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 06/05/2018          محمد ولی آریا 
 

 فراگیری اندیشیدنپیرامون 
 

غیر عقالنی و عامل انقیاد و بیم و  دین ورزی را،، که پنداشته می شد ای یاز آن متفکرین غربصحبتی  چندی قبل

ه نقط. این نویسنده به نشر رسید« زادی استنقد دین پیش شرط آ»در تحت عنوان شمارند،  می امید غیر منطقی

 بنی بر اینکهم "بیندیکت اسپینوزا"و  "میشل فوکو"یعنی  ،شامل بحثهائی را در توضیح افکار دو اندیشمند غربی نظر

در  ی از آنها بازگفتم وئنقل قول ها مطرح کردم، ،آنها دین ستیز نبوده اند و دین را یک پدیدۀ غیر منطقی نگفته اند

مل شا ور نظاره می کرد ودین را از دریحاً تذکار دادم که اسپینوزا و ص را خداشناس یافتم، مورد اسپینوزا حتی او

پا کند که بتواند خداوند را بر اساس برهان و دساتیر هندسی بشناسد و مگر اندیشۀ فلسفی ای می خواست بر؛ آن نشد

 .این کار مؤفق شده است خود می اندیشید که در

را  «نقد دین» همان ،اقتباس عنوان از صحبت دیگریسدید برخوردم که با سید هاشم کنون با نوشته ای از آقای ا 

م بلکه ک ؛را چون جناب شان نمی اندیشند، نه دگر اندیش آنکه ند با این عنوان جدید هرخواسته ا ؛ امادنبال کرده اند

 . تسگار نیساز اندیشهز برهان، با مهتری که چنین پردازی قبل ا اندیشیدن بشناسند اج فراگیریاندیش و محت

شیوه  همان این نویسنده نخواهد توانستسفانه متأ ا اختصار تذکار دهد کهرا ب ایمطلب جدی آقای سدید کوشیده است  

 . گیری اندیشدن آغاز می کنماآن نخست از فر بنابر . را دنبال کنم

 

 

 انسان و اندیشه:

ه خواست "سدید"وان مطمح نظر داشت با آنچه آقای از این عن که جناب "روغ"ی آن چنان« گیریمباندیشیدن را فرا »

و  از اطالع ن داشته بود تا قبلبیا ای آنرا با محتوای طنز گونه "روغ" جناب .همسان نیست ،یر کندن تعباز آاست 

از ی شیوۀ خاصاستنباط می کند، مبین آن است که اندیشمندی از اندیشیدن . آنچه آقای سدید تحقیق نباید حکم کرد

 .قولیت دین ورزی را انکار می کنندمعمطلوب آنانی که بستر  براندیشیدن است 

عنی . بدین منسان است نه یک عملیۀ عام انسانیا یک عملیه خاص و مستقل توسطاز جانبی به ذعم ایشان اندیشیدن 

که  ودو فراموش می ش شوداصی بپردازد تا متفکر شناخته تفکر خباید به  ،اندیشیدن می پردازد که وقتی انسان به
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 رب و نه اندیشۀ بدون انسان. بنا نه انسان بی اندیشه وجود دارد که در جهان، اند دو روی یک سکه ،انسان و اندیشه

 مطابق میل ما نمی تواند باشد. همۀ صخا که صرفاً شامل تفکر به گونۀآن اندیشمندی یک پدیدۀ عام انسانی است 

 ،، اندیشه های دینیفلسفی اندیشه هایعلمی،  ون، اندیشه هایاشکال و شیوه های گوناگانسانها اندیشمند هستند به 

 ادیسیاسی و اقتص ،، اندیشه های اجتماعیهنری وزیستی  ه های عرفانی و تصوفی و اخالقی، اندیشه های فنی،اندیش

. شیوه های متفاوتو  محتوا ،اهدافهمه اندیشه هستند؛ اما با ، و استعماریاستبدادی  ، منفعت جوئی شۀاندیباالخره  و

از اندیشیدن در چه مورد است که مقصد  مشخص شودباید نخست  به اندیشیدن فرا می خوانیم را پس وقتی دیگران 

