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۱-۱تصویر 

شاید یک آدم خیلی خوب: سنت اگنس از مونته پولچیانو
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یک.

حوصله سربر ترین و غیرسازنده ترین پرسشی که کسی ممکن است در مورد دیAAن بکنAAد، ایAAن

است که آیا واقعیت دارد یا نه  به این معنی که آیا دین از بهشت به زمین با نوای ترومپAAت

و طبق قوانین ماوراءطبیعی، فرستاده شده و در اختیار پیAAامبرا  و افAAراد الهAAی قAAرار گرفتAAه

است  

برای جلوگیری از هدر رفتن زما  و با به جAAا  خریAد  اینکAه ممکAAن اسAAت یAک سAری

خواننده را در همین ابتدای پروژه از دست بAAدهیم، بگذاریAAد خیلAAی صAAریح بگAAوییم البتAAه کAAه

هیچ نوع دینی که از خدا به بنده اعطا شAAده باشAAد، وجAAود نAAدارد  ایAAن کتAAاب بAAرای کسAAانی

است که نمی توانند به آنچه به آ  معجزه گفته می شود، اعتقAAاد داشAAته باشAAند یAAا بAAه ارواح و

داستا  های سوختن بوته زار باور ندارند و هیچ اعتقاد راسخی به زنا  و مردا  غیرمعمAAول

قر  سیزدهم، مثل «سنت اگنس از مونته پولچیانوا که گفته می شود وقتی در حAAال عبAAادد

بود تا کودکا  را از جها  آخرد بازگرداند، یک متر از سAAطح زمیAAن فاصAAله می گرفAAت و در

هوا شناور می ماند و در آخر عمر خود (البته گفته می شود) به جای مرگ، از جنAوب توسAا 

در قالب یک فرشته، به آسما  بازگشت، ندارند 

دو.

تلش برای نشا  داد  اینکه خدا وجAود نAدارد، بAرای خAAداناباورا  و آتئیسAAت ها، می توانAAد
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نوعی سرگرمی باشد  منتقدا  جدی ادیا ، نوعی لذد در نشا  داد  حمAAاقت دینAAدارا  بAAه

شکل پرداختن به جزییاد پیدا کرده اند و وقتی که به مثابه خصم، دشمن خود را به سAAادگی

مفرط یا جنو  تشبیه کردند، آ  وقت حAAس می کننAAد کAAه دیگAAر کAAافی اسAAت و دسAAت برمAAی

دارند  هرچند این رفتار لذتی هAAم در آ  نهفتAAه، امAAا مسAAئله ایAAن نیسAAت کAAه خAAدا هسAAت یAAا

نیست، مسئله این است که وقتی با اسAAتناد بAAه شAAواهد فهمیAAد کAAه وجAود نAAدارد، بعAAد از آ 

گفت و گو به چه سمتی برود  مبنAAای ایAAن کتAAاب ایAAن اسAAت کAAه می تAAوا  خAAداناباور بAAود امAAا

چیزهAAایی مفیAد و قابAAل اسAAتفاده هAم در دیAAن پیAAدا کAAرد  همچنیAAن می تAAوا  نسAAبت بAAه ایAAن

امکاناد کنجکاو بود و دید چطور می شود این امور را در دنیای سکولر، به کار گرفت  

هم می شود از راه سیاست تثلیث سه گانه مسیحیت و راه هAAای رسAAتگاری بAAودایی شAAوکه

شد و دوری کرد و هم می شود مشتاق بود که چطور ادیا  از راه های مختلف برای گسAAترش

اخلقیAAاد، سAAخنرانی و مAAوعظه، تشAAکیل انجمAAن و جAAامعه، اسAAتفاده از هنAAر و معمAAاری،

تشویق به سفر کرد ، تربیت تفکراد و تحسین سرچشمه، اسAAتفاده می کننAAد  در جهAAانی کAAه

یک سو افراط گرایی دینی و در سوی دیگر تنوع سکولر هست، می توا  در ایAن میAا  بAود

و پلی زد و بدو  قبول کرد  دین، آیین ها و مفاهیم و جنبه های مثبت آ  را به کار گرفت  

از آ  زمانی که فکر می کنیAAم بAAاور بAAه دیAAن و اینکAAه ممکAAن اسAAت از آسAAما  و یAAا منبAAع

دیگری به ما اعطا شده باشد مسخره به نظر می آیAAد، از آ  زمAAا  بAAه بعAAد اسAAت کAAه مسAAائل

جالب تر می شود  بعد می توانیم به این تشخیص برسیم که دیAAن از سAAوی بشAAر خلAAق شAAده تAAا

پاسخی به دو نیاز باشد که هنوز جامعه سکولر بAAا تمAAامی مهارد هAAایی کAه در اختیAAار دارد،

برای آ  پاسخی پیدا نکرده است: یک، نیاز به زندگی کرد  در جامعه بAAا حفAAظ هAAارمونی و

هماهنگی، به رغم انگیزه های خشونت طلبانه و خودخواهانه ما که در ذاد ما ریشه دارد  و



۹❊       فرزانگی عاری از اصول

دوم، نیاز به پیدا کرد  راهAAی بAرای کنAAار آمAد  بAAا درد و غمAAی کAه ناشAAی از آسAAیب پAذیری

ماست و با مسائلی چو  خطAAای حAAرفه ای، بAAروز مشAAکل در روابAAط عAAاطفی و انسAAانی، از

دست داد  عزیزا  و مرگ و نیستی حادث می شود  درست است که خدا ممکن است مرده

باشد، اما آ  چیزی که باعث شد بشر آ  را درست کند و بال بفرستد، هنوز بAAه جAAای خAAود

باقی است و هرقدر ما با تAوجه بAه اسAAناد و مAدارک علمAی، خطAای موجAود در افسAانه های

دینی مانند داستا  هفت قرص نا  یا زندگی در شکم ماهی را رد کنیم، باز هم هیچ پاسخی

به مسائل موجود نداده ایم  

خطای تفکر آتئسیم و خداناباوری مAAدر  در ایAAن اسAAت کAAه حاضAAر نیسAAت ببینAAد چقAدر

مسائل جامعه دینی با اینکه اصAAل آ  رد شAAده، بAAا دنیAAای موجAAود مرتبAAط اسAAت  وقAAتی مAAا

تشخیص دهیم که لزم نیست برای عبادد به خAAاک بیفAAتیم یAAا اینکAAه مAAدام دنبAAال لکAAه دار

کرد  و خراب کرد  باشیم، آ  وقت آزاد هسAAتیم کAAه بAAبینیم چAAه چیزهAAایی در جAAامعه دینAAی

می تواند کارآمد باشد و به درد جامعه سکولر ولی بیمار ما بخورد 

سه.

به دنیا آمدم  از پدر و مادری یهودی که هر دو من خودم در خانواده ای آتئیست و خداناباور 

تفکراد دینی را به افسAAانه پاپانوئAAل گAAره زده و آ  را کنAAار گذاشAAته بودنAAد  یAAادم هسAAت کAAه

خواهرم وقتی با پدرم بحث می کرد که ممکن است یک جایی در اینکهکشا  ها خدایی یک

گوشه ای باشد، اشکش درمAAی آمAAد  اگAAر کسAAی در حلقAAه اجتمAAاعی اطAAراف مAAا بAAه اینکAAه بAAه
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تفکراد دینی گرایش پیدا کرده یا آ  را قبول دارد معروف می شد، سریع از او فاصله گرفته

می شد که یا بیمار است و یAا اینکAه نشAAانه هایی هسAAت کAه دیگAر نبایAAد ایAAن افAراد را جAدی

گرفAAت و یAAا بAAه حAAرف آ  هAAا اهمیAAت داد  وقAAتی سAAال های بیسAAت سAAالگی خAAود را سAAپری

می کردم، مدام در این تفکراد در حال نوسا  بودم تا اینکه به بحرا  بی دینی و بی اعتقادی

گرفتار شدم  سایه ای از شک و تردید بAAر آنچAAه از نAAوای یوهAAا  سباسAAتین بAAاخ می شAAنیدم و

نقاشی های مریم باکره اثر جیوانی بلینی و آشنایی با دنیای ذ  آرشیتکت و معماری خAAاص

آ ، حاکم شده بود  بعد از آ  و چند سالی پس از مرگ پدرم   که به دلیل اینکه تشAAریفاد

سکولری برای دفن خود تمهید نکرده بود، در قبرستا  یهودیا  و بAا سAنگ قAAبری دینAAی در

قبرسAAتا  ویلسAAد  در شAAمال غربAAی لنAAد  بAAه خAAاک سAAپرده شAAد - بAAه تدریAAج دوگAAانگی آ 

رفتارهای دورا  کودکی و نوجوانی، رنگ بی حسابی به خود گرفت  

من هیچ وقت کوچک ترین تردیدی نداشتم که خدا وجود ندارد و مطمئنم که نیست ولی

حس رهایی داشتم و فهمیدم می شود پلی بAAه دنیAAای ادیAAا  زد بAAدو  اینکAAه نیAAازی باشAAد بAAه

اینکAه قAدرد الAوهی و یAا مAAاوراءطبیعی را بAاور داشAت و بAه آ  گAرد  نهAاد  اگAر بخAواهم

مفهمومی تر اشاره کنم، راهی که بتوا  به پدر ها فکر کرد بدو  اینکAAه بAAه یAAاد و خAAاطره پAAدرم

بی احترامی کرده باشم  (در تفکر مسیحی، از خدا به عنوا  پدر عیسی مسیح یاد می شAAود و

در نتیجه پدر، معنایی مترادف خدا است)  من بAAه ایAAن نAAتیجه رسAAیدم کAAه رد کAAرد  افسAAانه

زنAدگی پAAس از مAAرگ، دلیAAل نمی شAAود چشAAمم را روی موسAAیقی، بناهAAای کلسAAیک، مراسAAم

عبادد، رسوم و آیین ها و جشن ها و عبادتگاه ها و سفرهای زیارتی، می هانی های افطAAاری

و یا نوشته های روشنگر متو  دینی، ببندم  

جامعه سکولر به شکل غیرمنصفانه ای از خلء نوعی مراسم و رفتار ها رنج می بAAرد چAAرا
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کAAه سAAکولر ها از هرچیAAزی کAAه بAAه قAAول نیچAAه، «بAAوی بAAد دیAAن داردا می گریزنAAد و آ  را بAAد

می پندارند  ما از واژه اخلق گریAزا  شAده ایم و بAAا شAنید  هرچیAزی کAه ربطAی بAه مناسAAک

داشته باشد، فرار می کنیم  از اینکه باید ایده ای برای بهبAAود و بهAAتر شAAد  زنAAدگی مAAا باشAAد،

درمی رویم  به سفر زیارتی نمی رویم، نمی توانیم معبAAد بسAAازیم  هیAAچ مکانیسAAمی کAAه مراتAAب

سپاس خود را نشا  دهیم، نداریم  اینکه کسAی بتوانAد از کتAAابی کمAک بگیAرد، بی مAزه شAده

است  با هرگونه تمرین و نرمش ذهنی بیگانه شده ایم  به ندرد دیده می شود که غریبه هAAا بAAا

هم جایی آواز بخوانند  ما بین دو انتخاب بسیار نادلچسAAب گرفتAAار شAده ایم، یAا یAک سAری

مناسک و روش ها و آیین هAAا را بگیریAAم و بAAه خAAدای موهAAوم و متعلقAAاد آ  اعتقAAاد داشAAته

باشیم یا اینکه در چالش باشیم و همه را پAAس بزنیAAم ولAAی چیAAزی معAAادل در دنیAAای سAAکولر

خودما  نداشته باشیم  

با کنار کشید  و پس زد  همه این ها، در مقابل ما به دنیای ادیAAا  اجAAازه داده ایAAم همAAه

آنچه در انحصار عصر تجربه گرایی است و به تمامی مردم متعلق است را به عنوا  قلمروی

خود اعلم کند  ما نباید از هیچ گونه بازگشت آ  به جها  سکولریسAAم، واپسAAگرایی داشAAته

باشیم  مسیحیت در ابتAAدای سAAلطنت خAAود بسAAیار جAAدی بAAه عقایAAد خAAوب دیگAAرا  اهمیAAت

می داد و حتی شماری از مناسکی را که به کفار آ  زمAAا  نسAAبت می دادنAAد را گرفتAAه و آ  را

مال خود کرد  حال اگر به برخی خAAداناباورا  دربAAاره آ  بگوییAAد، می گوینAAد چAAو  دینAAدارا 

آ  ها را به کار می گیرند، پس ما نباید به آ  نزدیک شویم  مسیحیت، جشAAن نیمAAه زمسAAتا 

را گرفته و آ  را به کریسمس پیوند زد  همچنین ایده اپیکوری دور هم بAAود  کAAه بAAرای بهAAتر

بAAود  و خAAوش زیسAAتن بAAود را گرفAAت و آ  را تبAAدیل بAAه زنAAدگی رهبAAانیت کAAرد  در میAAا 

خرابه هAAای امAAپراتوری روم، معابAAد و بناهAAایی مطAAابق   همAAا  چAAه بAAه قAAول آ  هAAا کAAافرا 



    دین برای خداناباورا ❊    ۱۲

می ساختند، بنا و معبد و پرستشگاه درست کردند  

بزرگ ترین چالشی که پیش روی خداناباورا  است، این است که چطور روند مسAAتعمره

سازی بنیاد دینی را معکوس کنند: چطAور مراسAم و ایAAده هایی کAه دیAن آ  هAAا را در انحصAAار

خود گرفته و صاحب آ  نیست را از دست آ  ها بیرو  بیاورند  بAرای مثAAال، آ  چیAزی کAه

به طور غالب در مورد مراسم کریسمس این روز ها اجرا می شود، ربط بسیار کمی به داستا 

تولد عیسی دارد و همه اش در مورد جامعه و با هم بود  و جشن گرفتن است کAAه ریشAAه آ 

به قر  ها پیش از مسیحیت بازمی گردد  آ  خواسAAته های روحAAی مAAا حAAتی بAAا انAAدکی رنAAگ

دینی، سریع خود را آزاد می کنند حتی اگر   به شکل متناقسی   تحقیق روی ادیAAا  باشAAد

که کلید اصلی بازکشف و بازخوانی آ  است  

آنچAAه در پAAی می آیAAد، بAAازخوانی ادیAا  اسAت و بAه شAAکل پAایه ای، دیAAن مسAAیحیت و در

گAAاهی و دانAAایی مقیاسی کمتر، یهودیت و آیین بودایی، به این امید کAAه بتAAوا  خوشAAه ای از آ

چید که به زندگی سکولر و به ویژه رنج و فرسایش روحی و جسمی کمک کند  متن در پAAی

این نیست که بگوید سکولریسم بد است، اما ما به شکل بدی سAکولریزه را اجAرا می کنیAAم

چرا که بAAا قصAAد خلصAAی از ایAAده های غیرقابAAل اجAAرا، خودمAAا  را از آ  ایAAده های جAAذاب و

کاربردی و به درد بخور حوزه ادیا  محروم می کنیم 
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۱-۲تصویر 

ادیان عادت ویژه ای برای چمبره زدن روی چیزهایی دارند که اصلش مال آن ها نیست. برای مثال، کلیسای سن
لورنز در میراندا در رم، در قرن هفدهم و برخرابه های معبد آنتونیو و فوستینا که مال رومی ها بود، ساخته شد.
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چهار.

استراتژی هایی که در این کتاب می آید به احتمال زیاد پارتیزا  های دو طرف این منAAاظره را

آزرده خواهد کرد  (خAAداباورا  و خAAداناباورا )  خAداباورا  و پیAAروا  ادیAAا  خAAرده خواهنAAد

گرفت که درجریا  تفکرمAAذهبی آنAAا ، مAAا انتخAAابی و بAAدو  نگAAاه کAرد  سیسAAتماتیک ورود

کرده ایم  ادیا  ماننAAد غAAذای چیAAده شAده روی بAAوفه نیسAAتند کAAه هرچAAه دلتAAا  خواسAAت از آ 

بردارید  برای آ  ها سنگ بنا این است که جلوی هوس را گرفته و طبق خواست خود رفتار

نکنید  در حالی که خطای خیلی ادیا  این است که اصAAرار دارنAAد انتخAAابی در کAAار نباشAAد و

تمامی آنچه آ  ها دارند، با هم یک مجموعه است و بایAد همAه را قبAAول کAرد  چAرا نبایAAد بAAه

) را تحسAAین کAAرد و در عیAAن۱۳۳۷ تAAا ۱۲۶۶نقاشی های آبرنگ ژیتو (ژیتو دی بونAAدو    

حال مقهور پیام عید تبشیر مسیحیت نشد یا نگفت که دعود به اشAAتیاق و احساسAAاد در

آیین بودایی خوب است ولی ایده آ  ها در مورد زندگی پس از مرگ، مسحک است؟ بAAرای

یک آدم دیندار سخت است که بتواند از یک دین چیزهای خوب آ  را جدا کند ولAAی بAAرای

یک آدم عاشق ادبیاد، کار دشواری نیست که شماری از نویسندگا  مورد علقAAه و یAAا آثAAار

آ  ها را دستچین کند  در این کتاب سه دین اصلی قر  بیسAAت و یکAAم انتخAAاب شAAده اند آ 

هم نه برای مقایسه یا دست کم گرفتن، که به قصد استفاده مفید آ  ها در جها  سکولریسAAم

و هیچ قصدی هم در مقایسه اعصار دینی و مقایسه آ  ها نسبت به یکدیگر، در کار نیست 

آ  دسته از خداناباورا  تندرو یا موسوم به بی خدایا  شبه نظامی هم از ایAAن کتAAاب گلAAه

خواهند کرد که چرا کتاب با دین این طور رفتار می کند که انگار لیاقت دارد چیزی مناسAAب

اشتیاق و خواسته ما از آ  استخراج کAرد  بAه طAور حتAم روی خیلAی از مAوارد نبAود هرگAونه
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مدارا در ادیا ، دست خواهند گذاشت و خواهند گفت انبا  دینی هرچنAAد ممکAAن اسAAت بAAه

نظر غنی بیاید، اما از دروازه هنر و علAAم، دانAAش و فAAر بهAAتری در اختیAAار ماسAAت  همچنیAAن

خواهند گفت چطور ممکن است کسی بخواهد حتی نسAAبت بAAه تفکAAر و دیAAدگاهی کAAه در آ 

باکره مقدس هست و یا افسانه های تناسخ بودایی در آ  روایت می شAAود، حسAAاس باشAAد و

یا روی آ  تحقیق کند و از آ  چیزی دربیاورد  

پاسخ من به آ  ها این است که بنیا  دینی با توجه به آنجاه طلبی و تمامیت خواهی کAAه

دارد، لیاقت توجه ما را دارد؛ چرا که این بنیا  توانسته در چند دوره چنا  جها  را متحول

کنAد کAه کمAتر نهادهAAای سAکولری توانسAته اند چنیAAن قAدرتی داشAته باشAند  نهادهAAای دینAAی

توانسته اند تئوری های مختلف در مورد اخلق و متافیزیک را گرفتAAه و بAAا اجAAرای عملAAی در

آمAAوزش و نAAوع پوشAAش لبAAاس و سAAفر و میزبAAانی و مراسAAم اعلم رسAAمی (تولAAد، ازدواج،

وفاد)، هنر و معماری، چاپ کتاب و دیگر حوزه ها در هم بیامیزند که حتی به پAAای تمAAامی

دستاوردهای نهادهای سکولر در طور تاریخ نمی رسAد  بAرای کسAانی کAه بAه گسAترش حAوزه

ایAAده ها و افکAAار علقAAه دارنAAد، خیلAAی دشAAوار اسAAت کAAه شAAیفته یکAAی از مثال هAAای مشAAخص

موفق ترین کمپین آموزش و تغییر افکار که تا به حال کره زمین شاهد آ  بوده، نباشند 

پنج.

برای جمع بندی، باید گفت این کتاب در پی آ  نیست که حق و عدالت در مAAورد یAAک دیAAن

خاص را ادا کند؛ ادیا  خودشا  افراد مشخصی را دارند کAAه کارشAAا  دفAAاع از آ  هاسAAت 
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این کتاب به جای آ ، سعی دارد آ  دسته از موارد و مفاهیمی را که در زندگی دینی کAAاربرد

دارد و می تواند به جامعه سکولر کمAک کنAد، انتخAAاب کنAد  ایAAن کتAAاب آ  دسAAته از مAAوارد

دگماتیسAAت دیAAن را می سAAوزاند و از آ  چیAAزی می گیAAرد کAAه بAAرای آ  دسAAته از کسAAانی کAAه

عقیده ای به خدا ندارند و با زندگی دشوار روی این سیاره مشکل دار روبرو هستند، کAAاربرد

دارد  تلش ایAن کتAاب ایAAن اسAت کAه آ  زیبایی هAAا و درخشAAش ها و هوشAمندی هایی را کAه

ممکن است در چیزهایی گرفتار شده باشند که دیگر واقعیAAت نAAدارد، نجAAاد دهAAد و بیAAرو 

بکشد 



II .جامعه اجتماعی 
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۲-۱تصویر 
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دیدار با ناآشنایانآ.  

یک.

یکی از چیزهایی که جامعه مدر  به شAکل مشخصAAی از آ  محAروم اسAت، حAس اجتمAAاعی

است  ما به نوعی این تفکر را داریم که یک زمانی مردم در محله با هAAم زنAAدگی می کردنAAد و

از حال هم باخبر بودند اما حال آ  تصویر با نوعی نا شناسی و فاصله گیری بیرحمانه میAAا 

افراد جایگزین شده و افراد به هویت شخصی هم هیچ علقه ای ندارند مگر اینکه در آ  نفع

مالی، اجتماعی و یا برای عشق رومانتیک باشد  

برخی از نوستالژی ما حول محوراشتیاق کمتر برای صدقه داد  و کمک به دیگرانAAی کAAه

نیاز به حمایت دارند است اما نشانه های جامعه گریزی ما ساده تر از این است  مAAا توانAAایی

سAAلم و درود گفتAAن بAAه یکAAدیگر در خیابAAا  نAAداریم و یAAا اینکAAه بAAه یAAک سAAالمند در خریAAد

روزانه اش کمAAک کنیAAم  بAAا زنAAدگی در ابرشAAهر ها، طبAAق چیزهAAایی ماننAAد تحصAAیل و کلس

اجتماعی و یا حرفه خود طبقه بندی می شویم و هیچ نیازی بAAه انسAAانیت بAAرای پیوسAAتن بAAه

دیگرا  حس نکنیم که هیچ، شاید دیگر اعسای جامعه را به عنوا  دشمن نگاه کنیم  اینکAAه

با یک آدم به طور کامل غریبه در یک محیط عمومی شروع به گفت و گو کنیم، بسیار نادر و

خارج از عرف است  وقتی از سAAن سAAی سAAالگی هAAم رد شAدیم کAه در کAل دوسAت شAد  یAا

دوست جدید پیدا کرد  پرونده اش بسته است  
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برای درک این مسAAئله و اینکAAه چطAAور حAس نیAAاز بAه تشAAکیل جAAامعه اجتمAAاعی از بیAAن

رفت، باید به حرکت خصوصی سازی ادیا  در ایالد متحده آمریکا و اروپا در قر  نوزدهم

بAAازگردیم  طبAAق اسAAناد تاریخAAدانا ، مAAا مقAAار  بAAا   همAAا  زمAAانی کAAه احAAترام بAAه خAAدایا  در

پرستشگاه را بAه تدریAAج کنAAار گذاشAAتیم، بAه مAAوازاد آ  دیگAر نسAAبت بAه همسAAایه خAود هAم

بی اهمیت شدیم  
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۲-۲تصویر 

اینجا این پرسش پیش می آید که در این مورد خاص، ادیا  تا پیش از این چAAه می کAAرده

و چه نقشی داشته اند که هم بتوا  حس اجتماعی را برانگیزاند و هم اینکه بتوا  فهمید حال

که جامعه سکولر شده، چطور می تواند این حس همپارچگی از دست رفته را کAAه زمAAانی بAAه

دست ادیا  سازمانی شAAکل گرفتAAه بAAود را بازسAAازی کAAرد  آیAAا می تAAوا  بAAدو  داشAAتن دیAAن،

جامعه بر اساس تشکل اجتماعی تشکیل داد؟

دو.

اگر بخواهیم ریشه این بی کسی در عصر مدر  را به جزییاد بررسی کنیم، بAAا کمAAک اعAAداد
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می توا  به طور کامل این پرده را کنار زد  در دورا  پیش از این، هرگونه رابطه اجتماعی به

اندازه امروز تهدید آمیز قلمداد نمی شد و این ایده با تراکم جمعیت، جدی تر شAAده اسAAت  مAAا

در حال حاضر فقط وقتی وارد گفت و گو با کسی می شویم که بدانیم این امکا  هم بAAرای مAAا

محفوظ است که اگر نخواستیم، به طAور کامAAل آ  را کنAAار بگAذاریم  ولAAی بAAرای یAک بAدوی

صحرایی که کیلومتر ها با ما فاصله دارد، میزبانی یک غریبه در چادر جAAزو چیزهAAایی اسAAت

که آرامش روحی و درونی به همراه دارد که به طورخالص، معنی دقیق بخشندگی است  اما

یAAک جAAامعه متمرکAAز مAAردم بAAا اختلف چنAAد سAAانتی مAAتر بAAا همAAدیگر غAAذا می خورنAAد و در 

می خوابند و بحث می کنند و همخوابه می شوند و به کام مرگ می رونAAد و هیAAچ واکنشAAی بAAه

آ  نشا  نمی دهند  

البته راه معرفی کرد  هم در اینجا نقAAش دارد  مAAا در قالب هAAایی بیشAAتر بAAا هAAم برخAAورد

می کنیم که در آ  فرد تعریAAف خاصAAی نAAدارد  پیAAاده رو هAAا، مAAترو و قطAAار و یAAا فرودگاه هAAای

بزرگ که در آ  هرکسی باید برای رد شد  کارد شناسایی عکس دار داشته باشد، جاهAAایی

است که فرد به عنوا  یک موجود انفرادی و پیچیAAده در آ  صAAاحب هAAویت نیسAAت  خیلAAی

سخت است برای مثال پس از قدم زد  در خیابا  شلوغی در مرکز شهر و یا یAAک فرودگAAاه

خیلی بزرگ، بتوا  در مورد ذاد انسانی صحبت کرد  

ما زمانی که به همسایه های خود نزدیک بودیم، بیشتر آ  زمAAانی بAود کAه آ  هAAا نAAه فقAAط

همسایه، که همکار ما هم بودند  خانه ها فقط جایی نبود که دور باشد و صAAبح خیلAAی زود از

آ  خارج شد و خیلAAی دیروقAAت هAAم شAAب بAAه آ  برگشAAت  آ  زمAAا  همسAAایه ها در کارهAAای

عمومی محله مثل راننده اتوبوس یا رسAاند  بچه هAAا بAAه مدرسAه حسAAور داشAAتند و در نAAتیجه

چیزی برای گفت و گو میا  آ  ها بود  اما خوب، نظام سرمایه داری هیچ علقه ای به جوامAAع
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اقلیت محلی ندارد  من شاید حتی ترجیح دهم که هیچ برخوردی با همسایه ام نداشAAته باشAAم

و برای اینکه ناگها  در راه رفتن بAAه جAAایی بAAا او روبAAرو نشAAوم، هرگAAونه کAAار اداری خAAود را

آنلین پرمی کنم  

پیش از این ما باید با بقیه در تماس می بودیم چرا که نیاز به کمک آ  ها داشتیم و از ما

هم در مقابAAل کمAAک خواسAAته می شAAد  خAAدماد خیریAAه و صAAدقه، اصAAلی از زنAAدگی پیAAش از

مدرنیسم بود  زمانی بود که ما همه به هم پول قAAرض می دادیAAم چAAرا کAAه سAAرویس هایی چAAو 

خAAدماد بیمAAه درمAAانی، بیمAAه بیکAAاری، خانه هAAای دولAAتی و سAAازمانی و یAAا بانکAAداری بAAرای

مصرف کنندگا  وجود نداشت  در صAAورتی کAAه بAAه آدم بی خانمAAا  و یAAا بی نAAوایی در خیابAAا 

برخورد می کردید، اولین واکنش شما این نبود که رو برگردانید و به راه خود ادامه دهید چAAرا

که یک نهاد یا سازمانی هست که به کار آ  ها بپردازد  

به لحاظ مالی، ما از پیشنیا  خود بسیار دست و دلباز تر هستیم چرا که نیمAAی از درآمAAد

خود را به مصارف عمومی می رسانیم  ولی این کار را به شکلی انجام می دهیAAم کAAه خودمAAا 

گاهی نداریم چرا که یا پول مالیاد ما صAAرف ایAAن کار هAAا می شAAود یAAا اینکAAه نهAAاد یAAا به آ  آ

سازمانی هست که این کار را برعهده دارد  اگر کمی بیشAAتر بAAه آ  دقAت کنیAAم، می بینیAAم کAه

خیلی علقه ای نداریم پAAولی کAAه می دهیAAم، صAAرف کاغAAذبازی های اداری و یAAا خریAAد موشAAک

شود  ما خیلی به آ  طبقه محروم جامعه توجه نداریم که همین پول مالیاد ما، صرف داد 

سوپ، غAAذا، انسAAولین و یAAا پناهگAAاهی آ  هAAا می شAAود  نAAه کمAAک دهنAAدگا  و نAAه گیرنAAدگا 

خدماد، نیازی حس نمی کنند کAAه از واژه هAAای چAAو  «خAAواهش می کنAAما یAAا «سپاسAAگزارما

یAAک قAAالب تعریAAف استفاده کنند  در زما  حاکمیت کلیسا، خدماد صدقه به هیچ وجه در 

نمی شد و گفته نمی شد این بخشی از گردانندگی درآمAAد داخلAAی اسAAت و همیشAAه هAAم خAدمت
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رسانا  و هم خدمت گیرندگا ، حسی معنوی نسبت به کار خود داشتند  

پیله ای که درو  خودما  تنیده ایم هستیم، تصور مAAا از دنیAAای بیAAرو  بAAه ناچAAار   وقتی در 

هما  چیزی است که رسانه ها به خورد ما می دهنAAد و نAAتیجه آ  ایAAن اسAت کAه بAه نظAر مAا،

غریبه یعنی کسانی که قاتل، سارق، متجاوز و کلهبردار هستند و متعاقب آ ، ایAAن بیشAAتر

درو  ما تقویت می شود که فقط بAا چنAد نفAری در تمAAاس و ارتبAAاط باشAAیم کAه از راه شAAبکه

فامیلی یا کاری یا خانوادگی، از سابقه و کار آ  ها مطمئن هستیم  در موارد خیلAAی نAAادر کAAه

حAAوادث طAAبیعی ماننAAد زمهریAAر زمسAAتانی یAAا صAAاعقه روی می دهAAد، مAAا از حبAAاب کوچAAک

خودما  مجبور می شویم بیرو  بپریم و ببینیم مشغول همکاری یا کمک بAAه کسAAانی هسAAتیم

که به هیچ وجAه آ  هAAا را نمی شناسAAیم و می بینیAAم این هAAایی کAه می شناسAAیم نAه تنهAAا متجAAاوز

نیستند، که حتی سخاوتمند و خوب هستند و آماده کمک و همکاری اند  
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۲-۳تصویر 

در رویای فرا رسیدن کسی که هرگونه نیاز به دیگر مردم را برای ما برطرف کند

هرچند ما به نوع زندگی انفرادی رانده شده ایم، اما هنAAوز عطAAش روابAAط اجتمAAاعی را از

دست نداده ایم  در دره های بزرگ ابرشهر ها هنوز ما با احساس عشق روبAAرو هسAAتیم امAAا نAAه

آ  عشق دینی و معنوی و همAه گیAر و در خAدمت بشAریت؛ کAه بیشAتر نAوع خودخواهAAانه و

بدجنسانه است  عشق رمانتیک چیزی است که ما را دیوانه وار به جسAAت و جو می کشAAد تAAا

شریک زندگی خود را پیدا کنیم،   هما  یک نفر که دیگر نیاز تمامی ارتباط های اجتماعی را

برای ما برآورده می کند و دیگر کافی است  

تمامی آنچه جامعه مدر  بAAه عنAAوا  یAک اجتمAAاع بAه شAAما وعAAده می دهAد، آ  شAAبکه از

افAAرادی اسAAت کAAه حAAول رسAAید  شAAما بAAه یAAک حرفAAه خAAاص، پرسAAتش می کننAAد و دورتAAا 
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می گردند  این   هما  چیزی است که اولین تاثیر را می گذارد و نخستین پرسشAAی کAAه از شAAما

در یک میهمانی می شود، همین است: شغل شما چیست؟ این   هما  پرسش کلیAAدی اسAAت

که همه چیز به آ  بستگی دارد  اینکه احترام بیشتری به همراه آورد یا اینکه بAAه شAAما گAAوجه

فرنگی پرتاب کنند  در چنین شبه جوامعی، چند فاکتور محدود است که ممکن است بAAرای

شما ارتباط و حسن نیت غریبه ها را به همراه آورد  آنچه بیش از همه اهمیAAت دارد، کAAارد

ویزیت ماست و آ  هایی که در زندگی خود دنبال چیزی نرفته اند کAAه بشAAود بAAرای آ  کAAارد

زد، مثAAل بAAزرگ کAAرد  فرزندانشAAا  یAAا سAAرود  شAAعر و یAAا باغبAAانی در آ  حاشAAیه ای قAAرار

می گیرند که برای آ  هAAا راهAAی نیسAAت و فقAAط قوی تر هAAا هسAAتند کAAه ایAAن انتخAAاب برایشAAا 

موجود است  

با این حد از تبعیض جالب است که خیلی از ما ها به شکلی انتقام جویانه خود را وقف

کار می کنیم چرا که این طور خود را تمام وقت به کار اختصاص داد  نه تنها ثباد دارد، که

در دنیایی که داشته های کAAاری مزیAAت محسAAوب می شAAود  درسAAت اسAAت کAAه داشAAتن امنیAAت

فیزیکی و مالی از ضروریاد بقاست، اما نیاز بAAه تAAوجه هAAم بAAرای مAAا بAAرای داشAAتن انگیAAزه

روحی و روانی، ضروری است 

سه.

به نظر می رسد ادیا  درک خیلی خوبی نسبت به حس تنهایی ما آدم ها دارند  حتی اگAAر مAAا

اعتقاد خیلی کمی به زندگی پس از مرگ و یا قدرد های مAAاوراءالطبیعه داشAAته باشAAیم، بAAاز
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هم می توانیم این را در ادیا  تحسین کنیAAم کAAه می فه منAAد چAAه چیAAزی مAAا را از غریبه هAAا جAAدا

می کند و اینکه سعی می کنند تعصبی که جلوی ارتباط مAAا بAا هAم گرفتAه را آب کAرده و کنAAار

بزنند  

یک مراسم نیایش کاتولیک، البته برای یک خداناباور جای جالبی برای حسAAور نیسAAت

چرا که بیشتر موعظه ها و خطابه ها یا توهین آمیز است یا غیرقابAAل فهAAم  همیAAن طAAور کAAش

دار ادامه دارد و سخت می شود هشیار مانAAد و بAAه چAAرد زد  نیفتAAاد  بAAا ایAAن حAAال، همیAAن

مراسم نیایش باعث دورهم آمد  خیلی ها می شود و ارتباط آ  ها را قوی می کند  چیAAزی کAAه

خداناباورا  و آتئیست ها باید از آ  یاد گرفته و در دنیای سکولر، مشابه آ  را اجرا کنند  

دنیAAای مسAAیحیت کاتولیAAک، بAAر مبنAAای تشAAکیل یAAک جAAامعه اجتمAAاعی بAAا مختصAAاد

مشخص است  یک مساحتی از زمین را می گیرد، دور آ  دیوار می سAAازد و مAAدعی می شAAود

هرچه درو  این محیط است صاحب ارزش است و برخلف آنچAAه بیAAرو  ایAAن دیAAوار، حAAال

چه سالن ورزش باشد چه محل کار و یا اتاق های منزل هرکسی باشد، اینجا پAر از فسAAیلت

است  هربنایی، نوعی ارائه شخصیت صاحب آ  و مجموعه قAAوانینی اسAAت کAه او بAرای آ 

در نظر گرفته است  در یک گالری و آتلیه هنری مرسوم است که در سکود بAه آثAار نگAاه و

نظاره کرد و در یک مجلس رقص این مرسوم است کAAه هرکسAAی بAAرای آهنAAگ مAAورد علقAAه

خود دست هایش را بال بگیرد و تکا  بدهد  و کلیسا با آ  فسای بزرگ و آ  همه مجسAAمه

فرشته و آ  دیوارهای بلند، ایAAن اجAAازه را بAAه شAAما می دهAAد کAAه آرام بAAه سAAمت غAAریبه ای کAAه

نمی شناسید رفته و به او سلم کنید، بدو  اینکAAه بترسAAید نکنAAد طAAرف آدمکAAش یAAا مجنAAو 

باشد  به ما تعهد داده شده که اینجا، - طبق   هما  پیامی که در خوشآمد گویی گفته می شAAود

  مکا  عشق خدایی است و پرستش روح القدس، متعلق به تمام کسانی اسAAت کAAه اینجAAا
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جمع شده اند  کلیسا ها در واقع اعتبار، قدمت، یادگیری و معمAAاری بAAزرگ خAAود را در میAAا 

می گذارند تا به خواسته خجالتی ما برای دیدار با شخصی غریبه، پاسخ گفته باشند  

۲-۴تصویر 

ترکیب بندی جماعتی که در کلیسا می آیند، قابل توجه اسAAت  حسAAار را نمی تAAوا  حAAول

یک محور طبقه بندی کرد و نمی شود برای مثال گفAAت از سAAن مشخصAAی هسAAتند یAAا نژاد یAAا

حرفه یا تحصیلد متفاوتی دارند  حسور همه کسانی است که طبق یAAک خواسAAت و ارزش

مشترک، آنجا جمع شده اند  حسار کلیسا طبق شاخص اقتصادی تعریف نمی شوند و مAAا را

به دریای بزرگتری از بشریت پیوند می زنند  

در عصر سکولر ما همواره بر این اندیشه هسAتیم کAه علقAه بAه خAانواده و حAس جAAامعه

اجتماعی، مترادف است  وقتی سیاستمدارا  عصر مدر  از بنیا  اجتماعی حرف می زنند،

کلیسای مسیحیت کمی هوشمند تر است و تاکید ومثال آ  ها روی بنیا  خانواده است  اما 
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می گوید توجه به خانواده، حلقه ای محدود که ما به آ  ها علقه داریم را دربرمی گیرد درحالی

که نیاز به تماس اجتماعی، مربوط به تمامی بشریت است و باید یاد گرفت که همه را مثAAل

نزدیکا  خود دوست داشت  

در پایا  موعظه کلیسا، از همه خواسته می شAAود تمAAام چیزهAAایی کAAه آ  هAAا را بAAه زنAAدگی

خاکی خود پیوند می زند، پشت سربگذارند  ایAAن نمAAاد فسAAیلت و عشAAق بAAه صAAدقه و عمAAل

خیریه درونی ماست که به ما انگیزه می دهد و قدرد و ثAAرود مAAا نیسAAت کAAه ایجAAاد تکریAAم

کند  بزرگ ترین قدرد مسیحیت این بود که بدو  هیچ نیازی به کارهای انحرافAAی، شAAاها 

و پادشاها  و افراد عالی مقام را واداشت جلوی مجسمه یک درودگر زانAAو بزننAAد و پاهAAای

بینوایا  و رفتگرا  و قاصدا  را بشویند  

کلیسا همچنین همواره تاکید دارد وپیام می دهد که موفقیت و رسید  به جایگاه و مقAAام

اهمیت زیادی ندارد که البته این به ما اجازه می دهAAد اگAAر دنبAAال مقAAام نیسAAتیم، عAAذاب هAAم

نکشیم و راضی بشویم  کلیسا همچنین شرایطی را به ما گوشزد می کنAد کAه بAه رغAم داشAAتن

پول و مقام، می توانیم آ  ها را پشت سرگذاشته، از متعلقاد خود جدا شAAده و بAAا اراده ایAAن

کار را انجام دهیم  انگار می داند که ما به سوی قدرد می رویAAم چAAرا کAه از نداشAAتن منصAAب

وحشت داریم  می ترسیم که ازشا  خود پایین بیاییم، با ما ماننAAد زیردسAAت رفتAAار شAAود، نAAه

دوسAAتی داشAته باشAAیم و روزهAای خAود را بAه تلخAAی و بAا افسAردگی کAه دور مAAا را می گیAAرد،

بگذرانیم  

جالبی کار دعای کلیسا این اسAAت کAAه تمAAامی ایAAن ترس هAAا را از مAAا می گیAAرد  جAAایی کAAه

مراسم در آ  برگزار می شود همیشه بنایی شیک و زیبا است  هرچند قصد اصAAلی ایAAن بAAوده

که جایی برای برابر بود  انسا  ها باشد، اما جایی برای تجلAAی زیبAAایی اسAت  همصAAدایی و
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گفت و گو با افراد همیشه جذاب است  وقتی «مثAAل بقیAAه مAAردم بAAود ا معنAAایش بAAدبختی و

افسردگی است، یا متوسط بود ، ما بAAه نAAوعی آرزو می کنیAAم بAAه بخAAش ثروتمنAAد یAAا مشAAهور

جامعه تبدیل شویم  از آ  وقت است که رسید  به رتبه اجتماعی، آ  چیزی می شود کAAه مAAا

را از آ  دسته ای که از آ  ها وحشت و هراس داریAAم، جAAدا می کنAAد  امAAا از وقAAتی کAAه حسAAار

GloriaشAAروع بAAه خوانAAد  «خAAدای متعAAال از همAAه برتراسAAتا   in  Excelesis،دAAمی کنن 

می بینید که دیگر حسار هیچ شباهتی به آ  آدم هایی که در مرکز خرید یا ترمینAAال مسAAافرتی

با آ  ها برخورد می کنید، ندارند  همه آدم های غریبه بAAه سAAقف سAAتاره نشAAا  و نقاشAAی شAAده

نگاه می کنند و با هم گفتن یک واژه هم آوا را تمرین می کنند: 

«خداوندا، 

بیا، با مردمت زندگی کن

و با فیض حسورد، همه را قدرتمند کنا 

و ما را به این فکر می اندازند که شاید بشریت این قدر ها هم چیز پست و فرو افتاده ای

نباشد  
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۲-۵تصویر 

نتیجه این می شود که به تدریAAج حAس می کنیAAم اگAAر هAم کمAAتر کAار کردیAم مشAAکلی پیAAش

نمی آید چرا که شاهد احترام و امنیتی هستیم که می خواهیم با کار شدید از راه منصب خAAود

به دست آوریم  ضمن اینکه اینجا فسا گرم و خوب اسAت کAه هیAAچ اقتسAAا و شAرط جهAAانی

برای ما نگذاشته است  

اگر در خطابه و موعظه کلیسا به فقر و ناراحتی و ناکامی و یAا از دسAت داد  هAا اشAاره

می شود، به خاطر این است که در جها  بینی کلیسا، فقیر و مشکل دار و نAAاتوا  و سسAAت

عنصر و سالمند، تمامی ابعاد بشریتی است که آینه خود ما است ولی ما تلش داریAAم آ  را

انکار کنیAAم و وقAAتی از آ  بAAاخبر شAAویم، نسAAبت بAAه هAAم نزدیک تAAر شAAده و نیAAاز هAAم را حAAس

می کنیم  

گوسAAAتین در دیگAAAر لحظAAAاد مغرورانAAAه یAAAا گناهکارانهمAAAا  - بAAAابه عبAAAارد لتیAAAن آ
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خودفریفتگی و خودشAAیفتگی   وقAAتی ایAAن حAAس مAAا را می گیAAرد، دیگAAر بAAه هیAAچ حسAAی کAAه

دیگرا  و اطرافیانما  دارند، توجهی نمی کنیم  آ  وقت دیگر به همه چیز بی تفاود هسAAتیم

و وقتی اوضاع به کام ماست، چیز دیگری برای ما مطرح نیست  مثل رفاقت می مانAAد کAAه

اگر شما وقت صرف آ  کرده و به اشتراک بگذارید، آ  دوستی به جایی می رسAAد و در غیAAر

این صورد به تدریج از بین می رود  بقیه اش هم که فقط اجرا و شکل بیرونی است  مراسم

مAAوعظه بAAاعث می شAAود مAAا آ  حAAس غAAرور را کنAAار بگAAذاریم و از آ  جAAدا شAAویم  آ  حAAس

کاستی هایما  که از آ  گریزا  هستیم، آ  چیزهایی که باعث انگشت نما شد  مAAا می شAAود

یا اسراری که از آ  در گفت و گو هایما  با مثل دوستا  پرهیز می کنیم و حرف نمی زنیAAم همAAه

به تدریج جزو شرایط انسانی می شود  ما هیچ دلیلی نAAداریم کAAه در یAAک بنAAای بAAزرگ جمAAع

شده و دروغ بگوییم یا پنهانکاری کنیم  آ  هم بنایی که وقف هراس و نAAاتوانی مAAردی شAAده

که به هیچ یک از قهرمانا  عهد باستا  شبیه نیست و هیچ ارتشی نداشت و حتی مجلAAس

سنا هم پشت او نبود ولی این قدر اهمیت دارد که به او لقب بر ترین بشر را بدهند یAAا او را

بر تر از تمامی شاها  و پادشاها  خطاب کنند  
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۲-۶ تصویر 

چهار.

اگر در جریا  مراسم موعظه وآموزه هایی که خطاب می شود بتوانیم بیدار بمانیم و انتهای آ 

به تدریج حس می کنیم که از آ  محور خودپسندانه خود به تAAدرج دور شAAده ایم  ضAAمن اینکAAه

چند ایده به ما می دهد چطور با این بیماری های همه گیAAر رفتAAار و اجتمAAاعی کAAه دورمAAا  را

گرفته، روبرو شویم  

یکی از این ایده ها، گرد آورد  مردم در بنAAایی دور از شAAهر اسAAت کAAه هAAم بAAه قAAدر کAAافی

جذاب باشد و هم اینکه در آ  حس نزدیکی و ارتباط داشته باشند  برعکس مراکز خرید یAAا
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جاهایی دیدنی که مAAا را بAAه حفAAظ فاصAAله از هAAم می کشAAاند و از هرچیAAزی کAAه ارتبAAاط در آ 

باشAAد، دور نگAAه می دارد  دوم، مراسAAم دعAAای کلیسAAا ایAAن درس را بAAه مAAردم می دهAAد کAAه در

برخورد و گفت و گو با دیگرا ، صریح و روراست باشند  تمامی مراحAل مراسAم در کلیسAا از

شروع به خواند  دعا، همکاری گروهی در خواند ، زانو زد ، به پا خاستن نوشید  و دعAAا

کرد  و شکرگذاری، همه نوعی رفتار است که به ما نشا  می دهد چطور با بقیه رفتار کنیم 

یک مجموعه رفتاری هماهنگ شده روابط ما را به هم نزدیک می کند و نشا  می دهد طبAAق

چه راهی یک گروه می تواند درو  خود ارتباط برقرار کند  

۲-۷تصویر 

یک راه هرچند ساختگی و من درآوردی، می تواند ورودی به احساسات خالص باشد. قوانین چگونگی حضور در
) ۱۹۶۲ سال Missalعبادت در کلیسا، نسخه لتین و انگلیسی از نسخه 

آخرین نکته ای که از مراسم دعا در کلیسا می توا  گرفAAت، ارتبAAاط نزدیAAک آ  بAAا تاریAAخ

است  قبل از اینکه مراسم عشAAای ربAAانی بAAه شAAکل امAAروزی باشAAد، بAAه ایAAن ترتیAAب برگAAزار
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می شد که کشیش، قرص نا  و جام شراب را پشت به محراب برگزار می کAAرد چAAرا کAAه ایAAن

آیین آ  زما ، مراسم شام بود  آنچه امروز ما ا زمراسم عشای ربانی می شناسAAیم، در اصAAل

به عنوا  یک وعده غذا شروع شد که همه برسAر میAAز می آمدنAد کAه اغلAAب روی آ  شAAراب،

گوشت گوسفند و قرص نا  بود یا نا  بدو  خمیرمAAایه و طبAAق ایAAن وعAAده غAAذا، شAAام آخAAر

عیسی گرامی داشته می شد  در آ  زما  سرمیز گفته می شد بخورند، دعا کننAAد و آموزه هAAای

عیسی را برای یکدیگر بازگو کنند  همانند مراسAAم سAAبت، یAAا روز عبAAادد در آییAAن یهAAودی،

مسیحیا  فهمیده بودند که دور هم جمع شد  و پیAAش از خAAورد  غAذا، بهAAترین زمAAا  بAAرای

این است کAه بتAوا  تAوجه را بAه دیگAرا  هAم معطAوف کAرد  ایAن مراسAم بAرای گرامیداشAAت

Agapeبال ترین فسیلت مسیحی،   Feasts هAAت کAAیا میهمانی عشق الهی نام گرف agape

گاپیا ریشه ای یونانی دارد و به معنای عشق است و مرتب از سوی جوامAAع مسAAیحی در «آ

 بعAد از میلد مسAAیح برگAAزار۳۶۴فاصله میا  مرگ عیسی تا تشAAکیل کنسAAول لودیکیAAا در 

می شد  پس از مدتی و بعد از اینکAAه شAکایت شAد در برخAAی از ایAAن مراسAAم اسAAراف زیAادی

می شود و غذای اشرافی و یا زیادی آورده می شود، کلیسا دستور داد دیگر این مراسم برگزار

نشود و مومنا  سرمیز در خانه با اعسای فامیل خود غذا بخورند و بعد برای مراسم ربAAانی

در کلیسا جمع شوند که همین مراسم عشای ربانی این روزهاست کAه در کلیسAای کاتولیAAک

انجام می شود  
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۲-۸تصویر 

قبل از اینکه عشای ربانی به این شکل امروزی باشد، یک وعده غذا در کنار هم بود

پنج.

شاید مرتبط باشد که اینجا درباره غذاخورد  هم حرف بزنیم چرا کAAه زنAAدگی مAAدر  مAAا روی

حس اجتماعی ما و به ویژه روی آنچه می خوریم، تاثیر داشته است  البته نمی شود گفAAت مAAا
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در شهر ها و تمامی جاهایی که زندگی می کنیم دسترسی به رستورا  نداریم  برعکس، شهرد

و معروفیت خیلی از شهر ها و جوامع مربوط به رستورا  های زیAAاد آ  هاسAAت  آنچAAه جAAای

خالی آ  در همه جای جها  احساس می شود، مکانی اسAAت کAه بAه مAا کمAک کنAد از افAراد

غریبه، به دوستا  تبدیل شویم  

هرچند رستورا  های فعلی همه به ما می خواهند بگویند جایی برای جمع شد  دوسAAتا 

هستند، اما در واقع این تصویر فقAAط خیAAالی اسAAت  درسAAت اسAAت کAAه خیلی هAAا شAAب ها بAAه

رستورا  می روند اما این مکا  جایی نیست که در آ  جدایی طبقAAه اجتمAAاعی و یAAا بهAAتر از

دیگرا  پنداشتن عده ای و یا حAAس غریبگAAی و مظنAAونیت نسAAبت بAAه دیگAرا  در آ  نباشAAد 

طراحی و دکور داخلی چیزی برای بهAAتر رابطAه برقAرار کAرد  نیسAت  در رسAتورا  هAم مثAAل

خانه، اگر هدف اصلی و تمرکز فقط روی غذا باشد، پس چیزی دیگر به خطا رفته است  

مشتری ها   هما  طور که به رستورا  آمده اند،   هما  طور هAAم آ  را تAAرک می کننAAد و ایAAن

تجربه تاکیدی بر   هما  جدایی قومی قبیله ای میا  افراد است  مثAAل دیگAAر جا هAAا بAAرای دور

هم جمع شد  در جها  مدر ، رسAAتورا  ها هAAم فقAAط مAAا را بAAه درو  می آورنAAد بAAدو  اینکAAه

حس تازه و یا رابطه با معنایی با دیگرا  به ما بدهند  
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۲-۹تصویر 

۱۳۱۱آن زمان هیچ وقت غذا مهم ترین عنصر در دور هم جمع شدن نبود: دوچیو دی بونینسنا، تابلوی شام آخر، 

شش.

