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چکیده
در این پژوهش ،آرای مطهری و پاسکویینی به عنوان نمایندگان دو تفکر فلسـفی -الهیـاتی ،در بـاب
مسأله الحاد بررسی شده است .ایشان در زمینه علل گرایش به الحاد ،عوامل غیر فلسفی ،شـامل علـل
ق
هـدف یـافتن اشـتراکات ،افتراقـات و
اخالقی و شناختی را بـا اهمیـت شـمردهانـد .ایـن مقالـه بـا
نوآوریهای هر یک از این دو اندیشمند ،آثار آنها را مورد بررسی قرار داده است .یافتـههـا حـاکی از
این است که مطهری و پاسکویینی معتقدند گرایش به الحاد عالوه بر اینکه جریانی خالف طبیعـت و
فطرت بشر است باید به عنوان مسألهای اخالقی و اجتماعی نیز مورد مطالعه و کنکـاش قـرار گیـرد؛
گرایشات روزافزون به الحاد در حوزه اخالق و اجتماع نشان میدهد عوامـل غیـر فلسـفی دیگـری
وجود دارند که تالش میکنند افکار عمومی را به سمتی هدایت کنند که اعتقاد به خـدا را مـانعی بـر
سر راه آزادی های فردی و اجتماعی و نیز پیشرفت جوامع تلقی کننـد .زیـرا دوگانـۀ ایمـان و الحـاد
عرصۀ اعتقاد و عمل را به هم پیوند داده و در عرصه عمل ،بشر را با چالشهای اخالقـی و اجتمـاعی
مواجه ساخته است .گرایش به الحاد عالوه بر اینکه در چگونگی شکلگیری تصور و شـناخت خـدا
نقش اساسی دارد ،مجموعه باورهای اخالقی جوامع را نیز تحت تأثیر قرار داده و آنهـا را از معنویـت
به لاتگرایی و سودمحوری سوق میدهد.پس در نظر مطهری و پاسکویینی ،گرایش به الحاد عالوه
بر اینکه موضوعی اعتقادی و استداللی است میتواند ابعاد و شئون روانشـناختی ،تربیتـی ،اخالقـی،
اجتماعی و رسانهای نیز داشته باشد.
کلیدواژهها :الحاد؛ اخالق؛ مطهری؛ پاسکویینی؛ مفاهیم کلیسایی؛ مفاهیم فلسفی؛ شناخت.
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مقدمه

موضوع الحاد در قرون اخیرتبدیل به مسألهای شده اسـت کـه دارای ابعـاد اخالقـی،
اجتماعی ،فرهنگی و رسـانهای اسـت .از ایـنرو نگـرش و بـاور فیلسـوفان ،متفکـران،
روشنفکران و دانشمندان به عنوان هدایتگر افکـار عمـومی در حـوزه افکـار ،اخـالق و
اجتماع دارای اهمیت ویژهای است در این مسیر آنچه در وهلـه اول بـه آن مـیاندیشـیم
استدالالت و براهینی است که توسط متفکران و فیلسوفان له و علیـه وجـود خـدا بیـان
میشود اما گرایشات روزافزون به الحاد در حوزه اخالق و اجتماع نشان میدهد عوامـل
غیر فلسفی دیگری وجود دارند که تالش میکنند افکار عمومی را به سمتی هدایت کنند
که اعتقاد به خدا را مانعی بر سر راه آزادی های فردی و اجتماعی و نیز پیشرفت جوامـع
تلقی کنند .این علل در نگاه آسیب شناسانه مطهری شامل تﻐییر ارزش های اخالقـی بـه
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لات محوری و سودگرایی ،نارسایی مفاهیم دینی و کلیسایی عالوه بر نارسـایی مفـاهیم
فلسفی ،عملکرد نادرست و خشنونت آمیز کلیسا و نیز نق

و خلل در مسیر شناخت و

درک صحیح مفهوم خدا ،انگیزههای غیر فلسفی برای رد و انکـار خـدا و مفـاهیم دینـی
فراهم آورده است .جان جی .پاسکویینی-1کشیش و فیلسوف دین -نیز در آثار خـود بـه
موضوع بررسی الحاد اختصاص دارد ،کوشیده است این عوامـل را شناسـایی و بررسـی
کند .او گرچه برخالف مطهری درباره کلیسا دیدگاهی جانبدارانه دارد امـا درخصـوص
الحاد و مواضع مبلﻐان الحاد جدید در حوزه اخالق و اجتماع مباحثی مطرح کرده اسـت
که همسو و مشابه با دیدگاه مطهری است و عالوه بر اینکه میتوانـد زمینـه بررسـیهـای
تطبیقی در این زمینه را فراهم کند میتواند راهگشای بررسیهای میان رشـته ای دربـاره
الحاد باشد .چراکه این موضوع از دیدگاه هـر دوی آنهـا تنهـا مخـت

حـوزه فلسـفه و
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استدالل نیست بلکه ابعاد اخالقی و اجتماعی آن با توجه به تسـلط رسـانههـا بـر افکـار
عمومی در جامعه امروز بیش از پیش تأثیرگاار است .بنابراین بـا در نظـر داشـتن اینکـه
الحاد جدید یعنی جریانی که از اوایل قرن بیست و یکم به عنوان نقدی علمی و طبیعـت
گرایانه علیه دین در رسانه ها مطرح شد و سردمداران آن یعنی ریچـارد داوکینـز ،1دنیـل
دنت ،2سم هریس،6کریستوفر هیچنز 4آرام خود را با عناوینی چون نقـد علمـی ،زیسـت
شناختی یا داروینی علیه دین مطرح کردهاند اما تمـامی آثـار و فعالیـتهـای آنهـا جنبـه
اخالقی،اجتماعی و رسانه ای دارد و برای هرگونه تعامل و گفتگو با آنها شایسـته اسـت
دامنه بررسیها گستردهتری فراهم آوریم .کنش هـای بسـیاری را از جانـب فیلسـوفان،

دیدگاه مطهری و پاسکویینی درباره علل اخالقی گرایش به الحاد

ق
الحاد عملی یا الحاد در حوزه اخالق و اجتماع موضوعی است کـه در آثـار مطهـری
فراوان به چشم میخورد؛ او معتقد است شناخت خدا به معنای درک مفهوم خدا و ایمان
به او یا الحاد و ناباوری نسبت به خدا از مهمترین مسائلی است که روان و عواطف آدمی
را -از دوران کودکی -درگیر میکند و شـناخت سـالم و صـحیح نسـبت بـه آن بـاوری
سرنوشت ساز برای بشر است و تمام حیثیات زنـدگی انسـان و اجتمـاع و حتـی نظـام
اخالقی جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد .پاسکویینی نیز با اتکا به یافتههای روانشناسـی
درباره دین مانند دیدگاه ویتز که الحاد را نوعی بیماری (اوتیسیم) تشخی

میدهـد یـا
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دانشمندان و الهیدانان برانگیخته است.
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مسأله خلل در فرآیند شناخت و ادراک فرد و ناکامی در روابط پدر و فرزند کـه دیـدگاه
فرویدی را به ذهن متبادر میکند؛ الحاد را در حوزه اخـالق و اجتمـاع بررسـی میکنـد.
بنابراین ابتدا الزم است بدانیم او از الحاد چه معنایی را اراده مـیکنـد و پـس از آن علـل
مشترک اخالقی و اجتماعی گرایش به الحاد در دیدگاه هر دو متفکر را بررسی کنیم.
معنای الحاد از دیدگاه مطهری و پاسکویینی