  .از اغتشاش در اندیشه جلو بگیریم تا بتوانیم یمئیدن را باز گوچنین اندیشو زمینه های مقدماتی  عناصر بعد و

... ار نبود تمرکز به اندیشه به جای تمرکز به اندیشمند، مرا بر آن داشت تا رقیمۀ مختصر» :نویسد می آقای سدید 

 رفته بود کهاندیشه را گ به ای پرداختنج ،این نویسنده بدین معنی که پرداختن به اندیشمند در صحبت گذشتۀ« بنویسم

 . خواهد کردپر  «جدی، استداللی و اندیشمندانه»با یک نوشتۀ  ء رااین خالآقای سدید 

ر تذکارمختص به جزاندیشۀ اسپینوزا  و از ،رده تا اندیشهآغاز کاز اندیشمند  خود نیزکه  دیده می شودمتأسفانه اما 

 .ذهنی ای نپرداخته است

حالیکه  درمی خواهد ببیند اندیشمند  ۀ مجرد ذهنپدید اندیشیدن را یک ،آنچه در این میان قابل توجه است که آقای سدید 

یعنی اندیشه یک تفکر محض نیست، بلکه تداوم یک تفکر  ؛رد و مستقل در ذهن اندیشمند نیستاندیشه یک پدیدۀ مج

مورد جوهر و یا خدا می توان تا اسپنوزا را در ات ریشۀ تفکرچنانچه . ست که در اندیشمند تبلور می یابدتاریخی ا

 "ربیابن ع"و  "ابن میمون"و  "ابن رشد"از  او راتفکر ی تأریخ ارسطو دنبال کرد و عناصر ()تصنیف« کتگوریا»

یط از مح ،نسان در کلیه ابعادیک ااندیشه محصول تمام کمال حیات یعنی  دریافت.  "دکارت" و "هابز" و "بیکن"تا 

، و استعداد فطری هر انسان یتأریخگ مسلط اجتماعی، پیش منظر فرهن سطح دانش، ، عوامل فزیولوژیک،زیست

از  انسته استشناخت اندیشمند معیار معتبر شناخت اندیشۀ اوست و به همین دلیل است که آقای سدید نتواست که 

 . اندیشمند چشم بپوشد

ین انه معضالت برای رهائی از واقعاً در پی یافتن ک  »می شناسد به کسانی که ای رهنمائی  آقای سدید صحبتش را

 ز نظر یک نفر مسلمانموضوع را با مثال از خداشناسی اسپینوزا ا»که و می افزاید « همه رنج در کشور ما می باشند

 «.مطرح می کنم

که نمی اندیشند که آیا خدائی هست و یا نیست و چون غانستان در آن است معضلۀ مردم اف ،ر ایشانبا تعمق به گفتا

اندیشمند  ه خدائی نیست، آنگاه متفکر وگر نعوذ باهلل می پنداشتند کست، پس اندیشیدن را نمی دانند و امعتقد اند خدائی ه

 مواجه با معضالت کنونی نمی شدند.می بودند و 

گان محول کرده اند می پردازیم جواب آنرا به خوانندمان سوال اساسی ای که آقای سدید هاکنون به مطلب اصلی یعنی 

 .نسان متدین یکیست یا متفاوتکه آیا خدا در نزد فالسفه و در نگاه یک ا
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 ن و انسان خدا در فلسفه، دی

 ر، دو عیسوی و یهودنه هندو  واولین سخن در مورد اسپینوزا این است که او نه مسلمان است » :می گویدآقای سدید 

ه خدا یا شود کله هم آشکار ئ، باید این مسشد شکارو آله برای ما روشن ئ، وقتی این مسهیچ دینی نیستو رواقع او پی

 . «دا شناسی دین باشدحرف می زند نمی تواند خدا و یا خن آ خدا شناسیی که او از

 ی اوست،رات اجتماعاو با اندیشه های دیگر و تأث افکار کاصطکا نتیجۀ ول اندیشمند واندیشه محص ،از آنجا که گفتیم

ودش گفتاری از خ در ارتباط با دین می بینیم، ست مختصراً مطالبی را از زندگی اسپینوزالذا چون پیش در آمدی، نخ