با توجه به حسن هایی که در مورد عشای ربانی و نیAAز عقAAب گردهAAایی کAAه آداب غAAذاخورد 

معاصر برشمرده شد، می توانیم بگوییم بهترین رستورا  آینده، رستورا  مراسم عشق الهی یا

گاپی   خواهد بود که بتواند نماد واقعی مراسم شکرگذاری باشد  Agapeرستورا  آ

باز خواهد داشAAت، پرداخAAت یAAک هزینAAه منطقAAی و معقAAول بAAرای این رستورا  یک در 
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ورود و البته دکوراسیو  جذاب داخلAAی  در چیAAدما  میAAز و صAAندلی، خAAط کشAAی های فعلAAی

میا  افراد و جAAدا کAAرد  آ  هAAا برداشAAته خواهAAد شAAد، جAAای زوج هAAا و یAAا افAAراد فامیAAل هAAم

مشخص خواهد بود و معرفت نسبت به خویشاوندی، اولAAویت خواهAAد داشAAت  هیAAچ کسAAی

ترس از نزدیک شد  و گفت و گو ندارد و اینجا هم مثل کلیسAAا، میهمانAAا  همAAه بAAا هAAم یAAک

مکا  را اشغال کرده اند و همه در راه   هما  روحیه کنار هم بود  و دوستی، کنار هم خواهند

بود  

نشستن سر یAک میAز بAAا دیگAر افAراد غریبAه، یAک خAوبی خAاص دارد آ  هAم اینکAه آ 

تعصب یا برتری قومی که کسی برای خود متصور اسAAت، کAAم رنAAگ می شAAود  وقAAتی از یAAک

غریبه می خواهید که نمک را به شما بدهد یا بشقاب غذا را دست به دست کند، هرقدر هAAم

گویش یا زبا  یا لباس پوشیدنش عجیب یا متفاود باشد، باز هم این جرقه را نمی زنAAد کAAه

چو  متفاود است پس باید به او توهین کرد با با او باید برخورد کرد  با توجه به اینکه راه

حل های سیاسی زیادی برای حل مشکل بردگی یا تبعیض ارائه شAAده امAAا هیAAچ چیAAز ماننAAد

یک شام دور هم میا  همسایگا  باعث بال رفتن مدارا نمی شود  

بیشتر ادیا  نسبت به این موضوع که در زما  های مقار  بAAا هسAAم غAAذا بAAرای آمAAوزش

گاهی دارند  انگار که هسم غAAذا، هرگAAونه ممAAانعت بAAا اخلقی زما  های مساعدی هستند، آ

نشا  داد  نوعدوستی را از دیگر کسانی که با ما سر یک میAAز یAAا سAAفره هسAAتند، می گیAAرد 

ضمن اینکه ادیا  فهمیده اند راه های دیگری غیر از حرف زد  هست که ما را با هAAم مرتبAAط

می کند  انگار می دانند که هرکسی با این علم آنجا آمده کAAه در مقابAAل گرفتAAن بشAAقاب غAAذا،

ایده ای هم بده بستا  کند حتی اگر این ایده از اخلقیاد باشد  به محض اینکه اولین جرعه

را نوشیدید یا اولین لقمه را گرفتید، شما را نگه داشAAته و بAه شAAما درسAAی می دهنAد کAه مثAAل
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نوشته روی تخته سیاه، به جا می ماند  ما را وادار می کنند در میا  دو وعده غذایی به آ  هAAا

گوش بدهیم  ضمن اینکه برای ارسال این پیام از غذاهای مشخص و معنAAادار و سAAمبلیکی

استفاده می کنند  برای مثال مسیحیا  از نا  به عنوا  بد  مقAAدس عیسAAی یAAاد می کننAAد یAAا

یهودیا  سیب له شده و مغز فندق را دست به دست می کنند به یAAاد آ  زمAAانی کAAه قAAومی در

برده داری مصریا  بودند و از این خمیر برای ساخت انبار استفاده می کردند و یAAا بوداییAAا 

که می آموزند پیمانه های چای به آرامی دم آمده آ  ها، نشانی از تبAدیل و صAبوری شAادی در

این دنیای معلق است  

گاپی سرجای خود نشستند، هرکدام در مقابل خود پس از اینکه میهمانا  در رستورا  آ

کتابچه هایی می بینند که در آ  مانند هاگادای یهودیا  (توضیح مترجم: هاگادا، کتابی اسAAت

که یهودیا  در مراسم عید فطیر می خوانند و داستا  قوم بنی اسراییل بر اساس قصه و آواز

است) یا کتاب راهنمای آداب کاتولیک ها، نوشAAته ای هسAAت کAAه بگویAAد هرکAAس در جریAAا 

خورد  غذا چه رفتاری داشته باشد  هیAAچ کAس بAدو  اینکAAه گفت و گAوی درخAوری بAAا دیگAAر

داشته باشد به حال خود   رها نشود   هما  طور که در آداب غذاخورد  یهودیAا  یAا در مراسAم

عشای ربانی مسیحیا  از نکته های درخAAور در مAAورد اقAAوام اسAAرائیل و یAAا ارتبAAاط بAAا خAAدا،

حرف زده می شود  
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۲-۱۰تصویر 

نمونه ای از یک رستوران آگاپی، نوعی سکولر از مراسم عشای ربانی مسیحیان)

گاپی از میهمانا  می خواهد در مورد موضAAوعاتی کAAه از قبAAل مشAAخص شAAده، در کتاب آ

فرمت زمانی مشخصی با هم گفت و گAAو کننAAد    همAAا  طAور کAAه در کتAAاب هاداگAAا هAم پسAAرا 

خانواده از بزرگا  می پرسند که برای مثال چرا امشب با شب های دیگر فرق دارد؟ چAAرا مAAا

نا  فطیر (نا  بدو  خمیرمایه) و گیاه تلخ (مارور) می خوریم؟ این سوالد باید بAAه طAAوری

طراحی شود که از گفت و گوهای مرسوم و معمول مثل اینکه کAAار شAAما چیسAAت یAAا بچه هAAای

شما به کدام مدرسه می روند؟ خودداری شAAده و جAAایگزین آ  هAAا شAAود و سAAوال ها بAAه سAAمت
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گفت و گوهای با معنی برود  برای مثال چه چیز باعث تاسف یا افسوس شما می شAAود؟ چAAه

کسی هست که توا  بخشید  او را ندارید؟ هAAراس و تAAرس شAAما از چیسAAت؟ ایAAن آیین هAAا

باعث می شود عمل خیر در عمیق تریAAن شAکل آ  تحریAک شAAود و بAه مAAا اجAازه می دهAAد بAAا

دلسوزی به مسائل پیچیده دیگر همنوعا  خود بپردازیم  

هرکسی برای خAAود نگرانی هAAا، احسAAاس گناه هAAا، نگرانی هAAا و غم هAAا، عشAAق پاسAAخ داده

نشده و بی وفایی هایی در زندگی دارد که نمادی از آ  در تمایل به جنو  و شکنندگی گروهی

ما نمود پیدا می کند  در پس این تفکراد سخت، گفت و گوی معنی دار به ما اجAازه می دهAد

درک بهتری از هم داشته باشیم و بAدانیم همسAایه ای کAه بAAا او دسAت می دهیAAم بAه انAدازه مAا

مشکل و سختی دارد  برای کسانی که تازه وارد هستند، آداب مراسم خورد  غAAذا شAAاید در

نگاه اول غریب به نظر بیاید  اما آ  ها هم به تدریج از عمق ارتباط و واقعی بAود  حAس و

نحوه درست رفتار متقابل با خبر شده و آ  را خواهند گرفت  
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۲-۱۱تصویر 

ما از داشتن کتاب هایی که به ما آداب غذا خوردن بیاموزد، نفع می بریم. در این تصویر، نسخه ای از کتاب هاداگا از
 را می بینید. کتابی که در آن تاریخ بنی اسراییل و آداب غذا خوردن بر اساس قصه ها و روایات۱۳۵۰بارسلون، سال 

آهنگین آمده و به احساس گروه اجتماعی، روحی دوباره می دهد.
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تازه از این نافرم تر و عجیب تر نیست که یک سری از افراد روی زمین زانو زده و رو بAAه

محراب با هم بخوانند:

 «پروردگارا، 

ما برای مردمی دعا می کنیم که به تو ایما  دارند  

امیدواریم از هدیه به آ  ها که عشق الهی است، هم بهره مند شده

و هم با دیگرا  قسمت کنند  

به نام عیسی مسیح، ناجی ما، 

آمین ا 

آ  فAرد معتقAدی کAAه در مراسAم عشAAای ربAAانی حاضAر می شAAود، ایAAن گAونه سAAاختار ها را

مخالف با دین خود نمی بیند و از آ  استقبال می کنند چرا که کمکی به بیشتر شد  معنویت

مجلس است و با دیگر روش های معمول نمی توا  آ  را برچنین جلسه ای حاکم کرد  

گاپی، باید گفت که دیگر حال ترس ما از غریبه هAAا و کسAAانی کAAه با سپاس از رستورا  آ

نمی شناسیمشا ، ریخته است  فقیر و غنی، سیاه و سفید، ارتدوکس و سکولر، افAAرادی بAAا

روحیAAه دوقطAAبی (بAAای پAAولر) و بAAا روحیAAه متعAAادل، کAAارگرا  و مAAدیرا ، دانشAAمندا  و

هنرمندا ، همه سریک میز می نشینند  آ  فشار مهلک کAAه بخAAواهیم خودمAAا  را بAAه عنAAوا 

طبقه ای مناسب و ارزشمند جا بزنیم کنار رفته و نیازی نAAداریم بAAرای ارتبAAاط بAAا هAAم، پیAAش

نیاز ورود به چرخه افراد بر تر را داشته باشیم  

این ایده که می توا  از مدلی مانند عشای ربAAانی بAAرای رفAع برخAی مشAکلد اجتمAAاعی
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استفاده کرد، شاید به مذاق آ  طبقه ای کAAه بAAه راه هAAای سیاسAAی و راهکارهAAای قAAانونی فکAAر

می کنند، خوش نیاید  ولی این چنین رستورانی، جایگزینی برای روش های سیاسی معمAAول

نیست، که بیشتر قدمی برای انسانی کرد  رفتارهای ماست تا به عنAAوا  بخشAAی از جAAامعه

به جای ارتبAAاط، بAAا پیAAش فرض هAAایی چAو  تبعیAض، خAAودبزرگ پنAداری، تAAرس و گنAAاه بAAا

دیگرا  برخورد نکنیم، که هرچه باشد، این ها همه ریشه در تفاود ها و اختلف های سیاسی

ما دارد  

۲-۱۲تصویر 

غذای عید فطر یا عید فصح: مکانیسمی که می تواند در محیط هایی مثل پارلمان یا مجلس که با مسائل پیچیده
سروکار دارند، مفید و کارآمد باشد.

مسیحیت، یهودیت و بودیسم هریک سهم زیادی در جریا  اصلی سیاست داشته اند امAAا

ارتباط آ  ها با مشکلد جامعه اجتماعی هیچ گاه بیش از این نبوده که ایAAن طAAور از دنیAAای

سیاست مدر  کناره گرفته اند و به ما گوشزد می کنند اینکه صد ها تن در یک سالن بایستند
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و با هم نغمه مذهبی سردهند و یا پای غریبه ها را بشAAورند و یAAا اینکAAه همسAAایه را سAAر میAAز

غذا آورده و با او هAAم لقمAAه شAAوند به   همAAا  انAAدازه کAAه جAAامعه مAAا را بAAاردیگر سAAاما  داده و

نزدیک می کند، در محیط سیاسی مانند پارلما  یا مجلAAس هAAم می توانAAد خAAدمت بهAAتری بAAه

همراه بیاورد  

۲-۱۳تصویر 

دختران اسراییلی، با لباس سنتی سفید در خیابانی خلوت در اورشلیم به سمت کنیسه برای حضور در مراسم روز
بخشایش گناهان می روند.
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پوزشخواهیب.  

یک.

تلش ادیا  برای تحریک و برانگیخته کرد  یک جامعه، فقط به آشنا و معرفی کرد  ما با

همدیگر محدود نمی شود  ادیا  این هوشمندی را داشAAته اند کAAه پAAس از تشAAکیل جAAامعه، بAAه

حل مشکلتی که متعاقب آ  پیش می آید، فکر کنند  

یکی از موارد روشAنگرانه در آییAAن یهAAود، تمرکAز روی خشAم اسAAت: اینکAAه چقAدر راحAت

می توا  آ  را حس کرد، چقAAدر سAAخت می تAAوا  نشAAانش داد و چقAAدر هراسAAناک و عجیAAب

است اگر آدم بخواهد عصبانیت کسی را تسکین داده و آ  را فرونشAاند  مAا ایAAن مسAئله را

به طAور مشAAخص در روز اول سAAال نAوی یهAAودی و بAAا مراسAم یAوم کیپAور یAAا روز بخشAAایش

گناها  شاهد هستیم که روزی خاص در آیین یهود است  طبAAق ایAAن آییAAن، تمAAامی رهAAروا 

باید تمامی فعالیت های کسب و کار خود را کنار بگذارند و سالی که گذشت را مرور کنند و

ببینند به چه کس یا کسانی آسیب رسانده یا آ  ها را رنجانده و یا مورد رفتAAار غیرمنصAAفانه

قرارداده اند  همگی باهم در کنیسه باید این عبادد را بخوانند: 

«ما گناه کرده ایم، ما رفتار خیانتکارانه داشته ایم، 

دزدیده ایم، تهمت و افترا زده ایم، 
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گمراهانه رفتار کرده ایم، شریرانه عمل کرده ایم، 

گستاخانه و مغرورانه رفتار کرده ایم، خشونت ورزیده ایم، دروغ گفته ایم ا 

۲-۱۴تصویر 

هیچ کس به طور اخص تمایلی به ابراز تاسف ندارد. مراسم یوم کیپور، کنیسه ای در بوداپست.

بعد باید کسانی که به آ  ها جور کرده اند یا عصبانی و خشمگین کرده ویا خیانت کرده و

یا رنجانده اند را پیدا کرده و   نهایت مراتب پشیمانی و ندامت خود را ابراز دارنAAد  ایAAن یAAک

خواست خداوندی است و فرصت بسیار نادری برای گرفتن بخشش  در ادامه ایAAن عبAAادد

می آید: «همAAه مAردم تقصAAیر دارنAد  امیAAد کAAه تمAAامی مAAردم اسAAراییل بخشAیده شAوند از جمAAه

غریبه هایی که در میا  ما زندگی می کنند ا در این روز مقدس، به یهودیا  توصیه می شود با

همکارا  خود تماس بگیرند، پیش پدر و مادر و یا فرزندا  خود بروند و به دوسAAتا  سAAابق

یا کسانی که دور از آ  ها هستند، نAAامه بنویسAند و بAه قAولی حللیAت بطلبنAد  آنکAه پAAوزش
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می خواهد، باید مرابت خلوص نیت خود را هم نشا  دهد و به جای اینکه اجازه دهد تلخAی

و ناراحتی میا  افراد شکل گیرد، بداند که زندگی هیچ کسی بدو  ایراد و اشکال نیست  

خدا هم البته در این چرخه پوزش و عذرخواهی، شادما  می شود: او تنها قدرد یکتایی

است که هیچ خطایی از او سرنمی زند و در نتیجه تنها کسی است که عAAذرخواهی و پAAوزش

برای او امری بیگانه است  در مورد دیگرا  هم، نقص و خطا و کاسAAتی ذاد بشAAر اسAAت و

خیلAAی کار هAAا بAAرای ابAAراز نAAدامت بایAAد انجAAام شAAود  درخواسAAت پAAوزش از دیگAAرا  نیازمنAAد

صداقت و شجاعت است که نشانه های درک و فهم و شعور است و البته احترام، به تفاود

میا  ذاد بشری و ذاد الوهی  

یوم کیپور یا روز بخشایش گناها ، فرصتی بسیار عAAالی کAAه بتAAوا  فهمیAAد ابAAزار تاسAAف

کرد  و عذرخواهی کرد  نه تنها چطور گفته می شAود کAه همیAAن طAور شAAنید  و دریAAافت آ 

چطور است  چه قربانی چه خلفکAAار، هAAر دو در ایAAن حAAالت برابAAر قAAرار می گیرنAAد و بAAاعث

می شود هرکسی مجبور شود به عمل خلف یا دروغی که شش ماه پیAAش گفتAAه فکAAر کنAAد یAAا

فرصتی که گریه اش را درآورده و ناراحتش کرده را بازبینی کند  لحظAAاد و خAAاطراتی کAAه نAAه

کسی می تواند فراموش کند و نه به خاطر آ  می خواهد اعتماد و عشق به دیگAری را از بیAAن

ببرد  این روزی است که این شانس را به ما می دهد یا حتی این مسAAئولیت را بAAر دوش مAAا

می گذارد که از مکالماد روزمره فاصله بگیریم و مجبور نشویم ادای مسائلی را دربیاریم کAAه

به طور واقعی در ذهن ما نیست  ما همAAدیگر را ارضAAا نمی کنیAAم، مAAا از یAAک سAAری قAAوانین

متابعت می کنیم 
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دو.

نسخه مراسم روز بخشایش گناها ، هم می تواند در مراسم شادی و هAAم می توانAAد در مراسAAم

عزا کارآمد باشد  به عنوا  کسی که مورد جفا قرار گرفته، ما سعی می کنیم بیشتر مواقAAع در

مورد آ  حرف نزنیم چرا که شاید خیلی از زخم ها وقتی نور بAAه آ  بتابAAد، پیAAش پاافتAAاده بAAه

نظر بیایAAد  بAAه منطAAق مAAا تAAوهین می شAود اگAر فکAر کنیAAم چقAدر از اینکAه فل  دعوتنAAامه را

نگرفتیم یا چرا به نامه ما جAAواب داده نشAAد یAAا اینکAAه چقAAدر از اینکAAه بAAرای فرامAAوش کAرد 

تبریک تولدما  دلخور شده ایم و برای همین به این میخ های دردآور خود را عAAادد داده ایAAم 

درصد آسیب پذیری ما باعث توهین به ادراک شخصAAی ماسAAت مAAا آزرده خAAاطر می شAAویم و

احساس رنج می کنیم اما همزما  از اینکAAه چAAرا بAAه ایAAن راحAAتی احسAAاس رنAAج می کنیAAم هAAم

ناراحت هسAAتیم  ایAAن خاموشAAی مAAا البتAAه در مAوارد مAAالی و اقتصAAادی بAه درد مAAا می خAورد 

آ  هایی که باعث آزار ما می شوند بیشتر افAراد بالدسAت مAا هسAAتند یAا کسAAانی هسAتند کAه

قرارداد و شغل ما در دست آنهاست و همین تواز  ناعادلنه قدرد است کAAه مAAا را سAAاکت

نگه می دارد اما خوب   هما  علت هم نمی توانAد آتAش خشAم و تلخAی کAه درو  مAAا گرفتAه را

بی اثر کند  

از سوی دیگر، وقتی ما خود کسی هستیم که باعث رنجش کسی شده ایم و از او پAAوزش

نخواسته ایم، شاید به خاطر این باشد که خودما  به شدد از دست خودما  ناراحت شAAده و

احساس گناه می کنیم  از اینکه توا  عذرخواهی نداریم، از خودما  در عذاب هسAAتیم  مAAا از

قربانیا  خود فرار می کنیم و رفتارما  با آ  ها آکنده از پررویی اسAAت نAAه بAAه ایAAن خAAاطر کAAه

نمی دانیم چه کرده ایم، که به خاطر اینکه به شدد احساس نارضAAایتی می کنیAAم  قربانیAAا  مAAا
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هم نه تنها از دست ما باید رنج بکشند، که متعاقب آ  هAAم بAAا احسAAاس سAAرد و رفتAAار تلAAخ

وجدا  ناآرام ها باید روبرو شوند 

سه.

روز بخشایش گناها  باعث می شود همه این مشکلد حل شود  روزی که در آ ، اقرار بAAه

خطا برای همه عمومی باشد، دستیابی به حقیقت و ابراز اعAAتراف را راحAAت می کنAAد  وقAAتی

قدرد برتری به ما گفته باشد مشکلی نیست که به خطای خود اعتراف کنیAAد، دیگAAر خیلAAی

پیش پا افتاده است که به آ  ادامه دهیم در نتیجه می توانیم شروعی دیگر داشته باشیم  

روز بخشایش گناها  یا یوم کیپور، روز تصفیه سازی است  جای افسوس دارد که فقط

یک روز در سال ایAAن طAAور باشAAد  جهAAا  سAAکولر می توانAAد بAAدو  هیAAچ گAAونه ترسAAی چنیAAن

مراسمی را اجرا کند و آ  را ابتدای هر فصل سال، به جا بیاورد 
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نفرت ما از جامعهپ.  

یک.

خیلی ساده انگارانه است اگر فرض کنیم اگر امروز ما جامعه مرتبطی نداریم، بAAه ایAAن دلیAAل

است که خجالت می کشیم به هم سلم کنیم  اینجامعه گریزی مAAا سAAر در فاکتورهAAای زیAAادی

دارد که ریشه در طبیعت ما دارد که هیچ علقه ای به ارزش های جمع شد  دور هAAم نAAداریم،

وفAAاداری و فAAداکاری و همAAذاد پنAAداری حوصAAلهما  را سAAرمی بAAرد و از ایAAن رو بAAه سAAمت

خودبزرگ بینی، خود دوست داشتن، حسادد، غرض ورزی، بی قیدی و خشونت سرکشانه

کشیده می شویم  

ادیا  هم به خوبی از تمامی از این مسائل و ذاد بشر باخبر هستند و این رو بAAه جAAای

اینکه آ  ها را سرکوب کنند، سعی می کنند راهی بAAرای پاکسAAازی آ  پیAAدا کننAAد  از ایAAن رو

ادیAAا  بAAه مAAا شAAماری و طیفAAی از آیین هAAا ارائAAه می دهنAAد  کAAه خیلAAی از آ  هAAا در نگAAاه اول

مشخص است تلش دارد پوچگرایی و طبع تخریبگر ما را از بین ببرد  البته ایAAن آیین هAAا و

گاهی و هوشAAیاری مناسک چنین چیزی را تبلیغ نمی کنند چرا که برای حرکت درست باید آ

داشت که با اجرای مکرر به دست نمی آید ولی به مرور برخی از این اهAAداف قابAل دسAAترس

است  

بهترین آیین ها و مناسک عمومی، آ  هایی است که میا  نیازهای فرد ونیازهای جمAAع،
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ارتباط برقرار می کند  اگر بنا بر خواست آزادانه باشد، برخی از خواسته های یا جAAامعه را از

بین می برد یا به شکل غیرقابل ترمیمی به آ  آسیب می زند  اگر هم بAAا زور جلAAوی آ  هAAا را

گرفت، از سوی دیگر روح و روا  افراد را مختل می کند  در نAAتیجه تشAAریفاد آیینAAی میAAا 

خود و دیگرا ، نوعی آشتی برقرار می کنAAد  نAAوعی از رفتAAار کنAAترل شAAده و هنرمنAAدانه بAAرای

تطهیر است  حدود و فواصلی میا  خواسته های خودپسندانه برقرار کرده و آ  ها را همزما 

به شکلی رام می کند که در دراز مدد بقای هارمونی تسمین شود 

دو.

برخی از آثار چنین کاری را در آیین های وفاد و به خاکسپاری یهودیا  می توا  دید  خطAAر

در این است که کسAی کAه داغAدار اسAت ممکAن اسAAت آ  قAدر پیشAروی کنAد کAه وظAایفش

نسبت به جامعه اش را فراموش کند  از همین رو کسانی که صبر و پایداری بیشتری دارنAAد،

وظیفه دارند امور را به عهده گرفته و به دیگرا  آرامش دهند  در هفت روز موسوم به شAAیوا

که بعد از مراسم خاکسپاری اسAت، دوره ای وابسAAته بAه تحAولد و پریشAAانی در نظAر گرفتAه

شAAده اسAAت  بعAAد از آ  سAAی روز   شالوشAAیم   اسAAت کAAه شAAخص داغAAدار از شAAماری از

مسئولیت های گروهی معاف می شود و بعد از آ  دوازده ماه هست که در آ  از فAAرد متAAوفی

در عبادد های کنیسه، نام برده می شود  در پایا  سAAال و پAس از نصAب سAنگ قAبر، دیگAر

مراسم ترحیم در خانه انجام می شود و تمامی مسئولیت های اجتماعی از سرگرفته می شود 
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سه.

فارغ از مراسم تشییع جنازه کAه بطAAن نAAاراحت کننAAده دارد، دیگAر آیین هAAای مAAذهبی طAوری

طراحی شده که سرخوشی از آ  بیرو  بیاید  مراسم بیشتر در سالن هایی برگAAزار می شAAود کAAه

یک عالمه غذا در آ  قرار گرفتAAه و هAAدیه رد و بAAدل می شAAود و بAAرای دیگAAرا  آرزوی خAAوب

می شود  البته برای کسانی که در مرکز این مراسم هستند، همیشه لیه ای از غAAم در زیAر قAAرار

گرفته ولی خوب به خAAاطر رضAAای جمAع، دیAده نمی شAAود  در واقAع یAک مراسAم پرسAAتش یAAا

مناسک مذهبی نوعی پاداش است، برای لحظه هایی که می توا  به خوبی از آ  یاد کرد  

۲-۱۵تصویر 

چطور می توان غم را نشان داد بدون اینکه تمام آدمی را فرانگیرد؟ شاید برخورد ناگهانی و بدون فکر این باشد که آدم
از خیر جامعه و زندگی بگذرد. برپایی سنگ قبر، یک سال پس از مرگ پدر.

سخت می شود در یک مراسم عروسی حاضر شد بدو  اینکAAه بAAدانیم کAAه در تمAAامی ایAAن
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مراسم شادی بخش، لیه هایی از غم هم هست  آ  مدفو  شد  آزادی جنسAAی و کنجکAAاوی

شخصی برای خاطر کودکAAا  آینAAده و نیAAز ثبAAاد اجتمAAاعی، بAAا داد  هAAدایا و سAAخنرانی های

شادی بخش، پاداش داده می شود  

مراسم جشن بلوغ در آیین یهودی هم مثال دیگری برای تخفیف تنش های درونی است 

هرچند عنوا  آ  برای رسید  پسر یا دخAAتر در آییAAن یهAAود بAAه سAAن بلAAوغ اسAAت امAAا بیشAAتر

تلشی است برای اینکه پدر و مادر را با این ایده پیوند دهد که فرزندشا  دیگر بAAزرگ شAAده

است  والدین به طور کلی حس نزدیکی زیادی به فرزندا  خAAود دارنAAد و بAAرای آ  هAAا انگAAار

هیچ وقت بزرگ نمی شوند  به ویژه پدر ها   ولی آ  ها هم باید به تدریج بدانند به دورانی از

زندگی می رسند که دیگر برایشا  دشوار است که خود را مساوی با نسAAل بعAAدی ببیننAAد  در

به فرزند خود تبریک می گویند به این مرحلAAه رسAAیده و خAAود را روز جشن بلوغ، پدر و مادر 

آماده می کنند تا اجازه دهند او عنا  زندگی خود را به دست گیرد  

هوشمندی ادیا  در این است که انتظار ندارند ما یکه و تنها با تمامی احساسAAاد خAAود

کنار بیاییم  به خAAوبی می داننAAد کAه دسAAت و پنجAAه نAAرم کAرد  بAAا احساسAAاتی چAو  شAهود،

حسادد، ناامیدی یا سرکشی نفس چقدر پیچیده و دردآور است  می دانند برای مAAا سAAخت

است راهی پیدا کنیم که به مادرما  بگوییم از دست او یا فرزندما  ناراحتیم یا به او حسAAد

می بریم یا اینکه به همسرما  بگوییم تفکAر ازدواج و زنAدگی مشAترک چقAدر   همAا  قAدر کAه

شیرین است، نگرا  کننده هم هست  به همین دلیل روزهای مشخصی را در نظAAر گرفته انAAد

که هرکدام به حس خودش کار دارد  به همین دلیل گفته ها و نغمه هایی آماده کرده انAAد کAAه در

سفر ذهنی و آنجاهای خطرناک روح و روا  مناسب است  
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۲-۱۶تصویر 

آیا اگر چیزی برای نگرانی یا ناراحتی نبود، هیچ وقت ما به فکر برپایی جشن می افتادیم؟ مراسم جشن بلوغ، ایالت
نیویورک.

در واقع ادیا  این را می دانند که حس تعلق به یک جامعه یا اجتماع هم خیلی خواها 

دارد و هم خیلی کار دشAAواری اسAAت  از ایAAن نقطAAه نظAAر، ادیAAا  پیچیAAده تر از تئوریسAAین های

سیاسی سکولر هستند که شعروار در مورد از دست رفتن حس جامعه اجتماعی می نویسند

و حرف می زنند بدو  اینکه اشاره ای به زوایای تاریک جامعه داشته باشند  ادیا  به ما یAAاد

می دهند که چطور مودب باشیم، به هم احترام بگذاریم و وفادار باشیم چرا کAAه می داننAAد اگAر

این ها نباشد، ما روحیهما  در هم می شکند  در پیچیAAده ترین حAAالتش، ادیAAا  می پذیرنAAد کAAه

چقدر نیک کرداری، ایما  و نرم خویی مدیو  قطب مخالف آنهاست 
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چهار.

مسیحیت قرو  وسطا به طور دقیقی این دوگانگی را درک کرده بود  در بیشتر اوقاد سال

آ  ها در مورد ضوابط، مهار کرد ، رفاقت، صداقت و عشق بAAه خAAدا مناسAAبت های جنسAAی

موعظه می کردند و ناگها  موقع سال نو، در صAAندوق ها را بAAاز می کردنAد و روحیAAه جشAAن و

سرخوشی را آزاد می کردند و مراسم جشن احمق ها برپا می شد  برای چهAAار روز دنیAAا از ایAAن

رو به آ  رو می شد: تمامی اعسای کلیسا در محراب نشسته و طAAاس می انداختنAAد و بAAازی

می کردند، به جای اینکه آمین بگویند مانند الغ صAAدا می دادنAAد و بAAا هAAم مسAAابقه مشAAروب

خوری می گذاشAAتند، بAAا نAوای «آوه ماریAAاا می گوزیدنAد و بAر اسAAاس انجیAAل سAAاختگی، دعAAا

می خواندند  مانند «انجیل کو  مرغا یا انجیل به روایت «ناخن انگشت پAAای لوقAAاا  پAAس

از نوشید  از لیوا  های بزرگ آبجو، کتAAاب دعAAا را سAAر و تAAه گرفتAAه و بAAرای میAAوه و سAAبزی

می خواندند و از برج ناقوس کلیسا، به بیرو  می شاشیدند  با الغ ها «عقد ازدواجا بAه جAا

می آوردند، به ردای کشیشی خود آلAAت تناسAAلی مردانAAه بAAزرگ کAAه از پشAAم درسAAت شAAده بAAود

می دوختند و با هرکسی که چنین چیAAزی روی لباسAAش داشAAت، ادای سAAکس داشAAتن درمAAی

آوردند  
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: برای سلمت روحی، مواقعی نیاز داریم که مراسم و عبادتی بر اساس انجیل ناخن انگشت پای لوقا۲-۱۷تصویر 
برپا کنیم. تصویری از جشن احمق ها در قرون وسطا.
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اما هیچ کدام از این ها جوک نبود  همه این ها اموری مقدس بود و این شAوخی مقAدس،

برای این بود که در دیگر زما  های سال، همAAه چیAAز سAAرجای خAAودش بAAاقی بمانAAد  در سAAال

 دانشکده الهیاد پاریس طبق تحقیقی برای شورای اسقف ها توضAAیح داد کAAه جشAAن۱۴۴۵

احمق ها یک نیاز جدی است چرا که حماقت، ذاد دوم انسا  است و باید حداقل یک بار

در سال آ  را آزاد کرد  اگر ما بشکه های شراب را هرچند وقت یک بار باز نکنیAAم، هAAوا در

آ  جمع شده و بشکه را می ترکاند  تمامی مردم بشکه هایی هستند که خیلAAی بAAد و نادرسAAت

ساخته شده اند و در نتیجه چند روز در سال باید اجازه جفتک انداختن به آ  ها داد، چرا که

در پایا  می توانند بار دیگر «به ساحت مقدس خداوند، بازگردند ا 

نکته اخلقی که از این موضوع می گیریم ایAAن اسAAت کAAه بAAدو  شAAناختن ذاد خودمAAا ،

نمی توانیم جوامعی داشته باشیم که درست کار کننAAد  مAAا بایAAد عمAAق احساسAAاد تخریبگAAر و

ضدجامعه خودما  را بپذیریم  ما نمی توانیم جشن و عیش و نوش را ممنوع کنیم و انتظAAار

داشته باشیم پلیس آ  ها را پاک کند و تحلیلگرا  به آ  تف کنند  ما بایAAد اجAAازه طغیAAا  و

بAرای هرج و مرج را سالی یک بار هم که شده بدهیم تا از دو عامل پرفشار زندگی سAکولر 

مدتی کوتاه خارج شویم: اینکه منطقی باشیم و دیگری اینکه وفادار بمانیم  باید اجازه داشته

باشیم بی معنی حرف بزنیم، آلت تناسAAلی مردانAAه پشAAمی بAAه لباسAAما  بAAدوزیم و در دل شAب

بزنیم بیرو  و جشن و سرور با غریبه هAAا بAAه پAAا کنیAAم و بعAAد صAAبح فAAردا بAAه سAAراغ شAAریک

زندگیما  برگردیم که او هم دیشب مثل ما   رها بوده اند و بAAدانیم کAAه ایAAن مسAAئله ای شخصAAی

نیست و این جشن احمق هاست که این فرصت را به آ  ها داده است 
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پنج.

ما از ادیا  فقط درباره شیفتگی جوامع اجتماعی نمی آموزیم  مAAا علوه بAAر آ  یAAاد می گیریAAم

که یک جامعه خوب می پذیرد که چقدر درو  ما جامعه گریز است یا دسAAتکم توانAAایی قبAAول

کرد  مدام و همیشگی ضوابط اجتماعی را ندارد  اگAر جشAن عشAAق می گیریAم، بایAد جشAAن

احمق ها هم داشته باشیم  
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۲-۱۸تصویر 

زمان رهایی سالنه در رستوران آگاپی





III .لطف و مهربانی
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طرفداری از آزادی فردی و طرفداری ازآ.  
محدودیت

یک.

همین طور که ما بزرگ می شویم، به طور رسمی تشویق نمی شویم که با دیگرا  باادب رفتAAار

کنیم  یکی از کلیدی ترین گما  های های تفکر سیاسAAی مAAدر  در غAAرب ایAAن اسAAت کAAه بایAAد

افراد را تنها گذاشت تا آ  طور که دلشا  می خواهد زندگی کنند  بدو  اینکه کسی به آ  هAAا

غر بزند و یا اینکه برای آ  ها دایره محدودیت رسم کند  آزادی به عنوا  بزرگ ترین فسیلت

سیاسی ما تعریف شده است  جامعه سیاسی هم برای این طراحAAی نشAAده کAAه بAAه مAAا بگویAAد

چطور با هم رفتار کنیم یا اینکه برای ما برنامه های سخنرانی بگذارد در مورد اینکه شهامت

و مهربانی چگونه است  در سیاست مدر  امروز و در هAر دو سAوی راسAAت و چAپ، چیAزی

حاکم است است که می توانیم آ  را ایدئولوژی طرفداری از آزادی فردی بنامیم  

 در کتAAابش بAAا عنAAوا  «دربAAاره آزادیا کAAه یکAAی از۱۸۵۹جا  استوارد میAAل در سAAال 

مفصل ترین رساله ها در مورد روش اعطای بیشتر آزادی است، می گوید: «زمانی کAAه قAAدرد

می تواند در جامعه مدنی دخAAالت کAAرده و آزادی هAAای فAAرد را محAAدود کنAAد، زمAAانی اسAAت کAAه

بخواهد جامعه را از صدمه و آسیب حفAAظ کنAAد  امAAا اینکAAه دلیلAAش   بAAرای خAAوبی خAAودش

است- چه جسمی و چه روحی   سند و گواه کافی نیست ا 
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بر این اساس دولت یا حاکمیت مرکزی نباید به اینکه رفتار مردم نسبت بAAه هAAم چگAAونه

است یا سAلمت روحAی و روانAAی آ  هAا چطAور اسAت، هیAAچ کAاری داشAته باشAد  بAه عقیAده

طرفدارا  آزادی فردی، نباید از ابزار دولت برای دخالت در امور جAAامعه اسAAتفاده کAAرد چAAرا

که بد ترین حالت که «دولت پرستارا است از آ  درمی آید 

دو.

ادیا  از سوی دیگAر، همAواره علقAه عمیقAAی داشAته و خواهAا  بهبAود رابطAه افAراد در میAAا 

جامعه و اجتماع بوده اند  برای مثال یهودیت را در نظر بگیرید: فرازهایی از کتAAاب حقAAوقی

یهودیا  یا   می شنا   موازی با قوانین مAدر  امAروزی اسAت    همAا  مAواردی کAه در مAورد

سرقت نکرد  و دست به دزدی نزد ، زیرپا نگذاشتن قرارداد و یا نکشاند  دایره انتقام بAAه

افراد فامیل یک نفر در جریا  جنگ در قانو  است، در آ  هم آمده است  

هرچندد باید گفت شمار دیگAAری از ضAAوابط دینAAی بسAAیار فرا تAAر از آ  چیAAزی می رود کAAه

قانو  طرفداری آزادی های فردی در نظر گرفته است  در ضوابط دینی دستورهای زیادی در

مورد چگونگی رفتار با فامیل، همکار، غریبه ها و یا حتی حیواناد آمده است  می گوید مAAا

قبل از اینکه حیواناد خود از جملAAه بAAز یAAا گوسAAفند یAAا ش تAAر را سAAیر نکرده ایAAم، نمی تAAوانیم

بنشینیم و غذا بخوریم یا اینکه اگر قرار است بیش از یک شب از خAAانه دورباشAAیم، بایAAد از

پدر و مادر اجازه بگیریم، اگر بیوه ای در جامعه ما هسAAت، هربهAAار بAAه مراسAAم غAAذا دعAAوتش

کنید و شاخه های زیتو  را فقط در فصل برداشAAت محصAAول فقAAط بزنیAAد تAAا میAAوه آ  چیAAده
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شود و میوه هایی هم روی درخAAت بAAاقی بمانAAد تAAا کسAAانی کAAه فقیAAر هسAAتند بتواننAAد از میAAوه

درخت بچینند  ایAAن مAAوارد فرا تAAر می رود و دسAAتوراتی بAAرای نحAAوه سAکس داشAAتن هAم آمAAده

است: اینکه مردا  در پیشگاه خداوند مسئول هستند که در فاصله های مشAAخص و مسAAتمر

با همسرا  خود رابطه برقرار کنند و با توجه به ساعت کار و حAAرفه ای خAAود، هیچ گAAاه از آ 

غافل نشوند که معنای آ  برای مردا  مستقل   که وقت آزاد دارند   یعنی هر روز  بAAرای

کارگرا ، دو بار در هفته  برای خرسوارا  و قاصدا ، یک بار در هفتAAه  بAAرای شترسAAوارا ،

یک بار در ماه  برای دریانوردا ، یک بار در شش ماه  (میشنا، کتابت، پنج: شش) 



۶۷❊       لطف و مهربانی

۳-۱تصویر 

کتاب قوانین یهودیان می گویند نه تنها سرقت کاری خلف است، که هر خرسواری باید دستکم یک بار در هفته با
همسرش سکس داشته باشد. موسی در حالی که ده فرمان را تحویل می گیرد. از نسخه یک انجیل فرانسوی، قرن

۸۳۴
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سه.

تئوریسین های لیبرال تصدیق می کنند که شکی نیسAAت کAه سAAیر کAرد  عطAAش همسAر کAAاری

بسیار پسندیده است، بخشنده بود  با زیتو  کاری نیکو است و همAراه کAرد  سAالمندا  در

سفر کار خوبی است  اما با تمام موافقت ها، با هرگونه دستور یا ضوابطی که آ  را بخواهAAد

اجرایی کند، مخالف هستند  به عقیده آ  ها، سیر کرد  حیوا  یا دعAAود بیوه هAAا بAAه مراسAAم

غذا، بر اساس وجدا  شخصی است و نه بAAر اسAAاس قسAAاود جAAامعه  در جAAامعه سAAکولر،

لیبرال ها و طرفدارا  آزادی فردی بر این باورند که بایAAد یAAک خAAط میAAا  اخلق شخصAAی و

اجرای قانو  کشید  بAرای حفAAظ جAAا  و مAAال شAAهروندا ، ایAAن وظیفAAه پارلمAAا  و پلیAAس و

دادگاه ها و زندا  ها است اما دیگر طیف های خلف باید با وجدا  جلوگیری شود  در نتیجه

سرقت یک گاو، قابل تحقیق و بازرسی پلیAAس اسAAت امAAا دو دهAAه تحقیAAر روحیAAه و تقAویت

بی عاری و بی تفاوتی، هیچ مرجعی برای رسیدگی ندارد  

بی میلAAی و اکAAراه از هرگAAونه ورود بAAه حAAوزه خصوصAAی افAAراد، بیAAش از آنکAAه ریشAAه در

بی تفاوتی داشته باشد، در بدبینی و شکاکیت دارد  به طور دقیق تر، در این حس فراگیر کAAه

هرکسی می تواند در جایگاهی باشد که خودش بداند به طور دقیق فسیلت کجاست  بگذریم

گAAاه هسAAتند  بAAا تAوجه بAAه پیچیAAدگی های کAه تAAازه فکAر می کننAAد همAAه از حAوزه حریم هAAا هAم آ

انتخاب های اخلقی، طرفدارا  آزادی فردی مجبور به اذعAAا  هسAAتند کAAه نمی شAAود بAAه ایAAن

راحتی درسAAت و نادرسAAت را از هAAم تمیAAز داد  چیAAزی کAAه ممکAAن اسAAت از دیAAدگاه یAAک نفAAر

حقیقت محتوم باشد، دیگری آ  را امکا  دارد تعصب پیشداورانه فرهنگی ببیند  یک نگاه

به قر  ها خود محق پندار بود  و طرفدارا  آزادی های فردی نشا  از حیرد زدگی دارد کAAه
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چطور هریک به دیدگاه خAود اطمینAAا  خAالص داشAAته اسAAت  بیAAزاری از اخلقگرایAAی نپختAAه

باعث شد مسئله اخلق از دیدگاه عموم اخراج شود  پیش از هرگونه پاسخی در مورد رفتAAار

کسی، این پرسش است که همه چیز را می بندد: تو کی هستی که به من بگویی چه کار بکنم

یا نکنم؟

چهار.

البته یک حوزه هست که ما همگی با دخالت بر اساس امور اخلقی موافقیم و تAوجه مAا بAر

توجه درست و زندگی عملی بر اساس اخلق است: حوزه بزرگ کرد  فرزندانما   

پدر و مادر خیلی توجه جدی روی زندگی فرزندا  و نسل بعد از خود هستند چرا که نAAه

تنها می خواهند انسا  هایی قانونمند باشند، که خوب هم باشند  خوب، به این معنAAا کAAه بAAا

شریک زندگیشا  درسAAت رفتAAار کننAAد، در مقAAابله بAAا دیگAAرا  گشAAاده رو و دسAAت و دل بAAاز

گAAاه باشAAند و بAه دام تAAن پAروری و خAود باشند، نسبت به انگیزه هAAای کAه در زنAAدگی دارنAد آ

ملمت گری نیفتند  به موازاد همین خواسته ها، خطوط دقیق آ  در می شنای یهودیا  آمAAده

است  

اگر یک تئوریسین لیبرال و محیط های سیاسی در مواجهه بAAا ایAAن پرسAAش کAAه «تAAو کAAی

هستی که به من بگو چه کAار کنAAم و چAه کAار نکنAAم؟ا و یAAا «تAو از کجAAا می دانAAی چAه کAاری

بAAا مشAAکل کمAAتری در درست است؟ا، دچار مشکل و لکنAAت می شAAود، یAAک پAAدر یAAا مAAادر 

پاسخ به چنین سوالی روبرو است  هرقدر هم پدر و مادر هAAا از خواسAAته های چAAپ و راسAAت
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فرزندانشا  خسته شوند   و شاهد جیغ و داد و فریادهای آ  ها باشند   بAAاز هAAم می داننAAد

که باید فرزندانشا  را طبق قواعدی باربیاورند که به تدریج نرم های جامعه را فراگرفتAAه، بAAه

آ  احترام گذاشته و براساس آ  عمل کنند  

این حقیقت که چنین پدر و مادرهایی بAه مشAAخص کAرد  برخAAی محAAدودیت ها در حAAوزه

خانه خود موافق هستند، دلیل نمی شود که تمامی تردیدهای اخلقی خAAود را کنAAار بگذارنAAد 

باز هم به نظر آ  ها این خیلی منطقی است که در مورد مسائل بزرگ   ماننAAد سAAقط کAAرد 

جنین بعد از بیست و چهار هفتگی   تردید داشته باشند در حالی که در مورد برخی مسائل

کوچک تر - مانند اینکه آیا این درست است که فرزندشا  برادر کوچک ترش را سیلی بزنAAد

یا اینکه آبمیوه را در اتاق و به سقف بپاشد   به طور کامل مطمئن هستند  

پدر و مادرهای برای تقویت رفتار مناسب فرزندانشا  و اینکه به آ  ها گوشزد کنند چAAه

کاری تشویق می شود و چه کاری نباید تکرار شود، جدولی درست می کننAAد و روی دیAAوار یAAا

در یخچال می زنند و در آ  کارهای خوب را ستاره زده و تشویق می کنند و اگر سAAتاره ها بAAه

حدی رسید، جایزه هم می دهند  با توجه به اینکAAه ایAAن شAAیوه بسAAیار مAAوثر اسAAت   و انAAرژی

سرکش کودکا  را هم درست هAAدایت می کنAAد   بAAا ایAAن حAAال پAدر و مادرهAAایی کAه طرفAAدار

آزادی حقوق فردی هستند، باز هم با اینکه لبخندی بAه لAب دارنAد و می گوینAد ایAAن مقایسAه

درستی نیست، راضی نمی شوند چنین جدولی برای دیگر افراد جامعه طراحی شود و رفتAAار

مثبت هرکسی تقویت شود 
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پنج.

اگر ایده درست کرد  جدول ستاره ها برای بزرگسال  عجیب به نظر بیاید اما به طور کامل

هم نشود آ  را رد کرد، به این دلیل است که ما در آ  اوقاد تنهایی خودمAAا  از عیب هAAا و

نقایص خود و عمق خودسری های کودکانهما  باخبریم  خیلی کار هAAا هسAAت کAAه می خAAواهیم

بکنیم اما دست به هیچ یک نمی زنیم و خیلAAی راه هAAا در دل مAAا جریAAا  دارد ولAAی در جریAAا 

زندگی روزانه و روزمره، ما به آ  دیگAر تAوجه نمی کنیAAم  ولAAی خAوب در دنیAAایی کAه وسAواس

آزادی دارد، غیر از چند راه محدود برای اینکه ما را تشویق و ترغیب بAAه رفتAAار نیAAک کنAAد،

چیز زیادی نمانده است  
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۳-۲تصویر 

حتی لیبرال ترین پدر و مادر ها هم می دانند روش استفاده از جدول تشویق، بهترین راه برای سروکله زدن با یک
کودک چهارساله است.

تشویق هایی که ما   بزرگسال    به آ  نیاز داریم خیلی هم پیچیده نیسAAتند: دیگAAرا  را

ببخشید، در عصبانیت صبوری پیشه کنید، سعی کنید از نقطه نظرهای دیگر هAAم بAAه مسAAئله

نگاه کنید، هیجا  های خود را در قالب افق دار تصویر کنید و مانند این  ما یک نوع تفکAAر
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گAAاهی بر تAAر داریAAم و غالب داریم که خیلی هم سازنده نیست و به ما تلقین می کند که نوعی آ

برای مثال خوب نیست که برای مAAا تAAابلو نصAAب کننAد و در مAورد مهربAAانی، بAه مAAا توصAAیه

کنند  این نشانه هوشمندی است که بپذیریم ما هAAم بAAه لطAAف و محبAAت، ثبAAاد و راهنمAAایی

نیاز داریم درست مانند آنچه کودکا  یا حیواناد خانگی ما نیاز دارند  

ریسک های راه های شکوفایی ما، متفاود از آ  هایی است کAAه طرفAAدارا  آزادی فAAردی

فکر می کنند  کمبود آزادی، دیگر در جوامع نوین، اصلیترین مشکل نیست  مشکل ما نحوه

درست استفاده از این آزادی است که نیاکا  ما سه قر  برای آ  هزینAAه دادنAAد تAAا بAAرای مAAا

تامین شود  مAAا از اینکAAه آزاد هسAAتیم تصAAمیم بگیریAAم بAAدو  اینکAAه هوشAAمندی درسAAت بهAAره

برداری از این آزادی را داشته باشیم، خسAAته شAAده ایم  ایAAن البتAAه کAAم مطAAرح می شAAود کAAه مAAا

خواها  یک نوع برقراری محدودیت از بال هستیم و بAAا ایAده آ  مخAAالفت کAرده و خواهAا 

کاهش آ  هستیم  خطر اما در سوی مقابل آ  نهفته است: مAAا بAAا ایAAن وسوسAAه هایی روبAAرو

هستیم که وقتی از آ  فاصله داریم فحش و ناسزا نثارش می کنیم اما شجاعت مقابله بAAا آ 

را هم نداریم و باعث می شود ما از خود متنفر و ناامیAAد شAAویم  آ  بخAAش بAAالغ مAAا امAAا ایAAن

بخش را با ناامیدی نظاره می کنAAد چAAرا کAAه آ  بخAAش کAAودک بی فکAAر می توانAAد بAAال پریAAده و

بردیگر بخش سایه بیاندازد  عمیق ترین آرزوی ما این است که یکی را در یک جای زنAAدگی

خود پیدا کنیم که ما را از دست خودما  نجاد دهد  

علئم یادآوری برای اینکه چطور رفتار کنیم نبایAAد خدشAAه حAAوزه آزادی هAAای شخصAAی مAAا

محسوب شAAود و ایAAن نکتAه را بایAد خAوب فهمیAد  آزادی واقعAAی بAه ایAAن معنAAی نیسAت کAAه

هرکسی به حال خودش   رها شود؛ که باید همراه با راهنمایی و کنترل باشد  

ازدواج های مدر ، یکی از مقیاس های آزمایشAAی عصAAر فعلAAی و حسAAور نداشAAتن اخلق
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است  ما با بهترین نیت ها و بال ترین حمایت اطرافیا  شروع می کنیم  همAAه نگاه هAAا بAAه مAAا

دوخته شده است: فامیل، دوست و همکارا  همAه بAه نظAر می رسAAد مشAAتاق رسAAید  مAAا بAه

بخش شادی بخش زندگی هستند  اما خیلی زود ما با هدایای عروسAAی و طبAع غریبAه خAود

روبرو می شویم و چو  به طور ذاتی موجوداتی با اراده ضعیف هستیم، آ  تصویر کAAاملی کAAه

با آ  روبرو شده بAAودیم، بAAه تدریAAج محAAو می شAAود  احساسAAاد رمانتیAAک سAAطحی نمی توانAAد

سنگ بنAAای مناسAAبی بAAرای یAAک رابطAAه باشAAد  مAAا بی فکAAر ودروغگAAو نسAAبت بAAه هAAم بAAزرگ

می شویم  خودما  هم از پررویی خودما  کف می کنیم  ما کینه جو و نیرنگ باز می شویم  

ما در میهمانی های آخر هفته از دوسAAتا  می خAAواهیم بیشAAتر بماننAAد و زود آنجAAا را تAرک

نکنند چرا که یادآور آ  انتظار بالیی است که یک زمانی از خود ما وجود داشت  اما درو 

خود رنج می بریم چرا که هیچ کسی نیسAAت کAAه راه اصAAلح و بهبAAود را بAAه مAAا نشAAا  دهAAد و

بگوید چطور باید دست به کار شویم  ادیا  از این مسئله به خوبی باخبرنAAد: آ  هAAا می داننAAد

برای حفظ خوبی، خوب است که مخاطبی هم برای آ  باشد  به همین دلیل ادیا  مراسAAمی

ماننAAد ازدواج را بAAا حسAAور جمAAع برپAAا می کننAAد ولAAی مAAابقی آ  را بAAه خواسAAت اراده الهAAی

می سپارند  هرقدر هم این ایده مسخره به نظربیاید، اما اینکه یک نگاه به ما باشد و همیشه

خوب از ما انتظار داشته باشد، می تواند حقیقی باشد  خیلی راضی کننده است که ما حAAس

کنیم آ  رفتاری که ما داریم فقط به خودما  ربط ندارد در نتیجه تمامی اوقاتی کAAه خAAوب و

درست رفتار می کنیم، راحتی آ  برای ما بیشتر می شود 
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شش.

طرفدارا  آزادی های فردی تصدیق می کنند که در تئوری، هرگونه هدایت و راهنمایی خAAوب

است اما هنوز کماکا  اعتراض می کنند که انجام آ  غیرممکن است  آ  هAAم بAAه ایAAن دلیAAل

ساده که دیگر کسی بد و خوب را نمی داند  و ما نمی دانیم، چرا که   هما  طAAور کAAه پیش تAAر و

خیلی موجز و اغواگرانه گفته شد، خدا مرده است  

یکی از تفکAAراد اخلق مAAدر  روی ایAAن موضAAع متمرکAAز مانAAده کAه اگAAر ایمAAا  و عقیAAده

مذهبی را از بین می بریم، دیگر هیچ راهی برای اینکه چارچوبی اخلقی بAAرای خAAود درسAAت

کنیم، وجود ندارد  اما این بحث هرچند ذاتی به طور کامل خداناباورانه و آتئیسAAتی در خAAود

دارد، نوعی اعتبار داد  به ادیا  است  چرا که اگAAر مAAا قبAAول کنیAAم کAAه زمAAانی یAAک خAAدایی

وجود داشته، پس اخلقیاتی هم بوده کAAه فقAAط بAAه واسAAطه حسAAور یAAک قAAوه مAAاوراء طAAبیعی

می توانسته امکا  وجود داشته باشد و از این رو حال که دیگر در کار نیست، پس متعAAاقب

آ  اصول اخلقی هم یافت نمی شود  

هرچند اگر از ابتدا این طور فرض کنیم البته که خدا ساخته خود ماسAAت، از آ  بAAه بعAAد

به سمت درست نمایی می رویم و می بینیم چرا این قوانین نیازی به قوه ماوراءطبیعی داشAAته

و چرا این طور نمی بینیم که نیاکAAا  خیلAAی انسAAانی مAAا دسAت بAه ایجAAاد چنیAAن رشAAته ای زده

باشند؟ 

به نظAAر خیلAAی واضAAح اسAAت کAAه ریشAAه دیAAن و ادیAAا ، در جوامAAع گذشAAته اسAAت و اینکAAه

می خواستند تمایل افراد به خشAAونت را کAAاهش دهنAAد و بAAه خصAAلت هایی مخAAالف آ  یعنAAی



    دین برای خداناباورا ❊    ۷۶

مدارا و بخشش و مهربانی و لطف دعود کنند  قوانین دینی از روی زمین درست شده، بAAه

آسما  انداخته شد و از آنجا دوباره به زمین هدایت شد تا قدرد جAAادویی بAAه خAAود بگیAAرد 

گاهی از ایAAن اسAAت کAAه اگAAر این هAAا نباشAAد، دستورهایی در مورد همدردی یا صبوری نشانه آ

جامعه چند تکه شده و به سمت خودتخریبی می رود  این قوانین چنAAا  در چنAAد هAAزار سAAال

گذشته برای ما ضروری و حیAAاتی بAوده کAAه حاضAر نشAدیم قبAAول کنیAAم کAه خودمAا  آ  هAا را

ساخته ایم چرا که متعاقب آ  نمی خواستیم روش اجرا و نقایص آ  را هم بAAه عهAAده بگیریAAم 

ما مجبور شدیم این طور وانمود کنیم که اخلق از آسما  آمده تا آ  را دربرابر دروغگAAویی و

حرف های دوپهلو و سست عنصری، عایق کرده باشیم  

اما اگر حال بتوانیم صاحب آ  معنوی سازی قوانینمAAا  باشAAیم، هیAAچ دلیلAAی نAAداریم کAAه

قوانین را هم کنار بیاندازیم  مAAا بAه نصAAیحت و تشAویق و همAدردی نیازمنAدیم حAAتی اگAر بAه

خدایی که دست در بهبود زندگی ما داشته باشد، ایما  نداشته باشیم  ما دیگر نیازی نAAداریم

به اینکه بهشت یا جهنمی در کار است معتقد باشیم؛ فقط باید همیشه بAAه آ  بخAAش بAAالغ و

منطقی درونما  یادآوری داشته باشیم   که به ندرد در مقاطع بحرانAAی یAAا حسAAاس، ظAAاهر

می شود   و بدانیم این ذاد طبیعی ما این را از ما می خواهد  فرگشت از اخلق ماورایی و

رسید  به منطق، باید معنایش ایAAن باشAد کAه مAا خودمAا  نویسAندگا  فرما  هAAای اخلقAی

خودما  هستیم 
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هفت.