مفهوم مادیگری در نظر استاد مطهری معنایی موسع دارد به این معنا که همـه انـواع
خــداناباوری (خــدای ادیــان ابراهیمــی) را در بــر مــیگیــرد او حتــی شــک گرایــان یــا
الادریگرایانی که موضعی در قبال رد یا انکار خدا ندارند نیز در زمره مادی گرایان قـرار
میدهد و آنها را بخاطر توقف در شک ،مادیگرا به شمار میآورد1؛ اساساً به نظر ایشـان
ماتریالیسم گرچه یك مکتب جزم گرا معرفی شده اما جزم مکاتب شك گراستو سـکوت
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در قبال این حقیقت که تمامی جهان قلمرو الهی است با عدم اعتقـاد بـه وجـود خـدا و
مادی گرایی تفاوتی ندارد 2 .بنابراین مطهری روشن میکند منظـور وی از مـادیگرایـی
باور داشتن به ماده به عنوان یک امر واقعی – و نه ذهنی – نیست بلکه ماتریالسیم یا ماده
گرایی به معنایی که از قرن هجدهم و نوزدهم یعنی هنگامی که به صـورت یـک مکتـب
درآمد مورد نظر ایشان است و الحاد نظری از دیدگاه ایشان گرچه همه انواع الحـاد را در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مطهری توقف کنندگان در شک را که اصطالحاً شک گرایان خوانده می شوند جزم جزم گرایان به شمار می آورد.
(ر.ک :مرتضی مطهری1601 ،الف)48 :
 .2این دیدگاه مطهری با دیدگاه مکگراث همسو است زیرا مادیگرایان به ویژه جریان الحاد جدید مدعیات خود را
بر پایه یافته های علمی و زیست شناسی – داروینیسم -استوار می کنند که آنها نیز طبق نظر مکگراث و بسـیاری
از دانشمندان یقین آور نیست بلکه در نهایت به الادریگری می انجامند و هم با ایمان و هم با الحاد سازگار است و
یا دست کم نافی خداباوری نیستند( .ر.ک :مکگراث ،1603،درسنامه االهیات مسیحی ،ترجمـه بهـروز حـدادی،
قم ،نشر ادیان :جلد 2صفحه )923

بر میگیرد اما به طور خاص به عدم اعتقاد به خدا در ادیان ابراهیمی داللت دارد .او الحاد
عملی را نیز با عنوان مادیت اخالقی توضیح میدهد و میگویـد رابطـه الحـاد نظـری و
عملی علیت و معلولیت متقابل است به این معنا که ممکن است فرد در مـدت کوتـاهی
بهلحاظ اعتقادی به خدا باور داشته باشد و به لحاظ عملی هیچ التزامـی نداشـته باشـد -
وجود خدا در زندگی عملی او بیتأثیر باشد -این وضعیت نمیتواند پایدار باشـد یعنـی
ال ملحد و مادیگرا میشود و یا
سرانجام یکی از اینها بر مسند قبول مینشیند و فرد یا کام ً
ال خداباور و ملتزم ،چون انسان نمیتواند در وضعیتی بالتکلیف تاب آورد و همواره
کام ً
سعی میکند مجموعه باورها و اعمال خویش را یکشارچه سـازد( .مطهـری۱۰۷۷ ،الـف:
قادریت و خیریت مطلق او را نیز بشایرد چون اینهـا از جـنس امـوری هسـتند کـه فـرد
نمیتواند نسبت به آنها بیتفاوت باشد بلکه باید به آنها ملتزم شود و در عرصه عمـل بـه
آنها پایبند باشد لاا الحاد عملی و الحاد نظری هر کدام میتوانند علت و معلول یکـدیگر
باشند و فرد نمیتواند به صورت مداوم و پایدار در عرصه نظر خداباور و در عرصه عمل
بی خدا باشد .الحاد عملی نیز به همین شکل موجبات الحاد نظری را فراهم میکند.
معنای الحاد از نظر پاسکویینی نیز درست بر همان حوزه استاد مطهری منطبق اسـت
یعنی هم در برابر همه انواع دیگر خداپرستی مانند پانتئیسم ،دئیسم ،نومینـالیزم و ...قـرار
میگیرد و هم ناباوری به خدای ادیان را در بر میگیرد اما آنچه او به نحـو خـاص دنبـال
میکند ناباوری به خدای ادیان ابراهیمی و خصوصـاً خـدا در دیـن مسـیح اسـت البتـه
پاسکویینی در آثار خود تعریف دقیقی از الحاد ارائه نداده است و به توضـیح مختصـری
در ارتباط با موضوع کتاب خود در مقدمه کتاب« نقاب ملحد» درباره معنای الحاد بسنده
کرده و میگوید الحاد عبارت است از ناتوانی از درک وجود خدا به عنوان یـک موجـود
فرا طبیعی که بر اساس موضعی که نسبت به مﺆمنان اتخاذ میکند به الحاد نظری ،عملـی
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 )۱۵۰-۱۵۱شود بنابراین اگر فرد گـزاره "خـدا وجـود دارد" را بشـایرد بایـد عالمیـت،
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و خصمانه تبدیل میشود (Pasquini, 2014: 6) .اما تأکید پاسکویینی در ایـن کتـاب بـه
طور خاص و در سایر آثار خود بر این است که ناباوری یا عدم اعتقـاد بـه وجـود خـدا
صرفاً محصول استدالل و براهین علیه وجود خدا نیست و عوامل دیگری در شکل گیری
پرسونای ملحد  -آنچه یک فرد خداناباور تالش میکند به نمایش بگاارد -تـأثیر گـاار
است حوزه مشترکی از معنای الحاد میان او و مطهری پدید آورده است.
علل اخالقی گرایش به الحاد

تأکید بر نقش فضای فکری و فرهنگی جامعه از نکات مشترک مطهری و پاسکویینی
است .آنها هر کدام به شیوه خود وضعیت نامساعد اجتماعی را در گرایش یافتن به الحاد
مﺆثر میدانند .مطهری معتقد است افراد سالم محصول جامعه سالم هسـتند و در محـیط
اخالقی نامناسب افراد فاسد پرورش مییابند .بنابراین افول روحیه متعالی فضـا را بـرای
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جایگزینی اندیشه های مادی گرایانه ،سودگرایانه و حتی افکار پلید آماده میکنـد ،وقتـی
ارزش های جامعه تماماً مادی و بر اساس سود و لات شخصی فرد تعیین شود فـرد بـه
حکم مطابقت با محیط ماتریالیست میشـود .او تأکیـد مـیکنـد نـه تنهـا اندیشـههـای
خداپرستانه و توحیدی نیازمند تعالی روح است بلکه ارزشهای دیگر اخالقی نیز اینچنین
اند و هر جا روحیه تعالی طلب انسان رو به افول نهد نه تنها اندیشه و بـاور هـای دینـی
بلکه ارزشها و ملکات اخالقی مانند شجاعت ،شهامت ،انسان دوستی و راست گویی نیز
آنچنان از میان میرود که میتوان فرد را به هر سویی هدایت کرد .فضای فکری آلـوده و
نامناسب آن را روحیه تعالی طلب انسان را تحت تأثیر قرار مـیدهـد رشـد و گسـترش
ارزشهای مادی ،سبب تﻐییر عادات مردم به صورتی میشود که تنها لاات فردی و سـود
شخصی آنها را برآورده میساز( مطهری۱۰۷۷،الف)۱۵۷- ۱۵۰ :
پاسکویینی نیز مانند مطهری معتقد است خداباوری و ایمان نیـاز بـه آمـادگی دارد و
چنین نیست که فرد بتواند مفاهیم متعالی دینی را بدون آمادگی درک کنـد .او مـیگویـد