 .   محدودۀ صحبت کنونی خواهیم پرداخت دینی در ه می آوریم و بعد به خدا شناسی فلسفی ورا در زمین

یز نبر دین یهود بصورت مشخص چه بوده است و محققین آثارش اگر چه به درستی معلوم نیست که انتقاد اسپینوزا 

منجر به خره که باال کتاب مقدس یهود منتقد بوده است براو که  کرده اند نیافته اند و به این گفته اکتفا نرا به روشنیآ

 مجمع ملحدانکدام به سراغ  ،که تنها و بی یاور شده بود او زمانی کهمی بینیم  ۀ یهود شد؛ امااخراج او از جامع

گان عبادت کنندها که « کالجاینت» یکیعیسویت سراغ کرد دینی انی برای خویش در دو مجمع نرفت؛ بلکه دوست

مجمع ری و دیگ ،آنها را هدایت می کرد صرف  کشیشی تباطی نداشتند وار نمایدۀ پاپ« بیشاپ» دند که بامستقلی بو

زادی آز ا وعضو کلیسای پروتستانت اروپا بود  کهگرفته شده « منو سایمن» نآاسم مؤسس  از که بودها « منونایت»

دش دوستان جدی اسپینوزاروابط دوستانه ای قایم کرد.  ،خدمت عسکری بودت می کرد و مخالف کنندگان حمای عبادت

 .  ی کندنفی م واندیشۀ فلسفی ا که خود پندار دین ستیزی و تردید خدای دینی را در گزیدبردینی را از این دو مجمع 

رحمت »به معنی  باخت کهرا عبری  در« باروخ»کلمۀ یعنی  هودیت،نام خود را در اخراج از ی وقتی اسپینوزا پیشوند

الب که ط گزید که خود دلیل دیگریستای خویش بررا بر« بنیدیکت»او معادل التین رحمت شده یعنی  بود،« شده

  رحمتی از مرجع متعالی بوده است.

سپینوزا، فلسفه و سیاست ا الهیات، معتبر اندیشۀ و تحلیل گر فیلسوف و دین شناس آلمانی «کارل یاسپرس»شناخت  

 «مسخره می آمداسپینوزا  دین در نظر»می گوید  ای سدید با یک جمله ای کهخالف آنچه آقبر ،با دین برخورد او در

 . تناقض آشکار دارد

گر از جانب دی .هر می کردرا م  « احتیاط کن»کلمۀ متفکری محتاط بود که حتی در نامه هایش نکه اسپینوزا نخست آ

او  .ۀ انسانی را مسخره بگویدکرد که او معتقدات و مقدسات وسیعترین کتل باورب بود که نمی توان ذچنان خلیق و مه

پرستی که از نظر فلسفی یقین خرد به هستی خداست، برای تودۀ مردم از طریق دین واقعیت  خدا» :در مورد دین گفت

ها نت، مخدا فرمان برداریمتدین در برابر . ما آدمیان خواه فیلسوف و خواه م«ااطاعت از خد»می یابد، یعنی از طریق 

خود نیرو  در این صورت خرد فلسفی ازگزین ساخته است ): خداوند یا فرمان های خود را در درون ما جابه دو نحو

که در این صورت از الغ کرده )، یا به عنوان قوانین به پیامبران ابز طریق خود فرمان خدا را می برد(می گیرد و ا

 .«اثر می بخشد(واستاری بی چون چرا طریق خ

عمل  قرار می گیرد و تا اندازه ای جامۀمحبت و عدالت مورد توجه مردمان  ،در پرتو دین: »می گوید جای دیگر در

 «یان در عمل با احکام خرد منطبقندن احکام ادبرآ می پوشد. بنا
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حالیکه اندکی از مردمان به پیروی از خرد صرف، زندگی  در چون همه آدمیان قادر به اطاعت اند،: »می گویدباز 

 .«دمیان مورد تردید بودگاری آ، رستنداشتیم ، از این رو اگر کتاب مقدس رافضیلت و پارسائی می گذرانند را با

اخالقی که پیامبران تبلیغش کرده اند با حکم خرد منطبق است و این خود امر اتفاقی نیست که »می گوید:  همچنان

ید از هر حیث بنگریم انطباق ن خدا که در درون ما به زبان می آسخن خدا که از زبان پیامبران شنیده می شود با سخ