البته که آمادگی ما برای دریافت هرگونه راهنمایی، بستگی مستقیم به لحنی دارد کAAه بAAه مAAا

ارائه می شود  یکی از چیزهای ناخوشایند در ادیا  این است که روحانی ها و پیشروا  آ  ها

طوری با مردم حرف می زنند که انگار فقط و فقط آ  ها هسAAتند کAAه توانAAایی اخلق و بلAAوغ

فکری را دارند  اما مسیحیت امروز بیAش از پیAش اغفAال کننAده و گمراهAانه ظAاهر شAده و

حاضر به قبول دوگانگی تشکیلد خود در مAAورد آزار جنسAAی و تعAAرض بAAه کودکAAا  نیسAAت

ولی از آ  سو به جAAای آنکAAه بگویAد مAAا ناکامAAل، نAAاقص، رشAد نکAرده هسAAتیم و بAAه راحAAتی

وسوسه می شویم، می گوید ما به ته خط رسیده ایم  
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۳-۳تصویر 

ما مجبور شدیم راه هایی را بسازیم که خودمان را بترسانیم در حالی که در بطن خود، راست و غلط را می دانیم.
۱۴۵۴شکنجه های جهنمی، نسخه فرانسوی، 

ما ال  برای دریافت دروسی در مورد فسیلت و فسق وفجور، آمAAادگی جAAذب بیشAAتری
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داریم به ویژه اگر از سوی کاراکترهایی باشد که درست در دو سوی این طیف به ما شAAناخته

شده اند  مانند افسو  همیشگی در مورد نخستین گناه بشر  

سنت های یهودی   مسیحی به طور متناوب دریافته اند که آنچAAه جلAوی اصAAلح بشAر را

می گیرد، احساس درگیری بAAا بی کسAAی و حAAس گنAAاه کAAاری و بAدی اسAAت کAAه مAAا نسAAبت بAAه

خودما  داریم  این ادیا  با طیفی از احساس شجاعت در مقابل خطر، تصریح می کننAAد کAه

همه ما ناکامل هستیم  «بدانید که من زاده شر هستم؛ مادرم نطفAAه مAAرا در گنAAاه بسAAته اسAAت

، عهد عتیق)ا پیامی به شکل نوین: «با گناه یک بشر بAAود کAAه مAAرگ و گنAAاه بAAه۵۱(مزمور 

این جها  راه یافت؛ و مرگ از همه افراد بشر گذر کرد چرا که همه گناهکار بودند  (ارومن،

۵ :۱۲ (

به هر سو، تشخیص این تاریکی آ  طور کAAه بAAدبینی مAAدر  می گویAAد، پایAAا  راه نیسAAت 

طبق بدبینی مدر ، ما وسوسAAه فریبکAAاری و دزدی و آزار داریAم و بAه شAAکل خودپرسAAتانه ای

دیگرا  را نادیده می گیریم و وفادار نبود  دیگر برای همه پذیرفته شAAده اسAAت  پرسAAش ایAAن

نیست که آیا ما مورد وسوسAAه قAAرار می گیریAAم یAAا نAAه، امAAا اینکAAه آیAAا می تAAوانیم در مقابAAل آ 

بایستیم  

طبق حکمت نخستین گناه بشر، ما با درک اینکه هریک کامل نیستیم و خطا می کنیAAم،

یک قدم به بهبود اخلقی نزدیک می شویم  پس می توانیم به درستی بAAه آ  هAAا اشAAاره کAAرده و

صادقانه آ  ها را بپذیریم  این حکمت می داند که شرم کمکی به مAAا نمی کنAAد و اگAAر بAAرای آ 

کاری بکنیم، کمتر احساس شرم خواهیم کرد  متفکرا  رسAAید  بAAه آرامAAش بAAا ایAAن پیAAام کAAه

انسا  ها همه به طور ذاتی خوب هستند، به ما لطف کردند  در همین حال، اگر مدام به مAAا

درباره گذشته پرخطایما  به ما گوشزد کنند، تفکراتما  فلج شده و امکا  نAAدارد بتAAوانیم راه



    دین برای خداناباورا ❊    ۸۰

به کمال را طی کنیم  به همین دلیل، اعتراف کرد  به گناها ، روش بهتری برای تصمیم بAAه

بهتر شد  است  ضمن اینکه بایAAد گفAAت مAAدام چAAرخ زد  دور نخسAAتین گنAAاه بشAر، حرکAAت

دموکراتیک فکر را مختل می کند  کما اینکه اگر کسی آ  سوال معروف که «تAAو کAAی هسAAتی

که به من بگویی چطور زنAAدگی کنAم؟ا یAک فAرد خداپرسAت می توانAد خیلAی راحAAت بگویAد:

«یک گناهکار مثل تو ا ما همه از نسل   همAAا  آدم رانAAده شAAده از بهشAAت هسAAتیم در نAAتیجه

همAAه چیزمAAا  ماننAAد اوسAAت: اضAAطراب، وسوسAAه بAAه سAAوی شAAرارد، طلAAب عشAAق کAAرد  و

وقت هایی هم تلش مقطعی برای خلوص 

هشت.

ما هیچ وقت قوانین ناشکستنی و ناب را در خصوص رفتار خوب و شایسAAته ای کAAه پاسAAخ

همه موارد زندگی بشری باشد و بگذارد همه ما به خوبی و خوشAAی در صAAلح و صAAفا زنAAدگی

کنیم، همه با هم و یک جا، پیدا نخواهیم کرد  با این حال نبود یAAک تفAAاهم جAAامع و مطلAAق

نباید دلیل بشود که جلوی ما برای جستن و تئAAوریزه کAAرد  چنیAAن زنAAدگی را بگیAAرد و آ  را

دیگر   رها کنیم  

اولAAویت دسAAتورهای اخلقAAی بایAAد عAAام باشAAد حAAتی اگAAر فهرسAAت فسAAیلت ها و فسAAق و

فجورهایی که باید اشاره شود، دقیق و مشخص نباشد  چAAرا کAAه همAAه مAAا تمایAAل عجیAAبی بAAه

روش های شخصی برای کینه خواهی و بغض ورزی داریم  

یک مورد عام که می شود از روش یهودی   مسAAیحی یAAاد گرفAAت، ایAAن اسAAت کAAه خAAوب
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است اگر تمرکز را روی مسائل کوچک کج یا بد یا بی اخلقی بگذاریم  غرور یا تکAAبر بAAرای

مثال  یک وضع فکری فاقد هرگونه جسAAارد کAAه از سAAوی مسAAیحیت لیAAق شAAمرده شAAد  و

مذمت آورده شده   هما  طور که یهودیت خیلی سبکسرانه برای تعAAداد سAAکس داشAAتن میAAا 

زوج فهرست و پیشنهاد نوشته است  

اما در تساد با آ  ببینید در عصر مدر  چگونه دستور ها هم خیلی دیر هم خیلAAی بی پAAرده

وارد شده است  مواقعی هم که وارد می شود، دیگر خیلی گذشته است  وقAAتی بAAه راحAAتی بAAه

اسلحه دسترسی داریم و بعد دست بAه سAرقت می زنیAAم و بعAد بAه کودکAا  دروغ می گAAوییم و

همسرما  را از پنجره پرد می کنیم بیرو ، بعد تازه یک دستور اخلقی قرار اسAAت دسAAت و

پAAا شAAود  هیAAچ تحقیقAAی نیسAAت کAAه نشAAا  دهAAد چقAAدر جرایAAم بAAزرگ ریشAAه خAAود را در

سوءاستفاده های زیرکانه دوانده و از آنجا آمده است  جهت اخلق مداری مسیحی   یهAAودی

این بود که بیش از شرارد های آدمی را هدف قرار دهد  پیشنهادهای اخلقAAی آ  طیفAAی از

بدرفتاری و سوءرفتارهایی که هر روز ما را تشکیل می دهد، دربرمی گیرد تا جرایAAم سAAنگین

و خیلی جدی  می دانستند که پررویی و آزرد  دیگرا  مانند خوره ای می تواند یک جامعه را

به سمت سرقت و کشتار تباه کند  

ده فرما  موسی، نخستین تلش برای کنترل کرد  خصومت بشر به همنAAوعش بAAود  در

نسخه های تلمود و مسیحیت قرو  وسطا، مAAا شAAاهد روبرویAAی بAAا خصAAلت های بAAد و رفتAAار

نادرست هستیم  خیلی راحت است که بشود گفت کشتن یا دزدید  کAAار خطAAایی اسAAت امAAا

تجسم اخلقی زیادی می طلبد که بتوا  در مورد عواقب تحقیAAر کAAرد  یAAا بAAه لحAAاظ سکسAAی

دور از دسترس بود ، هشدار داد 
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یک فضای اخلقیب.  

یک.

مسیحیت هیچ وقت از این رویگردا  نبود که مکانی را با فسایی حاکم کند که افAAراد در آ 

بتوانند به نقایص و کوتاهی ها و کاستی های خود در مقابل دیگAAرا  اعAAتراف کننAAد و بداننAAد

راهی برای بهبود و بهتر شد  هم هست  از آنجایی هم که هیچ فرقی بین کودک و بزرگسال

قائل نیست، جدول ستاره ای برای همه درست کرده که به سمت درست حرکت کننAAد  یکAAی

از پیشAAرفته ترین نمونه هAAا را می تAAوا  در «پAAادواا و زیAAر سAAقف آجAAری کلیسAAای کوچAAک

«سکروونیا پیدا کرد  

در اوایل قAAر  چهAAاردهم، یAAک هنرمنAAد بAAه نAAام «جوتAAو دی بونAAدونها اهAAل فلAAورانس در

ایتالیا، مامور شد شماری نقاشAAی روی دیوارهAAای گچAAی کلیسAAایی کوچAAک، بکشAAد: چهAAارده

تورفتگی در دیوار بود که روی هرقوس باید تصویری که خیر و شر یا خوبی و بدی را نشا 

دهد، کشیده می شد  در سمت راسAAت دیAAوار و نزدیAAک سAAالن اصAAلی کلیسAAا، جوتAAو تصAAاویر

فسAAیلت های اصAAلی را کشAAید؛ احتیAAاط، شAAکیبایی، میAAانه روی و انصAAاف  متعAAاقب آ 

فسیلت های مسیحی چو  ایما ، صدقه و امید آمد  درست در قطب مخالف این تصAAاویر،

بدی ها و پلیدی ها به تصویر درآمد: نAAادانی، بی ثبAAاتی، خشAAم، بی عAAدالتی، کفAAر، حسAAادد و
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ناامیدی  برای هرکدام از این مفاهیم ذهنی، نقاش طرح مشخصAAی درنظAAر گرفAAت تAAا حAAس

احترام، به جوش آمد  و گناه را در بیننده برانگیزد  خشAم در حAالتی دیAده می شAود کAه دارد

پیراهن خود را از هم می درد، به آسما  فریاد می کشد در حالی که دو تAAورفتگی جلAAو تر، کفAAر

با چشمانی گمراه کننده نگاه می کند  اعسای کلیسا بایAAد رو بAAه ایAAن تصAAاویر می نشسAAتند و

نسبت به آ  پلیدی که آ  ها را در خود فرو برده بود، طلAAب مغفAAرد می کردنAAد در حAAالی کAAه

روی سقف، نقشی از خداست که ستاره هایی در دست دارد  
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۳-۴تصویر 

بال از چپ به راست: خشم، بی ثباتی و حسادت. پایین از چپ: میانه روی، شکیبایی و صدقه. زیرنویس: جوتو،
۱۳۰۴پلیدی ها و فضیلت ها، کلیسای سکوونی، پادوا، 

سنت دینی که جوتو در کار خود به تصویر کشید، نمونه ای اسAAت کAه چگAونه می تAAوا  بAAه

بدی نگریست و از آ  خوبی را یاد گرفت  تجسم فسیلت و پلیAدی در همAه جAا هسAت؛ در

پشت جلد انجیل، در کتاب هAAای دعAAا و روی دیAAوار کلیسAAا ها و مکا  هAAای عمAAومی و البتAAه
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هدف تمامی آ  هم آموزش است: قطب نمایی برای مومنا  که در زندگی به دست گیرنAAد و

جهت شرافت را پیدا کنند 

دو.

تئوریسین های طرفدار آزادی های فردی برخلف مسAAیحیت کAAه در تلش بAAرای ایجAAاد جAAو و

فسای اخلقی است، می گویند حوزه عمومی بایAد بی طAرف باشAد  هیAAچ نمAادی از یAادآوری

لطف و مهربانی روی دیوارهای شهر یا در کتاب ها نباید بیاید  چرا که می گویند ایAAن چنیAAن

پیام هایی به دنیای «آزادی های مAاا تجAاوز می کنAد  امAAا مAAا دیAدیم کAه چطAور ایAن تAوجه بAه

آزادی، الزامی برای افتخار به خواسته های عمیق و درونAAی مAAا نیسAت، بAه ویAژه بAا آ  ذاد

پس زننده و خودسرانه ای که دارند  حال شاید می توانیم حتی بپذیریم که مکا  هAAای عمAAومی

ما حتی بی طرف و خنثی هم نیستند  فقط در یک نگاه یک خیابا  هستند که بAAه پیام هAAای

بازرگانی و تجاری تقدیم شده اند  حتی در جوامعی که در تئوری ما را   رها کرده اند تا تصAAمیم

گاه دنبال مسیر راهنما می گردد  بعسAAی مواقAAع خودما  را بگیریم، باز هم ذهن ما به ناخودآ

آژانس های تبلیغاتی بAا شکسAAته نفسAAی سAAاختگی می گوینAد کAAه تبلیغAAاد، جوابگAAو نیسAت 

دلیلشا  هم این است که ما بزرگسAAال هسAAتیم و امکAAا  نAدارد بAAا نگAAاه بAAه یAAک بیلبAAورد یAAا

کاتالوگ زیبا، منطقما  عوض شود  حتی گفته می شود بچه ها شاید نسبت به بزرگسال  در

گرفتن پیام دچار خطای بیشتری شوند در نAAتیجه شAAماری از پیام هAAا بعAAد از سAAاعت هشAAت

شب نشا  داده می شAAود، امAAا در همیAAن حAAال بAAه شAAکل افراطAAی یAک سAAت قطAAار بAAازی یAAا
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نوشابه های شکردار و گازدار و حاوی کربناد را نشا  می دهند  اما بزرگسال  به طور حتAم

عقل و منطق دارند و این طور نیست که با هرچه از صبح تا شب به هر شکلی در هرجا بAAه

آ  ها نشا  داده می شود، تحت تاثیر قرار بگیرند  

البته این تفاود قائل شد  میا  بزرگسال  و کودکا  بAAرای دنیAAای بازرگAAانی و تجAAاری

منافع زیادی دارد  حقیقت این است که همه ما در برابر آژیر تبلیغاد آسیب پذیریم    همAAا 

قدری که یک پسربچه دلش ممکن است برای یک خانه بادی غAAش بAAرود، به   همAAا  انAAدازه

یک آدم چهل و دو ساله برای یک اجاق کبابی که مجهز به جAAای بشAAقاب و قAAابلمه اسAAت،

دلش می رود 

سه.

آتئیست ها و خداناباورا  تمایل دارنAAد محAAل زنAAدگی و جAAامعه مAAذهبی ها را مAAورد افسAAوس

قراردهند که چرا این قAAدر بAAه پروپاگانAAدا مزیAAن اسAAت  امAAا ایAAن فقAAط چشAAم پوشAAی جوامAAع

به دعود برای عبادد است  یAAک جAAامعه طرفAAدار آزادی هAAای فAAردی و لیAAبرال کAAه سکولر 

لیاقت چنین عنوانی داشته باشد، باید پیامی که به مردم می دهد را به حال تعادل درآورد تAAا

در آ  کلی نگری به سمت شAAکوفایی لحAAاظ شAAده باشAAد  پیام هAAایی کAAه بAAه روح نقاشAAی های

راستین و آرزومندانه جوتو وفادار باشد و هم آشکارا دعود به زندگی شریف باشد که خیلی

از ما تحسین می کنیم و شماری از چیز ها را هم با شوخدلی از آ  می گذریم  
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۳-۵تصویر 

ما غیر از یادآوری خوردنی های خوشمزه، به دیگر یادآوری ها هم نیاز داریم.

ما نمی توانیم وقتی متقاعد شده ایم که روی در و دیوار فقط به زرق و بAAرق و محاسAAباد

شرکت های تبلیغاتی داریAAم محصAAولد پAAاک کننAAده یAAا خوردنی هAAای خوشAAمزه می بینیAAم، بAAه

ارزش های بال تر وفادار و علقمند بمانیم  به   هما  اندازه نیاز داریم از مقاله یAAا کتAAاب فل 

فیلسوف معروف یا انگیزه هایی برای شکوفایی و تلش بیشتر، باخبر شویم  اگر فقAAط قAAرار

باشد به پاک کننده کف آشپزخانه با عطر لیمو یا چیپAس بAا طعAم فلفAل سAیاه فکAر کنیAAم و

چیزی از تحمل یا انصاف ندانیم، مقصر فقط ما نیستیم  مشکل فسیلت و خوبی ها هستند

که نمی توانند شرکت های تبلیغاتی بزرگ و مهم برای خود استخدام کنند 
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الگو ها و سرمشق هاپ.  

یک.

مسیحیت به پیام هایی که در اماکن عمومی داده می شود توجه دارد و به درسAAتی می دانAAد کAAه

مفاهیم خوب و بد، با توجه به جماعت و افرادی که ما را احاطه کرده اند، بAAاری مAا تعریAف

می شود  همین طور خوب می داند ما به طور خطرنAAاکی نسAAبت بAAه حلقAAه اجتمAAاعی اطAAراف

خود نفوذپAذیر هسAAتیم و رفتار هAAا و زوایAAای رفتAAاری یکAدیگر را گرفتAه و تقلیAد می کنیAAم  در

همین حAال قبAول دارد کAه ارتباط هAAای عمAده ای کAه مAAا داریAم تصAAادفی هسAتند و طیفAAی از

کاراکترهایی از بچگی گرفته تا بزرگسالی و دورا  تحصیل و محل کار را دربرمAAی گیAAرد  در

میا  صد ها نفری که ما در روز با آ  ها روبرو می شویم، تعداد انگشAAت شAAماری هسAAتند کAAه

ممکن است افرادی استثنائی باشند که بتوانند تصور مAAا را تقAAویت کAAرده، خوبی هAAای مAAا را

گاهانه است در ما زنده بیشتر کنند و روحیه ما را با بهترین پیامی که حاکی از انگیزه های آ

کنند 

دو.

تعداد خیلی کم این مقیاس ها کمک می کند نشا  دهیم چرا کلیسای کاتولیک مجموعه ای از
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دو هAAزار و پانصAAد نفAAر از بافسAAیلت ترین انسAAا  ها را انتخAAاب کAAرده گAAویی بهAAترین کسAAانی

هستند که تا به امروز روی زمین زندگی کرده اند  هرکدام از این قدیس ها مثAAالی از مجمAAوعه

کاراکترهایی است کAه هرکAدام از مAAا بایAد آرزو کنیAAم کAه در خAود تقAویت کنیAAم  بAAرای مثAAال

«سنت جوزفا، به ما می آموزد چطور با خونسردی و آرامش وبAAدو  اعAAتراض، فشAAارهای

ناشی از یک خانواده جوا  و یا دوره های آزمایشی محل کار را طی کنیم  شAAاید وقت هAAایی

باشد که در کنار «سنت جودا که حافظ و نگهدار تمامی انگیزه های گم شده است، بخAAواهیم

بزنیم زیرگریه شدید و از رفتار باحیای او آرامش یا راه حلی آنی و یا امید، بگیریم  

۳-۶تصویر 

فرصتی برای یادآوری دوستان: ماه های نوامبر و دسامبر از نسخه ای از مزامیر قرن شانزدهم به زبان انگلیسی که در
آن روزشمار مرگ قدیس هایی چون هیو، کا ترین، تئودور، ادموند، کلمنت، لوسی و آزموند آمده است.

در مواقعی که اضطراب ما را گرفتAAه می تAAوانیم بAAه «سAAنت فیلیAAپ نAریا پنAAاه بAبریم کAAه
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می دانست چطور وقتی با مشکلد روبرو هستید، مسحک بود  آ  را پیAAدا کAAرده و رو بAAه

آ  کرده و بخندید  حتی مواقعی خیلی فرح بخش است اگر فکAAر کنیAAم بAAرای مثAAال «سAAنت

فیلیپا اگر ال  بود با مشکلد تجدید دیدار خانواده و یا قفل شد  هارد کامپیوترش، چه

می کرد  

کلیسای کاتولیک برای تقویت رابطه ذهنی خود با قدیس ها روزشماری مAAرگ هAAم بAAرای

آ  ها آماده کرده که هر روز که به آ  نگاه کنید، نام یکی از آ  ها برای شما یادآور می شود که

برای مثال مانند سنت فرانسیس، که برای ریاضت کشید ، لباس سخت به تAAن می کAAرد یAAا

«سنت کوتبردا که از قدرد ایما  خود به خدا کمک گرفته تا گوش کسی که کنده شAAده را

دوباره به سرش پیوند بزند 

سه.

علوه بAAر آ ، کلیسAAای کاتولیAAک درک می کنAAد کAAه در سAAه بعAAدی کAAرد  شخصAAیت بهAAترین

دوستا  ونمایش آ  ها، مفید هم هست  هرچه باشد ما هم اولین ارتباط های خودمAAا  را بAAا

عروسک خرس کوچکی که در رختخواب بغل می کنیم شAروع کAرده و حAAتی در حAAالی کAه در

مقابل ما سکود مطلق دارد، با او حرف هم می زنیم  همین حیوانAAاد بی جAAا  و بی حرکAAت

که ممکن است بدو  هیچ چیز به نظر بیایند، شروع مهارد های ما برای دلداری و گرفتAAAن

انگیزه از شخصیت های دیگر است  ما وقتی ناراحت هستیم با آ  ها حرف می زنیم و وقتی

به آ  ها نگاه می کنیم که با چشAAما  بAAاز، شAAب را بAAرای مAAا تحمAAل پAAذیر می کننAAد، احسAAاس
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آرامش می کنیم  کلیسای کاتولیک هیچ مشAAکلی بAAا ایAAن مسAAئله نAAدارد و حAAتی قAAدیس هایی

یا روی سنگی، چوبی، پلستیکی ساخته و شما را دعود می کند آ  را تهیه کرده و به دیوار 

در یا روی قفسه کتابخانه یا طاقچه یا در راهرو ها نصAAب کنیAد یAا بگذاریAد  در مAواقعی کAه

حسابی داغ کرده و یا گیج هستیم، نگAAاهی می انAAدازیم و چشAAمما  می افتAAد بAAه «فرانسAAیس

آسیزیا و فکر می کنیم اگر او در اینجایگاهی که ما هستیم بود، چه می گفت یا چAAه می کAAرد 

شاید پاسخ درو  خود ما باشد، اما به طور تاثیرگذار بیرو  نمی آید مگر وقAAتی کAAه دوسAAتانه

از یکی از قدیس ها آ  را می پرسیم  

۳-۷تصویر 

اگر جای ما بود چه می کرد؟ فرانسیس آسیزی در اشکال مختلف.
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چهار.

جامعه سکولری که درست کار می کند، باید به روش های مشابه برای خلق الگو و سرمشAAق

فکر کند و نه اینکه فقط هنرپیشه های سینمایی و خواننAAده تحویAAل مAAا دهAAد  در نبAAود تفکAAر

دینی و اگر قدیس های حافظ و نگهدار کنار گذاشته شوند، دیگر چیزی برای مردم نیست که

بخواهد عامل استمرار فسیلت هایی مانند شجاعت، دوستی، وفاداری، صبر، اطمینا  و یAAا

شکاکیت باشد  هنوز ما وقتی صدای درونی خود را به افراد با روحیه و شجاع و متعادل و

سخت کوش مانند «آبراهام لینکلنا یا «والت ویتمنا یا «چرچیلا یا «استاندالا، «وار 

بافتا با «پل اسمیتا می سپاریم، ممکن است با امکانAAاد جAدی و بلنAAد مرتبAAه درو  مAAا

ارتباط برقرار کند 

پنج.

چشم انداز دینAAی اخلقیAAاد ایAAن اسAAت کAAه بشAAر همAAواره نشAAانه هایی از نابAAالغی و نبAAود

مصونیت دارد و مانند بچه ای است که همواره تحت درما  قAرار دارد  افسAو  بیAAش از حAد

لیبرال ها با آزادی، باعث می شود از این مسئله چشم پوشی شود که چقدر ما گرفتار هسAAتیم

و نیاز به راهنمایی داریم ولی درو  خود آ  را تحمل می کنیم وهمیشه در انتظAAار فراگیAAری و

یادگرفتن استراتژی های کنترل از بال با ایجاد محدودیت هستیم  نه خیلی لطف آمیAAز اسAAت

و نه خیلی از دیدگاه آزادی بخشانه که کسی به حال خودش بزرگ شود و بعد هرکاری بکند
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که دلش می خواهد  

۳-۸تصویر 

حتی بزرگ ترین خداناباوران ممکن است از الگو و سرمشق بهره ببرند. بال، میز سیگموند فروید در لندن که روی آن
انبوهی از شخصیت های آسوری، مصری، چینی و رومی دیده می شود. یا بال، ممکن است کسی ویرجینیا ولف را

ترجیح بدهد.





IV .آموزش
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۴-۱تصویر 

هدف جهان این نیست که وکل یا پزشکان یا مهندسان ماهر تربیت کند. هدف این است که انسان های توانا و پخته
تربیت کند. جان استوارت میل.
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چه چیزی یاد می گیریمآ.  

یک.

یAAک خیابAAا  شAAلوغ در شAAمال لنAAد   محله ای سراسAAر نانوایی هAAای قبرسAAی، آرایشAAگرهای

جاماییکایی و سرویس تحویل غذای بنگالی سرتاسر دکه هAAای نزدیAAک بAAه یکAAی از تAAازه ترین

دانشگاه های بریتانیا را تشکیل می دهند  ساختما  دانشگاه جدید، دوازده طبقAAه و فAAولدین

و نامتقار  و راهروهایی با رنگ های بنفش و زرد است  محل سخنرانی و اتAAاق سAAمینار ها

هم متعلق به گروه آموزشی علوم انسانی است  

 رشAAته مختلAAف۴۰۰ هAAزار دانشAAجو بAAرای تحصAAیل در ۲۰۰در سرتاسر دانشگاه، حدود 

ثبت نام می کنند  گروه آموزشی علوم انسانی همین چنAAدماه پیAAش توسAAط وزیAAر آمAAوزش کAAه

رابطه فامیلی هم با ملکه بریتانیا دارد افتتاح شد و لوح شAروع بAه کAAار آ  هAAم روی سAAنگ

گرانیت سیاه نزدیک جایی که توالت ها قرار دارد، نصب شده است  

روی پلک نوشته شده: «خانه ای برای بهترین چیزهایی که در جها  گفته شده و آموخته

شده است ا که گفته معروف «متیو آرنولدا است و تعریفش از فرهنگ را به عاریت گرفتAAه

است  این جمله روی کتابچه راهنمای ثبت نام دانشجویا  هم هست و در جاهای مختلAAف

از جمله ماشین نوشابه در کافه تریا در زیرزمین دانشگاه هم نقش بسته است  

با حAAرارد در مAAورد آ  از آمAAوزش حAAرف می زنAAد  از چند چیز هست که جامعه سکولر 
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زمAAا  عصAAر روشAAنگری در قAAرو  هفAده و هیجAAده تAAاکنو  بAAرای خیلی هAAا آمAAوزش از سAAطح

ابتدایی تا دانشگاه به عنوا  پاسخی برای طیفی از مشکلد و نقایص جامعه معرفAAی شAAده

است  مجرایی برای ورود به شهروندی متمدنانه، به روز و پیروز  

نگاهی به سطوح دوره های آموزشی و ترم هایی که توسط دانشگاه جدیAAد ارائAAه می شAAود،

نشAAا  می دهAAد بیAAش از نیمAAی از دروس بAAرای مهارد هAAای کAAاربردی دانشAAجویا  طراحAAی

شده اند  آ  نوعی از مهارد که در جوامع بازرگانی و تجاری یا تکنولوژی و فنAAاوری بAAه کAAار

می آیAAد: مجمAAوعه ترم هAAایی در مAAورد شAAیمی، تجAAارد، میکروبیولAAوژی، حقAAوق، بازاریAAابی و

بهداشت عمومی  

اما آ  نیمه دیگر مجموعه آموزشی که وقتی آدم اسAAمش را می شAAنود، یAAاد مراسAAم فAAارغ

التحصیلی می افتد و خواه ناخواه تصور می کند که دانشگاه فرا تر از یک کارخانه است کAAه از

آ  تکنوکراد و کارخانه دار درمی آید  تصور اصAAلی ایAAن اسAAت کAه آ  هAAا هنAAوز یAک هAدف

دیگر دارند: باید به مردمانی هوشمند تر، بهتر و شاد تر تبدیل شوند  

هما  طور که «جا  استوارد می لا یکی از پیشروهای حمایت از آموزش گفته اسAAت:

«هدف دانشAAگاه ایAAن نیسAAت کAAه در آ  وکل، پزشAAکا  و یAAا مهندسAAا  زبAAده تربیAAت شAAوند 

هدف، پرورش آدم های توانAAا و پختAAه اسAAت ا یAAا اگAAر به   همAAا  گفتAAه مAAتیو آرنولAAد برگردیAAم،

«آموزش و تحصیل درست باید بتواند عشق ما به همسایه، تلش برای بهبود زندگی بشAAر و

محو هرگونه رنجش و ناراحتی از زندگی بشری باشد ا وی به این هAAدف بلنAAدپروازانه خAAود

چنین اضافه می کند: «همچنین باید در پی این باشد که جها  را بهتر و شاد تر از آنچه ما به

آ  وارد شدیم، ترک کند ا
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دو.

آنچه این اهداف بلندپروازانه و فریبنده را یکی می کند، اشتیاق شدید آ  و نیز گنگ و مبهم

بود  آ  است  به ندرد گفته می شود که چطAAور آمAAوزش می توانAAد دانشAAجویا  را بAAه سAAمت

گشاده دستی و حقیقت برده و از گناه و خطا دور کند  فقط می شAAود بخشAAی از آموخته هAAای

قبلی را به رضایت این خواست آشنا و زیبایی این خواسته، پیوند زد  

اما خوب دور از انصاف نیست اگر بخAAواهیم بAAبینیم ایAAن اهAAداف بلنAAدمرتبه در عمAAل و

اجAAرا چطAور در یAک روز دوشAAنبه (روز اول هفتAAه) در دانشAAکده علAAوم انسAAانی در دانشAAگاه

مدر  شمال لند ، سپری می شود  انتخاب این دانشAکده هAم اتفAAاقی نبAوده چAرا کAه تمAAامی

خواسته های بلندمرتبه آموزشی و جامعه بهتر، به علوم انسانی ربط دارد و کسی آ  ها را بAAه

هورمو  شناسی و یا زیست سنجشی مرتبط نمی دانAAد  در مطAAالعه تاریAAخ و فلسAAفه و هنAAر و

عصر کلسیک و زبا  و ادبیAAاد اسAت کAه می تAوا  رو در روی غAامض ترین و زیرکAانه ترین

ابعاد درمانی تجربه آموزش را سنجید  

در گوشAAه یAAک کلس درس در طبقAAه هفتAAم، گروهAAی از دانشAAجویا  سAAال دوم، مشAAغول

گذراند  درسی در مورد اصلحاد کشاورزی در قر  هیجدهم در فرانسه هسAAتند  پروفسAAور

آ  ها که بیست سال است روی این موضوع تحقیAAق می کنAAد، می گویAAد دلیAAل کAAاهش بهAAای

، مشAAکل در برداشAAت نبAAوده و بAAه قیمAAت پAAایین۱۷۹۸ تAAا ۱۷۴۲محصAAول بیAAن سAAال های 

زمین های کشاورزی ربط داشته است کAAه سAAرمایه گAAذارا  را تشAAویق کAAرد بAAه جAAای سAAرمایه

گذاری در امور کشاورزی، به خرید و فروش زمین بپردازند  

یAAک طبقAAه پAAایین تر و در گAAروه آموزشAAی کلسAAیک، پAAانزده دانشAAجو مشAAغول مقایسAAه
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تصویرسازی های ادبی در آثار شعرای رومی مانند «هوراسا و «پترونیوسا هستند  اسAAتاد

می گوید در حالی که هوراس جها  را بی قاعده و رو به فساد می داند، پترونیوس از ایAAن هAAم

بدبین تر است ولی درتصویر خAAود، قطAAب مخAAالف را در نظAAر می گیAAرد  شAAاید چAAو  دسAAتگاه

تهویه خراب است و پنجره ها هم بسته است، فسای کمی کسل کننده و تنبل است  چند تAAا

از دانشجویا  به نظر می آید مشغول ادامه تمایل مباحثه پروفسور هستند که به جایی برسند

کسفورد   بسط توصیفی در که او بیست سال پیش و در حالی که دکترایش را از دانشگاه آ

نمایشنامه «آیو ا اوریپید   گرفته، آرزو کرده است  

۴-۲تصویر 

کادمیک دانشگاه و اهداف و تکالیف آ  خیلی فشرده و پرتکاپو اسAAت  بسته کاربردی آ

با این حال خیلی سخت می شود فهمید این همه درس و تجربه و کار چه ربطی با نکاتی که

در گفته های جا  استوارد میل و متیو آرنولد گفته شد، خواهAAد داشAAت  هرقAAدر هAAم دروس
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پیچیAAده و تخصصAAی در دانشAAگاه ها تAAدریس شAAود، بAAاز هAAم دانشAAگاه در آمAAوزش اخلق و

مهارد های زندگی عقب است و نشانی در این نیست که کسی از دانشگاه بیرو  بیاید و یا

همسایه اش را دوست داشته باشد و یا اینکه بخواهد زمین را بهتر از زمAAانی کAAه بAAه آ  وارد

شده، ترک کند  

بAAرای مثAAال، دروس پیAAش شAAرط بAAرای کار شناسAAی یAAا لیسAAانس در فلسAAفه، محAAدود بAAه

آشنایی با حوزه هایی چAAو  مAAواد، فردسAAازی و عمAAومی و همچنیAAن تAAز پایAAا  نAAامه در مAAورد

مفاهیم گوین، فرگه و یا پوتنAAام اسAAت  مAAدرک معAAادل ادبیAAاد انگلیسAAی هAAم بAAه کسAAی داده

می شود که روی موارد استعاری و تعالی روحی «سرزمین لم یزرعا (اثAAر تAAی اس الیAAود) و

ا وSenecaنمونه هAAای تAAاثیرگیری از آ  در ادبیAAاد نمایشAAی و تئوری هAAای «سAAه نAAه کAAا 

گسترش آ  در تئا تر ژاکوبن را بررسی کند  

در همه مراسم فارغ التحصیلی به شکل کلیشه ای تلش می کنند آموزش لیبرال را بAAا بAAه

دست آورد  هوشمندی و دانش تصویر کنند اما چنین اهدافی خیلی کم در زندگی روزمره و

روش زندگی ما نقش و حسور داشته اند  برای قساود در مورد آ  باید چیزی را که هسAAت

گفت و نه چیAAزی کAAه آ  هAAا ادعAAا می کننAAد  دانشAAگاه ها، کارشAAا  تولیAAد بخشAAی از نیروهAAای

حرفه ای است که همواره روی کار خود متمرکز هستند (وکل، پزشAAکا  و مهندسAAا ) و یAAک

اقلیت کم تحصیلکرده به لحاظ فرهنگی و خیلی فقیر در امور اخلقAAی و شAAماری متخصAAص

هنر که همگی در مورد اینکه با آینده و زندگیشا  چه کار کنند، هراسا  هستند  

ما نظام آموزش عالی خود را با دو ماموریت متساد و دوگانه پAAر کرده ایAAم: اینکAAه چطAAور

کاری به دست آورده و بر اساس آ  نا  دربیاوریم و دیگری اینکه چطور زندگی کنیم  ضمن

اینکه هدف دوم را خیلی مبهم و بی اعتنا   رها کرده ایم 
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سه.

آخر چه کسی اهمیت می دهد؟ چرا در کتابی که به ظاهر قAAرار اسAAت در مAAورد دیAAن و ادیAAا 

باشد، باید نگرا  آموزش عالی و دانشگاه باشیم؟ 

دلیل آ  وقتی روشن می شAود کAه مAا ارتبAAاط بیAAن کAاهش تعلیمAاد کتاب هAای مقAدس

وافزایAAش آمAAوزش فرهنAAگ را بررسAAی کنیAAم  وقAAتی دیAAن در اوائAAل قAAر  نAAوزدهم شAAروع بAAه

گسست و شکستگی در قاره اروپا کAرد، پرسAAش هایی جAدی مطAAرح بAود کAه اگAر دیAAن کنAار

برود، پس دیگر معنا و درک افراد و اخلقیاد و بخشش را چAAه کسAAی قAAرار اسAAت برعهAAده

بگیرد  آ  زما  تصمیم گرفته شد فرهنAAگ ایAAن کAAار را برعهAAده بگیAAرد و فرهنAAگ جAAایگزین

کتاب دینی شد  

امید این بود که فرهنگ، کمتر از دین (که در اینجAAا منظAAور مسAAیحیت اسAAت) نباشAAد و

توانایی آرامش داد  و راهنمایی و همدل کرد  جامعه را داشAAته باشAAد  تاریخ هAAا، تابلوهAAای

نقاشی، ایده های فلسفی، داستا  های ادبی می توانند به اندازه کافی و بدو  نیاز به انجیAAل،

آموزنده باشند  لزم نیست متن مخلوط با قAAوه مAAاوراءطبیعی باشAAد کAAه بتAAوا  از آ  چیAAزی

آمAAAوخت  آموزه هAAAای «مAAAارکوس اورلیAAAوسا، اشAAAعار «بوکAAAاچیوا، اوپراهAAAای «واگنAAAرا و

نقاشی های «تورنرا می تواند مراسم مذهبی جامعه سکولر نوین باشد  



۱۰۳❊       آموزش

۴-۳تصویر 

اینکه چطور زندگی کنیم در جایی از مواد درسی نیامده است. مراسم فارغ التحصیلی، دانشگاه آکسفورد.

از یک مقطع کلیه مواردی که هیچ وقت در امور آموزشی نبود، به تدریج بAAه دانشAAگاه ها

و کلس های آموزشی در اروپا و ایالد متحAAده آمریکAAا راه یAAافت  ادبیAAاد کAAه زمAAانی فقAAط

برای دخترا  و کسانی که در حال گذراند  دورا  نقاهت بودند، تجویز می شد از نیمAAه قAAر 

نوزدهم به بعد، به یکی از جدی ترین دروس تحقیقی دانشAAگاهی تبAAدیل شAAد  پیچیAAدگی های

تصویری و فرمت در اشعار و داستا  های ادبی، می توانست مانند انجیل پیام هAAای اخلقAAی

زیادی که در لفافه ای از حوادث زندگی پیچید شAAده و بAAه کAAار زنAAدگی می آیAAد، داشAAته باشAAد 

 در جریAAا  مراسAAم افتتAAاح۱۹۲۲«جورج گوردو ا استاد دانشکده ادبیاد مرتو ا در سال 

کسفورد، برای تاکید اینکه چه مسئولیتی بر دوش حوزه درسی او افتاده گفAAت: در دانشگاه آ

«بریتانیا بیمار است و ادبیاد انگلیسی است که باید آ  را نجاد دهد  کلیسا ها (آ  طAAور
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که من استنباط می کنم) در این وظیفه ناکام مانده اند و علج های اجتمAAاعی هAAم خیلAAی کنAAد

عمل می کنند  حال ادبیاد انگلیسی سه کاربرد دارد: هم به ما آرامAAش دهAAد، هAAم هAAدایتما 

کند و از همه بیشتر، روحما  را نجاد داده و کشورما  را هم شفا دهد ا

چهار.

این ادعا که فرهنگ می تواند جای خالی متن کتاب دینی   یا می دل مار  (کتابی در مورد

زندگی شهرسAAتانی بAه قلAم جAورج الیAود، کنAAایه خAداناباورا  بAه کتاب هAAای مقAدس دینAی،

مترجم) را بگیرد، به این معناست که مسئولیتی که پیش از این به عهده مزامیر بود می تواند

گوسAAتین جایگزین شود  یا اینکه نوشته های آرتور شوپنهاور می تواند جای «شAAهر خAAداا ی آ

را بگیرد کماکا  عجیب و یا حتی جنو  آمیز است که بتوا  بلندپروازی را با ناپرهیزگاری،

قاطی کرد  

با این حال، شاید هAAم چنیAAن پیشAAنهادی از آنجAAایی کAه بAرای مAAا ناآشناسAAت، مسAAحک

می نماید  ولی آ  کیفیت هایی که دین در کتاب های مقدس به عنوا  ارزش مطAAرح می کنAAد،

هما  هایی هسAAتند کAAه در بطAAن فرهنAAگ هAAم آمAAده اسAAت  داسAAتا  های ادبAAی و روایت هAAای

تاریخی حاوی دروس تهذیب اخلق و نفس است  آثAAار بAزرگ نقاشAAی در مAورد نیAاز مAا بAه

شادی آموزنده هستند  فلسفه می تواند پاسخی به اضطراب ما باشد و بAAه مAAا آرامAAش دهAAد 

ادبیاد می توانAAد زنAAدگی مAAا را عAAوض کنAAد  به   همAAا  انAAدازه کAAه در الهیAAاد دروس اخلقAAی

هست، در تمامی حوزه فرهنگ می توا  آ  ها را پیدا کرد  
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پس چرا این نظریه که بتAوا  جAای دیAAن را بAAا فرهنAگ عAAوض کAرد وهمAا  طAور طبAAق

ادبیاد و هنر زندگی کرد که خداباورا  بر اساس کتاب دینی خود می کننAAد، غریAAب اسAAت؟

چرا خداناباورا  و آتئیست ها نمی تواننAAد بAAا اسAAتفاده از فرهنAAگ، مجمAAوعه ای بنویسAAند کAAه

مانند کتاب مقدس برای خداباورا  کاربرد داشته باشد؟ 

قبول این نکته در مورد بازداری ما، ما را به عامل تاثیر در جامعه مدر  بAAازمی گردانAد:

دانشگاه  روش هایی که امروز در دانشگاه ها به کار گرفته می شود، ریشه در فرهنگی دارد که

مغایر با آ  فرهنگ فشرده و بلندپروازانه مذهبی های تشکیکی چAAو  جAAا  اسAAتوارد میAAل

ومتیو آرنولد است  دانشگاه ها نه تنها موازی با دانAAش فرهنAگ حرکAAت نمی کننAAد، کAه هیAAچ

علقه ای هم به آموختن هوشمندی لزم برای زندگی ندارند  هوشمندی، آ  دانشی اسAAت کAAه

بAAرای همAAه مفیAAد اسAAت و می توانAAد در زنAدگی در لحظAAاد تنهAAایی یAAا مAAواجهه بAAا مشAAکلد

فراوا ، چه ناشی از یک کارفرمای ظالم و ستمگر باشد یا ناشی از آسیب کبAAدی کAAه کسAAی

را گرفتار کرده است  
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یک دانشجوی ادبیات قرون وسطا، دانشگاه آکسفورد

ما در مورد مواد اصلی که بتوانند جایگزین متو  دینی شود، هیچ کمبودی نداریم؛ فقAAط

داریم از آ  مواد استفاده نادرست می کنیم  ما حاضر نیستیم جامعه سکولر را «دین وارانها

فAAرض کنیAAم  بAAه عبAAارد دیگAAر، از آ  بAAه عنAAوا  مرجAAع راهنمAAایی بهAAره نمی بریAAم  آ  قAAدر

خداناباورا  وآتئیست ها از باور مذهبی رویگردا  و مخالف هستند که حتی حاضر نیسAAتند

هدفی آموزنده و فراگیر را دنبال کننAAد: بAAه مAAا ضAAوابط و توصAAیه هایی درسAAت طراحAAی شAAده

بدهند که با آ  بتوانیم زندگی خود را هدایت کنیم 
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پنج.

تفاود بین آموزش میا  سکولر ها و مذهبی ها در گرو این پرسش است که هAAدف آمAAوزش

چیسAAت    همAا  سAAوالی کAAه کسAAانی را کAه دسAAت انAدرکار امAAور آموزشAAی در جوامAAع سAکولر

هستند، آزرده می کند  هرگونه بررسی در مورد اینکه چرا افراد باید تاریخ یا ادبیاد بخوانند،

همواره به جدال لفظی تبدیل شده و بدو  پاسخ می ماند  دانشکده های علوم انسانی به طور

معمول به دیگر دانشکده های فنی و علمی حسادد می کننAAد چAAرا کAه آ  هAAا می تواننAAد بAAرای

دولت یا برای سرمایه گذارا  و حامیا  مالی خود طبق عدد و رقم بگویند در پی رسید  به

چه شAAاخص هایی هسAAتند  امAAا کAAارگزارا  علAAوم انسAAانی کAAه از نداشAAتن آمAAار و ارقAAامی کAAه

شاخص کار آ  ها را نشا  دهAAد وحشAAت دارنAAد، تلش می کننAAد در ابهAAام و سAAکود مخفAAی

شوند و خیلی حساب شده سعی می کنند وجهه خود را حفAظ کننAد و از هرچیAزی کAه وجAود

آ  ها را تیره و تار نشا  دهد، دوری کنند  

وقتی با کسانی روبرو می شوند که می گویند فرهنگ باید در زندگی کارآیی داشته باشAAد،

باید بتواند برای انتخاب شغل و چگونگی حفAAظ زنAAدگی مشAAترک پیشAAنهاد بدهAAد و بگویAAد

چطور با خواسته های جنسی یا مرگ طبیعی می توا  کنار آمد، کارگزارا  فرهنگ احسAAاس

حقارد کرده و رو در هم می کشند  در نتیجه مخاطب ایده آل آ  ها دانشجویانی هسAAتند کAAه

از تهییج و محرک بهبود رفتار خود دوری می کنند و به جای اینکه بAAه دنبAAال پاسAAخ باشAAند،

سعی می کنند با پرسش کنار آمده و با آ  زندگی کنند  چرا کAAه بهAAتر می بیننAAد دنبAAال پاسAAخ

نباشند و در مورد مطالب غیرمفیدی مانند کشاورزی در قر  هیجدهم در «نورمانAدیا و یAا

معنویت بی   نهایت آثار «کانتا وقت خود را بگذرانند 
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شش.

مسیحیت اما به مبحث آموزش از زاویه ای دیگر نگAAاه می کنAAد  چAAرا کAAه درک آ  هAAا از ذاد

بشری به طور کامل متفاود است  هیچ مدارایی برای بحث و جدل در مورد استقلل مAAا و

یAAا بلAAوغ مAAا نAAدارد  بAAه جAAای آ  تلش می کنAAد مAAا را از لحAAاظ قلAAبی، بیچAAاره و سرگشAAته،

شکننده، آسیب پذیر، گناهکAAار و همیشAه در دامAا  اضAطراب و شAکنجه از هرگAونه رابطAه،

هراسا  و ترسناک از مرگ و بیش از همه، نیاز همواره نیازمند به خدا نشا  دهد  

چه نوع آموزشی برای موجود پست و درمانAAده مناسAAب اسAAت؟ هرچنAد جAوهر تفکAر در

می سحیت مذموم نیست و حتی به عنوا  فیض الهی از آ  نام بAAرده می شAAود، امAAا در برابAAر

ایده هایی که ما را برای بدبختی و نگرانی و ناراحتی خود طراحی شده، مقام دوم را دارد  

مAAا از حوزه هAAای اصAAلی علAAوم انسAAانی در جوامAAع سAAکولر مطلAAع هسAAتیم  تاریAAخ و

انسا  شناسAAAی، ادبیAAAاد و فلسAAAفه و البتAAAه بAAAا پرسAAAش ها خاصAAAی کAAAه مطAAAرح می کننAAAد:

«کارولنژی هAAاا (خانAAدانی در فرانسAAه) چAAه کسAAانی بودنAAد؟ پدیده شناسAAی از کجAAا آمAAده و

ریشه اش چیست؟ «امرسو ا در پی چه بود؟ ما خوب می دانیم که چنین آموزشAAی، بخشAAی

از احساساد ما را   رها می کند که به حال خود بزرگ شود یا مواقعی که در خلود هستیم یا

با خود خلود کرده و جایی دور هستیم، پدیدار شود  

امAAا از آ  سAAو، مسAAیحیت بAAه طAAور دقیAAق روی بAAاطن سرگشAAته و مغشAAوش مAAا متمرکAAز

می شود و مدعی است هیچ کدام از ما نمی دانیم از وقتی به دنیا می آییم، چطور زندگی کنیم؛

طبیعت ما ضعیف و شکننده اسAAت و همAAذاد پنAAدار نیسAAت و وسوسAAه آ  را احAAاطه کAAرده

است  دنیایی به طور کامل متفاود با آنچه روش آموزشی سکولر برای خAAود از کAAودکی تAAا
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بزرگسالی تعریف کرده است  

مسیحیت با آ  بخش از وجود ما کار دارد کAAه جAAامعه سAAکولر حAAتی نمی توانAAد روی آ 

اسم بگذارد چرا که نامش فرزانگی یا احساس نیست، کاراک تر یا شخصیت هم نیست، که

چیزی است مفهومی و معنایی که ما با با تمAام اختلف هAAا و در همAه ابعAاد، بAا هAم متصAAل

می کند  آ  «چیزی کAAه در ادبیAAاد الهیAAاد مسAAیحی، بAAه آ  «روحا گفتAAه می شAAود  دسAAتگاه

آموزشی مسیحیت فقط روی روح متمرکز شده تا آ  را پرورش دهد، اطمینا  دهد، آرامش

دهد و هدایتش کند  

مسیحیت در طول تاریAAخ منAAاظراد زیAAادی در مAAورد روح شAAاهد بAAوده و بحث هAAایی در

مورد اینکه شکل آ  چطور است، کجا ممکن است باشد و اینکه چطAAور می شAAود آموزشAAش

داد را به خود دیده است  در ریشه های این بحث، کار شناسا  الهیاد این باور را داشتند که

روح یک کودک مینیاتور است که توسط خدا در زما  تولد، از راه دها  به بد  کودک وارد

می شود  
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کودک درونمان که باید آن را تربیت کنیم. مراحل دریافت روح: تصویری از یک نسخه انجیل قرن پانزدهم

در دیگر سوی خط زندگی است و در زما  مرگ هم بار دیگAAر روح از راه دهAAا  از بAAد 

خارج می شود  خط سیر روح اما این بار کمی پیچیده تر بود: یا خدا روح را از دها  بیAAرو 

می آورد یا اینکه شیطا  آ  را می قاپد، بسته به اینکه فرد در زندگی چه نوع رفتAAاری داشAAته

است  یک روح درستکار بAAا پاسAAخ درسAAت بAAه پرسAAش ها و بAAر اسAAاس فسAAیلت هایی چAAو 

ایما ، امید، صدقه و عشق، می تواند پیش خدا برود  
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فارغ از این بحث که از دیدگاه مسیحیت روح مAAا چAAه نیازهAAایی دارد، نمی تAAوا  دیAAدگاه

آ  ها در مورد روح را همین طوری بی اعتبار کرد  آ  چیزی که باید برای جها  سکولر مهAAم

باشد، این مسئله است که درو  همه ما یک موجودی هست که گرانبهاست، بچه گانه است

و آسیب پذیر و ما باید در گذر از چالش های زندگی، از او محافظت کرده و بزرگش کنیم  

بAAا تAوجه بAAه ذاد بینAAش کلیسAAا، مسAAیحیت بAرای آمAAوزش حAول پرسAAش های مشAAخص

طراحی شده است: چگونه می تAAوانیم طAوری زنAدگی کنیAم کAه همAه کنAAار هAم باشAAیم؟ چطAور

می توانیم با خطاهای همدیگر کنار بیاییم؟ چطور می توانیم محدودیت های خود را بپذیریم و

خشم خود را فرو بنشانیم؟ داشAAتن درجه ای از اضAطرار نسAAبت بAAه آمAAوزش، نAAه تنهAAا نشAAانه

بی احترامی نیست، که یک نیAAاز اسAAت  تفAAاود میAAا  آمAAوزش دینAAی و آمAAوزش سAAکولر در

همین توجه به کاراکتر ها در جریا  ضوابط است: در آموزش سکولر، سخنرانی تحویل داده

می شAAود و در آمAAوزش دینAAی، مAAوعظه  تفAAاود آ  در ایAAن اسAAت کAAه اولAAی بAAه مAAا اطلعAAاد

می دهد، دومی زندگی ما را متحول می کند  ذاد موعظه بAAر ایAAن بنAAا شAAده کAAه مخAAاطب، در

جریا  های مهم زندگی، گم شده اند  موضوع و تیترهایی که برای هAAر مAAوعظه از سAAوی بAAرای

مثال «جا  وزلیا یکی از معروف ترین موعظه سرایا  قAAر  هیجAAدهم در بریتانیAAا انتخAAاب

شده، هرکدام گواه این مطلب است: «در باب بخشنده بود ا، «در بAAاب اطAAاعت از پAAدر و

بAAاب احتیAAاط در مقابAAل هرگAAونه تعصAAبا  مAAادرا، «در بAAاب عیAAادد از بیمAAارا و یAAا «در 

برخلف آنچه ممکن است فکر شود موعظه های وزلی به دلیل برخAAورداری از متAAو  مAAذهبی

برای خداناباورا  و آتئیست ها نمی تواند جذاب باشد، اما با ایAAن حAAال او مسAAائل مفیAAد را

طبقه بندی کرده و به دانسته های مخاطبا  خود افزوده است  
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یکی از طراحی های «کتاب ساعت ها» در قرن پانزدهم، روحی که تازه از بدن کسی که مرده خار شده و میدان
مبارزه شیطان و سنت میکائیل برای گرفتن آن.
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تصور و فکر اولیه جا  اسAAتوارد میAAل و مAAتیو آرنولAد ایAAن بAAود کAAه دانشAAگاه در جAAامعه

سکولر، بنایی باشد برای اینکه موعظه به شکل درس ارائه شود و هدایت های زندگی بAAرای

دوری جستن از تعصب، عیادد از بیمار و بخشAAندگی در قبAAال دیگAAرا  آمAAوزش داده شAAود

ولی به تدریج جامعه سکولر نتیجه گرفت که باید امور فرهنگی را از غم و غصه های فAAردی

جدا کند  شاید یک دانشگاه برای اعتبار خود ایAAن را یAAک تAAوهین آشAAکار تلقAAی کنAAد کAAه از

آ  ها بخواهید از متن «تس دوربرویلا (یکی از رما  های معروف تامس هاردی) در مAAورد

عشق صحبت کنند یا اینکه داستا  های «هنری جیمزا در مقایسAAه لغزنAAدگی و پیچش هAAای

زندگی از یک سو و حفظ صداقت و راستگویی از سوی دیگر، درس بگیرند  

اما جست و جو از نقطه نظر مقایسه،   همAAا  چیAAزی اسAAت کAAه مسAAیحیت در مAAورد متAAو 

مقدس دنبال می کند  «جا  وزلیا خود به حدی کار شناس و خبره بود کAAه اگAAر امAAروز بAAود،

در حد دانشگاهی مAAورد احAAترام قAAرار می گرفAAت  دانAAش و آگAAاهی عمیقAAی نسAAبت بAAه «سAAفر

لویا ا و «انجیل متیا، «انجیل لوقاا و «قرنتیا ا داشت اما از آ  سAAرود ها و فرازهAAایی

استفاده می کرد که در کاربرد زندگی و مخاطبا  او، به کار بیایAد  او بAه ماننAAد دیگAر مAوعظه

گرا  مسیحی، به فرهنگ به مثابه ابزار نگاه می کرد و به دنبال نکAAاتی بAود کAه کتAAاب دینAAی

بتواند ارزش های فرهنگی را هویدا کرده و آ  را به فهم ساده مخاطبا  نزدیک کند  
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۱۷۴۶آموزش هوشمندی و نه دانش: جان وزلی، موعظه ای در نیویورک، 

در دنیAAای سAAکولر مAAا کتاب هAAای خیلAAی خAAوبی در اختیAAار داریAAم و می خAAوانیم، ولAAی از

پرسید  سوال های مستقیم در مورد متن پرهیز داریم و حاضر نیستیم ماننAAد ادیAا  تنAدروانه

به سراغ متن برویم چرا که از قبول نیازهای درونی خود احساس شرمساری می کنیم  ما بAAه

شکل عاشقانه ای وفادار به دنیای ابهام و این سیاست دنیAAای مAAدر  هسAAتیم کAAه هنAAر نبایAAد

هیچ گونه پیام فرهنگی برای تغییر مخاطب خود داشAAته باشAAد  ایسAAتادگی مAAا در برابAAر متAAد

مقایسه ای، ریشه در این پیش فرض دارد که هرچیزی ساده باشد کAAه یAAک کAAودک هAAم آ  را

بفهمد، در نتیجه در ذاد خود ابتدایی و بچه گانه است  
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اما مسیحیت این مسئله را به رغAAم ظAAاهر بیرونAAی آ ، خیلAAی جAAدی می گیAAرد و می دانAAد

بخش های مهمی از ما در   هما  کودکی ماسAAت  در نAAتیجه هماننAAد کودکAAا ، مAAا هAم نیAAاز بAه

کمک داریم  دانش را باید آهسته و دانسته و به تدریج به خورد ما داد،   هما  طAAور کAAه بایAAد

درست و به اندازه غذا بخوریم  اگر تعداد درس ها در روز زیاد بشAAود، خسAAته می شAAویم و آ 

را پس می زنیم  برای مثال دوازده درس از کتاب تثنیه (کتAAاب دوم تAAوراد) در روز و کمAAی

مثال ساده برای جا افتاد  و فهمید  آ ، کافی است  

کادمی امروز بAAه شAAدد از آ  هراسAAا  اسAAت   ارتبAAاط بیAAن مفهAAوم و چیزی که جها  آ

زندگی ما   برای قر  ها روش آموزشAAی ادیAAا  بAAوده اسAAت  حAAتی پیAAش از اینکAAه تلویزیAAو 

اختراع شود و همه را به مخاطبانی غیرمتمرکز تبدیل کنAAد، ادیAAا  از متAAن، اسAAتخراج بAرای

زندگی را به طور عملی دنبال کرده اند  آ  ها به این تشAAخیص رسAAیده بودنAAد کAAه سAAاده کAAرد 

بیش از حد مفاهیم ترسناک نیست، کAه خطAAر جAAایی اسAAت کAAه بAAه جAAای علقAه و حمAAایت،

بی تفاوتی حاکم شود  می دانسAAتند وضAAوح پیAAام، بAAه جAAای اینکAAه آ  را بی ارزش کنAAد، آ  را

حفظ می کند،   هما  سAنگ بنAAایی کAه روشAنگری بAر اسAAاس آ  سAاخته می شAAود  مسAAیحیت

مطمئن بود این ادراک به اندازه ای قوی هست که حتی از راه های زمختی مانند زبAAا  لتیAAن

به خرده مالکا  در دانشگاه بولونAAا تAAدریس شAAود و هرگAAونه اثAAر متقابAAل بAAا دیگAAرا ، بAAاعث

تقویت آ  شود  

جا  وزلی در پیشگفتار انتخابی برخی از موعظه های خود از تAAوجه و الزامAAش بAAه سAAاده

گویی می گوید و بر آ  تاکید دارد: «من حقیقت ساده را برای مردم ساده طراحی می کنم، در

نتیجه از تمامی حرف بافی خوشگل فلسفی برای بحث در مورد مسائل بغرنج و پیچیده تAAا

جایی که امکانش باشد حتی در ظاهر آموزش هم پرهیز دارم  طراحی مAAن بAAه شAAکلی اسAAت
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که هرچه در زندگی خوانده ام را به فراموشی بسپارم ا 

شماری از نویسندگا  سکولر شجاع تلش کرده اند پیام خود را همین شAAکل آزادانAAه بAAه

همه منتقل کنند  از جمله «دانلد وینی کادا در حوزه روانکاوی یا «رالف والAAدو امرسAAو ا

در ادبیAAاد  امAAا متاسAAفانه چنیAAن کاراکترهAAایی تعدادشAAا  کAAم اسAAت و یAAا دارای پیشAAینه ای

مذهبی هستند که پشAAتیبا  حAAس آ  هاسAAت  (وینAAی کAAاد یAک مسAAیحی متدیسAت بAود و

امرسو  هم وابسته به تعالی گرایا  بود ) 

می توا  گفت بهترین واعظا  کلیسا، آ  دسته ای هستند که گرایش عامیانه داشAAتند  در

حالی که مباحث خود را به دلیل پیچیدگی کنار نگذاشتند، تلش کردنAAد بAAه کسAAانی کAAه پAAای

صحبت آ  ها آمده بودند، کمک کنند 

هفت.

