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»اﯾن ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﻧﺎھﻧﺟﺎر اﺳت وﻗﺗﯽ ﮐﮫ واﺗﯾﮑﺎن ﺑﮫ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗور ﻣﺣﻣد اﻋﺗراض ﻣﯽﮐﻧد ،ﮐﺷﯾشھﺎ رواﺑط اﻧﺳﺎنھﺎ را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫی اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻐﺎﯾر طﺑﯾﻌت
اﺳت ،ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻣﯽداﻧﻧد و رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﯾران در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ،ﻧور اﻣﺎم زﻣﺎن را دور ﺳرش ﻣﯽﺑﯾﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ درﺑﺎرهی ﺑرﻧﺎﻣﮫی اﺗﻣﯽ
ﮐﺷورش ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد«.
داوﮐﯾﻧز ﻣﯽﮔوﯾد» :دﻧﯾﺎﯾﯽ را ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﺑدون ﻣذھب! دﯾﮕر ﺗرورھﺎی اﻧﺗﺣﺎری ،ﯾﺎزده ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ،ﺟﻧﮓھﺎی ﺻﻠﯾﺑﯽ ،ﺳوزاﻧدن ﺟﺎدوﮔران ،ﻧﺳلﮐﺷﯽ
ﺑوﺳﻧﯽ ،ﮐﺷﺗﺎر ﯾﮭودﯾﺎن در اروﭘﺎ ،ﻧﺎ آراﻣﯽھﺎی اﯾرﻟﻧد ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺑﻠﻐﺎن ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ ﺟﯾب ﻣردم ﺳﺎدهﻟوح را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،وﺟود ﻧداﺷت .ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑدون
طﺎﻟﺑﺎن ،ﺑدون رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﮐﮫ ﺳﺧﻧﺎﻧش را ﺑﺎ ﮔﻔﺗﮫھﺎی ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯽآﻣﯾزد ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺑﻣﺑﺎران ﮐﺷورھﺎ را ﺑدھد ،ﺑﮭﺷت ﻣﯽﺷد«.
ﺧﯾزش ﺑﯽﺧداﯾﺎن – از اﺷﭘﯾﮕل آﻟﻣﺎن
ﻧﺳل ﺟدﯾدی از ﻣﻧﺗﻘدان و داﻧﺷﻣﻧدان ،ﺧودﺷﺎن را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺟﮭﺎن را از اﺳﺎرت ﺧداوﻧد آزاد ﮐﻧﻧد .ﺳﻼح آﻧﮭﺎ ،داروﯾن ،اﯾﻧﺗرﻧت و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ رو
ﺑﮫ رﺷد ﻣردم از ﮐﺷﯾشھﺎ و آﺧوﻧدھﺎﺳت.
»ﭘﺎپ« آﺗﺋﯾﺳتھﺎی ﻧوﯾن در ﺧﺎﻧﮫای ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺑﯾﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎﺳت ،زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد:
رﯾﭼﺎرد داوﮐﯾﻧز ﻣﺗﻔﮑر ﺑرﺟﺳﺗﮫای اﺳت ﺑرای ھﻣﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ،ﺟﮭﺎن را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ از اﻋﺗﻘﺎدات ﻣذھﺑﯽ ،ﻣﻼھﺎ و ﻣﺟﺎھدﯾن ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﻣذاھب ،ﭘﺎک ﮐﻧﻧد.
رﯾﭼﺎرد داوﮐﯾﻧز ،زﯾﺳتﺷﻧﺎس در زﻣﯾﻧﮫی ﻓرﮔﺷت )ﺗﮑﺎﻣل( ،از طرف ﻣﺟﻠﮫی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ »ﭘروﺳﭘﮑت« و ﻣﺟﻠﮫی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ »ﻓﺎرﯾن ﭘﻠﯾﺳﯽ« ،ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺳوﻣﯾن روﺷﻧﻔﮑر اﺛرﮔذار دﻧﯾﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده اﺳت.
داوﮐﯾﻧز ﮐﺗﺎبھﺎی ﻣﮭﻣﯽ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ »ژن ﺧودﺧواه« ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺗﺎب دﯾﮕر ﺧود» ،ﺗوھم ﺧدا« ﮐﮫ در ﺳﺎل  2006در اﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯾس ،ﺳﯽ
ھﻔﺗﮫ ﺟزو ﭘرﻓروشﺗرﯾن ﮐﺗﺎبھﺎ ﺑود ،ﻣﺷﮭور ﺷد؛ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ھﯾﺟﺎناﻧﮕﯾز و ﺑﺎ ﻗدرت ﮐﻼم ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾزی ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.
او ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻣذھب در ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺧﯾﻠﯽ راﺣت ﮐﺎرش را اﻧﺟﺎم داده اﺳت ،ﭼون اﻓرادی ﮐﮫ ﻣذھﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻧﺎﺧودآﮔﺎه از طرف دﯾﮕران ﺑﮫ
ﻋﻧوان اﻧﺳﺎنھﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .ﺑﮫ ﮐﺷﯾشھﺎ ارج ﺑﺳﯾﺎری ﻧﮭﺎده ﺷده و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ “ﮐﻣﯾﺳﯾونھﺎی اﺧﻼق” دﻋوت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ
ﺣﺎﻻ ﻣوﺿوع ﻓرق ﮐرده اﺳت؛ ﻣردم از اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺧﺳﺗﮫ ﺷدهاﻧد و اﯾن ﺑﺎ ﻗدرت ﮔرﻓﺗن اﺳﻼم ﺑﯽ ارﺗﺑﺎط ﻧﯾﺳت .اﮐﻧون زﻣﺎن درﺳﺗﯽ اﺳت ﺑرای ﻧﮕﺎه و
ﺗﻔﮑری ﺗﺎزه ﺑرای ﺗﻣﺎم آﺗﺋﯾﺳتھﺎی ﻧوﯾن«.
آﺗﺋﯾﺳتھﺎ ،ﺷﻌﺎر »اﻋﺗﻘﺎدی ﻧدارم و اﯾن ﭘﺳﻧدﯾده اﺳت« را اﻧﺗﺧﺎب ﮐردهاﻧد .ﺳﻼح آﻧﮭﺎ داﻧش و ﻋﻘل اﺳت .ﺑرﺧﻼف زﻣﺎن ﻓوﺋرﺑﺎخ و وﻟﺗر ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
اﯾﻧﺗرﻧت ،اﯾن ﺷﻌﺎر را ھرﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺷﻧود .آﻧﮭﺎ ﺗﺻﻣﯾم دارﻧد از ﺑﺎزﮔﺷت ﻣذھبﮔراﯾﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد.
ﺧﯾﻠﯽ از ﻧظرات داوﮐﯾﻧز ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣردم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت » .ﺧدای ﮐﺗﺎب ﻋﮭد ﻋﺗﯾق ﯾﮑﯽ از ﻧﺎ ﻣطﻠوبﺗرﯾن ﺷﺧﺻﯾتھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن و ادﺑﯾﺎت
اﺳت؛ ﺣﺳود ،ﻧﺎﻋﺎدل ،ﻧژادﭘرﺳت ،ﻣﺗﻧﻔر از ھﻣﺟﻧﺳﮕراﯾﺎن ،ﻗﺎﺗل ﮐودﮐﺎن ،ﮐوﺗﮫﺑﯾن ،ﺧود ﺑزرگﺑﯾن و از ﺑﯾن ﺑرﻧدهی ﻗوﻣﯾتھﺎی ﮐوﭼﮏ«.
وﻗﺗﯽ از او ﺳﺋوال ﻣﯽﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ آﺗﺋﯾﺳت اﺳت؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھد » :اﮔر ﺷﻣﺎ ھم ﺑﮫ زﺋوس ،آﭘوﻟو و ﮔوﺳﺎﻟﮫی طﻼﯾﯽ ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد آﺗﺋﯾﺳت ﻧﺷوﯾد.
ﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺧدای دﯾﮕر ﺑﮫ ﻟﯾﺳت ﺧداﯾﺎن اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧم«.
او درﺑﺎرهی اﯾنﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﺎﻧﺳﯽ ﺑرای آﺗﺋﯾﺳتھﺎ وﺟود دارد؟ در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ در اﻣرﯾﮑﺎ ۴۴ ،درﺻد ﻣردم اﻋﺗﻘﺎد دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺗﺎ  ۵٠ﺳﺎل آﯾﻧده ظﮭور
ﺧواھد ﮐرد ،ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺷﺎﻧس ﺧوﺑﯽ دارﯾم ،ﺣﺎﻻ ﺑﮫ وﯾژه در اﯾﻧﺗرﻧت ،ﺑﺣثھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ در اﯾنﺑﺎره ﻣﯽﺷود و ﺧﯾﻠﯽھﺎ از اﯾنﮐﮫ ﮐﺳﯽ
ﭘﯾدا ﺷده ﮐﮫ ﺣرف دل آﻧﮭﺎ را ﻣﯽزﻧد ،ﺧوﺷﺣﺎل ھﺳﺗﻧد«.