 .«دارد

او خدا را چنان به  همان خدای همگان نیست. غیر از به نشان میدهد که خدای اوبه بهترین وجه  این گفتار اسپینوزا

  .می شناسد خرد محض آنرا حکم و خویش می شنودخویش نزدیک می داند که سخنش را از درون 

در  باال جواب ؟ با آن کهینوزا با خدای دین یکی نیستمی ماند که خدای اسپ باقی ،منددر نزد خردالی ؤهم س آیا باز

 .ما گفتار ما به پایان نرسیده است؛ ااستو نهائی  کامل ،دید عمیق

وزا این بود که  اسپین ال عمدهؤ. یعنی سه تاب داده اندحسب دلخوا غیر اصلی و بررا در مسیر  اساسی الؤی سدید سآقا

فلسفی  خدا شناسییگانگی قای سدید که آ ؟ نه یاو ز بود دین ستینشناس و  آیا خدا ادعا می کند "ایوان گی یو"چنان که 

دا خ یستجای آنکه باه ال قرار داده؛ بمورد سؤ ،خط شناسائی یک قادر متعال استبر همه که پرستی دینی  را با خدا

در  بود یا خداشناس، که یا او خدا نشناسبرابر خدا نشناسی می گذاشت و پاسخ می گفت که آ را درشناسی اسپینوزا 

 تفکیک خدای فلسفی و خدای دینی دیگری برای یافتن پاسخ ضرورتی نبود تا خوانندگان را بر مسیرآن صورت 

 د یا متفاوت.دینی یکی هستنخدای فلسفی و خدای غاز کرد که آیا که ناچار باید از اینجا آ، بفرستد

هام و وحی ال ، این است که تمام تفکر ویکیست با خدای توحیدی و دینیاینکه خدای فلسفی  در نخستین دلیلیک : 

 یک ریشه آمده اند، و آن دین است.  چه در عرفان و تصوف و چه در تفکر علمی همه از انه، چه در فلسفه،خداشناس

وف و در مجموع به ، و آنرا به فلسفه و تصنخست ذات متعال را شناخته است ،بر مبنای فطرت که است  این دین

ک درخت این ریشه نمو کرده است به همان ی چون ریشه همان یکی است، پس هر شاخه ای که از و تفکر داده است،

 .یگانۀ خداشناسی تعلق دارد

خر آ زدیک بهن میتوان گفت که اسپینوزا در؛ بلکه خدا در فلسفه، نخستین بار در افکار اسپینوزا تجلی نیافته استدو: 

متون دینی قبل از شگوفانی فلسفی در یونان صرف نظر اندیشه های فلسفی  هرگاه از .این صف فلسفی ایستاده است

ای ه، دو میالن فکری رقیب یعنی فالسفۀ معتقد به ماورفلسف تأریخدر تمام طول  یم و فلسفه را از یونان آغاز نمائیم،کن

با ی شناسیم میدیالیسم وماتریالیسم آتصنیف دو  در زیر نراکه ما امروز آطبیعت و فالسفۀ معتقد به طبیعت می یابیم 

لسفه . بنابرآن در فنیست وردارهمیت الزم برخاز اال ادری( نیز شیوۀ سومی شناخته می شود اما « )م اگنوستیس»آنکه 

ی تأریخیسم فلسفی و لماتریالیستی به شمول ماتریاو اگزستانسیالیستی  ،، ایته ایتسی، پوزیتویستیتمام افکار نچرلیستی

 درینی دطبیعی، عرفانی و لمابعد ا فلسفی تمام افکار و ند،و یا ماتریالیستی می غلت همه در خط مادی و دیالکتیک،

 "الطوناف"و  "سقراط"و  "فیثاغورس"از  ،که در مورد خدا اندیشیده اند تمام فالسفه ای خط  آیدیالیسم ردیف می شوند.