متساد با آ ، ما در دنیای روشنفکری خود نهادهای زیادی تاسAیس کرده ایAم کAه نAه تنهAAا بAه

ندرد رضایت به پرسید  می دهند، که در کل پرسش جدی در مورد روح مطAAرح نمی کننAAد 

برای بهبود این به هم ریختگی در این حAAوزه، بایAAد نظAAام آمAAوزش تاریAAخ و ادبیAAاد را پیAAاده

کرده و دوباره سوار کرد چرا که هرچند این دو حAAوزه ارزش هAAای زیAAادی در خAAود دارنAAد، امAAا

رنجی که درو  ماست را جذب نمی کنند  

در طراحی دوباره دانشگاه ها در آینده باید به حوزه فرهنگ به عنوا  یک مجموعه غنAAی

نگاه کرد که در آ  تمام اجزای سنتی مانند ادبیAAاد و داسAAتا ، هنAAر و نقاشAAی و نمایشAAنامه
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کادمیک دانشجویا  نبوده و در پی روشAAنگری آ  هAAا باشAAد  هست، اما فقط برای اهداف آ

برای مثال آثاری چو  «آنا کارنیناا و «مادام بوواریا در مورد تنش های موجود در ازدواج

باشد و نه بخشی از ادبیاد داستانی قر  نوزدهم    هما  طور که آثار اپیکور و «سAAه نAAه کAAاا

به جای بررسی فلسفه یونانی، به موضوع مرگ بپردازد  

کAAرده و بAAه آ  هر دانشکده ای باید مسائلی که در زندگی ما را دچار مشکل می کند پیAAدا 

بپردازند  مباحثی چو  همیاری و همکاری و تغییر فقط نباید به عنوا  واژه ای سایه وار در

نطق فارغ التحصیلی بیاید، که باید به طور عملی، عمومی و روشن در تمام مAAدد تحصAAیل  

همAAا  طAAور کAAه کلیسAAا ها آ  را انجAAام می دهنAAد، بAAه کAAار گرفتAAه شAAود  کلس هAAایی بایAAد در

موضوعاتی چو ، گAAذر تنهAAایی، تجدیAAدنظر در انتخAAاب شAAغل، بهبAAود روابAAط بAAا فرزنAAدا  و

مقابله با بیماری و رنجوری تشAAکیل شAAود  دانشAAگاهی کAAه در جهAAا  سAAکولر بخواهAAد زنAAده

بماند و به مسئولیت های فرهنگی راستین خود عمل کند، باید دانشAAکده هایی چAAو  ارتبAAاط

بین انسا  ها، انستیتو و انجمنی برای مرگ و مرکزی برای دانش خودآموخته تاسیس کند  

با این کار   هما  گونه که جا  استوارد میل و متیو آرنولد آرزو کرده بودنAAد، آمAAوزش در

جها  سکولر از هراس اینکه بخواهد تجدیدنظری در ساختار خود داشته باشد دور می شAAود

و به سمت تبادل مستقیم بAAا مسAAائلی می رود کAAه دوگانگی هAAای جAAدی اخلقAAی و خصوصAAی

ماست  
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۴-۸تصویر 

در چنین دانشکده ای شمار کسانی که چرت می زنند خیلی نادر خواهد بود
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چگونه می آموزیمب.  

یک.

تجدیدنظر در ساختار آموزشی بAAر اسAAاس یافته هAAایی از دیAAن، بAAاعث می شAAود نAAه تنهAAا مAAواد

درسی را تغییر دهیم، که راه آموزش و طوری که می آموزیم را هم عوض کنیم  

مسیحیت از ابتدا با یک مسئله خیلی ساده کنار آمده که برای افرادی که عهده دار امAAور

آموزشی در دنیای سکولر هستند، هیچ وقAAت جAAدی گرفتAAه نشAAده: اینکAAه مAAا چقAAدر راحAAت

فراموش می کنیم  

به عقیده کار شناسAAا  الهیAAاد، روح مAا از چیAزی رنAج می بAرد کAه فلسAفه یونAانی آ  را

کرازیاا می نامند  حالتی که بAAه رغAAم قسAAاود درسAAت، مAAا جلAAوی یAAک تصAAمیم مقAAاومت «آ

می کنیم  چیزی که می شود گفAAت ترکیAAبی اسAAت از ضAAعف اراده و پریشAAا  خیAAالی  مAAا همAAه

دانشی را که باید برای زندگی ما کاربرد داشته باشد، داریم اما آ  را به کار نمی گیریم  طبAAق

تصAAویر مسAAیحیت، مغAAز عسAAوی اسAAت بAAا نقAAاط تاریAAک زیAAاد و سAAوراخ های مختلAAف کAAه

توانایی های زیادی دارد اما در تغییر تمرکز و جهت فکری، سست است  دین اما در مقابAAل

مشکل آموزش را بر مبنای مقابله با نادانی و ناآگاهی نمی بیند   کAAه جهAAا  سAAکولر چنیAAن

تعریفی از آموزش دارد   و با چالش در جای دیگری روبرو می شود که مغز به انAAدازه کAAافی

مباحث تئوریک را فراگرفته و از آ  سرشار اسAAت  خAAط سAAیر ادیAAا  در آمAAوزش بAAر اسAAاس
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سوفسطاییا  یونانی است که می گفتند هر درس باید هم منطق و هم احسAAاس داشAAته باشAAد

و یا طبق اساسی که سیسرو، خطیب یونانی ترسیم کAAرده و بAAرای آ  سAAه ضAAلع قائAAل شAAده:

اثباد، لذد و ترغیب  امکا  ندارد با من من کرد  و زیر لبی حرف زد ، بتوا  ایده ای که

جها  را تکا  دهد، منتقل کرد 

دو.

کرازیAAاا می شAAوند  آ  هAAا به ندرد نگرا  «آ با این حال حامیا  آموزش دانشگاهی سکولر 

اصرار دارند به طور حتم افراد در مقابل کسAAی کAAه در بیسAAت و دو سAAالگی آ  هAAا جلویشAAا 

ایستاده و چیزی گفته را تا پنجاه سالگی و بعد از عمری کAAار در حAAوزه تجAAارد یAAا پژوهAAش

بازاریابی، به خاطر خواهد داشت و با آ  تحت تاثیر قرار خواهنAAد گرفAAت  بAAا ایAAن حسAAاب

انتظار داشتن از حافظه و داشته های مغزی مانند سر و ته کرد  کیف دستی اسAAت کAAه همAAه

چیز تصادفی از آ  بیرو  می ریزد، یا اینکه به طور پراکنAAده وارد شAAده بAAدو  اینکAAه بخواهAAد

یک هدف روشنگرانه را بپیماید  از زمانی کAAه افلطAو  بAAه سوفسAAطاییا  حملAAه کAرد کAAه بAAه

جای اینکه صادقانه فکر کنند، روی قشنگ حرف زد  متمرکز شده اند، به شAAکلی متفکAAرا 

و روشنفکرا  غربی به این سمت رفته اند که قشنگ و صاف و پوست کننده حرف نزننAAد و

الفاظ را در قالبی از عسل نپیچیند چرا که اگر این کار را کنند، تفکراد آ  ها ممکن اسAAت

مشکوک به تفکر ناصادقانه شود  در نتیجه شکل اینکه چطور یAAک ایAAده پرورانAAده می شAAود،

اهمیت کمتری از کیفیت آ  ایده پیدا کرد  متعاقب آ  دانشAAگاه هAAم از هرگAAونه اسAAتعداد در
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خطابه و گفتار دوری کرد و بیشتر روی حقیقت متمرکز شAد بAه جAAای اینکAAه هیAAچ کAAاری بAAه

نحوه انتقال پیام داشته باشد  

این خیلی دور از انتظار است که در دورا  معاصر، یک استاد دانشگاه را پس از مAAرگ

بگیرند و جنازه اش را به یک میز بچسبانند، گلویش را بشکافند و زبا  و فAAک پAAایینش را

بردارنAAد و بAAا طل و جAAواهر بپوشAAانند و در طAAاقچه یAAک پرستشAAگاه بگذارنAAد بAAرای اینکAAه

احترامی باشد به یاد و خAاطره سAAخنرانی هایی کAAه داشAته اسAت  امAAا ایAAن دقیقAAن سرنوشAت

«آنتونی پادواا یا «آنتونیوی لیسبونیا است در قر  سیزدهم، پیروی فرانسیس مقدس بAAود

و به مقام قدیسی رسید آ  هم به دلیل فAAن بAالی خطAAابه و صAAدایی رسAAا کAه در شAAهرش در

«باسیلیکاا داشت و از تمامی قلمروی مسیحیت، زائرانی را برمی انگیخت که به آنجا سفر

کنند و پای صحبت او بنشAAینند  طبAAق افسAAانه های مقAAدس، آنتونیAAو در مAAدد زنAAدگی خAAود

بیش از ده هزار موعظه ایAAراد کAAرد کAAه روی شAAمار زیAAادی از خطاکAAارا  و گناهکAAارا  تAAاثیر

گذاشت و آ  ها را متحول کرد  حتی در مورد او گفته شAAده کAAه یAAک بAAار در «رومینAAیا و در

حAAالی کAAه در درا ایسAAتاد بAAود و هیAAچ کسAAی در کنAAارش نبAAود، شAAروع بAAه سAAخنرانی کAAرد و

ماهی هایی که کنجاو شده بودند، به دور او حلقه زدند  
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۴-۹تصویر 

سرنوشتی که به ندرت برای یک استاد دانشگاه اتفاق می افتد: فک پایینی آنتونیوی لیسبونی، باسیلیکای سنت آنتونی،
۱۳۵۰
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سه.

گاهی در فن سAAخنوری در مسAAیحیت اسAAت  سنت آنتونی یکی از مثال های زیاد سنت خودآ

موعظه های «جا  دا ا شاعر ژاکوبین (مربوط به سAAلطنت جیمAAز اول و دوم در بریتانیAAا) و

رییس کلیسای سنت پل، توانایی این را داشت که مفاهیم پیچیده را خیلی سلیس و فصAAیح

بیا  کند  جا  دا ، بعد از هرچند پاراگراف و برای اینکه یکنواختی را از مخاطبAAا  بیAAرو 

ببرد، هرچه گفته شده بAود را بAAه شAکلی خلصAه بیAAا  می کAAرد و بAAرای آ  مثAAال می زد تAAا در

ذهن های خسته یا افتاده (در پی سAAن یAAا بیمAAاری و یAAا بAه دلیAAل حAAواس پرتAAی جAAوانی) جAAا

بیافتد  مانند تمامی موجز نویسا  ذهن بسیار خلقی در جفت کرد  مفاهیم دوگAAانه داشAAت

(اگر ترس آ  را بگیری، عشق واقعی را هم از بین خواهی برد) و با توجه به انبا  غنی کAAه

از واژه های آهنگین و مفاهیم مترادف داشت، می توانست صفاد نادر را کنار هم بیAAاورد و

سادگی را به آ  عطا کند  (هیچگاه کسAAی را نفرسAAت و بAAپرس زنگ هAAا بAAرای چAAه بAAه صAAدا

درمی آیند، زنگ هAا صدایشAا  بAرای تAو بلنAد می شAAود) او خAود را بAدو  هیAچ گAونه فسAAل

فروشی با مخاطبانش رو در رو می کند  
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۴-۱۰تصویر 

موعظه سنت آنتونی برای ماهی کپور: نسخه ای تصویر شده در قرن شانزدهم

آ  ها می توانند حقیقت را در لیه های حرف هAAای او پیAAدا کننAAد چAAرا کAAه بAAرای مخAAاطب
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انسانی و   هما  عیب و ایرادهای او طراحی شده است (من به اتاقم می روم و ندا می دهم و

خدا را فرامی خوانم، او و فرشتگانش را، و وقتی فرا می رسند، مAAن خAAدا و فرشAAتگانش را

فراموش می کنم و حواسم می رود به مگسی که روی صندلی دارد پرواز می کند یا صدای قیAAژ

و قوژ در که باز و بسته می شود ) 

در سال های اخیAAر، خطAAابه و موعظه هAAای کلیسAAا بAAه همAAت خطیبAAا  و مAAوعظه سAAرایا 

سیاهپوسAAت آمریکAAا بAAه ویAAژه در کلیسAAاهای باپتیسAAت (غسAAل تعمیAAدی) و پنتاکوسAAتال

(جنبشAAی تبشAAیری) پیشAرفت زیAAادی کAرده اسAت  در سرتاسAAر ایAAالد متحAAده آمریکAAا و در

مراسم روحانی روز یکشنبه، مخاطبانی خواب آلAAود کAAه یAAک نگاه شAAا  بAAه سAAاعت باشAAد را

نمی بینید  موعظه گرا  با شور و هیجا  از قصه های سامری می گویند  در مقابAAل از حسAAار

تقاضا می شود دل هایشا  را باز کنند و کAف بزننAد و دسAت در دسAت کسAانی کAه کنارشAAا 

ایستاده اند، همراهی کنند و فریادهAAای «آمیAAنا و «درود بAAر تAAو ای واعAAظا و «دل هایتAAا  را

بAAرای روح القAAدس بAAاز کنیAAدا، بAAه گAAوش می رسAAد  در روی صAAحنه، واعAAظ بAAا اسAAتفاده از

تکنیک هایی چو  ندا داد  و پاسخ گرفتن و تکرار مداوم و بAAا شAAور زیAAاد، انجیAAل «کینAAگ

جیمزا را بلند می خواند و مدام با لحن آ  بازی می کند: آمین می گوییAد یAAا نAAه؟ گفتAم آمیAAن

می گویید یا نه؟ 

هرقدر هم قدرد خطAAابه زیAAاد باشAد، وقAAتی مAAوجی از پانصAAد نفAAر همصAAدا آ  را دنبAAال

می کنند، آ  یکدستی جمع صورتی دیگر به آ  می دهد: 

«    عیسی مسیح، سپاسگزاریما 

«    ای ناجی ما، سپاسگزاریما 
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«    مسیح، سپاسگزاریما 

«    بارال ها، سپاسگزاریما 

۴-۱۱تصویر 

آیا فرازی از اشعار والت ویتمن می تواند این قدر تأثیرگذار باشد؟

خیلی سخت بتوا  در مقابل این بحث علAوم الهAAی مقAAاومت کAرد کAه در فAرازی از یAک

موعظه در کلیسای تعمیدی در ناکسویل در ایالت تنسی آمریکا آمده است: 

هیچ کدام از ما امروز زندانی نیستیم

(واعظ با صدای بلند خطاب به جمع: آمین! همه با هم، آمین!) 

خدایا بر ما رحم کن 

(آمین) 
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پس  ای خواهرا  و برادرا ، بیایید هیچ گاه در ذهن خود زندانی نشویم

(آمین  ای واعظ) 

خواهرا  و برادرا ! آیا صدای من را می شنوید؟ 

(آمین، آمین، آمین!) 

مقایسه ای بهتر از اینکه تسادش گAAویی زمیAAن و آسAما  اسAAت، نمی تAAوا  بAAا ایAAن چنیAAن

موعظه و یک سخنرانی و یا تدریس در دانشگاه کرد  چه چیزی با لحن خشک قAAرار اسAAت

در یک دانشگاه نصیب کسی شود؟ چقدر از معانی همه گیر مقالد «می شAAل دو مونAAتینا

هست که می توا  از آ  صد تا ترجیع بنAAد قدرتمنAAد درآورد کAAه بتAAوا  بعAد از هرجملAAه تاییAAد

حسار را روی آ  گرفت  اگر مقالد «ژا  ژاک روسوا توسط یک استاد به شکل آهنگیAAن

گفته می شد، چقدر ارزش فلسفی بالی آ  بیشتر در خAAاطر همAه می مانAAد  علAAوم انسAAانی در

جامعه سکولراگر از یAک خطیAAب سیاهپوسAAت آمریکAAایی بAAه مثAAابه مAAوعظه بAAا آ  انAAرژی و

جنبش یاد نگیرد، نتوانسته از پتانسیل بالی خAAود اسAAتفاده کنAAد  در آ  زمAAا  اسAAت کAAه بAAه

واقع تمامی تفکAAراد و روحیAAه در حAAال شAAنید  درسAAی از «جAAا  کیAAتزا یAAا «آدام اسAAمیتا

رسوخ می کند و وقتی مدام با انرژی مخاطب با ایAAن سAAوال روبAAرو شAAود کAAه «می شAAنوید یAAا

نه؟ا بعد تاثیر آ  دیده می شود  آ  زما  است که خواب از سر دانشجویا  می پرد و اگر بAAه

زانو بیفتند، انرژی بزرگ ترین روحیه ها و تفکراد این جها  را در درو  خود حاکم خواهنAد

کرد 
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چهار.

سوای اینکه باید ایده ها و تفکراد را تمیز درست ارائه داد، باید تکرار را هم همAAواره انجAAام

داد  اگر ما سه تا پنج تا ده بار در روز تکرار کنیم، می توانیم به زور هAAم کAAه شAAده مهربAAانی و

لطف را درو  خود زنده نگه داریم  آ  چیAAزی کAAه مAAا صAAبح بعAAد از صAAبحانه بخAAوانیم، ظهAAر

وقت ناهار یادما  رفته است و باید دوباره شامگاه تکرارش کنیAAم  درو  مAAا بAAا بسAAیاری از

عوامل حواس پرد می شود یا تمرکزش به هم می خورد و بهترین راه بAAرای حفAAظ آ ، تکAAرار

است  

ادیا  در این زمینه بسAAیار هوشAAمند بAAوده و می دانسAAته اند هیAAچ زمAAا  و وقAAتی نمی شAAود

افراد را به حال خودشا    رها کرد در نتیجه شماری از عبادد ها و ذکر ها و سرود ها درسAAت

کرده اند که مدام و هر روز و هرساعت و بدو  هیچ گونه تعطیلی بایAAد آ  هAAا را دنبAAال کAAرد 

تمامی جزییاد و آ  چیزی که دایره وار باید تکرار شود به طور دقیق توسط ادیAAا  طراحAAی

شده است  کتاب ادعیه مسیحی برای مثAAال دسAAتورهای صAAریح و مشخصAAی بAAرای عبAAادد

دارد و از همه می خواهد ساعت شش و نیم عصر بیست و ششمین روز پس از تثلیث جمع

شوند و در حالی که شمع ها در کلیسا روشن شده به نوای خواند  اسفار گوش دهنAد،   همAا 

طور که روز بیست و پنجم ژانویه باید به موعظه های سنت پAAل فکAAر کننAAد و صAAبح روز دوم

ژوئیAAه هAAم از محAAراب مریAAم مقAAدس بازدیAAد کAAرده و دروس انجیلAAی را دنبAAال کننAAد  بAAرای

مسیحیا  کاتولیک مراسم سفت و سخت تر و زما  بندی ها مشAAخص تر اسAAت  بAAرای مثAAال

هر روز ساعت هفت عصر باید ذهن خود را جسAAت و جو کAرده، یکAAی از مزامیAAر را بخواننAد،
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آیین «این مانوس توسا، دومینها (خود را به درگاه باریتعالی عرضه می کنم) را به جا آورند،

آهنAAگ «دیمیAAتیسا از بخAAش دوم انجیAAل لوقAا بخواننAد و آ  را بAAا سAرودی در مAورد مAادر

عیسی مسیح به پایا  ببرند  (حال و همیشه باکره، بر گناها  ما بخشش عطا کن) 

اما جها  سکولر در تساد با آ ، ما را کامل به حال خود   رها می کنAAد  انتظAAار هAAم ایAAن

است که ما خودجوشانه راهما  را به ایده های خوب پیAAدا کنیAAم و آخAAر هفته هAAا هAAم تعطیAAل

هستیم که صرف بازسازی آ  کنیم  برای مثال امتیاز فراگیری علوم، اکتشاف است  هرقدر

که طبق برنامه ای فشرده آ  را دنبال و تکرار کنیم، به تدریج کشف بیشتری کرده و پیش تAAر

خواهیم رفت ولی از سویی اطلعاد زیاد باعث می شود به تدریج آ  را فراموش کنیم  

برای مثال ما تحریک می شویم که بAAه سAAینما برویAAم تAAا فیلAAم جدیAAدی کAAه اکAAرا  شAAده را

ببینیم که پایا  آ  هم یک صحنه یا غمناک یا تراژیک یا هیجAAا  آور و یAAا حسAAاس اسAAت 

مAAا در حAAالی سAAالن سAAینما را تAAرک می کنیAAم کAAه در حAAال تصAAمیم گیAAری هسAAتیم کAAه تمAAامی

ارزش های خود را بازبینی کنیم و خودما  را در آ  تفکر پرشتاب و عجول ول می کنیم  اما

یک روز بعد پس از ملقاد ها و عصبانی شد  ها، تجربه سینمایی ما هAAم از بیAAن می رود و

مثل خیلی چیزهای دیگر به ما انگیزه می دهد ولی خیلAAی هAم سAریع تAAاثیر خAود را از دسAت

می دهAAد: شAAکوه خرابه هAAای «افAAه سAAوسا، تصAAویری از صAAحرای سAAینا، رسAAیتال شAAعر در

پایAAا ، ادینبورو، و احساسی که پس از خواند  «مرگ ایوا  ایلیچا تولستوی داشAAته ایم  در 

تمامی هنرمندا  بزرگ عمق کار خود را مانند سرآشAAپز ها ارائAAه می کننAAد  هرچنAAد کAAار آ  هAAا

ممکن است از بین نرود، اما واکنش خوانندگا  یا حسار یا تماشاگرا  از بیAAن می رود  مAAا



    دین برای خداناباورا ❊    ۱۳۰

همواره به قدرد فرهنگ اذعAAا  داریAم ولAAی حاضAر نیسAAتیم بپAذیریم کAAه هرکAAدام بAه راحAAتی

لحظه ای درخشا  را از یاد می بریم  سه مAAاه پAAس از خوانAد  یAک شAAاهکار ادبAAی، شAAاید بAAه

سختی یک جمله یا یک صحنه از آ  را به یاد داشته باشیم  

۴-۱۲تصویر 

هرچه تکرار نکنیم را از یاد می بریم: یک نمونه برنامه کلیسای کاتولیک

کتاب های سAکولر و دلخAواه مAAا بAه مAAا یAادآوری نمی کننAد کAه چقAدر خطAAی خوانAد  آ 

تاثیری روی ما ندارد  به شما روز ها و تاریخ هAAای مشخصAAی در سAAال ماننAAد تقAAویم کلیسAAای

کاتولیک یادآوری نمی کنند که به آ  سربزنید و به همراه دویست نفر دیگر در حالی کAAه ارگ

نواخته می شود، آ  را با هم مرور کنید  می توا  گفت مقدار زیادی هوشمندی از آثAAار آنتAAو 
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چخوف نسبت به داستا  های انجیل می شود پیAAدا کAرد امAAا مجمAAوعه آثAAار چخAوف در هیAAچ

برنامه و تقAAویمی نیامAAده کAه آ  را مAAرور کنیAAد  مAAا داشAAته هایما  را ماننAAد عبAAادد در مAAورد

نویسAAندگا  سAAکولر در ذهAAن نمی چرخAAانیم و نهAAایتش ایAAن اسAAت کAAه یAAک یAAا دو جملAAه از

نویسندگانی که خیلی برایما  قابل احترام هستند را موقعی که منتظر تاکسی هسAAتیم یAAا در

صف انتظار، مرور کنیم و به یاد داشته باشیم  

اما خداباورا  چنین برنامه ای ندارند  برای یهودیا  خواند  پنAAج کتAAاب موسAAی، هربAAار

بابل در دو بخش آ  هم با صدای بلند و از دوشنبه تا پنجشنبه از زما  اسارد یهودیا  در 

 قبل از میلد تا امروز ریشه دارد  در روز بیست و دوم ماه عAAبری تیشAAری و روز۵۳۷سال 

تعطیلی عبادد با توراد، زما  پایا  کتاب و شروع دیگری است که می شود بخش پایAAا 

کتاب تثنیه و شروع کتاب پیAدایش و آ  هAم پشAت بAه پشAت و بAدو  اتلف وقAت دنبAAال

 می شAAود و متعAAاقب آ ۱۲-۱: ۳۴می شAAود  یAAک گAAروه مشAAغول خوانAAد  کتAAاب تثنیAAه 

«سیمخاد تورادا در همین حال گروه دیگر سفر پیدایش را دنبAAال می کنAAد  مAAا سAAکولر ها

خیلی ادعایما  می شود که کتاب دوست داریم ولی به واقع چقدر ماننAAد تAوراد خوانAد  آ 

را زنجیروار دنبال می کنیم و بعد از آ  حلقه اتصالی ساخته و در کنیسه با هAAم «هوشAAیا نAAاا

یا به ما عطا کن را بAAا دیگAAر اعسAAای می خAAوانیم و بعAAد روبوسAAی کAAرده و بAAه کودکAAا  هAAدیه

می دهیم  چقدر تاسف بار است که وقتی صفحه آخر «در جست و جوی زما  از دست رفتAAها

مارسل پروست را می خAAوانیم جAAامعه مAAا را عجیAAب و غریAAب می دانAAد امAAا روز آخAAر مراسAAم

خواند  توراد، طور دیگری به پایا  می رسد 
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پنج.

زندگی سکولر البته نسبت به تاریخ و تقویم غریبه نیست  ما به لحاظ تقویم کاری با برخAAی

مراسم از جمله ناهارهای کاری، پروژه های جریا  نقدی و تاریخ پرداخت مالیاتما  به طAAور

کامل آشنا هستیم  امAAا اگAر بAه مAAا بگوینAد طبAق یAک برنAامه مشAخص «والAت ویتمAنا یAا

«مارکوس اورلیوسا بخوانیم، انگار به حس خودجوشی ما توهین کرده اند  درست است کAAه

با خواند  «برگ هایی از طلا و «تاملدا ویتمن بسیار منقلب می شویم اما حس نمی کنیم

به طور واقعی نیاز داریم این نکته ها به زندگیما  وارد شود و از این رو بهAAتر اسAAت هAAر روز

آ  ها را بخوانیم  ما آ  قدر در اختناق احتمالی احساس خطر می کنیم که فکAAر می کنیAAم اگAAر

یک سری ایده ها به طور منظم به ما داده شود، ممکن است همه را از یاد ببریم  

اما همه اش یادما  می رود  دنیای مAAدر  خیلAAی فشAAرده اسAAت و هیAAچ چیAAز تAAوجه مAAا را

جلب نمی کند مگر این پیشوند یا پسوند «اخبارا به آ  وصل باشد  این مسAAئله   همAAا  قAAدر

در دنیای سکولر ها حکفرما و چرخه آ  مداوم است کAAه مراسAAم خوانAAد متAAو  و عبAAادد در

میا  خداباورا : همیشه و در همه وقت از صبح گرفته تا بولتن های خبری تا عصAAر و شAAب

با ما همراه است  

وجهه اخبار و چرخش آ  بر این بنا شده که دنیای ما با تAAوجه بAAه دو مسAAئله همیشAAه در

حال تغییر است: سیاست و فناوری  در نتیجه باید کره زمین سرتاسر به فیAAبر نAAوری مجهAAز

باشد، فرودگاه ها سرتاسر پر از مانیتور باشد، و در اماکن و میAAادین عمAAومی تAابلویی وجAود

داشته باشد که اخبار بازار بورس را به اطلع ما برساند  

برای ادیا  اما چیزی مانند بولتن خبری یا خلصه اخبار کمتر اهمیت دارد  بAAرای آ  هAAا
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آنچه مهم است، روی سنگ حک شده ونیازی به این همAAه مAAانیتور و دنبAAال کAAرد  لحظه ای

 قبAAل از میلد بAAه۴۸۳ میلیارد بودیسAAت در سرتاسAAر جهAAا ، از سAAال ۶. ۱آ  نیست  برای 

بعد هیچ خبر مهمی وجود نداشته و ندارد  بAAرای مسAAیحیا ، مهم تریAAن اخبAAار در عیAAد پAAاک

 پس از میلد مسیح بسته شد و برای یهودیAAا  هAم از زمAAا  تخریAAب معبAد دوم بAAه۳۰سال 

 پس از میلد مسیح به بعد، خبری وجود ندارد  ۷۰دست ژنرال رومی در سال 

حتی اگر با این پیام که زما  بندی و برنامه ریزی ادیا  بAAرای مAAا خAAوب اسAAت موافAAق

نباشیم، این را نمی توانیم رد کنیAAم کAAه بAAرای بی قیAAدی نوظهAAور خAAود بهAAایی داده ایAAم  بAه طAور

معمول حوالی عصر که می شود و پس از دید  بولتن خبری و بعد از دید  حادثه ایجاد یک

خط آهن یا پایا  یک مناظره یا خبردار شAAد  از پیشAAرفت فنAAاوری یAAا سیاسAAی و خAAاموش

کرد  تلویزیو ، این حس از دست داد  را در خود پیدا می کنیم و می فهمیم مAAا دانAAش را در

تئوری به دست می آوریم بدو  اینکه در زندگی عملی دسترسی به آ  داشته باشیم 

شش.

خط مشی ما در مورد فرهنگ، از آموزش ما سAرریز شAده و بAه دیگAر حوزه هAAای مرتبAط هAم

سرایت کرده است  بیشتر این موارد هم شایع هستند برای مثال، در صنعت تولید و فروش

کتاب  

در این زمینه نیز با مواد انتخابی گسترده ای روبرو هستیم ولی برای حفظ آنچه برای مAAا

از همه مهم تر است، در تکاپو هستیم  یک دانشجو امروزه در جریا  تکمیAAل دورا  تحصAAیل
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 بAرای مثAAال، یAک۱۲۵۰خود با متوسط حدود هشتصد کتاب برخورد می کند ولی در سAAال 

خانواده متمول انگلیسی فقط سه کتاب داشتند  یAAک نسAAخه از انجیAAل کینAAگ جیمAAز، یAAک

نسخه دعا ها و نیایش ها و یک نسخه هم زندگی انتخابی شماری از قدیس ها  اگر ما ضAAجه

می زنیم که در عصر فورا  کتAAاب غAAرق شAAده ایم، دلیAAل آ  ایAAن نیسAAت کAه مAAا بیشAAتر کتAAاب

می خوانیم، که به دلیل عمیق تر خواند  و بهتر فهمید    هما  چند جلدی اسAAت کAAه داریAAم تAAا

دانش و حساسیت خود را تقویت کنیم  ما احساس گنAAاه می کنیAAم کAه چAAرا ایAAن همAAه کتAAاب

گوسAAتینا یAAا «دانتAAها را خAAوب نخوانAAده و خAAوب نخوانAAده داریAAم ولAAی نمی گAAوییم چAAرا «آ

نفهمیده ایم  مسئله ایAن نیسAت کAه مAا کAم کتAAاب می خAوانیم، مسAAئله اینجاسAAت کAه آنچAAه را

می خوانیم درست جذب نمی کنیم  

ما همواره به این می بالیم کAAه تعAAداد زیAAادی کتAAاب در دسAAترس ماسAAت و قیمAAت آ  هAAم

ارزا  است  هرچند این دو عامل نمی توانAAد دلیAAل شAAماری از منAAافع و صAAرفه های غیرمبهAAم

باشد  در زما  پیش از گوتنبرگ، برای چاپ یک نسAخه انجیAAل کAار زیAAاد و سAAختی انجAAام

می شAAد و از نوشAAتن تAAا حاشAAیه نویسAAی و یAAا نقاشAAی های آمAAاتور، همAAه در آ  حسAAور فعAAال

داشتند چرا که کتاب قرار نبود یک کال باشد که یک دسAAتاورد عمAAومی و بAAرای همAAه بAAود و

باید زیبایی و اهمیت اخلقی می داشت  

اما فناوری امروز باعث شده ما امروز حس افتخاری نسبت به مAAالکیت کتAAاب نداشAAته

باشیم که همین حس، سود روا  شناسAAی بسAAیار کمAی در آ  هسAت  مAAا می تAAوانیم بAه پAروژه

نوشتن یک نسخه توراد که یک سال و نیم وقAAت صAAرف دسAAت نویسAAی آ  می شAAود، روی

 روز پوسAAت آ  در مخلAAوطی از آب۹پوست بزی که طبق آییAAن خاصAAی ذبAAح شAAده و بAAرای 

سیب، آب نمک و دانه های گال خوابانAAده شAده، احAAترام قائAل شAویم  مAAا بایAد آمAاده شAویم
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نسخه های متلشی شده که به طور علنی نشا  از وز  بالی مواد آ  می دهند و بAAه تصAAاویر

زیبایی آراسته شده اند را به آرزوی خود تبدیل کAAرده و بAAه جAAایی همیشAAگی و ابAAدی در قلAAب

خود، انتقال دهیم  
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۴-۱۳تصویر 

کتابی که قیمت آن به اندازه قیمت یک خانه است: نسخه ای تصویری از کتاب دعایی مربوط به قرن پانزدهم که بر
روی پوست گوساله کار شده است و مراسم گرامیداشت تولد عیسی مسیح را نشان می دهد.
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تمرین های معنویپ.  

یک.

بAرای حAAل ادیا ، سوای متفاود بود  محتAAوای درسیشAAا  از دانشAAگاه ها و تاکیAد برتکAرار 

دریافت ها، این موفقیت را داشته اند که دانسته ها را فقط از شنید  و خواند  بیرو  برده و

به دیگر رفتارهای اجتماعی بکشانند و در اموری چو  خورد ، آشامید ، شسAAت و شAAو در

حمام، راه رفتن و آواز خواند  آداب خود را نشانده اند  

 «ذ  بودیسAAما بAAرای مثAAال بAAر روی ایAAده هایی چAAو  دوسAAتی و گریزناپAAذیر بAAود  از

رودررویی با ناامیدی تاکید دارد اما درو  آ  آرامش زیادی هم حAAاکم اسAAت و بAAرای مثAAال

آیینAAی چAو  صAرف چAAای (مراسAم چAAای ژاپنAی)، بAه انAدازه مAوعظه در کلیسAای کاتولیAک،

اهمیت دارد  مراسم چای ژاپنی، چیزهایی مشابه صرف یAAک چAای انگلیسAAی اسAت امAAا بAAا

نوع تفکر بودیسم گره خورده است  هرحرکت در این آیین یک مفهوم دارد کAAه شAAروع آ  بAAا

فنجا  هاست و نشانه آسیب پAAذیر و لطیAAف بAAود  هرچیAAزی در ذ   دم کAAرد  آرام چAAای و

نوشید  آ ، با آرام غوطه ور شد  در ضمیر آدمی مAAوازی اسAAت و خطAAوطی کAAه بAAه حAAروف

چینی نقش بسته و یادآور فسیلت های آیین بودا چو  «هماهنگیا، «خلوصا و «آرامشا

است  
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مراسم صرف چای برای آموزش فلسAAفه نیسAAت کAAه بAAرای نشAAا  داد  وضAAوح برقAAراری

ارتباط با آ  است و مثال خوبی است از اینکه چطور از دانشی که از پیAAش در مAAا هسAAت،

استفاده کرده و آ  را هم تشویق کرده و هم استمرار دهیم  

یا یک مثال دیگر، مراسم جشن بخشAAش در دیAAن یهAAودی اسAAت کAAه نمAAایش قدرتمنAAدی

برای اعتراف به گناها  است  اما در ادیا  این مفAAاهیم فقAAط بAAا کتAAاب منتقAAل نمی شAAود و

مجموعه ای از رفتار ها در آ  دست دارند: مانند مراسAAم شسAAت و شAAو یAAا می کAAوه  از مراسAAم

 لیتر آبی۵۷۵اسیرا  یهودی در بابل به بعد، این آیین به این شکل اجرا شده که هرکسی با 

که از چشمه گرفته شده، خود را می شوید  یهودیت آب چشمه را آب پاک می داند و پAAس از

اقرار به گناها  و برای رسید  به خلAوص و ارتبAAاط بAا خAدا، بAا آب چشAAمه شسAAت و شAو

انجام می شود  توراد توصیه کرده که هر بعدازظهر جمعه، غسل در می کوه انجام شود، بعAAد

از هرگونه خروج منی از بد  و پیش از مراسم سال نو هم این غسل انجام شود  این مراسم

با دوش گرفتن در میا  سکولر ها فرق زیادی ندارد اما در آ  عمق و ضAAوابط و تشAAریفاد

وجود دارد  یک خداناباور هم البته بعد از گرفتن دوش احساس تمیزی می کنAAد و بAAدو  آ 

احساس کثیفی دارد اما در می کوه مراسمی از پاکی درونی در نظر گرفته شده که مانند دیگر

آیین های دینی، نمادین است اما رفتار فیزیکی را به دانسته های معنوی، پیوند می زند  
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۴-۱۴تصویر 

درسی از زندگی که در مراسم صرف چای وارد شده است.

دو.

ادیا  از ارزش تمرین داد  ذهن با ممارست و سAAختی و پیونAAد زد  آ  بAAا تمریAAن جسAAمی،

گاه هستند  برای ما شماری از نرمش ها و ورزش ها و آیین ها گذاشته اند کAه توسAط آ  هAم آ

رفتار خود را تربیت کنیم و هAم فکرمAا  را: در جاهAای غیرمعمAAول مAAا را وادار بAه نشسAAتن

می کنند، طرز ایستاد  برای ما درنظر گرفته اند، ضوابطی برای اینکه مAAا چAAه بخAAوریم وضAAع

کرده اند و به ما همچنین دستوری داده اند که چطور بAا هAم حAرف بزنیAم و چگAونه از وجAدا 

گAAاه شAAویم  این هAAا همAAه نAAه بAAرای محAAدود کAAرد  آزادی هAAا مAAا، کAAه بAAرای فرونشAAاند  خAAود آ
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اضطراب های ما و انعطاف توانایی ها اخلقی ما است  

این رویکرد دوگانه   که ما باید ذهن خود را مانند جسم تمرین دهیم و بخشی از تمرین

ذهن از راه تمرین جسمی است   در تمامی ادیAAا  بAAزرگ دیAAده می شAAود و ادیAAا  بخشAAی از

وقت روزانه ما گرفته و ما را به سمت تمرین و مماسرد می برند  

در جها  سکولر ما چیزی موازی با آ  نداریم  نزدیک ترین چیزی که ما داریم هتل هAAای

بیرو  از شهر و سونا و حمام بخار است که فقط البته سطحی بود  ما را نشا  می دهد  در

بروشور و تبلیغاد برای چنین مکا  هایی به ما وعAAده داده می شAAود کAAه آنچAAه در زنAAدگی گAAم

شده را پیدا خواهیم کرد و زوجی را با لباس راحتی نشا  می دهند و می گویند دستشAAویی و

حمام اینجا چنین است و خدماد شبانه روزی هم داده می شود  

۴-۱۵تصویر 

استفاده از حمام برای حمایت از یک ایده: حمام می کوه در ویلسدن، در شمال غربی لندن
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کید همیشAه روی وضAعیت فیزیکAی و انحAAراف تفکAراد مAا اسAAت تAا اینکAAه روی اما تأ

نیازهای روحی ما متمرکز شده باشد  چنین مکا  هایی هیچ کاری برای ما وقAAتی در روابAAط

خود دچار مشکل شده باشیم، یا با خواند  روزنامه روز شنبه از وضعیت بازار کار وحشAAت

زده شویم و از فکر اینکه در زندگی خود چAAه کنیAAم فلAAج فکAAری شAAده ایم، کAAاری نمی کننAAد  در

عوض یک دربا  تنها در هتل یا اسب سواری یا بازی گلف در سکود را برای روبرویی بAAا

مسائلی چو  احساس گناه، هوس متمردانه و نفرد از خود پیشنهاد می کنند  

اما کناره گیری هایی که در دین آمده، خوشبختانه هدفمند تر است  سنت برنAAارد کAAه پAAایه

گذار اولین دیر مسیحیت بود   از آ  هم به عنوا  جایی برای دور شد  از زندگی شAAهری و

هم محل زندگی و تربیت کشAAیش ها اسAتفاده می شAAد   می گفAAت بشAر بAه سAه دسAAته تقسAAیم

می شود: جسم، ذهن و روح و هرکدام با صداقت و دقت باید تربیت شوند  

در سنتی که سنت برنارد پایه گذاشت، صAومعه های کاتولیک هAAا هAم جAای اقAAامت دارد،

هم کتابخانه ای کامل و تمرین های روزانه در سه نوبت که بAAه طAAور معمAAول در سAAکود و بAAا

نور شمع و در مقابل تمثال عیسی مسیح انجAAام می شAAود و همچنیAAن جلسAAاد مشAAاوره هAAم

هست که در آ  منطAAق و اخلق بررسAAی شAAده و بAAه کAAارکرد عملAAی مومنAAا  از شAAر تفکAAراد

پوسیده، کمک کند  

بوداییا  هم برای مراکز آرامش روی آرامش فرد متمرکز هسAAتند  پAAس از گذرانAد  یAک

روز در یکی از این مراکز نزدیکی لند  و پیاده روی بAAا تAAاملد، فهمیAAدم چقAدر تمرین هAAای

ذهنی سودمند هستند  

در ساعت شش صبح یک روز شنبه در «سافوکا (شرق بریتانیا) نزدیک به دو هزار و
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 سال پس از تولد بودا در کاپیلواستو در نزدیکی رود گنگ، مAAن در حلقه ای مشAAابه در۵۷۳

کنار دوازده مبتدی دیگر در انبار غله سابقی که بAAه مکAAا  تمرکAAز تبAAدیل شAAده بAود، نشسAAتم 

معلم ما، تونی، این طور جلسه را آغاز کرد که بیاییم و طبق دیAدگاه بAودا، بAه زنAدگی بشAری

نگاه کنیم  اضافه می کند که در بیشتر موارد، هرگAونه تصAAمیم گیAAری و دیAدگاه مAAا بAر اسAAاس

نفس ما است یا   هما  چیزی که در سانسکریت به آ  «آتما ا یا   هما  خود یا نفAAس گفتAAه

گAAاه در واقAAع ذاتAAش خودخAواه، خودپرسAAت و سیرنشAAدنی اسAAت  بAAا می شود  این مرکز خودآ

اخلق پیوندی ندارد، به ابعاد مرگ توجه ندارد و به جای آ  قAAدرد بAAر اسAAاس مAAوقعیت و

ثرود را مهم می شمارد  از زما  تولد   رها و آزاد است و تا وقتی جا  در بد  داریم، همیAAن

کار را ادامه می دهد  چو  نفس خیلی آسیب پذیر اسAAت، در نAAتیجه حAAس حAAاکم آ  همAAواره

اضطراب است  ترسو هم هست و مدام از این شاخه بAAه آ  شAAاخه می پAAرد و آرام نAAدارد کAAه

یک لحظه بنشیند و بگذارد رابطه ای با دیگرا  شکل گیAAرد  حAAتی در محAAدود ترین حالت هAAا

همواره نوعی نگرانی را تولید می کند که نمی گذارد چیزی رابطه صادقانه ای بAAا غیAAر از خAAود،

در ضمن خود همیشه یک تمایل مستمر ایجاد می کند که بهتر است خواسته هایبرقرار کند  

او انجام شود  
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۴-۱۶تصویر 

: جایی برای استراحت جسم، روح و روان. هرجایی از این دیر، برای تسکین و مرهم۱۷۰۸دیر سیسترتین کلروو، 
بخشی از ضمیر است. جسم را با خوابگاه و آشپزخانه آرام می کنند، ذهن را در کتابخانه و روح را در کلیسا.

تصاویر آرامش و امنیت در آ  پاتوق می انAAدازد: یAAک شAAغل مشAAخص، غلبAAه در روابAAط

اجتماعی یا ازدواج همیشه به عنوا  عطش اصلی عمل می کند و چیزهAAایی اسAAت کAAه قAAول

داده می شود در صورد رسید  به آ ، آرامش حاکم شود  در واقعیAAت امAAا هرنگرانAAی جAAای

خود را به دیگری می دهد و آرزو ها از یکی به دیگری تبدیل می شAAود و بAAه چAAرخه ای بی رحAAم

می شود که بودیسم آ  را در سانسکریت «اوپاداناا یا چنگ زد  می نامند  

با این حال تونی شرح می دهد که این تصAAویر کAAه خAAود مAAا می سAAازد، چیAAزی نیسAAت کAAه

توصیف وتعریف ما باشد چرا که خصلت های دیگری هم در خود داریم و می توانیم با تمرین

ذهنی، وقت هایی خواسته های خود را کنار گذاشته و وارد حوزه ای شAAویم کAAه بودیسAAت ها آ 

را «آناتما ا یا رهایی از خود می نامند و مواقعی را نشا  می دهند کAAه می شAAود دیAAد زنAAدگی

ما اگر از خواسته های دردآور خود دور شود، چه شکلی خواهد داشت  
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در غرب اما این مخالف روشنفکری خواهد بAAود اگAAر بگAAوییم وقAAتی می خواهیAAد کAAار یAAا

تجارتی را تازه شروع کنید، «خودا های خود را کنار گذاشته و از راه گفت و گAAوی منطقAAی بAAا

هم قدم بردارید و پایه ای جدید بگذارید  

هما  طور کAه تAونی تصAریح دارد، توانAAایی مAAا بAرای ترتیAب دوبAاره اولویت هAا بAه طAور

حساسی به این بستگی دارد که بتAAوانیم بایسAAتیم، دسAAت و پایمAAا  را تکAAا  دهیAAم و سAAپس

بدنما  را بر اساس هفت نقطه فشار «ویروکاناا به مراقبه بنشAAانیم  بAرای گروهAAی مبتAAدی،

این خود چالشی جدید است چرا که بد  های ما دیگر مانند جوانی انعطاف ندارد و خود ما

هم خیلی به ما اجازه نمی دهد در مقابل غریبه حتی بدو  جوراب بنشینیم  امAAا خAوب کمAAی

تلش و همراه شد  آ  با خنده و چنAد تAAا بAاد معAده و گAوز ناگهAAانی و راهنمایی هAAای تAونی

باعث شد به تدریج به آ  نوع نشستن برسیم که بودا بیست قر  پیش در آ  زیر درخت در

ایالت شرقی «بحارا در هند رسیده بود  
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۴-۱۷تصویر 
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۴-۱۸تصویر 

در نیاز به خواست آرامش از سوی درون ما، غرب پنجاه سال است که به ما توصیه می کند برویم و آفتاب بگیریم
اما بودیسم ظرف یک هزار سال روش مراقبه را تکمیل کرده است.