باور نداشتن به خدا دشوار است اما ایمان داشتن ازآن هم دشوارتر اسـت زیـرا نیـاز بـه
ایجاد تﻐییری اساسی در فرد دارد .انسان هنگامی که خداباور باشد دیگر نمیتواند صـرفاً
از لاات فردی و شهوات خویش پیروی کند بلکه باید ملتزم به اموری شـود کـه گرچـه
دشوار است اما روح او را متعالی میسازد .پاسکویینی به شکل وسیع تری به این عامـل
پرداخته است ،اومیگوید این ویژگی ایمان سبب شده است تفکر مـادی و سـکوالر بـه
ال هدفدار و سازمان یافته ارزش ها و باورهای دینی را کم رنگ و حتی حـاف
شکل کام ً
کند چراکه آنها را مخالف سودمحوری و لات مـداری خـود مـییابـد .تفکـر مـادی و
سکوالر که اکنون به تفکر و سبک زندگی مسلط بر جوامع غربی شده اسـت بـه شـکلی
و مدام دین مداران و اندیشه ها و ارزش های دینی را مورد تمسخرمی کننـد؛ آنهـا ابـزار
قدرتمندی در اختیار دارند و از آنها برای ترویج اندیشه ها و ارزش هـای صـرفاً مـادی
ال در
استفاده میکنند .رسانه یکی از مهمترین و پر مخاطب ترین ابزار هایی است که کام ً
اختیار ملحدین است .او معتقد است رسانه ها بـر اسـاس بـاور هـای الحـادی فعالیـت
میکنند و نه تنها به صورت مداوم اعتقادات و شیوه زندگی الحادی در آنها تبلیغ میشود
بلکه و اعتقادات مسیحی و سنتی نیز به شدت سـرکوب و حتـی سانسـور مـیشـود .او
معتقد است رسانه ها به کمترین خواسته ها و حقوق گروه های هموسکسوال حساسیت
باالیی نشان میدهند و حتی در قبال اعمال خالف قانون آنها نیز شکیبایی میورزنـد امـا
درباره عتقادات دینی ،به شکل اغراق شده ابراز بدبینی میکنند تا همگان را متقاعد کننـد
اندیشه دینی و باور دینی امری خرافه و خطرناک است همچنین برنامه های خاصی علیه
اعتقادات دینی در رسانهها ساخته میشود که قابل تأمـل اسـت و ایـن پرسـش را پدیـد
میآورد که چرا مﺆمنین با چنین سرکوبی مواجه هستند؟ او میگوید با توجـه بـه اینکـه
رسانه ها قدرت عجیبی در شکل دادن شخصیت افراد و به ویژه نسل جدید دارنـد و بـه
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ال مﻐرضانه اندیشه ها و ارزش های دینی و سنتی را در موضع ضعف قرار میدهنـد،
کام ً
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این شکل در خدمت شیوه زندگی و اعتقادات ملحدین هستند ،الحاد دیگـر فقـط عـدم
اعتقاد به وجود خدا نیست بلکه توسط رسانهها تبدیل به یک ماهب شده است که کلیه
مااهب دینی و مظاهر آن را سرکوب میکند(Pasquini, 2014: 60-62) .

ارزشهای اجتماعی ،اخالقی وعلمی دیدگاه مطهری و پاسکویینی

کشش و جاذبه جامعه سکوالر و ماتریالیسم نیز از نکـات مشـترک در بررسـیهـای
مطهری و پاسکویینی است نکته قابل توجه درباره دیدگاه مطهری این است که نارسـایی
مفاهیم کلیسایی ،فلسفی ،اجتماعی ،اخالقی و تبلیﻐی مربوط به دوران گاشته و تـاریخی
ماتریالیسم است و آنچه مربوط به عصر و دوران ماست کشش و جاذبه ماتریالیسم است
که درقرن هجدهم و نوزدهم مربوط به همراهی و همگـامی آن بـا اکتشـافات و حقـایق
علمی و مخالفت با تعالیم سنتی کلیسایی بود چراکه علم را در مقابل الهیات قرار مـیداد
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و از این راه برای خود کسب اعتبار میکرد اما به زودی این جاذبه فروکش کرد و در قرن
اخیر کشش و جاذبه خود را از ناحیه مبارزات سیاسی و اجتماعی مقابل ﻇلم و سـتم بـر
توده های مردم و روحیه انقالبی بدست میآورد .قهرمانـان مبـارزه بـا ﻇلـم و تعـدی و
استعمار و استبداد غالباً افرادی هستند که گرایشات ماتریالیسـتی دارنـد و همـین کـافی
است تا جوانان جاب چنین نحله هایی شوند .جوانـانی کـه مشـاهده مـیکننـد عقایـد
ماتریالیستی جنبش های مبارز و حق طلب را رهبری میکند و عقاید دینی روحیه تسلیم،
مسالمت جویی ،عافیت طلبی ،ساکن و بی تفاوت ایجاد میکند چرا بایـد جـاب تفکـر
الهی شوند درحالیکه هیچ مالزمه منطقی میان عقاید ماتریالیسـتی و روحیـه قهرمـانی و
میان تفکر الهی و سستی ،بی تفاوتی و ﻇلم پایری وجود نـدارد1 .بلکـه بـرعکس ،ایـن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مطهری سکون و سکوت روحانیت در جامعه ما را نیز ناشی از آفت عوامزدگی در سیستم روحانیـت مـیدانـد و
می گوید عوام زدگی از سیل زدگی ،زلزله زدگی و مار و قرب زدگی خطرناکتر است چراکـه سـکون و سـکوت



تفکر الهی است که انسان را با تعالی و حق طلبی و مبارزه در راه حق پیونـد مـیدهـد و
تفکر مادی انسان را محصور در مادیت و لات و منفعت خود میکند و به گواهی تاریخ
همواره پیامران و الهیون در سنگر مبارزه با ﻇلم  ،ستم و استثمار قرار داشته اند .و اکنـون
وضعیتی ایجاد شده است که الهیون دچار چنین وضعیتی شده انـد و مادیگرایـان چنـین
اعتباری کسب کرده اند .پاسکویینی به این مطلـب بـا عنـوان ناکارآمـدی کلیسـا اشـاره
میکند ،البته او معتقد است قدرت یافتن و بر صـدر نشسـتن اندیشـه هـای الحـادی یـا
ماتریالیسی را بیش از آنکه بر اثر سستی و ناکارآمدی سیستم دینی کلیسایی مشدیـد آمـده
باشد محصول خشونت رژیمهای سلطهگر سکوالر ،تبلیﻐات و جاذبه روشـنفکری علیـه
های اخالقی که از قدر و منزلت کلیسا کاسته است بـی تفـاوتی و سسـتی در عمـل بـه
ارزش های مسیحیت و فقدان شجاعت کافی برای انجام وﻇایف از جانب آبام کلیسا نیز
یکی از مهمترین عوامل سقوط کلیسا است .کشیشان دوسـت دارنـد تسـکین آزردگـان
باشند اما اغلب از این کار میترسند و از پس موانع و دشواری های آن بر نمیآیند و بـه
عبارت دیگر حاضر نیستند خود را برای آن به خطر بیاندازند و متحمل رنـج و زحمـت
شوند (Pasquini, 2014: 13) .بنابراین از آنجا که کلیسا به عنوان یک نهاد ماهبی بسـیار
مورد توجه و اعتماد مردم است و با دقت از سوی عموم مردم رصد مـیشـود عملکـرد
ضعیف و رسواییهای اخالقی و کلیسا چه در سطح اجتماعی و چه در سطح سیاسـی و
ماهبی مﺆلفه تعیین کنندهای بـرای باورهـا ،گرایشـات و اعتقـادات مـردم اسـت و لـاا
نمیتوان انکار کرد که در آستانه مدرنیسم ،کلیسا بـه دلیـل انحطـاط اخالقـی و ضـعف

موافق طبع عوام است و روحانیت تا زمانی که مرهون و قائم به ارتـزاق دولتـی و مردمـی باشـد دچـار ایـن آفـت
خواهد بود( .ر.ک :مرتضی مطهری1601 ،الف)611-200 :
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کلیسا مرتبط است اما این نکته نیز از نظر او اهمیت ویژه ای دارد که عالوه بـر رسـوایی
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عملکرد ،پایگاه مردمی خود را از دست داد و خود تبدیل به مهمترین عامل شکلگیـری
جوامع سکوالر ،غیر دینی و حتی ضد دینی شد.

فطرت از دیدگاه مطهری و پاسکویینی

فطرت به عنوان منشأ دین از نکات مهم و اساسی در دیدگاه است .مطهـری ابتـدا در
مقام اثبات ویژگی فطرت در انسان سه دیدگاه عمده لوح سشید ،دیدگاه افالطونی ،کانـت
و دیدگاه حکمای اسالمی را مطرح میکند و میگوید فطریاتی مانند اصول اولیه ،بزرگتر
بودن کل از جزم ،محال بودن اجتماع نقیضین شواهدی جهت اثبات وجـود فطریـات در
نهاد بشر است .او دیدگاه تجربه گرایانی مانند الک و هیوم که اساساً منکر وجود فطریات
در وجود بشر هستند را به عنوان نیای تفکر ماتریالیسی مطرح میکند و میگوید کسـانی
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مانند کانت که به اصول اولیه تفکر در وجود انسان معتقدند آنها را الیتﻐیر و خطا ناپـایر
میدانند و ماتریالیست ها نیز چون اساساً منکر وجود اصول اولیه تفکر در انسان هسـتند
در نهایت به موضعی جز شک نمی توانند دست پیدا کننـد .طبـق نظـر او انسـان واجـد
فطرت است مسائل او باید به گونه ای سامان یابد که فطریات او در نظر گرفته شود لـاا
ابتدا مسأله فطـرت را در دو حـوزه دریافـتهـا و ادراکـات فطـری و سـشس در حـوزه
خواستهها و نیازهای غیر مادی بشر مطرح میکنـد ،یعنـی بحـث از خـدا اوالً بـه دلیـل
استعداد عقالنی ،منطقی و ذاتی بشر -که همواره جویای علت است فطری است و ثانیـاً
انسان به نحو غیر قابل انکاری واجد فطریاتی احساسی است که آنها را گرایشات مقدس
مینامد :گرایش حقیقت جویی ،گرایش به خیر و فضیلت ،گرایش بـه جمـال و زیبـایی
گرایش به ابداع و خالقیت و نهایتاً گرایش به عشق و پرستش که فارغ از بحـث دیـن و

