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მთარგმნელის წინასიტყვაობა 

უცხოური ენიდან ფილოსოფიური ან მსოფლმხედვე-

ლობრივი ტექსტის თარგმნა ყოველთვის დიდ სირთულეებს 

გადის. თარგმნისას ხშირად აღმოჩნდება, რომ ორიგინალი 

ენის ზოგ ტერმინს არ აქვს ზუსტი შესატყვისი ქართულ ენაზე, 

ხოლო ზოგიერთი შედგენილი ორ ან მეტ მორფემიანი ტე-

რმინის პირდაპირი, სიტყვა-სიტყვითი თარგმანი ზუსტად 

იმავე აზრს არ გადმოსცემს ქართულად. საქმეს ართულებს 

ისიც, თუ მოცემული უცხოური ენა (ამ შემთხვევაში, ინგლი-

სური) თვით წიგნის ავტორისთვისაც არაა მშობლიური ენა 

– ეს ფაქტორები ძალაუნებურად მოქმედებს გადმოცემის და 

აღქმის სიცხადესა და სისხარტეზე.  

ცალკე ირანელი, ცალკე კი ათეისტი მწერლები (ეს ორი 

ერთად, თანამედროვე ირანელი და ასევე, ათეისტი მწე-

რალი – ნამდვილად გამონაკლისია!) და მათი ნაწარმოე-

ბები ნამდვილად არაა უცხო ქართველი მკითხველისთვის. 

ათეიზმით დაინტერესებული მკითხველი (გარდა საბჭო-

ური პერიოდის, ძირითადად, რუსულიდან ქართულად თა-
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რგმნილი წიგნებისა) გაიცნობდა რიჩარდ დოკინსის წიგნს: 

„ღმერთი, როგორც დელუზია“. ასევე, ქართულ ენაზე ახლა-

ხან გამოიცა ებრაელი მწერლის, იუვალ ნოე ჰარარის სქელ-

ტანიანი სამეცნიერო-პოპულარული წიგნებიც, რომლებსაც 

მეცნიერული და ათეისტური შინაარსი აქვს. არმინ ნავაბის 

ეს წიგნი, რომელიც აკადემიურად იძლევა ღმერთის არსე-

ბობის მხარდამჭერი 20 არგუმენტის კრიტიკას, მათ კონტრა-

რგუმენტებს, ამ მწერლის ერთგვარი „ავტობიოგრაფიული“ 

თხზულებაა, სადაც ის ფაქტობრივად გვიხსნის თავის მიერ 

განვლილ გზას; თუ როგორ გაუმკლავდა თავის ფუნდამე-

ნტალისტურ სამშობლოში საყოველთაოდ მიღებულ ინდოქ-

ტრინაციის, ანუ ჯერ კიდევ ბავშვობიდან რელიგიის ჩიჩინით 

ჩაგონების პრაქტიკას და როგორ გახდა იგი ათეისტი მძიმე 

ცხოვრებისეული გამოცდილების, საღი აზრის და ლოგიკური 

მსჯელობის წყალობით. ავტორსა და წიგნს ჩვენ ისევ და-

ვუბრუნდებით, მაგრამ, მანამდე ორიოდე სიტყვა საკუთარ 

თავზეც უნდა თქვას მთარგმნელმა; ალბათ, იმ მხრივ მაინც, 

რაც თარგმანს ეხება. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც და-

ვასახელებდი, ნახევარ საუკუნეს გადაბიჯებული ასაკი და 

საკმაო ცხოვრებისეული გამოცდილებაა. საბჭოთა კავშირში 

ათეისტების ოჯახში დაბადება ალბათ არავის გაუკვირდება, 

მაგრამ ამ ათეიზმის შენარჩუნება და ცხოვრების ქარტე-

ხილებში გამოტარება გაცილებით უფრო იშვიათი იქნება, 

საქართველოს პირობებში მაინც, სადაც საბჭოეთის ჩამონ-

გრევის შემდეგ აღინიშნა მოსახლეობის მასობრივი შემობ-

რუნება რელიგიისკენ. 

ისე მოხდა, რომ ჩემთვის გარდატეხის და მოზრდილო-

ბაში შესვლის ასაკი საქართველოს უახლესი ისტორიის 

დიდ გარდამტეხ მოვლენებს დაემთხვა. 1989 წელს დაიწყო 

მოვლენების მთელი კასკადი, რომლებმაც ორ წელიწადში 

საქართველოს დამოუკიდებლობამდე მიგვიყვანა. მახსოვს, 
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იმ წლებში როგორ გამიტაცა ჰაგიოგრაფიამ, ძველმა ქა-

რთულმა მწერლობამ და პოეზიამ. ბევრჯერ გადავიკითხე 

პირველი პრეზიდენტის – ზვიად გამსახურდიას ნაწერები. 