راهنمای کار دقیق است: باید چهارزانو نشست، دست چپ باید روی پهلو آرام بگیAAرد،

ستو  فقراد باید صاف باشد، شانه ها کمی جمع شوند، سر قدری به جلو بیایAAد، نگاهمAAا 

به پایین باشد، دها  اندکی باز باشد، نوک زبا  در تماس با سقف دها  باشAد و آرام و بAAا

یک فاصله نفس بکشیم  

به تدریج گروه درست توانسAAت بنشAAیند و سAAکوتی کAAه بAAر فسAAا حAAاکم شAAده بAAود، اجAAازه

می داد صدای جغدی که صدایش از خیلی دور می آمد را شنید  تونی توجه ما را به این نکته

شاید نه خیلی مورد توجه اما جالب جلب کرد که همه داریم با یک ریتم نفAAس می کشAAیم  در

اولین گام هایما  برای انجام مراقبه «آناپاناستیا یAAا   همAAا  تنفAAس بAAا اندیشAAه، سAAخت ترین

چالش برای آرام و ساکت نشستن در یک اتاق را تجربه کردیم چرا که چرخ دنAAده خAAود مAAا
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می خواهد برگردیم سر اولویت هایی که برایش مهم است    هما  طور که نشسAAته بAAودیم دیAAدیم

چقدر کار سختی است که حتی بAAرای سAه دقیقAAه بتAAوانیم بAدو  اضAطراب جAAایی بنشAAینیم و

بAAدو  تمریAAن نفس بکشیم بدو  اینکه فکری یا خیالی ما را منحرف کند و می فهمیم چقدر 

دشوار است که از دست چنگ زنی خود بتوانیم فاصله بگیریم  

هدف از این نشستن این اسAت کAه فاصAله ای میAAا  وجAدا  و نفAس خAود ایجAAاد کنیAم   

هما  طور که نفس می کشیدیم، توجهما  به این جلب شAد کAه جسAم فیزیکAی مAا ریتم هAAایی

دارد که حتی بدو  ارجاعی از «خود در طلب خواسته هایشا عمل می کند  ایAAن جAAدا بAAود 

بد  هم خود بخش گسترده ای از «آناتما ا است که «خAودا در آ  کنAترلی نAدارد و بودیسAم

سعی دارد آ  را به ما بیاموزد  

۴-۱۹تصویر 

از آنجایی که «خودا ما عادد دارد از هرچیزی که در اختیارش است بهره بAAرداری کنAد،
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تا وقتی که از جسم برای رساند  حس های خود استفاده کند، از وجود آ  بی خبر اسAAت  از

شAAکنندگی آ  هAAم بAAه شAAکل نهفته ای بAAدش می آیAAد  هیAAچ علقه ای هAAم نAAدارد ببینیAAد کبAAد و

پانکراس چه کار وظیفAAه پیچیAAده ای دارنAد  بAAه بAد  دسAAتور می دهAAد بAه وظAAایفی کAه برایAAش

مشخص کرده، پایبند باشد و تمامی عسلد و اعسا برای انتقال اضطراب آمAAادگی داشAAته

باشند  حال ناگها  از «خودا خواسته می شود کAAه غیAAر از تنفAAس بAAه هیAAچ چیAAز کAAار نداشAAته

باشد، آ  هم کاری که از زما  تولد نمی دانسته دارد انجام می شود  مانند پادشاهی کAAه از او

خواسته شده یک شب در یک هتل معمولی بگذراند و روی زمین بخوابAAد، او هAAم احسAAاس

غریبی دارد  

با تمام توجهی که ما به جAAای خواسAAته های «خAودا صAAرف نفAAس کشAAید  و دم و بAAازدم

می کنیم، شروع می کند به شماری از داده ها را فیل تر کرد  و ما از چیزهایی هم درونی و هم

بیرونی، با خبر می شویم که هیچ ربطی به توجه معمول ما ندارد  بعد یواش یواش حواسAAش

به دست و پا می رود و بعد استخوا  ها و بعد گردش خو  و به تدریAج از وجAود حساسAAیت

در گونه های خود با خبر می شویم و جریا  آرام گردش هوا در اتاق را حس می کنیم و حسی

که پوست در مقابل بافت لباسما  دارد را به تدریج می فهمیم  

کمی بعد از صبح، ما به تمرین دیگری مشغول شدیم که مراقبه در حال پیاده روی است

که توسط «تیچ ناد ها ا، راهب ویتنامی معرفی شده است  به ما گفتAAه شAAد فکAAر خAAود را

آزاد کنیم و فقط در مورد چیزی حرف بزنیم که آ  را حس و نظاره می کنیم  به شکلی   رها از

«خودا چرا که وقتی ما در طبیعت هستیم، «خودا، ما را بر ترین موجود در کائناد می بینAAد

و به دیگر چیز ها بی توجه است  همین طور آهسته و با سAAرعت مشAAخص کAAه قAAدم می زنیAAم،

ذهن ما که از دخالت های موسوم خود احساس آزادی می کند، می بیند کAAه پیام هAAای مرسAAوم
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از سوی خود نمی آید و در نتیجه به جای نگرانی در مورد موارد مشخص نگرانی های سرمایه

داری و یا آنچه در سانسکریت «آپرانیهیتاا یا «بی هدفیا نامیده می شود، شروع می کند بAAه

هزارا  چیزی که ما را احاطه کرده است  صدای گذر آب از نهری در نزدیکی می آیAAد  بAAالی

سرما  روی شاخه، عنکبوتی مشغول تنید  تار است  اشعار بودایی پAAر از تAAوجه بAAه همیAAن

چیزهAAای نزدیAAک ماسAAت کAAه وقAAتی خAAود دسAAت از سAAر ذهAAن مAAا برداشAAت، می توانAAد آ  را

تشخیص دهد  

«در راه پیمود  راهی به کوهستا ، 

چیزی گرانب ها در مورد بنفشه ها، 

پیدا می کنما 

این بخشی از شعر «باشوا شاعر ذ  بودیسم است    هما  طور که گذرگاه را طی می کنیم

دیگر توجهی به مسائل وجودی خود نداریم و با کمی صبر بیشتر و کمی با احساستر، سعی

می کنیم سیاره خود، مردمش و گل هایی که بر آ  می روید را حس کنیم  
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۴-۲۰تصویر 

سه.

شماری از تمرین های ذهنی که در بودیسم آموخته می شود شاید آ  قAدر ها هAم از نقطAه نظAر

عمومی برای تربیت روحی ما کافی نباشد  اگر قرار است ما خستگی و اضطرابی که ناشی

از روا  ماست را به در کنیم، پس اوقاد فراغت در جها  مAAدر  بایAAد برپAAایه تکنیک هAAای

بودیسم، همزما  هم خستگی جسمی را بیرو  بAAبرد و هAAم بتوانAAد روح و روا  را آرام کنAAد 

چیزی که به قول بودیست ها، به آ  «ذهن میمو  وارا ما می نامند  ما نیاز به مراکز مAAوثری

داریم که تمامی وجود ما را مورد آرامAAش و بهبAAود قAAرار دهنAAد؛ شAAیوه های اسAAتراحت و رفAAع

خستگی جدید که بتواند با اسAAتفاده از طیفAAی از تAAاملد و مراقبAAه، همAAه بAAه مAAا بیAAاموزد، و
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جسم و روانما  را هر دو به رفع اضطراب و فشار برساند 
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آموزش معرفتت.  
غایت نهایی آموزش این است که هم در وقت ما و هم در اشتباهاد ما صAAرفه جAAویی کنAAد 

مکانیسم آ  در هر جامعه ای   چه دینی و چه سAAکولر   تلشAAی بAAرای جAAایگزین و نهAAادینه

کرد  چیزهایی برای اعسای آ  است که برای پیشینیا  ما قر  ها وقت صAAرف شAAده تAAا بAAا

ذهن روشن و درخشا  خود و با تلش و سختی های زیاد، آ  را به امروز برسانند  

جامعه سکولر ثابت کرده این منطق را در ارتباط با دانش در حوزه های علوم وفناوری،

قبول دارد و می پذیرد  این حقیقت که یک دانشجوی فیزیک پس از ثبAAت نAAام ظAAرف چنAAد

ماه اندازه «مایکل فارادیا می آموزد و ظرف چند سال ممکن است تئوری نسبیت «آلبرد

اینشتینا را هم پشت سربگذارد، چیز تاسف آوری نیست  اما   هما  اصل که زمانی همAAراه

علم بود، با مخالفتی جدی روبرو است  یعنی استفاده از معرفت و فرزانگی بAAرای دانAAش و

هدایت بهتر روح  در این مبحث، کسانی که حامیا  آموزش هستند و می گوینAAد نبایAAد یAAک

سAAری دانشAAجویا  تAAازه وارد فیزیAAک را   رهAAا کAAرد کAAه در آموزشAAگاه خودشAAا  بAAرای خAAود،

الکترومغناطیس یادبگیرند، از آ  سو اصرار دارند که معرفت و فرزانگی چیAAزی نیسAAت کAAه

یکی بخواهد به دیگری بیاموزد  

این تعصب داما  آموزش فرهنگ را هم گرفته و آ  حوزه های بلنAAدپروازانه ای کAAه جAAا 

استوارد میل و متیو آرنولد برای آ  دیده بودند را از آ  جدا کرده است  حتی «راینر ماریAAا

ریلکها در آخرین خط از یکی از اشعار خود بAAا نAAام «پیAAچ و تAAاب قAAدیمی آپولAAوا چنیAAن در

پایا  بندی آورده که آرزوی تمامی هنرمندا  این اسAAت کAAه مخاطبAAا  خAAود را پنAAد و انAAدرز
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دهند  (باید زندگی خود را تغییر دهید ) 

این برای ادیا  اعتباری است که هیچ گاه با آ  کسانی که می گویند فرزانگAAی و معرفAAت

آموختنی نیست، هم صدا نشده اند  این جراد را داشته اند که با پرسش های اساسی زنAAدگی

به طور مستقیم رو در رو شوند: چرا من باید کار کنم؟ چطور می توانم دوست داشAAته باشAAم؟

چطور می توانم خوب باشم؟ - چیزی که خAAداناباورا  را بایAد فریفتAAه کنAد حAAتی اگAAر مAAوارد

توافق خیلی کمی در پاسخ به این پرسش ها داشته باشند  

هما  طور که در این فصل پیشنهاد شد، بسیار مناسAAب اسAAت کAه فرهنAAگ بAAه دوری از

هرگونه عقیده تعصب آمیز دینی بAAا مسAAائل غAAامض زنAAدگی مAAا روبAAرو شAAود  از عهAAد عAAتیق

تاکنو  خطاهای شخصی و سیاسی ما همواره عامل بررسAAی و چرخAAه کAAار فرهنگAAی بAAوده و

هست  هیچ کمبودی از اطلعاد و دانسته ها در مورد حماقت، حرص، شAAهود، حسAAادد،

غرور، خود بزرگ بینی در چنته فرهنگ نیست  تمامی کلفی که نیاز داریAAم از فرویAAد گرفتAAه

تا کارل مارکس، موسیل، آندری تارکوفسکی، کنزابورو اوئه، فرناندو پسوئا یا سAAال بلAAو در

آ  هست  مشکل اینجاست که این گنجینه درست راه های استفاده و استخراج این گنجینAAه

طراحی نشده و با مهارد های کافی برای گره گشایی و یافتن خدمتی برای رفAAع آلم مAAا بAAه

کار گرفته نشده است  

هیچ نهاد آموزشی سکولر (غیردینAAی) در حAAال حاضAAر اعلم نکAAرده کAAه علقAAه دارد هنAAر

زندگی را بیاموزد  برای قیاس می توا  این را مثAAال زد کAAه در صAAحنه اخلق، ایAAن آماتور هAAا

هستند که با مواد شیمیایی در انبAAاری کAAار می کننAAد در حAAالی کAAه پروفسAAور ها در آزمایشAAگاه

کادمیسین های دانشگاه که بهترین کاندیAAدا ها بAرای امAAور مربAAوط بAAه چنین کاری نمی کنند  آ

آموزش و پرورش روح هستند، خود را دور نگه داشته و پشت اهمیت معلAAولی قسAAیه خAAود
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را پنها  می کنند  آ  ها از برانگیختن و فریفتن مخاطبا  خود پرهیز می کنند، از ساده کرد 

و ساده گویی به شدد واهمAAه دارنAد وادای ایAAن را درمAAی آورنAد کAAه بAه شAAکنندگی مAAا تAوجه

ندارند و چشما  خود را روی این قسیه که ما همه چیز را فراموش می کنیم حتی اگر خیلAAی

برایما  مهم باشد، بسته اند  

دین اما پر از ایده هایی برای اصلح اسAAت  نمونه هAAایش، پیشAAنهاد برنAAامه درسAAی جدیAAد

است: برنامه ای برای گردآوری دانشی که مرتبط با عصر آکادمیک اسAAت و دانسAAته هایی کAAه

به طور فرار از ذهن ما بیAAرو  می رود، اسAتراتژی بAرای خوانAد  بAه جهAت رسAید  بAه یAAک

مقصود (که مراد از آ  بهبود و سلیم تر شد  است)، مجموعه ای از برنامه ها برای بیا  بهتر،

انجام مناسب و موثر تر محفوظاد و نیز راه های موثر تر برای منتشر کAAرد  ایAAده های تAAازه و

نوین  

در صورتی که هریک از این روش های آموزشی بیش از حد «مسیحیا یا «دینیا فرض

شد، یادتAا  باشAد کAه این هAAا همAه از زمAAا  تولAد عیسAAی مسAAیح بAه بعAد عایAAد شAده اسAAت 

یونانی هAAا و مصAAری ها هیAAچ علقه ای بAAرای اسAAتفاده از دانAAش و معرفAAت بAAرای درو  مAAا

نداشتند: این آ  ها بودند که برای نخستین بار مAAدارس را پAAایه گAAذاری کردنAAد تAAا معرفAAت و

دانش را هم بکارند و هم منتشر کنند، کتاب را به دارو تشAAبیه کAرده و ارزش تکAAرار را درک

کردند  ما نباید اجازه دهیم هویت خداناباوری مAAا بAAه عنAAوا  مAAانع در برابAAر چیزهAAایی قAAرار

گیرد که به طور سنتی میراث مربوط به زمAAا  قبAAل از فرقAAه و دسAAته گرایAAی اسAAت و توسAAط

سکولر ها به زور از آ  سAوءتفاهمی کAه زمAAانی مربAوط بAه کسAانی بAود کAه آ  را خلAAق کAرده

بودند، پایین کشیده شد  

ادیا ، آموزه های خود را به یک مقطع خاص از زمAAا  محAAدود نمی کننAAد  دانشAAگاه ها در
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آینده به این نتیجه خواهند رسید  ادیا  نمی گویند خوب چند سال از نوجوانی و چنAAد سAAال

از جوانی خود را مثل دانشکده به آموزه های دینی اختصاص دهیAAد  بAAا تشAAخیص اینکAAه مAAا

موجوداتی ادراکی هستیم، ادیا  درک می کنند که باید تمامی منابع موجود را برای به نوسا 

درآورد  ذهن ما به کار گیرند  هرچنAAد برخAAی از متAAدهای آ  هAAا بAAا اندیشAAه آمAAوزش معاصAر

سنخیت ندارد اما امور اصولی آ  در مورد ارائه ایده ها باید چه توسط کار شناسا  الهیAAاد و

چه سکولر، برای رسید  به روشی برای کار با مغAAز پAAراز سAAوراخ مAAا، بAAه کAAار گرفتAAه شAAود 

حقش هست که این تکنیک ها را مطالعه کرد و بAAه کAAار گرفAAت تAAا دسAAتکم در زمAAانی کAAه در

اختیار داریم و برایما  مانده است، شانسی برای کمتر خطا کAرد  نسAبت بAه نسAل قبAل از

خود داشته باشیم 





V .حساسیت
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یک.

کلیسایی از دورا  قر  پانزدهم در خیابا  پشتی یک شهر بدو  نام در شمال اروپا  حAAوالی

عصر یک روز تاریک زمستانی اسAAت و مAAرد می انسAAالی پAAس از بسAAتن و تکانAد  چAترش،

وارد می شود  فسا، گرم و تاریک است و تنها منبع نور و گرما، شمع هایی اسAت کAه دور تAا

دور روشن است و سایه های آ  روی دیوارهای سنگی به رقص مشغول است  نیمکت هAAای

راحت و خوب پوشانده ای روی زمین چیده شده، بالش هایی برای زانAAو زد  روی زمیAAن هAAم

هست که روی آ  ها «مادر دلوروساا گلدوزی شده است  زنی سالمند در گوشه ای زمیAAن زده

و آهسته و در حالی که چشمانش بسته است، با خود زمزمه می کند  

مرد، خسته است  مفاصل بدنش درد می کند  احسAAاس ضAAعف و آسAAیب پAAذیری دارد و

نزدیAAک اسAAت بزنAAد زیرگریAAه  هیAAچ مراسAAم خاصAAی او را بAAه ایAAن مکAAا  نیAAاورده و فقAAط

مجموعه ای از رنجش ها و ناراحتی ها به حس متوسط و عامی بAود  و غیرضAروری بAود  و

احساس تنفری که از خود دارد، دامAن زده اسAت  شAغلش کAه زمAAانی آینAده خAوبی بAرای آ 

تصویر می شد، دیگر در نشیب فرود افتاده است  می داند که چقدر در مقابAل دیگAرا  دافعAه

ایجAAاد می کنAAد، چقAAدر در جمع هAAا از او می گذرنAAد و فاصAAله می گیرنAAد و چقAدر پیشAAنهاد ها و

نامه های او بدو  جواب مانده است  دیگر هیچ اطمینانی به خود ندارد که بخواهAAد خAAود را

جلو هدایت کرده و برای پیش انداختن، تلش کند  از غرور و کم طاقتی خود که باعث شAAد

موقعیت شغلی اش به بن بست برسد، احساس ترس می کند  احساس ندامت و قرعه بAAدی
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که به نام او افتاده وبیکسی، آزارش می دهد  اما می داند این حس ها را نمی تواند با خود بAAه

خانه ببرد  پسر هایش باید هنوز به قدرد او بAAاور داشAته باشAند  همسAAرش بAه انAAدازه کAAافی

سختی و مسئولیت و کار دارد وتجربه های قبلی به او ثابت کرده وقتی با حAAال بAAد بAAه خAAانه

برود، چه عاقبتی در پی خواهد داشت  

می خواهAAد جAAایی بAAه خAAواب رود و کسAAی او را درآغAAوش بگیAAرد  می خAAواد گریAAه کنAAد 

می خواهد بخشیده شده و به او اطمینا  داده شود  از بلندگوهای کنار کلیسا، نوای موسیقی

به گوش می رسد؛ فرازی از نوای سنت متیوی یوها  سباستین باخ است  سAAعی می کنAAد در

ایده هایش چیزی پیدا کند که به آ  چنگ بزنAد ولAAی چیAزی نمی یابAد  توانAAایی فکAر منطقAAی

ندارد و حتی اگر بخواهد چنین کاری کند، از تاب و تحمل او خارج است  

در حالی که به زمین زانو زده، نگاهش به سقف می افتد ونقاشی که بالی محراب نصب

شده است  تصویری است از یک خانم مهربا ، دلسوز و محترم و جوا  کAAه هAAاله ای از نAAور

برفراز سرش قرار دارد  ز  با تمامی حمایتی که در خود دارد، به او نگاه می کند و مرد بدو 

اینکه یک کلمه حرف بزند، تمامی این پیام را می گیرد  

بعد دعاهایی که زما  بچگی یاد گرفته بود را به تدریج به یAAاد می آورد  زمAAانی کAAه پAAر از

پتانسیل بود و بچه خوب خانواده بود و همه به او افتخار می کردند و همه فرصت های دنیAAا

در اختیار او بود: «مریم مقدس، ای ز  الهی، برای ما گناهکارا ، حال و یک سAAاعت پAAس

از مرگما ، دعا کAن  آمیAAن ا چشAمانش را می بنAAدد و اشAک از آنجAAاری می شAAود  «مAن بAه

پیشگاه تو آمده ام، در حالی که رنجور و گناهکارم  ای مادر که بAAه شAAکل آدمAAی بAAر مAAا ظAAاهر

شده ای، نه به خواست من که به مرحمت و رحم خودد، صدایم را بشنو و جوابم را بده   ا
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دو.

هرچند ما مکا  این تصویر را در اروپا قرار داده ایم، اما هرکجای این جها  می توانAAد باشAAد 

کAAره صحنه های ناامیدی را می توا  هر روز در کلیسایی در کواللمپور، یا در می سوری و یAAا 

جنوبی و یا ونزوئل دید  در این مکا  هاسAAت کAAه آدم هAAای سرگشAAته و ناامیAAد می آینAAد و بAAا

دید  باکره مقدس، نور، شمع، دعا می خوانند و اندوه خAAود را بAAا زنAAی قسAAمت می کننAAد کAAه

فقط مادر رستگاری نیست یا مادر متعلق به کلیسا  او مAAادری کAه بAه شAکل نمAادین، مAادر

همه است  

از دیدگاه منطقی، ایAAن تAAوجه کلیسAAا بAAه «مریAAم مقAAدسا نAAوعی حساسAAیت آسAAیب پAAذیر

کودکانه است  چگونه مردم بالغ و بزرگ می توانند به زنی که هزارا  سال قبل زنAAدگی کAAرده

(اگر تازه وجود خارجی داشته باشد) رو بیاورند و او را نماد   نهایت صبر و طاقت و محبت

بدانند؟ 

برای جهتی که این پرسش دارد شاید سخت بشود پاسخ صحیح پیدا کرد، اما شAAاید مAAا

سوال را اشتباه می پرسیم  جهت مخالف، این نیست که آیا باکره مقدس وجAAود دارد یAAا نAAه،

این است که چه چیز باعث شده مسیحیت در بیAش از دو هAزار سAAال گذشAته، آ  را ابAداع

کند  تمرکز ما باید بر این باشد که باکره مقدس، چه نیازهای روحی ما را تسکین می دهد و

از آ  مهم تر، وقتی دین و خدا را کنار می گذاریم، چه برسر این نیازهای روحی می آید  

در مقیاس بزرگ تر، فرقه ای که مریم مقدس آ  را مشخص می کند، نشAا  از ایAAن اسAت

که به رغم رشد و استفاده ازقدرد منطق، کماکا  کودکی در درو  ماست که می خواهد آرام

بگیرد  ما هیچ وقت نمی توانیم در آ  لحظاد خاص و مصیبت بار، از قAAدرد منطAAق خAAود
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استفاده کرده و نمی توانیم از وضعیت غمباری که برما حاکم شده، بیرو  بیاییم  

۵-۱تصویر 

۱۶۵۰«درک می کنم»؛ جیووانی باتیستا سالوی، مریم مقدس در اندوه، 
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۵-۲تصویر 

مناجات به مریم مقدس، ویلنیوس، لیتوانی)

زمانی که ما بغل می شدیم و به ما اطمینAا  داده می شAد کAه همAه چیAز درسAت می شAود،

چند دهه قبل و در بغل مادرما  بود، کسی که حسور فیزیکی و تماس با او ودستی کAAه بAAر

سر ما می کشید را به یاد داریم و وقتی به آرامی می گفت: «درست می شود ا 

هرچند از چنین احساساتی در جامعه بزرگسال  خیلی صحبت نمی شAAود، امAAا ادیAAا  آ 

را هم زنده کرده و هم مشروع و درست می دانند  «مریما در مسیحیت، «آیسیسا در مصAAر

باستا ، «دیمی ترا در یونا ، «ونوسا در روم و «گوا  یینا در چین همAAه بAAرای پاسAAخ بAAه

آ  حساسیت های کودکانه خلق شده اند  مجسمه های آ  ها بیشتر در محیطAAی تاریAAک ماننAAد
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محیط رحم زنانه است، صورتشا  پر از اشتیاق و حمایت است و به مAAا اجAAازه می دهنAAد در

مقابل آ  ها زانو زده، به آ  ها نگاه کرده و در مقابل آ  ها گریAAه کنیAAم  شAAباهت بیAAن تمAAامی

این نماد ها آ  قدر زیاد است که نمی شود گفت تصادفی است  ما با نمادی طرف هستیم که

نه تنها یک ریشه فرهنگی دارد، که به شکلی جهانی از نیازهای روح و روا  بشر محسوب

می شود  

بودایی های چینی درست به   هما  دلیلی که مسیحیا  به دیدار مریم مقدس می روند، بAAه

دیدار گوا  یین می روند  او هم چشمانی مهربAAا  داشAAت و می توانسAAت جAAوابی بAAه لحظAAاد

ناامیدی باشد  بارگاه ها و تندیس های او سراسر چیAAن هسAAت و بزرگسAAال  اجAAازه دارنAAد در

مقابل او به احساس ضعف خود اعتراف کنند  نگاه او این حس را دارد که گریه نAAاظرا  را

درآورد  یک لحظه شکستن و گریه کرد  در مقابل آلم و درد ها و رنج هایی کAAه بAAرای مAAدتی

طولنی ما را می آزارند، چیزی نیست  گوا  یین هم مانند مریم مقدس نشا  از مشکلد و

مسائلی است که در زندگی بزرگسالی به اندازه کافی با آ  روبرو هستیم  
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۵-۳تصویر 

گوان یین، جزیره هاینن، چین

سه.

خداناباورا  اما در تساد با ادیا ، در مورد نیازمندی های بشر، سرد و کم صAAبر هسAAتند  بAAه

نظر خداناباورا ، چیزهAAایی ماننAAد فرقAAه مریAAم گرایAAی و دریAAافت آرامAAش از او در تسAAاد بAAا

منطق فکری است و آ  ها به ایAAن منطAAق خAAود افتخAAار هAAم می کننAAد  هرگAAونه نیAAاز بAAه مریAAم

مقدس نشانه ای از بزرگ نشد  است و با بزرگ شد ، مسئله هم حل می شود  

خAAداناباورا  سAAتیزه جویAAانه بAAا دیAAن جAAدال می کننAAد کAAه چAAرا ادیAAا  چشAم خAود را روی

انگیزه های مردم بسته اند در حالی کAAه ایAAن یAAک نیAAاز کودکAAانه اسAAت کAAه دیAAن فقAAط روی آ 
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دستی کشیده و در شکل انتقال به بهشت آ  را ارائه داده است  

این اتهام می تواند درست باشد  مسنله اینجاست که کسانی که درگیر انکار دیAAن و خAAدا

هسAتند، نیازهAAای کودکAانه را هAم انکAار می کننAد  در حAالی کAه خAداناباورا  بAه معتقAدا  و

خAAداباورا  انتقAAاد می کننAAد کAAه چAAرا سسAAت و بی مAAایه هسAAتند و بAAه موجAAوداد خیAAالی و

ماوراءطبیعی باور دارند، یادشا  می رود که بی مAAایگی و سسAAتی، بAAرای همAAه اسAAت و از آ 

گریزی نیست  آ  ها به برخی نیاز ها برچسب بچه گانه بود  می زنند اما در حقیقAAت هAAر آدم

بزرگی بدو  گAذر از دروا  کAAودکی و حAAتی مAAواقعی مAذاکره بAا کAودک درو ، بAAه بزرگسAAالی

نمی رسد و نیاز توجه کودکانه، هیچ وقت از بین نمی رود  
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۵-۴تصویر 

ما می توانیم بغل شده و آرام شویم چرا که هم درون ماست و هم همه ما نیست، جیووانی بلینی، مریم مقدس و
۱۴۸۰کودک، 
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از دیدگاه مسیحیت، ظرفیت آدم برای قبول وابستگی، نشانه سلمت اخلقAAی و روانAAی

است  فقط کسانی که غرق در غرور هستند، حاضر نمی شوند بAAه ضAAعف های خAAود اعAAتراف

کنند ولی برای دیندارا  این مسئله بدی نیست که بگویند ضعیف هستند و جلوی مجسAAمه

چوبی یک مادر زانو زده، دعا خوانده و اشک ریخته اند  در فرقه مریم گرایAAی ایAAن بAAه معنAAی

قبول این مسئله است که همه ما در میا  دوگانگی میا  بزرگسالی و کAAودکی خAAود هسAAتیم 

به ما اجازه می دهد این ارتباط را برقرار کرده و بر اساس آ  به دنبال آرامش باشیم به جای

اینکه فقط دنبال مادر واقعی خودما  بگردیAم  اجAازه می دهAAد واژه هAAایی چAو  «مAAادر مAAاا،

لذد دوباره جوا  بود  و حمایت و نگهداری شد  را زنده کند، آ  هAم از سAAوی شخصAAیتی

که در همه جای این جها ، «مادرا است 

چهار.

اگر یک ایراد بخواهیم از روش مسیحیت بگیریAAم، ایAAن اسAAت کAAه بیAAش از حAAد موفAAق بAAوده

است  آ  ها تمامی نیاز به آرامش را بیش از حد به شخص مریم مقدس مربAAوط کرده انAAد در

حالی که آنچه دیده می شود چیز دیگری است: یک عطAش سAیری ناپAذیر کAه پیAAش از زمAAا 

انجیل وجود داشته و ریشه در آ  لحظه هایی دارد که برای نخستین بار مادری، فرزنAAدش را

در آغوش می گیAAرد و در سAAرما و تAAاریکی غAAاری دورافتAAاده، گرمAAا و رضAAایت را بAAه او هAAدیه

می کند  

اگر مادر دلسوز یا پدر همدردی نیست که بخواهد اوضاع را برای ما بهبAAود دهAد، دلیAAل
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نمی شود انکار کنیم که چنین چیزی نیست و همه آ  را رد کنیم  دین بAAه مAAا یAAاد می دهAAد بAه

خودما  احAAترام بگAAذاریم  همAAه مAAا در صAAورد بAAروز مشAAکل حAAاد و فAAاجعه، زمAAا  یAAاس و

سرخوردگی یا ترس، از «کسیا کمک می خواهیم   حتی اگر درظاهر هیAAچ عقیAAده ای بAAه آ 

نداشته باشAAیم   و هرچنAAد مادرمAAا  فAAود کAAرده و پAAدرما  در دسAAترس نیسAAت و یAAا خیلAAی

تندخو است و یا اینکه به خودما  بگوییم که ما دیگر نیAAازی نAAداریم چAAو  بزرگسAAال و بAAالغ

شده ایم  

مثال های کلیسای کاتولیک نشا  می دهد هنر و معماری در چنین لحظاتی نقAAش دارنAAد

چرا که از دریچه نگاه مهربانانه تصویر پدر و مادر به فرزندانشAAا  در یAAک گوشAAه تاریAAک از

کلیسا یا موزه یا مکا  های دیگر است که این خواست خیلی کهن و قدیمی را حAAس کAAرده و

حس می کنیم به آ  پاسخ داده شده و تعادل و بالنس درو  ما دوباره برقرار شده است  

خیلAAی کAAاربردی و مناسAAب بAود اگAر هنرمنAدا  سAAکولر وقت هAAایی احسAAاس حمAAایت و

امنیت والدین را در مرکز کار خود قرار می دادنAد  یAAا حAAتی اگAAر معمAAارا  و آرشAAیتکت ها در

طراحی موزه ها یا حتی از آ  بلندپروازانه تر، در طراحAAی و سAAاخت معابAAد جدیAAد بAAرای رفAAع

حساسیت سعی می کردند این فسای تاریک و روشن را به اطراف تابلوهای نقاشی بدهند  

آیین دینی مریم مقدس، این جسارد را دارد که به خAAداناباورا  پیشAAنهاد کنAAد کAAه حAAتی

کله داغ ترین آ  ها، باز هم آدم هستند و بشر و مانند همه آسیب پذیر و احساسی، که شAAاید

یاد بگیرند به خودشا  کمک کنند و از شماری از لحظه های تاریک، کمی بAAه فسAAای عAAاری

از هنر و سرشار از ناپختگی خود، اضافه کنند  

با انکار کرد  چیزی به نام خدا، نباید وسوسه شویم که آ  نیازهایی که دیAAن بAAه درسAAتی
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پاسخ آ  را داده و متجلیشا  کرده را هم کنار بگذاریم 

۵-۵تصویر 

زندگی بزرگسالی بدون لحظه هایی که در آن منطق ناکافی و غیرموثر است، نیست و تمام کاری که از دستمان برمی
آید، سیر قهقرایی رفتن است. نمایی از معبدی برای حساسیت که ازپشت نوری بر اثر ماری کاسات با عنوان حمام

، افتاده است.۱۸۹۳یک بچه، سال 





VI .بدبینی
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یک.

بخش زیادی از تاریخ مسیحیت صرف تاکید روی ابعاد تاریک زندگی روی این کAره خAاکی

بوده است  اما در همین سایه محزو ، «بلز پاسکالا فیلسوف فرانسوی هم هست که ذاد

ناجوانمردانه بدبینی را بیرو  می کشد  در اثر معروف خود، «تفکAAرادا کAAه میAAا  سAAال های

 نوشته شده (و البته ناتمAAام مانAAد)، پاسAAکال از هیAAچ فرصAAتی بAAرای نشAAا ۱۶۶۲ تا ۱۶۵۸

داد  ذاد منحرف، رقت انگیAAز و نAالیق انسAا  فروگAذاری نمی کنAد  وی بAه زبAا  شAAیوا و

آهنگین فرانسوی به همه ما می گوید خوشبختی، فقAAط یAAک سAAراب اسAAت (هرکسAAی کAAه کAAه

پAAوچی ایAAن جهAAا  را نبینAAد، زنAAدگی عبAAثی را در پیAAش گرفتAAه اسAAت ) وی می گویAAد رنAAج و

بدبختی یک هنجار است (اگر خوشبختی واقعی بود، هیچ دلیلی نداشت مAAا بAه چیAزی جAز

آ  فکر کرده و بقیه چیز ها را توجیه کنیم) هرگونه خوشAAی یAAا خوشAAبختی چیAAزی نیسAAت جAAز

خیال واهی  (دل آدمی تهی و پرخطاست) همه آدم ها حتی قدرتمند ترین آ  ها بسیار آسیب

پذیر هستند (مگس یا پشه این قدر قدرد دارند که فکر ما را به طور کامل از کار بیاندازند

و از جسم ما تغAAذیه کننAAد ) تمAAامی انجمن هAAا و نهادهAAایی کAAه در ایAAن جهAAا  خلAAق کرده ایAAم،

پوسیده و فاسد است (در تایید اینکه از انسا  ضعیف تر، چیزی نداریم) و اینکAAه مAAا خیلAAی

مستعد این هستیم که بزرگنمایی کرده و خود را مهم ترین موجود جها  بAAدانیم (چAAه بسAAیارند

پادشاهی های دیگر هستند که تا حال حتی اسم ما را هم نشنیده اند) وی پس از آدم هایی در 

شرح این شرایط پیشنهاد می کند که واقعیت ها را شناخته و بAAا آ  هAAا روبAAرو شAAویم: بزرگAAی
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انسا  از جایی می آید که بپذیرد پست و بدبخت و رنجور است  

با توجه به این لحن و گفتار، شاید در نگاه اول کسی فکر کنAد خوانAد  پاسAAکال بسAAیار

یاس آور و اندوهبار خواهد بود  اما برعکس، این اثر بسیار آرامش بخAAش و روشAAنگرانه و

حتی برخی مواقع، فAAوق العAAاده اسAAت  بAAرای آ  هAAایی کAAه در لبAAه دره ناامیAAدی مشAAغول تلAAو

خورد  هستند، شاید عجیب به نظر بیاید اما کتابی بهتر از این برای کسAAی کAAه امیAAدش بAAه

باد رفته، نیسAAت  «تفکAAرادا پAAر از شAAیرینی های زیبAAایی اسAAت و تفکAAر مثبAAت و پتانسAAیل

زیادی که در آ  نهفته آ  قدر زیاد است که بتواند کسی کAه در پرتگAAاه خودکشAAی ایسAAتاده را

عقب بکشاند  

اگر بدبینی پاسکال بتواند به طور موثر به ما آرامش دهد شاید به خAAاطر ایAAن اسAAت کAAه

ما آ  قدری که به داما  امید هل داده می شویم، به کام بدبینی هل داده نشAده ایم  ایAAن امیAد

  بAه حرفه مAAا ، بAAا کسAAانی کAAه دوستشAAا  داریAAم و بAAا آ  هAAا زنAAدگی می کنیAAم، فرزنAAدانما ،

سیاستمدارانما  یا سیاره ما    است که در بیشتر موارد ما را تلخ کام و عصAAبانی می کنAAد 

تفاود میا  بزرگ بینی مAAا بAAا واقعیت هAAای روز بAAاعث می شAAود میAAا  ایAAن دو، فسAAایی از

ناامیدی خشن ایجاد شود که همواره و هر روز در چهره ما  خودش را نشا  می دهد  

در نتیجه فراغت از این درد غامض که می تواند به قهقهه خنAAده بترکAAد، بAAه مAAا می گوینAAد

شاید بهتر است بد ترین جنس درو  خود را بشناسیم و هرقAدر ممتAAاز و تAAک و یAAا خجAAالت

آور، بدانیم که این ها بخشی از وجود ما هسAAتند و همAAه هAAم آ  را دارنAAد  ایAAن تAAرس مAAا کAAه

ممکن است فقط ما اضطراب، حوصله سررفته، حسود، تنAدخو، بیرحAم وخودپسAند باشAیم،

باعث می شود آ  را در جایی مخفی کنیم امAAا در صAAورتی کAAه امکAAا  نگAAاه بAAه آ  در جAAامعه

باشد، آ  وقت فرصتی برای نگاه کرد  به واقعیت های تاریک خود خواهیم داشت  
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ما باید با احترام از «پاسکالا و گروه مسیحیا  بدبینی که او به آ  تعلق دارد، یاد کنیم

چرا که با بررسی حقایق درو ، خدمت بزرگی در برشماری وضعیت اسف بار و گناهکار ما

داشته اند 

دو.

این به این معنا نیست که دنیAAای مAدر  دارد بAه همAدردی خیAAانت می کنAAد چAAرا کAه یکAAی از

اصلیترین خصلت های حاکم در جها ، خوش بینی است  

غیر از چند مورد خاص مانند بحرا  در بازار بAAورس یAAا نAبرد بAAا یAAک بیمAAاری اپیAAدمی،

دنیAAای سAAکولر خیلAAی هراسAAا  و مسAAطرب نمی شAAود چAAرا کAAه نAAوعی ایمAAا  مشAAابه تثلیAAث

مسیحیت به پایه های اعتقادی خAود دارد: علAم، فنAAاوری و بازرگAAانی  بهبAAود رو بAه افزایAش

مواد از قر  هیجدهم به بعد خیلی سریع بوده و زنAAدگی مAAا را هAم خیلAAی راحAAت کAرده و هAAم

قدرد، امنیت و ثرود برای ما به همراه داشته به حدی کAAه تAAوا  بAAدبین بAAود  را از دسAAت

داده ایم و متعاقب آ  هم توا  حفظ عقل سلیم و با محتوا از کفما  رفته است  وقتی شاهد

پدیده هایی چو  کشAAف کAAد ژنتیAAک انسAAا ، یAAا اخAAتراع تلفن هAAای موبایAAل یAAا پخAAش شAAد 

سوپرمارکت های غربی در گوش تا گوش کشور چین یا فرسAAتاد  تلسAAکوپ هابAAل بAAه فسAAا

هستیم، هرگونه ارزیابی متعادل از زندگی برای ما دشوار می شود  

هرچند بدو  تردید پیشرفت های علمی و اقتصادی در چند قر  بAAاعث حرکAAت بشAAر بAAه

سمت بال شده، اما تمAAامی بشAریت را دربرنمAAی گیAرد: توانAAایی رودرویAAی انفAرادی در میAAانه
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عصر کشف ژنتیک و ارتباطاد از بین رفته و جای خود را به تعصب های خوشدلنه منAAش

نما داده است  شاید از داشتن حمام آب گرم و یا پردازنده های کAAامپیوتری نفع هAAایی بAAبریم،

اما کمتر زندگی خود را هدف مقابله با چیزهایی چAAو  تصAAادف، دل شکسAAتگی، حسAAادد،

اضطراب و مرگ داده ایم که در زما  قرو  وسطی برای مAردم مطAرح بAود  در عAوض مAردم

آ  زما  شانس زندگی در حکومت دینی را داشتند که هیچ وقت به مAAردم وعAAده نمی داد کAAه

خوشحالی می تواند به طور ابدی روز زمین برقرار شود 

سه.

مسAAیحیت، نهAAادی نیسAAت کAAه در آ  امیAAد نیامAAده باشAAد  ایAAن خAAوبی را دسAAتکم داشAAته کAAه

انتظاراد را در جها  بعدی و زندگی پAس از مAرگ وعAده دهAد و بگویAد تکامAAل اخلقAی و

جهانی، در آخرد خواهد بود  همین محول کرد  امید به فسایی دیگر، به کلیسAAا اجAAازه داد

در مورد واقعیت های روی زمین، حساسیت زیاد به خرج ندهد  هیAAچ وقAAت معتقAAد نیسAAت

که سیاست یک روزی منصفانه ترین عدالت را تحویل خواهد داد، وعده نمی دهند که تمAAامی

ازدواج ها در آینده عاری از اختلف خواهد بود، پول همیشه ضامن امنیت خواهد بود، یک

دوست همیشه و بAرای ابAد وفAAادار خواهAAد مانAد و یAAا حAAتی بAAه طAور عAAام تر، اینکAAه بهشAت

اورشلیم را می توا  روی زمیAAن بنAAا نهAAاد  ادیAAا  از زمAAا  پیAAدایش، نگAAاهی واقعگرایAAانه بAAه

زندگی داشته اند که جها  سکولر بزدلنه و احساسی جا خالی داده و حاضAر نشAAده در مAAورد

شانس ما برای بهبود آ  هم با وجود حقایق بی رحمانه و طAAبیعت فاسAAد مAAا، قبAAول زحمAAت
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کند  

جها  سکولر در این برهه از تاریخ، حAAتی بیAAش از ادیAAا ، مثبAAت انAدیش و مثبAAت گAرا

است که خود طعنه ای در نوع خود است چرا که سکولر ها ادیا  را به عام و بی سAAواد بAAود 

متهم می کردند و می گفتند از واقعیت ها گریزا  هستند  این سکولر ها هستند که امیدوارنAAد

ظرف چند سال و با بهبود اوضاع مالی و پیشرفت تحقیقاد پزشAAکی، بهشAAت روی زمیAAن

دائمی شود  سکولر ها بدو  توجه به اینکه به شواهد این تنAAاقض خAAود نگAAاه داشAAته باشAAند،

خصمانه قدرد فرشتگا  را رد می کننAAد در حAAالی کAه ایمAAا  و اعتقAAاد خAود را بAه نهادهAAایی

چو  صندوق بین المللی پAAول، موسسAAاد تحقیAAق پزشAAکی، «سAAیلیکو  ولAAی در کالیفرنیAAاا

رویه سیاست دموکراتیک سAAپرده و از همAAه آ  هAAا بAAرای بهبAAود زنAAدگی بشAAر، چAAاره و درمAAا 

می خواهند  



۱۷۷❊       بدبینی

۶-۱تصویر 

۱۶۲۰این هوشمندانه تر است که تمامی ایده های تکامل را به جهانی دیگر واگذاریم: یان بروگل جوان، بهشت، 
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چهار.

این بلندپروازا  و افرادی با انگیزه و با محرک هستند که باید در مقابل امیAAدهای واهAAی و

بیخود که ادیا  آ  ها را بررسی و جست و جو کرده اند، حفظ شAوند  می شAود گفAت ایAAن بایAد

اولویت اصلی برای سکولرهای آمریکایی باشد که ناامیAAد ترین و مسAAطرب ترین افAAراد روی

زمین هستند چرا که نظام کشورشا  طوری است که مدام به خورد آ  ها می دهد کAAه همAAواره

امید بهتر برای کسانی که کار می کنند وجود دارد و همچنین امید بهبAAود روابAAط انسAAانی هAم

به آ  ها می دهد  باید هرگونه اتصال انحصاری که بدبینی فقط در اختیار ادیا  است را   رهAAا

کنیم و آ  را به شکل ماندگاری به امید ها و رستگاری ها وصل کنیم  ما باید عقیAAده کسAAانی

که به بهشت قائل هستند را بپذیریم، حتی اگر به عنوا  یAAک خAAداناباور اصAAولگرا، بAAر ایAAن

باور هستیم که این جها  تنها جایی است که در آ  خواهیم بود 

پنج.

مزایای فلسفه بدبینی دینی شاید هیچ جا بهAAتر از مسAAئله ازدواج دیAAده نشAAود  یکAAی از رنAAج

آور ترین ترتیباد عصر مدر  که به انگاره سکولر ها، باید به خاطر رسید  بAAه شAAادمانی، بAAه

آ  وارد شد  

ازدواج های مسیحی یا یهودی اما شاید خیلی طرب انگیز نباشAAد امAAا دسAAتکم اشAAتباهی
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این باور را ندارد که اگر کسی متمرد یا سرکش بود، پس این در کAAل خطاسAAت  طبAAق آییAAن

مسیحی و یهودی، ازدواج مکانیسمی برای این است کAAه دو نفAAر نAAه فقAAط بAAا هAAم بAAوده، کAAه

عسوی از جامعه باشند و با کمک دوستا ، نسل آینده ای را تربیت و تحویل جامعه دهند 

در میا  جامعه مذهبی، اصطکاک و نظرمخالف و یکنواختی، نشانه خطا و مشکل نیسAAت

که از قسا نشا  می دهد همه چیز درست دارد پیش می رود  

ادیا  به رغم رویه عملی، از ذاد ما که می خواهیم عاشقانه دوسAAت داشAAته شAAویم، خAAبر

دارند  می دانند نیاز داریم به دیگرا  باور داشته باشAAیم و تکریAAم شAAویم و در آ  هAAا تکامAAل و

یگانگی را پیدا کنیم که ما را از رفتن به دنبال دیگرا ، برحذر دارد  همواره به همین خAAاطر

زیبایی و جوانی همیشگی و ابدی را به خدایا  یا خدا نسبت می دهند و ما موجوداد فانی

را می گذراند با مشکلد و نقایص خود زندگی کنیم  یکAAی از سAAوال هایی کAAه در زنAAدگی های

های مشترک سکولر به خورد دیگری داده می شود این است: چرا نمی توانی کامل تر از ایAAن

باشی؟ ادیا  برای اینکه ما به هم بسته بمانیم، این فکر را داشته اند که به ما فرشAAته بدهنAAد

که بپرستیم و عاشقانی که بتوانیم مدارا کنیم  
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۶-۲تصویر 

ادیان فکر خوبی داشتند که به ما فرشته برای پرستش بدهند و عاشقانی برای مدارا.

شش.

جها  بینی بدبینی الزامی ندارد خوشی را از زندگی حذف کند  بدبین ها به مراتب بیشAAتر از

کسانی که در قطب مخالف آ  ها هسAAتند، توانAAایی تحسAAین بیشAAتری دارنAد چAرا کAه انتظAAار

تکامAAل از هرچیAAزی ندارنAAد و خیلی هAAا از ایAAن مAAوفقیت در افAAق تاریAAک، تعجAAب می کننAAد 

سAAکولرهای مثبAAت گAAرای جدیAAد بAAا آ  حAAس تملکAAی کAAه مAAدام بیشAAتر می شAAود از مشAAاهده

صحنه های تجلی در هر روز زندگی عاجزند چرا کAAه حسAAابی سرشAAا  بAAا سAAاختن بهشتشAAا 
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روی زمین، گرم است  

قبول چنین وجودی، به طور ذاتی ناامید کننده است  پذیرفتن حقایق ستمگرانه ای که به

هر روز ما سنجاق شده، این انگیزه را به ما می دهد که بیشتر از واژه «سپاسگزارما استفاده

کنیم  می گوید که جها  سکولر با قدردانی و نمک شناسAAی، خیلAAی اخAAت نیسAAت: مAAا دیگAAر

بابت کمکی که به مAAا در برداشAAت محصAAول شAAده، سپاسAAگزاری و تشAAکر نمی کنیAAم و بAAرای

مشارکت در درست کرد  غذا، زنبورداری و یا هAAوای ملیAم و مطبAAوع، تشAکری نAداریم کAه

بکنیم  شاید برای تصنعی جواب داد ، بگAAوییم بAAرای ایAAن تشAAکر نمی کنیAAم کAAه کسAAی بAAرای

تشکر کرد  نیست  اما در پایه مشخص است که مسئله مربوط به انتظAAار یAAا جAAاه طلبی هAAا

است  برای آ  همه چیزهایی که پیشینیا  بدبین ما سپاس می گفتند، ما حال غرق غروریAAم

که سخت کار کرده ایم و در نتیجه مال ماست  آیا به واقع نیازی هست که صحنه غروب، یا

زردآلو را تحسین کرد؟ آیا هدف های مغرورانAAه تAAری از ایAAن هAAم هسAAت کAAه مAAا بخAAواهیم بAAه

سمت آ  ها برویم؟ 

برای کاهش این حس رنجوری، کتاب دعای یهودیا  دعای خاصAAی بAAرای «نAAوبر کAAرد 

میوه هاا و نیز دعایی بAAرای «لباس هAAای تAAازه و ارزشAمندا دارد  حAAتی دعAAایی بAرای پیچیAAده

بود  سیستم هسم غذا در انسا  دارد: 

 «خجسته ای تو ای متعالی، ای پادشاه جهAAا  کAAه بAAه انسAAا  هوشAAمندی عطAAا کAAردی و

برای جسمش روزنه ها و منافذ زیادی گذاشتی  

اگر به مرحمت تو نبود و اگر یکی از این سوراخ ها بسته شAAوند، بنAAده ای در درگAAاه تAAو

نمی ماند  
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خجسته ای تو ای متعالی، مرهم تمام جسم بشر، که کرم تو شگرف است ا

هفت.

ادیا  به درستی تاکید داشته اند کAAه مAAا موجAAوداد کAAاملی نیسAAتیم: توانAAایی حفAAظ شAAادمانی

نداریم، توسط خواسته های جنشی خود عاجز می شAAویم، در وضAAعیت و موقعیت هAAا وسوسAAه

می شویم، در مقابل حوادث مخوف آسیب پذیر هستیم و همواره به سوی مرگ در حرکتیم  

در بیشتر موارد هم معتقدنAد یAک خAدایی هسAت کAه می توانAد کمAک کنAد  ایAAن ترکیAAب

ناامیدی و امید را می توا  به وضوح در دیوار ندبه در غAAرب اورشAAلیم دیAAد کAAه از نیمAAه قAAر 

شانزدهم تا کنو ، یهودیا  سAAراغ آ  می رونAAد و حAAز  خAAود را بAAازگو می کننAAد و درخواسAAت

کمک خود را مطرح می کننAAد  غAAم و غصAAه های خAAود را روی تکه ای کاغAAذ می نویسAAند و بAAه

میا  منافذ سنگ ها فرو می کنند و امیدوارند خدا بر درد و غم آ  ها مرحمت داشته باشد  
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۶-۳تصویر 

دیوار ندبه، اورشلیم

حال خدا را از این معادله حذف کنیAAد  چAAه چیAAز بAAاقی می مانAAد؟ غریAAو انسAAا  هایی کAAه

بی هدف به آسما  نعره می کشند  صحنه تراژیکی است اما حداقل همه این انسا  ها به این

نتیجه رسیده اند که «با هما گریه کنند  به ندرد ما شب پیش از خواب، احساس چمبره غم

را در خود حس می کنیم  در مقابل دیAوار نAدبه، از نقAش بAازی کAرد  خAبری نیسAت و همAه

عسو یک نسل محنت زده اند  این دیوار بAAاعث می شAAود آ  نAAاراحتی کAه مAAا در سAکود بAAا

خود حمل می کنیم، بتواند بیرو  بیاید: قطره ای از رنج در دریای غم  بAAه مAAا نشAAا  می دهAAد

برخلف آنچه فرهنگ معاصر نشا  می دهد، به یک اندازه رنج برای همه هست  

ما باید در میا  تبلیغاد تمAAام قAAد دیAAواری در شAAهر بAAرای شAAلوار و پوشAAاک جیAAن و یAAا

کامپیو تر، دیوار ندبه الکترونیکی هم نصب کنیم که به طAAور نا شAAناس تمAAامی رنج هAAای درو 
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ما را بیرو  بیاورد و در نتیجه همه آ  را می توانند ببینند و به وضوح بدانند زنAAده بAAود  بAAه

چه معناست  این دیوارهای ندبه می توانند   هما  چیزی باشند که دیوار اصلی در دیدگاه خدا

هسAAت: اجAAزای ناکامی هAAای دیگAرا ، تکه هAAای شکسAAته قلبمAAا ، بلنAدپروازی های سAرکوب

شده ما ، رسوایی های جنسی، بن بست های حسادد و ورشکستگی های درهم شAAکننده کAAه

پشت نقاب روی چهره ما پنها  می شود  این دیوار ها هشدار و یادآوری بAAرای همAAه ماسAAت

که بدانیم بقیه هم درگیر مسائل پیش پاافتاده ای هستند مثAAل اینکAAه چنAAد تابسAAتا  دیگAAر در

زندگیشا  مانده یا اینکه کسی بیش از یک دهه پیAAش ترکشAAا  کAAرد یAAا اینکAAه بی صAAبری یAAا

حماقت جلAوی پیشAرفت شAغلی یAAا مAAوفقیت آ  هAAا را گرفتAAه اسAAت  هیAAچ تحلیلAAی در یAک

ساختما  مشخص به افAAراد داده نمی شAAود  فقAAط یAAک تصAAدیق خلصAAه و کوتAAاه عمAAومی کAAه

نشا  دهد هیچ یک از ما از سوگ و مشکلد، مصو  نیستیم  



۱۸۵❊       بدبینی

۶-۴تصویر 

مسائل عمیق، راه حلی ندارند. اما این کار کمک می کند دیگر تحت این توهم نباشیم که فقط ما هستیم که مشکل
داریم و زندگی فقط برما سخت شده است.
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یک.

برای خداناباورا ، یک از جAالب ترین متAAو  دینAAی بایAد کتAAاب ایAوب باشAد کAه مکاشAفه ای

است در مورد اینکه چرا چیزهای بد بAAرای مAAردم خAAوب پیAAش می آیAAد و البتAAه جAAالب اسAAت

بدانید که پاسخ های ساده و همیشگی مرتبط با ایما  به آ  داده نشده است  به جای آ  بAAه

ما می گوید این به ما ارتباط ندارد کAAه بAAدانیم وقAAایع چAAرا روی می دهنAAد و نبایAAد هAAر رخAAداد

دردآوری را به مثابه مجازاد بگیریم و باید به یاد داشته باشیم که در جهانی زندگی می کنیAAم

که سرتاسر آ  معماهای مختلف است و مهم نیست که بتوانیم منشا را ردیابی کنیم چرا کAAه

شاید حتی توا  تغییر و جلوگیری از پیش آمد آ  را هم نداشته باشیم  

کتاب ایوب با معرفAAی قهرمAAانش شAAروع می شAAود، مAAردی از «عAAوصا، کAAه خAAدا هرچAAه

نعمت می شود به کسی داد را بAAه او داده اسAAت  وقAAتی بAAا او آشAAنا می شAAویم، در یAAک خAAانه

بزرگ زندگی می کند، فسایل زیادی دارد، هفت پسر و سه دختر دارد، هفت هAزار گوسAفند،

سه هزار ش تر، پانصد گاو و پانصد الغ دارد  ولی یک روز هرچه بدبختی هست برسر او و

خانواده و دارایی اش می آید  اول دسته ای از «سبایی هاا حمله می کنند و گاو ها و الغ هایش

را می برند  بعد توفانی سهمگین درمی گیرد و تمامی گوسAAفندا  را از بیAAن می بAAرد  اعسAAای

قAAبیله چالAAدین در همسAAایگی حملAAه می کننAAد و همAAه شAAتر ها را می برنAAد  توفAAا  شAAدیدی کAAه

درگرفته، خAAانه پسAAر اول ایAAوب را در حAAالی کAAه همAAه بAAرادرا  و خAAواهرانش در آ  مشAAغول

جشن گرفتن بودند، از بین می برد و همه آ  ها می میرند  
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گویی که این همه بدبختی کافی نیست، زخمی اسرارآمیز سرتاسAAر بAAد  ایAAوب را فرامAAی

گیرد و چنا  دردی را ایجاد می کند که هرحرکتی بAAرای او زجAAرآور اسAAت  در حAAالی کAAه همAAه

چیزش را از دست داده و روی تلی از خاکس تر که زمانی خانه اش بود نشسته است، با غAAم

و حز  و غصه از خدا می پرسد چرا این همه بل بر او نازل کرده است  

دوستا  ایوب فکر می کنند پاسخ را دارنAAد: بایAAد او گنAAاهی مرتکAAب شAAده باشAAد  «بلAAدد

شوحیا مطمئن اسAAت اگAر ایAوب کAAاری نکAرده بAAود، خAدا فرزنAدانش را از او نمی گرفAت و

می گوید: «خAAدا بAAه هیAAچ وجAAه ایAAن بل را بAAر سAAر آدم بAAا تقAAوا و فسAAیلت نمی آورد ا «سAAوفر

نعماتیا می گوید جنایاتی که ایوب مرتکAAب شAAده خیلAAی از ایAAن بیشAAتر اسAAت چAAرا کAAه خAAدا

همیشه بخشنده است و کمتر از آنکه بنده گناه کرده باشد، او را مجازاد می کند  ایAAوب امAAا

این ها را رد می کند و می گوید، می داند که کار خطایی نکرده است  اما چرا این همAAه بل سAAر

او آمده؟ آیا خدا فراموشش کرده؟ یا اینکه اصلن خدایی وجود ندارد؟ 

بعد از این بگومگو ها، یهوه خود نازل شده و جواب ایوب را می دهAAد  از خلل تنAAدبادی

در صحرا، صدای عصبانی خدا به گوش می رسد: 

«این حرف های بی خردانه شما دو نفر چیست که بدو  دانش و بدو  دانسAAتن داریAAد

حرف می زنید؟ خود را سفت بگیرید که از شما خواسته ای دارمم

وقتی پایه های زمین را می گذاشتم، شما ها کجAAا بودیAAد؟ اگAAر چیAزی می دانیAAد، همیAAن

ال  بگوییدم

بگویید چرا نAAور از صAAبح تAAا شAAب همیAAن طAAور کمAAتر می شAAود و چAAرا از شAAرق طلAAوع

می کند؟ 
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از بطن چه کسی، یخ بیرو  می آید؟ و یا برفی که از آسما  می آید؟ 

آیا شما سر از کار خلقت درمی آورید؟ 

آیا عقاب ها طبق دانسته های شما پرواز می کنند؟ 

آیا می توانید با یک قلب ماهیگیری، هیولیی بزرگ به دام بیاندازید؟ا 

چالش ایوب در مورد وجود خدا و دلیل او، به طور غیرمستقیم پاسخ داده شAAد  خAAدای

گAAاهی مزبور همین طور و خیلی طولنی توضیح می دهAAد کAAه بشAAر از چیزهAAای خیلAAی کمAAی آ

دارد و خیلی چیز ها هست که نمی دانAAد  انسAAا  ها، مخلوقAAاتی محAAدود و شAAکننده هسAAتند و

چطور می توانند حکمت کار خدا را درک کنند؟ بعAAد می گویAAد شAAماهایی کAAه هیAAچ نمی دانیAAد

چطور می توانید تشخیص دهید چه کسی حقش اسAAت و چAAه کسAAی حقAAش نیسAAت؟ یAAا چAAه

کسی شایستگی اش را دارد و چه کسی نAالیق اسAAت؟ چیزهAAایی در اینکهکشAا  ها و جهAا 

هسAت کAه منطAق محAAدود آدمAAی از بیAا  و تفیسAر آ  عAاجز اسAت  انسAا  ها خAAالق جهAا 

نبوده اند و هرچند بیشتر مواقع این فکر را ندارند و از قسا فکAAر می کننAAد همAAه چیAAز کAAار آ 

هاست، فکر می کنند کنترل جها  هم در دست آ  هاست  خدا طبق برنامه خود کار می کند

کند  خدا از زمین گرفتAAه تAAا آسAAما  ها را خلAAق تا نادانسته و ناشناخته های طبیعت را برمل 

کرده و همه چیز از حرکت زمین و چAرای یAک گوسAفند در علفAزار تAا پAرواز عقاب هAAا را در

دست دارد به امید اینکه مردم «عوصا به هیبت خلقت نظاره کنند  

این استراتژی جواب می دهد: ایوب درمی یابد مقیاس آنچه بر او گذشAAته از اسAAرار ایAAن

جها  خیلی کمتر است  مخاطبا  خدا اثر کلم مشخص و صریح او را می گیرند و به تAAرس

و اضطراب می افتند تا بفه مند آنچه روی می دهد در مقایسه با کار دنیا، هیچ است  با ایAAن
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کار آدمی کمی آماده تر می شود که بدانAAد در هرجAAای ایAAن زنAAدگی، جAAایی یAAک تAAراژدی نهفتAAه

است 

دو.