دینداری در بشر وجود دارد 1شاهد دیگر وجود فطرت در بشر وجدانیات است که بنیان
اموری چون اخالق ،دین و هنر قرار مـیگیـرد (مطهـری۱۰۷۷ ،ج )۶۰-۴۵ :بنـابراین او
معتقد است ماتریالیستهایی که ریشه پیدایش مفهوم خدا را با اموری چون ترس ،جهل
و امتیاز طبقاتی توجیه میکنند از ابتدا منکر فطرت برای بشر و استعداد ذاتـی ،منطقـی و
عقالنی او شدهاند .بنابراین حتی اگر اثبات خدا از راه فطرت امکانپایر نباشـد بحـث از
خدا فطری است 2یعنی حوزه دریافت های بشر جایی است که موضوع الحـاد و بحـث
فطرت با هم ارتباط پیدا میکنند و از آنجا که گرایش به عشـق و پرسـتش و ادراک ایـن

است ،همچنین حاکمیت اصل علیت بر روح بشر او را به سوی جستجوی خدا به عنوان
علت العلل سوق میدهد و مسأله معاد نیز به معنای بازگشت بـه خـدا امـری فطـری در
وجود بشر است.
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پاسکویینی نیز معتقد است ایمان برای بشر امری فطـری ،نهـادی و مطـابق طبیعـت
اوست و الحاد مانند نوعی بیماری به جان وجود بشر افتاده است 4.اساساً دیـدگاه او بـه
ایمان مانند رویکرد ایمان گرایان است ،1اشارات مکرر او به نتایج ایمان و خصوصاً الحاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک :مرتضی مطهری1601الف.08 :
 .2ر.ک :مرتضی مطهری ( )1601اصول فلسفه و روش رئالیسم ،انتشارات صدرا :جلد  1صفحات 68و.60
 .6ر.ک :مرتضی مطهری ( )1601فطرت ،انتشارات صدرا :صفحات 42و.46
4. see: Dawkins (2007), The God Delosion, London: Black Swan: p163.

 .1ایمان گرایی مجموعه دیدگاه هایی است که حقانیت باورهای دینی را بر اساس خود ایمان می پایرند و اسـتدالل
در آنها نقشی ندارد .در ایمان گرایی حاد ایمان در برابر عقل قرار دارد .ر.ک :جوادی ،محسن ( )1681ایمان گرایی
ویتگنشتاینی ،نشریه قبسات ،پیاپی ،23صفحات121تا .129
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گرایش امری بدیهی و غیر قابل انکار است الحاد امری خـالف فطـرت و طبیعـت بشـر

۱۷۰

1در زندگی فرد و جامعه نشان میدهد به طور کلی ایمان برای او از جنس امـور درونـی
است و با روش های جاری در علوم اثبات نمی شود 2و مـیتـوان گفـت او رویکـردی
عرفانی به ایمان دارد و حتی براهینی که در آثارش مورد توجه او قـرار مـیدهـد برهـان
ندای وجدان 6و رشد معنوی-کمال 4 -است که هر دو به امور درونـی انسـان بازگشـت
دارد (Pasquini, 2014: 36&83-86) .بنابراین مطهری و پاسکویینی معتقدند در درون هر
انسان ندایی وجود دارد که او را به سوی خداوند رهنمون مـیشـود و از ایـن رو ایمـان
راهنمای بشر به خیر ،نوع دوستی و ملکات اخالقی مانند حیا و عفت ،نفـی خشـونت و
سلطه طلبی ،نفی لات مداری و سود محوری است و برخالف آن الحاد راهنمـای بشـر
به ابزار گرایی ،سود محوری و لـات مـداری اسـت و تمـام جاذبـه آن نیـز حـول ایـن
محورمیگردد.
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عدم تخصص و تبلیغات رسانهای

مسأله دیگر اﻇهار نظر افراد غیر متخص

در خصوص مسائل دینـی اسـت ،مطهـری

معتقد است مسائل دینی تا آنجا که افراد معمولی مکلف به دانستن آن هستند ساده و فطری
است اما آنجا که وارد مسائل خدا شناسی ،توحید ،اسـمام و صـفات الهـی و قضـا و قـدر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. See: J. J. Pasquini, 2014: pp 40-41&25-26.

 .11برخی دانشمندان از جمله استفان جی گلد معتقدند عدم اتقان و محدودیت روش هـای علمـی حتـی در زمـان
خود داروین نیز پایرفته شده بود و لاا علم و دین با هم تقابلی ندارند آنچه توسط داروین و سایر ملحدین جدیـد
بر آن تاکید شده است تقابل علم و طبیعا گرایی است.
رکS. J.Gould (1992) Impeachinf a Self Appoited Judge, Scientific American journal: pp 118-127. :
3. Consciousness
4. Argument from Spiritual Development

میشود نیاز به تخص

ویژهای دارد و همه نمی توانند درباره آن اﻇهار نظر کنند درحالیکه

بسیاری بدون تخص

وارد این مسائلمیشوند و نادانسته ها و شبهات خود را به دیگـران

انتقال میدهند .مطهری در این زمینه به ضعف منطق درپارهای از دفاعیاتی که درخصـوص
قضا و قدر ،عدل الهی ،جبر و اختیار و حدوث و قدم عالم شده است اشاره میکنـد و ایـن
اﻇهار نظرهای جاهالنه را از موجبات گرایش به تفکرات مادیمیداند( .مطهری ۱۰۷۷الف:
 )۱۶۰-۱۶۳پاسکویینی نیز درخصوص سم هریس و حتی داوکینز همین نکـات را مطـرح
میکند ،او میگوید سم هریس هیچ تبحری در زمینه مسائل فلسفی و متـافیزیکی نـدارد و
صرفاً با استفاده از بودجه کالن تبلیﻐاتی در خصوص دین و باورهای دینـی و مسـأله خـدا
مسائل مسیحیت مطرحمیشود درحالیکه او حتی اصـول اولیـه تفاسـیر و بـدیهات اصـول
عقاید مسیحی را نمی داند (Pasquini, 2014: 16-17) 1.این نکته مورد توجه دیگر متفکران
نیز قرار گرفته است ،پلنتیگا نیز معتقد است آنچه جریان الحاد جدید به شدت تبلیغ میکند
و بخاطر آن مورد حمایت قرار میگیرد طبیعت گرایی افراطی در برابر این دین است و اکثر
مدافعان آن افرادی غیر فیلسوف هستند که تسلط کافی بر مباحث فلسفی و یا دینی ندارنـد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مکگراث می گوید داوکینز با قیاس بابانوئل و خدا خواسته است تعریفی از ایمان ارائه دهد کـه بسـیار ضـعیف و
سطحی است چون او تخصصی در این زمینه ندارد و تنها از مفاهیم عامه پسند اسـتفاده کـرده اسـت .او در کتـاب
سشیده دم الحاد می گوید در شش سالگی باور به بابانوئل را از دست داداست در حالیکه در هجده سالگی یعنـی در
بزرگسالی به وجود خدا پی برده است  .این قیاس واقعی نیست چون مردم اعتقاد به خدا را در باورهـای کودکانـه
قرار نمی دهند( .ر.ک :مکگراث ،1603،درسنامه االهیات مسیحی ،ترجمه بهروز حدادی ،قم ،نشر ادیـان ،جلـد2
صفحه )923
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اﻇهار نظرمیکند و از همه بدتر اینکه اﻇهارات او به عنوان یک نویسنده روشنفکر و آگاه به
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اما اﻇهارات آنها درباره جایگاه انسان در هستی به گونهای است که کارکردی دینی یافتـه و
به صورت جریانی «شبه دین» درآمده است(Dennet & Plantinga, 2010: 41-63) .

