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 خدای آسمانی،زیر نام 

  حاکمیت های دینی بروی زمین خدایی می کنند! 
 

 زآنقدر در نوشته های تان ابا همان خصلت دین خویی  شما،محترم آقای آریا! خدای آسمانی خاستگاه زمینی دارد و 

گو و  تفوارد گبا دشمن خود  کندفکر میتعقیب موضوع حین انسان کار می گیرید که و نیش زدن  طعنه ،کنایه ،کتره

 شده است، نه با مخالف فکری خود.

 شالیر ماخر فریدریش"ت ـفـد گـایـب "وزاـنـیـپـاس"« تیـرسـا پـتـیک»ه ـرار شما بـوضوع اصـدر م

«Schleirmacher  Friedrich » گی دینی دریافته و آن دیک عنصر اساسی را در زنکسی است که نخستین

دینی  طلقمتعارف را از وابستگی موابستگی تعلق و یا البته احساس  ،نامیده است« احساس وابستگی»را عنصر 

 احساس»از طریق آن که اید  مانده گیروابستگی مطلق آقای ولی آریا در چنین شما اما بی تردید متمایز می سازد. 

در چنین سن و حق دارید و می دانم که  ،کنیدمی خود دفاع اصلی هویت از یعنی  دیدرک می کن خود را« وابستگی

 .آسان نیست هر کسبرای در طول عمر تلقین شده هویت از این سالی رهایی 

 .یدئعقیده خود تعبیر و تفسیر نمابه در جهت حقانیت  فلسفی منطقی و علمی راهر موضوعی دیده مجبور خود را لذا  

کرده یه حدت الوجود( تکفلسفی اسپینوزا )وو پنداشت تصورات بحث آن بخش از به امر بسیار طبیعی است که البته 

راج به روایت شب معاست که یهودیت، عیسویت و اسالم یگانه همان خدای بحث اسپینوزا مقصد که د یو نتیجه بگیر

 آسمان هفتم رفته است.به « خدا»مالقات رای بحضرت محمد از بیت المقدس با سواری براق 

سه دین « خدای»بحث پیرامون بحث فلسفی اسپینوزا در باب )وحدت الوجود( همان  ،آقای آریاشما اگر به زعم 

 از سوی جامعه یهودی تکفیر و تهدید به مرگ شده است؟ به چه جرم و گناهی اسپینوزا پس  باشد،بوده آسمانی 

توانی انسان را  من نا ،آمده استدر خصوص بندگی انسان یا قوت عواطف، » : 216صفحه اسپینوزا کتاب اخالق  

یری از آنها بندگی می نامم، زیرا کسی که تحت سلطۀ عواطف خویش است مالک گدر تسلط بر عواطف خود و جلو 

د تر از بدست خوش اتفاق است که با اینکه بهتر را می بیند، غالباً مجبور می شود که  ،حدآن خود نیست، بلکه تا 

ط، فیلسوفان نام داِری چون سقرا ،فلسفهو اسپینوزا  فلسفه «ایوان گی یو»و بی جهت نیست وقتی « پیروی کند

ودن علمی بغیر و عقالنی را به بحث گرفته و موضع هر یک را به غیر غیره  دیکارت، کانت، فیور باخ، فروید و
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حقانیت و حقیقت دین، به همان روش تبلیغات عوام فریبانه بجای بحث و استدالل مبتنی آقای آریا  دین نشان می دهد.

 :به تعریف و توصیف دین می پردازداین طور منبری، 

فلسفه رجحان دارد که نمی بر  اءدین چه از لحاظ ارزش و موثریت اجتماعی انسانی و چه از دیدگاه منشاء و مبد» 

مقاله استیرو تایپ » «و در عین حال به رسالت متعال خویش بپردازد فلسفی جا دهدتواند خود را در محدودۀ منطق 

  «3پراگراف  5صفحه 

که خود « ارزش و موثریت اجتماعی انسانی دین»از آن و یک کلمه جمله یک طور مثال هم که شده ! شما  آقای آریا

  «رسالت متعالی دین» د و نه از ید نمی آوریبه آن باور دار

که حضرت موسی به جرم می تواند باشد همین « ارزش و موثریت اجتماعی انسانی دین»پرسید: آیا یا رآباید از آقای 

ا و ی رسد؟ میکه در نتیجه در یک روز سه هزار نفر به قتل می اندازد آنها را به جان هم  ،گوساله پرستی قوم خود

بین خود صد ها هزار انسان را به سلیبی تاریخی و جنگ های که در است دین آسمانی همین  سه« رسالت متعال»

صرفنظر از مثال های دیگر که  ؟می دانندهمدیگر را مجاز  کشتارو تا امروز همدیگر را تکفیر کرده و رسانده قتل 

 در این مورد بی شمار اند. 