ჩემი ცხოვრებისეული ფილოსოფია თითქოს ხანმოკლე შე-

მოწმებას, გადასინჯვას დაექვემდებარა, მაგრამ ამ გადასინ-

ჯვამ ათეისტური მსოფლმხედველობა მაინც ვერ შემირყია. 

ღრმა ბავშვობიდან დაწყებული, დღემდე არ მქონია მომე-

ნტი, რომ წამზე მეტი ხნით მერწმუნებინოს სერიოზულად 

რაიმე ღვთაების, რაიმე ზებუნებრივი ძალის არსებობა. ეს 

თითო-თითო აქა-იქ გაფანტული ცალკეული წამიც ჩემთვის 

მხოლოდ მათემატიკური „საპირისპიროს დაშვების“ წამად 

აღიქმება ხოლმე.  

არც ისე იოლია, იყო განსხვავებული, ანდა უმცირესობის 

წარმომადგენელი, როცა საქმე რელიგიურ/მსოფლმხედვე-

ლობრივ სფეროს ეხება. ცხოვრება თითქოს თავისთავად 

განეწყობა ხოლმე შენ წინააღმდეგ. პარტნიორის არჩევანი 

იზღუდება – რომელიმე რელიგიის მიმდევართან ოჯახის 

შექმნა სარისკოდ აღიქმება მისთვისაც და თავად ათე-

ისტისთვისაც, სამეზობლოს დიდი ნაწილი არაქართველად 

და ლამის მტრად მიგიჩნევს, ნათესავებშიც კი გერყევა ავტო-

რიტეტი. ასეთ დროს ძლიერ მნიშვნელოვანია, გქონდეს მხა-

რდაჭერა, გაგაჩნდეს თანამოაზრეთა წრე. 

თბილისის ფორუმში
1
 აღმოვაჩინე ათეისტთა კლუბი, 

ანუ სხვა ქართველი ათეისტები და იმ დროიდან ჩემს ცხო-

1. თბილისის ფორუმი – ქართულ ინტერნეტსივრცეში განთავსებული 

სადისკუსიო ფორუმი. იგი ამოქმედდა 2001 წლის 25 იანვარს. მისი შექ-

მნის ინიციატორი და თავად შემქმნელიც იყო მომხმარებელი თემურ ხა-

ინდრავა. დამფუძნებელმა ფორუმი საკუთარი თანამშრომლებისათვის 

შექმნა. პირველი დარეგისტრირებული მომხმარებლებიც (და შემდგომში 

მოდერატორებიც) მისი თანამშრომლები და მეგობრები იყვნენ. მოგვი-

ანებით მომხმარებელთა რაოდენობამ საგრძნობლად იმატა, ფორუმის 

სტრუქტურა კი დაიხვეწა და თემატურად ჩამოყალიბდა.



ვუძღვნი: მამას, ვინც სწავლის ღირსება გამაგებინა. 

დედას, ვინც მზრუნველობის ღირსება გამაგებინა.
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შესავალი

ეს წიგნი მიზნად ისახავს, მოგაწოდოთ საქმიანი და ადვი-

ლად გასაგები კონტრარგუმენტები ღმერთის არსებობის შე-

სახებ მოყვანილი მრავალი პოპულარული არგუმენტის წი-

ნააღმდეგ. ყოველი თავი წარმოადგენს არგუმენტის მოკლე 

და მარტივ ახსნას, რასაც მოყვება პასუხი, რომელიც ასახავს 

ამ პრეტენზიის თანდაყოლილ ლოგიკურ პრობლემებსა და 

მსჯელობის შეცდომებს ანუ სიყალბეებს. ამ წიგნში შემოთა-

ვაზებული ინსტრუმენტებით შეძლებთ, შეიქმნათ მყარი სა-

ფუძველი ღმერთის კონცეფციის შესახებ თქვენი საკუთარი 

შეხედულების შესამუშავებლად.

ვისთვის არის ეს წიგნი განკუთვნილი? 

ეს წიგნი დაწერილია ათეისტებისთვის, მორწმუნეე-

ბისთვის და ჯერ ჩამოუყალიბებლებისათვის, რომლებიც მიი-

ჩნევენ, რომ მნიშვნელოვანია ღმერთის კონცეფციის კრიტი-

კული განხილვა. ეს წიგნი შეიძლება გამოიყენოთ, როგორც 

ძირითადი შესავალი ღმერთის შესახებ დებატებისთვის და 

მოგაწვდით ერთგვარ სავარჯიშო დაფას, სადაც შესაძლებე-

ლია ჩამოაყალიბოთ და განიხილოთ ახალი იდეები.