کلیسای ناکارآمد از دیدگاه مطهری و پاسکویینی

مهمترین مسأله در آسیب شناسی مطهری مربوط به نهاد کلیسا است .ایـن مسـأله بـا
اختالف درجه اهمیت نسبتاً زیادی توسط پاسکویینی نیز مطرح شـده؛ نظـام اسـتبدادی،
خشونت و رفتار قیم مأبانه و غیر انسانی کلیسا با توده مردم سبب رویگردانی آنها از دین
و روی آوردن به نظام های ماتریالیستی و جنبش های سکوالر شده است.
خشونت و استبداد کلیسا

مطهری عالوه بر نق

و ناکارآمدی کلیسا از حیث مفاهیم فلسفی و دینی ،استبداد و

خشونت کلیسا و عملکرد سـلطه جویانـه آن را بـه عنـوان یکـی از مهـم تـرین عوامـل
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رویگرانی و ترجیح نظام های سکوالر بر نظام دینی و کلیسایی مورد بحث قرار میدهد،
نکتهای که شاید پاسکویینی آن را به مالحظه کسوت پدر روحانی خود از دیده فرونهاده
است و مطهری به روشنی و با صداقت درباب آن سخن گفتـه عملکـرد کلیسـا از قـرن
دوازدهم تا نوزدهم است یعنی زمانی که ارباب کلیسا سلطه خود را بـر عقایـد مـردم از
طریق سیستم تفتیش عقاید حفظ کردند ،کلیسا از مردم درخواست میکرد کسانی را کـه
مشکوک به الحاد یا مخالفت با عقاید کلیسایی هستند معرفی کننـد تـا بـه دار مجـازات
آویخته شوند؛ هرگونه حمایت ،نگهداری و پنهان داشتن آنها جرم تلقی میشد و موجـب
لعن و نفرین کلیسا بود .مطهری به گزارش ویـل دورانـت درخصـوص وﻇیفـه محـاکم
تفتیش عقاید و شکنجه های وحشتناک آن استنادمیکند و نشان میدهد کلیسـا چگونـه
دین و ماهب را از وﻇیفه اصلی خود که انتخاب آزادانـه عقیـده و تحقیـق درخصـوص
اعتقادات است منحرف کرد و دیانت را به سیستمی خشن ،غیر قابل انعطاف ،وحشـتزده

از تفکر و دور از آزاد اندیشی بدل کرد .او به آمار دهشتناک ویل دورانت از تعداد افرادی
که توسط کلیسا مورد شکنجه و کشتار قرار گرفته اند استنادمیکند 1و به کتاب شش بـال
جرج سارتن ( 2 )۱۷۷۶-۱۹۹۴ارجاع میدهد که این اعمـال کلیسـا را تـاریکترین نقـاط
تاریخی رنسانس معرفی کرده و در بحثی با عنوان جادوگری میگویـد کلیسـا بـه بهانـه
مبارزه با جادوگری مرتکب چنین جنایاتی شده است مطهری معتقد است اعمـال کلیسـا
مهمترین زمینه نفی دین و رویگردانی از ماهب را در جامعه پدید آورد و هـدف اصـلی
دین یعنی هدایت و محبت را تبدیل به تکفیر و تفسیق کرد و بزرگترین ضربه را بر پیکـر
دین به سود مادیگری وارد آورد - .این در حالیست که پاسکویینی تنها اشاراتی مختصـر
پاسکویینی به سیستم تفتیش عقاید و جنگ های صلیبی و استبدا کلیسا اعتنا نکرده باشد
و آن را نادیده گرفته باشد اما سهم ناچیزی در بـی اعتقـادی و رویگردانـی مـردم بـه آن
اختصاص داده است .او به اینکه تفتیش عقاید اسشانیولی که از سال  ۱۴۹۱تا  ۱۹۴۰طـول
کشید منجر به کشتار  ۰۱۰۳نفر شد و تفتیش عقاید قرون وسطی از سال  ۱۱۹۴تـا ۱۷۳۳
سبب کشته شدن  ۱۳۳۳نفر شد اقرار میکند اما در عین حال مـیکوشـد کلیـه اقـدامات
رژیمهای سکوالر علیه نشریهها ،انجمنها و فعالیتهای مسیحی را با وسواس بیشـتری
بنگرد و تأکید کند آنها جنایات بیشتری نسبت به کلیسا و مسیحیان انجام داده اند 6 .و بـه
شکل وسیع تری به تهدید ،تبعید ،زندان و کشـتار ۱۳۳۳۳نفـر از مسـیحیان و کشیشـان،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " .1شمار قربانیان  ...از سال  1481تا  [ 1488یعنی در مدت  8سـال] بـالغ بـر 88111تـن سـوخته و  03404تـن
محکوم به مجازات های دیگر و از سال  1481تا  1818بالغ بر  61012تن سـوخته و  201411تـن محکـوم بـه
مجازات های سنگین تخمین زده شده است" (مطهری1601 ,الف)30-38 :
 : George Sarton .2تاریخ دان علم ،آمریکایی بلژیکی ،وی از نظر برخی پدر تاریخ علم به حساب میآید.
 .6ر.کPasquini, 2014: pp. 40-42. :
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درباب استبداد و جنایات کلیسا دارد .البته همانگونـه کـه گفتـه شـد چنـین نیسـت کـه
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تبعید و در طول انقالب فرانسه اشارهمیکند اما درخصـوص تفتـیش عقایـد و اسـتبداد
کلیسا چنانکه شایسته است جانب انصاف را نمیگیـرد (Pasquini, 2014: 40) .نارسـایی
دیگری که مطهری به آن اشاره میکند فساد اخالقی و مالی کشیشان است .این هشداری
است که مطهری درخصوص سیستم مالی حوزه های علمیه خود ما نیز مطرحمیکنـد و
معتقد است ارتزاق آنها از راه درآمدهای مردمی را آفتی مخرب برای آن است( .مطهری،
۱۰۷۷الف )۰۳۷-۰۳۵ :وی معتقد است ماموریت دین اصالح ،کنتـرل و هـدایت غرایـز
بشر تا سعادت دنیوی و اخروی برای او به ارمﻐان بیاورد اما قوانین سـختگیرانه دینـی و
جدال و تعارض میان غرایز انسانی و حدود الهی او را در تردید و سردرگمی رها میکند
و در نهایت دیانت نه تنها ضامن خوشبختی اونشده است بلکه به سبب محدودیت ها و
سرکوب غرایز او را دچار ناکامی نیز کرده است و این خود زمینـه را بـرای گـرایش بـه
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷
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مکاتب ماتریالیستی فراهممیکند .مطهری در طرح این نکته به طـور خـاص بـه مفهـوم
ارزش رهبانیت و پلیدی ازدواج در دین مسیح نظر دارد اما معتقد است تبعـات تفکـری
که در آن جهل موجب نجات و علم موجـب گمراهـی شـمرده شـود و فقـر و فالکـت
موجب سعادت و تمکن و ثروت موجب بدبختی است جز این نخواهد بود که بشر خدا
و دیانت را مایه زبونی و عقب ماندگی جوامع بـه شـمار آورد .ایـن نکتـهای اسـت کـه
پاسکویینی به آن اشاره ای نکرده است .مطهری درخصوص راسـل مـیگویـد او اعتقـاد
داشت کلیسا انسان را میان دو بدبختی قرار میدهد :یا بدبختی دنیا و یا بدبختی آخرت و
همین نگـرش سـبب الحـاد او شـده اسـت چراکـه ایمـان بـه خـدا را در مقابـل آزادی
،خوشبختی ،لات و حتی تفکر آزاد قرار میدهد چراکه تعالیم کلیسا چنین القا میکند که
برای دستیابی به سعادت اخروی باید رنج و حرمان در این دنیا را تحمل کرد .در واقـع
مطهری معتقد است این همه نقصان در تعالیم کلیسایی فرد را ناگزیر از دست کشیدن از
اعتقادات خود و رویگردانی و از خدا میکند( .همان)۱۶۹-۱۶۴ :