طرﻓداران آﺗﺋﯾﺳﻣﺂﺗﺋﯾﺳم ﻧوﯾن ﺧود را ) Brightروﺷنﺑﯾن( ﻣﯽﻧﺎﻣﻧد Bright .ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻧﮕﺎه طﺑﯾﻌﯽ و ﻓﺎﻗد از ھرﮔوﻧﮫ ﻧظر ﻓراطﺑﯾﻌﯽ دارد.
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ارواح ،ﻓرﺷﺗﮕﺎن و ﺧدا اﻋﺗﻘﺎدی ﻧدارﻧد.
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داوﮐﯾﻧز ﻣﯽﮔوﯾد » :ﺷﺎﯾد اﺻطﻼح Brightﮐﻣﯽ ﺧودﺑزرگﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ در اﻣرﯾﮑﺎ اﺻطﻼح آﺗﺋﯾﺳت ﺧﯾﻠﯽ ﺑد ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽﺷود درﺳت ﻣﺛل ﮐﻠﻣﮫی
ھﻣﺟﻧﺳﮕرا«.
آﺗﺋﯾﺳتھﺎ در ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ اﻣرﯾﮑﺎ ھر ﻣﺎه دور ھم ﺟﻣﻊ ﻣﯽﺷوﻧد و ﻧظراتﺷﺎن را ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن ﻧظرات را ﻣﯽﺗوان اﯾنﮔوﻧﮫ
ﺧﻼﺻﮫ ﮐرد :ﺧدا وﺟود ﻧدارد؛ وﺟودش ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯽ ،ﻧﺎﻻزم و ﺑدﺗر از ھﻣﮫ ﺧطرﻧﺎک اﺳت .ادﯾﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺎدرﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺿرر ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد.
آﺗﺋﯾﺳتھﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ دارﻧد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس داﻧش اﺳت .آﻧﺎن ﺟﮭﺎن را ﺑر اﺳﺎس ﻋﻠم ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽﮐﻧﻧد .آﺗﺋﯾﺳم ﻧوﯾن ﺑﺎ ﺟﺑﮭﮫﮔﯾری ﺟدﯾد در ﻣﻘﺎﺑل ﻣذھب
ﺧود را ﻣوظف ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺛل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ادﯾﺎن ﮐﻧﺎر آﻣد ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺣﺎﻻ آﻧﻘدر ﻣدرک در دﺳت دارﻧد ﺗﺎ ﺑر ﺳر واﻗﻌﯾت ﺑﺟﻧﮕﻧد.
اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾن ﻗدرتطﻠﺑﯽ و زﯾﺎدهﺧواھﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث زﺷﺗﯽ و ﺑدی در اﯾن ﮐرهی ﺧﺎﮐﯽ ﻣﯽﺷوﻧد؟
»ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﭘروﺗﺳﺗﺎنھﺎ و ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏھﺎ در اﯾرﻟﻧد ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺟﮭت اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺗﺋورﯾﮏ ﻣذھﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھدف آﻧﮭﺎ اﻧﺗﻘﺎم اﺳت ،اﻧﺗﻘﺎمﮔﯾری ﻣﺎﺑﯾن
اﻧﺳﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺟز ﻣذھبﺷﺎن ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻧدارﻧد و اﯾن ﺗﻔﺎوت و ﻣرزﺑﻧدی ﺗوﺳط ﻣدارس ﻣذھﺑﯽ زﻧده ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود«.