و به همین دلیل است که ادیان توحیدی و بخصوص  ،شناخته می شوندهمه فالسفۀ آیدیالیست  "هگل"و  "اسپینوزا"تا 

د آیدیالیست مدمنطق و استدالل های فالسفۀ  د ازبده ای برهانرا مبنعیسویت زمانی که می خواست ایمان و یقینش 
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 ،یستعالم ن آنکه خدای فلسفی، همان خدای دینی و خدای یگانۀبر ندی اعتراضی مبنی مهیچ دین ورز اندیش وگرفت، 

 جز بهای دیگری هیچ معنی  ،شناخته می شود خدائی ومی شود گفته « خدا»که زمانی که کلمۀ  نبه خاطر آنکرد. 

ج استنتا استنباط وآن  از ،چه در دین عرفان ودر چه  چه در فلسفه، ،وجود یک ذات متعال و خالق و گردانندۀ هستی

 .نمی گردد

 أریختسفۀ معتقد به ماورای طبیعت در طول خدا در اندیشه های فال ه تنوع شیوه های خدا شناسی و فعلهرگاه ب سه :

اوصاف و افعال او را مطابق  را شناخته اند و خداشان اوصاف و اعمال  فرده حصر بکدام با شیوۀ من هر ،نگاه کنیم

 .کرده اندمنطق و برهان خویشتن توجیح و توضیح 

، خدا می گفت ،در حد دانش زمان دریافترا شناخت و انسجام حسابی جهان را ریاضیات تحلیلی افالطون وقتی 

ر و یا اندیشه ایست که نه ب خدا یک عقل کل ،الم شد گفتارسطو وقتی متحیر سنجیدگی ع حسابگر و مهندس است.

ین ذهن و فکر ما نیز محصول هم ،ما که در بند طبیعت خویش هستیم ،. کانت می گفتبر اندیشه می اندیشد؛ بلکه ماده

 لذا فلسفه ،در ماروای طبیعت ناممکن استآن چنان که هست، خدا شناخت امکان ما ، برای نآ بر ، بناطبیعت ماست

ناهی است نامت خدا یک موجود مطلقاً مقصود من از » گفت باالخره اسپیینوزا می. نباید به توضیح تشریح خدا بپردازد

که به صراحت دیده می شود که « ز حقیقت است و در گیر انکار نیستمتناهی است حاوی ماهیت ابراو آنچه مطلقاً نا

منحیث  «ذات خدا»نه  ،است)ج( یز می سازد و افعال و اوصاف خدا امتمج( در شناخت خداوند )را آنچه فالسفه 

و اس منطق و برهان خویش می شناسند که همه از خدای واحدی حرف می زنند و صفات او را بر اس قادر متعال،

 نمی شناسد و دین را برای خویش وسیلۀ رسیدن و شناخت خدا ،وقتی اسپینوزا از خدا حرف می زندهمان است که 

در  لطۀ عمده از عدم تعمقکه ضرورتی به دین ندارد. مغااو از درونش می آید  یمدعی است که شناخت خدا برا

که یکی دین را در نگاه او مسخره و دیگری  رددگخداوند در افکار اسپینوزا سبب می  شیوۀ شناخت اوصاف و اعمال

ر تابع یک جبر منطقی همۀ امو» :یپنوزا می گویداما نمی اندیشند وقتی اس. بخواند ید غیر منطقیمحصول بیم و ام

 ،ه نام تصادف وجود نداردیزی باخیتار( و در عالم مادیات چه نام ارادۀ آزاد )درعرصه نفسانیات چیزی بمطلق است. 

 «نچه روی می دهد تظاهری است از ماهیت رمز خدا هر آ

ی دست به خود کش  ،با استناد به آناما انسان ملحد و مادی  ؛نوزا اگر انسان متدین راضی نباشداز این گفتار اسپی

که وقتی گفته می شود همۀ امور تابع یک جبر منطقی مطلق است، انسان متدین چنین می  . برای آنمنطقی می زند

 .مستوجب مکافات و مجازات می گردد پیشگاه خدا پندارد که اقدام به خیر و شر محصول اختیار اوست که در

 برهمه افکار و پندار الحادی در حقیقت  ،مطلقی برهمه چیز حاکم است «منطقی»ی اسپینوزا می گوید که جبراما وقت

قانون معقول و منطقی که جز محصول یک  بدین معنی که نشان میدهد که یک جبر و .و مادی خط بطالن می کشد