چند هزاره پس از درسی که ایوب از خدا گرفت، یک یهودی گیر با نام «بAAاروخ اسAAپینوزاا

همین مفهوم را ولی با باری کمتر دینی و بیشتر سکولر، مطرح کرد  اسپینوزا به هیچ وجAAه

اعصاب یک موجود قاهر که از لی درخت یا میا  بAAاد یAAا از بAAالی کAوه بAا بنAده اش حAرف

بزند را نداشت  برای او واژه «خداا فقAAط یAAک عنAAوا  بAAود کAAه بAAه یAAک پدیAAده علمAAی گفتAAه

می شود که باعث بروز خلقت شده یا   همAAا  چیAAزی کAAه فلسAAفه بAAه آ ، «علAAتا می گوینAAد و

خود باعث بروز معلول و بعد چرخه دیگر علت و معلول ها شده است  

این خدای فلسفی، ابهام زدایی زیادی به اسAAپینوزا داد  در مواقAع ناامیAAدی و یAا بحAرا 

سخت، اسپینوزا پیشنهاد می کرد طبق اساس تغییراد جها  و یا آ  طور که در اثرش «زیر

دیدگاه ابدیتا نوشته، از این دایره بیرو  برویم و از تخیAAل اسAAتفاده کنیAAم  اسAAپینوزا شAAیفته

پیشرفت علم و ساخت تلسکوپ بAAود و پیشAAنهاد داد بAAه جAAای ریشAAه یAAابی، تخیAAل خAAود را

استفاده کرده و سعی کنیم جها  خارج را از آ  دید ببینیم نه آ  طور که دلما  می خواهد  

این هم خیلی از   هما  توصیه ای که خدا بAAه ایAوب کAرد، دور نیسAت  بAAه جAAای احسAAاس

خبط و ناراحتی و بال برد  اهمیت کاری که اتفاق افتاده، باید بAAه سAAمت راضAAی و خشAAنود

بود  از   هما  «ناچیزا یا «هیچا بود  خودما  باشیم  یکی از خطرهای جامعه ای که در آ 
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خدا وجود ندارد، این است که هشداری نیست که به ما بگوید ناگریزیم بAAا چیزهAAایی ماننAAد

نیستی و نابودی روبرو شویم که باب طبع ما نیست  وقAAتی خAدا بمیAرد، بشAAر ایAAن خطAر را

دارد که ستو  اصلی روانی خود را از دسAAت بدهAAد  دچAAار ایAAن تAAوهم می شAAوند کAه سAکاندار

زندگی خود هستند، طبیعت را از بین می برند، نظم حرکت زمین را فراموش می کنند، مرگ

را انکار می کنند و از هرچه در کف ماست بی خاصیت رد می شAAوند تAAا اینکAAه یAAک روزی بAAا

سر به لبه تیز واقعیت برخورد کنند  

دنیای سکولر ما از خلء و نبود آیین هایی که ما را به جای واقعیما  پیونAAد بزنAAد، رنAAج

می برد  از ما می خواهد انگار در کنفرانس تاریخ هستیم، فقط به زمAAا  حاضAAر فکAAر کنیAAم و

مقیAAاس انAدازه گیAری هرچیAAز را بAAر دسAAتاوردهای بشAر بگAذاریم کAه مAAا را بAه چرخAه دائمAAی

اضطراب و حسادد، می اندازد 

سه.

دین همچنین به ما نشا  می دهد با همه آموزش هAAایی کAه می گیریAAم، بAAاز هAم حقیAAر هسAAتیم 

همچنین به دیگر موجوداد هم اعتبار داده و به اندازه ما به آ  ها اهمیت وجودی می دهAAد و

می گوید یخچال های طبیعی و اقیانوس ها هم هستند و موجوداتی که به چشم دیده نمی شوند

هم هستند و آدمی مرکز مخلوقاد نیست  کودکانی که هر روز به دنیا می آینAAد و طبAAق بیAAا 

طنین دار «جا  می لتو ا در بهشAAت گمشAAده، سAAیل های توفAAا  و آتAAش    همیشAAه هسAAت 

نشستن سرجای خودما  در جایی که خیلی از ما بزرگ تر و ظرفیت آ  خیلAAی از مAAا بیشAAتر
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است، چیز ناراحت کننده ای نیست چرا کAه در مقایسAه بAAا موجAود بلنAد پAرواز بیAAش از حAد

امیدوار فعلی، بیشتر در زندگی به ما آرامش می دهد  

دین در اینکه این مسئله را فقط کافی نیسAAت در کتاب هAAا بنویسAAیم، از فلسAAفه زیرک تAAر

است  البته خوب می شد اگAر ایAAن کAار را می کAرد و در مAورد بAا ایمAا  و بAدو  ایمAا  یAک

برخورد داشت، ولی خوب هرچیزی که ما مدام به آ  توجه و تکرار نکنیم، از یاد مAا خواهAد

رفت  

از دیگر زیرکی هایی که دین در آ  پیشقدم شده، تدارک هدایای مختلف به مناسبت های

مختلف است  از عبادد صبحگاهی گرفته تا جشAAن خرمAAن و مراسAAم غسAAل تعمیAAد یAAا یAوم

کیپور و یکشنبه نخل  دنیای سکولر از وجود چنین چیزی خAAالی اسAAت و بAAرای مAAا چیAAزی

جایگزین نشده که برای لحظاتی هم کAه شAده، از زنAAدگی خAود بیAAرو  بیAAاییم و فرا تAر از ایAAن

باشیم  

در مقایسه کتاب ایوب و «اخلقیادا اسپینوزا می توا  فهمیAAد کAAه در پAAی بازیAAابی ایAAن

ایده ها، نقطه مشترکی برای خداباورا  و خداناباورا  باقی می ماند: ستارگا   از خلل نگاه

به ستارگا  است که سکولر ها هم می توانند به تصویری شگرف نگاه انداخته و در هیبت آ 

غرق شوند  

به نظر می رسد آ  دسته از کسانی که کارشا  تحقیق و بررسی ستاره ها و انتقال دانAAش

خود به ما هستند، از این نکته درمانگر ستارگا  غافل مانده اند  در زبا  علمی، کهکشا  ها

را به بد  هایی آسمانی تشبیه می کنند ولی هیچ وقت سعی نمی کنند از آ  به عنوا  مرجع و

منبعی برای هوشمندی و کاهش رنج هایما ، استفاده کنند  
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علم باید برای ما مهم باشد نه فقط برای اینکه به ما کمک می کند جها  خAAود را کنAAترل

کنیم، که چیزهایی به ما نشا  می دهد که هیچ وقت در آ  دانشAAور نخAAواهیم شAAد  در نAAتیجه

خوب است   هما  طور که ادیا  روزانه برای خدای خود می کنند، ما هم روزانه به ایAAن فکAAر

کنیم که فاصله سال نوری چقدر است و یا بAه «اتAAا کارینAاا بزرگ تریAن سAتاره کهکشAا  راه

شAیری فکAر کنیAم کAه هفAت هAزار و پانصAAد سAال نAوری فاصAله دارد، چهارصAد برابAر حجAم

خورشید است و چهار میلیو  بار از خورشید روشنایی اش بیشتر است  باید تقویم های خود

را به روزهایی به نام «وی وای سگ بزرگ     هما  کلب اکبرا، «ابرغول هAAای قرمAAزا و یAAا

«سگ بزرگ   کلب اکبرا اختصاص دهیم که پنج هزار سال نوری از زمین دور است و دو

هزار و یکصد برابر خورشید است  شاید هرشAAب بعAAد از بخAAش اخبAAار تلویزیAAو  و پیAAش از

حدس و گما  در مورد ستاره های تلویزیونی و سینمایی، شاید بهAAتر باشAAد لحظAAاتی بAAا فکAAر

 میلیارد کهکشAAانی کAه۱۰۰ میلیارد ستاره ای که در کهکشا  ما است و حدود ۴۰۰ تا ۲۰۰

 صAAفر) سAAتاره ای کAه در جهAAا  هسAAت، سAکود۲۴در جها  وجود دارد یا سه سپتلیو  (بAAا 

کنیم  ارزش ستارگا  برای علم هرچAه باشAAد، کمAAتر از ایAAن نیسAت کAAه راه حلAAی باشAد بAAرای

خودبزرگ پنداری و ترحم به خود و اضطرابی که ما داریم  

برای پاسخ به این نیازمAAا  بAرای تفAوق ایAده هایما ، بایAد تمAAامی شAبکه های تلویزیAونی

موظف شوند زما  هAAایی از زمAAا  پخAAش خAAود را بAAه تصAAاویری کAAه از تلسAAکوپ ها دریAAافت

می شود، اختصاص دهند  

آ  زما  قادر خواهیم بود ناامیدی و دلهای شکسته کسAAانی کAAه حسAAرد لحظه هAAایی کAAه

رفته است را می خورند را با کهکشا  ها و کهکشا  فرفره و تا خAAرس بAAزرگ یAAا   همAAا  دب

 میلیو  سال نوری از ما دور است، آرامش دهیم  سAAتاره ها و کهکشAAا  هایی کAAه۲۳اکبر که 



۱۹۵❊       چشم انداز

هیچ خبری از آ  چیزهایی که ما را از هم جدا می کند و رشته رشته می کند، ندارند  

۷-۱تصویر 

میدان پیکادلی لندن و تصویری از کهکشان فرفره، بخشی از صورت فلکی دب اکبر یا خرس بزرگ، از دید تلسکوپ
هابل.





VIII .هنر



    دین برای خداناباورا ❊    ۱۹۸

یک.

برای برخی از خداناباورا ، برید  از دنیای ادیا  از این جهت دشوار است کAAه تمAAامی هنAAر

مرتبط با کلیسا و زیبایی آ  را ببوسند و کنار بگذارند و چشم روی آ  ببندنAAد  ولAAی خیلAAی

از خداناباورا  از این مسئله حرفی نمی زنند که مبادا به معنای یادآوری و نوسAAتالژی دورا 

خداباوری آ  ها باشد و در نتیجه این یادآوری به سکولر ها که راهی برای رفع عطAAش خAAود

به هنر پیدا کنند که زمانی ادیا  این کار را به عهده داشتند  

این خداناباورا  شاید بگویند دیگری نیازی به ساخت کلیسا ها نداریم و از این رو بایAAد

متمرکز بر بناهایی شویم که بتواند ایده های تصویری ما را نشا  دهد  خیلی از شهر ها همین

کار را می کنند و با ساخت بناهای بزرگ، زائر جلب می کنند و گالری هAAای هنAAری تAAو در تAAو

می سازند  به مثابه ضرب المثلی که به تازه گAAی دهAAا  بAAه دهAAا  می شAAود: موزه هAAای هنAAری،

کلیساهای ماست  

در این بحث البته نکاد جالب وقابل تاملی در نگاه اول نهفته است  موزه ها هم ماننAAد

کلیسا ها، مجسمه های زیادی در خود دارنAAد: جAAای خAAوبی هسAAتند کAAه آدم یAAک بAAار شAAماری

موجود بیگانه فرازمینی را ببرد و به آ  ها نشا  دهد ما به چه چیزهایی احترام می گAAذاریم و

بAAا دیAAد  آ  خشAAنود می شAAویم  موزه هAAا هAAم ماننAAد کلیسAAا ها جAAایی هسAAتند کAAه پولAAدار ها و

ثروتمندا ، پول زیادی خود را به آ  ها می دهند به این امیAAد کAه گناهAAانی کAAه در راه انباشAAته

کرد  ثرود مرتکب شده اند، زدوده شود  



۱۹۹❊       هنر

هرچه وقت بیشتر در موزه صAAرف کنیAAد، تAAاثیر مAAوازی روحAAی و روانAAی آ  بAAا کلیسAAا را

بیشتر می بینیAAد  مAAا بAAا چیAAزی ارتبAAاط برقAAرار می کنیAAم و از آ  آرامAAش می گیریAAم کAه بسAAیار

بزرگ تر و فرا تر از ماست  شاید یک وقت هایی در کلیسا البته حوصله ما  سAAربرود ولAAی بAAه

هر حال در هر دو، از اینکه مردمی هستیم که وقت خود را آنجا می گذاریم، احساس بهAAتری

کرده و نسبت به بقیه خودما  را بهتر می دانیم  

موزه ها هم مانند دانشگاه ها وعده می دهند خلءیAAی کAه در اثAAر کنAAار رفتAAن ایمAا  بAAه جAAا

مانده را پر کنند: موزه ها هم قرار است معنایی که به آ  قAAدرد مAAاورایی بAAه زور وارد نشAAده

باشد را به ما عطا کنند    هما  طور که کتاب ها به این امید چنAگ زده انAد کAAه ممکAAن اسAت

یک روزی جای کتاب های انجیل را بگیرند، موزه ها هم امیدوارنAAد روزی ایAAن مسAAئولیت را

از کلیسا بگیرند 

دو.

هرقدر هم که این مسئله گول زننده و یا فریبنده باشد، امAAا مشAAکلد و لنگی هAAایی دارد کAAه

مانند   هما  مسAئله آمAAوزش فرهنAگ در دانشAگاه ها اسAت  موزه هAا ممکAAن اسAت مجهAAز بAه

توانایی رفع عطشی کAAه پیش تAAر از سAAوی ادیAAا  ارائAAه می شAAد باشAAند، امAAا در واقAAع توانAAایی

استفاده از این پتانسیلی که به آ  ها اعطا شده را ندارند  در حالی کAAه بهAAترین و ارزنAAده ترین

مواد را در اختیار دارند، از این توانایی بی بهره اند که آ  را به نیازهای روح ما پیونAAد بزننAAد 

ما بیشتر مواقع به تصویر درستی نگاه می کنیم، اما از دریچه ای نادرست  
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اما خوب اگر هم عاملی برای خوش بینی هست، باز هم میا  دانشگاه و موزه مشAAترک

است: هر دو می توانند از دانسته های ادیا  برای رفع نقایص استفاده کنند  

پرسش اساسی در مورد دشواری های موزه های مدر  را بایAAد در ایAAن پاسAAخ جسAAت و جو

کرد که چرا هنر اهمیت دارد  موزه ها همه اش در حال سرو صدا در مورد اهمیت هنر هستند

و مدام از حامیا  مالی و دولت ها می خواهند به این اهمیت پAAی بAAرده و بAAه آ  عمAAل کننAAد 

اما در مورد اینکه این اهمیت به چه دردهAAایی می خAAورد، بAAه شAAکل عجیAAبی سAAکود اختیAAار

کرده است  دلیل اینکه پاسخی نمی گیریم، این است که در واقع هیچ وقت پاسخی از سAAوی

موزه ها و نهادهای موزه وجود نداشته و هیچ وقت نتوانسAAته اند اهمیAAت زیAAاد هنAAر را نشAAا 

دهند  

از همین رو ما با حسی تردیدوارانه و شکاک وارد گالری ها و موزه هAا می شAویم چAرا کAه

نمی دانیم با اثری که روبروی ماست، چه کار کنیم  کAAاری کAAه نبایAAد البتAAه انجAAام دهیAAم، ایAAن

است که با آثار هنری «دین وارانها رفتار کنیم و آ  را مقدس بشمریم   که البتAAه در بیشAAتر

موارد همین رفتار می شود   به ویژه اگر ریشه آ  ها در دین باشد  در موزه های جدید، جایی

برای بازدید کننده نیست که جلوی یک اثر زانو بزنAد و گریAه کنAد و هAق بزنAد و درخواسAت

بخشش کند و راهنمایی بطلبد  در جوامع مدر  و سکولر، حتی آثار هنری به دلیل ریشه یا

قرابت دینیشا ، از دیگر محصولد هنری جدا شده (برخلف نظAAر خAAالق آثAAار) و در جAAایی

 و در جریAAا  انقلب در۱۷۹۲دیگر نگهداری می شود  جای تعجب نبود که وقAAتی در سAAال 

فرانسه، فقط سه روز فاصAAله میAAا  جAAدایی دیAAن کاتولیAAک در فرانسAAه از حکAAومت، و اعلم

به عنAAوا  مAAوزه ملAAی روی داد  موزه هAAای لAAوور بAAه سAAرعت پAAر از کالهAAای رسمی کاخ لوور 

هنری شد که از کلیساهای کاتولیک غارد شده بود و البته باید گفت کمپین ناپلئو  هAAم در



۲۰۱❊       هنر

آ  سهم داشت و تمامی آثار هنری از کلیسا ها و صAAومعه ها و دیرهAAای سرتاسAAر اروپAAا جمAAع

آوری شAAد  آ  چیAAزی کAAه دیگAAر نمی تAAوانیم عبAAادد کنیAAم، حAAال می تAAوانیم دربAAاره اش کمAAی

اطلعاد جمع آوری کنیم  
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۸-۱تصویر 

 از دیر سنت۱۷۸۹، که از در سال ۱۳۲۴وقتی قرار نیست رو به آن دعا کنیم، باید با آنچه کار کنیم؟ باکره و کودک، 
دنیس پاریس، جمع آوری شد.



۲۰۳❊       هنر

۸-۲تصویر 

۱۹۸۹خیلی سخت است که در گالری موزه بود و به کافه تریای آن فکر نکرد: تامس استراث، گالری ملی، لندن، 

کار شناس هنر بود  خود عنAAوانی شAاخص اسAAت: دانسAAتن دربAAاره اینکAAه کجAAا یAک اثAر

شکل گرفته، چه کسAی بهAAای آ  را پرداخAAت کAرده، پAدر و مAادر هنرمنAد اهAAل کجAAا هسAتند

ودیگر تاثیراتی که به این کار و اثر مربوط می شود  

در یکی از گالرهای بخش قرو  وسطی در لوور، اثری است کAAه از دیAر «سAAنت دنیAAسا

 بAه سAرقت رفتAه و بAه مAAوزه منتقAAل شAده اسAAت  عنAAوانش هسAAت «بAAاکره و۱۷۸۹در سال 

کودکا و سال ها پیش از اینکه پایش به موزه برسد، مردم در مقابلش زانAAو می زدنAAد و دعAAا

می کردند و از او طلب آرامش می کردند  با نگAAاهی بAAه کاتAAالوگ و شAAرحی کAAه بAAر آ  نوشAAته
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شده، این چیز ها را می شود دریافت کرد و متوجه شد که اثAAر از نقAAره بAAا روکAAش طل سAAاخته

شده و مریم با آ  دستش که آزاد است، گل زنبق که نشا  خاندا  سلطنتی فرانسه است را

در دست دارد، فرم و قالب اثر شاخص نیمه اول قر  چهاردهم در پاریس است و الهAAام آ 

از فیگوری بیزانسی   روم شرقی - به نام «باکره نازک طبAAعا اسAAت و از نمونه هAAای اولیAAه

ساخت نیمه شفاف در فرانسAAه اسAAت کAAه پیAAش از آ  در «توسAAا ا در اواخAAر قAAر  سAAیزدهم

شکل گرفت  

متاسفانه وقتی به ما این طور مAAوجز و فشAرده اطلعAAاد می دهنAAد، ارزش اثAAر هنAAری از

دسAAت می رود  شAAماری از ایAAن بی تAAوجهی را می تAAوا  در آثAAار عکاسAAی «تAAامس اسAAتروثا،

عکاس آلمانی نگاه کرد که طبق پروژه ای، رفتار مردم در موزه های بزرگ جها  را به تصAAویر

درآورده است  ناظرانی که خیلی درک مشخصی از اطراف خود ندارند و فقAAط مقابAAل اثAAری

در مورد عید تبشیر ایستاده اند و به کاتالوگ خود نگاه می کنند و دنبال تاریAAخ و یAAا هنرمنAAد

خالق اثر می گردند درحالی که در مقابل آ  ها، ردی از خو  از پای مردانه پسر خAAدا سAAرازیر

است و یا کبوتر بر آسما  نیلگو  در حال پAAرواز اسAAت  بAAه نظAAر می رسAAد نAAاظرا  خواهAAا 

تغییر و دگرگونی توسط اثر هنری هستند اما منتظر صاعقه ای هستند که برسر آ  ها بکوبAAد 

آدم را یاد حاضرا  ناراضی در جلسه احسار ارواح می اندازند  



۲۰۵❊       هنر

۸-۳تصویر 

۲۰۰۷در مقابل چنین اثری چه کار خواهیم کرد؟ فیونا بنر، تمامی واژه های پا به وجود نگذاشته، 

اگر هم توجه ناظرا  در موزه را به هنرهAAای عصAAر خودمAAا  متAAوجه کنیAAم، کAAه سAAردرگمی

آ  ها بیشتر می شود  با یک نمونه فیل غول آسایی که با نئو  ساخته شAده روبAAرو می شAویم 

آب ژلتینی را می بینیم که توسط موتوری در آلومینیوم فویل می گردد و صAدای قلAب انسAا 

می دهد  تصویری از زنی در حال خرد کرد  سیب می بینیم در حالی که در کشتزاری، شAAیری

به دنبال شکار خود است  بعد با خودما  می گوییم اگر کسی بپرسد این ها یعنی چه یا نمAاد

چیست، یا به حماقت شAAناخته می شAAویم یAAا بAAه مAAا صAAفت مرتجAAع می دهنAAد  یAAک چیAAز امAAا

مشخص است: نه هنرمند و نه موزه بAAه مAAا کمکAAی نمی کننAAد کAAه درکAAی از اثAAر هنAAری داشAAته

باشAAیم: نوشAAته های روی دیAAوار مAوجز و حAAداقلی هسAتند، کاتالوگ هAAا گنAگ و مبهAAم نوشAAته

شده اند  یک روحیه خیلی شجاعانه می خواهد که دستش را ببرد بال تا پرسشی مطرح کند 
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سه.

مسیحیت اما از سوی دیگر هیچ وقت ما را با تردیدهای خودما  در گوشه ای   رها نمی کنAAد:

چرا که وسیله اصلی مبادله برای آ  ها این است که مدام به ما تکرار کنند چAAه چیAAزی بAAرای

ما مهم است  فلسفه وجودی اش بر این مبنا است که به ما راهنمAAایی کنAAد چطAAور بپرسAAتیم،

چطور تندرست بمانیم و چطور مردمی سAالم و خAوب و بAا روح و روا  سAالم باشAیم  مAدام

متمرکز هستند که چAAه چیAAزی از حAAافظه مAAا بیAAرو  می رود و گوشAAزد می کننAAد از چAAه چیAAزی

دوری کنیم و فاصله بگیریم  

هگل، فیلسوف آلمانی تعریفی که از هنر ارائه داد، این بود: «ارائAAه مبتنAAی بAAر احسAAاس

لذد، از ایده هایما  ا به نظر هگل، هنر هم یک رابطه اسAAت ماننAAد زبAAا  امAAا فرقAAش ایAAن

است که هم با حس با مAAا ارتبAAاط برقAرار می کنAAد و هAم از منطAق کمAک می گیAرد و بAAا ایAAن

راهبرد دوگانه، به شکل ویژه ای، موثر است  



۲۰۷❊       هنر

۸-۴تصویر 

۲۰۰۸آدری باردو، پدربزرگ ها و نوه ها، 
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۸-۵تصویر 

هنر، ارائه مبتنی بر احساس لذت از ایده هایمان است که برای تندرستی روح ما نقشی اساسی دارد. نمونه هایی از آن
۱۴۸۰اینجا آمده است. بال، فیلیپینو لیپی، عشق ورزی کودک، اوائل سال های 

برای بازگشت به یکی از موارد بررسی این کتاب، باید به این مسئله اشاره کنیAAم کAAه مAAا

بیشتر مواقع موجوداتی فراموشکار هستیم  ما از روح و جسم تشکیل شده ایم و این انگیAAزه

و تصویر فقط با متن به لحاظ فلسفی به وجود نمی آید  خیلی از ایده های خAAوب و مناسAAب

ما طی روزمرگی از بین می رود و حقیقت نها  آ  فدای امور روزمره می شود  مAAا بAAه لحAAاظ

فهم، می دانیم که باید مهربا ، بخشنده و همدرد باشیم اما فقط وقتی که یک اثر هنAAری یقAAه

ما را بگیرد و حالیما  کند که داشتن این خصوصیاد ها لزمه زندگی است و جAAامعه ای کAAه

آ  ها را ندارد، در عذاب است، آ  وقت دوباره برایما  زنده می شAAود  حAAتی واژه ای بAAه نAAام

عشق، برای ما در هوا چرخ می زند  تا وقتی کAه بAه تصAAویر پAAدربزرگی نگAاه می کنیAAم کAه بAه

نواه اش دارد پوره سیب می دهد یا تصویری از قر  پانزدهم که نشAAا  دهنAAده مریAAم مقAAدس و

فرزندش است، آ  وقت است که برای ما واژه به حس تبدیل می شود و می دانیم چرا عشق



۲۰۹❊       هنر

در هسته اصلی بشریت نهفته است  

شاید بتوا  تعریف هگل از هنر را کمی بازسازی کرد تا با مفهومی کAAه مسAAیحیت دارد،

جور دربیاید: هنر خود، ارائه احساسی ایده هایی است که برای کAAارکرد درسAAت روح و روا 

ما، نقش اساسی دارند   اما در همین حال، هرچند بنیا  اصلی توا  ما بAAرای خرسAAندی و

فسیلت است، با این حال ما مدام فراموش می کنیم و از یاد می بریم  

۸-۶تصویر 

نقشی از هنر برای حساسترین نقاط زندگی، تاوولته، یا پیام تصویری

مسیحیت هیچ وقت از اینکه هنر را با معانی آموزشی و حAAتی درمAانگری ترکیAAب کنAد،

گاهAAانه و ارادی بAAرای مقاصAد پروپاگانAAدا اسAAتفاده رویگردا  نبوده است  از هنر حAAتی خودآ

کAAرده اسAAت  هرچنAAد واژه پروپاگانAAدا در فرهنAAگ امAAروز مAAا بAAا تاریAAخ رژیم هAAای دیکتAAاتور و

سرکوبگر گره خورده، اما در واقع واژه ای خنAAثی اسAAت کAAه دللAAت بAAر اسAAتفاده از روش هAAایی
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برای انتقال مفهAAوم دارد  شAAاید مAAا پروپاگانAAدا را بAAا پوسAAترهایی بی مAAزه پیونAAد بزنیAAم بAAه آ 

هویت بدهیم، اما مسیحیت آ  را مترادف اثر هنری در نظر گرفت تا با آ  پیام هAAایی چAAو 

برابری، خسوع و دوستی و شجاعت را تقویت کند و گسترش دهد  

از حدود قر  چهاردهم تا پایا  قر  نAAوزدهم، گروهAAی در رم تشAAکیل شAAدند کAAه کارشAAا 

این بAود کAه دنبAAال مجرمAAی کAه در حAال حرکAت بAه سAمت طنAاب دار بAود راه می افتادنAAد و

«تاوولتها در دست او می گذاشتند  تاوولته، تصویری از یکی از آموزه های مسیحیت بود کAAه

روی یک پلکارد کشیده می شد و بیشتر آ  ها در مورد به صلیب کشیده شAAد  عیسAAی و یAAا

مریم مقدس بود  آ  هAAا بAAا داد  ایAAن تصAAویر بAAه آ  هAAا، تلش می کردنAد در آخریAAن لحظAAاد

زندگی محکوم به مرگ، نوعی آرامش به او برسانند  سخت می شود نمونه دیگری پیAAدا کAAرد

که چنین کوششگرانه در لحظاد سخت تلش برای کاری می کنداما مثالی است برای وقتی

که می شود مهم ترین ایده ها را در سخت ترین زما  ها، به نمایش گذاشت که هم به زنده بود 

کمک کند و هم در مرگ تسلیی باشد  



۲۱۱❊       هنر

۸-۷تصویر 

چیزی که باید از زجرکشیدن یاد بگیریم این است که هیچ راه فراری از آن نیست و وقتی آن را تشخیص دادیم،
.۱۵۱۶می توانیم نسبت به هم مهربانی کنیم. ماتیاس گرونوالد، آیزن هایم آلترپیس، 

چهار.

در میا  ایده های مهم زندگی، هیچ کدام مانند زجر کشید  معنی دار نبوده است  همه مAAا از

دید ادیا ، موجوداد آسیب پذیری هستیم که امکا  ندارد بAAه زجAAر و درد جسAAمی و روحAAی

دچار نشویم  مسیحیت می داند هر ذره درد، وقتی تنها باشیم چند برابر سخت تر و دردآور تAAر
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است  مAAا خیلAAی مهAAارد در مAAورد گفت و گAو و ارتبAAاط در مAAورد درد هایمAا  نیسAAتیم و آ  را

پشت نوعی نقاب رواقی، پنها  می کنیم  در نتیجه به هنر نیاز داریAAم کAAه آنچAAه از آ  غفلAAت

می کنیم را یادما  دهد تا بدانیم به چه ابزار ها و توانایی هایی متوسل می شویم تا آ  را یAAا در

انزوا نگه داریم و یا در ارتباط هایما  مخفی کنیم  

بیش از هزار سال است که هنرمندا  مسیحی انرژی خود را صرف این کرده اند که به ما

بگویند وقتی صلیبی بر دوشما  باشد که پا هایما  را از بین ببرد، بعد بر صAAلیبما  کننAAد و

میخ های زنگ زده اش را در مچ دست ها و مچ پا هAAا بکوبنAAد و از آ  خAAو  بریAAزد چAAه دردی

دارد  قرار نیست تاثیر غول آسایی داشته باشAد، هAAدف گسAAترش و بهبAAود روانAAی و اخلقAAی

است، راهی برای حس همدردی و یافتن توانایی درونما  برای شفقت و دلسوزی است  

بهار  ، «ماتیاس گرونوالدا شروع به کار بAAر روی اثAAر خAود در صAومعه «سAAنت۱۵۱۲در 

آنتونیا در «آیز  هایما در شمال شرقی فرانسه کرد  راهبا  این صAAومعه، تخصAAص خاصAAی

در مداوا، به ویژه بیمارا  ناشی از سگاله داشتند  در این صومعه رایج بود که در زما  ورود

بیمارا ، آ  ها را به دیدار این اثر می بردند تا برای آ  ها یادآوری باشد که حتی در زما  درد

و رنج آ  ها هم زمانی یا مانند یا دردمند تر از «فرزند خداا بوده اند  

یکی از پایه های بنیادی قدرد کلیسAAا، در داسAAتا  مAAرگ عیسAAی مسAAیح اسAAت و اینکAAه

چطور بد ترین و رنج آور ترین دردی که ممکن است کسی به خود دیده باشAAد را تجربAAه کAAرد 

در نتیجه به تمامی مردم و افراد بشر، فارغ از اینکه چه درد و رنجی دارند، می توانAد بگویAد

در این شرایط سخت، تنها نیستند   و این حس را نداشته باشید که فقAAط بAAرای شAAما روی

می دهد یا اینکه دارید مجازاد می شوید  



۲۱۳❊       هنر

داستا  عیسی مسیح، ثبت خیانت، بی کسی، تردید و شکنجه در درد است که می توانAAد

از دیدگاه خشم در درو  ما مفهوم پیدا کند و واکنش مAAا نسAAبت بAAه نAAدرد آ  را برانگیAAزد 

البته پیدا کرد  چنین حس هایی در اینجامعه ای که به شدد سختی ها را با ما روبرو می کند

و مدام میا  آنچه آرزو داریم و آنچه واقعیت است، کار دشواری نیست  

مسیحیت در همین راستا از ظرفیت بالی هنر برای شکل داد  به درد و کAAاهش انAAزوا

و سوءظن استفاده می کند  هنرمندا  کاتولیک به طور مستمر تصAAاویری از هفAAت دوره رنAAج

مریAم مقAدس را بAه تصAویر کشAیده اند  از پیشAگویی شAمعو  گرفتAه تAا مAرگ و خاکسAپاری

عیسی مسیح  این تصاویر در مراقبه ها استفاده می شود تAAا افAAراد نAAه تنهAAا چرخAAه رنAAج مریAAم

مقدس، که مادرا  به طور عام را درک کنند  همیAAن تلش بAAرای نشAAا  داد  چرخAAه زنAAدگی

مریم مقدس، می تواند الهامی برای خداناباورا  باشد  



    دین برای خداناباورا ❊    ۲۱۴

۸-۸تصویر 

۱۵۳۵ – ۱۵۲۰«برنارد ون اورلی» و «پدرو کامپانا»، هفت دوره رنو باکره، 



۲۱۵❊       هنر

۸-۹تصویر 

کاهش رنو هایی که فرا تر از درک آن هستیم: عکسی از «فرانسوا کوکورل» از مجموعه تصاویر دوازده گانه غم های
دوران بلوغ

بهتر است ما هAAم در نظAAر بگیریAAم کAAه هفAAت دورا  سAAخت و رنAAج آور بAAه دنیAAا آورد  و

بزرگ کرد  کودک یا دوازه مرحله غمبار دورا  بلوغ و یا بیست و یک چرخه دردآور طلق

را به تصویر بکشیم  

یکی از مشهور ترین آثار کلیسای کاتولیک، چرخه چهارده گانه صAAلیب اسAAت کAAه آخریAAن

فصل زندگی و به صیلب کشید  عیسی مسیح تا پAAایین آورد  او آرامیAAد  در مقAAبره اش را

بازگو می کند  هرکدام از این تصاویر بر روی یکی از ستو  ها و دیوارهای کلیسا نصب شAAده

تا در سایه نورهای مختلف، مراحل رنج و محنت را بازگو کنند  

هرچند سرنوشت پایانی عیسی مسیح خیلی وحشیانه رقم می خورد اما تمامی تصاویر و

مراحل این مرگ در جها  مسیحیت کاربرد داشته است  زندگی در بطن خAAود دردآور اسAAت
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و غم های جسمانی و روانی را رقم می زند: همه ما بAAا دوگAAانگی و تسAAادهای زمAAا  کAودکی،

زما  تحصAAیل، فامیAAل، کAار و شAAغل، عشAق، پیAری و مAAرگ در جAدل هسAAتیم کAه برخAAی از

مراحل نام مشخص هم دارند  مثل عصبیت دورا  بلوغ، افسردگی پس از دورا  زایمAAا  و

بحرا  می انسالی  مراحل قابل تAوجه در جهAا  سAکولر می توانAد حAول چرخAه ایAAن مراحAل

باشد و ابعاد واقعی مست تر در آ  را تصویر کند  می توا  در یک گالری تصAAاویری را قAAرار

داد که پیش از اینکه ذاد خشن زندگی آ  را بروز دهد، به ما درسی در زندگی بیاموزند  



۲۱۷❊       هنر

۸-۱۰تصویر 

 مجسمه مراحل صلیب، اثر۱۴بخش نهم از چرخه صلیب: عیسی مسیح برای سومین بار فرو می افتد، از مجموعه 
، در کلیسای وست مینیس تر لندن.۱۹۱۸«اریک جیل» در سال 



    دین برای خداناباورا ❊    ۲۱۸

۸-۱۱تصویر 

بخش نهم: زمان از کارافتادگی، موقعیتی مثالی از چرخه دوازده مرحله ای دوران پیری برای جهان سکولر.
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پنج.

هنر مسیحی خوب درک می کند که تصاویر برای ما مهم است  بخشی از این اهمیت به این

دلیل است که می تواند شفقت تولید کند،   هما  چیزی که باعث می شود اثر شAAکاف خAAود را

بگیرد تا به سوی انحلل نرود و دردی را تجربه کنیم که از سهم درد ما بزرگ تAAر اسAAت  هنAAر

نقشی اساسی در مانور داد  روی مسائلی است که از قسا تمد  روی آ  بنا شده   و ایAAن

امر تصادفی نیست  چرا که مAAا قسAAاود ها و تحلیل هAAای بAدو  همAدردی در مAورد دیگAAرا 

می کنیم و کار بیهوده و اشتباه ما شAAده کAAه از دریچAAه غلAAط بAAه آ  هAAا نگAAاه کنیAAم  نگAAاه مAAا از

زاویه های ترس و اضAطراب تیAره و مبهAAم اسAت و چشAما  مAAا را برواقعیAت کAور می کنAAد و

نمی گذارد ببینیم که این ها همه هزارا  نسخه و مانند از خود ما اسAAت: یAAک همنAAوع آسAAیب

پذیر و شکننده و نامطمئن که مانند ما به عشق نیAAاز دارد در جسAAت و جوی بخشAAش اسAAت 

برای تقویت و تاکید روی این مسئله که انسا  موجودی آسیب پAAذیر در مقابAAل خشAAونت و

بیماری و بدبختی است، هنر مسیحیت روی جسم به طور مشخص تمرکز کرده اسAAت  حAAال

یا کودکی عیسی مسیح است یAAا بزرگسAAالی او و یAAا لحظAAاد درد و رنجAAش بAAالی صAAلیب 

پیامی هم که دارد مشخص و صریح است: حتی اگر ما روی صیلب تAAا سAAرحد مAAرگ شAAاهد

خونریزی نباشیم، باز همه در جامعه ای مرتبط انسانی زندگی می کنیم و انسانی بAود  مAAا بAه

این معناست که همه باهم بخشی از درد و غم و رنج را تجربه می کنیم و برای همAAه ماسAAت 

مسیحیت می گوید اگر بد  ما در مقابل درد یا زوال مصAو  بAود، همAه مAAا تبAدیل بAه هیAAول

می شدیم 
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۸-۱۲تصویر 

۱۴۹۹مجسمه داوود، اثر می کل آنژ، 



۲۲۱❊       هنر

۸-۱۳تصویر 

۲۰۰۸یک بیمار مبتل به سرطان پس از یکی از جلسه های شیمی درمانی، عکس از «پرستون گانووی» 

بAAه تصAAویر کشAAید  دیگAAرا  در دورا  کAAودکی   همAAا  احساسAAاد را برمAAی انگیAAزد  ایAAن

تصادفی نیست که پس از به صلیب کشید  عیسی، دومین تصویر پرطرفAAدار او مربAAوط بAAه

دورا  کودکی اش است و آنچهره معصوم و کودکانه برای مAAا شAAروعی اسAAت کAAه پایAAا  آ  را

می دانیم  تصاویر آرام گرفتن او در آغوش مادر،   هما  احساسی است که ما همه می دانیAAم و

با آ  آرامش می گیریم و باید در نگاه با دیگر انAAواع بشAر، همAه متAوجه ایAAن حAس مشAترک

باشیم  دشمنا  ما هم وقتی کودک بودند به توجه نیAAاز داشAAتند (از اول فقAAط بAAد نبودنAAد) و

آ  ها هم یک کودک پانزده سانتی متری بودند که بوی پودر بچه و شیر می دهAAد و بAAه آرامAAی

نفس می کشد  

هرچند با بال تر رفتن سن، میزا  تخریبگری ما هم بیشتر می شود اما بAAاز هAAم می تAAوانیم

بAAالخره هرکAAدام مAAا بAAا توانAAایی دیگAAرا  در همAAدردی را بیAAرو  بیAAاوریم و بAAدانیم هرقAAدر 
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معصومیتی به دنیا آمAAده ایم کAAه در آ  مکAAر و نیرنگAAی وجAAود نداشAAته اسAAت  تمAAامی داسAAتا 

مسیحیت و شروع از گهواره عیسAAی مسAAیح تAAا بAAه صAAلیب کشAAید  او، حAAاوی همیAAن درس

است  اینکه همه ما گوسفندانی هستیم که نیاز به چوپا  های خوب و هم گروه های بخشAAنده

داریم 

شش.

بی اعتباری قدرد های تصویری بومی ما، تصدیقی بر نیاز ما به هنر است  ما به هنرمندانی

نیاز داریم که لحظاد شفقت و دلسوزی را به طور مدام در زندگی موزو  و هماهنAAگ کنAAد؛

شرایطی پدیدآورند که هریک بتوانیم از آ  چیAAزی کAAه در اثAAر هنAAری می بینیAAم، در آ  تجربAAه

کنیم چرا که یکی از همین حس ها در همین زندگی خاکی و همین گوشت و پوستما ، حس

می شود و به کار می آید  



۲۲۳❊       هنر

۸-۱۴تصویر 

۱۶۳۵«فرانسیسکو دو زورباران» گوسفند دست و پا بسته، 



    دین برای خداناباورا ❊    ۲۲۴

۸-۱۵تصویر 

۱۹۴۰زاویه نگاه است که دلسوزی را از بی تفاوتی جدا می کند، «هلن لویت»، نیویورک، 

امکا  واکنش دلسAAوزانه و شAAفقت آمیAAز از جAAانب مAAا، بسAAتگی بAAه زاویAAه دیAAد مAAا دارد 

ممکن است ما یک شوهر معتقد به تقوای خود ببینیم که دارد همسرش را نصیحت می کند،

یا می توانیم دو انسا  زخمی و دلزده را ببینیم که توانایی ارتباط درباره اندوه درونی خAAود را

ندارند، یک دختر که از ورود گروها  سرباز ها به روستایش هراسا  است و می ترسAAد در را

شکسته و داخل شوند، پیرمردی کAAه دارد بAAا کیسAAه در دسAAت خAAود از خریAAد برمAAی گAAردد یAAا

قهرمAAا  سAAابق شAAنایی کAAه حAAال ایAAن قAAدر پیAAر و فرتAAود شAAده کAAه خAAودش هAAم خAAودش را

نمی شناسد  

با نگاهی به عکسی از «هلن لویتا و چهره پسری که کنار خیابا  مانAAده، شAAاید خیلAAی

از ما بخواهیم به او احساس آرامش دهیم و فکر کنیم شاید همین نیم ساعت پیش بAوده کAه
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مادر این بچه کAت قشAAنگی بAAه او پوشAAانده، دگمه هAAایش را بسAAته و مو هAAایش را شAانه کAرده

است  اگر یک متر این ور تر و از نقطه نظر پسری که در این سوی کادر و سمت راسAAت آ 

ایستاده نگاه کنیم، شاید می خواسته فقط اسباب بازی بچAAه را از او بگیAAرد و نگAAاهی بAAه آ 

بیاندازد  او و دیگر دوستش دیگر علقه ای به این پسربچه خوش پوش و هق هق کنانی کAAه

کنار دیوار ایسAAتاده ندارنAد  تAAازه بAرای تفریAAح یAAک سAAیلی هAAم بAAه او زده انAد، مثAAل خیلAAی از

روزهای دیگر  

مشابه همین نقطAه نظر هAAا را می تAAوا  در اثAر پانورامAAای «آنAدره آ مانتینAAاا از تپه ای کAAه

مسیح در آ  مصلوب شده، می توا  دید  هوای آفتابی بعدازظهر با تکه هابرهایی بر آسAAما 

نیلگو  ممکن است برای سرباز بی خیالی کAAه نیAAزه اش را برشAAانه تکیAAه داده و منتظAAر اسAAت

شام املت و جوجه کبابی بخورد، آرامش بخش باشد  
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۸-۱۶تصویر 

۱۴۵۹آندره آ مانتینا، به صلیب کشیدن، 

بAAا نمAAایی از تاکسAAتا  هایی در دره، کمAAتر بAAه نظAAر می رسAAد بAAه نAAاله و صAAدای جانسAAوز

گناهکارانی که به صلیب کشیده شده اند، اهمیتی بدهد و برای دیگر سربازا  و در روزی کAAه

پسر خدا به صلیب کشیده شده، این مهم است کAAه در بAAازی کAAه روی سAAپر انجAAام می دهنAAد،

کدامشا  می تواند پنج دینار از آ  خود کند  

طیAAف متفAAاود برداشAAت ها از هAAر صAAحنه ای و واکنش هAAا از هAAر برداشAAتی نشAAا  از

مسئولیتی است که بر دوش سازندگا  هر تصویری گذاشته می شود: اینکه توجه ما را جلAAب

کسانی کنند که حقشا  هست، اما الزامن همدردی مAAا را جلAAب نمی کننAAد، کAAه فقAAط شAAاهد

بود  راحت تر از این است که از آ  روبرگردانیم  جاذبه این وظیفه، شرح حسAAور «لوقAAاا در

آثار سنتی هنر مسیحی به عنوا  پشت و پناه هنرمندا  است  کسی کAAه افسAAانه ها در مAAورد
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او می گوید او بوده که برای نخستین بار مراسم به صلیب کشید  را نقاشی کرده و در بیشتر

آثار هنری کلیسا، در حالی که قلم مو و رنگ در دسAAت دارد، دیAAده می شAAود و سAAعی می کنAAد

چیزی را نشا  دهد که سربازا  رومی ادای ندیدنش را درمی آوردند 

هفت.

هرچند مناظره همواره باید حول این مسئله باشد که چه چیز باعث بهتر شAAد  یAAک هنرمنAAد

می شAAود، امAAا در گفتمAAا  کلیسAAا ایAAن تعریAAف هAAم تنگ تAAر اسAAت و هAAم صAAریح تر: طبAAق

استانداردهای مسیحی، هنرمند خوب، کسی است که بتواند به خوبی اهمیت اخلق روحAAی

و رفتAAاری را تصAAویر کنAAد بAAه شAAکلی کAAه زنAAدگی روزمAAره، آ  را از یAAاد مAAا نAAبرد  هنرمنAAدا 

مسیحیت می دانند به رغم داشAAتن مهAAارد بAAال، نAAور پردازی خAوب و تکنیک هAAای مختلAAف،

غایت نهایی آ  ها این است که اثری خلق کنند که جواب الهAAی مناسAAبی بAAرای مAAا باشAAد تAAا

چشمانما  بتوانند قلبما  را هم تربیت کند  
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۸-۱۷تصویر 

.۱۶۳۳یادآوری از آنچه شجاعت در عالم واقع هست: رامبراند ون رین، عیسی مسیح در توفان دریای الجلیل، 

ستیزه جویی با ایAAن مAAاموریت، همAAه کلیشAAه های تصAAویری اسAAت  دشAAواری کAAار در ایAAن
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نیست که همدردی یا شفقت را باید پررنگ کرد، که بایAد نشAا  داد فرا تAر از بAAدیهی اسAت 

منطقی بود  و حسور همگAAانی آ ، از قAدرد تهی اش می کنAAد  بAرای مثAAال مAAا هAAزارا  بAAار

شنیده ایم که می گویند همسایه اد را دوست بدار اما وقتی از روی عAAادد فقAAط آ  را تکAAرار

کرد، تاثیرش را هم از دست می دهد و بی مصرف می شود  

برای هنر هم همیAAن صAAائب اسAAت: درامAAاتیک ترین و عAAاطفی ترین صAAحنه ها اگAAر بAAدو 

خلقیت یا استعداد نقاشی شAAود، فقAAط سAAایه مللAAت و یکنواخAAتی را گسAAترده تر می کنAAد  در

نتیجه وظیفه هنرمندا  این است که راه هایی پیدا کنند که چشAAمما  را بAAه آ  واقعیت هAAای

اساسی و مهم که بیش از حد برای ما تکراری شAده، بAاز کننAد  تاریAAخ هنAر مسAAیحی حAاوی

موجی از یورش به صداقت های تاریخی توسط نوابغی است که تلش کردند اطمینAAا  دهنAAد

کAAه بیننAAدگا  آثAAار آ  هAAا از همیشAAه و همAAواره از حقAAارد مریAAم مقAAدس، وفAAاداری یوسAAف،

شجاعت عیسی و یا خودآزاری یهودیانی که برمسند قدرد بوده اند، تکا  خورده و به خشAAم

می آیند  

تمامی این تلش ها دو منظوره و در راه خدمت ادراک مسیحیت است: همیشAAه خشAAمی

بAAه خصAAم و بAAدی داشAAته باشAAید و همAAواره عشAAق بAAه خAAوبی  در هAAردوی ایAAن حالت هAAا،

هنرنAAامرغوب مسAAئله سAAاز اسAAت نAAه فقAAط بAAه لحAAاظ زیبایی شناسAAی، کAAه بAAه لحAAاظ توانAAایی

شوراند  و برانگیزاند   کار راحتی نیست که همیشه جهنAAم را واضAAح نشAAا  داد: هرتلشAAی

ممکن است یک تصویر دیگر از سوزاند  یک جسم باشد یا یک مشAAت تصAAویر تکAAراری از

تصور وحشت است بدو  اینکه روی هیچ کسی تاثیری داشته باشد  
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۸-۱۸تصویر 

اگر مراقب نباشیم، حتی جهنم هم حوصله سربر می شود. ما نیاز به هنرمندان بااستعدادی داریم که مسئولیت اخلقی
ما را بیدار نگه دارند در غیراین صورت آن را از دست خواهیم داد. 
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۸-۱۹تصویر 

۲۰۰۸، پایین: «ادیب کاتب»، بیمارستان شفا، غزه، ۱۴۳۵بال: «فرا آنجلیکو»، آخرین قضاوت، 

خیلی بیش از خAو  و خAونریزی می طلبAد کAه بیAزاری مAا از خشAونت را احیAAا کنAد  مAAا

می توانیم با بی تفاوتی و بی حوصله به یکی دیگر از چرخه های جهنم و یAAا صAAحنه های کشAAتار

در غزه نگاه کنیم ولی یک هنرمند ماهر می خواهد که چشم ما را از آنچه در جلوی آ  اسAAت

بیدار کند و نشا  دهد به واقع چه چیزی در خطر است  

گAAاه شAویم، خAوبی و ه ما  طور که اهریمن مدام بایAد نوسAازی شAود تAا مAAا از خطAر آ  آ

حسن نیت هم همین گونه است  بر همین اساس هنر کلیسا بدو  هیAAچ گAAونه وقفه ای تلش

کرده این گAونه شAواهد را در دنیAAا زنAده نگAAه دارد و تصAAاویر آ  هAAا را مAAدام جلAوی چشAم مAAا

بیاورد، کسانی که ما آرزو می کنیم ای کاش کمی مانند آ  ها بودیم 
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هشت.