چنانکه آن را از یهودیت می است، درست است که در نص قرانی نیامده  ،سنگسار زانیه و احادیث مجعول همیکی 

( به کشتن محارب 38حکم می کند( و)مائده  33)مائده دست و پا بریدن ها دراما باقی مجازات های وحشیانۀ  ،شناسیم

ا می توان خردمند ر؟ آیا خدای استو رسالت متعالی درست ارزش اجتماعی دین با این وضع، . آیا و و و با خدا

و شیطانی را به دنبال شان  «مهر نهادهشان چشم و گوش و دل  بر»بندگانش را ناقص خلق کرده و زن و که خواند 

و گناهی  مرتکب خطاتا هر گاه آدم ها کند نظاره نشسته در کمین آنها را از راه خدا براند و خود  کهباشد فرستاده 

  بسوزاند؟جهنم خود آتش فروزان را در ایشان د نوش

 پیام فرستاده شدهو یا وحی چنین که از سوی او به رسوالنش  گویدخدای سخن نمی همچو اسپینوزا از  ،نه آقای آریا

  .باشد

کارل یاسپرس فیلسوف المانی و اسپینوزا شناس معتبر در کتاب : »می نویسد 4پراگراف  5صفحه در   ،قای آریاآ

: اسپینوزا چنین نقل می کند که می گوید گفتاراز « فلسفه، الهیات و سیاست اسپینوزا»معروف خویش تحت عنوان 

عنی از ی ،خدا پرستی که از نظر فلسفی یقین خرد به هستی خداست، برای تودۀ مردم از طریق دین واقعیت می یابد»

 خداوندما آدمیان خواه فیلسوف و خواه متدین در برابر خدا فرمان برداریم، منتها به دو نحو: « اطاعت از خدا»طریق 

رمان های خود را در درون ما جایگزین ساخته است )در این صورت خرد فلسفی از خود نیرو می گیرد و از یا ف

طریق خود فرمان خدا را می برد( یا به عنوان قوانین به پیامبران ابالغ کرده )که در این صورت از طریق خواستاری 

  بی چون و چرا اثر می بخشد(

 «فلسفه، الهیات و سیاست اسپینوزا»یاسپرس و یاسپرس از قول اسپینوزا تحت عنوان  آقای آریا: آنچه شما از قول

ی کالمی سیاسبه نقل از رساله ای در کار تحقیقی خود  ،. اما ایوان گی یوشما چنان دریافته باشیدشاید  آمده است،

تعالیم وحیانی نتیجۀ )مفاهیم  یا دین و »: استنوشته  ،آمده 4صفحه ای در  اسپینوزا که قبال زیر عنوان دین چیست
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است و اینکه اسینوزا ادیان تک « ایمان پرشور»راه رو آوردن به دین برای انسان  افلسفی و عقلی( نیستند و تنه

توده های نا آگاهی می پندارد که در طالطم دایمی بیم و امید به سر می برند و این ساخته و پرداختۀ ذهن را خدایی 

ً به هذیان و جنون خشونتتخیالت به گفته  آمیز نیز می انجامد و زمینه ساز خرافات و بخصوص  اسپینوزا بعضا

است که می توان با طلب استمداد از پروردگار، رویداد های غیر قابل کنترول و غیر شده خرافه بزرگ ادیان تاریخی 

  «پراگراف آخر 4. صفحه قابل پیش بینی را به سود خود تغییر داد

 و از نظر تاریخی روشن است که جای زیادی برای بحث نمی گذارد.منطقی چنان ت آخر کلمابیان 

خواننده را در برابر به سخن می زنید که مفهوم و پنداشت های نا آقای آریا شما: از آن نکات مجعول و تصورات 