منبع منطقی مطلق، این جبر از  ،ی گویدبرهمه چیز حکومت می کند و زمانی که م ،نمی توان باشداندیشنده منطقی 

ً نه نسبی می آید دف انام تصه دیات چیزی بدر عالم ما ،وآنگاه که می گوید به ذات خداوند استناد می جوید، ، او صریحا

 که زمانی. پس ، ویران می کنده استن بنا یافتبر آوجود ندارد، بزرگترین ستون، )تصادف( را که الحاد و مادیت 

افکار خویش  و بر بپذیرند نیز را این اندیشۀ او بائیست، می کننددین استفاده  تردید و افکار او برای تخدیرمادیون از 

 . خط بطالن بکشند
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رز دین وانسان ، برای یک در دین ورزی تردید می نمایدرا  دعامعجزات و توصل به استکه این برداشت اسیپنوزا،  

می اندیشد که یک قانون ازلی منطقی بر اساس ارادۀ یک ذات مطلق بر همه  اسپینوزابخاطر آنکه  ،بسیار وخیم نیست

 چیز حاکم است که استدعا آنرا تغییر داده نمی تواند.

ناخت افعال ش تفاوت در تنها کنیم تا ببینیم  از زاویۀ دیگری نگاه میرا قضیۀ خداشناسی فلسفی و دینی  : اکنون چهار 

ا آی ،های هم دین و حتی در بین انساندر داخل ادیان  نکه دین است یا آ فلسفه و اً مولودخداوند )ج( صرفو اوصاف 

 ؟وحدت اندیشۀ کامل وجود دارد و یا می تواند داشته باشد.

، که پیروان یهودیتما همه به سادگی میدانیم  .کنیم می نخست از همین سه دین یهودیت، عیسویت و اسالم آغاز

ت عیسویت و یهودی اسالم نیز و ،الم رایهودیت و اسنه عیسویت نیز و به همین گو می پذیرندناسالم را عیسویت و 

ین ا؛ اما آنچه قابل توجه است کار نداردذی به تتمستشعریم که ضرورو ن همه آگاه بر علل و دالیل آ یرد که ذرا نمی پ

 بر اعمال ایمانی دانند ووخ و یا خالف شرع خویش میرا منس پیروان این سه دین همدیگر که است که با وجودی

الی زدر قبال آن ناچیز جلوه می کند؛ اما همه به خدای واحد و الیدین  اند که تضاد فلسفه ویکدیگر بعضاً چنان منتقد 

اعمال و اوصاف  توجیح و شناخت صرف در .درک شان از خدا همان یکی است  معتقد اند که خالق عالم است و

یده می به صراحت د . لذاخداشناسانه واقع می شود لسفۀسان که بین دین و ف، همانپیمایندجدا می ، راه های خداوند

ا رنکه یهودیت و عیسویت دین اسالم با آ تردید خداوند )ج( یکی نیست. باباهلل  نعوذ دین، شود که عدم شمول در

، هرگاه فیلسوفی ین خواهد بود:چنآن که  نتیجۀ منطقی  هودیت و عیسویت را می پرستدی ؛ اما خدایمنسوخ می داند

افکار و اعمال اوست، قضاوت گر نهائی  وبه یگانگی بپذیرد، خداشناس است و خداوند ناظرخدا را  و یرددین را نپذ

   .نه ما

در بین  در یهودیت حتی .در بین یک دین بنگریمبین دو دین، بلکه  اسی را نه دربیائید کمی پیشتر برویم و خداشن

دو دید  ،در باره حکم خدا در مورد تجمع قوم یهود در سر زمین موعودبه شدت متن گرا( آن ) «تدوکسآر»قشر

مقدس را مطابق کتاب  ود در سرزمین موعود به اصطالح اسرائیل کنونی. یکی  تجمع قوم یهدمتناقض وجود دار

می شناسد و می گوید که خداوند حکم خدا  و عهد قدیمجمع سیاسی را به شدت خالف نص این ت یو دیگریهود می داند 

اده ممنوع قرار د ،و از هرنوع تجمع و تشکل دولت تا زمان به سر رسیدن این تبعیدقوم یهود را به تبیعد فرستاده 

