽ وﺟودی اﺳت.
از اﯾن رو در ﮔﺳﺗرهی دﯾن» ،ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﻣﻧوﻋﮫای« وﺟود دارد ﮐﮫ ھﻣواره از ﺗﻌرض ﭘرﺳش و ﺗردﯾد در اﻣﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ
ﻣﯽﺷود .زﯾرا اﮔر دﯾن در ﭘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑرای ﭘرﺳشھﺎ و رﻓﻊ ﺗردﯾدھﺎ ﺑرآﯾد ،ﺳﻧﮓ روی ﺳﻧﮓ اﯾﻣﺎن ﺑﻧد ﻧﺧواھد ﺷد .ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل اﯾﻣﺎن ھﻣواره ﻧﺎﭼﺎر اﺳت »ﺣﻘﺎﯾﻖ« ﺧود را ﺑرﺗر و ﻓراﺗر از ﺑرد اﺳﺗدﻻل ﻋﻘﻠﯽ ﻗرار دھد ،اﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب،
ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش ﺑرای ﻣﺗﻌﮭد ﻧﺷﺎن دادن ﺧود ﺑﮫ اﺳﺗدﻻل ﻋﻘﻠﯽ را ﺑﯽاﻋﺗﺑﺎر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .زﯾرا ﻧﻣﯽﺗوان ﺧود را
ﺑﮫ اﺳﺗدﻻل ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺗﻌﮭد ﻧﺷﺎن داد وﻟﯽ ھﻣواره در ﺗﻧﮕﻧﺎھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ از آن ﺳر ﺑﺎز زد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗرﮐﯾب »اﯾﻣﺎن ﻋﻘﻼﻧﯽ«
ﯾﺎ »ﻋﻘل اﯾﻣﺎﻧﯽ« ھﻣﺎن ﺣﮑﺎﯾت »ﮐوﺳﮫی رﯾش ﭘﮭن« اﺳت!
آری ،اﯾﻣﺎن و ﺧرد ﺑﮫ دو ﺣوزهی ﻣﺗﻔﺎوت ﺗﻌﻠﻖ دارﻧد .ﯾﮑﯽ ﺻرﻓﺎ ﺑر ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی ذھﻧﯽ ﺑﺷری ﻣﺗﮑﯽ اﺳت و آن دﯾﮕری
ﻣﺷروﻋﯾت ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ ﺧود را از ﻣرﺟﻌﯽ ﻓوقﺑﺷری و آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﯾرد .ھﻣﮫی ﻣوﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐوﺷﯾدهاﻧد ﺑﮫ دﯾن ﺧود
ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺑﺧﺷﻧد و ﭘﺎی اﺳﺗدﻻل ﻋﻘﻠﯽ را ﺑﮫ ﺣوزهی اﻣور اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮐﻧﻧد ،ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ اﯾﻣﺎن را در ﻣﻌرض ﺗﮭﺎﺟم
ﺧرد ﻗرار داده و زﻣﯾﻧﮫی ﻓروﭘﺎﺷﯽ آن را ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﮫاﻧد.
دﯾﻧداران ﺑرای اﻣور اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﺧﺻﻠت ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣطﻠﻖ و ﺟﺎوداﻧﯽ ﻗﺎﺋلاﻧد و ﺑﮫرﻏم ﺗﻼش ﺑرای ﺗﻌﻣﯾم و ﺗﺣﻣﯾل آن ﺑﮫ
ھﻣﮫی ﮔﺳﺗرهھﺎی ﻓﮑری ،ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ ﺗرﻓﻧدی ﮐﮭﻧﮫ ﻣﯽﮐوﺷﻧد ﺳﺎﺣت آن را از »ﭘرﺳشھﺎی
ﻣزاﺣم« در اﻣﺎن ﻧﮕﺎه دارﻧد .آﻧﺎن ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را دﯾﻧﯽ ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد و دﯾﻧﯽ ﻣﯽﺧواھﻧد ،ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑرﻧﺷﺎﻧدن دﯾن در
ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻣﻘدس و دﺳتﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ ،ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﯾرھﺎی ﺳﻧﺟش ﻋﻘﻠﯽ ﻧﺗواﻧد آن را ھدف ﻗرار دھد.
ﻣردادﻣﺎه ١٣٩٣

ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس در ﻧﻘد دﯾن

ﺷﮭﺎب ﺷﺑﺎھﻧﮓ
• از دﯾدﮔﺎه ﻣﺎرﮐس ،دوﻟت ﻣﯽﺗواﻧد ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺧود را از ﻗﯾد و ﺑﻧد دﯾن رھﺎ ﺳﺎزد ﮐﮫ ھﻧوز اﮐﺛرﯾت ﺑزرگ ﻣردم
اﻧﺳﺎنھﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻋﺗﻘﺎدات دﯾﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑطور ﺧﺻوﺻﯽ دﯾﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد .وی ﺑﮫ ﻧﻣوﻧﮫی دوﻟتھﺎی آزاد آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ دﯾن ﺑطور اﻋم و ﻣﺳﺎﻟﮫی ﯾﮭودﯾت ﺑطور اﺧص ،دﯾﮕر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺗﺋوﻟوژﯾﮏ ﻣطرح
ﻧﯾﺳت .ﻣﺎرﮐس اﯾن دوﻟتھﺎ را »دوﻟتھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺷﮑل ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ« ﻣﯽﻧﺎﻣد... .
اﺧﺑﺎر روزwww.akhbar-rooz.com :
دوﺷﻧﺑﮫ  ٢۴ﺷﮭرﯾور  ١۵ - ١٣٩٣ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ٢٠١۴
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس ،ﻣﺗﻔﮑر آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺳدهی ﻧوزدھم ) ١٨٨٣ـ  ،(١٨١٨ﻣﻌﺗﻘد ﺑود
ﮐﮫ »دﯾن ،ﺗرﯾﺎک ﻣردم اﺳت« .ﺷﺎﯾد اﯾن ﻣﻌروفﺗرﯾن ﺟﻣﻠﮫای ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﺎ
ﮐﻧون ﻣﺗﻔﮑری در ﻧﻘد دﯾن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت .ﺑﯽﺗردﯾد ﻣﺗوﻟﯾﺎن دﯾن و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن
ﻓﮑری ﻣﺎرﮐس ﮐﮫ در اﯾن ﺳﺧن دﺳﺗﺎوﯾزی ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ آﺗﮫاﯾﺳم ﺑطور اﻋم
و اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﻣﺎرﮐس ﺑطور اﺧص ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ،ﺑﮫ ﺳﮭم ﺧود در اﺷﺗﮭﺎر اﯾن
ﺳﺧن ﻧﻘش ﺑزرﮔﯽ داﺷﺗﮫاﻧد .ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﻣروز ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎری از
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﻣﺎرﮐس آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻧدارﻧد ،دﺳتﮐم در اﯾن ﻧﮑﺗﮫ
اﺗﻔﺎقﻧظر دارﻧد ﮐﮫ او ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﮕﯾرﺗرﯾن و رادﯾﮑﺎلﺗرﯾن ﻣﻧﺗﻘدان دﯾن ﺑوده
اﺳت.
ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﺎدآور ﺷد ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف ﺗﺻور راﯾﺞ ،ﻣﺎرﮐس ﺻرﻓﻧظر از
ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﺎه در اﯾن ﯾﺎ آن اﺛر ﺧود ﺑﮫ ﺗﻠوﯾﺢ ﯾﺎ ﺗﺻرﯾﺢ درﺑﺎرهی دﯾن ﺑﯾﺎن ﮐرده ،ﺟز در دو رﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ھر دو ﻧﯾز در
دورهی ﺟواﻧﯽ او ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،ﺑطور ﻣﺷﺧص و ﻣﻧﺳﺟم ﺑﮫ دﯾن و ﻧﻘد آن ﻧﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت .رﺳﺎﻟﮫی ﻧﺧﺳت »درﺑﺎرهی
ﻣﺳﺎﻟﮫی ﯾﮭود« ﻧﺎم دارد ﮐﮫ در دﺳﺎﻣﺑر  ١٨۴٣در »ﺳﺎﻟﻧﺎﻣﮫی آﻟﻣﺎﻧﯽ ـ ﻓراﻧﺳوی« ﻣﻧﺗﺷر ﺷد .اﯾن رﺳﺎﻟﮫ در وھﻠﮫی
ﻧﺧﺳت ﻧﻘدی ﺑر دﯾدﮔﺎهھﺎی »ﺑروﻧو ﺑﺎوﺋر« ﺗﺎرﯾﺧدان و ﯾزدانﺷﻧﺎس آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺳدهی ﻧوزدھم و از اﻋﺿﺎی ﻣﺣﻔل ﻓﻠﺳﻔﯽ
ﻣوﺳوم ﺑﮫ »ھﮕﻠﯾﺎن ﭼپ« اﺳت ﮐﮫ ﻓوﯾرﺑﺎخ ﻧﯾز ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ داﺷت .ھدف اﺻﻠﯽ اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﻘد اﯾدهآﻟﯾﺳم ﯾزدانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﺑﺎوﺋر و ﻣﺣﻔل ﯾﺎدﺷده اﺳت ،ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎرﮐس در آن ﺑرﺧﯽ ﻧظرات ﺧود در دﻓﺎع از دوﻟت ﻋرﻓﯽ )ﺳﯾﺎﺳﯽ( و ﻟزوم
ﺧﺻوﺻﯽ ﮐردن اﻋﺗﻘﺎد دﯾﻧﯽ در آﻟﻣﺎن را ﻧﯾز ﺑﯾﺎن ﮐرده اﺳت .اﮔر ﭼﮫ ﻣﺎرﮐس در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻧﻘد ﯾﮭودﯾت و
ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻧﯾز اﺷﺎره ﮐرده ،وﻟﯽ ﺑطور ﻣﺷﺧص ﻣﻔﮭوم دﯾن را از دﯾدﮔﺎه ﺧود ﺗﺑﯾﯾن ﻧﮑرده و آن را ﻣﻌروض ﺳﻧﺟش ﻗرار
ﻧداده اﺳت.
رﺳﺎﻟﮫی دوم اﻣﺎ دﯾﺑﺎﭼﮫای اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس در اواﯾل ﺳﺎل  ١٨۴۴ﺑرای ﮐﺗﺎب ﺧود ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﻧﻘد ﻓﻠﺳﻔﮫی ﺣﻖ ھﮕل«
ﻧوﺷت و در آن ﺑطور ﻣﺷﺧص ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم دﯾن و ﻧﻘد آن ﻧﯾز ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﻋﻠت اﯾن اﻣر ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﺑطور ﮔﺳﺗرده
ﻧﻘد دﯾن را در آﺛﺎر ﺧود ﻣوﺿوﻋﯾت ﻧﺑﺧﺷﯾده ،آن ﻧﺑوده ﮐﮫ وی ﺑﮫ ﻧﻘد دﯾن اھﻣﯾت ﻻزم را ﻧﻣﯽداده اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮔﻔﺗﮫی ﺧود او »ﻧﻘد دﯾن ،ﭘﯾشﺷرط ھﻣﮫی ﻧﻘدھﺎﺳت« .ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر آن ﺑوده ﮐﮫ از ﻧظر ﻣﺎرﮐس ﺑﺎ ﻧﻘدی ﮐﮫ
ﻓوﯾرﺑﺎخ درﺑﺎرهی ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ،ﻣوﺿوع ﻧﻘد دﯾن دﺳتﮐم ﺑرای آﻟﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود و ﻣﺎرﮐس ﺧود ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ
در ھﻣﺎن دﯾﺑﺎﭼﮫ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد.
ﻓرﯾدرﯾش اﻧﮕﻠس ﯾﺎر ھﻣﻔﮑر ﻣﺎرﮐس ﻧﯾز ﺑﻌدھﺎ در ﻧﻘدی ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﻟودوﯾﮓ ﻓوﯾرﺑﺎخ و ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻠﺳﻔﮫی ﮐﻼﺳﯾﮏ
آﻟﻣﺎن« ﺑر ﻓﻠﺳﻔﮫی ﻓوﯾرﺑﺎخ ﻣﯽﻧوﯾﺳد ،ﺑﮫ ﺗﺎﺛﯾری ﮐﮫ اﻓﮑﺎر ﻓوﯾرﺑﺎخ ﺑر ﻣﺎرﮐس و او ﮔذاﺷﺗﮫ اﺷﺎره و ﺻرﯾﺣﺎ اﻋﺗراف
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﭘس از اﻧﺗﺷﺎر ﮐﺗﺎب ﻓوﯾرﺑﺎخ ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺳرﺷت ﻣﺳﯾﺣﯾت« ،ﻣﺎرﮐس و او ھر دو ﺑﯽدرﻧﮓ »ﻓوﯾرﺑﺎﺧﯽ«
ﺷدﻧد .ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس در ﮐﺗﺎب »ﺧﺎﻧوادهی ﻣﻘدس« ﻧﯾز ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧﻧد» :ﻓوﯾرﺑﺎخ ﻧﻘد دﯾن را از اﯾن ﮔذرﮔﺎه ﺗﮑﻣﯾل

ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای ﻧﻘد ﻧﮕرورزی ھﮕﻠﯽ و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﻣﮫی ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ،ﺑزرگﺗرﯾن و اﺳﺗﺎداﻧﮫﺗرﯾن ﻣﺑﺎﻧﯽ را طرحرﯾزی ﮐرد«.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھدف ﻣﺎرﮐس در دﯾﺑﺎﭼﮫی ﻧﻘد ﻓﻠﺳﻔﮫی ﺣﻖ ھﮕل ،ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣﺑﺎﺣث ﻓوﯾرﺑﺎخ در ﻧﻘد دﯾن ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓراﺗر
رﻓﺗن از ﺑﺣثھﺎی اوﺳت؛ زﯾرا وی ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در آﺧرﯾن ﺗز ﺧود درﺑﺎرهی ﻓوﯾرﺑﺎخ ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرده ،ﺑر ﺧﻼف دﯾﮕر
ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ،ﻓﻘط در ﭘﯽ اراﺋﮫی »ﺗﻌﺑﯾر« ﺗﺎزهای از ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽﺧواھد ﺟﮭﺎن را »ﺗﻐﯾﯾر« دھد.
در اﯾن ﯾﺎدداﺷت ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﻣﺎرﮐس در ﺣوزهی دﯾن و ﻧﻘد آن ﻧﮕﺎھﯽ ﮔذرا ﺧواھﯾم داﺷت .اﯾن ﮐﺎر را در دو ﮔﺎم
ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزﯾم :ﻧﺧﺳت ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑر رﺳﺎﻟﮫی »درﺑﺎرهی ﻣﺳﺎﻟﮫی ﯾﮭود« ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻧظری ﻣﺎرﮐس در دﻓﺎع از
دوﻟت ﺳﮑوﻻر ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت و ﺳﭘس در ﮔﺎم دوم ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ دﯾﺑﺎﭼﮫای ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﺑرای ﮐﺗﺎب »ﻧﻘد ﻓﻠﺳﻔﮫی ﺣﻖ
ھﮕل« ﺧود ﻧوﺷﺗﮫ و از ﺟﻣﻠﮫ درﺑرﮔﯾرﻧدهی آرای ﻣﺷﺧص و ﻓﺷردهی او در ﻧﻘد دﯾن اﺳت ،ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫھﺎی او در اﯾن
زﻣﯾﻧﮫ اﺷﺎراﺗﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد.
در دﻓﺎع از ﺣﻘﺎﻧﯾت دوﻟت ﺳﮑوﻻر
ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس در ﺧﺎﻧوادهای ﯾﮭودی زاده ﺷد و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐودﮐﯽ ﺷش ﺳﺎﻟﮫ ﺑود ﺧﺎﻧوادهی او دﯾن ﻣﺳﯾﺣﯽ را
ﭘذﯾرﻓت و ﺑﮫ ﻣذھب ﭘروﺗﺳﺗﺎن ﮔروﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس در زﻧدﮔﯽ ﺧود از ﮐودﮐﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ،از ﺳﮫ
ﻣرﺣﻠﮫی ﯾﮭودﯾت ،ﻣﺳﯾﺣﯾت و آﺗﮫاﯾﺳم ﮔذر ﮐرده اﺳت.
ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم ﻣﺎرﮐس رﺳﺎﻟﮫی »درﺑﺎرهی ﻣﺳﺎﻟﮫی ﯾﮭود« را ﻋﻣدﺗﺎ در ﻧﻘد دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺑروﻧو ﺑﺎوﺋر ﻧوﺷﺗﮫ ﮐﮫ در
ﺳﺎل  ١٨۴٣ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﺳﺎﻟﮫی ﯾﮭود« ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده ﺑود .ﻣﺎرﮐس در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫی ﯾﮭودﯾﺎن
آﻟﻣﺎن و ﺧواﺳت رھﺎﯾﯽ آﻧﺎن را ﺑﺎﯾد در ﺑﺳﺗر راﺑطﮫی دﯾن و دوﻟت )در ﺑﺎﻓﺗﺎری ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﻣطرح ﻣﯽﮐﻧد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ
ﺣﮑوﻣت( از ﯾﮑﺳو و ﻣﺳﺎﻟﮫی ﺗﺿﺎد ﻣﯾﺎن ﺟﺎﻧﺑداری دﯾﻧﯽ و رھﺎﯾﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ از دﯾﮕرﺳو ﺑررﺳﯽ ﮐرد .ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﺎرﮐس،
رھﺎﯾﯽ از دﯾن ،ھم ﺑرای ﯾﮭودﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد از ﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ رھﺎ ﺷوﻧد و ھم ﺑرای دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آﻧﺎن را رھﺎ ﮐﻧد ﺗﺎ
ﺧود رھﺎ ﺷود ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺷرط ﻣطرح اﺳت .ﻣﺎرﮐس ﺑﺎوﺋر را ﻣﺗﮭم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ »دوﻟت ﻣﺳﯾﺣﯽ« را ﻧﻘد
ﻣﯽﮐﻧد و ﻧﮫ دوﻟت ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﮐﻠﯽ را و از اﯾن رو از ﺑررﺳﯽ راﺑطﮫی رھﺎﯾﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و رھﺎﯾﯽ اﻧﺳﺎن ﻋﺎﺟز ﻣﯽﻣﺎﻧد.
ﻧظر ﻣﺎرﮐس اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف ﺗوﺻﯾﮫی ﺑﺎوﺋر ،ﯾﮭودﯾﺎن آﻟﻣﺎن ﺑدون ﺗرک دﯾن ﺧود ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ
دﺳت ﯾﺎﺑﻧد ،وﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺻور ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ رھﺎﯾﯽ ﺑﺷر اﺳت .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی ﻣﺎرﮐس ،ﺣﺎدﺗرﯾن
ﺗﺿﺎدی ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﯾﺎن ﯾﮏ ﯾﮭودی و ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﭘﯾش آﯾد ،ﺗﺿﺎدی دﯾﻧﯽ اﺳت و ﺣل ﭼﻧﯾن ﺗﺿﺎدی ،ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾﻖ
ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺳﺎﺧﺗن آن ﻣﯾﺳر ﻣﯽﺷود و ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺳﺎﺧﺗن آن ،ﯾﻌﻧﯽ رﻓﻊ ﮐردن دﯾن .ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن ،ﺑﮫ ﻣﺣض آﻧﮑﮫ ﯾﮭودی و
ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﻔﮭﻣﻧد ﮐﮫ ادﯾﺎن آﻧﺎن ﭼﯾزی ﺟز ﻣراﺣل ﮔوﻧﺎﮔون ﭘﯾﺷرﻓت روح ﺑﺷری ﻧﯾﺳت ،دﯾﮕر در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯽ دﯾﻧﯽ ﺑﺎھم ﻗرار
ﻧﻣﯽﮔﯾرﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯽ اﻧﺗﻘﺎدی و ﻋﻠﻣﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ.
ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس در اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﺑﺎﺣث ﮔوﻧﺎﮔون و از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ و ﺣﻘوق ﺑﺷر را ﻧﯾز ﻣورد ﺑررﺳﯽ
اﻧﺗﻘﺎدی ﻗرار داده ﮐﮫ ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در ﭼﺎرﭼوب اﯾن ﻣﺧﺗﺻر ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﻣﺎ را از ھدﻓﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ دﻧﺑﺎل
ﻣﯽﮐﻧد دور ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎ در اﯾن ﯾﺎدداﺷت ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ اﺷﺎراﺗﯽ ﮐوﺗﺎه ﺣول ﻣوﺿوع دوﻟت ﺳﮑوﻻر و ﻟزوم ﺟداﯾﯽ
دﯾن از دوﻟت از دﯾدﮔﺎه ﻣﺎرﮐس ﺑﺳﻧده ﻣﯽﮐﻧﯾم.
ﻣﺎرﮐس ﺑر ﻟزوم ﻏﯾردﯾﻧﯽ و ﺳﮑوﻻر ﺑودن دوﻟت ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد و ﭼﻧﯾن دوﻟﺗﯽ را »دوﻟت ﺳﯾﺎﺳﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی او:
»رھﺎﯾﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﮭودی ،ﻣﺳﯾﺣﯽ و اﺻوﻻ اﻧﺳﺎن دﯾﻧﯽ ،رھﺎﯾﯽ دوﻟت از ﻗﯾد و ﺑﻧد ﯾﮭودﯾت ،ﻣﺳﯾﺣﯾت و دﯾن اﺳت و دوﻟت
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دوﻟت زﻣﺎﻧﯽ ﺧود را از ﻗﯾد و ﺑﻧد دﯾن رھﺎ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺧود را از دﯾن دوﻟﺗﯽ رھﺎ ﮐﻧد و ﻣﻌﻧﺎی آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ
دوﻟت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دوﻟت ﺧود را ﺑﮫ ھﯾﭻ دﯾﻧﯽ ﻣﻠﺗزم ﻧداﻧد« .و اﯾن ﮐﺎر از ﭼﮫ طرﯾﻘﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد؟ از اﯾن طرﯾﻖ ﮐﮫ دوﻟت
راﺑطﮫی ﺧود ﺑﺎ دﯾن را ﺑﮫ رواﻟﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرﻗرار ﻣﯽﮐﻧد و راﺑطﮫی ﯾزدانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﺋوﻟوژﯾﮏ ﺑﺎ آن را ﻗطﻊ ﻣﯽﮐﻧد.
از دﯾدﮔﺎه ﻣﺎرﮐس ،دوﻟت ﻣﯽﺗواﻧد ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺧود را از ﻗﯾد و ﺑﻧد دﯾن رھﺎ ﺳﺎزد ﮐﮫ ھﻧوز اﮐﺛرﯾت ﺑزرگ ﻣردم

اﻧﺳﺎنھﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻋﺗﻘﺎدات دﯾﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑطور ﺧﺻوﺻﯽ دﯾﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد .وی ﺑﮫ ﻧﻣوﻧﮫی دوﻟتھﺎی آزاد آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ دﯾن ﺑطور اﻋم و ﻣﺳﺎﻟﮫی ﯾﮭودﯾت ﺑطور اﺧص ،دﯾﮕر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺷﮑﻠﯽ ﯾزدانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
)ﺗﺋوﻟوژﯾﮏ( ﻣطرح ﻧﯾﺳت .ﻣﺎرﮐس اﯾن دوﻟتھﺎ را »دوﻟتھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺷﮑل ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ« ﻣﯽﻧﺎﻣد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی او،
ﭼﻧﯾن دوﻟتھﺎﯾﯽ اﻣور دﻧﯾوی را ﺑﮫ اﻣور ﺗﺋوﻟوژﯾﮏ و اﻣور ﺗﺋوﻟوژﯾﮏ را ﺑﮫ اﻣور دﻧﯾوی ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﻣﺎرﮐس ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد» :ﭘس از آﻧﮑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ اﻧدازهی ﮐﺎﻓﯽ در ﺧراﻓﺎت ﺣل ﺷده ،ﻣﺎ اﮐﻧون ﺧراﻓﺎت را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣل
ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﭘرﺳش از ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت رھﺎﯾﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﯾن ،ﺑرای ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘرﺳش ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت رھﺎﯾﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ رھﺎﯾﯽ آدﻣﯽ ﺗﺑدﯾل
ﻣﯽﺷود .ﻣﺎ ﺿﻌفھﺎی دﯾﻧﯽ دوﻟت ﺳﯾﺎﺳﯽ را در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﻘد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ دوﻟت ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺻرﻓﻧظر از ﺿﻌفھﺎی دﯾﻧﯽ و
در ﺳﺎﺧت دﻧﯾوی آن ﻧﻘد ﻣﯽﮐﻧﯾم«.
ﻣﺎرﮐس ﺳﭘس ﺑﮫ ﻧﻘد دوﻟتھﺎی دﯾﻧﯽ ﻣﯽﭘردازد .ﺑﮫ ﺑﺎور او ،دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﺷﺎﻟودهی ﺧود ﻗرار ﻣﯽدھد و آن را
دﯾن دوﻟﺗﯽ ﻣﯽداﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ ادﯾﺎن دﯾﮕر رﻓﺗﺎری ﺗﺑﻌﯾضآﻣﯾز دارد ،دوﻟت ﻣﺳﯾﺣﯽ ﮐﻣﺎل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧﯾﺳت .ﯾﮏ دوﻟت ﮐﻣﺎل
ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﯾﮏ دوﻟت آﺗﮫاﯾﺳﺗﯽ ،دوﻟت دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﯾﺎ دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دﯾن را ﺗﺣت دﯾﮕر ﻋﻧﺎﺻر ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣدﻧﯽ
ﻗرار ﻣﯽدھد.
ﻣﺎرﮐس در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﯽاﻓزاﯾد» :دوﻟت ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﺳﯾﺣﯽ ،اﺻﻼ دوﻟت ﻧﯾﺳت .زﯾرا ﭼﻧﯾن دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻧﯾﺎز
دارد ﺗﺎ ﺧود را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧد .وﻟﯽ دوﻟت دﻣﮑراﺗﯾﮏ ،دوﻟت واﻗﻌﯽ اﺳت و ﺑﮫ دﯾن ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﺧود ﻧﯾﺎزی ﻧدارد .دوﻟت ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﻣﺳﯾﺣﯽ ،ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت رﻓﺗﺎری دﯾﻧﯽ و ﺑﺎ دﯾن رﻓﺗﺎری ﺳﯾﺎﺳﯽ دارد .دوﻟت ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﺳﯾﺣﯽ ،ﻧﻔﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ
دوﻟت اﺳت ،وﻟﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺗﺣﻘﻖ دوﻟت ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻧﯾﺳت .دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﮫ ﺷﮑل دﯾن ﻣﺗﻌﮭد ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ آن
ﺑﮫ ﺷﮑل دوﻟت ﻣﺗﻌﮭد ﻧﯾﺳت ،زﯾرا ﭼﻧﯾن دوﻟﺗﯽ ھﻧوز ﺑﺎ دﯾن رﻓﺗﺎری دﯾﻧﯽ دارد«.
از ﻧظر ﻣﺎرﮐس ،ﺗﺣﻘﻖ ﯾﮏ دوﻟت ﻣﺳﯾﺣﯽ رﺳﻣﯽ ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت ،ﭼون ھﯾﭻ دوﻟﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﻧﺟﯾل را ﺗﻣﺎﻣﺎ رﻋﺎﯾت ﮐﻧد،
ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷد ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان دوﻟت ﻣﻧﺣل ﮐﻧد .ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﺎرﮐس ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دوﻟت دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﯾﺎ دوﻟت ﺣﻘﯾﻘﯽ
ﺑرای ﮐﻣﺎلﺑﺧﺷﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﺑﮫ دﯾن ﻧﯾﺎزی ﻧدارد و ﻣﯽﺗواﻧد دﯾن را ﺑﮫ ﮐﻧﺎری اﻓﮑﻧد ،دوﻟت ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﺳﯾﺣﯽ ھﻣواره
ﺗﺣﻘﻖﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد و ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﺷود واﻗﻌﯾت وﺟودی ﺧود را از طرﯾﻖ دروغ ﺗرﻣﯾم ﮐﻧد .از اﯾن رو ﯾﮏ دوﻟت دﯾﻧﯽ
ھﻣواره ﻣوﺿوع ﺷﮏ و ﺗردﯾد و ﺑﯽاﻋﺗﻣﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد.
ﻣﺎرﮐس ﺑر ﺧﺻوﺻﯽ ﮐردن دﯾن و ﻋرﻓﯽ ﮐردن ﻗواﻧﯾن ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد و ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷود ﮐﮫ آدﻣﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﺧود را ﺑﮫ
رواﻟﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ از دﯾن رھﺎ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﮐﮫ دﯾن را از ﻗﻠﻣرو ﺣﻘوق ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫی ﺣﻘوق ﺷﺧﺻﯽ طرد ﻣﯽﮐﻧد .وی
در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫی آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در آنھﺎ دﯾن ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﯽ
ﺧﺻوﺻﯽ ﺗﺑدﯾل و از ﮔﺳﺗرهی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾرون راﻧده ﺷده اﺳت.
ﻣﺎرﮐس ﺑر ﺿرورت ﺧﺻوﺻﯽ ﮐردن دﯾن از آن ﺟﮭت ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽورزد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور او دﯾن ﺑﮫ »ﺳﭘﮭر ﺧودﭘرﺳﺗﯽ« و
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑرای »ﺟﻧﮓ ھﻣﮫ ﻋﻠﯾﮫ ھﻣﮫ« ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت؛ دﯾن دﯾﮕر ﻧﮫ ذات اﺟﺗﻣﺎع ،ﺑﻠﮑﮫ »ذات ﺟداﯾﯽ« اﺳت؛ دﯾن ﺑﺎﻋث
ﺗﻔرﻗﮫ ﻣﯾﺎن آدﻣﯾﺎن ﻣﯽﺷود و ﺑﮫ اﻋﺗراف اﻧﺗزاﻋﯽ ﺑﮫ »اﮐﺎذﯾب وﯾژه«» ،ﻋﺎدات ﻋﺟﯾب« و »ﺧودﺳری« ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت.
از دﯾدﮔﺎه ﻣﺎرﮐس ،ﭘول ﺑﮫ ﺧدای ﻧﯾﺎز ﻋﻣﻠﯽ و ﻧﻔﻊ ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت؛ ﭘول ھﻣﮫی ﺧداﯾﺎن ﻧوع ﺑﺷر را ﺑﮫ ﮐﺎﻻ ﺗﺑدﯾل
ﮐرده و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھم ﺟﮭﺎن اﻧﺳﺎن و ھم ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت را از ارزش ﺗﮭﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت؛ ﭘول ﺑﮫ ﺳرﺷت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫی ﮐﺎر و
ﻣوﺟودﯾت اﻧﺳﺎن ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت و اﯾن ﺳرﺷت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑر او ﻣﺳﻠط ﺷده و آدﻣﯽ آن را ﭘرﺳﺗش ﻣﯽﮐﻧد.
»ﻧظرﯾﮫی ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ واژﮔوﻧﮫ«
ﻣﺎرﮐس در دﯾﺑﺎﭼﮫای ﮐﮫ ﺑر ﻓﻠﺳﻔﮫی ﺣﻖ ھﮕل ﻧوﺷﺗﮫ ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﻣﺷﺧصﺗر و ﺻرﯾﺢﺗر ﺑﮫ ﻧﻘد دﯾن و ﺗﺑﯾﯾن ﻣﻔﮭوم آن
ﻣﯽﭘردازد .وی در اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﺷﺗر آﺛﺎر اوﻟﯾﮫی ﺧود ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر اﻧدﯾﺷﮫھﺎی اﻧﺳﺎنﮔراﯾﺎﻧﮫ و طﺑﯾﻌتﮔراﯾﺎﻧﮫی
ﻟودوﯾﮓ ﻓوﯾرﺑﺎخ اﺳت .ﻣﺎرﮐس در آﻏﺎز اﯾن دﯾﺑﺎﭼﮫ ﺿﻣن ﯾﺎدآوری اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﮐﮫ »ﻧﻘد دﯾن ،ﭘﯾشﺷرط ھﻣﮫی ﻧﻘدھﺎﺳت«،
ھﻣزﻣﺎن ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ »ﺑرای آﻟﻣﺎن ،ﻧﻘد دﯾن در اﺳﺎس ﺧود ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت«.

ﻣﺎرﮐس ﻣﻠﮭم از ﻓوﯾرﺑﺎخ ،ﺧدا را ﻓراﻓﮑﻧﯽ آدﻣﯽ ﻣﯽداﻧد و ﻣﯽاﻓزاﯾد» :آدﻣﯽ ﮐﮫ در واﻗﻌﯾت آﺳﻣﺎن ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺑراﻧﺳﺎﻧﯽ
را ﻣﯽﺟﺳت ،ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺟﻠﯽ ﺧوﯾﺷﺗن را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،دﯾﮕر ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﻧﺧواھد داﺷت ﮐﮫ ﻓراﻧﻣود ﺧوﯾﺷﺗن و ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺎاﻧﺳﺎن را ﺑﯾﺎﺑد«.
ﺳﺧﻧﺎن ﺑﻌدی ﻣﺎرﮐس ﻧﯾز طﻧﯾﻧﯽ ﻓوﯾرﺑﺎﺧﯽ دارﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :آدﻣﯽ دﯾن را ﻣﯽﺳﺎزد ،دﯾن آدﻣﯽ را
ﻧﻣﯽﺳﺎزد .و در ﺣﻘﯾﻘت دﯾن ﺧودآﮔﺎھﯽ و ﺧودﯾﺎﺑﯽ آدﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ ھﻧوز ﺧود را درﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ دﮔرﺑﺎره از دﺳت
داده اﺳت«.
اﻣﺎ ﺑرای ﻣﺎرﮐس ﺟﮭﺎن آدﻣﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺟﮭﺎن ﻓﮑری اﻧﺗزاﻋﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺷﺧص ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﺳت .ﺑﮫ ﺑﺎور او ،ﻓوﯾرﺑﺎخ ﺳرﺷت دﯾﻧﯽ را ﺑﮫ ﺳرﺷﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎوﯾل ﮐرده اﺳت ،وﻟﯽ ﺳرﺷت آدﻣﯽ اﻣری اﻧﺗزاﻋﯽ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ذات ﻓرد ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت .ﺳرﺷت آدﻣﯽ در واﻗﻌﯾت ﺧود ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت و از دﯾد
ﻣﺎرﮐس ،ﻓوﯾرﺑﺎخ ﺑﺎ ﻧﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ اﯾن ﺳرﺷت واﻗﻌﯽ ،ﺑﮫ ﻧﺎﮔزﯾر ﺧود را از ﺟرﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدا ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن،
او ﺗﻧﮭﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧظری آدﻣﯽ را در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺑﮫ اھﻣﯾت ﻓﻌﺎﻟﯾت »اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻋﻣﻠﯽ« ﭘﯽ ﻧﺑرده اﺳت.
از اﯾنرو ،ﻣﺎرﮐس ﺑﺎ ﻧﺛری ﭘرﺗﭘش ﻣﯽاﻓزاﯾد» :وﻟﯽ آدﻣﯽ ﻣوﺟودی اﻧﺗزاﻋﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﺑﯾرون ﺟﮭﺎن ﭼﻣﺑﺎﺗﻣﮫ زده
ﺑﺎﺷد .آدﻣﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن آدﻣﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺣﮑوﻣت و ﺟﺎﻣﻌﮫ .و اﯾن ﺣﮑوﻣت و ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دﯾن را ﭼوﻧﺎن آﮔﺎھﯽ
واژﮔوﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﮐﻧﻧد ،زﯾرا ﺧود ﺟﮭﺎﻧﯽ واژﮔوﻧﮫاﻧد .دﯾن ،ﻧظرﯾﮫی ﻋﻣوﻣﯽ ﭼﻧﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت،
ﺧﻼﺻﮫی داﻧﺷﻧﺎﻣﮫای آن ،ﻣﻧطﻖ آن ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣردمﭘﺳﻧد ،ﺷرف ﻣﻌﻧویﺷدهی آن ،ﺷور و اﺷﺗﯾﺎق آن ،ﺗﻘدﯾس اﺧﻼﻗﯽ آن،
ﻣﮑﻣل ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ آن و دﻟﯾل ﺗﺳﻠﯽ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺗوﺟﯾﮫ آن اﺳت .دﯾن ،ﺗﺣﻘﻖ ﭘﻧدارﮔوﻧﮫی ﺳرﺷت آدﻣﯽ اﺳت ،زﯾرا ﺳرﺷت
آدﻣﯽ دارای واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘﯾﮑﺎر ﺑﺎ دﯾن ،ﭘﯾﮑﺎر ﺑﺎواﺳطﮫ ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ،ﮐﮫ دﯾن راﯾﺣﮫی روﺣﺎﻧﯽ آن
اﺳت .ﻓﻼﮐت دﯾﻧﯽ از ﯾﮑﺳو ﺟﻠوهی ﻓﻼﮐت واﻗﻌﯽ اﺳت و از دﯾﮕرﺳو اﻋﺗراﺿﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻓﻼﮐت واﻗﻌﯽ اﺳت .دﯾن ،آه
ﻣﺧﻠوق ﺑﮫ ﺗﻧﮕﻧﺎ اﻓﺗﺎده اﺳت ،ﺟﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯽرﺣم و روح اوﺿﺎﻋﯽ ﺑﯽروح اﺳت .دﯾن ،ﺗرﯾﺎک ﻣردم اﺳت«.
ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﺎرﮐس ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑطن ﺧوﯾﺷﺗن طرح دﯾن را دراﻧداﺧﺗﮫ ،ﺑﮫواﺳطﮫی ھﻣﯾن طرح ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺷﺧص
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد» .ﺟﮭﺎن واژﮔوﻧﮫ« ،آﮔﺎھﯽ واژﮔوﻧﮫی دﯾﻧﯽ را ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
دﯾﻧﯽ ،ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻧﻘد ﻋﻣﻠﯽ اوﺿﺎع اﺳفﺑﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ دﯾن را ﭘدﯾد آوردهاﻧد .دﯾن ﻧﯾز ﺑﮫ ﺳﮭم ﺧود اﯾن اوﺿﺎع
اﺳفﺑﺎر را ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
ﭘس دﯾن ﺑرای ﻣﺎرﮐس ﭼﮭرهای دوﮔﺎﻧﮫ دارد :از ﯾﮑﺳو ﺗوﺟﯾﮫﮔر و ﺗﺛﺑﯾتﮐﻧﻧدهی ﻓﻼﮐت ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣوﺟود اﺳت و
از دﯾﮕرﺳو اﻋﺗراﺿﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت .وﻟﯽ از ﻧظر ﻣﺎرﮐس اﯾن اﻋﺗراض ﺑﯽﺗﺎﺛﯾر و ﺑﯽرﻣﻖ اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ دﯾن آدﻣﯽ را
از اﯾن ﺟﮭﺎن و ﺗﻼش ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر آن روﯾﮕردان ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﺎ ﺣواﻟﮫ دادن او ﺑﮫ آنﺟﮭﺎن ،ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯽ ﺧﺎطر او ﻣﯽﭘردازد .از
اﯾن روﺳت ﮐﮫ دﯾن ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻧﻘﺷﯽ ﻣﺧدر و آراﻣﺑﺧش و ﻣﺂﻻ ﻓﻠﺞﮐﻧﻧده دارد و »ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﭘﻧدارﮔوﻧﮫ« را ﺟﺎﻧﺷﯾن
»ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ واﻗﻌﯽ« ﻣﯽﮐﻧد؛ از اﯾن ﻣﻧظر اﺳت ﮐﮫ »دﯾن ،ﺗرﯾﺎک ﻣردم اﺳت«.
ﺗﺑدﯾل »ﻧﻘد آﺳﻣﺎن« ﺑﮫ »ﻧﻘد زﻣﯾن«
ﺑدﯾنﺳﺎن ﻣﺎرﮐس از ﻧﻘد ﻓﻠﺳﻔﯽ ـ ﻧظری ﻧﺎب روی ﺑرﻣﯽﮔرداﻧد ﺗﺎ ﭼﺷماﻧداز ﺗﺎزهای ﺑﮫ روی ﻧﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ـ اﻗﺗﺻﺎدی
ﺑﮕﺷﺎﯾد .ﻧﻘد او درﺑﺎرهی ﻓوﯾرﺑﺎخ از اﯾن ﻣﻧظر طﺑﻌﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺻرﻓﺎ در ﭼﺎرﭼوب ﻧﻘدی ﺗﺋورﯾﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﻓوﯾرﺑﺎخ ﺧود را ﺑر روی اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ذاﺗﯽ ﻓردی ﻣﺗﻣرﮐز ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﺧود را از آﮔﺎھﯽ ﮐﺎذب دﯾﻧﯽ رھﺎ
ﺳﺎزد ،ﺑرای ﻣﺎرﮐس ﭘﯾش از ھر ﭼﯾز ﻣوﺿوع ﺑر ﺳر دﮔرﮔوﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت؛ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﭘدﯾدآورﻧدهی آن
از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ زﻣﯾﻧﮫی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای رﺷد ﺟﮭﺎنﺑﯾﻧﯽ ﻓﻼﮐتﺑﺎر دﯾﻧﯽ را ﻓراھم ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑرای
ﻣﺎرﮐس ﻧﻘد دﯾن ،ﺗﻧﮭﺎ ﮔﺎم ﮐوﺗﺎھﯽ در راھﯽ طوﻻﻧﯽ ﺑرای »اﻧﺳﺎن ﺷدن« اﺳت.
ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﺎرﮐس ،ﻓوﯾرﺑﺎخ در ﻧﻘد دﯾن ﻧﮫ ﻓﻘط در ﺗﺋوری ﻧﺎب ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼﻧﯾن در اﻧﺗزاع ﻣﺣض ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .روﯾﮑرد
ﻓوﯾرﺑﺎخ ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ روﯾﮑردی ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺑوده ﺑﺎﺷد ،روﯾﮑردی ﻓﻠﺳﻔﯽ و روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑوده اﺳت .ﺑﮫ
دﯾﮕر ﺳﺧن ،ﻓوﯾرﺑﺎخ اھﻣﯾت ﺷراﯾط ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرای ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری ﺑر اﻟﮕوھﺎی رﻓﺗﺎری و ﺷﯾوهھﺎی ﺗﻔﮑر آدﻣﯽ را
ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس در ﺗز ﭼﮭﺎرم ﺧود درﺑﺎرهی ﻓوﯾرﺑﺎخ ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :ﻓوﯾرﺑﺎخ از واﻗﻌﯾت از

ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ دﯾﻧﯽ و ﺗﺿﺎﻋف ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﮭﺎن دﯾﻧﯽ و دﻧﯾوی ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧد .ﮐﺎر او ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن دﯾﻧﯽ
را در ﺷﺎﻟودهی دﻧﯾوی آن ﺣل ﮐﻧد .اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺷﺎﻟودهی دﻧﯾوی ﺧود را از ﺧوﯾش ﺑرﻣﯽﮐﺷد و در ﻗﻠﻣروﯾﯽ ﻣﺳﺗﻘل در
اﺑرھﺎ ﺗﺛﺑﯾت ﻣﯽﮐﻧد ،ﻓﻘط ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﯾن از ﺧود ﮔﺳﺳﺗﮕﯽ و ﺗﺿﺎد دروﻧﯽ اﯾن ﺷﺎﻟودهی زﻣﯾﻧﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺿﯾﺢ اﺳت.«...
اﮔر ﭼﮫ ﻓوﯾرﺑﺎخ ﻧﯾز ﭘﯾش از ﻣﺎرﮐس ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرده ﺑود ﮐﮫ آدﻣﯽ در »از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ« ﻣﯽزﯾد و دﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ھﻣﯾن از
ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳت ،وﻟﯽ ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ اﯾن ﺑﺳﻧده ﻧﻣﯽﮐﻧد و در ﭘﯽ ﻋﻠل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾن از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ دﯾﻧﯽ اﺳت .ﻣﺎرﮐس ﺑر
اﯾن ﻧظر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ واژﮔوﻧﮫی دﯾﻧﯽ را ﭘدﯾد ﻣﯽآورد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑر از
ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ دﯾﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ از ﮔذرﮔﺎه دﮔرﮔوﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗوان ﭼﯾره ﮔﺷت.
از اﯾن رو ﻣﺎرﮐس ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :رﻓﻊ دﯾن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﭘﻧدارﮔوﻧﮫی ﻣردم ،ﺧواﺳت ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ واﻗﻌﯽ آﻧﮭﺎﺳت.
ﺧواﺳت دﺳت ﮐﺷﯾدن از ﺗوھﻣﺎت درﺑﺎرهی وﺿﻊ ﻣردم ،ﺧواﺳت دﺳت ﮐﺷﯾدن از وﺿﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗوھﻣﺎت
اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﻘد دﯾن در ﻧطﻔﮫی ﺧود ،ﻧﻘد ﺗﯾره ﺧﺎﮐداﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ دﯾن ھﺎﻟﮫی ﻣﻘدس آن اﺳت«.
ﺑرای ﻣﺎرﮐس اھﻣﯾت ﻧﻘد دﯾن ﻣﺣرز اﺳت و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ او ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑر آن ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :ﻧﻘد دﯾن،
آدﻣﯽ را ھﺷﯾﺎر ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻧد آدﻣﯽ ھﺷﯾﺎر و ﺳر ﻋﻘل آﻣده ﺑﯾﻧدﯾﺷد ،ﻋﻣل ﮐﻧد و واﻗﻌﯾت ﺧود را ﺑﺳﺎزد؛ ﺗﺎ ﺑر ﮔرد
ﺧوﯾش و ﺑر ﮔرد ﺧورﺷﯾد واﻗﻌﯽ ﺑﮕردد .زﯾرا دﯾن ﻓﻘط ﺧورﺷﯾدی دروﻏﯾن اﺳت ﮐﮫ دور آدﻣﯽ ﻣﯽﮔردد ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ او
ﺑر ﮔرد ﺧود ﻧﻣﯽﮔردد«.
اﻣﺎ ﻣﺎرﮐس ھمھﻧﮕﺎم ﺧواﺳﺗﺎر ﻓراﮔذﺷﺗن از ﻧﻘد دﯾن و ﻓراروﯾﺎﻧدن آن ﺑﮫ ﻧﻘد ﺣﻘوق و ﺳﯾﺎﺳت اﺳت .او ﺗوھمزداﯾﯽ از
»ھﺎﻟﮫی ﻣﻘدس اﯾن ﺗﯾره ﺧﺎﮐدان« را از اﯾن دﯾدﮔﺎه ﻣﯾﺳر ﻣﯽداﻧد و ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :وظﯾﻔﮫی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﭘس از آﻧﮑﮫ
آنﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑودن ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺎﭘدﯾد ﺷده اﺳت ،ﺣﻘﯾﻘت اﯾنﺟﮭﺎن را ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧد .اﯾن در وھﻠﮫی ﻧﺧﺳت وظﯾﻔﮫی ﻓﻠﺳﻔﮫی در ﺧدﻣت
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ،ﺣﺎل ﮐﮫ ﺻورت ﻣﻘدس از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آدﻣﯽ ﺑرﻣﻼ ﺷده اﺳت ،از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در ﺻورتھﺎی ﻧﺎﻣﻘدس را
ﺑرﻣﻼ ﮐﻧد .از اﯾن طرﯾﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻘد آﺳﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﻘد زﻣﯾن ،ﻧﻘد دﯾن ﺑﮫ ﻧﻘد ﺣﻘوق و ﻧﻘد ﺗﺋوﻟوژی ﺑﮫ ﻧﻘد ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺑدﯾل
ﻣﯽﺷود«.
ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﺎرﮐس ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن روﯾﮑردی اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان »زﻧﺟﯾر را ﺑﮫ دور اﻓﮑﻧد« ،ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ »ﮔلھﺎی ﺧﯾﺎﻟﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ
ﺑر آن را ﭘرﭘر ﮐرد«؛ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن روﯾﮑردی اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﺟﻧﮓ اوﺿﺎع رﻓت و »ﺳﻼح ﻧﻘد« را ﺑﺎ »ﻧﻘد ﺳﻼح«
ﺗﮑﻣﯾل ﮐرد ،ﻧﻘدی ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﮫ »ﭼﺎﻗوی ﺟراﺣﯽ« ،ﺑﻠﮑﮫ »اﺑزاری ﺑرای ﻧﺎﺑودی دﺷﻣن« اﺳت.
ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫی اﺷﮑﺎل دﯾن را ﻧﻘد ﻣﯽﮐﻧد ،دﮔرﮔوﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را
ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑرای او ﻧﯾز دﯾن ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑرای از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آدﻣﯽ اﺳت .آدﻣﯽ اوﻟوھﯾﺗﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺳﭘس اﯾن اوﻟوھﯾت
را ﺑرای ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﻣﺳﺋول ﻣﯽداﻧد؛ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن آدﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ دﯾن را ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻧﮫ دﯾن آدﻣﯽ را .از دﯾدﮔﺎه
ﻣﺎرﮐس ،آدﻣﯽ از ﺳوی دﯾﮕر از طرﯾﻖ ﺳﺎﺧﺗن دﯾن ،ﺑﮫ ﺧود ﻗواﻋد و ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎﯾﯽ را ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ رﺷد و
ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ او ﻣﯽﺷوﻧد .او از اﯾن ﮔذرﮔﺎه ھﻣﭼﻧﯾن ﻣطﯾﻊ ﻣراﺟﻊ و اﺗورﯾﺗﮫھﺎی دﯾﻧﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺷروﻋﯾت آﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﺑر
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯽ ﻣوھوم و ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎ اوﻟوھﯾت اﺳﺗوارﻧد ،ﯾﺎ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﻣﺗﯾﺎزھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از داﻧﺳﺗﻧﯽھﺎﯾﯽ درﺑﺎرهی اﻣور دﯾﻧﯽ.
ادﯾﺎن ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾدﺋوﻟوژیھﺎی اﻋﺻﺎر ﮔذﺷﺗﮫاﻧد و ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر »آﮔﺎھﯽ واژﮔوﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن«.
ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﺎرﮐس ،ادﯾﺎن ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﻘﺷﯽ ﺗﺧدﯾرﮐﻧﻧده دارﻧد و در ﺧدﻣت آن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ آدﻣﯽ را از طرﯾﻖ روﯾﺎﭘردازی
و ﺗﺳﻠﯽ ﺧﺎطر ﺑرای آنﺟﮭﺎن ،ﺗﺣﻣلﭘذﯾر ﮐﻧﻧد و از اﯾن طرﯾﻖ ﻓﻼﮐت ﻣوﺟود را ﭘﺎﯾدار ﺳﺎزﻧد و ﻣﺷروﻋﯾت ﺑﺧﺷﻧد .از
اﯾن ﻣﻧظر ،ﻧﻘد دﯾن ﻓﻘط ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻧﻘدی ﻧظری ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺣﺗﺎج ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺎدی زﻧدﮔﯽ و ﺑراﻧدازی آن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﺳت ﮐﮫ دﯾن را ﺑﮫ ﻋﻧوان »آه ﻣﺧﻠوق در ﺗﻧﮕﻧﺎ اﻓﺗﺎده« اﺳﺎﺳﺎ ﺿروری ﮐرده اﺳت.
ﺷﮭرﯾور ١٣٩٣

ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫھﺎی زﯾﮕﻣوﻧد ﻓروﯾد در ﻧﻘد دﯾن

ﺷﮭﺎب ﺷﺑﺎھﻧﮓ

• ﻓروﯾد ﻧﯾز ﻣﻠﮭم از ﻓوﯾرﺑﺎخ ﺧدا را ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ ،ﺗﺟﻠﯽ ﺑﯾروﻧﯽ روان آدﻣﯽ ،ﻣﺣﺻول ﻓﺎﻧﺗزی و آرزوھﺎی او و
ﺳراﻧﺟﺎم »ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑرای ﭘدر« ﻣﯽداﻧد .ﺑرای او ھﻣﺎنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﭘدر اﻟﮕوﯾﯽ ﺑرای ﮐودک اﺳت و ﮐودک از او ﺗﻘﻠﯾد
ﻣﯽﮐﻧد و اﯾدهآل ﺧود را در او ﻣﯽﯾﺎﺑد و ﻣﯽﺧواھد ﺟﺎی او را ﺑﮕﯾرد ،ﺧدا ﻧﯾز ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﻎ اﻟﮕو و آرزوﯾﯽ
ﮐودکﻣﻧﺷﺎﻧﮫ اﺳت... .
اﺧﺑﺎر روزwww.akhbar-rooz.com :
ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  ۶ﻣﮭر  ٢٨ - ١٣٩٣ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ٢٠١۴

زﯾﮕﻣوﻧد ﻓروﯾد ،ﻣﺗﻔﮑر و روانﺷﻧﺎس اﺗرﯾﺷﯽ ) ١٩٣٩ـ  ،(١٨۵۶ﺑﻧﯾﺎدﮔذار روانﮐﺎوی و از ﺗﺎﺛﯾرﮔذارﺗرﯾن و ھﻣزﻣﺎن
ﻣﻧﺎﻗﺷﮫﺑراﻧﮕﯾزﺗرﯾن ﻧظرﯾﮫﭘردازان روانﺷﻧﺎﺳﯽ اﻋﻣﺎق و ھﻣزﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﺟدیﺗرﯾن ﻣﻧﺗﻘدان دﯾن و ﻓرھﻧﮓ در ﺳدهی
ﺑﯾﺳﺗم اﺳت .ﻓروﯾد ﺧود را ﻣﺧﺎﻟف دﯾن »در ھر ﺷﮑل و ﻏﻠظﺗﯽ« ﻣﯽداﻧﺳت .او ﺿﻣن ﺗﺎﺛﯾرﭘذﯾری از اﻧدﯾﺷﮫھﺎی آرﺗور
ﺷوﭘﻧﮭﺎور ،در ﺳﻧت ﻧﻘد دﯾن ﻟودوﯾﮓ ﻓوﯾرﺑﺎخ ﻣﯽاﻧدﯾﺷد و ﺗزھﺎی او در ﻧﻘد دﯾن را ﺷﺎﻟودهی ﻓﻠﺳﻔﯽ دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺧود
ﻣﯽداﻧد .ﻓروﯾد ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺗﺎﺛﯾر اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﻓرﯾدرﯾش ﻧﯾﭼﮫ در ﻧﻘد دﯾن ﺑر دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺧود اﺷﺎره و اذﻋﺎن ﮐرده ﮐﮫ ﻧﯾﭼﮫ
ﭘﯾشﺗر ﺑﺳﯾﺎری از دﯾدﮔﺎهھﺎی رواﻧﮑﺎوی در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ را ﻣطرح ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
ﻓروﯾد در اﺛری ﺑﮫ ﻧﺎم »آﯾﻧدهی ﯾﮏ ﭘﻧدار« ﮐﮫ در ﻧﻘد دﯾن ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ،دﯾن را ﺑطور ﻋﻣوﻣﯽ دارای اﯾن ﮐﺎرﮐرد ﻣﯽداﻧد
ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺑﺎ رﻧﺟشھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧودﺷﯾﻔﺗﮕﯽ آﺷﺗﯽ ﻣﯽدھد .اﯾن رﻧﺟشھﺎ ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﻋﺟز و درﻣﺎﻧدﮔﯽ آدﻣﯽ اﺳﺗوارﻧد و
ﺑﮫ ﺳﮫ ﺷﮑل اﺻﻠﯽ ﺑروز ﻣﯽﮐﻧﻧد :ﻧﺎﺗواﻧﯽ آدﻣﯽ در ﺑراﺑر طﺑﯾﻌت ﺑﯾروﻧﯽ؛ ﻧﺎﺗواﻧﯽ آدﻣﯽ در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری و ﻣرگ؛ و
ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎ و رﯾﺎﺿتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ ﺑﮫ آدﻣﯽ ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ ﺑﺎور ﻓروﯾد ،اﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻧﯾز ﻋﺟز و درﻣﺎﻧدﮔﯽ ﺧود را
ﺑر ﭘﺎﯾﮫی اﻟﮕوھﺎﯾﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در ﮐودﮐﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﺳت .او ﻣﺎﻧﻧد ﮐودک ،ﻋﺟز و درﻣﺎﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺣﺳرت

داﺷﺗن ﭘدری ﭘﯾوﻧد ﻣﯽزﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از او ﻣﺣﺎﻓظت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺣﺳرت داﺷﺗن ﭘدری ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ،ﺷﺎﻟودهای ﺑرای
ﭘدﯾدآﻣدن ﺗﺻور ﺧداﯾﺎن اﺳت و ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن ،ﺧداﯾﺎن ھﻣﺎن ﭘدران اﯾدهآﻟﯾزه ﺷده ھﺳﺗﻧد.
ﻓروﯾد دﯾن را ﺑﮫ ﯾﮏ روانﻧژﻧدی دوران ﮐودﮐﯽ ﺗﺷﺑﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد و آن را ﻧوﻋﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر دﻓﺎﻋﯽ دوران ﮐودﮐﯽ ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ
ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻧﺎﺗواﻧﯽ آدﻣﯽ اﺳت .آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺗﺷﺧص ﻣﯽﺑﺧﺷد و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺣﺎﻓظ
ﺑرﻣﯽﮐﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ او در ھﻧﮕﺎم ﻧﺎﺗواﻧﯽ و ﻋﺟز ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻧد .اﻟﮕوھﺎی رﻓﺗﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن روﻧدی ﭘﯾوﻧد زده ﻣﯽﺷوﻧد،
ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺗﺟرﺑﯾﺎت دوران ﮐودﮐﯽ و ﻧﻘش ﻣﺣﺎﻓظتﮐﻧﻧدهی واﻟدﯾن و ﺑوﯾژه ﭘدر ھﺳﺗﻧد.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی ﻓروﯾد ،رﻓﺗﺎر دوﮔﺎﻧﮫی ﮐودک در ﺑراﺑر ﭘدر ،ﺑﻌدھﺎ در اﯾﻣﺎن دﯾﻧﯽ ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻎ ﺗداوم ﻣﯽﯾﺎﺑد .او ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺑﻠوغ ﻧﯾز ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت از ﺧود در ﺑراﺑر ﻗدرتھﺎی ﺑزرگ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد .از اﯾن رو ﺑﺎ روی
آوردن ﺑﮫ ﺧدا ،ﺑرای ﺧود در ﭘﯽ ﻣﺣﺎﻓظﯽ ﻣﯽﮔردد .ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﮔر ﭼﮫ از ﺧدا ﺑﯾم دارد ،وﻟﯽ ھﻣزﻣﺎن ﺳرﻧوﺷت
ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود را ﺑﮫ دﺳت او ﻣﯽﺳﭘﺎرد.
ﺗﻣﺛﯾل روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ دﯾن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻋﺎرﺿﮫای ﮐودکﻣﻧﺷﺎﻧﮫ ،ﺑﯾﺎن وﺿﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓروﯾد ﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ ﯾﺎری »ﺗرﺑﯾت
آدﻣﯽ ﺑرای واﻗﻌﯾت« ﺑر آن ﭼﯾره ﮔردد .ﺑﮫ ﺑﺎور او آدﻣﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺎ اﺑد ﮐودک ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ،او ﺑﺎﯾد ﺳراﻧﺟﺎم وارد ﭘﮭﻧﮫی
ﭘرﻣﻧﺎزﻋﮫی زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺷود .ﻓروﯾد دﯾن را ﻓﺎﻧﺗزی ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺎرﺿﮫای رواﻧﯽ ﺑرای
ﮐودک ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧدن آدﻣﯽ آﺳﯾبﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐرد ﺗﺎ زﻣﯾﻧﮫی رھﺎﯾﯽ از ﭼﻧﮓ آن ﻓراھم ﮔردد .وی ھدف ﺧود از ﻧﻘد دﯾن را ﻧﺷﺎن
دادن ﺿرورت ﭼﻧﯾن ﺗﺣوﻟﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ ﺑﺎور او اﻧﺳﺎن دﯾﻧﯽ از اﯾن ﮔذرﮔﺎه ﻗﺎدر ﺧواھد ﺷد از اﻧﺗظﺎرات آنﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺧود ﭼﺷم ﭘوﺷد و ﻧﯾروھﺎی آزادﺷدهی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن آﮔﺎھﯽ را ﺑر روی زﻧدﮔﯽ زﻣﯾﻧﯽ و ﭘژوھشھﺎی ﺳودﻣﻧد ﻣﺗﻣرﮐز
ﮐﻧد ،ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧد زﻧدﮔﯽ را ﺑرای ﺧود ﺗﺣﻣلﭘذﯾرﺗر ﮐﻧد .در اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑﮫ دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻓروﯾد در ﺣوزهی ﻧﻘد دﯾن ﻧﮕﺎھﯽ
ﻣﯽاﻧدازﯾم.
ﺗوﺗم و ﺗﺎﺑو
ﻧزد ﻓروﯾد »ﺗوﺗﻣﯾﺳم« ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﮑل ﭘدﯾداری دﯾن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷرﯾت و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺻورت آﻏﺎزﯾن آن اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﻓروﯾد ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺛر ﺧود در ﻧﻘد دﯾن ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘﺎﻻت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷدهی او در ﺳﺎلھﺎی  ١٩١٢و  ١٩١٣اﺳت،
ﻋﻧوان »ﺗوﺗم و ﺗﺎﺑو« را ﺑرﻣﯽﮔزﯾﻧد .اﻣﺎ »ﺗوﺗم« ﭼﯾﺳت؟ »ﺗوﺗم« در ﺗرﻣﯾﻧوﻟوژی ﻓروﯾد ،ﻧﺷﺎن ﻧﻣﺎدﯾن ﯾﮏ ﮔروه ﯾﺎ
دﺳﺗﮫی ﻣﻌﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در طﺎﯾﻔﮫ ﯾﺎ ﻗﺑﯾﻠﮫی اوﻟﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻋﺿﺎی آن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻧﻣﺎد ﺣس ﺗﺳﻠﯾم و ﺳﺗﺎﯾش و ﭘرﺳﺗش
داﺷﺗﻧد .ﻓروﯾد ﺑرﭘﺎﯾﮫی ﮔزارشھﺎی ﭘرﺷﻣﺎری ﮐﮫ ﺑﻌﺿﺎ ﺗوﺳط ھمﻋﺻران او درﺑﺎرهی اﻗوام طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ رﺷﺗﮫی ﻧﮕﺎرش
درآﻣده ﺑود ،ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد ﮐﮫ »ﺗوﺗم« ﻣﻌﻣوﻻ در ھﯾﺋت »ﺟﺎﻧوری ﺑﯽﺧطر ﯾﺎ ﺧطرﻧﺎک و ﺗرسآور« و ﮔﺎھﯽ ﻧﯾز
»ﮔﯾﺎھﯽ ﮐﻣﯾﺎب« ﯾﺎ ﻧﯾروﯾﯽ طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻧد »ﺑﺎران و آب« ﺗظﺎھر ﻣﯽﮐرد و اﻋﺿﺎی ﮔروه ﺑﺎ آن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯽ وﯾژه داﺷﺗﻧد.
ﻓروﯾد »ﺗوﺗم« را ھﻣﭼﻧﯾن ﭘدر اوﻟﯾﮫ ﯾﺎ ﺟد طﺎﯾﻔﮫ و ﺳﭘس روح ﻣﺣﺎﻓظ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن آن ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽﮐﻧد» .ﺗوﺗم« ﻧﻘش ھﺎﺗﻔﯽ را
داﺷت ﮐﮫ از ﻏﯾب ﭘﯾﺎم ﻣﯽﻓرﺳﺗﺎد و اﮔر ﺧطرﻧﺎک ھم ﺑود ،ﻓرزﻧدان ﺧود را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽآورد و ﺑﮫ آﻧﺎن ﮔزﻧدی ﻧﻣﯽرﺳﺎﻧد.
»ﺗوﺗم« ھﻣواره ﺑﺎ »ﺗﺎﺑو« ھﻣراه ﺑود و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھر ﺟﺎ »ﺗوﺗم« اﻋﺗﺑﺎر داﺷت ،اﯾن ﻗﺎﻧون ﻧﯾز ﺣﺎﮐم ﺑود ﮐﮫ اﻋﺿﺎی آن
»ﺗوﺗم« اﺟﺎزه ﻧدارﻧد ﺑﺎ ھم رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺑرﻗرار ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ازدواج ﮐﻧﻧد» .ﺗوﺗم« ھﻣﭼﻧﯾن از طرﯾﻖ »ﺗﺎﺑو« ﻣﺣﺎﻓظت
ﻣﯽﺷد و ﺗﺎﺑوھﺎ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺑودﻧد ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﮔروه »ﺗوﺗم« را ﺑﮑﺷﻧد ،ﺑﺧورﻧد ﯾﺎ ﺣﺗﯽ آن را ﻟﻣس ﮐﻧﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳت
ﻣﻧﺎﺳﺑتھﺎی وﯾژهای وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟﺎﻧور ﺗوﺗم طﯽ ﻣراﺳم و ﻣﻧﺎﺳﮏ وﯾژهای ﻗرﺑﺎﻧﯽ و ﺧورده ﻣﯽﺷد .ﺑدﯾﻧﺳﺎن
ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔروهھﺎی اوﻟﯾﮫی اﻧﺳﺎﻧﯽ از طرﯾﻖ وﻓﺎداری ﺑﮫ ﯾﮏ »ﺗوﺗم« ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﺷد.
ﻓروﯾد اﯾن ﻧظر داروﯾن را ﻣﯽﭘذﯾرد ﮐﮫ اﻧﺳﺎنھﺎی اوﻟﯾﮫ در ﮔروهھﺎ ﯾﺎ دﺳﺗﮫھﺎی ﮐوﭼﮑﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ
ﻣردی در راس آن ﺑود ﮐﮫ ﺑر دﯾﮕران ﺗﺳﻠط داﺷت .اﯾن ﻣرد ھﻣﮫی زﻧﺎن دﺳﺗﮫ را ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽداﻧﺳت و از
ھﻣﺧواﺑﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﺎرم در ﻣﯾﺎن اﻋﺿﺎی دﺳﺗﮫ از اﯾن طرﯾﻖ ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ رﻗﺑﺎی ﺧود را ﺑﺎ زور از دﺳﺗﮫ ﻣﯽراﻧد
ﺗﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺷوﻧد ﺑﺎ زﻧﺎن دﺳﺗﮫھﺎی دﯾﮕر وﺻﻠت ﮐﻧﻧد .ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ روزی ﺑرادران راﻧده ﺷده از دﺳﺗﮫ ﻣﺗﺣد ﻣﯽﺷوﻧد ،ﭘدر
دﺳﺗﮫ را ﻣﯽﮐﺷﻧد و او را ﻣﯽﺧورﻧد .ﺑﮫ ﺑﺎور ﻓروﯾد اﻣﺎ ﭘس از اﯾن اﻗدام ﺗﺑﮭﮑﺎراﻧﮫ ھﻣﮫی ﻓرزﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﭘدر را ﮐﺷﺗﮫ
ﺑودﻧد دﭼﺎر اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه ﻣﯽﺷوﻧد .اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه ﻓرزﻧدان ،دو ﺗﮑﯾﮫﮔﺎه ﺗوﺗم و ﺗﺎﺑو ھﺳﺗﻧد.