უკვე დარწმუნებულ ათეისტებს ეს წიგნი დაგეხმარებათ, 

უკეთ ჩამოაყალიბოთ თქვენი თვალსაზრისი დისკუსიე-
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ბის დროს; მოგაწვდით მითითებებს თუ როგორ შეიძლება 

ჟღერდეს რაციონალური მსჯელობა, რომელიც საფუძვლად 

უდევს თქვენ მიერ ღმერთის არ-რწმენას. როგორც ათე-

ისტი, თქვენ აუცილებლად შეხვდებით ზოგიერთ ან ყველა 

აქ ჩამოთვლილ არგუმენტს მორწმუნეებთან ურთიერთო-

ბისას; ამ არგუმენტების გაგება და იმის ნახვა, თუ როგორ 

მიუდგნენ სხვები მათ ლოგიკური გზებით, დაგეხმარებათ, 

ღირსეულად გაუმკლავდეთ ამავე სახის დისკუსიებს.

როგორც მორწმუნემ, შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ არ 

ეთანხმებით ბევრ რამეს, რაც აქ არის ნათქვამი და ეს ნო-

რმალურია. ამ წიგნის წაკითხვა საშუალებას მოგცემთ, და-

ინახოთ, რისი სჯერა ბევრ ათეისტს და როგორ შეიძლება, 

ზოგიერთმა ადამიანმა ეჭვქვეშ დააყენოს თქვენი შეხედუ-

ლებები. თუ გეგმავთ თქვენი რწმენის დაცვას დისკუსიებში, 

ეს წიგნი დაგეხმარებათ, რომ გაიგოთ თქვენი ოპონენტების 

რწმენის ნაკლებობის მიზეზები. ამის ცოდნა დაგეხმარე-

ბათ უფრო ინფორმირებული პოზიციიდან დებატების წა-

რმოებაში, ხოლო ათეისტებმა, რომლებთანაც ისაუბრებთ, 

შეიძლება დააფასონ ის ფაქტი, რომ დრო დაუთმეთ მათი 

არგუმენტების გაგებასა და განხილვას. მოწინააღმდეგის 

თვალსაზრისის ცოდნა და დაფასება დაგეხმარებათ, უფრო 

კონსტრუქციულად და ნაყოფიერად აწარმოოთ დისკუსიები 

იმ თემებზე, რომლებიც ღმერთსა და რელიგიას ეხება.

იმ ხალხს, რომლებსაც ჯერ კიდევ არ აქვთ გადაწყვეტი-

ლება მიღებული ღმერთის თაობაზე, ამ წიგნში მოცემული 

არგუმენტები შეიძლება დაეხმაროს ღმერთის არსებობა/

არარსებობის შესახებ მსჯელობის აწყობაში ან ამ საკითხის 

შემდგომი გამოკვლევის გაგრძელებაში. ღმერთის არსებო-

ბის მრავალი გავრცელებული არგუმენტისა და მათი უარყო-

ფის განხილვით და მათი უარყოფით, თქვენ გექნებათ მყარი 

საფუძველი თქვენი საკუთარი ანალიზის, კვლევისა და რეფ-

ლექსიისათვის.
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გამომცემლობა „აქტი“-ს მიერ გამოცემული წიგნები