آﺗﺋﯾﺳتھﺎ در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣورد ﺣﻣﻼت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ،ﻓﻌﺎلﺗرﻧد .آﻧﮭﺎ ﺧودﺷﺎن را در ﻣﻘﺎﺑل ﻣوﺟﯽ ﻗرار دادهاﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد ﺟﮭﺎن
را ﺑﮫ ﺳﻣت ﯾﮏ ﺟﮭﺎد ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﭘﯾش ﺑﺑرد .در اﻣرﯾﮑﺎ رھﺑری آﺗﺋﯾﺳتھﺎ را ﮐرﯾﺳﺗوﻓر ھﯾﭼﮑﻧز ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﭘﯾﺎم آﺧرﯾن ﮐﺗﺎب او اﯾن اﺳت:
»ﺧدا ﺑزرگ ﻧﯾﺳت ،ﻣذھب ھر ﭼﯾزی را ﻣﺳﻣوم ﻣﯽﮐﻧد ،دﺷﻣن ﻋﻠم و ﭘﺎﯾﮫاش دروغ و ﺗرس اﺳت ،ﺑﺎﻋث ﻧﺳلﮐﺷﯽ ،ﺗﺑﻌﯾض ﻧژادی و ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ
ﻣﯽﺷود«.
در ﻓراﻧﺳﮫ رھﺑری آﺗﺋﯾﺳتھﺎ ﺑﮫ ﻋﮭدهی ﻣﯾﺷل اﻧﻔرای اﺳت .ﮐﺗﺎب آﺧر او »ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧدا ﻧﯾﺎزی ﻧدارﯾم« اﺳت .ﺧود او ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﻗﺎدر اﺳت ﭘﺎﯾﮫﮔذار ﯾﮏ
دﯾن ﻧوﯾن ﺑﺎﺷد .در ھﻠﻧد آﯾﺎن ھﯾرﺳﯽ ﻋﻠﯽ ،ﻏرب را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﮐوﺗﮫﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد اﮔر ﻓﮑر ﮐﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ اﺳﻼم ﮔﻔتوﮐو ﮐﻧد .در اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﭘﯾر ﺟورﺟو
ادﯾﻔردی رﯾﺎﺿﯽدان ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﮫاش »ﭼرا ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻏﯾر ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﺎﺷﯾم« ﺳر و ﺻدای ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ ﭘﺎ ﮐرده اﺳت.
ﺣﺎدﺛﮫی ﯾﺎزدھم ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺑﮫ اﯾن ﻣوج آﺗﺋﯾﺳم ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﮏ ﮐرده اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ،ﻣنﺟﻣﻠﮫ ﺟری ﻓﺎرل ﺑر اﯾن ﺑﺎور ﺑودﻧد ﮐﮫ ھمﺟﻧﺳﮕراﯾﯽ و
ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم ﻣﻔرط  ،ﺑﺎﻋث ﻓﺎﺟﻌﮫی ﯾﺎزدھم ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺷده و اﯾن ﮐﯾﻔر ﺟﺎﻣﻌﮫی ﮔﻧﺎھﮑﺎر اﺳت ،اﻣﺎ ﺳﺎم ھرﯾس دﻗﯾﻘﺎ ً  ١٢ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺷروع ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐرد ﮐﮫ
در آن ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﮭر ﺧداوﻧد دﻟﯾل ﻓﺎﺟﻌﮫی ﯾﺎزدھم ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﺧداوﻧد .ﯾﮏ ﺗﺣﺻﯾﻠﮑردهی داﻧﺷﮕﺎه ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑدون اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ
ﺧداوﻧد ﻗﺑل از اﺻﺎﺑت ھواﭘﯾﻣﺎ ،ﷲ را ﻓرﯾﺎد ﺑﮑﺷد و ھواﭘﯾﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﮑوﺑد .ﺳﺎم ھرﯾس ﻣﯽداﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ  ١٢درﺻد اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺑﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﺑودن
رﺧدادھﺎی طﺑﯾﻌﯽ اﻋﺗﻘﺎد دارﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دﺳت ﯾﮏ داﻧﺎی ﮐل در ھﻣﮫ ﭼﯾز طﺑﯾﻌت در ﮐﺎر اﺳت.
ھرﯾس ﻣﯽﮔوﯾد» :ﭘس از ﯾﮏ ﺻد ﺳﺎل ﭘژوھش درﺑﺎرهی ﻋﻣر ﮐرهی زﻣﯾن ،ھﻧوز ﺑﯾﺷﺗر از ﻧﯾﻣﯽ از اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ اﻋﺗﻘﺎد دارﻧد ﮐﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن ٦٠٠٠
ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ١٠٠٠ﺳﺎل ﺑﻌد از آنﮐﮫ ﺳوﻣریھﺎ ﭼﺳب را اﺧﺗراع ﮐردﻧد«.
او ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﭘذﯾرد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﻣرﯾﮑﺎ از طرف اﻓرادی اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﻋﺗﻘﺎد دارﻧد داﯾﻧﺎﺳورھﺎ و ﻣورﯾﺎﻧﮫھﺎ در ﮐﺷﺗﯽ ﻧوح ﺑودﻧد.
ﮐﺗﺎب او »ﭘﺎﯾﺎن اﻋﺗﻘﺎد ﻣذھﺑﯽ« ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻓراواﻧﯽ روﺑﮫرو ﺷد؛ ﺣﺎﻻ او ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت .ھرﯾس از دادن ﻣﺟوز ﺗرﺟﻣﮫی ﻋرﺑﯽ ﮐﺗﺎب دﯾﮕرش
»ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻠت ﻣﺳﯾﺣﯽ« ﺧودداری ﮐرد ﭼراﮐﮫ ﻧﻣﯽﺧواﺳت ﺟﺎن ﻣﺗرﺟم ﺑﮫ ﺧطر ﺑﯾﺎﻓﺗد.
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳرﺳﺧت آﺗﺋﯾﺳم ،اﻓرادی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔتﺷﺎن ﻣﺎﯾﮫ ی ﺗﻌﺟب داوﮐﯾﻧز اﺳت؛ ﭼراﮐﮫ اﮐﺛر آﻧﮭﺎ ﺟزو داﻧﺷﻣﻧدان ھﺳﺗﻧد .داﻧﺷﻣﻧداﻧﯽ ﮐﮫ وﺟود
ﺧداوﻧد ﺿرﺑﮫای ﺑﮫ ﺟﮭﺎنﺑﯾﻧﯽ آﻧﮭﺎ وارد ﻧﻣﯽﮐﻧد ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﺎﯾﮑل روﺳﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑرﺟﺳﺗﮫﺗرﯾن ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺗﺎب »ﺗوھم ﺧدا«،
آﺗﺋﯾﺳت ﺑودن ﺑراﯾش ﺷرمآور اﺳت .ﯾﮑﯽ از ﭘﻧﺞ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺗﺎب »ﺗوھم ﺧدا« ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،ﮐﺗﺎب »ﺗوھم داوﮐﯾﻧز« ﻧوﺷﺗﮫی آﻟﯾﺳﺗر ﻣﮏ ﮔﺎرت،
زﯾﺳتﺷﻧﺎس ﻣوﻟﮑوﻟﯽ داﻧﺷﮕﺎه آﮐﺳﻔورد اﺳت.

https://smileever.wordpress.com/2012/09/18/%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%

 | Smile to The Fact of Life.ﺧﯾزش ﺑﯽ ﺧداﯾﺎن – ﮔﺷﺗرش آﺗﺋﯾﺳت ھﺎ

4/21/2018

آﻟﯾﺳﺗر ﻣﮏ ﮔﺎرت از ﮐﺗﺎب داوﮐﯾﻧز ﺑﮫ ﺟﮭت اﻗﺗﺑﺎسھﺎی ﻏﯾر دﻗﯾق اطﻼﻋﺎت ،اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ ﻧظر او ،ﻧظرﯾﮫای ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد »اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﺧدا ﻣﺛل
وﯾروس ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد« از ﻟﺣﺎظ ﻋﻠﻣﯽ ﻣردود اﺳت.
آﺗﺋﯾﺳتھﺎی ﻧوﯾن ﻧظرات ﮔروھﯽ ﻣﺷﺧص از ﻣﻌﺗﻘدان ﺑﮫ ﻣذھب را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ﺑرای ﻣﺛﺎل ﮐﻣﺗر ﻣؤﻣﻧﯽ ﺑﮫ طور ﺟدی
ﺧداوﻧد را ﻣﺛل ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺗﻠﻔن ﻣﯽﭘﻧدارد ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ً در ﺣﺎل ﺟﻣﻊآوری دﻋﺎھﺎی ﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھد .آﻧﮭﺎ ﺟﻣﻼت ﮐﺗﺎبھﺎی آﺳﻣﺎﻧﯽ را ﺑدون
آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﺎﯾﺎت ﺗﻣﺛﯾﻠﯽ و ﺷﻌرﮔوﻧﮫی آﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﻧد ،ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽﮐﻧﻧد و اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﺧدا را ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﻣذھﺑﯽ ﯾﮑﯽ ﻣﯽداﻧﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان درﺑﺎرهی ٥١٢٠
ﻗدﯾس ﮐﻠﯾﺳﺎی ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ ﺑﺣث و ﺟدل ﮐرد اﻣﺎ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎ »اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﺧداوﻧد« ارﺗﺑﺎط زﯾﺎدی ﻧدارﻧد.