د نق»در نوشته  «گی یوایوان »و اندیشه های فیلسوفان مهم جهان را که  قرار می دهید.سر در گم  کالفهاصطالح 

در باب اندیشه و می روید از اصل موضوع طفره به آن  ،ثار کنایه و نیش زدنبا نچیست. . . آورده است  دین

سوف در اینجا از یکی دو فیل. به عنوان مثال بسته ایدخود را چشم کامالً و فروید، ، فیور باخ کانتایمانوئل دیکارت، 

 آورم که اصال نام هم نبرده اید. نقل قول میخدمت تان به اختصار 

دین وحیّانی و مشخصاً مسیحیت را مورد سنجش قرار  بسیار مهم المانی با شهرت جهانی، فیلسوفکانت ایمانوئل 

 اساساً دین اخالقی است عقالنیمنظور کانت از "دین : »عقالنی آن راه یابد. "ایوان گی یو" میگویده میدهد تا به هست

و دین اخالقی از نگاه کانت به کارگیری فضیلتی است که به فرمان عقل ساخته شده باشد. کانت تأکید میکند که فضیلت 

"ایوان گی یو" در ادامه می افزاید:  «نیازمند اعتقادات مذهبی نیستآن اخالقی همان اخالق عقالنی است که شناخت 

ا یوحی قط عقل معیار سنجش خصوصیات الهی مان اخالق عقالنی است، در نتیجه فی هاز آنجا که فضیلت اخالق»

  «استغیر الهی 

دین نخستین خود آگاهی در جوامع : »آمده است صفحه اول پراگراف دوم نقد دین چیست. . .در : »از فیور باخ 

ل می شکت انسان در وجود ساختگی باستانی است، این آگاهی در توهم محض، در از خود بیگانگی و در تجسم طبیع

به خدایی شدن است، یعنی  خدا گونه با میل انسان، خود انسان، ،گیرد، به همین دلیل آنچه انسان در خدا می ستاید

انسان از خالل دین مخلوق آفریده خود  و در وجود بیگانه با او تجسم یافته است.همان چیزی که خارج از او است 

می شود و آفریدۀ خود را به وجود الهی تبدیل ساخته وسیله رستگاری خود می انگارد. از نگاه فیور باخ این فرایند 

 نقطه اوج از خود بیگانگی است.

م جود خیالی به نااز خود بیگانگی تحقق انسانیت انسان در و»: در نقد دین چیست. . .از قول فیور باخ آمده است»

مانع از تحقق انسانیت انسان در زندگی واقعی اش می شود. به این ترتیب ایثار و از خود گذشتگی انسان خداست که 

در قبال این موجود خیالی جای ایثار و از خود گذشتگی انسان در قبال انسان را می گیرد و تکالیف انسانی در قبال 

 «همنوع اش می شود ف انسان در قبالخدا جایگزین وظای

هر چقدر انسان بیشتر به ارزش گذاری خدا روی آورد به همان  ود بیگانگی،با اتکا به مفهوم از خ»با روخ اسپینوزا 

فیور باخ می گفت که انسان در وجود خدا بی دلیل نیست که  خود در فکر و در واقعیت می کاهد و اندازه از ارزش

ً انسان ستیز است، زیرا غنای خدا بستگی مستقیم بهبر افکار خویش صحه می گذارد، از   نگاه فیور باخ دین ذاتا
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و رفقر انسان دارد و برای آنکه خدا به همه چیز به ویژه به قادر مطلق تبدیل شود، انسان باید در نیستی فو « نادانی»

  «افتد و از انسانیت اش تهی شود

کند و انسان مذهبی لزوماً از فقر انسانی رنج می برد، فیور باخ می انسان خود را قربانی خدا می »به قول فیور باخ 

گوید برای رهایی از این فقر باید رابطه انسان با خدا را معکوس کرد، یعنی باید انسان را به خدا تبدیل کرد و به این 

ی ور باخ بیان خدایکه از نظر فیور باخ عالی ترین ارزش است. در اندیشه فی عت به انسان استجمقصود نیازمند ر