طبیعی است که هنر مسیحی تمامی موضوعاتی که برای سلمت روح مAAا مناسAAب اسAAت را

دربرنمAAی گیAAرد  موضAAوعاد جAAاهلنه آ  هAAم کAAم نیسAAت: نقAAش انسAAباط نفAAس، نیAAاز بAAه

بازیگوشی، نیاز به شAAکنندگی حیAAاد طAAبیعی    امAAا کامAAل بAAود  در اینجAAا مسAAئله نیسAAت 

هنرمسیحی برای نیازهای ما خواها  تعریف دیگAAری بAAرای هنAAر اسAAت: بAAه تصAAویر کشAAید 

فسیلت ها و پلیدی های ما برای اینکه همیشه خطر فراموشی آ  هست  

جالب است بدانید مسAAیحیت هیAAچ وقAAت تعییAAن وتکلیفAAی بAرای کAار هنرمنAدا  نکAرده

است؛ این برعهده کار شناسا  الهیAAاد و متخصصAAا  معنAAوی اسAت کAه بنشAAینند و فرمAولی

برای موضوع و تم ها طراحی کنند که آ  هم فقط به نقاشا  و مجسمه سازانی سفارش داده

می شد که به بتوانند آ  را به زیبایی خلق کنند  کلیسا به طAAور تلAAویحی در حیAAرد اسAAت کAAه

چرا نمود تکنیک های سلطه هنری برای کشید  یک آرنAAج یAAا درآورد  یAAک تکAAه سAAنگ بAAه

شکل تار مو برای نشا  داد  معنای زندگی مهم است  



۲۳۳❊       هنر

۸-۲۰تصویر 

مسیحیت پیشنهادش این است که ما به چند تم اصلی تکیه کنیم و بگذاریم هنرمندان از آن تعابیر خود را بازگو کنند.
۱۷۵۰«ژان اونوره فراگونار» استراحت در زمان پرواز به مصر، 
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۸-۲۱تصویر 

۱۵۰۴«تیتیان» پرواز به مصر، 

دین انتظارش را نداشت که برای مثال، «تیتیا ا یک فیلسوف کارآمAAد از آب دربیایAAد 

شاید این کار زیادی است که از هنرمندا  سAکولر بخAAواهیم نAه تنهAAا نیازهAAای حسAAی مAا را

سیراب کنند، که اطلعاد و دانسAAته های بنیAAادی روانAAی و اخلقAAی هAم در کAAار خAود لحAAاظ

کنند  اشتهای هنری ما شAAاید از همکAAاری سAAازندگا  و متفکAAرا  بهAAتر دربیایAAد کAAه می شAAود

ازدواج میا  بهترین ایده ها و بهترین بیا   

مسیحیت همچنین زیرکی دیگری به خرج داد و به هنر دستور نAAداد تفکAAر پشAAت ادراک

هنرمندا  مدام عوض شود  چند ایده خسارد بار در هنر هست از جمله نگاه رمانتیAAک کAAه

می گوید همیشه باید نوعی تازه گی و ابتکار در سطوح کار شکل گیرد  هنرمندا  مسAAیحیت

این توا  را داشتند که به شکل خAAود، خلقیAAت ویژه شAAا  را بAAه کAAار گیرنAAد امAAا در فهرسAAتی

مشخص، کAه می شAAود از تبشAAیر تAAا پAAایین آورد  از روی صAAلیب  ایAAن سAAیرد انفAرادی هAر
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هنرمندی بود که بر روی این قوسAAی کAه کلیسAAا زده، تعریAف خAود را داشAAته باشAد  فAAارغ از

درخواست هنر رمانتیک برای تاکید روی ابتکار  

برای کار بر روی یک تصویر، نیازی نیست که هر دو دقیق مشابه هم باشند    هما  طور

کAAار آ  هAAا بAAا هAAم که «تیتیا ا و «فراگونارا هر دو پرواز به مصر را به تصویر کشیده اند امAAا 

متفاود است  یا موضوع «رنج های خیانتکAAارا ا کAAه در عکس هAAای «جAAف والا عکAAاس

معاصر هست و هیچ شباهتی به کارهای متفاود دیگAAر عکاسAAا  چAAو  «فیلیAAپ لورکAAا دی

کورچیاا و «آلک سوثا ندارد 

نه.

هرچند ما تا اینجا در مورد سکولر مدر  فقط از دیدگاه ثانوی نگاه کردیم و از نگAAاه منشAAور

عکاسی اما عرضه آنچه برای مAAا مهAAم اسAAت، از حAAوزه انAAتزاعی، مAAرزی فرا تAAر دارد  هرچنAAد

مواقعی سخت است بتوا  گفت یک اثر آبستره یا انتزاعی «در مAAوردا چیسAAت، امAAا وقAAتی

حدود یک اثر را بتوانیم حس کAAرده و بAAا آ  رابطAAه برقAAرار کنیAAم آ  را بAAه زنAAدگی خAAود وارد

می کنیم به   هما  دلیلی که تصاویر تلویحی را در زندگی خود وارد کرده ایم: آ  ها ما را مرتبAAط

با موضوعاد مهمی که برای ما هست نگAAه می دارنAAد و کمAAک می کننAAد بAAا آ  قطAAع ارتبAAاط

نکنیم  یا فکر می کنیAAم شAAجاعت بایAAد چیAAزی باشAAد کAAه از کارهAAای مجسAAمه و حجAAم سAAازی

Richard«ریچارد سراا   SerraارتیناAAس مAAی «اگنAAای هندسAAباید بیرو  بزند  در طرح ه 

Agnes MartinایAAط کارهAAط خAاعرانه در خAAش شAAه تنAآرامش عمیقی هست در حالی ک 
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 موج می زند  Barbara Hepworthچوب و زه «باربارا هپ ورثا 

بودیسم نظریه تحریک آمیزی مطرح کرده کAAه می گویAAد هرچAAه در خلAAق انAAتزاعی بAAه یAAک

سری مسیر ها توجه کنیم، به تدریج در حاصل کار هویدا می شAAود  بAAرای مثAAال در حAAال کAAار

روی دایره های پیچیده ماندال (دایره در سانسAکریت) تشAAویق می شAAود کAAه بAAه یAAک سAAری از

مفاهمی پیچیده در مورد همAAاهنگی و هAAارمونی کAAه در بودیسAAم آمAAده، اندیشAAیده شAAود  دیAAن

همچنیAAن بAAه مAAا مAAانترا می دهAAد تAAا مAAدام و مکAAرر نگAAاه کنیAAم  «اومAAانی پAAادمه هAAاما یAAا بAAه

سانسکریت، بخشندگی، اخلق، صبر، پشتکار، چشم پوشی و بصیرد، چرخه ای اسAAت کAAه

مAAدام از راه دیAAد ، ایAAده های مAAا را تقAAویت می کنAAد و آ  ایAAده ها هAAم بینAAش بAAه زنAAدگی مAAا

می بخشد  
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۸-۲۲تصویر 

آنچه کار انتزاعی هنرمند معاصر، «ریچارد لنگ» رپایین) را از نقش ماندال ربال) در سنت بودیسم جدا می کند، این
است که اثر لنگ، مناجات و آداب آیینی ندارد و به ما نمی گوید چطور به آن نگاه کنیم در نتیجه بدون توچه به

زیبایی ظاهری آن، این خطر را دارد که بیننده ممکن است یا دچار تشویش شود یا اینکه برایش مللت بار باشد. به
رغم تعصب جدی از سوی نخبگان که در مقابل هرگونه راهنمایی وجود دارد، هیچ اثر هنری از اینکه همراه با یک

راهنمای استفاده باشد، آسیب و خسارت نمی بیند.

با استفاده از نوع الهامی که در بودیسم وجود دارد، شاید بد نباشد به دنبال معAAانی آثAAار

هنری باشیم تا ما را از تشویش یا سردرگمی دربیاورد چرا که ممکن است این اثر با پیام و

یا معنی اش، تحریکی و انگیزه ای برای ما باشد  به رغم تعصب جAدی از سAوی نخبگAAا  در
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مقابل هرگونه راهنمایی، هیچ اثر هنری از اینکه با یک راهنمای استفاده همراه شود، آسیب

و خسارد نمی بیند و از ارزش آ  کاسته نمی شود 

ده.

ادیا  غیر از اینکه به ما می گویند در موضAوعاد هنAری چگAونه بازاندیشAAی کنیAم، مAAا را بAه

نوعی طبقه بندی آثار هم هAAدایت می کننAAد  در گالری هAAای مAAدر ، آثAAار بAAر اسAAاس عصAAر آ 

طبقه بندی می شود، برای مثال نوشته «سرای هنAAر قAAر  نAAوزدهما یAAا «سAAبک قAAر  نAAوزدهم

شمال ایتالیاا که نشا  از آ  مقطعی دارد که هر خالقی در آ  تربیت و بAAزرگ شAAده اسAAت 

اما برای کسانی که به موزه می روند، این مطAرح نیسAت،   همAا  طAور کAه کسAی کAه ادبیAAاد

می خواند، تفاوتی میا  «داستا  های آمریکایی قر  نوزدهما و یا «اشعار دورا  کارولنژیا

نیست  

طبقه بندی مناسب وقتی است که با تAAوجه بAAه ریشAAه کAAار و خواسAAت روحAAی مAAا باشAAد 

طبقاد موزه ما را به ترتیب احساسی، در سالن ها و طبقاد مختلف می گردانند   البتAAه بAAا

کمک کاتالوگ هایی که نشا  و راهنمای درست داشته باشد و عاری از هرگونه گیج کنندگی

باشد   که هر کدام با ایده هایی که با بخش های دردسردار زندگی ما سAAرو کAAار دارد، مرتبAAط

هسAAتند  گالری هAAایی کAAه بAAرای فراخAAوا  زیبAAایی در سAAادگی، (ماننAAد کارهAAای نقاشAAی «ژا 

باپتیسAAت سAAیمو  شAAارد ا و «چAAوی سAAوک هAAوا ا)، قAAدرد های خلقAAت طAAبیعی («ژا 

باپتیست کامیل کورودا، «می ندریت هوبه مAAاا، «بریسAAتادا و «یAAوا  جیانAAگا)، مقAAام
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کسی خارج از جامعه ما («فردریشا، «هAAاپرا، «اسAAتارکیا) و یAAا آرامAAش زمAAا  بAAارداری

(«هAAپ ورثا، «کاسAAادا) طراحAAی شAAده باشAAد  یAAک چAAرخ در مAAوزه بAAاعث می شAAود آ 

چیزهایی که برای ما مهم است و می تواند از یاد ما رفته باشد را به ما یادآور شود  

در این بازطراحی شAAاید بAAد نباشAAد الهAAامی هAAم از کلیسAAای «سAAانتا ماریAAا گلوریوسAAا دی

فراریا در ونیز هم بگیریم  این کلیسا به نحو ویژه و انحصاری نوعی چید  اختیار کرده کAAه

)، مجسAAمه ای از۱۳۳۹نوعی تعادل به روح ما می دهAAد و کارهAAایی از «پAAائولو ونیتزیAAانوا (

)، مریم مقAAدس و کAAودک۱۴۳۸یحیای تعمید دهنده ساخته «دوناتلوا (ساخته شده در سال 

) و هنر بزرگی در محراب که کار «تیتیا ا (خلAAق۱۴۸۸در با قدیسا ، «جیووانی بلینیا (

) اسAAت  در ایAAن بنAAا شAAماری از تصAAاویر و نقاشAAی ها و۱۵۱۸ – ۱۵۱۶شAAده در سAAال های 

حجم ها و مجسمه ها دیده می شود و قرار نبوده طبقه بندی بر اساس ریشه و یا زما  یا قAAر 

آ  باشد، که به ترتیب تاثیر هنری که بر روح دارند و خالقا  آ  هAAا را خلAAق کرده انAAد، چیAAده

شده اند  

بAAرخلف آنچAAه در موزه هAAای مAAدر  بAAرای احAAترام بAAه هنAAر عنAAوا  می شAAود، در بطAAن آ 

«آشفتگیا قرار دارد  چید  آثار بر اساس اینکه چه سAAالی پدیAAد آمده انAAد و یAAا طبقAAه بنAAدی

آ  ها با عنوا  «مکتب ونیزا یا «مکتب رما یا «منظرها یا «پرترها و یAا جAدا کAرد  آ  بAر

اساس نوع تولید مثل عکاسی یا مجسمه سAAازی یAAا نقاشAAی جلAوی اینکAAه موزه هAا در جهAا 

سکولر بتوانند با هماهنگی عمل کرده و بAAا روح ارتبAAاط برقAAرار کننAAد را گرفتAAه اسAAت و در

نتیجه برخلف این ادعا، قدرد واقعی هنر به نحوه چیدنی است که در کلیسا و معبAAد دیAAده

می شود 
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یازده.

چالش اصلی، بازنوشت برنامه و ماموریت مAAوزه هاسAAت بAAرای اینکAAه هنAAر بتوانAAد نیازهAAای

روا  شناسی را به طور موثر عملی کند    هما  کاری که هنAAر قر  هAAا بAAرای دیAAن کAAرده اسAAت 

گردانندگا  موزه باید شهامت به خرج داده و این ساختما  ها را از مAAرده سAAرای برخAAی آثAAار

گذشته، نجاد دهند و متحول کنند  موزه های جدید باید به طور مستقیم به زنAAدگی مAAا ربAAط

داشته باشد: برای اینکه دانش فرا بگیریم، بخشAAش و عشAAق را بAAه یAAادآوریم و بAAه درد هAAا و

نیازهای دیگر همنوعا  آسیب پذیر و همچنین کره در خطر خود توجه نشAAا  دهیAAم  موزه هAAا

باید فرا تر از جایی باشند که در آ  چیزهای قشAAنگ دور هAAم جمAAع شAAده اسAAت  بایAAد جAAایی

باشد که چیزهای قشنگ جمع شود، برای اینکه ما را بهتر و هوشمند تر کنAAد  تنهAAا آ  زمAAا 

است که موزه ها می توانند هدف بزرگ خود را عملی کرده و این عنوا  جاه طلبانه را برخAAود

نهاده و بگویند کلیساهای عصر مدر  هستند  
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۸-۲۳تصویر 

 در لندن. موزه ها برای اینکه به کلیساهای جدید تبدیل شوند، لزمTate Modernنمایی از موزه جدید «تیت» 
نیست هنر را عوض کنند، فقط باید چیدن و عرضه آن را تغییر دهند. هر گالری و بخشی متمرکز روی مجموعه ای

است که از اهمیت، و با توان برقراری توازن روحی در زندگی، برخوردار است.





IX .معماری
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یک.

با توجه به شهر ها و ظاهر زشتی که ساختما  ها در عصر مدر  دارند، شاید کسAAی فکAAر کنAAد

کاربرد آ  باید اهمیت داشته باشد؟ آیا مهم است که شکل بنا، یا دفا تر یا ساختما  ها و یا 

پاسخ ساده آ  «نها است، چرا که احقمAAانه اسAAت بخAAواهیم نسAAبت بAAه هرچیAAزی کAAه جلAAوی

چشمما  می آید فکر کنیم و بخواهیم پذیرای مAAا باشAAد  بAAا اینکAAه بیشAAتر اوقAAاد ناراضAAی و

گرفته خواهیم بود  

در حال حاضر و به لحاظ حقوقی، هرگونه ساخت و ساز و گسترش بنا در حAAوزه بخAAش

خصوصی است  مهم این است که صاحب زمین چه کسی است نه اینکAAه چAAه کسAAی مجبAAور

است به آ  نگاه کند و حرص بخورد که چAه چیAزی روی زمینAAش سAاخته شAده اسAت  روال

قانونی به این نکته مجهز نشده که حساسیت های کسانی که از آنجا می گذرند را هم در نظAAر

بگیرد  شکایت در مورد اینکه ظاهر این سAاختما  هتAAل یAا ایAAن بAرج آزارنAده اسAت، هنAوز

برای طراحا  تعریف نشده تا مهارد خود را به کار بگیرند  با چشم انAAدازی از شAAهر زشAAتی

که روبرویما  است، چAاره ای نAداریم جAز اینکAه نگاه مAا  را بAه زمیAAن بAدوزیم  مAAا در جهAا 

سکولر خودما  به شکل صاحب قدمی به معنای غیردینی آ ، «پروتستا ا هستیم  

وقتی مسیحیت پروتستانیسم در نیمه اول قر  شانزدهم در شAAمال اروپAAا شAAکل گرفAAت،

نوعی خصومت سفت و سخت بAAا هنرهAAای تصAAویری و شAAکل و شAAمایلی ثروتمنAAدانه ای کAAه

کاتولیک ها کلیسا هایشا  را می آراسAAتند، داشAت  «جAAا  کAAالوینا در دفAAاع از ایAAن حرکAAت
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می گفت برای هر بنده خدا، فقط یک کتاب دینی کافی است تا او را راهنمAAایی کنAAد  بAAرای

پروتستا  ها، متنی که نوشته شده، کافی بود و این امر مهم تر از معماری و شکل بنAAا، بAAرای

رسید  ما به خدا است  

۹-۱تصویر 
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۹-۲تصویر 

مجسمه های برجسته کاری در کلیسای «سنت مارتین» در «اوترخت» که در جریان جنبش موسوم به بت شکنی در
عصر اصلحات کلیسا در قرن شانزدهم، به آن حمله شد.
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در یک اتاق خالی هAAم می تAAوا  بAAه خلAوص و قAAرب رسAAید و بAAه طAAور حتمAAی نیAAازی بAAه

کلیسایی زراندود و سرتاسر طل نیست چرا که این گونه تصاویر می تواند حواس مAAا را پAرد

کنAAد و از قAAرب الهAAی بAAازدارد  از همیAAن رو تصAAادفی نبAAود کAAه در عصAAر اصAAلحاد کلیسAAا،

حمله هایی به آثار هنری دینی انجام شد و مجسمه هایی خراب شد، تابلوهایی پAAاره شAAد و از

بین رفت و مجسمه هایی که مربوط به فرشتگا  بAود و بAAال داشAAتند، بال هAAای آ  هAAا از جAAا

کنده شد  اما در جریا  همین دورا  هم بود که نوعی معماری ساده هAم دنبAAال شAد چAرا کAه

کسانی که نیاز به کمک داشتند، باید جایی که بارا  روی آ  ها نبارد جمع شوند و یا کمAAک

دریافت کنند یا عبادد کنند اما با این حال، باید خصوصیاتی می داشAAت کAAه حAAواس پAAرد

کننده نباشد  

خیلی طول نکشید که کلیسای کاتولیک هم تحریAAک شAAد پاسAAخ دهAAد  پAAس از برگAAزاری

، حاکمیت پاپ آ  زما  بیانیه ای صAAادر کAAرد و گفAAت وجAAود۱۵۶۳«مجمع ترنتا در سال 

آثار هنری در کلیسا ها و مکا  های عبادد، منافاتی با دینداری نAAدارد چAAرا کAAه بAAرای آ  هAAا

بازگو کننده زیبایی ها و اصولی است که دین به آ  ها می آموزد  در نAAتیجه معمAAاری آ  زمAAا 

نه تنها عامل حواس پرتی نبود، که شعری بود که در قالب سنگ و چوب وشیشه های رنگی

سAAروده شAAده بAAود  متعAAاقب آ  کلیسAAای کاتولیAAک برنAAامه ای بسAAیار بAAزرگ بAAرای سAAاخت و

طراحی و دکوراسیو  کلیسا ها دنبال کرد  به جای سAAالن های خAAالی، فسAAایی آراسAAته شAAکل

گرفت که در آ  فرصتی بود برای بازدمید  روح پرکشیده از قالب ایما   
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۹-۳تصویر 

۱۵۸۴، راست: کلیسای «گه سو» رم، ۱۵۴۴چپ: کلیسای «شلوس هارتنفلز» در آلمان، 

سAAقف ها سراسAAر پAAر شAAد از تصAAاویر بهشAAت، تمAAامی دیوار هAAا و سAAتو  ها پAAر از نشAAا 

فرشتگا  و قدیسا  شد که گAAویی دورا  وزارد عیسAAی شAAروع شAAده اسAAت  بAAرای درک دو

جریا  انشعاب در کلیسا و تاثیر آ  ها، کافی است به دو تصویر کلیسای پروتسا  «شلوس

 و کلیسای «گه سوا و اثAAر بAAزرگ آ ، «پیAAروزی بAAه۱۵۴۴هارتنفلزا در «تورگائوا در آلما  

 را نظاره کنیم ۱۵۸۴نام عیسی مسیحا 
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دو.

در مورد نکته ای که کلیسای کاتولیک درمورد معماری داشت و در مورد نحوه ای که ما عمAAل

می کنیم، نیمی از آ  ملمAAوس بAود و نیمAAی از آ  هشAAدار دهنAAده  پیشAAنهادش ایAAن اسAAت کAه

می گوید ما بر اثر آنچه که جلوی چشمما  باشد، بی تفاود نیستیم و در مAAا تAAاثیر می گAAذارد 

که نکته ای است که کلیسای پروتستا  در مورد آ  بی تفاوتی اختیAAار کAرده یAAا چشAAم خAAود را

روی آ  بسته است  کلیسای کاتولیک معتقد بود ما باید اگر «آدم خوبیا هستیم، در بنAAای

خوب هم باشیم  

منبای احترام خاص کلیسای کاتولیک به هنر، ریشAAه در فلسAAفه «ژا  پلتیAAنا و دورا 

پس از افلطو  دارد کAAه در قAAر  سAوم پAAس از میلد، ارتبAAاط مسAAتقیمی میAAا  «زیبAAاییا و

«خوبیا ترسیم کرد  برای «ژا  پلتینا یا «پلوتینوسا ایAAن مهAAم بAAود کAAه هرچAAه زیبAAایی در

اطراف آدم باشد، از بی تفاوتی درآمده و به احساس هایی چو  عشAAق، اعتمAAاد، هوشAAمندی،

مهربانی و عدالت ارتباط پیدا می کند؛ چرا که زیبایی، نمود مادی این خوبی ها است  

نکته ای کAAه «ژا  پلتیAAنا مطAAرح کAAرد، بAAاعث بازشAAد  نگرشAAی بAAر روی «زشAAتا یAAا

«زشAAتیا شAد و متاسAAفانه هرگAونه زشAAتی، معAادل خصوصAAیت اهریمنAی تعریAف شAده بAود 

بناهای زشت، به معنای نماد بی اخلقی شاخته می شد  تعبیرهایی چو  بیرحمAAانه، بAAدبینانه

و یا احساساتی در مورد بنا ها هم به کار گرفته شد  ضمن اینکه از سAAایه ایAAن صAAفتی کAAه بAAه

بنا ها داده می شد نمی شد دور شد و به لحاظ ظاهری، با آ  خوی پلید ما گره می خورد  

از این رو تصادفی نبود که کشورهای پروتستا  در اروپا نخستین کشAAورهایی بودنAAد کAAه

شاهد زشتی های شهرهای مدر  بودنAAد  شAAهرهایی مثAAل «منچس تAAرا و «لیAAدزا بAAدو  هیAAچ
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توجهی به اینکه چه شکلی به نظر می آیند، ساخته شدند و پیش رفتند  فقط به خاطر اینکAAه

«جا  کالوینا موافق بAAا معمAAاری نبAAود و می شAAد در یAAک میAAدا  زغAAال سAAنگ چAAادر زد و

انجیل در دست دور هم جمع شد  شهرهایی بAدو  هیAچ گAونه چشAم نAوازی شAکل گرفAت و

حتی فکر نشد که شاید کمی نیاز باشد نیاز روحی هم مورد تعمیق قرار گیرد  

این ایدئولوژی بدو  چالش نماند و کلیسای کاتولیک در مقابل آ  مقاومت کرد  وقAAتی

گوستوس پاگینا که یک مذهبی کاتولیک بود شAAروع بAAه در قر  نوزدهم، معماری به نام «آ

انتقاد از معماری بریتانیا مدر  و صنعتی کرد، نقدش این بود که نAه تنهAAا ظاهرشAا  خAوب

نیست، که «روحیه انسانیا را هم زیرپا گذاشته است  او برای این کار دو طرح آماده کAAرد 

یکی که روستایی طبق معماری کاتولیAAک در قAAر  پAAانزدهم را نشAAا  می داد کAAه هماهنAAگ و

انسAAانی بAAود و بعAAد   همAAا  منطقAAه و شAAکل واقعAAی آ  در قAAر  نAAوزدهم کAAه طبAAق نگAAرش

پروتستا  ها، پر از کارخانه و بناهای بدو  هویت است    همAAا  طAAور کAAه پAAاگین گفتAAه بAAود،

پروتستانیسم به طور مستقیم روی این تفکر که می توا  شهری را بدو  اعتنا از بین بAAرد (و

البته برای کسانی که کار ساخت و ساز می کردند صرفه داشت) و تمامی روح ظAAاهری یAAک

شهر را بدو  اینکه روی ساکنا  آ  تاثیر گذاشت، از آ  ها گرفت  

می توا  پاگین را به زیاد اصالت خواهی و طرفداری یAAک سAAویه متهAAم کAAرد و نخواسAAت

خیلی به دیدگاه پروتستا  ها حمله کرد ولی باید به لیه های نگاه او هم توجه کرد  آیا به واقع

ما فقط دریافت هایما  از آ  متنی است کAAه در کتAAاب می خAAوانیم؟ اگAAر متAAاثر از خانه هAAا و

بیمارستا  ها و کارخانه هایی که دور و بر ما ساخته شده باشیم چطور؟ آیا این حق را نداریم

که به رغم هزارا  مانع، اعتراض کنیم و بگوییم که می توا  به خAAوبی از دریچAAه زیبAAایی وارد

شد؟
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سه.

در بخش های سکولر این جها  و در میا  خداناباورا - البته خداناباورا  از همه بیشتر -

این رایج است که به زما  معماری دینی در تاریخ رشک ببرند و حسرد بخورند  

۹-۴تصویر 

آیا زشتی می تواند بر روح ما تاثیر بگذارد؟ بال: یک شهر کاتولیک در مقابل یک شهر پروتستان رپایین)، اثر آگوستوس
۱۸۳۶پاگین، با عنوان «تضاد ها» 

خیلی عادی است کAه از یAک سAری، بAه ویAژه کسAانی کAه هیAچ علقه ای بAه رویAه دینAAی
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ندارند، کAAه یAAادی از نوسAAتالژی بناهAAای زمAAا  کلیسAAا نکننAAد: بAAه خAAاطر نAAوع بAAافت سAAنگی

کلیسا ها و نمای درونی آ ، وقاری که در میا  یک سبزه زار به پا می کند و از همAAه مهم تAAر،

این تفکر که به خاطر یک کتاب می توا  خانه ای برپا کرد یا معبAAدی (یهAAودیت) یAAا معAAادل

آ  در بودیسم که ثراوادا یا محلی برای آرامش را می سازد  اما در پایا  این گفت و گو هAAا بAAه

جایی می رسیم که دورا  دین تمام شده و در نتیجه باید با دنیای بنای دینی هم بدرود گفت 

بیخ و بن این دیدگاه می گوید از جایی کAه دیگAر خAبری از خAدا یAا قAوه قAاهر یAAا موجAود

ماوراءطبیعی نیست، در نتیجه بنایی هم برای تجلی شکوه او نیاز نیست و به تبع آ ، دیگر

نیازی به تاکید بر ابزاری چو  معماری نیست  

اما بررسی بیشتر این دیدگاه نشا  می دهد اگر به وجود بر تر یا مقدسAAی اعتقAAاد نAAداریم،

دلیل نمی شود ارزش هAAای خAAود در مسAAجل کAAرد  خواسAAته هایما  از راه معمAAاری را هم   رهAAا

کنیم  در غیاب خدا، ما هنوز اخلقیاد را به کار می گیریم چرا که نیاز داریم یکپارچه بمانیم

و تجلیل شویم  همه آ  چیزهایی که برای ما قابل احترام است ولی خیلAAی وقت هAAا تAAوجهی

نداریم که شایسته است «معبدا خود را داشته باشد  می توا  معابدی داشت بAAرای بهAAار، یAAا

برای مهربانی، معابدی برای آرامAAش، معابAAدی بAAرای بازتAAاب، معابAAدی بAAرای بخشAAندگی و

بخشودگی و معابدی برای خود شناسی  

معبدی که در آ  خAAدایی نیسAAت، چAAه شAAکلی خواهAAد بAAود؟ در طAAول تاریAAخ ادیAAا  روی

الما  ها و نشAAانه های متحدالشAAکلی بAAرای معمAAاری خAAود اسAAتفاده کرده انAAد  در زمAAا  قAAرو 

وسطی، کلیسا ها باید همه تصویری از عیسی مسیح برفراز صلیب می داشتند، صحن شرقی

و غربی، لگن وحوضچه در انتهای هر سالن کلیسا برای غسل تعمید و محراب هAAایی کAAه در

انتهای شرقی آ ، جایی برای بسAAت نشسAAتن باشAAد  از ابتAAدا تAAا هنAAوز هAAم معمAAارا  معابAAد



۲۵۳❊       معماری

بودیسم جنوب شرقی آسیا می دانند که غیAAر از سAAاخت آ  بAAه شAAکل گنبAAد و دایAAره وار و تAAو

درتو با بالکن های زیاد و دایره ای مرتبط، راه دیگری وجود ندارد  

اما در مورد یک معبد سکولر، قرار نیست این قوانین سفت و سAAخت را بAAه آ  بسAت 

هر معبدی باید اصل حسورش، توجه به الما  ها و نکاتی باشAAد کAAه بAAرای سAAلمت و بهبAAود

روح ما مفید است  می توا  هر فسیلتی را در یک بنا گرامی داشت و اینکه به چAAه شAAکلی

این پیام منتقل شود، بAAه طAAور کامAAل برعهAAده معمAAار و آرشAAیتکت اثAAر و حامیAAا  آ  اسAAت 

اولویت این خواهد بود که به جای طراحی انحصAAاری آ ، فقAAط بAAه نشانه شناسAAی بنAAا تAAوجه

شود  

با این حAال بAرای نشAا  داد  ایAAن راه، می تAAوانیم شAماری از تم هAAا و موضAAوعاد بAرای

معابد سکولر انتخاب کنیم و چنAAد اسAAتراتژی معمAAاری هAAم در کنAAار آ  در نظAAر بگیریAAم کAAه

بتوانند یکدیگر را تکمیل کنند  

- معبدی برای چشم انداز

با توجه اینکه چقدر ما در زندگی اهمیت خود را بیش از حد بزرگ می کنیAAم و در نAAتیجه

از دامنAAه بAAالی بی حرمتی هAAا و ناراحتی هAAای خAAود رنAAج می بریAAم، شAاید چنAد اولAویت بAرای

معماری معابد جدید باشد که بتوانAAد بAه مAAا کمAAک کنAد کمAAی چشAAم انAداز در زنAAدگی داشAAته

باشیم  

به نظر می رسد برای ما مقاومت در مورد بزرگ کرد  هرچیزی در مAAورد خودمAAا ، هیAAچ

اراده و توانی نداریم: چه مدد ما روی این کAAره خAAاکی هسAAتیم، چقAAدر اهمیAAت دارد کAAه چAAه

چیAAزی بAAه دسAAت می آوریAAم، چقAAدر ناکامی هAAای شAAغلی مAAا نAAادر و غیرمنصAAفانه اسAAت،
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چقدرسوءتفاهم در روابط اجتماعی ما شایع است و چقدر رنج هایما  عمیق است  برای هر

فردی، ملودراما به طور حتم در دستور کار هر روزه قرار دارد  

معماری مذهبی می تواند نقشی حساس در میا  رابطه ما بAAا «خAAودامAAا  (کAAه به   همAAا 

اندازه ای که خطا می کند درد هم به ما تحمیل می کند) بازی کند و با توجه به شAAناختی کAAه از

ابعاد فیزیکی و روانشانسی ما دارد، می تواند با استفاده از مواد، ابعAAاد و صAAدا ها و نوا هAAا،

روی آ  روشنی بیندازد  در برخی از کلیسا ها، دیوار ها و یا سنگ های خیلی بزرگAAی هسAAت

که نور ضعیفی از میا  آ  می تابد یا در برخی زاویه های کلیسا سایه انداخته و فقط صAAدای

آرام قطره های آب به گوش می رسد که هم بیننده را آرام می کند و هم به او گوشزد می کند که

موجود بی اهمیتی است  حس کوچک کرد  و حقیر شد ، چیزی است که در هر روز زندگی

برای ما دردآور است  اما این حس که آدم کوچک است اگر در مقایسه با چیزی توانمنAAد و

باشکوه و دانا و مطلع باشد نه تنها ما را فرزانه می کند که آرامش هم با خود می آورد  
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۹-۵تصویر 

۱۹۸۹یکی از سودمندی های حس کوچکی کردن: «تادو آندو» کلیسای مسیحی نور، ایباراکی، ژاپن، 

کلیساهایی هستند که توا  این را دارند که مAAا را تحریAAک به   رهAAا کAAرد  خودمحوریمAAا 

می کنند بدو  اینکه ما را بیازارند  می توانیم شخیصAAت نرمAAال و عAAادی خودمAAا  را (کAAه بAAا

دیگر انسا  ها زیر یک سقف نمی بریم) آنجا برده و با حد خنثی و متوسطما  حاضر شAAویم 

می توانیم خودما  را طوری ببینیم که انگار از یک فاصله دور بAAه خودمAAا  نظAAاره می کنیAAم و

دیگAر بAAا زخم هAAایی کAه از خAAودبزرگ پنAAداری خAAود بAه مAAا وارد شAAده، ارتبAAاطی نAداریم و بAAه

سرنوشت محتوم خود بی تفAاود هسAAتیم و نسAبت بAه جهAAا  و راه آزادانAه و همAه گیAری کAه

دارد، بخشنده هستیم  

چنین حس هایی ممکن است در ساختما  های غیردینی هم به سراغما  بیاید : در یAAک

برج خیلی مرتفع ولی تنگ که بAAا الوارهAای ذغAالی دیوار هAایش درسAت شAده، و در فسAAایی
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خالی که پنج طبقه آ  زیرزمین است و روی دیوار ها و گوشه و کنAAار، فسAAیل هایی از بخAAش

اصلی «لورنسیاا (منشاء اصAAلی آمریکAAای شAAمالی و گرینلنAAد) دیAAده می شAAود و زمAAا  آ  در

مقطع پالئوزوئیک زمین شناسی است    هما  زمانی که اولیAAن انسAAا  ها شAروع بAAه ایسAAتاد 

روی دوپا کردند یا اینکه شروع به ساخت قایق «کانوا کردند  

معبد چشم انداز شاید با ایده هایی بتواند کار کند که در حال حاضAAر در موزه هAAای علمAAی

وجود دارد  می توا  شواهدی از دیرینه شناسی و نشانه های زمین شناسAAی روی دیAAوار نصAAب

کرد و تجهیزاد ستاره شناسی را هم روی سقف نصب کرد  با ایAAن حAAال هنAAوز میAAا  چنیAAن

معبدی و یک موزه، تفاوتی در دو نوع نهاد و دو شکل آرزوهای آ  دیده می شود  این معبد

گاهی ما را (که همواره با خطر زندگی روزمره روبAAرو به مثابه یک موزه علمی تلش می کند آ

است) از مقیاس و قدمت و پیچیدگی جها  بال ببرد، اما در همین حال ادعAAا هAAم نمی کنAAد

که برای این درست شده که پایه ای برای آموزش علمی باشد  
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۹-۶تصویر 

معبد چشم انداز به شکلی خواهد بود که قدمت و سن و سابقه زمین را نشان دهد و هر یک سانتی متر آن، مقیاسی
 متر می شود که شامل پایه آن می شود که لیه ای طل ضحامتی۴۶از یک میلیون سال باشد. ارتفاع آن در حدود 

نزدیک به یک میلی متر دارد و نشان دهنده زمانی است که انسان پایش را روی این کره گذاشته است.

در پایا  آ  هم مهم نیسAت کAه بAرای مثAAال هAAر بیننAAده ای در مAAورد دورا  زمین شناسAAی

چقدر یاد گرفتAAه اسAت و بتوانAد بگویAد فAرق دوره «تریAAاسا بAAا «کAامبرینا چیسAت  مثAAل
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راهنماهای موزه که زیاد از جزییاد حرف می زنند و یادشAا  می رود نAAاظرا  حواسشAا  بAه

این است که وقت پارکینگ روی پارکومترهای آ  ها دارد تمام می شAAود  ایAAن بیشAAتر روشAAی

است که علم را بتوا  را تحسین درک کرد به جای اینکه جزییاد آ  را حفAAظ کAAرد  بAAا ایAAن

کار علم می تواند باعث ترویAAج و گسAAترش فرزانگAAی باشAAد و اثAAری درمAAانگر داشAAته و چشAAم

اندازی به ناظر بدهد که ارزش حقیقی هم با آ  همرا است  

- معبدی برای بازتاب 

یکی از بحرا  ها فاجعه بار عصر مدر  این است که دسترسی گسترده به اطلعاد را به

بهای از دست داد  تمرکز روی هرچیزی به دست آورده ایم  تفکر عمیAAق کAAه بAAاعث تحAAول و

رشد هرتمدنی بوده، در حال حاضر در خطر جدی قرار دارد  می شود گفت در هر چیزی یAک

ماشین نزدیک ما هست که لذد وارانه، فرار از واقعیت را به ما بدهد  احساس و توانAAایی

حسی ما در تجربه در حالی که به یک صفحه تلویزیونی یا نمایشگر خیره شده ایم، جAAایش را

به حس انتقام جویی می دهد که در   نهایت بخAAواهیم چنAAد دکمAAه روی صAAفحه کلیAAد را محکAAم

فشار دهیم یا اینکه به تدریج این توانایی که هر وقت می خواهیم به خواب برویم را از دست

بدهیم  

مAAا در معمAAاری بAAه دنبAAال شAAیوه هایی هسAAتیم کAAه نشAAانگر آ  خصوصAAیاتی باشAAد کAAه در

خودما  نیست، در نتیجه تعجب ندارد که مسحور جاهایی می شویم کAه برهAم زد  تمرکAAز در

آ  حداقل باشد؛ جایی آزاد و فسایی باز و بزرگ، تکه سنگی و آسما  آبی و اینکه صAAدای

بAAاد و حرکAAت آب بAAه گوشAAما  برسAAد  معبAAد بازتAAاب بAAه ایAAن لحظAAاد آرامAAش مشAAروعیت

می دهد  مکانی ساده خواهد بود که به کسانی کAAه وارد می شAAود یAAک یAAا دو نیمکAAت تعAAارف
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می کند که بنشینند و دمی از تم های دردسرسازی که روزانه باعث توقف فعالیت های نرمAAال

آ  ها می شود، دور شوند  

۹-۷تصویر 

تنها در عصر بلک بری و تلفن های هوشمند است که شمار زیادی از مردم بالخره می تواند بفه مند چرا در آن زمان
۱۸۷۹دیر و صومعه پایه گذاری شد: کلیسای «گوگن بارا» کورک کاونتی، ایرلند، 
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۹-۸تصویر 

مکانی که بتوان دراز کشید و در انتظار افکار فراری و خجالتی ماند: معبد بازتاب.

یک ارتباط مستقیم اهریمن وارانه میا  افکار جدیدی که به ذهن ما می آید و حسی کAAه

از داشتن افکار تازه بAه ذهنمAا  می آیAد، برقAرار اسAت  مAواقعی کAه تنهAAایی برایمAا  تحمAل

ناپذیر می شود، مطمئن هستیم چیزی وخیمی هست که مجبور به کنارآمد  با آ  هسAAتیم  از

همین رو تمامی ادیا  به نحوی طرفدارا  خAود را تشAویق و یAا مجبAور می کننAد کAه هرچنAد

وقت یک بار، تنهایی و تنهانشAAینی را تجربAAه کننAAد، هرچنAAد سAAخت و طAAاقت فرسAAا باشAAد 

معبد مدر  بازتاب، پیروی همین فلسفه خواهد بود و فسAAایی فراهAAم می آرود کAAه بتAAوا  آ 

افکAAار فAAراری و خجAAالتی را کAAه مAAوفقیت در زنAAدگی بAAه آ  وابسAAته اسAAت، بAAه چنAAگ آورد 

افکاری که در میا  حواس پرتی های روزانه هیچ وقت به نزدیک نمی آیند و مانند آهویی که

رم می کند، به سرعت می گریزند  
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- معبدی برای حس مکا 

در میا  چیزهای جالبی که امپراتوطوری روم داشت، یکی ایAAن بAAود کAAه نAه تنهAAا مکAAانی

بAAرای پرسAAتش خAAداهایی از همAAه نژاد هAAا ماننAAد «یونAAوا و «مAAارسا (کAAه معابAAد آ  هAAا را

درسرتاسر امپراتوری می شد پیدا کرد، از دیAAوار «هادریAAا ا گرفتAAه تAAا سAAواحل «فAAرادا) را

داشت، که اجازه می داد خدایا  محلی و ناحیه ای هم که ریشه در تاریAAخ یAAا خصوصAAیاد آ 

مناطق داشتند، مورد تکریم و احترام قAرار گیرنAد  ایAAن روحیه هAAای حامیAAانه کAه از آ  هAAا بAه

عنوا  «حس مکا ا یاد می شود، صاحب معبAAد بودنAAد و بAAه تدریAAج شAAروع بAAه جAAذب زائAر

کردند بAAا ایAAن وعAAده کAAه دردهAAای روحAAی و جسAAمی را کAم کننAAد و شAAفا دهنAد  بAAرای مثAAال،

روحیه های شاخص در خطه جنوبی «ناپلا، معAAروف بAAه کAAاهش و تخفیAAف در غAAم و انAAدوه

بودنAAد  یAAا نAAاحیه ای کAAه امAAروزه «نیAAو ا در سAAوییس اسAAت، آ  زمAAا  «کولونیAAا لولیAAا

اکوئسAتریسا بAود و بAه مکAAانی اجتمAAاعی مشAAهور شAده بAود کAه بAرای کسAAانی اسAت کAAه از

فشارهای وارده از دنیای سیاست یا تجارد، به آ  پناه می برند  

مسیحیت هم مانند دیگر چیزهای سودمند باورهای دینی رومAAی، همیAAن حAAس مکAا  را

گرفته و برای خود از آ  استفاده کرد و باعث شد مکا  های مختلف به قدرد های متفاود

و نیز قدیس ها و قدیسا  در نقطه ها و مکا  هAAای مختلAAف صAAاحب معبAAد شAAوند  در نقشAAه

اروپای قرو  وسطی که مکا  های مذهبی رویشا  مشخص شده، می توا  دید کAAه خیلAAی از

آ  ها پیش از این در امپراتوری روم ساخته شده و در آ  ها وعAAده داده شAAده کAAه در خیلAAی از

این مکا  ها، درد ها و نقایص جسمی و روحی توسط قدیسAAا  متوفAAای مسAAیحی، شAفا داده

شده و رفع می شود  
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۹-۹تصویر 

اسامی اختصاصی مکان های مشخص شده روی نقشه



۲۶۳❊       معماری

۹-۱۰تصویر 

مصمم بودن جدیت روحیه در صنعت تولید یادگاری و سوغات: نشانی مربوط به قرن چهاردهم از معبد «تامس
بکت»، در کانتربوری

مؤمنا  و معتقدانی که برای مثال درد دندا  داشتند، به قصرسلطنتی «سAAن لAAورنزوا در
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رم می رفتند و با تماس و دست گذاشتن روی استخوا  های «سنت آپولونیاا قAAدیس حAAامی

دندا  ها، طلب آرامش درد می کردند  زنانی که در زندگی مشترک خود مشAAکل داشAAتند و از

ازدواج خود ناراضی بودند، به «اومبریاا می رفتند تا از معبد «سنت ریتاا که قدیس حامی

مشکلد زناشویی بود، کمک بگیرند  سربازانی که می خواستند در جریا  نAAبرد از خصAAم در

اما  باشند، پیش از جنگ برای دست زد  به استخوا  های «سAنت فAویا کAه بAا روکشAی

طل در محفظه اشیاء عتیقه در کلیسای ت «سنت فویا در جنوب فرانسه نگه داشته می شAAد،

می رفتند  زنانی که مشکل شیرداد  داشتند، به «شار ترا رفته و به «معبد مقدس شیردهیا

مراجعه می کردند  کسانی هم که به طور افراطی از ترس از صاعقه به سر می بردند، بAAه «بAAاد

مونستررایفلا در آلما  رفته و از «دوناتوسا کAAه حAAامی و برطAAرف کننAAده تAAرس از آتAAش و

مواد انفجاری بود، متوسل می شدند  

زائرا  پس از رسید  به معبد مورد نظر، به مغازه های نزدیک آ  مراجعه کAAرده و مAAدلی

مومی از عسوی که دردمند است را آنجا می خریدنAد  از پAAا گرفتAAه تAAا گAوش، پسAAتا ، آلAAت

تناسلی مردانه و یا حتی تمامی روح خAAود  (بAAرای نشAAا  داد  روح، آ  را بAAه شAAکل نAAوزاد

می ساختند ) بعد به داخل معبد رفته و در محAAراب یAAا برسAAر مAAزار آ  هAAا آ  مAAدل مAAومی را

گذاشته، زانو می زدند و درخواست شفا وکمک می کردند  بعد از آ  هم زائرا  راهی دکه های

سAAوغاتی و یادگAAاری می شAAدند  یAAک حکیAAم دینAAی بAAا نAAام «سAAیریل اهAAل اورشAلیما در قAر 

چهاردهم، نوعی فتوا صادر کرد که می گفت پارچه هایی که با بد  شAAهیدا  در تمAAاس باشAAد،

به طور مAادام العمAر، قAدرد مAAاورائی خواهAد داشAت  از آ  زمAا  دیگAر دکه هAای سAAوغاد

فروشAAی فقAAط انبا  هAAای بزرگAAی از پارچه هAAای کتAAانی می فروختنAAد  همچنیAAن کمAAی از غبAAار

اطراف مقبره یا محراب را درشیشه ای کوچک کرده و همراه آ  می فروختند که گفتAAه می شAAد
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در روز مبادا به کار می آید  راهبی به نام «گیبرد نوژ ا که از سلک بندیکتی بود، یAAک بAAار

گفت که یکی از دوستانش که قار  سمی خورده بود و داشت خفه می شد، با یAک قاشAAق از

گرد و غبار مقبره «سنت مارسلا، اسقف پاریس، نجاد یافته است  بیشتر مواقع، زائAAرا 

چیزهای عتیقه ای می خریدند که نشا  یا تصویر یا چهره ای از قدیسا  حامی آ  هAAا بAAر روی

آ  نقش بسته باشد  گفته می شAود لAویی یAازدهم، پادشAاه فرانسAه کAه بAه هAر مقAبره و معبAد

معروف و شاخص در پادشاهی خود سرزده و زیارد کرده بود، تمAAامی تصویرقدیسAAا  را در

جایی داشت و چه در مواقع ناراحتی یا شادی، بر آ  بوسه می زد  

هرچند امروزه خیلی به ندرد می شود که کسی صد ها کیلومتر برای خلصAAی از تAAرس از

صاعقه سفر کند، اما با این حال سفر کرد  یکی از سنگ بناهای اساسی در جها  سAAکولر

محسوب می شود  سفر برای ما نوعی تغییر و گذار درونی دارد  هرچند ما دیگAAر سAAفر را بAAا

ارزش خوانAAده و آ  را مقAAددس نمی خAAوانیم، امAAا جاهAAایی هسAAت کAAه بAAه لحAAاظ ارزش و یAAا

فسیلت یAAا زیبAAایی یAAا فرهنAگ غنAAی، جوابگAوی بخشAAی از آزردگAAی وجAود ماسAAت و نAAوعی

تسکین دارد  

متاسفانه ما هیچ مکانیسمی که بتوانیم روشی برای فهرست کرد  این مکا  های نادر و

شفابخش درست کنیم، نداریم  اینجا هم باز وقتی صحبت از نیازهAAای روحAAی مAAا در جهAAا 

سکولر می شود، می بینیم که مدل و ساختاری که توسط ادیا  ارائه شده را از دست داده ایم 

مسAAئول  فAروش در آژانس هAAای توریسAAتی و جهAAانگردی همAه کارهAAای لجسAAتیک را دنبAAال

می کنند؛ از پیدا کرد  پرواز و مشخص کرد  زما  ها گرفته تا تخفیف های ممکAAن، هتل هAAا

و اتاق ها ولی در مورد اینکه نیازهای روحی مشتریا  آ  ها چه می تواند باشد و درو  آ  هAAا

به چه چیزی نیازمنAد اسAت، تلش زیAادی ندارنAد  مAAا نیAAاز بAه بررسAی دقیAAق و موشAکافانه
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روانکاوی داریم که کمبودهای ما را دربیاورد و بگوید کجای ایAAن جهAAا  قAAدرد مAAداوای آ 

هست  مسئول  آژانس مسافربری ضمن اینکه برای سفر به ما کمک می کننAAد، بفه منAAد آ 

کیفیاتی که در خانه ما  به آ  ها دسترسی نداریم را کجا می توانیم تجربه کنیم  

ضمن اینکه از نبود معبد هم رنج می بریم  وقتی به مقصد خود رسیدیم، خیلی بAAه نAAدرد

کAAرده و سAAپس دنبAAال مرکAAز شAAهر می شود که بدانیم حال با خودما  چه کار کنیAAم  کمAAی تقل 

می گردیم  ما خیلی جا ها می رویم که شاید   هما  «حس مکا ا را تجربAAه کنیAAم ولAAی معAAادلی

برای آ  نیست و نزدیک ترین چیز به آ  موزه ها هستند و بعAAد کAAه خسAAته شAAدیم سAAرما  را

زیرانداخته و می رویم هتل و دراز می کشیم  

به واقع چقدر سفرهای مAAا شAفابخش تر می شAAد اگAAر امکAAا  ایAAن بAAود کAAه بAAه یAAک معبAAد

سکولر محلی سرزده و یا از یک اثر معماری که خصوصیاد محیطی در آ  منعکس شAAده،

بازدید کنیم  در آنجا می توانستیم نسخه ای مومی از اضطراب یا اعمال نابالغ خود را بAAدهیم

و مقصودی برای سفر خود پیدا کنیم در حAAالی کAAه بیAAرو ، هنرمنAAدانی هسAAتند کAAه آثAAاری از

چیزهایی که قدرد تغییر به ما بدهند را می سازند و می فروشند  

چنین معابدی می تواند سرمایه ای برای پایتخت های ما باشد و بهترین جا برای آرامAAش

و خلوص ماست که حتی یک سوم آ  را جزیره ای حاره ای در زیر آفتاب ندارد  این معابAAد،

بهترین جا برای   هما  «حس مکا ا خواهند بود که به ما نشا  می دهد سفر به جای اینکAAه

منبع تفریح یا استراحت باشد، معادل وجود   هما  قدرد شفابخش است  



۲۶۷❊       معماری

۹-۱۱تصویر 

یک آژانس مسافرتی روانکاوانه، می تواند بگوید بهترین جای این جهان برای کمک به بی نظمی و به هم ریختگی روحی
و روانی ما کجاست.

چهار.

لزم نیست اینجا فهرستی از تمامی تم ها و موضAAوعاتی کAAه معابAAدی می توانAAد بAAر مبنAAای آ 

ساخته شود، تهیه کنیم  گوناگونی و طیف متنوع معابدی که به آ  نیاز داریم، در این جهAAا 

انت ها ندارد  موضوع این است که ما باید راهی که معماری دینی طی کAرده، ادامAAه دهیAم و

از آ  کمک گرفتAAه و بAه جAای یAک سAری بنAAا بAرای تقAدس بAAه موجAوداد خیAAالی و خAدا و
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خدایا  وهمی، معابد سکولری بAAا تم هAAا و موضAAوع های مهAAم و بAAااهمیت بسAAازیم  اهمیAAت

آ  ها کمتر از کلیساهای زما  قرو  وسطی نیست، چرا که برای ما یادآور امید اسAAت  ایAAن

بنا ها به لحاظ شکل و شیوه اجرا و محتوا متفAAاود خواهنAAد بAAود و می توانAAد از شAAکل کلبAAه

کوچک گرفته تا اندازه آشیانه هواپیما باشAد  می شAود آ  هAAا را از لسAAتیک های بازیAAافتی یAAا

طل ساخت، می شود کنار یک ساختما  بزرگ آ  ها را ساخت یا اینکه به زیرزمین بAAرد امAAا

همگی آ  ها توسط زنجیره معماری مقدس به هم متصل هستند: برای اینکه ما را در مکانی

و زمانی ببرند که درست طراحی شده و سه بعدی اسAت کAه هAم مAAا را بAAازآموزی کنAد و هAم

نیازهای روحی ما را به تعادل برساند 



X .نهاد ها
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کتاب ها در برابر نهاد هاآ.  

یک.

وقتی اواخر قر  هیجدهم، شکاکا  و خداناباورا  حمله های خود به دیAAن را شAAروع کردنAد،

اصلیترین ابزارشا  برای این کAAار، کتAAاب بAAود  کتاب هAAا هAAم در مAAورد تشAAکیک و رد کAAرد 

مواردی بود مثل بیرو  آمد  مردی از گور به تنهایی و عروج او به جو خارج از زمیAAن و یAAا

اینکه موجودی الهی مثل خدا بتواند یک ز  را حامله کند و یا اینکه آیAAا می شAAود بAAا کمAAک

فرشته ها و یا با دست زد  به استخوا  «قدیس شهیدا یا پاپ کورنلیوس، در جنگ و نبرد

پیروز شد  تمامی آ  ها هم با این پایا  بندی به بحث خود خاتمه می داننAAد و امیAAد روزی را

نوید می دادند که انسا  از شر موجAAوداد و تخیلد الهAAی خلص شAود و بتوانAد بAر اسAAاس

ایده های منطقی، از جمله فلسفه و علم و ادبیاد و شعر، زندگی کند  

هرچند شکاکا  در این بحث های خود خیلی با تفریح و خنده از ادیAAا  یAAاد می کردنAAد و

به آ  ها ایراد می گرفتند، اما نمی توانستند به زیربنایی ترین تفاود بیAAن خAAود و دشمنانشAAا 

نگاه کنند: ادیا  فقط برای رسید  به اهدافشا  به چاپ یا نوشتن کتاب بسنده نمی کردند 

ادیا ، نهادهایی را به استخدام خود درمی آوردند، توده های انبAAوه مAAردم را بAAرای شAAرکت در

مراسم کنسرد دعود می کردند، مدرسه و یونیفورم و لوگAAو و آیین هAAای مختلAAف تاسAAیس و

پایه گذاری می کردند و روزهای مختلفی را در تقویم به خود اختصاص می دادند  
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هرچند ابراز عقیده و ایده در کتاب کار شریفی است، امAAا یAAک کتAAاب حAAدود چنAAد صAAد

خواننده پیدا می کند یا در بهترین حالتش، چند صد هزار تن آ  را می خواننAAد و در مقایسAAه

با کار نهاد ها آ  قدر تاثیر بر رفتار و کردار مردم نمی تواند داشته باشد  در کتاب «جمهورا،

افلطو  درک بسیار خاصی را (کAAه ناشAAی از تجربAAه شخصAAی او بAAود) در میAAا  می گAAذارد و

می گوید فرزانگی بAAه تنهAAایی نمی توانAAد گAAره گشAAا باشAAد و محAAدودیت هایی دارد  یAAا بAAه گفتAAه

خودش تا وقتی که فیلسوفا  شاه نشAوند و یAا حAداقل فیلسAوفا  در خAدمت شAاه نباشAAند،

چیزی درست نمی شود  به عبارد دیگر برای کسی که می خواهد چیزی را تغییر دهAد، فقAAط

نوشتن کتاب کافی نیست  متفکرا  باید در استفاده از نهاد ها حرفه ای شوند تا بتوانند تاثیر

نافذی درجها  داشته باشند  

بAAه هرگAAونه نهAAادی ولAAی خAAوب، متاسAAفانه متفکAAرا  و روشAAنفکرا  و نخبگAAا  سAAکولر 

مشکوک هستند کAه ریشAAه در رمانتیسیسAAم قAAر  نAAوزدهم دارد کAAه از زمAAا  گسAAترش، حAAوزه

فرهنگ را رنگارنگ کرده است  عصر رمانتیسیسAAم، بAه مAAا آمAوخت بAه دلیAل اینکAه تمایAل

نهاد ها زیادی به فساد مالی دارند و در مورد متوسط گرایی، مدارا می کنند، آ  ها را مسAAخره

و مسحکه کنیم  ایده آل نخبگا  و روشنفکرا  همیشه این بود که با روحی آزاد و خAAارج از

هرگونه سیستم محبوس کننده و با مAAوهن خوانAد  پAول، در خلAود خAود زنAدگی کننAد و در

همچنین مخفیانه و بدو  اینکه حرفش را بزنند، راضی باشند که توا  فهمید  یک ترازنامه

مالی را هم ندارند  

اگر هنوز در درو  مردم، باورهای دینی بیAAش از باورهAAای سAAکولر آ  هاسAAت، بAAه ایAAن

دلیل است که متفکرا  سکولر تمایAAل ندارنAد نهAAاد و سAAازما  تشAAکیل داده و ایAده هایی کAه

می توا  با موفقیت به دیگAرا  منتقAAل کAرد را بAه گAوش کسAی برسAانند  کسAانی کAه خAبر از
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نیازهای یک روح سکولر دارند، به طور خاص مقیAAاس، شAAرایط ثAAابت اسAAتخدامی و تAAوا 

انتقال عقاید خود از راه رسانه های گروهی را ندارند  برخلف متخصصا  و کارشناسانی که

فراری هستند و گویی یک کلبه کوچک را اداره می کننAAد، ادیAا  سAAازما  یAAافته از هAر بAرگ

قدرتمندی که از راه قدرد نهاد ها در اختیارشا  اسAAت، اسAAتفاده می کننAAد تAAا در وجAAدا  مAAا

رخنه کنند  

جها  مدر  البته خالی از نهاد و موسسه و سازما  نیسAAت  شAAرکت های بAAزرگ مAAالی و

تجاری به شکل غیرقابل مقایسه ای از همه نهاد ها بیشتر هستند و ضمایم و خصایص آ  هAAا

بیشترش با ادیا  مشترک است  شرکت های تجاری بیشتر به خواست بیرونی و فیزیکی ما

توجه دارند و می خواهند به ما ماشین و لباس و پیتزا و تلفن بفروشند  دین اما قAAدرتش در

اینجاست که نه تنها قدرد موازی شرکت های بزرگی که غذای آماده یAAا صAAابو  می فروشAAند

را دارد، دقیق به سراغ آ  دسته از نیازهای ما می رود که جها  سکولر به آ  اهمیت نAAداده

و افراد را سازما  نیافته و آسیب پذیر   رها می کند  

در نAAتیجه چAAالش اینجاسAAت کAAه از راه مطAAالعه و بررسAAی نهادهAAای دینAAی، نهاد هAAا و

سازما  های سکولری تاسیس کرد که بتواند نیازهAAای درونAAی مAAا را تAAامین کنAAد و از   همAAا 

مهارد هAAا و روش هAAایی کAAه شAAرکت های بAAزرگ فعلAAی بAAرای نیازهAAای بیرونAAی مAAا اسAAتفاده

می کنند، بهره ببرد و آ  ها را به کار گیرد 



۲۷۳❊       نهاد ها

دو.