ﻓروﯾد ﺑر اﯾن ﭘﺎﯾﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ »ﭘرھﯾز از ھﻣﺧواﺑﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﺎرم« ﮐﮫ ﻧزد ﺑﺳﯾﺎری از اﻗوام ﺑدوی »ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی
ﺗوﺗم« را ﺟﺎﻧﺷﯾن »ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی ﺧوﻧﯽ« ﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧصھﺎی اﺳﺎﺳﯽ »ﺗوﺗﻣﯾﺳم« اﺳت .وی ﻣﯾﺎن »اﻗوام ﮐﯾش
ﺗﺎﺑو« و »ﺑﯾﻣﺎران وﺳواﺳﯽ« ﺑرﭘﺎﯾﮫی ھﻣﯾن »دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺗﺣرﯾﮑﺎت اﺣﺳﺎﺳﯽ« ﺗﺷﺎﺑﮭﯽ ﻣﯽﺑﯾﻧد .ﺑﮫ ﺑﺎور او اﻗوام طﺑﯾﻌﯽ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎی ﺗﺎﺑوی ﺧود روﯾﮑردی دوﮔﺎﻧﮫ داﺷﺗﻧد :از ﯾﮏﺳو در ﺿﻣﯾر ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﺧود ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ﻣرزھﺎی
ﻣﻣﻧوﻋﮫ را درﻧوردﻧد ،از ﺳوی دﯾﮕر از اﯾن ﮐﺎر ﺑﯾم داﺷﺗﻧد و درﺳت ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺑﯾم داﺷﺗﻧد ﭼون اﺷﺗﯾﺎق داﺷﺗﻧد اﯾن ﮐﺎر
را ﺑﮑﻧﻧد؛ وﻟﯽ ھراس آﻧﺎن ،از اﺷﺗﯾﺎقﺷﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺑود .اﯾن اﺷﺗﯾﺎق در ھر ﻋﺿو ﮔروه ﯾﺎ دﺳﺗﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ روانﻧژﻧد ﻣﻧﺷﺎء
ﺧود را در ﺿﻣﯾر ﻧﺎﺧودآﮔﺎه دارد» .ﭘرھﯾز از ھﻣﺧواﺑﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﺎرم« از دﯾدﮔﺎه ﻓروﯾد ﯾﮑﯽ از »ﮐﺷشھﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫی
ﮐودکﻣﻧﺷﺎﻧﮫ« اﺳت و اﻧطﺑﺎق ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ رواﻧﯽ ﯾﮏ روانﻧژﻧد ﻋﺻر ﻣدرن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .ﻓروﯾد ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﻋﻘدهی اﺻﻠﯽ روانﻧژﻧدی ،ﺑر »ﺧواﺳت ھﻣﺧواﺑﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﺎرم« ﻣﺑﺗﻧﯽ اﺳت.
ﻓروﯾد در راﺑطﮫی ﻣﯾﺎن اﻗوام طﺑﯾﻌﯽ و رﺋﯾس ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻧﯾز ﯾﮏ ھﻣﺎﻧﻧدی ﺑﺎ »ﻋﻘدهی ﮐودکﻣﻧﺷﺎﻧﮫی ﭘدری« در روانﻧژﻧد
ﻋﺻر ﻣدرن ﻣﯽﺑﯾﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ آﻣﯾزهای از ﻋﺷﻖ و ﻗدرداﻧﯽ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﮐﮫ از او ﻣﯽﮐﻧد و ھﻣزﻣﺎن ﺑﯾم از او و ﺣﺳﺎدت
ﺑﺎ او .او در ﻓرﻣول ﺗوﺗﻣﯾﺳم ﺑرای ﻣرد ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ او ﭘدر را ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺟﺎﻧور ﺗوﺗم ﻣﯽﮐﻧد و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻧور ﺗوﺗم ﭘدر
ﺑﺎﺷد ،دو ﻓرﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﺗوﺗﻣﯾﺳم و دو ﺗﺎﺑوﯾﯽ ﮐﮫ ھﺳﺗﮫی ﻣرﮐزی آن را ﻣﯽﺳﺎزﻧد ،از ﻧظر ﻣﺿﻣوﻧﯽ ھﻣراه ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن
دو ﻓرﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ :ﺗوﺗم را ﻧﮑﺷﺗن و ﺑﺎ ھﻣﺳر او ھﻣﺧواﺑﮕﯽ ﻧﮑردن؛ و اﯾن دو ﮐﺎر ﯾﺎ در واﻗﻊ دو ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺷﺧﺻﯾت اﺳطورهای ادﯾپ )ادﯾﭘوس( ﻣرﺗﮑب ﺷده ﺑود ،ﯾﻌﻧﯽ ﭘدر ﺧود را ﮐﺷﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ ﻣﺎدر ﺧود را ﺑﮫ ھﻣﺳری ﺑﮕﯾرد.
اﯾنھﺎ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻓروﯾد ،اوﻟﯾﮫﺗرﯾن آرزوھﺎی ﮐودک )ﭘﺳر( ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺳرﮐوﻓت رواﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﺑﯾداری
دوﺑﺎرهی آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﮫی اﺻﻠﯽ ھﻣﮫی ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ روانﻧژﻧدی را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد .ﺑر اﯾن ﭘﺎﯾﮫ ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ از
ﻧظر ﻓروﯾد دﯾن در اﺑﺗداﯾﯽﺗرﯾن ﺷﮑل ﺧود از ﻋﻘدهی ادﯾپ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋﻧﺎﺻر آن ﭘدﯾدآﻣده اﺳت؛ ﺑوﯾژه ﺑﺎ ﺧواﺳت
ھﻣﺧواﺑﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﺎرم و راﺑطﮫی دوﮔﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﭘدر )ﯾﺎ رﺋﯾس ﮔروه ﯾﺎ دﺳﺗﮫی اوﻟﯾﮫ(.
ﻓروﯾد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ در ﻋﻘدهی ادﯾپ ،آﻏﺎزهھﺎی دﯾن ،اﺧﻼق ،ﺟﺎﻣﻌﮫ و ھﻧر ﺑﺎ ھم ﺗﻼﻗﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .وی ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ در
ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﺧود درﺑﺎرهی دﯾن و ﻧﯾز دﯾﮕر ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﺧود ﺑﺎرھﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﻘدهی ادﯾپ ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠت و ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه دﯾن
ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺗوﺿﯾﺣﺎت رواﻧﮑﺎواﻧﮫی او ،ﯾﺎ ﺑﮭﺗر ﺑﮕوﯾﯾم در ﺗﻼشھﺎی او ﺑرای ﺗوﺿﯾﺣﺎت رواﻧﮑﺎواﻧﮫ ،ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺟﻧﺑﮫ
را روﺷن ﻣﯽﮐﻧد و ﺟﻧﺑﮫھﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﮐﻧﺎر آن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻓروﯾد اﯾن ﺟﻧﺑﮫھﺎی دﯾﮕر را در
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﯾﺎن دﯾن و ﻓرھﻧﮓ در دﯾﮕر ﮐﺗﺎب ﺧود در ﻧﻘد دﯾن ﺗﺣت ﻋﻧوان »آﯾﻧدهی ﯾﮏ ﭘﻧدار« )ﭼﺎپ ﻧﺧﺳت در ﺳﺎل
 (١٩٢٧ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﯾﺎن دﯾن و ﻓرھﻧﮓ
ﺑﮫ ﺑﺎور ﻓروﯾد از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻧزد ھﻣﮫی اﻧﺳﺎنھﺎ ﮔراﯾشھﺎی وﯾراﻧﮕر ،ﺿداﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺿدﻓرھﻧﮕﯽ وﺟود دارد ،ھر
ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﺎﯾد ﺑر »ﺟﺑر و ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از راﻧشھﺎ« اﺳﺗوار ﺷود .وﻟﯽ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗودهی ﻣردم ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﯾﺷﮫ
ﺑطور ﺿرﺑﺗﯽ و ﺑﺎ ﺗﺣرﯾﮏﭘذﯾری ،از طرﯾﻖ ﺿﻣﯾر ﻧﺎﺧودﮔﺎه ﺧود ھداﯾت ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد
و زود ﺑﺎورﻧد ،ﻓﻘط ﻣﯽﺗوان آﻧﺎن را از طرﯾﻖ ﺗﺎﺛﯾر ﻓردی ﮐﮫ ﻧﻘش ﯾﮏ اﻟﮕو را دارد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﯾﮏ »رھﺑر«،
ﺑﮫ ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از راﻧشھﺎ ﺑراﻧﮕﯾﺧت.
اﯾن ﮐﺎر ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺑزاری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗوان ﺑﺎ ﮐﻣﮏ آﻧﮭﺎ از ﻓرھﻧﮓ دﻓﺎع ﮐرد؛ اﺑزار ﺟﺑر و دﯾﮕر اﺑزارھﺎ ﮐﮫ ﻣوﻓﻖ ﺷوﻧد
اﻧﺳﺎنھﺎ را ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ آﺷﺗﯽ دھﻧد و ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﺎﺑت اﯾﺛﺎری ﮐﮫ در راه ﻓرھﻧﮓ از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﺧﺳﺎرت ﺑﭘردازﻧد .ﺑﮫ
ﺑﺎور ﻓروﯾد ،ﯾﮑﯽ از اﯾن اﺑزارھﺎ ھﻧر اﺳت ﮐﮫ ﻧوﻋﯽ ﺧﺷﻧودی ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑرای ﮐﮭنﺗرﯾن و ژرفﺗرﯾن اﺣﺳﺎس
ﭼﺷمﭘوﺷﯽھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳت و از اﯾن رو ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز دﯾﮕر ﺗﺎﺛﯾری آﺷﺗﯽﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻓداﮐﺎریھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ دارد.
اﺑزار دﯾﮕر »ﺗﺻورات دﯾﻧﯽ« اﺳت.
دﯾن ،آﺷﺗﯽ آدﻣﯽ ﺑﺎ طﺑﯾﻌﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑرای او ﺧطرﻧﺎک اﺳت ،از ﮔذرﮔﺎه »اﻧﺳﺎﻧﯽﮐردن طﺑﯾﻌت« ﺑرآورده ﻣﯽﮐﻧد .از اﯾن
طرﯾﻖ ﺑﺧﺷﯽ از ﺧوﻓﻧﺎﮐﯽ طﺑﯾﻌت ﺑرای آدﻣﯽ از ﺑﯾن ﻣﯽرود .وﻟﯽ دﯾن اﯾن ھدف را ﮐﮫ ﺧوﻓﻧﺎﮐﯽ طﺑﯾﻌت را ﺑرای آدﻣﯽ
طرد ﮐﻧد و او را ﺑﺎ ﺑﯽرﺣﻣﯽ ﺳرﻧوﺷت ،ﮐﮫ ﺑوﯾژه در ﭘدﯾدهی ﻣرگ ﺗظﺎھر ﻣﯽﮐﻧد آﺷﺗﯽ دھد و ﺑﮫ آدﻣﯽ ﺑﺎﺑت ھﻣﮫی