 «است که هنوز در مقوالت دینی توصیف می شودمطلق شدن انسان نوعی انسان گرایی 

ایدئولوژی مذهبی کارکرد » مهم در شناخت ایدئولوژی ها میگوید:متفکر از نگاه لوی التوسر فیلسوف فرانسوی 

عیت اجتماعی در بندگی و فرو دستی آنان در توهم و پنهان کردن نقش واق اساسی ایدئولوژی که نگاه داشتن انسان ها

به اوج می رساند. این ایدئولوژی در گذشته همانند امروز همواره در خدمت نظم اجتماعی واپسگرا، نا برابر،  است

 «مرد ساالر و زن ستیز و ضد دیموکراتیک بوده است

خالصه بعضی فیلسوفان با پنداشت های دینی پس از خواندن کتاب اخالق اسپینوزا مثالً، شالیر ماخر فلسفه او را به 

ه، ردانید. فیختسعنوان مقدس مکفر گرامیش داشت. انریش هاینه، نغز ترین نوشته ها و سرود هایش را مخصوص او 

کانت  با آنکه در آثار وی احیاناً خطوط فکری اسپینوزایی  شلینگ و هیگل به فلسفه اسپینوزا توجه خاصی کردند. اما

 )تصورات یکتا پرستی یا وحدت الوجود( را می توان یافت ولی او فلسفه اسپینوزا را هرگز جدی نگرفت.

یکبار از این پوش ظلمانی بیرون شوید و ببینید که شما در کجا »:دنفرمایخطاب به من و آقای سدید می  ،آقای آریا

شناسی و مادیت استبدادی، با هشتاد سال مغز شویی رسمی نهستید، فراموش کرده اید که امپراطوری بی دینی و خدا 

ا را ه ماتریالیستی، بیست سال قبل فرو ریخته است و ستم کشان مادیت استبدادی دو باره درب کلیسا و عبادت گاه

گشوده اند. آیا یکبار از خود پرسیده اید که چرا مردم با تمام منطق و اخالق عقالنی که شما ظاهرا آن را می ستائید، 

 «دو باره به دین و اخالق غیر عقالنی به زعم شما رجوع کرده اند؟

ریافته به عقالنیت دکه هنگامی از اقالً از جانب خود می توان گفت نکته نخست: در سه نکته. اینک آقای آریا پاسخ به 

 استبدادی زندگی نکرده ام.ئولوژیکی دایدینی، یا مکتب های پوشش ظلمانی »ریا کارانه در جبونانه و ام 

امپراطوری بی دینی و خدا نشناسی و مادیت استبدادی هشتاد سال مغز » :اینکه به قول شماآقای آریا  ،نکته دوم 

هان جافغانستان و ولی وای بحال مردم  ،مبارک بر همه ای ما« قبل فرو ریختهشویی رسمی ماتریالیستی بیست سال 

ی بسر مدینی  استبدادحاکمیت های در ظلمت دینی و هم هنوز منفی تجربه  و چهارصد سالهزار اسالم که با گذشت 

 برند.

ا ظاهراً که شمآیا یکبار از خود پرسیده اید که چرا مردم با تمام منطق و اخالق عقالنی »نکته سوم، اینکه می فرمائید: 

 «دو باره به دین و اخالق غیر عقالنی  به زعم شما رجوع کرده اند؟آن را می ستائید، 

نی از دین بیزار شده، به مکتب کمونیزم رو می انسان دیچرا  ،من از خود پرسیده امبلی  آقای آریا باید گفت:به پاسخ 

یب صاز جانب مکتب کمونیزم نرا وعده های بهشت برین بروی زمین چون وقتی  .دوباره به دین بر می گردد آورد و

 از حامیانکه بعد از مرگ آنهم با اطاعت کور کورانه بر می گردد دینی خیال بهشت معهود همان ناگزیر به  شودنمی 
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بلی رفت و برگشت به مکتب های )به نقد که نرسید اقالً در انتظار نسیه دل خوش نگاه دارد( است.شده داده  وعدهدین 

و دمکرات عمل کردن دشوار دموکرات شدن  .ی نیست زیرا بسیار وجه مشترک دارنددشوارکار دینی و ایدئولوژیک 

  پایان است.

 بعداً خواهم نوشت. ایآر یقسمت چهارم نوشته آقا شمند،یو اند شهیدر باب اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