ھﺎﺑرﻣﺎس ھﻣﯾﺷﮫ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ی »ﭘﺳت ﺳﮑوﻻر« ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﮔﻔتوﮔو ﺑﺎ ﭘﺎپ اذﻋﺎن داﺷت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺣﮑوﻣتھﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎدات
ﻣذھﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣدﻧﯽ ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺧودﺷﺎن را ﭘﯾش ﺑﺑرﻧد.
ﭘﺎپ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ھرﮔز ﻧﻣﯽﺷود ﺧداوﻧد را ﻣﻘﺎﺑل ھﯾﭻ ﮐس در ﯾﮏ ﮐﺎرزار ﺳﯾﺎﺳﯽ وارد ﮐرد ،اﻣﺎ اﯾن دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ھﺳﺗﮫی اﺻﻠﯽ ﺗﻔﮑر آﺗﺋﯾﺳم رﺑط دارد
ﭼراﮐﮫ در اﺻل ﺑرای آﻧﮭﺎ وﺟود ﺧداوﻧد ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ دﻻﯾل ﻓﺎﺟﻌﮫی ﯾﺎزدھم ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ،آﻧﮭﺎ را ھراﺳﺎن ﮐرده اﺳت.
اﮐﻧون زﻣﺎن ﯾﮏ ﭼرﺧش اﺳت .آﯾﺎ ﻏرب ﺑﺎﯾد در ﻣﻘﺎﺑل اﺳﻼمﮔراﯾﯽ ﺑﮫ رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ -ﯾﮭودی ﺧود ﺑﺎزﮔردد و ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس در ﮐﻼﺳﮭﺎی
درس ،ﺻﻠﯾب آوﯾزان ﮐﻧد؟
آﺗﺋﯾﺳتھﺎ ﺧواھﺎن ﮐﺎﻣل ﺷدن آﮔﺎھﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺳﺗﻧد و ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﺳﻼم ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣذاھب ﺑﮫ ھوش اﻧﺳﺎن ﺑﯽاﺣﺗراﻣﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻏرب ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھﯾﭻ
ﻋﻧوان از اﺻﻼحطﻠﺑﺎن و ﻣﯾﺎﻧﮫروھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد.
ﯾﺎن ﺑروﻣﺎ در ﮐﺗﺎﺑش »روﺷﻧﮕری – ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ« ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :ﻧﮫ ھر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ و ﻧﮫ ﺣﺗﯽ ھر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣؤﻣﻧﯽ ﻟزوﻣﺎ ً ﻣﺟﺎھد در راه ﺧداﺳت؛ ﺑﺎز ﺷدن
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ردﺗردام ﯾﺎ ﺳﺎﺣل وﯾژهی ﺑﺎﻧوان ،ﻧﺷﺎﻧﮫی اﺳﻼمزدﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻏرب ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﮐﺎﻣﻼً طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﺗرادف ﭼﯾزی
ﻣﺛل رﺳﺗوران ﮔﯾﺎھﺧواران ﯾﺎ ﺳﺎﺣل ﻟﺧﺗﯽھﺎ اﺳت«.
ﺳﯾﺳﺗم راھﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣدرن ،ﻧظرات ادﯾﺎن ﻣﺛل ﯾﮏ ﻣﺎھوارهی دور اﻣﺎ ﻣﻔﯾد اﺳت .دﻣﮑراﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫی ﺗﮑﺛرﮔرا اﺳت ﮐﮫ در آن اﻋﺗﻘﺎد
ﻣذھﺑﯽ ﺟزو ﻻﯾﻧﻔﮏ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت و ھرﮔز ﻧﺧواھد ﻣرد ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ از ﻣرگ ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،ﻏرﯾﺑﮫ و از ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽھراﺳﯾم.
ﻣﻧﺑﻊ :اﺷﭘﯾﮕل
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