رﻧﺞھﺎ و رﯾﺎﺿتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫ او ﺗﺣﻣﯾل ﮐرده ﭘﺎداش ﺑدھد ،از طرﯾﻖ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺧداﯾﺎن ﺑرآورده ﻣﯽﮐﻧد.
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ داﺷﺗن ﯾﮏ رھﺑر ﮐﮫ ﻓروﯾد آن را »ﺣﺳرت ﭘدر« ﻣﯽﻧﺎﻣد ،ھﻣﺎﻧﻧد وﺿﻌﯾت دوﮔﺎﻧﮫی روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﮐودﮐﯽ ﺧرد
در ﺑراﺑر ﭘدرش اﺳت .ﻋطش ﭼﻧﯾن ﺣﺳرﺗﯽ از طرﯾﻖ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺧدا ﺑرطرف ﻣﯽﺷود .ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺗوﺗم ﺟﺎﻧﺷﯾن ﭘدر
اﺳت ،ﺧدا ﻧﯾز ﺷﮑل ﺑﻌدی اﯾن ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑرای ﭘدر اﺳت.
ﻧﻘد ﯾﮭودﯾت
ﻓروﯾد ﮐﮫ در ﺧﺎﻧوادهای ﯾﮭودی زاده ﺷده ﺑود ،آﺧرﯾن اﺛر ﺧود ﭘﯾش از ﻣرگ را ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﻘد ﯾﮭودﯾت اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽدھد.
در اﯾن ﮐﺗﺎب ﮐﮫ ﻋﻧوان آن »ﻣوﺳﯽ و دﯾن ﯾﮑﺗﺎﭘرﺳﺗﯽ« ) ﭼﺎپ ﻧﺧﺳت در ﺳﺎل  (١٩٣٩اﺳت ،اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﮐﺗﺎب »ﺗوﺗم و
ﺗﺎﺑو« ﭘﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ﻓروﯾد در اﯾن ﮐﺗﺎب از اﯾن ﺗز ﻣﻧﺎﻗﺷﮫﺑراﻧﮕﯾز دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣوﺳﯽ رھﺑر و ﻗﺎﻧوﻧﮕذار ﻗوم
ﯾﮭود ،اﺻﻼ ﻣﺻری ﺑوده و ﻧﮫ ﯾﮭودی .ﻣوﺳﯽ ﭘﯾرو دﯾن »آﺗون« در ﻣﺻر ﺑوده ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی ﻓروﯾد ﻧﺧﺳﺗﯾن دﯾن
ﺗﮑﺧداﯾﯽ ﺑوده و در زﻣﺎن »اﯾﺧﻧﺎﺗون« ﻓرﻋون ﻣﺻر رواج داﺷﺗﮫ اﺳت .وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣرگ »اﯾﺧﻧﺎﺗون« اﯾن دﯾن در ﻣﺻر
ﻣورد ﺑﯽﻣﮭری و ﺗﻣﺳﺧر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد و ﭘﯾروان آن ﺗﮭدﯾد ﻣﯽﺷوﻧد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی ﻓروﯾد ،ﻣوﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺧود ﺷﺎﻧﺳﯽ
ﻧﻣﯽدﯾده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﯾن دﯾن در ﻣﯾﺎن ﻣﺻرﯾﺎن ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت و ﻗدرت ﺑرﺳد ،اﻧدﯾﺷﮫھﺎی آن را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﯾﮭودﯾﺎن ﻣﯽﺑرد ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧد در ﻣﯾﺎن آﻧﺎن از ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﻣﺗﺎزی ﺑرﺧوردار ﮔردد .در واﻗﻊ آﻧﭼﮫ ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻗواﻧﯾن ﺧداﯾﯽ ﺑرای ﻗوم ﯾﮭود ﺑﮫ
ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد ،ھﻣﺎن دﯾن ﻣﺻری »آﺗون« اﺳت ﮐﮫ در آن آﻣوزهھﺎی ﯾﮑﺗﺎﭘرﺳﺗﯽ و ﻧﯾز آداب و رﺳوﻣﯽ )ﭼون ﺧﺗﻧﮫ(
وﺟود داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ در ﻣﯾﺎن ﯾﮭودﯾﺎن دﯾده ﻣﯽﺷود .اﻗﻠﯾت ﯾﮭودی در ﻣﺻر ﮐﮫ ﺗﺣت ﺳﺗم ﻓراﻋﻧﮫ ﺑودﻧد ،ﭘس از
وﻋدهھﺎی ﻣوﺳﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ھداﯾت آﻧﺎن ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ،آﻣوزهھﺎی او را ﻣﯽﭘذﯾرﻧد و از او ﭘﯾروی ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﻓروﯾد ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺷﺎﺑﮭﯽ ﻣﯾﺎن ﺷﺧﺻﯾت ﻣوﺳﯽ و ﺧدای ﯾﮭودی ﻣﯽﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺧداﯾﯽ ﻏﺿﺑﻧﺎک و ﺳﺧﺗﮕﯾر اﺳت .او ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر
اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﻓوﯾرﺑﺎخ ﮐﮫ ﺧدا را ﻓراﻓﮑﻧﯽ آدﻣﯽ ﻣﯽداﻧد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﻣوﺳﯽ ﺧود دارای اﯾن وﯾژﮔﯽھﺎی ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ
ﺑوده و ﺑﺎ ﻓراﻓﮑﻧﯽ و ﻗﯾﺎس ﺑﮫ ﻧﻔس اﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺎت را ﺑﮫ ﺧدای ﺧود ﻣﻧﺗﻘل ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی ﻓروﯾد آنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ
رواﯾﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﻣوﺳﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻼش ﮐرده دﯾن »آﺗون« را ﺑﮫ دﯾن ﯾﮭودﯾﺎن ﻧزدﯾﮏ ﮐﻧد و اﯾن ﮐﺎر ﺑوﯾژه در
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﯾﮭودﯾﺎن ﮔرﯾﺧﺗﮫ از ﻣﺻر ﺑﺎ دﯾﮕر اﻗوام ﯾﮭودی درھم آﻣﯾﺧﺗﻧد و ﭘرﺳﺗش ﯾﮭوه )ﮐﮫ
ﺑدوا ﺧدای آﺗشﻓﺷﺎن در ﻣﯾﺎن اﻗوام ﻋرب ﺑوده( را ﭘذﯾرﻓﺗﮫاﻧد .از آن ﭘس دﯾن »آﺗون« ﻋﻣﻼ ﺑﮫ ﯾﮭودﯾت ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت.
ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﯾﮭودﯾﺎن آﻣده ﮐﮫ ﻣوﺳﯽ  ١٢٠ﺳﺎل ﻋﻣر ﮐرد و ﺳﭘس درﮔذﺷت ،ﻓروﯾد ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از ﺗز »ارﻧﺳت
ﺳﻠﯾن« ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎس و ﯾزدانﺷﻧﺎس آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑر اﯾن ﺑﺎور اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺳﯽ را ﭘﯾرواﻧش ﮐﺷﺗﮫاﻧد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی ﻓروﯾد از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
ﻣوﺳﯽ ﺑرای ﯾﮭودﯾﺎن ﻧﻘش ﭘدری ﻏﺿﺑﻧﺎک و ﺳﺧﺗﮕﯾر داﺷﺗﮫ و »اﻟﮕوی ﭘدری« ﭘرھﯾﺑت و ﺑﺎ ﺟذﺑﮫ و ﺧﺷن ﺑوده ،ﭘﯾﺎﻣدی
ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮭودﯾﺎن در »ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ادﯾﭘﯽ« او را ﮐﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﺗز دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻓروﯾد درﺑﺎرهی »ﻗﺗل ﭘدر« را ﮐﮫ
از ﻧظر او ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه دﯾن اﺳت اﺳﺗوار ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﻓروﯾد ،ﻗﺗل ﻣوﺳﯽ ،ﻣﯾراث اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗﺗل
ﭘدر ﺑﺎزﻣﯽﮔردد و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﭘﺎﯾدار ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎھﯽ در ﺿﻣﯾر ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﻗوم ﯾﮭود وﺟود دارد .ﻓروﯾد رﯾﺷﮫی
اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺳﯾﺢ را ﻧﯾز در ھﻣﯾن اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه ﻣﯽداﻧد .ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ از ﻗﺗل ﻣوﺳﯽ ،اﻧﮕﯾزﺷﯽ ﺑرای اﯾن ﻓﺎﻧﺗزی
آرزوﻣﻧداﻧﮫ در ﻣﯾﺎن ﯾﮭودﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ او روزی دوﺑﺎره زﻧده ﺧواھد ﺷد و ﺑﺎزﺧواھد ﮔﺷت ﺗﺎ ﻗوم ﺧود را رﺳﺗﮕﺎر و
ﺣﮑوﻣت ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﮐﮫ وﻋده داده ﺑود ﻣﺣﻘﻖ ﮐﻧد.
ﻓروﯾد در ﮐﺗﺎب ﯾﺎد ﺷده ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ھم ﻣﯽﭘردازد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﯾﮭودﯾت »دﯾن ﭘدر« ﺑود ،ﻣﺳﯾﺣﯾت »دﯾن
ﭘﺳر« اﺳت .ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن» ،ﺧداـ ﭘدر« ﭘﯾر ﻋﻘب ﻣﯽﻧﺷﯾﻧد ﺗﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﮐﮫ »ﺧدا ـ ﭘﺳر« اﺳت ﺟﺎی او را ﺑﮕﯾرد .ﭘﺳر
ﺟﺎﻧﺷﯾن ﭘدر ﻣﯽﺷود ،درﺳت ھﻣﺎنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ھر ﭘﺳری در ﺣﺳرت ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﭘدر ﺑود .ﻓروﯾد ﺑرآﻣد ﻣﺳﯾﺣﯾت
از ﺑطن ﯾﮭودﯾت را ﺗﺎﯾﯾدی ﺑرای ﻧظرﯾﮫی ﺗﮑﺎﻣل دﯾن ﺧود ﻣﯽﺑﯾﻧد و ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﺗﺣﻘﻖ و واﻗﻌﯾتﯾﺎﺑﯽ ﻋﻘدهی ادﯾپ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑرای او اﯾﻣﺎن ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺟز آرزوﯾﯽ اﻧدﯾﺷﯾده ﺷده ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺎﺛﯾری ﺑﻼواﺳطﮫ ﺑر ﺟﮭﺎن ﺑﯾروﻧﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾﻣﺎن ﻓﺻل ﻣﺷﺗرک ﺗوﺗﻣﯾﺳت ،ﻣوﻣن دﯾﻧﯽ و روانﻧژﻧد اﻣروزﯾن اﺳت .ﻓروﯾد ﻧﯾز ﻣﻠﮭم از ﻓوﯾرﺑﺎخ ﺧدا را
ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ ،ﺗﺟﻠﯽ ﺑﯾروﻧﯽ روان آدﻣﯽ ،ﻣﺣﺻول ﻓﺎﻧﺗزی و آرزوھﺎی او و ﺳراﻧﺟﺎم »ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑرای ﭘدر«
ﻣﯽداﻧد .ﺑرای او ھﻣﺎنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﭘدر اﻟﮕوﯾﯽ ﺑرای ﮐودک اﺳت و ﮐودک از او ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯽﮐﻧد و اﯾدهآل ﺧود را در او ﻣﯽﯾﺎﺑد
و ﻣﯽﺧواھد ﺟﺎی او را ﺑﮕﯾرد ،ﺧدا ﻧﯾز ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﻎ اﻟﮕو و آرزوﯾﯽ ﮐودکﻣﻧﺷﺎﻧﮫ اﺳت .ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽﺗوان

ﮔﻔت ﮐﮫ دﯾن ﺑرای ﻓروﯾد ﭘﻧدار و ﺗوھﻣﯽ ﺧطرﻧﺎک اﺳت.
ھدف ﻓروﯾد از ﻧﻘد دﯾن
ﻓروﯾد ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ دﯾن ﭘﯾش از ھر ﭼﯾز ﺑر ﭘﺎﯾﮫ »ﺳرﮐوﻓت راﻧشھﺎی آدﻣﯽ« اﺳﺗوار اﺳت .وی ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از
ﺑﯾﻣﺎریھﺎی رواﻧﯽ را ﻧﺎﺷﯽ از ھﻣﯾن ﭘدﯾده ﻣﯽداﻧد .ﻓروﯾد در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫی ﻧﻘش دﯾن در ﮔﺳﺗرش اﺧﻼق و ﺑﯽاﺧﻼﻗﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ دﯾن در ﮔﺳﺗرش ﺑﯽاﺧﻼﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﻘش ﺑﯾﺷﺗری دارد ﺗﺎ در ﮔﺳﺗرش اﺧﻼق
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .ﺑﮫ ﺑﺎور او ﺑﯽاﺧﻼﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ھﻣﮫی زﻣﺎنھﺎ در دﯾن ﺗﮑﯾﮫﮔﺎه اﺳﺗواری ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻓروﯾد آﻣوزهھﺎی دﯾﻧﯽ را ﺗﺧﯾﻠﯽ و اﺛﺑﺎتﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽداﻧد و ﺑﺎ طﻧز ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :ﺑﮫ آن ﭘژوھﺷﮕراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺟود ﺑرﺗرﯾن
ذات ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﺑﺎﯾد ﺣﺳودی ﮐرد ،زﯾرا ﺑرای آﻧﺎن ﺗوﺿﯾﺢ ﺟﮭﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎدهﺗر اﺳت« .ﻓروﯾد ﺻرﯾﺣﺎ ﺑﮫ آﺗﮫاﯾﺳت ﺑودن ﺧود
اﻋﺗراف ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻣﺎ اﻋﺗﻘﺎد ﻧدارﯾم ﮐﮫ اﻣروز ﯾﮏ ﺧدای واﺣد ﺑزرگ وﺟود دارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ در اﯾﺎم
ﮐﮭن ﺷﺧﺻﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﻧظر دﯾﮕران ﺧﯾﻠﯽ ﺑزرگ آﻣده ﺑﺎﺷد و ﺳﭘس در ﺟﺎﯾﮕﺎه ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫی ﯾﮏ
اﻟوھﯾت ھﻣواره ﺑﺎز ﺑﮫ ﯾﺎد اﻧﺳﺎنھﺎ آﻣده اﺳت«.
از دﯾدﮔﺎه ﻓروﯾد ،دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ دﯾن ﺑرای ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺧود اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾفاﻧد ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ آﻣوزهھﺎی دﯾﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر
ﻧﺎﻓذ و ﻣوﺛرﻧد .ﻋﻠت ﻣوﺛر ﺑودن آﻣوزهھﺎی دﯾﻧﯽ آﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﺻورات دﯾﻧﯽ ،ﻓﺎﻧﺗزیھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرآورده ﺷدن اﻣﯾﺎل و
آرزوھﺎی آدﻣﯽ ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻓﺎﻧﺗزیھﺎ ھﻣزﻣﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﯾﮏ وھم و ﭘرﯾﺷﺎنﭘﻧداری ،ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎی ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻋﺟز و
درﻣﺎﻧدﮔﯽ آدﻣﯽ را ارﺿﺎ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم دﯾن ﻓﻘط ﯾﮏ ﺧطﺎ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺗوھم و ﭘﻧدار اﺳت؛ و ﺑﮫ اﯾن
اﻋﺗﺑﺎر ﻧﯾز ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗﺻورات دﯾﻧﯽ ﻓﻘط اﺷﺗﺑﺎه ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣزﻣﺎن ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﺑرآورده ﺷدن ﺗﺧﯾﻠﯽ آﻣﺎل و
آرزوھﺎ ھﺳﺗﻧد.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی ﻓروﯾد ﺗودهھﺎی ﻣردم ﺗﺷﻧﮫی ﺣﻘﯾﻘت ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺗوھﻣﺎت و ﭘﻧدارﺑﺎﻓﯽ ﮔراﯾش دارﻧد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯾدان
ﻣﯽدھﻧد .از اﯾن رو ﻣوﺳﺳﺎت دﯾﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑرای او ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫای ﺑرای ﺣﺿور اﻓرادی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗواﻧﯾن
روانﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗوده را در ﻣورد آﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺳت.
ﻓروﯾد اﯾن ﭘرﺳش را ﭘﯾش ﻣﯽﻧﮭد ﮐﮫ آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻘد روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ »اﻓﺳﺎﻧﮫی دﯾﻧﯽ« و از ﺟﻣﻠﮫ آﻣوزهھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ در ﻣﯾﺎن
ﻣردم ﮐﺎر ﺳودﻣﻧدی اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ؟ آﯾﺎ دﯾن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﺷﺎر ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل طﺑﯾﻌت و درک دردآور ﻧﺎﮐﺎﻣل ﺑودن ﻓرھﻧﮓ،
ﺗوھم ﻧﯾﮑﺧواھﺎﻧﮫای ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آدﻣﯾﺎن ﺣس اﻣﻧﯾت ﻣﯽدھد و اﺧﻼق آﻧﺎن را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﮐﻧد؟ وی در ﺑراﺑر ﭼﻧﯾن
ﺗردﯾدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد از اﯾﻣﺎن دﯾﻧﯽ ﺑﺎ دﻻﯾل »رواندرﻣﺎﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« دﻓﺎع ﮐﻧﻧد ،ﺿرورت ﺑﻠوغ روﺣﯽ آدﻣﯽ را
ﭘﯾش ﻣﯽﮐﺷد .ﺑﮫ ﺑﺎور او ،آدﻣﯽ ﺑﺎﯾد اﯾن دﻟﯾری را از ﺧود ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ از ﻧظر روﺣﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺷود ،ﺣﺗﯽ اﮔر اﯾن ﺑﻠوغ او
را ﺑﮫ اﯾن ﺑﺻﯾرت دردﻧﺎک رھﻧﻣون ﮔردد ﮐﮫ در ﮐل ﺟﮭﺎن و طﺑﯾﻌت ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ
ﻧﺷده اﺳت.
ﭼﺷماﻧدازی ﮐﮫ ﻓروﯾد در ﺑراﺑر آدﻣﯽ ﻣﯽﮔﺷﺎﯾد درﺧﺷﺎن ﻧﯾﺳت ،وﻟﯽ او از ﺟزﻣﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﺗﯾرﮔﯽ ﻧﯾز ﻣﯽﭘرھﯾزد.
واﻗﻌﯾت ﺑرای ﻓروﯾد ﺑﯽﻣﻌﻧﺎﺳت و در آن ﻧﻣﯽﺗوان ﺗﺳﻠﯽ ﺧﺎطری ﺑرای آدﻣﯽ ﯾﺎﻓت .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ او ﺑﮫ ﺧرد آدﻣﯽ ﺗوﺻﯾﮫ
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ از »ﺗوھﻣﺎت دﯾﻧﯽ« دﺳت ﺷوﯾد و از اﻗداﻣﺎت ﮔوﻧﺎﮔون ﺑرای ﻣﻌﻧﺎﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ اﻣور ﺑﯽﻣﻌﻧﺎی طﺑﯾﻌت ﺑﭘرھﯾزد.
ﻓروﯾد ﮐورﺳوﯾﯽ از اﻣﯾد را در آن ﻣﯽﺑﯾﻧد ﮐﮫ زوال »ﺗوھﻣﺎت دﯾﻧﯽ« ﺑﺗواﻧد از ﮔذرﮔﺎه ﺑﮭﺑود واﻗﻌﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﺑران ﺷود.
او اﯾن اﻣﮑﺎن را در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﺗﺳﻠط ﻋﻠﻣﯽ و ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ﺑر طﺑﯾﻌت در آﯾﻧده ﺑﺗواﻧد از طرﯾﻖ رﺷد ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑرای
ﺗﺻﻌﯾد و ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺧﺷﯾدن روﺣﯽ ﺑﮫ راﻧشھﺎی طﺑﯾﻌﯽ دروﻧﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﮔردد.
ﻓروﯾد ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣرﺟﻌﯽ ﺑﺎﻻﺗر از ﺧرد وﺟود ﻧدارد و اﮔر ﭼﮫ ﺻدای ﺧرد آھﺳﺗﮫ و ﺧﻔﯾف اﺳت وﻟﯽ آﻧﻘدر از
ﭘﺎی ﻧﻣﯽﻧﺷﯾﻧد ﺗﺎ ﺑرای ﺧود ﮔوش ﺷﻧواﯾﯽ ﺑﯾﺎﺑد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی او ﺧدای ﻣﺎ »ﻟوﮔوس« اﺳت ،وﻟﯽ اﯾن ﺧدا ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ ﻧﯾﺳت
و ﻓﻘط ﻗﺎدر اﺳت ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﻋﻣل ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧداﯾﺎن ﭘﯾش از او وﻋده داده ﺑودﻧد .وﻟﯽ اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻧﺎﺗواﻧﯽ
ﭼﻧﯾن ﺧداﯾﯽ ﻧﯾﺳت .ﻓروﯾد اﻧدک اﻣﯾدی دارد ﮐﮫ آدﻣﯾﺎن روزی ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ رﺿﺎﯾت دھﻧد و ﺧود را ﺑﺎ آن ﺳﺎزﮔﺎر
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﮐل ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ و اﻣﻧﯾت را ﺑرآورده ﻧﻣﯽﮐﻧد .او اﻣﯾدوار اﺳت روزی ﻓرارﺳد ﮐﮫ آدﻣﯾﺎن ﺑﮫ اﯾﻣﺎن دﯾﻧﯽ

ﻧﯾﺎزی ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻗﺎدر ﺷوﻧد از طرﯾﻖ ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از ﻣﻌﻧﺎﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ،ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﺎزهای ﺑرای درک واﻗﻌﯾت ﺑرای
ﺧود اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ ﺑﺎور ﻓروﯾد رﺷد داﻧشھﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای اﺟﺗﻧﺎبﻧﺎﭘذﯾر ﺑﮫ زوال ادﯾﺎن ﻣﯽاﻧﺟﺎﻣد و اﯾن اﻣر ﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﺎﺳف اﺳت و ﻧﮫ
ﺧطرﻧﺎک .زﯾرا ادﯾﺎن ﻗﺎدر ﻧﺷدهاﻧد آدﻣﯾﺎن را ﺧوﺷﺑﺧت ﮐﻧﻧد و ﺣﺗﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫاﻧد آدﻣﯾﺎن را ﺑﮫ رﻓﺗﺎری اﺧﻼﻗﯽ وادارﻧد.
ﻓروﯾد ﻧﻘد دﯾن را ﺳودﻣﻧد ﻣﯽداﻧد و ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای راﺑطﮫی آدﻣﯽ ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ طرﺣﯽ ﻧو دراﻧداﺧت .او ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ »روانﻧژﻧدی« رﻓﺗﺎر ﺷود و ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در رواندرﻣﺎﻧﯽ ﻣرﺳوم اﺳت ،اﺳﺗدﻻلھﺎی
ﻋﻘﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن اﺳﺗدﻻلھﺎی دﯾﻧﯽ ﺷوﻧد .اﮔر دﯾن دﯾﮕر ﭘﺎﯾﮫی ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧﺑﺎﺷد ،ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از اﯾن
ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎ رﻓﻊ ﻣﯽﺷوﻧد.
ﻓروﯾد اﻣﯾدوار اﺳت ﮐﮫ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﮐردن ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ آﺷﺗﯽ آدﻣﯽ ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﺑﯾﻧﺟﺎﻣﻧد .ﭘﯾشﺷرط آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﺧرد آﻧﻘدر ﻧﯾروﻣﻧد ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑر ﺷور و اﺷﺗﯾﺎق ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧد .وی ﺑدﯾنﻣﻧظور دو راه ﭘﯾش ﻣﯽﻧﮭد :ﯾﮑﯽ اﯾﻧﮑﮫ
ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎی ﻓﮑری دﯾﻧﯽ ،ﺟﻧﺳﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷوﻧد و دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ آدﻣﯾﺎن ﺑرای واﻗﻌﯾت آﻣوزش داده ﺷوﻧد ﺗﺎ
ﺑﯾﺎﻣوزﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﮔزﯾرﻧد ﺑﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ و درﻣﺎﻧدﮔﯽ ﺧود ﮐﻧﺎر ﺑﯾﺎﯾﻧد.
ﻣﮭرﻣﺎه ١٣٩٣