1. ფრიდრიხ ნიცშე – ანტიქრისტე

2. ფრიდრიხ ნიცშე – ტრაგედიის დაბადება მუსიკის სულიდან

3. ფრიდრიხ ნიცშე – სიკეთისა და ბოროტების მიღმა

4. ფრიდრიხ ნიცშე – კერპების მწუხრი, ანუ როგორ

                                   ფილოსოფოსობენ ჩაქუჩით

5. კარლ იასპერსი – ნიცშე და ქრისტიანობა

6. კარლ იასპერსი – ფილოსოფიის შესავალი

7. სიორენ კირკეგორი – შიში და თრთოლვა

8. სიორენ კირკეგორი – სატანჯველის სახარება

9. ზიგმუნდ ფროიდი – ეგო და Id

10. ზიგმუნდ ფროიდი – მოსე და მონოთეიზმი

11. ზიგმუნდ ფროიდი – უკმაყოფილება კულტურით

12. ზიგმუნდ ფროიდი – მასების ფსიქოლოგია და ეგოს ანალიზი

13. ზიგმუნდ ფროიდი – სამი ნარკვევი სექსუალობის თეორიიდან

14. ზიგმუნდ ფროიდი – ყოველდღიური ცხოვრების  

                                       ფსიქოპათოლოგია

15. ლევ შესტოვი – შემეცნების ფილოსოფია და თეორია

16. ლევ შესტოვი – შემოქმედი და დამანგრეველი სამყარო

17. ბერტრან რასელი – ესეები

18. ბერტრან რასელი – ქორწინება და მორალი

19. ედმუნდ ჰუსერლი – ამსტერდამული მოხსენებები

20. მიგელ დე უნამუნო – ქრისტიანობის აგონია
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21. ნიკოლაი ბერდიაევი – ყოფიერება, თავისუფლება, ღმერთი

22. იმანუელ კანტი – მარადიული მშვიდობისკენ

23. ერიხ ფრომი – ადამიანის სული

24. სვამი ვივეკანანდა – კარმა-იოგა

25. სვამი ვივეკანანდა – ბჰაქთი-იოგა

26. სვამი ვივეკანანდა – შთაგონებული საუბრები

27. სვამი ვივეკანანდა – პატანჯალის იოგა სუტრა

28. სვამი ვივეკანანდა – ძველი ინდური ფილოსოფია

29. სვამი ვივეკანანდა – მედიტაცია და მისი მეთოდები

30. მერაბ მამარდაშვილი – კარტეზიანული განაზრებანი

31. მერაბ მამარდაშვილი – ცნობიერება და ცივილიზაცია

32. მერაბ მამარდაშვილი – ლექციები ანტიკურ ფილოსოფიაში

33. მერაბ მამარდაშვილი – რაციონალურობის კლასიკური და

                                              არაკლასიკური იდეალები

34. ხოსე ორტეგა-ი-გასეტი – ეტიუდები სიყვარულზე

35. გუსტავ ლე ბონი – მასების ფსიქოლოგია

36. გუსტავ ლე ბონი – ერების ფსიქოლოგია

37. ჯიდუ კრიშნამურტი – მედიტაცია

38. ჯიდუ კრიშნამურტი – თავისუფლება ცნობილისგან

39. ჯიდუ კრიშნამურტი – სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობა

40. ჯიდუ კრიშნამურტი – პირველი და უკანასკნელი თავისუფლება

41. ოშო – საწყისთა საწყისი

42. ოშო – სიყვარულის ძალა

43. ოშო – რა არის მედიტაცია?

44. ოშო – სექსიდან სუპერცნობიერებამდე

45. ემა გოლდმანი – ანარქიზმი, ათეიზმი, ფემინიზმი

46. დ. ჰ. ლოურენსი – ფსიქოანალიზი და არაცნობიერი
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47. იულიუს ევოლა – ომის მეტაფიზიკა

48. იულიუს ევოლა – ვეფხვის მორჯულება

49. ჯორჯ ბერკლი – ტრაქტატი ადამიანური შემეცნების პრინციპების 

                                  შესახებ

50. მაჰათმა განდი – გზა ღმერთისაკენ

51. გიორგი გურჯიევი – გრძნეულთა ბრძოლა

52. გიორგი გურჯიევი – დანახული რეალური სამყაროდან

53. გიორგი გურჯიევი – ცხოვრება რეალურია მხოლოდ მაშინ,  

                                        როცა „მე ვარ“

54. გ. გურჯიევი – ბელზებელის ნაამბობი შვილიშვილისთვის. 

                              წიგნი I-IV

55. ეკჰარტ ტოლე – აწმყოს ძალა

56. ირაკლი ბრაჭული – ზეკაცის ჰერმენევტიკა

57. ნონა ხიდეშელი – მეტამორფოზა

58. ნონა ხიდეშელი – Carpe diem

59. ალექსანდრე ბერკმანი – ანარქიზმის ანბანი

60. ავტორთა ჯგუფი – სპინოზას ფილოსოფია

61. ჟან-პოლ სარტრი – ეგზისტენციალიზმი ჰუმანიზმია

62. ჯონ სტიუარტ მილი – სოციალიზმი

63. ჯონ სტიუარტ მილი – თავისუფლების შესახებ

64. ჯონ სტიუარტ მილი – ქალთა დაქვემდებარება

65. დევიდ ჰიუმი – რელიგიის ბუნებრივი ისტორია

66. ლუდვიგ ბინსვანგერი – ეგზისტენციალური ანალიზი

67. გაბრიელ მარსელი – იყო და ფლობდე

68. არმინ ნავაბი – რატომ არ არსებობს არავითარი ღმერთი