از درس های اساسی و پایه ای که از ادیAAا  می تAAوا  گرفAAت، ایAAن اسAAت کAAه چطAAور نهادهAAای

آ  ها اهمیت ومقیاس استفاده درست از تراکم پول، فرزانگی و وضعیت را درک می کنند  

در حالی که رمانتیسیسم در حالی افتخار بخشید  و قهرما  جلوه داد  افراد به صورد

تک تک آ  هاست، ادیا  اما خیلی خوب می دانند انجام کاری از سAAوی افAAراد بAAه صAAورد

انفرادی، غیرممکن است  در خAAارج از محیAAط سAAازمانی مAAا شAAاید بAAه طAور خلصAAه بتAAوانیم

شهرتی برای خود دست و پا کنیم اما هیچ وقت نمی تAAوانیم دسAتاوردی بAا ثبAاد کAه بتوانAد

دانایی ما را افزایش داده و پلی بAAه نقAAایص و کاسAAتی هایما  بزنAAد، داشAAته باشAAیم  تAAالیف و

نویسندگی به تنهایی نمی تواند جوابگوی حل مسائل بغرنAAج باشAAد  مAAا بایAAد ایAAن پرسAAش را

مطرح کنیم که چرا در مورد حل مسائل روحی این قدر سازما  و نهادگریز هستیم در حAAالی

که کارگروهی برای کشف و پیشرفت در داروسازی و صAAنایع هAAوایی را از سAAال ها پیAAش بAه

طور جدی پذیرفته و دنبال کرده ایم  

بعد می ماند مسئله درآمد  نهاد ها این اجازه را می دهند که افراد عسوشا  درد سAرو کلAAه

زد  های تجاری و دردسرهای مالی را نداشته باشند  یک نهاد می تواند بAAا جAAذب سAAرمایه و

چرخش آ ، هم پروژه هایی را پیش ببرد که چند دهه کار آ  هAAا وقAAت می خواهAAد و می توانAAد

روی آموزش وتحقیق، تربیت نیرو و فناوری، سرمایه گذاری کند  
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۱۰-۱تصویر 

شرح نمودار: ما خیلی وقت و یا فکر صرف خدا یا ادوکلنمان می کنیم اما این قدر فکر به یک نویسنده اختصاص
 میلیارد۹۷نمی دهیم. سه نمودار واضح در اینجا گویای این مسئله است: از سمت چپ، درآمد کلیسای کاتولیک 

دلر، بعد از آن درآمد شرکت محصولت مصرفی «پراکتر اند گمبل» که در آمریکا به آن «پی اند جی» هم گفته
 میلیون دلر.۴۰ میلیارد دلر و دست آخر، جیمز پترسون، یکی از نویسندگانی که بال ترین درآمد را دارد ۷۸می شود، 

بماند که خیلی از نویسندگان حتی حاضر نمی شوند در چنین آمارگیری شرکت کنند.

هرقدر هم دموکراسی های مدر  بگویند که به شدد مقید به حفظ آزادی بیا  و بازتAAاب

افکار متفاود هستند، اما این گفته ها غیرقابل مقایسه با آ  نهاد هAAا و سAAازما  هایی اسAAت

 ثانیه ای خود در لبلی بخش خبری شAAبانه تلویزیAAو  را۳۰که توا  پرداخت برای پیام های 

دارند  



۲۷۵❊       نهاد ها

مقیاس هم تاثیری مشابه در جذب نیرو دارد  نهادهای پولدار می توانند بهترین هAAای هAAر

نسل را جذب کنند نه اینکه فقAAط از آ  هAAا بخواهنAAد کورکAAورانه و بAدو  منطAAق دنبAAاله روی

آ  ها باشAAند  ایAAن سAAازما  های متمAAول می تواننAAد بAAه انتخاب هAAای بهAAتری دسترسAAی دارنAد 

مجموعه ای از افراد به لحاظ روانی طبیعی، که هم آ  قدر که به جمAع آوری اعتبAAار و مرتبAAه

خود اهمیت می دهند، به دنبال رفاه زندگی هAAم هسAAتند و به   همAAا  انAAدازه تAAوا  خAAرد کAAرد 

همنوع خود را دارند  

۱۰-۲تصویر 

شرح نمودار: فقط «جالب بودن» یک شغل برای جلب افراد به آن کافی نیست و نمی توان برای آن افراد باانرژی و
خلق پیدا کرد. بالی نمودار: تعداد افرادی که در ایالت متحده آمریکا با داشتن پروانه رسمی، کار می کنند. سمت

 هزار نفر.۲۳ میلیون، سمت راست: مشاور و درمانگر مسائل ازدوا و خانواده: ۱. ۱چپ: وکل، 
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کوئیناسا را با «فردریک نیچها مقایسAAه یا برای مثال زندگی و مرتبه شغلی «توماس آ

کنید  به نوعی سرانجام هر دو در بقای سAلمت روانAAی بAود  درصAدی از متAAانت و ملیمAAت

کوئیناس، ناشی از محیط معنوی و فسایی بود که از آ  بهAAره می بAAرد، از دانشAAگاه پAAاریس آ

گرفته که رییس شورای آموزش عالی بود و بعAAد شAAروع بAAه تاسAAیس کالAAج الهیAAاد در ناپAAل

کرد  نیچه اما متساد این نوع زندگی را داشت و به قول خودش   مانند حیوانی بود کAAه در

هر لنه و کنامی که می رفت، در پی شکارش بودند  نیچه در پی تغییر اخلقیاد مسAAیحی و

جابجایی آ  با ایدئولوژی سکولر حول محوری از فلسفه، موسیقی و هنر بود و هیچ جAAایی

در محیط دانشگاهی و آکادمیک آلما  نتوانست پیدا کند و مجبور به تبعیAAدی کAAو  وارانAAه

شد  هرچند از این متفکر به عنAAوا  قهرمAAا  فردگرایAAی یAAاد می شAAود امAAا بAAاز آ  زمAAا  هیAAچ

محیط دانشگاهی و یا مرتبط با دانش نبود که به او  اجازه دهد در آ  کار کنAAد و نظریAAاد

خود را بهتر به جها  معرفی کند  

نهاد ها و سازما  ها همچنین این صرفه را دارد که می تواند به جای اینکه مAAاه بAه مAاه یAAا

سال به سال عسو شوند، عسویت دائم به اعسا بدهد  یک متفکر شاید اواخر زنAAدگی خAAود

باشد   یا در مورد نیچه، مدد ها پس از اینکAAه از جهAAا  رفAAت   تAAازه کسAAی می فهمAAد ایAAن

شخص تکی که به هیچ شرکت بزرگی وابسته نیست، چه ایده ای داشته است  در خلل یAAک

نهاد، همه می توانند در مراتب ارتقای آ  شرکت کنند و در بنایی زیبا با بوروکراسی صAAیقل

داده شده و روا  کAAار کننAAد  می تواننAAد در جریAAا  ارتقAAای خAAود، عنAAاوینی چAAو  کشAAیش یAAا

معاو  اسقف، استاد دانشگاه یا کشیش عالی مقام به دست آورند و از منابعی بهAAره گیرنAAد

که هیچ ساختاری اجازه نمی داد به تنهایی آ  را در اختیار داشته باشند  

خیلی ها بحث می کنند که جامعه مAAدر  امAAروزی، هرچAAه نهAAاد و سAAازما  نیAAاز داشAAته را
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دیگر دارد  در عمل اما ما نسبت به آنچه کلیسای کاتولیAAک، «نگهAAداری از روحا می نامAAد،

کشیده می شویم اما کسی که نمی تواند از راه دینAAی بAه دنبAAال ایAAن تAAاثیر باشAد، آ  وقAت بAه

سمت شبکه ای از همکارا  و یا درآمدی قابAAل تحمAAل یAAا سAAاختاری قابAAل اتکAAار بAAرای کAAار

خواهد رفت  این مسئله حتی هنوز و در دنیای امروز هم بغرنج باقی مانده چرا که حAAتی در

دورا  امروزی هم ما قادر نیستیم دستکم، یک خانه یا مکا  حرفه ای به نیچه بدهیم  

۱۰-۳تصویر 

شرح نمودار: فقط ادیان می توانند از نیازهای روحی، درآمد مالی بالیی کسب کنند. شاخص نموداری مصرف سرانه
۵. ۶ میلیون پاوند، خرید سالنه چیپس پرینگلز، سمت راست: ۶۷پول به میلیون پاوند در بریتانیا: شاخص اول: 

میلیون پاوند خرید سالنه کتاب های شعر.
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سه.

یک خوبی دیگر نهاد ها این است که می توانند نتیجه کار اعسای خود را به زبAAا  تصAAویری،

عرضAAه کننAAد  در اینجAAا بAAاز اسAAتراتژی های دینAAی و شAAرکت های تجAAاری، روی هAAم منطبAAق

می شود  هرچند به دید  صلیب بAAر فAAراز یAAک کلیسAAا یAAا نقAAش گلAAدوزی شAAده آ  روی یAAک

بالش، ما سریع یاد روند شرکت های تجاری و ایجاد «برندا و علمت انحصاری می افتیم و

می گوییم ادیا  این را کپی کرده اند، اما حقیقت، کامل برعکس این اسAت: ایAAن شAAرکت های

تجاری هستند که روند علمت انحصاری را از دین گرفته و آ  را مال خود کرده انAAد  درسAAی

که ادیا  در آ  بسیار پیشرو هستند  مهم ترین کارایی یک برند یAAا علمAAت انحصAAاری، ایAAن

است که به طور مستمر در حال تبلیغ باشد  شرکت ها مایل هستند علئم انحصاری آ  ها از

بالی آسمانخراش گرفته ته روی صفحه ساعت نقش ببندد تAAا نAAوعی مشAAخص از اعتبAAار و

ارزش را این علمت به طور مداوم معرفی کند  

دشمن هرگونه برندینگ و ایجاد علمت انحصاری، شعبه های محلی آ  است  اینجا هم

می توانیم تنش میا  رمانتیسیسم و ارزش های نهاد و سازما  را ببینیم چرا که در حAAالی کAAه

رمانتیسیسم از محصولد محلی و منطقه ای و محصولد خانگی حمAAایت می کنAAد، نهاد هAAا

امکا  ندارد از خطر ابتکارهای شهرستانی غافل شوند  به جAAای بهبAAود بAAرای کAAارکرد بهینAAه

مرکزی، آ  هAAا فقAAط نAAوعی انحAAراف سAAرکوبگرانه از اسAAتانداردهای مینAAی مAAال را می بیننAAد 

یادآور فساد و تنبلی و انحطAAاط و ول شAAدگی آ  آرزوهAAای بلنAAدپروازانه و ابتکAAاری اسAAت 

بAAرای هرگAAونه دوری از گریAAز از مرکAAز، شAAرکت بAAزرگ محصAAولد غAAذایی «مAAک دونالAAدا

 صفحه ای دارد که همه چیز در مورد شکل و اجرای کار در آ  آمAAده۳۰۰راهنمای کارآموزی 
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است: از اینکه قوانین نصب نام فروشندگا  و کارکنا  بر روی لباسشAAا  کجAAا بایAAد باشAAد،

چطور لبخندی را موظف هسAAتند بAAه مشAتری تحویAل دهنAAد و اینکAAه بAه طAور دقیAAق، چقAدر

مایونز روی کیک بریزند  ایAAن شAAرکت اطمینAAا  زیAAادی نAAدارد کAAه اگAAر کارکنAAا  را بAAه حAAال

خودشا    رها کند، کارشا  را درست انجام می دهند 

۱۰-۴تصویر 

در این مسئله خاص، مک دونالد و کلیسای کاتولیAک بAAا هAم مشAترک هسAAتند چAرا کAه

کلیسای کاتولیک تاریخ زیادی صرف مراسم و آیین های خود کAAرده و همیشAAه سAAعی می کنAAد

مطمئن شود تمامی اعسایش درست و دقیق   هما  را اجAAرا می کننAAد  ایAAن جزییAAاد از نAAوع

شرابی که در مراسم عشای ربانی هست را دربرمی گیAAرد تAAا نAAوع پوشAAش و لبAAاس و رنAAگ

لباس کارکنا  کلیسا که در هAر رتبAAه و مقAAامی هسAتند، مختصAAاد خAودش را دارد  پAس از

 (بAAا ذکAAر۱۲۱۳چهارمین شورای کلیسای کاتولیک، پاپ وقت، «اینوسنتا سوم در سAAال 
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ناراحتی از اینکه می داند چقدر این دستورهای پایه شکسAAته می شAود) دسAAتور داد از ایAAن بAه

بعد روحانیو  کلیسای کاتولیک نباید در مراسم پانتومیم، اجراهای هنری و نمایشی شرکت

کنند  به میخانه و محل ساخت و فروش الکل حق ندارند بروند مگر اینکه از روی اضطرار

و در جریا  سفر باشد  هرگونه طاس ریختن و یا حتی نظاره گAAر بAAود  بAAازی قمAAار ممنAAوع

است  برای این هم که وسوسه نشAAوند مAAدل موهAAای خAAاص بگذارنAAد، دسAAتور داد یAAا سAAر را

بتراشند یا فرق سر را که جای کله است، بتراشند  

شاید ایAن قAوانین خیلAی سAAخت گیرانAه بAه نظAر بیایAد، امAAا بAAاعث شAد کلیسAا صAاحب

استانداردهایی شود و آیین های خود را مدو  کند به شکلی که همه ایAAن انتظAAار را از کلیسAAا

دارند که دقیق باشد و همین دقت به شرکت های بزرگ تجاری، منتقل شد  

۱۰-۵تصویر 

از ویژه گی های حرکت نهاد ها برای نیازهای روحی: کیشیش «کریس وایپرز» در حال شنیدن اعتراف در کلیسای
.۲۰۱۰«سنت لرنس»، فلتهام، انگلیس، 
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یکی از مسائل اسفبار جها  مدر  این اسAAت کAAه یAک سAری از نیازهAAای نAAاچیز مAAا (از

شامپو گرفته تا مرطوب کننده یا سس ماکAAارونی یAAا عینAAک آفتAAابی) همAAه توسAAط برنAAدهای

شاخص و مشهور هدایت می شوند ولی نیازهای اساسی مAAا بAAه کاراکترهAAای انفAAرادی بAAدو 

سازماندهی و بدو  پیش بینی سپرده شده است  برای تصویر کرد  دو شاخص برندینگ و

کنترل کیفیت، می توانیم به جلساد روانکاوی و مراسم اعتراف کرد  در کلیسای کاتولیAAک

نگاه کنیAم  مراسAم اعAAتراف کAرد  کAه از قAر  چهAاردهم شAAروع شAده   بAه کمAک پاپ هAAای

مختلف و دستورالعمل های اجرایی کلیسا   تبدیل به سرویس و خدمتی جهAAا  شAAده کAAه در

میانه قر  بیستم، به الهامی برای شکل گیری بخش رضایت مشتریا  تبدیل شد  همه چیAAز

مراسم اعتراف از شکل اتاقک گرفته تا لحن گفت و گوی کشیش، به شکلی تنظیم شده که از

استرالیا گرفته تا آلسکا، سرویسAAی بAAا یAAک اسAAتاندارد مشAAخص بAAرای آرامAAش روح انجAAام

شود  هیچ معادلی مانند آ  مAAا در جهAAا  سAAکولر نAAداریم  متخصصAAا  و پزشAAکا  روانکAAاو

هیچ استاندارد و اسAتمرار مشخصAAی ندارنAد و حAAتی یAک یونیفAورم مشAخص کAه پیAAام روی

پیغام گیر آ  ها چه لحنی داشته باشد و از چه واژه هایی استفاده شده باشد هم ندارنAAد  اتAAاق

انتظار یا اتاق مشاوره آ  ها هAAم همیAAن طAAور  کسAAانی کAAه در اتAAاق مشAAاوره هسAAتند بایAAد بAAا

گفت و گوهایی که می شود فقط مدارا و تحمل کنند: از حیواناد خانگی مورد علقه درمانگر

ویا بچه هایشا  گرفته تا تعمیر لوله و یا یک سری اشیاء کهنه و قدیمی  
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۱۰-۶تصویر 

 چرخه زنجیره ای روانکاو ها و روانTalking Cureاگر زمانی بشود دید که برای مثال «گفت و گو درمانی» 
درمانگران همه جا باشد. جرا فقط این شامپو ها و کالهای مصرفی هستند که همه جا یک شکل و هماهنگ عرضه

می شوند؟
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چهار.

پس از اینکه شرکت های تجاری توانسAAتند بAAا مAوفقیت «برنAدا خAود را جAAا بیاندازنAد، بعAد

رفتند سراغ مرحله ای که نویسندگا  آشنا در حوزه تجارد و بازرگانی بAAه آ  «تعمیAAم برنAAدا

می گویند  یعنی   هما  خصوصیاد را به تدریج به دیگر محصولد هم وارد می کنند  شرکتی

که توانسته شماری از کیفیت ها در دوخت کت و شلوار به دست آورد، بعد آ  را به سAAاخت

کمربند و عینک آفتابی هدایت کرده و خیلAAی زود دامنه اش را بAه اثAAاث خAAانه، رسAتورا  ها،

آپارتما  ها و حتی مرکزی برای گذراند  تعطیلد، می رساند  این را می فه مند کAAه مشAAتری،

نه با یک محصول که با یک شخصیت ارتباط برقرار می کند و اگAر خAوب و زیبAAا بAود، مهAم

نیست که پایه صندلی است، یا پیش غذا یا حتی نیمکتی زیرآفتاب  

حال دلیلش یا جبر است یا شکسته نفسی، اما خوب این شرکت های بزرگ با این روند

کاری موفقیت آمیز هیچ وقت تلش نکرده اند توا  تخصصی خود را برای نیازهای درونی و

واقعی به کار گرفته و برای مثال طبق هرم «مازلوا آ  را عرضه کنند  هرچند این شرکت ها

روی اینکه چه می پوشیم یا چه می خوریم یا کجا می خوابیم را بهتر کرده اند، اما هیAAچ تAAاثیری

روی اینکه به لحاظ درونی چطور رشد کنیم و بزرگ شویم و یا چگAAونه یAAادبگیریم و دوسAAت

داشته باشیم، نداشته اند  برای مثال، درست اسAAت کAAه شAAرکت ماشAAین سAAازی «بی ام وا بAAه

ساختن خودروهایی دقیق معروف است ولی تمام تلش آ  ها صرف بدنه خAودرو و یAا سAپر

ماشین می شود به جای اینکه مدرسه ای یAAا حزبAAی سیاسAAی تاسAAیس کننAAد و   همAAا  دانAAش و

تجربه را به کار گیرند  یا برند «جیورجیو آرمانیا هیچ تلشی بAAرای راه انAAدازی یAAک بخAAش

مداوا و بهبود و یا دانشکده هنرهای لیبرال نکرده است  
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جریا  هAAای نخبگAAا  و روشAAنفکرا  هAAم متاسAAفانه از تعمیAAم برنAAد و دامنAAه دار کAAرد 

محصAAولد خAAود قاصAAر مانده انAAد و نتوانسAAته اند هAAم وز  آ  محصAAولتی کAAه در عAAالم مAAاده

هست، در جها  اندیشه فکر و محصول فکری تولید کنند  

آنچه ادیا  را از این مسئله جدا می کند، شهامت آ  ها برای هماهنگ کرد  هویت خAAود

در حوزه های مختلف است: از الهیاد گرفته تا عالم لباس و پوشاک مردانه و عAAالم آشAAپزی

و پخت و پز  مسیحیت، یهودیت و بودیسم هم توانسته اند ایده های خود در مورد رسAAتگاری

را به حوزه هایی مادی از جمله مکا  های استراحت برای آخر هفتAAه، ایسAAتگاه های رادیAAویی،

رستورا  ها و موزه ها، تولید لباس و پوشاک و نیز سالن های سخنرانی، گسترش دهد  

از آنجایی که ما موجوداتی تجسم گرا هستیم   هم حیوانی هستیم که حس می کند و هAAم

موجودی هسAAتیم کAه قAدرد اسAAتدلل دارد   از ایAAن رو وقAAتی بAAا یAAک ایAده ارتبAAاط برقAAرار

می کنیم که از چند کانال مختلف به ما عرضه شود  از آنجایی که گویا فقط ادیا  هستند کAAه

این مسئله را خوب می فه مند، بایAAد بAAدانیم کAAه مAAا فقAAط از راه کتAAاب نمی تAAوانیم بAAا ایAAده یAAا

تفکری آشنا شویم که باید هم کتاب، هم سخنرانی و روزنامه باشد و هم اینکAAه طنیAAن آ  در

زندگی ما و در آنچه می پوشیم یا آواز می خوانیم یAAا دکوراسAAیو  منAAزل و یAAا جAAایی کAAه دوش

می گیریم، جاری باشد  



۲۸۵❊       نهاد ها

۱۰-۷تصویر 

تعمیم برند: جیورجیو آرمانی و محمد بن علی العبار، رییس مرکز مستقلت «اعمار» در جریان افتتاح «آرمانی
.۲۰۱۰هتل» در دبی، مارس 

پنج.

یکی از راه هایی که کمپانی های بزرگ طبق درس گرفتن ادیا  به طور مشترک برای استفاده

از کال یا محصول برای ایجاد ایده و فکر استفاده می کنند، از قسا طوری است که کال ها یAا

محصولتی کAه خیلAAی کAAارایی ندارنAد و خAوب نیسAAتند را بAه عنAAوا  محصAAول و دسAAتاوردی

پرآوازه و شناخته شده و دارای سرمایه و اعتباری خوب، معرفی می کند و به آ  نوعی ایAAده

پشت پرده می دهد  ما با روش کمپانی های بزرگ در این کار آشنا هستیم: همیشه و همAAواره
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شرکت های بزرگ سرتاسر جها  را درمی نوردند تا منابعی برای مصرف کنندگا  پیدا کAAرده

و آ  را با خاصیتی روحی پیوند بزنند: از چای و فلفل قرمAAز گرفتAAه تAAا کیAAوی و عنبAAه، آب

گازدار و یا روغن درختچه  ادیا  اما با توجه به نگاهی که به روح و نیاز هAAا و نقAAایص بشAAر

دارند و به شرایطی توجه می کنند کAAه یAAا فرامAAوش می شAAود یAAا سرسAAری بAه آ  نگAAاه انAداخته

می شود، نوعی ایده به آ  می دهند و به آ  نام بخشیده و در تقویم ها آ  را یادآوری می کنند 

می شود گفت بیشتر ماه تجربه نگاه کرد  به آسما  در سپتامبر، شهریورماه را داشAAته ایم 

زمانی که حرکت ستارگا  طوری است که بیشترین نور ماه قابل مشAAاهده اسAAت و از دیAAد 

ستاره و داشتن افق دید نسبت به کره خاکی خود، تجربه داریAAم  امAAا آ  دسAAته از مAAا کAAه نAAه

ستاره شناس هستند و نه فسانورد امکا  این را پیدا نکرده اند که بAه طAور مشAخص دقAAایقی

به آسما  خیره شوند و به آ  نظاره کنند  

برای ذ  بودیسم در کشور ژاپن، اما رسمی هست به نام «زوکیمیا که راهی برای نظاره

کرد  ماه است  هر سAAال و در روز پAAانزدهم مAAاه هشAAتم سAAال سAAنتی در تقAAویم خورشAAیدی و

ماهی ژاپن، شبی را در کنار هم در جایی که بAAرای ایAAن کAAار طراحAی و سAAاخته شAده و بAرای

چند ساعت آیینی از بودیسم با خواند  عبادد هایی در مAAورد مAAاه و بازتAAاب اهمیAAت آ  در

زندگی، می خوانند و مرور می کنند  در فسایی کAAه بAAرای حسAAور جمعAAی درسAAت شAAده، شAAمع

روشن می کنند و کوفته های برنجی درست می کنند و به همه غریبه ها دست به دست تعارف

می کنند  در نتیجه حسی که ترکیبی از معماری، آییAAن، غAAذا و حسAAور مردمAAا  خAAوب اسAAت

حاصل می آید که بازتابی از زندگی سفارش شده در ذ  بودیسم ژاپنی است  
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۱۰-۸تصویر 

ترتیب دادن جایی برای نظاره کردن ماه: جایی برای مراسم زوکیمی، ویلی کاتسورا، کیوتو، ژاپن.

کاری که ادیا  می کنند این است کAه مقیAAاس و اسAAتمرار و قAدرتی بیرونAی بAه چیزهAAایی

می دهند که در غیر این صورد لحظاتی خیلی کوچAAک و تصAAادفی و خصوصAAی هسAAتند  بAAر

خلف رمانتیسیسم، به درو  ما استحکام بخشیده و ما را با ترس از بی برنامگی در تعقیAAب

شانسی اعتبار،   رها نمی کنند  تاثیر بر روح را فقط از راه مقاله و شعر دنبال نمی کننAAد چAAرا

که می دانند صدای فقط کتاب در این جها  پرسروصدا به هیچ جا نمی رسد  وقتی بهار فAAرا

می رسد، یهودیت چنا  ما را با آ  درگیر می کند که هیچ وقت «ویلیام وردز ورثا و «جا 

کیتزا نمی کنند: زمانی که درختا  شکوفه می دهند، مقابل درختAAا  رفتAAه و خاخAAام روحAAانی

برای آ  ها فرازهایی از تلمود را می خواند که گرامیداشتی برای شکوفه کرد  درختا  است: 
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«شکر پرودگارا، قادر متعال، شاه جها ، 

که هیچ چیز را د راین جها  به حال خودش   رها نکرده ای، 

آ  را سرشار از بهترین مخلوقاد و درختا  کرده ای، 

) ۲: ۳۳تا همه به انسا  سرخوشی دهند ا (تلمود، تفسیر براخای، 

۱۰-۹تصویر 

هرچند جهان مدرن ما را تشویق می کند که خودجوشانه و آن طور که راحت هستیم باشیم، اما ادیان این قدر
هوشمند هستند که روزهایی را برای هرکاری در تاریخ مشخص کنند: آیین یهودی دعای ایلنوت.

ما نیاز به انجمن ها و نهادهایی داریم که آ  احساساتی که به آ  ها تمایل داریم، حمAAایت

کرده و رشد دهند چرا کAAه بAAدو  سیسAAتمی کAAه بAAازگو کننAAده آ  باشAAد، مAAا آ  قAAدر گرفتAAار و

حواس پرتی داریم که به راحتی فراموششا  می کنیم  در جها  سکولر و رمانتیAAک، هرگAAونه

حفAAظ مراسAAم بAAا مکانیسAAم مشAAخص، نشAAانه از دسAAت داد  چنAAدگانگی، برابAAری و حرکAAت
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خودجوشانه است  اما حسور چنین مکانیسمی بAAاعث می شAAود آ  چیAAزی کAه در زنAAدگی مAAا

کمیاب ولی مهم است هم صاحب هویت شود و هم نیاز ما به آ  به اشتراک گذاشAAته شAAود 

آ  دسته از ما که به خدا یا هیچ نAAوع قAAدرد الهAAی بAAاور نAAداریم هAAم بایAAد آیین هAAایی داشAAته

باشیم که مدام مفاهیمی چو  دوستی، جامعه و اجتماع، قدر شناسی و سپاسAAگزاری و تقAAوا

را به ما گوشزد کند  به ما نمی شود اعتماد کرد که خودما  هAر طAور کAه می خAAواهیم آ  هAا را

دنبال کنیم  ما نیاز به نهادهایی داریم که این مفاهیم را در ارائه ای قابل قبول و پذیرفتنی به

ما بدهند تا اطمینا  پیدا کنیم آ  بخش از روح مAAا کAه از همAAه بیشAAتر فرامAAوش می شAAود و

گاه هم نیست، نگهداری و حمایت می شود  نسبت به ذاد خود آ

شش.

امید افلطو  به اینکه روزی یا فیلسوفا ، پادشAاه شAوند و یAAا فیلسAوف در خAدمت پادشAاه

 بعAAد از میلد مسAAیح،۳۱۳باشند، خیلی سAAال بعAAد از نوشAAتن کتAAاب «جمهAAورا و در سAAال 

عملی شد  زمانی که با تاکید بر خدماد امAAپراتور «کنسAAتانتینا، عیسAAی مسAAیح بAAه عنAAوا 

اولین نماینده دین مسیحیت مورد حمایت حکومت، قد علم کرده و دیدگاه شبه فلسفی خAAود

را به کمک ایجاد نهاد و سازما ، تبلیAغ و پخAش کAرده و گسAAترش داد  مشAابه ترکیAAب ایAAن

چنینی از قدرد و دیدگاه را می توا  در بیشتر ادیا  اصلی در جها  مشاهده کAAرد؛ اتحاد هAAا

و همدلی هایی که فارغ از دیدگاه مواضع دینی آ ، نیاز به تحسین و یادگیری است  

پرسش اصلی حال این است که چگAAونه ایAAن همAAه ایAده و تفکAAر خAAوبی کAه در اطرافمAAا 
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هست و بیشتر آ  ها از ریشه در ادیAAا  دارد و بهAAترین فرصAAت را دارد کAAه بهAAترین تAAاثیر در

جها  داشته باشد را، با ابزار مناسب قدرد نهاد و سازما ، ترکیب کنیم 
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آگوست کنتب.  

یک.

این کتاب اولین تلش برای جمع کرد  ناسازگاری نسبت به عقیده به خدا با تحسین ادیا 

به دلیل شماری از ایده ها و آیین های آ  ها نیست  همچنین اولین کتابی نیست که بAه جAای

بحث تئوریک، به جنبه عملی ایده ها و تفکراد پرداخته است  در میا  تلش های زیادی که

انجام شده، به جدی ترین آ  یعنی در قر  نAAوزدهم و کAAار جامعه شAAناس فرانسAAوی، اگوسAAت

Augusteکنت   ComteاوبیAAکل متنAAمی توا  اشاره کرد  فردی عجیب، آینده نگر و به ش 

برخوردار از عقل سلیم که خیلی جدی مسیر فکری خود را دنبال می کرد  

پیش بینی کنت به طور صریح و بی پرده در مورد آینده این بود کAه بAا تAوجه بAه پیشAرفت

علم، برای انسا  مدر  دیگر توا  اعتقاد بAAه خAAدا نخواهAAد داشAAت  در نAAتیجه دیAAن و ایمAAا 

فقط بازیچه ای می شود در دست کودکا ، افراطی ها، کسانی که در مراحل پایانی زجر و درد

از یک بیماری علج ناپذیر قرار دارند و افرادی که بیسواد هستند  کنت همچنیAAن بAAرخلف

دیگر معاصرا  خود پیAAش بینAAی کAAرده بAAود کAAه جAAامعه ای کAAه بAAه سAAمت تولیAAد ثAAرود، علAAم،

سرگرمی های دسته جمعی و عشق رمانتیAAک بAرود   یAAا بAAه عبAAارد دیگAر، جAAامعه ای کAAه از

هرگونه دستورعملی برای اخلق دور است   به درد و رنج هایی هم دچار می شود  

نسخه و راه حلی هم که پیشنهاد می دهد نه چسبید  دو دستی و کورکورانه به سنت ها و
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آیین ها است و نه اینکه کامAAل آ  هAا را شسAت و گذاشAت کنAار، کAه بیشAتر می گویAد بیاییAAد

منطقی ها و کاربردی هایش را پیدا کنیم و آ  را بAAه کAAار بگیریAAم  حاصAAل یAAک دهAAه تلش و

تفکراد کنت، ایجاد یک دین جدید بود  یAAا   همAAا  طAAور کAه کنAAت نAAامش را گذاشAAت دینAAی

برای خAداناباورا  یAا طبAAق عبAAارد دقیAAق خAAودش: دیAن بشAریت، کAه گهAAواره ای بAود بAرای

گاه عصر مدر  نیAAاز بیشAAتر و پرورش و پرداخت مجموعه ای از احساساد که برای انسا  آ

جدی تر است تا اینکه برای نیازهای مردم خالی از سکنه «یهودیها در عصر آغAAاز مسAAیحیت

و یا چهار قر  پیش از ساکنا  شمال هند باشد  

اگوست کنت، دین جدید خود را در دو جلد ارائه کرد، «خلصه ای از ارائه دین جهAAانیا

و «تئوری آینده انسا  ا عقیده او این بود که بشریت هنوز در آغاز تاریAخ خAود قAرار دارد و

هرقدر قدم های بشر در حوزه علم پیشتازانه و بلندپروازانه باشد، در حوزه ادیAAا  هAAم امکAAا 

آ  وجود دارد  نیازی نبود مردم به چیزی عقیده داشته باشند که زمانی پایه گذاری شده بAAود

که هنوز چرخ هم اختراع نشده بود چه برسد نسبت به زمانی که انسا  موتور درو  سAAوز را

اختراع کرد    هما  طور که کنت گفته بود، برای ایجاد دین نAAوین دلیAAل نمی شAAود کAAه تمAAامی

غیرمحتمل ها و چیزهای نخ نما شده ادیا  سابق بر آ  را باور داشت  وی می گفت عصAAری

که او در آ  زندگی می کند، این شانس را برای او به وجود آورده بود که چیزهای مسحک و

یاوه گذشته را حذف کند و کنار بگذارد و دینی جدید خلق کند که در آ  فقAAط تAAرس از خAدا

در آسما  و دودستی چنگ زد  به آ  به مثابه گذرنامه ای برای آخرد، نباشد  

کنت یکی از مشتاقا  بررسی و تعقیب تاریخ ادیا  بAAود و دیAAن جدیAAدی کAAه او اخAAتراع

کرد، از بهترین قسمت های دیگر ادیا  تشکیل شده بود  او بخش خیلAAی زیAAادی از آ  را از

مسیحیت کاتولیک برداشت که به گفته او، خیلی از عقاید آ  ها زشت و ناسازگار است امAAا
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در مورد اخلق، هنر و آیین ها، فراست و بصیرد درونAAی باارزشAAی دارد  مAAواقعی هAAم البتAAه

تاخت و تازی در مقالد خود به الهیاد یهودیت، بودیسم و اسلم می کرد  

۱۰-۱۰تصویر 

به جای شکایت کردن در مورد نقایص و کاستی های ادیان موجود، شاید بهتر باشد مواقعی دین جدیدی خلق کرد.
۱۸۵۷ – ۱۷۹۸آگوست کنت، 
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گاه بAAود  بAAه کنت همچنین به خطراتی که خداناباورا  عصر مدر  با آ  روبرو هستند، آ

باور او سرمایه داری و فردگرایی و رقابت شدید افراد باعث می شود از جامعه و گAAروه خAAود

و سنت های آ  ها فاصله بگیرند و نسبت به طبیعت بی تفاود شوند  او پیدایش رسانه های

گروهی را مورد انتقاد قرار داد و گفت باعث گمAراه شAد  از حساسAAیت ها و گرفتAAن شAAانس

بازتاب رفتار خود، هرگونه انزوا و افکار و ایده های بکر می شود  او همچنین از آیین فکری

رومانتیسیسم به دلیل سپرد  فشار بیش از حد بر خانواده متعAAارف انتقAAاد کAAرده و آ  هAAا را

مسAAئول درک خودپرسAAتانه از مفهAAوم عشAAق دانسAAت  او همچنیAAن بAAر دیAAدگاه مطلAAق گرایAAی

انتقادگرایانه ای که از مسیحیت می شود انتقاد کرد و گفت این درست نیسAت کAه بAه محAض

اینکه افراد فهمیدند دیگر عیسی مسیح به عنوا  یک موجود الهی اعتبAAار نAAدارد، همAAه چیAAز

مرتبط با مسیحیت را دوربریزند و کنار بگذارند  امید و آرزوی کنت این بود کAAه مAAدارس و

دانشAAگاه های مAAدر  جهAAا  سAAکولر، بAAه جAAای اینکAAه اطلعAAاد بAAه خAAورد دانAAش آمAAوزا  و

دانشجویا  بدهنAAد، روح و اخلقیAAاد آ  هAAا را پAAرروش داده و بAAزرگ کننAAد امAAا پAAس از آ 

فهمید که دنیAAای سAAرمایه داری و کاپیتالیسAAم، همیشAAه بAAه نیAAروی کAAار فرمAAانبردار و مAAاهر و

عAAاری از درو  گرایAAی بیAAش از نیAAروی کAAار پرسشAAگر و بAAه لحAAاظ حسAAی متعAAادل، اهمیAAت

می دهد  

برنامه کنت برای دین جدید، از برنامه ریزی برای نوعی جدید از مقام کشیشAAی بAAود کAAه

فقط در فرانسه قرار بود یکصد هزار نفAAر را بAAه کAAار بگیAAرد  بAAه رغAAم اینکAAه عنAAوا  آ  هAAا بAAا

کشیش های کاتولیک مشترک است، اما ایAAن کشAAیش های جدیAAد وظیفه ای خیلAAی متفAAاود

داشتند: ازدواج کنند، با جامعه ای که حتی اگر سAکولر باشAد، یکAAی شAوند و عسAAوی از آ 

باشند، فنو  و مهارد های فیلسوفا  را داشته باشند و به نوشتن هم مهارد داشته باشAAند   
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هما  چیزی که ما امAAروزه روانکAAاو و روا  درمAAانگر می دانیAAم  مAAاموریت آ  هAAا بAAارآورد  و

تقویت توانایی های شادی در ما و نیز حس اخلقی نسAAبت بAAه دیگAAر شAAهروندا  بAAود  آ  هAAا

وارد گفت و گوهایی با هAAدف بهبAAود و معAAالجه افAAراد در مسAAائل و مشکلتشAAا  چAAو  کAAار و

عشAAق می شAAدند و آیین هAAای سAAکولر برگAAزار می کردنAAد و متAAو  فلسAAفی عAAاری از هرگAAونه

اصطلحاد من درآوردی برای بهبود هنر زنAAدگی می نوشAAتند  بAAرای ایAAن گAAونه از کشAAیش ها

درآمد ثابتی هم در نظر گرفته شده بود (بر اساس رتبه هAAایی کAه کنAت خAAودش طراحAAی کAرده

بود) که هریک در زمینه ای تخصص و علقه داشتند و در نتیجه می توانسAAتند در دانشAAگاهی

به تدریس مشغول شوند و مجبور نبودند برای گذرا  زندگی برای روزنامه ها کار کنند یAAا در

جامعه ای بی تفاود، کتاب بنویسند  

گاه بود، پیشنهادهایی هم بAAرای سAAاخت و تاسAAیس از آنجایی که کنت به تاثیر معماری آ

کلیساهای سکولر هم داده بود یا آ  طور که خودش اسمش را گذاشته بود، «کلیسایی بAAرای

انسانیت ا منبع مالی ساخت آ  ها از سوی بانکدارا  تهیه می شد چرا که جامعه بانکدارا 

گAاه و هوشAمند و دارای توانAAایی حاوی شمار زیادی از افرادی است نAه تنهAAا ثروتمنAد، کAه آ

برای به جریا  انداختن خوبی ها  تصویر و نمای بیرونی این کلیسAAا ها بAAه بانیAAا  و حامیAAا 

مالی آ  ها تقدیم می شد امAAا درو  آ  و سAAالن های آ  حAAاوی تصAAاویر قAAدیس های کلیسAAای

سکولر بود  افرادی چو  سیسAAرو، پریکلAس، شکسAAپیر و گAوته کAه توسAAط بنیانگAAذار بAرای

نشا  داد  تاثیر آ  ها انتخاب می شAAد  در بAAالی سAAالن غربAAی، جملتAAی بAAا حAروف طلیAAی

گAAاهی بAAود، نقAAش می بسAAت: درشت کAAه نمAAاد بAAاور کنAAت در مAAورد کمAAک بAAه بAAالبرد  خودآ

Connais-toi  pour  t» ameliorer ودAتر بAAه بهAوانی بAAا بتAناس تAAیا «خودد را ب ش 

خودد کمک کنیا  کشAAیش ها هAAر روز سAAخنرانی هایی در مAAورد اهمیت هAAای زنAAدگی ماننAAد
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مهربا  بود  با همسر، صبوری با همکار، صداقت در کار و شفقت در مAAورد کسAAانی کAAه از

موقعیت خوبی در زندگی برخوردار نیستند، می کردند  کلیسا ها مکانی بودند بAAرای برگAAزاری

مستمر فستیوال هایی که کنت آ  ها را طراحی کرده بود: مراسم و جشن هایی بAAرای تقAAدیر از

بهAAار، تقAAدیر از عصAAر آهAAن و پیشAAرفت فنAAاوری بشAAر در تابسAAتا  و مAAادر و همسAAر در 

سپاسگزاری و تقدیر از حیواناد خانگی و مزرعه مانند سگ و خوک و مAAرغ و خAAروس در

زمستا   

کنت به خوبی از عنصر تکرار در ادیا  با خبر بود و می دانسAت آنچAه باورهAAای مAAذهبی

را در افراد نگه می دارد وسرسخت می کند، تکرار و برنامه ها و عبادد هایی است که روزانAAه

یا هرچند ساعت یک بار تکرار می شود تAAا ارتبAAاط افAAراد بAAا خAدا را نگAAه دارد  در نAAتیجه در

دین بشریت، هر ماه به طور رسمی مراسمی بAAرای تقAAدیر از زحمAAاد   از ازدواج تAAا بAAزرگ

کرد  فرزندا  تا هنر، علم، کشاورزی و نجاری   برگزار می شد و هAAر روز در طAAول مAAاه، از

یک نفر در هر حوزه ای که در آ  اثرگAAذار بوده انAAد، تقAAدیر می شAAد  در مAAاه نوامAAبر، مAAاه پیشAAه

وری، برای مثال در روز دوازدهم به عنوا  روز «ریچارد آرکرایتا مخترع صAAنایع بافنAAدگی

مدر  اختصاص یAAافته و روز بیسAAت و دوم، بAAه «برنAAار پالیسAAیا کAAوزه گAAر عصAAر رنسAAانس

فرانسه مختص می شد که شانزده سال از عمر حرفه ای خود را بدو  اینکه بAAه نAAتیجه برسAAد،

به این اختصاص داد که راهی برای نصب لعاب شیشه ای روی ظروف چینی پیدا کند 
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دو.

متاسفانه برنامه نامعمول و پیچیده اما همواره تحریک کننده افکار کنت توسAAط یAAک سAAری

از موانع از مسیر اصلی منحرف شد  نویسنده از سوی هم دیندارا  و هم خAAداناباورا  طAAرد

و رانده شد و عموم مردم هم او را نادیده گرفتنAAد و روزنامه هAAا و رسAAانه ها هAAم او را مسAAخره

کردنAAد  در روزهAAای پایAAانی عمAAر خAAود و در حAAالی کAAه تندرسAAتی شAAکننده ای داشAAت، کنAAت

نامه هایی طولنی به سرا  کشورهای صنعتی و پادشاهی های اروپا نوشت   از جملAAه لAAوئی

 بانکدار و رییAAس۳۰۰ناپلئو ، ملکه ویکتوریا، شاهزاده تاجدار دانمارک، امپراتور اتریش، 

تاسیساد فاضلب پاریس   نوشت که حتی به خود زحمت جواب داد  ندادنAAد چAAه برسAAد

۵۹ و در سAن ۱۸۵۷که از او حمایت مAAالی کننAد  اگوسAت کنAت در تاریAخ پنجAAم سAAپتامبر 

سالگی بدو  اینکه یکی از ایده های او عملی شده باشد، از جها  رفAAت  در روزی کAAه طبAAق

تقAویم سAاخت خAودش، مAAاه فلسAفه بAود و بAه روز گرامیداشAت دسAAتاوردهای ستاره شناسAAی

«نیکول لسیلا ستاره شناس فرانسوی اختصاص یافته بود  نیکول لسیل در قAAر  هیجAAدهم

 هزار ستاره در نیمکره جنوبی را پیدا کرده بود و در حAAال حاضAAر دهAAانه یکAAی از۱۰بیش از 

آتشفشا  ها در نیمه تاریک ماه، به نام او گذاشته شده است 

سه.

به رغAAم چیزهAAای عجیAAب و غریAAب آ ، امAAا دیAAن کنAAت را نمی شAAود همیAAن طAAوری گوشAAه ای
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انداخت چرا که او توجه جدی به چیزهای مهمی داشت که در خلء حمایت سازمانی، همین

طوری دست نخورده می ماند و از آ  ایده بکAری درنمAی آیAد  توانAAایی او بAرای همفکAری بAAا

ادیا  سنتی و مطالعه روش ها و به کار گرفتن آ  ها برای پیدا کرد  راهی در خدمت جامعه

مدر  برای دستیابی به خلقیت، مدارا و نوآوری چیزی بود که تعAAداد معAAدودی از منتقAAدا 

ادیا  پس از توانستند به آ  توانایی برسند  

بزرگ ترین خطای کنت این بود کAه برنAامه خAود را «دیAنا نامیAد  کسAانی کAه از دیAن و

ادیا  رویگردا  شده اند به ندرد به این واژه حسی نشا  می دهند ضمن اینکه بزرگسال  و

متفکرا  مستقل و خداناباورا  هیچ تمایلی برای پیوستن به یک فرقه و یا آییAAن ندارنAAد  و

زمانی که کنت خود را «کشیش عالیا نامید، خیلی از کسانی که حتی مخاطبا  متعادل او

بودند، از آ  زده شدند  

میراث کنت اما این بود که تشخیص داد جامعه سکولر بAAه نهادهAAای خAAودش نیAAاز دارد

که بتواند آ  دسته از نیازهای بشر که خارج از حوزه هایی چو  سیاست، خAAانواده، فرهنAAگ

و محل کار افتاده را جواب دهAAد  چAAالش پیشAAنهادهای او در ایAAن اسAAت کAAه بAAه مAAا گوشAAزد

می کند ایده های خوب با تنها در کتاب آمد  به کار نمی آیند  برای شکوفایی، باید توسط آ 

دسته از سازما  ها و نهادهایی قAAرار گیرنAAد کAه تAAاکنو  فقAAط ادیAAا  توانسAAته اند ماننAAد آ  را

بسازند  
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۱۰-۱۱تصویر 

هرچند در زمان حیات کنت هیچ بنایی بر اساس دین بشریت تاسیس و ساخته نشد، چند دهه پس از مرگ او شماری
از طرفداران او در برزیل ش که یکی از آن ها طبق پیش بینی کنت، یک بانکدار ثروتمند بود ش شروع به جمع آوری پول
کردند تا اولین نمونه آن را در پاریس بسازند. طبق طراحی اولیه قرار بود در قصر باستیل آن را بنا کنند ولی پس از

بررسی و برآورد مالی، آن را در طبقه اول آپارتمانی در محله «مارش» رمق قه) در پایس ساختند. هنرمندی را
استخدام کردند که چهره های قدیسان سکولری که تاریخ در مورد آن ها سکوت کرده را ترسیم کند و در نمونه ای از

محراب نوین، تصویر زنی که کودکی را در بغل دارد، به عنوان نماد و نشانه بشریت که آینده را در دستان خود
دارد، نصب کردند.
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۱۰-۱۲تصویر 

در میان قدیسان کنت، کسانی چون گوتنبرگ، شکسپیر، دکارت و بیشا - فیزیولوژیست و پاتولوژیست فرانسوی ش
آمده است.
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نتیجه گیریپ.  

یک.

نقطه اصلی مشکل ما در هر اقدامی برای بازخوانی برخAAی از نیازهAAای مAAا کAAه توسAAط زوال

دین بدو  پاسخ مانده، مسئله ای غیرعادی است  بAAرای مثAAال مAAا هرگAAونه فنAAاوری نAAوین را

پذیرفته و بر اساس آ  تغییر می کنیم اما به رفتارهای اجتماعی که می رسد، ترجیح می دهیAAم

به آنچه که می دانیAAم وفAAادار بمAAانیم  مAAا قAAانع شAAده ایم کAAه آمAAوزش، روابAAط انسAAانی، اوقAAاد

فراغت، جشن ها و آداب آ  طور که سنتی یاد گرفته ایAAم، بایAAد بمانAAد  مAAا بAAه ویAAژه در مAAورد

بازخوانی برخی ایده ها و تفکراد کAAه توسAAط یAAک نفAAر می خکAAوب شAAده هAAم حAAتی مقAAاومت

نشا  می دهیم  برای به کار گرفتن ایده و فکر جدید، بهتر این است که توسط شعور و عقAAل

جمعی عرضه شود و نه اینکه حاصل تفکر یک نفر باشد  حتی چیزی در حوزه نرم افزار کAAه

ابداعی نوین باشد، خیلی سریع به عنوا  فرقه اجتماعی و گروهی در میا  ما جا می گیرد  

این مسنله که ادیا  برای قر  های متمادی به جا مانده اند، به سود آ  ها تمام شده است

چرا که یکی از خصلت هایی است که ما با آ  غرابت داریAAم  مAAا از راه و رسAAومی کAAه تAAازه و

جدید باشد و به ما پیشنهاد باشد، روی می گردانیم  چند هAزاره طAول می کشAد تAا یAک ایAده

خیالی را قابل قبول کند  یک سفر زیارتی به آرامگاه «سنت آنتونیا شاید نسبت بAAه چAAرخ

زد  در اتوبا  سراسری دور لند ، عجیب و غریب به نظر بیاید  اما فرق اتوبAAا  سراسAAری
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دور لند  با معبد پاودا در این است که این معبAAد از نیمه هAAای قAAر  سAAیزدهم در آنجAAا قAAرار

دارد و هنوز هست 

دو.

خوشبختانه ایده ها و مفاهیمی که در این کتاب بAAه آ  هAAا پرداختAAه شAAد، بAAرای مAAا تAAازه و نAAو

نیستند  همه آ  ها در تاریخ بشر بوده اما فقط از چند قAر  پیAAش تAAاکنو  در مسAAلخ منطAAق

به ایAAن دلیAAل کAAه بAAه رویAAه دینAAی قربانی شده و به شکل غیرمنصفانه ای توسط تفکر سکولر 

تعلق دارد، فراموش شده است  

قصد این کتاب این بوده که برخی از درس هایی که می شود از ادیا  گرفAAت را بررسAAی و

احیا کند: چطور حس جامعه اجتماعی را به وجود آوریم، چطAAور نوعدوسAAتی و مهربAAانی را

گسترش دهیم، چگونه پیشداوری و تعصب در مورد ارزش های تجاری در تبلیغاد بازرگانی

را کنار بگذاریم، چطور قدیسا  سAAکولر را انتخAAاب کAAرده و از آ  هAAا اسAAتفاده کنیAAم، چطAAور

استراتژی های دانشAAگاه ها و آمAAوزش فرهنگAAی را بAAازنگری کنیAAم، چطAAور طراحAAی هتل هAAا و

محل های چشمه آب معدنی و آب گرم را تغییر دهیم، چطور نیازهای کودکی خAAود را کAAه در

ما مانده تایید کنیم، چطور بخشی از خوش بینی افراطی خود را کنار بگذاریم، چطAAور از راه

ارزش های وال بتوانیم دیدگاه و نقطه نظر پیدا کنیAAم، چطAAور موزه هAAای خAAود را سAAازماندهی

کنیم، چطور در معمAAاری ارزش هAAا را گرامAAی بAAداریم و دسAAت آخAAر اینکAAه چطAAور تلش هAAا و

منAAافع فAAردی بAAرای بهبAAود و ترمیAAم روح را سAAازماندهی کAAرده و توسAAط حرکAAت نهاد هAAا و



۳۰۳❊       نهاد ها

سازما  ها به کار بگیریم 

سه.

در همین کتاب پرداخته شد که با یک کتاب تنها نمی توا  نتیجه خیلAAی زیAAادی گرفAAت  امAAا

می توا  در یک کتاب طرحی برای حرکت هوشمندانه و خط سیر آ  قلم زد  اساس آنچه در

این کتاب به آ  پرداخته شد، پرداختن و ارائه راه حل سودمندانه برای مسائل عصAAر مAAدر 

برای تسلی روح ماست که ادیا  زمانی بر اساس آ  شکل گرفت ولی به تدریج با تشکیل

ساختار الهی و خدای آسمانی، از آ  فاصله گرفت  هوشمندی و فرزانگAAی ادیAAا  متعلAAق بAAه

تمامی افراد بشر، حتی افAAراد منطقAAی میAAا  مAا، اسAت و حقAAش اسAAت کAه توسAط دشAAمنا 

سAAاختار خAدای خیAAالی، بAAار دیگAر بازجAذب شAود  ادیAAا  بیAAش از ایAAن سAودمند، کارآمAAد و

هوشمند هستند که آ  ها را به افراد مذهبی سپرد 
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