نارسایی مفاهیم کلیسایی

مسأله دیگر نارسایی کتاب مقدس مسیحیان است که مطهری به شـدت آن را مـورد
انتقاد قرارمیدهد او معتقد است در جهان بینی مسیحی مسأله تقابل علم و ایمـان نتیجـه
تحریفاتی است که در عهد عتیق رسوخ کرده و همچنان در بـاورهـای مسـیحی جریـان
داردو آن مخالفت خداوند با معرفت یافتن انسان است .1شیطان وسوسه کننـده در عهـد
عتیق همان عقل است ،او میگوید مسأله گناه نخستین سبب شده تاریخ تمدن اروپا طی
هزار و پانصد سال به عصر ایمان و عصر علم تقسـیم شـود .درحالیکـه در جهـان بینـی
اسالمی هیچ تقابل واقعی میان علم و ایمان وجود ندارد چون هر دو از ارکـان انسـانیت
مقدس صورت گرفته و برداشت نادرست ارباب کلیسا از آن همواره بر طبل ایـن تضـاد
کوبیده است .اگرچه این مسأله از این جهت که کلیسا مسبب تقابل میان علـم و دیـن در
جهان بینی مسیحی است مورد توافق پاسکویینی و مطهری نیست و پاسـکویینی معتقـد
است کلیسا نه تنها مخالفتی با علوم نداشته است بلکه خود همواره از پیشگامان پیشرفت
های علمی بوده است 2.اما در عین حال اینکه نارسایی و تحریف در کتاب مقدس وجود
ال از
دارد مورد توافق هر دوی آنهاست؛ او خود به عنوان یک کشیش اذعان میکنـد کـام ً
نارسایی هایی که در کتاب مقدس وجود دارد آگاه است و بـه مفـاهیم نارسـا ،نـاق

و

متناقض در مجموعه مفاهیم کلیسایی اقرار میکند و میگویـد مـا از آنچـه نویسـندگان
سکوالر در این خصوص میگویند آگاه هستیم و میدانیم که موسی 7اسفار پـنج گانـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اشاره به آیه  13و  19سفر پیدایش است" :خداوند ،آدم را امر فرموده ،گفت :از همـه درختـان بـاغ بـی ممانعـت
بخور ،اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد" .
2 . Pasquini, 2010: pp. 40-43
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هستند( .مطهری۱۰۷۷ ،ب )۱۱-۱۷ :تقابل علم و ایمان معلول تحریفی است که در کتاب
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عهد عتیق را ننوشته است و در آغاز سـفر تکـوین چهـار گـروه الهیـدان چهـار دیـدگاه
متفاوت دارند و یا اینکه یهوه بیشتر شبیه یک انسان است تا خدا و تلویحاً مسأله تحریف
در اناجیل چهار گانه را میپایرد اما آن را به این صورت پاسخ میگوید که بـی خطـایی
در مسیحیت تنها مربوط به ایمان و اخالق یعنی اموری کـه بـرای رسـتگاری ضـروری
است مطرح میشود و اساساً مسیحیت استوار بر متن مقـدس نیسـت بلکـه اسـتوار بـر
سلوک مردان مقدس است 1.او میگوید سکوالر ها اصالت کتب مقـدس را بـا اسـتفاده از
ال میگویند انجیل متی توسـط
تناقضات و نارسایی های متون مقدس زیر سﺆال برده اند مث ً
حواریون نوشته نشده بلکه توسط نوکشیشان یونانی نوشته شده و اعتباری نـدارد امـا ایـن
موضوع برای جریان اصیل مسیحیت چندان اهمیتی ندارد زیرا متـون کتـابهـای مقـدس
تحت تأثیر عوامل فرهنگی ،اجتماعی و ترجمه و تفسیر به زبان های مختلـف تﻐییـر کـرده
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷

آنچه سبب تقرب جریان اصیل مسیحیت به خداست این است کـه ایمـان و اخـالق را بـه
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عنوان ضروریات رستگاری پایرفته بودند(Pasquini, 2014: 44-46) .

است برای مثال سه نامه در انجیل یوحنا که در واقع مجموعه یوحنایی را میسازد بـیش از
آنکه از آن یوحنای حواری باشد جامعه او را نشان میدهد و محصول جامعه یوحنا است و
این چیزی نیست که از دیدگان کسانی چون اگوستین قدیس پنهان مانده باشد تا ملحـدین
از این تناقضات یا نارسایی ها به عنوان ابـزاری علیـه مسـیحیت اسـتفاده کننـد ،اگوسـتین
میدانسته است چه چیز را تفسیر میکند – از تناقضات و تحریف ها آگاه بوده است – امـا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1مسیحیت بر خالف اسالم و مسیحیت بنیاد گرا،دینی بر اساس کتاب نیست بلکه مسیحیت ماهب کلیسا اسـت –
کارگزاران خدا-متن مقدس نیز نشانگر یک تکامل است؛ از کتاب پیدایش تا کتاب وحـی رشـد افـراد در خـرد و
اراک در سراسر قرون بحث شده است.

)(Pasquini, 2014: p. 46

نقد و بررسی

مطهری و پاسکویینی در بررسی مسأله«علل گرایش به الحـاد»گرچـه نقـاط اشـتراک
مهمی دارند اما مبانی آنها متفاوت است .اکنون که نکـات مشـترک دیـدگاههـای آنهـا را
برشمردیم نقد دیدگاه هر یک از آنها با توجه به نکات افتراق در آرام آنها صورت خواهد
گرفت که عبارتند از :مسئله شناخت و نگاه درون دینی ،تأثیرپایری از فروید وکلیسـای
ناکارآمد.
مسئله شناخت و نگاه درون دینی

دیدگاه مطهری درباره علل گرایش به الحاد را به طور کلـی مـیتـوان در قالـب سـه
مطرحمیشود مربوط به مشکالت شناختی ناشی از نارسایی مفـاهیم کلیسـایی ،دینـی و
فلسفی که عمدتاً توسط کلیسا به مردم منتقل شده است .تفاوت اصلی دیدگاه مطهری و
پاسکویینی نیز در همین نکته است چراکـه در نظـر مطهـری حصـول شـناخت صـحیح
مساوی با تأیید عقلی و تسلیم است اما مفاهیم ناق

فلسفی و کلیسایی مـانع شـناخت

صحیح و لاا عدم پایرش از سوی متفکران و دانشمندان شده است اما پاسکویینی معتقد
است حصول شناخت صحیح پیوند عمیقی با عواطف فرد دارد به این معنا که ناکامیهای
عاطفی فرد به ویژه در ارتباط با پدر سبب خلل در قوای شناختی میشـود و آنچـه مـانع
شناخت صحیح است مربوط به شکل گیری عواطف فرد در این زمینـه اسـت لـاا عـدم
شناخت صحیح نه تنها موجب عدم پایرش و گرایشات الحادی شده بلکه اساساً جریان
الحاد جدید بر استدالل و براهین فلسفی استوار نیست و اﻇهارات پرچمداران آن غالباً بر
اساس شواهد علمی و زیست شناسی و یا ترفندهای ژورنالیستی برای جاب مخاطب و
با هدف ضدیت با باورهای دینی است .این دیدگاه کلی بر کـل آسـیب شناسـی هـر دو
متفکر درخصوص الحاد سایه افکنده و نقد آرام آنها نیز نمی تواند بدون در نظـر گـرفتن
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دسته بندی کلی مطـرح کـرد ،مهمتـرین و اولـین مسـأله ای کـه در آسـیب شناسـی او

۱۶۱

آن باشد .به این معنا که مطهری هنگام مواجهه با معضـالت عقلـی و تناقضـات فلسـفی
مطرح شده توسط فیلسوفان و متفکران سـکوالر از درون سـنت اسـالمی بـه تناقضـات
موجود در تفکر فلسفی غربی نگریسته و کوشیده است خَل های ناشی از این نواق

را

با مفاهیم فلسفه اسالمی و نه حتی صـرفاً ارسـطویی پـر کنـد ،پاسـخ مطهـری بـه ایـن
معضالت و یا شبهات از منظر مفاهیم خاص فلسفه اسالمی مانند واجـب الوجـود بیـان
شده است یعنی در جایی که هیچ زمینه مشترکی میان مفـاهیم اصـلی مـا و آنهـا وجـود
ندارد ،او در واقع معضالت و یا حتی تناقضات فلسفی آنها را بـه راه حـل هـای فلسـفه
اسالمی ارجاع داده است و لاا پاسخ هـای او علـی رغـم صـحت آنهـا نتوانسـته اسـت
مقبولیت تامی داشته باشد نقد مطهری به مناقشات این فیلسوفان هنگـامی مـیتوانسـت
تأثیرگااری بیشتری داشته باشد و توجهات بیشتری را بـه خـود جلـب نمایـد کـه ایـن
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۱۶۱