. عیسویت نخست به سه شاخۀ ارتدوکس و پیروان کلیسای کاتولیک و پروتستانت ها منقسم شد و بعد به پیوریتانیزم است

ظهور  عداً باب پیوست که باالخره دین اسالم به دو شاخۀ بزرگ تسنن و تشیعجدا گردید و  وغیره باپتیزمو کالونیزم و 

ل و صفات خداوند براه ظرات شدیدی در فعاشعری و غیره که منا معتزلی و افکار ،حکمت و یا علم الکالم اسالمی

 . پسنکه هرکدام خدای خویشتن رانه آمی پرستند  ؛ اما همه و همه صرفاً یک خدا را می شناسند وبوجود آمد انداختند

 .پنداشت یان متفاوتاخد ،دلیل شناخت، توان تفاوت درشناخت اوصاف و اعمال خدای واحد را آیا بازهم می

رحمت و آیا هردو  ،کنارهم به نماز می ایستند که دردو انسان می نگریم ال در داخل یک دین و یک مذهب به ح

 ،دو انسانی که در برابر یک محراب سجده می کنند ،خیر ؟به یک گونه و همسان درک می کنندحکمت خداوند )ج( 

نکه هر انسان خدا پرست چشم به با آ. ت خدا کامالً همسان و یکسان نیسترحم خداشناسی و درک شان از حکمت و

 نحصرخداوند )ج( محدود و مفهم رحمت  دانش هر انسان در عقل و رحمت ایزدی دوخته است؛ اما احتوای ادراک و
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، حدود رحمت را رزوها و داشته هایشهر انسان یا بر مقتضای تمناها و آ، چه استبه بصیرت و معرفت همان فرد 

ه نیست ک ؛ اما این بدان معنیو تعقل و آگاهی خویش می سنجداخت بر مبنای وسعت شنرا اندازه می کند و یا رحمت 

  .ۀ ایمان خویش می بیند، پس هرکس خدای دیگری را می پرستدعقل و اندازفرد خدا )ج( را در چشم ت چون هر

 

 

 

 قای سدید از کتاب اخالق اسپینوزا را نقل و بررسی می کنیم :برداشت آاکنون 

« یذوات ازل»مد کتاب اخالق با این تذکر که قت از عدم را در بخشی از پیش در آاسپینوزا خل»آقای سدید می گوید 

خداوند به ضرورت ذاتیه فعل انجام می »دیگر با اشاره به این مطلب که  جای در و می افزاید:« کند ستند نفی میه

ینوزا تا خدا بوده در واقع می توان گفت که از نظر اسپ»و ادامه میدهد که « یر و تجدد در ارادۀ او راه نداردو تغیدهد 

گر همزمان با پیدایش خدا با ارادۀ ؛ به معنی دیاست ان قدر قدیم است که خدا قدیم، یعنی جهان همجهان بوده است

  «زمان بوجود آمده است و هم مکان  ،، همخودش

از دو ذات باشند کدام ها اند که از عدم  تا و یا بیشتر که باید دو« ذوات ازلی» که اینال این است یک : نخستین سؤ

دو  است، و هر یکی خدا و دیگری جهان ،ذات ، دوسدیدعم آقای ذبوده اند. اگر این ذوات به  یخلق نشده اند و ازل

: یدکه می گوباره دید سپینوزا را به دقت دوکتاب این جملۀ ادر آغاز متن  هتر است ب وصف ازلی دارند و همسان اند. 

که هر یک بازگویندۀ که جوهری است حاوی صفات نامتناهی  متناهی استخدا مقصود من یک موجود مطلقاً نااز »

ه ، نویم مطلقاً نامتناهیگمن می : »گویدمی  تأکید می ورزد و در توضیح آن و «.جاودانگی نا متناهی بنیادی است

امتناهی اش شاید انکار ، صفات نه چیزی که تنها بعد از مثل او نامتناهی استبرای آن ک  مثل او: نامتناهی بعد از

 .«یقت است و در گیر انکار نیستز حق، حاوی ابرانچه مطلقاً نامتناهی استآ شود، مگر

ذات و جوهر وجود ندارد و صرفاً خدا را  مطلق« دو ذات ازلی» به صراحت اشکار می گردد که در نزد اسپسنوزا

را نا متناهی مطلق نمی داند بلکه کائینات را نامتناهی مشروط می شناسد که امکان  متناهی مطلق می شناسد و جهاننا

طراز خدا ، هم نه هم قدمت آن جوهر است و نه ونامتناهی مطلق ذات نه  ن جهانآ بر . بناداردر صفات آن وجود انکا

 است. 