معضالت را خارج از چارچوب فلسفه اسالمی و در قالب مفاهیم عمومیتـر و کلـیتـر
فلسفی بیان میکرد .او مناقشات افرادی مانند راسل و سارتر درباره مفاهیم فلسفی نظیـر
علت نخسین را بر مبنای اصالت وجود و مسأله مناط احتیاج به علت – که به گفته او در
فلسفه غرب حل نشده باقی مانده بود -پاسخ داده است (مطهـری۱۰۷۷،الـف)۹۱-۵۹ :
حال اینکه اوالً مفاهیم فلسفی و دینی غربی و مسیحی که صورت کلیتر و عمومیتـری
دارد مورد نظر آنهاست و ثانیاً مناقشات آنها نسبت به مبانی و اعتقادات خودشان است و
نمی توان از درون سنت دیگری به آنها پاسخ گفت .بدیهی است که پاسـخهـای ایشـان
فقط برای کسانی کفایت میکند که درون سنت اسالمی هستند نه برای کسانی که درکی
از مفاهیم فلسفه اسالمی و براهین فیلسوفان مسـلمان ندارنـد .دیـدگاه پاسـکویینی نیـز
درباره مسأله شناخت به نوعی دیگر دچار همین نقیصـه اسـت یعنـی گرچـه او مسـأله
شناخت را در مرحله شکل گیری آن یعنی یک مرحله پیش از آنچه مطهـری از آن آغـاز
کرده در نظر گرفته اما طرح تئوری پدر ناکارآمد برای نشان دادن اختالل عاطفی به عنوان

مانعی در برابر شکلگیری شناخت صحیح حتی با در نظر گـرفتن انگیـزه پاسـکویینی –
مقابله با اﻇهارات سردمداران الحاد جدید – اوالً به شدت رویکردی فرویـدی اسـت تـا
جایی که به نظر میرسد او تنها زمین بازی تفکر فروید – و نیز فویر باخ -را عوض کرده
است چراکه فرویـد بـه تبـع فـویر بـاخ دیـن را یـک «روان رنجـوری وسـواس گونـه
عام»میدانست که شکل نابالغ مواجهه علمی با واقعیت است و نیاز دینـی ناشـی از نیـاز
ناتوانی کودک به پدر و تعلق او به پدر است و تصاویر دینی که بیـان مـیشـود تصـویر
آرمانی شده پدر است که در کودکی قادر مطلق و عالم مطلق تصورمیشده است (.ماین،
)۱۳-۵ :۱۰۷۳و ثانیاً به سـنت مسـیحی تثلیـث تکیـه دارد و همگـان را از درون سـنت
اعتقادات مسیحی برقرار است ،او حتی در پرداخت نظر خود به دیانت یهود نیـز چنـدان
توجه نمیکند گرچه بسیاری از فیلسوفان و متفکران مورد اشاره او ریشه یهودی دارند و
تنها زیست جهان آنها جهان مسیحیت بوده است و لاا در شمول تئوری پدرناکارآمد قرار
نمیگیرند.
تقلیل دین به روانشناسی

تقلیل دین به روانشناسی خطری است که همواره دیدگاه های پاسکویینی را تهدیـد
میکند او گرچه کوشیده است از نتایج روانشناسی دین در رویکرد خود به مسأله الحـاد
(بررسی علل و نتایج) بهره ببرد اما همواره با این مسأله مواجه هستیم که نسـبت دیـن و
روانشناسی در آثار او چگونه است ،به این معنا که –روانشناسـی بـه عنـوان یـک رشـته
مستقل و فلسفه به عنوان رویکرد اصلی متفکرین به دین دیدگاههای عمیقاً متفـاوتی بـه
ال کارکرد گرایانه اسـت و دیـن را بـه
دین دارند به این معنا که رویکرد روانشناختی کام ً
تأثیر آن بر سالمت روانی انسان فرومی کاهد درحالیکه هدف دین دست کـم در درجـه
اول درمانگرانه نیست بلکه رستگاری روح انسان است به عبارت دیگر ادیـان در درجـه
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مسیحی نگریسته اسـت درحالیکـه تنـاﻇر تثلیـث و خـانواده زمینـی تنهـا در مجموعـه

۱۶۰

اول هدایت انسان ها را هدف خود میدانند و در درجـه دوم بهداشـت روانـی و ایجـاد
تعادل درونی برای انسان را دنبالمیکنند .ادیان رستگاری روح انسان را هدف گرفتـهانـد
در این مسیر کمکهای شایان توجهی فراتر از کمک هـای روان درمانگرانـه بـه انسـان
مینمایند و در ازای آن نیز تالش و تکاپوی بیشتری از او میخواهنـد (فرانکـل:۱۰۵۷ ،
 .)۱۱۱-۱۳۱از این رو هرگونه آمیختگی در اهداف ویژه این دو رویکـرد نـوعی درهـم
ریختگی ایجاد میکند چراکه روان درمانگر نگاهی ابزاری به دین دارد و آن را در جهـت
بهبود بیمار خود و یا سالمت روان افراد به کار میگیرد در حالیکـه دیـن حـوزه گسـترده
تری دارد و گرچه میتواند از دستاوردهای روانشناسانه برای توجیه یـا تبیـین مـدعیات
خود بهره ببرد اما به هیچ وجه نمیتواند در آن متوقف شود و یا به آن تقلیل یابد .در واقع
باید گفت ابزارانگاری دین خطایی است که روان درمانی نباید دچار آن شود؛ به این معنا
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که روان درمانگری و دین گرچه گاهی نتایج مشترکی دارند اما ماهیت و اهداف آنهـا بـا
هم متفاوت است .پاسکویینی در این راستا با تکیه بر تئوری "پـدر ناکارآمـد" پـل ویتـز
الحاد را نوعی ناهنجاری در شخصیت افراد و ناتوانی از درک مفهوم خدا معرفـی کـرده
است .البته باید گفت پاسکویینی برای پرهیز از فروکاسـتن الحـاد بـه نـوعی ناهنجـاری
روانی دیدگاه حداقلی ای نسبت به پل ویتز اتخاذ کرده است زیرا ویتـز الحـاد را نـوعی
اوتیسم -اختالل در برقراری ارتباط  -دانسته اسـت 1.کـه اگـر آن را بـه تنهـایی در نظـر
بگیریم دچار همان خطای فرویدی خواهیم شد و در واقع فقـط زمـین بـازی فرویـد را
عوض کردهایم .فروکاستن الحاد بـه آسـیب هـای روانـی و عـاطفی فـرد در کـودکی و
نوجوانی و به تبع آن ناتوانی از درک مفهوم خدا بر اساس تعریف پاسکویینی نمیتوانـد
ذهن فیلسوفان را قانع کنـد چراکـه فیلسـوف دغدغـه ای معرفتـی دربـاره دیـن دارد و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1ر .کVitz, P. c, 1998: p.p 113-114 :

نمیتواند الحاد را صرفاً به آسیبی روانشناختی تقلیل دهد .آسیب های روانـی و عـاطفی
گرچه در گرایشات الحادی در سطح جامعه پایری و روشنفکر مأبی میتواند مﺆثر باشد
اما به لحاظ معرفتی کارایی چندانی ندارد .پاسکویینی گرچه در رویکرد روانشناسـانه بـه
مسأله الحاد و ایمان متوقف نشده است اما دست کم در تعریف الحاد دچـار ایـن خطـا
شده است .بنابراین نکاتی در این زمینه وجود دارد که قابل تأمل است:
اوالً گرچه روانشناسی و دین دو حوزه مرتبط هستند که بـر یکـدیگر تـأثیر فراوانـی
میگاارد اما فروکاستن دین به روانشناسی تجربی چالشی است کـه همچنـان بـه قـوت
خود باقی است و در سالهای اخیر سبب شده است برخی پژوهشگران فعالیتهای خود
چراکه تبعات فروکاستن دین به روانشناسی از هم سوی دیـن شناسـان و هـم از جانـب
روانشناسان پایرفتنی نیست .و در نهایت میتوان گفت نتایج روانشناسی دیـن عـواملی
است که بر باورمندی فرد به خدا یا در باور های دینی او مﺆثر است نه آنکه منشأ دین بـه
تحلیل های رواشناسانه فروکاسته شود 1.ثانیاً داوری روانشناسان دربـاره دیـن بیطرفانـه
نبوده است چنانکه کار فروید در حوزه روانشناسی دین بی طرفانه نبوده است و او تحت
تأثیر رویکرد های آگاهانه ضد دینی بوده است همانگونـه کـه یونـگ نیـز تحـت تـأثیر
گرایش های دینی خود بوده است (ماین.)۱۱ :۱۰۷۳ ،
ویتز معتقد است فروید گرچه در سالهای اولیه زنـدگی خـود بسـیار از دیـن تـأثیر
پایرفته بود اما با توجه به اینکه نظریات خود را بر پایه مصاحبه های روانکاوانـه اسـتوار
میساخت هرگز با یک فرد مﺆمن مصاحبه نکرده است و تجارب کلینیکال در این زمینـه
نشان میدهد همانگونه که باور به خدا میتواند تحت تأثیر ناخودآگاه فرد باشد رد خـدا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ر .ک  :رودریک ماین :1601 ،شما ره .26-22 /48
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با عنوان روانشناسی دین را در حوزه گستردهتری با عنوان روانشناسی و دین دنبال کننـد

۱۶۷

نیزمیتواند نتیجه عواملی در ناخودآگاه فرد باشد (Vitz, 1998 : 221) .لاا همانگونه کـه
تقلیل دین به روانشناسی روا نیست تقلیل الحاد به روانشناسی نیز مانع از انجام رسـالت
دین و روانشناسی است .روان درمانی تنها به صورت یک فرآورده مستقل و فارغ از هـر
پیشداوری و صرفا ًبر بنیان پژوهشهای خود میتواند برای دین مفید باشد و نباید هـیچ
هدف از پیش تعیین شدهای در راستای دین و یا رد آن داشته باشد ،1بعالوه آنچه فرویـد
و روانشناسان فرویدی با عنوان عوامل روانشناختی درباره منشأ دین مورد بررسـی قـرار
دادهاند در واقع عوامل گرایش به دین است نه منشأ دین 2که مورد انتقـاد روانشناسـان و
روانکاوان پس از او از جمله شاگردان خودش یونگ و آدلر (6)۱۷۰۵-۱۹۵۳قرارا گرفته
است .یونگ اگرچه در این نکته که خاستگاه دین نهاد ناخودآگاه بشـر اسـت بـا فرویـد
موافق است اما معتقد بود اینکه روان ناخودآگاه منحصر به تمایالت جنسی را نشـایرفت
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷
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امری و معتقد بود میل جنسی باید در جایگاه درست خود قـرار گیـرد( .یونـگ:۱۰۹۱ ,
 )۱۱۰مطهری نیز در اصـل ایـن مطلـب کـه گـرایش بـه دیـن در وجـود بشـر در روان
ناخودآگاه او که همان فطرت بشر است ریشه دارد با فروید و یونگ هم نظر است امـا از
نظر او فروید در تشخی

عوامل یا عامـل پدیدآورنـده آن – تمـایالت سـرکوب شـده

جنسی – به راه خطا رفته است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک :ویکتور فرانکل1691 ،؛ .113
 .2بحث منشأ دین یک بحث کالمی و فلسفی است و عواملی مانند جهل ،ترس و سرکوب غریزه جنسی کـه فرویـد
به آنها اشاره کرده است عوامل تأثیر گاار بر گرایش به دین است .فروید ابتدا بر ایـن بـاور بـود کـه آزادی مطلـق
جنسی باعث از میان رفتن گرایش به دین در بشر می شود که بعدها خود از آن عدول کرد.
 : Alfred Adler . 6روانشناس بنام اتریشی ،وی که نخستین پیشگام گروه روانشناسی اجتماعی در روانکـاوی تلقـی
می شود در  1011از فروید جدا شد.

نتیجهگیری

مهمترین نکته مشترک در دیدگاه مطهری و پاسکویینی -گرچه پاسکویینی از گفتمان
مدرن دین و روانشناسی بهره برده است و مطهری در چارچوبی سنتی مباحـث خـود را
مطرح کرده است  -توجه و بررسی علل و عوامل غیر فلسفی گرایش به الحاد اسـت .از
دیدگاه او موضوع عدم باور به خدا ارتباطی اساسی با حصول شناخت صحیح از مفهـوم
خدا دارد که در این نقطه هم با دیدگاه پاسکویینی پیوند میخورد چراکـه او نیـز معتقـد
است اختالل در قوای شناختی به هر علت مانع شکل گیری صحیح مفهوم خدا میشـود
و اصرار و پافشاری نامعقول ملحدین بر مواضع خود شاهد و گواهی است از جانب هـر
پاسکویینی در اینکه اختالل و نارسایی در شناخت خدا منجر به عدم باور به خدا میشود
اتفاق نظر دارند اما در تشخی

علت این نارسایی دیدگاه متفاوتی دارند .مطهری معتقد

است مفاهیم فلسفی و دینی نارسا و ناق

کـه از طریـق کلیسـا بـه مـردم منتقـل شـده

باورهایی خرافی و سخیف است که آنها ناگزیر از رویگردانی از دین و باور به خدا کرده
است،عالوه بر این سیستم فاسد ،مستبد و خشونت بار حاکمیتی کلیسا به لحاظ سیاسـی
و اجتماعی مسیر دانشمندان ،متفکران و روشنفکران را برای مخالفت و عصیان علیه دین
و کلیسا هموار کرده است .پاسکویینی نیز گرچه به ناکارآمدی کلیسا اذعان مـیکنـد امـا
درجه اهمیت کمتری برای آنچه گفته شد قائل است و معتقد است مسأله عـدم حصـول
شناخت صحیح مربوط با نق

و ناتوانی در قوای شناختی در فرد اسـت تـا حـدی کـه

الحاد را ناتوانی از درک مفهوم خدا به سبب ناکامیهـای عـاطفی و اخـتالل در برقـراری
ارتباط با پدر به طور خاص و خانواده به طور کلی تعریف کـرده اسـت و در بیـان ایـن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک  :مرتضی مطهری1601 ،الف.163 :
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دوی آنها برای تأثیر عوامل غیر فلسفی در گرایش به الحـاد اسـت 1.در واقـع مطهـری و

۱۶۵

دیدگاه نیز هم از آموزه مسیحی تثلیث و خانواده الهی و هم از دیدگاه فروید درباره منشأ
دین تأثیر پایرفته است.
دیدگاه مطهری و پاسکویینی -با در نظر گرفتن فاصله زمـانی آنهـا -نکتـه مشـترک
دیگری نیز دارند و آن واکنش به جرایان پیش رونده الحـاد اسـت .پاسـکوینی بـه طـور
مشخ

جریان الحاد جدید و سردمداران آن را مورد نظر قرار میدهـد و معتقـد اسـت

اغلب آنها عالوه بر اینکه در دایره شمول تئوری «پدر ناکارآمد» قرار میگیرند انگیزههای
دیگری چون کسب شهرت  ،هویت و پیروی از یک مد روشنفکرانه دارند کـه در بطـن
همه آنها سود محوری و لات طلبی نهفته است .او در نهایت هشدار میدهد جهان بینـی
الحادی برخالف ﻇاهر پر زرق و برق خود جوامع را دچار بربریت کرده و خواهـد کـرد
چون آموزه های آن بهراحتی جوامع را دچار پوچی ناامیدی ،خشونت ،بـی بنـد وبـاری،
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷
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قدرت طلبیمیکند و کشورگشاییهای قدرت طلبان آن موجبات جنگ و کشتار انسانها
را فراهم کرده است ،مطهری نیز نسبت به نفی هرگونـه ارزش اخالقـی مطلـق و تعـالی
اخالقی در جهان بینی مادی هشدار داده است .در هر حال بررسی علل گرایش به الحـاد
به عنوان موضوعی که فیلسوفان ،جامعه شناسـان ،پزشـکان و روانکـاوان مـیتواننـد در
حوزه آن فعالیت کنند قابلیت های فراوانی دارد کهمیتواند نظر متفکران شرقی و غربـی
را به خود جلب کند.
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