 وزااسپین الی که حتی در ذهن کم اندیشان دفعتاً رسوخ می کند این است که اگرو : در مورد خلقت، ساده ترین سؤد

قای سدید می تواند واضح قدیم است که خدا قدیم است. آیا آ و جهان همان قدرخدا بوده  ،تا جهان بودهمی گوید که 

دیگر چرا اسپینوزا وجود خدائی را در کنار این  ،نظم درونی خود بوده است اساس قوانین و سازد که اگر جهانی بر

 خدائی به ،جهانی که خود بوده وخود می تواند باشدچنین یا آ و ،، شناخته استساختهجهان ازلی و خود گردان و خود 

ار او ، آیا بحث بر افکه باشدندید تناقض آشکار و منطقی رااگر اسپینوزا چنین گفته باشد و این  و ضرورت دارد ؟ 

  ست؟بیهوده نی
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به « یر و تجدد در ارادۀ او راه نداردو تغیه ضرورت ذاتیه فعل انجام می دهد خداوند ب: »هرگاه اسپینوزا می گوید

صراحت بیان می دارد که خداوند یک ذات فاعل مختار است که فعل و ارادۀ او تعیین کنندۀ مقدرات جهان است که 

 گردان ازلی و ابدی این جهاننمی پذیرد. پس زمانی که خداوند می تواند کار ساز و کارمشیت ازلی او تغییر و تجدید 

 خلق کرده می تواند.  جهان را نیزاین همان قادر متعالیست که این باشد. متناهی نا

ه است ک ، یعنی جهان همان قدر قدیمینوزا تا خدا بوده جهان بوده استاز نظر اسپ» :سه : وقتی آقای سدید می گوید

 «م زمان بوجود آمده است و هم مکان؛ به معنی دیگر همزمان با پیدایش خدا با ارادۀ خودش، هخدا قدیم است

 آنچه آقای سدید قبالً از افکار اسپینوزا گفته به چشم می خورد .  دو تناقض اشکار منطقی با

بوده اند کنار هم همیشه  درلق نشده اند و می شناسد که خ« ذوات ازلی» یکی آنکه در باالی پراگراف خدا و جهان را

پیدایش خدا با ارادۀ به معنی دیگر همزمان با " »می گوید؛ اما سه سطر بعد ی تا جهان بوده است خدا بوده استیعن

  .«زمان بوجود آمده است و هم مکان ،خودش، هم

خدا با ارادۀ   ،ر اخیرجملهبدین معنی که در ابتدای جمله هیچ خلقتی مطرح نبود و همه چیز ازلی و موجود بود. اما د

که به بسیارسختی  یدمی آ ودمکان یعنی جهان بوج زمان و ،، خود را خلق می کند و تصادفاً همزمان با آنخویشتن

رده خلق کرا  از عدم خود که یکبار خداوندمواجه شده باشد  یمی توان  پذیرفت که اسپینوزا به چنین سرسام فکر

 خود بخود، زمان و مکان و باز بدون دخالت این خالقاست  خود را هستی بخشیده ،یا خالقی که نبوده است و است

 خداوند هرگاه ،که بعید به نظر می خورد گفته باشد ینوزا واقعاً چنین چیزیه اگر اسپند کبه وجود آمده ا در عین وقت

بسیار منطقی تر  د،ورده باشآ بوجود خودش و جهان نیز همزمان خود را از نیستی به هستی آورده باشد را خودش

به  ،نیز خلق کندنست این جهان را به سادگی می توا ،خود را خلق کنداست  ی که توانسته ئکه خدا  می گفتکه  بود

 از نیستی به هستی آورده باشد.  مستقالنه را ، خویشتن شخود ،قدرتی دیگر ندارد که جز تحول آنکه جهانیجای 

 

 

 

 
 

 

 

 


