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 حضرت غ.

 
 14/01/2018 

 " نقد" یا " نفی"؟
 م و ادب.بعد از عرض سال

 ،با نوشتن در پنجرۀ نظر سنجیان عزیز تقدیم کنم، ولی گنوشتۀ ذیل را در بخش نظر سنجی خدمت خوانندقرار بود 

آنرا نوشته و خدمت عزیزان تقدیم کنم هر خواهم در صفحۀ عمومی  می ء  ی نمودند بناگشتانم احساس تنگان چشمان و

 باشد. مقاله نمییک  و فورم تیحیثدارای چند این نوشته 

 خان سدید.عرض سالم دارم خدمت جناب اقای هاشم 

ان گدر این است که باشند جمعه نماز ُحسن اند کهنماز جمعه به این نظر  وجوبدر مورد فلسفۀ اسالم علمای دین 

کی یعلت غیبت احتمالی  شوند و میر با خبر گ، بعد از سپری شدن یک هفته، از احوال یکدیناحیه و محلۀ مربوطه

 د.نشو جویا میان را گاز شرکت کنند

 را رگدیجیتالی یکدیجای تجمع در نماز جمعه، در همین کافه ها و سماوات های ه امروز که بعضی از هموطنان ما ب

 جویای دانستنیک هموطن دیجیتالی خویش حد اقل در دل خود مورد غیبت د، احتماال  در نمی کنزیارت دیجیتالی 

 د.نردگ علت غیبت شخص غائب می

کافه ها و یک کمی تهی شده، این  ،و دوستیک هم محله  رفتنگسراغ  نُحساز ونه که نماز های امروزی گهمان

ه ، خالی بقریب رفیقو حتی رقیب  قریبیا یک یب رق رقیبیک  رفتنگحوصلۀ سراغ سماوات های دیجیتالی نیز از 

 رسد. نظر می

چندین  ،ران نیستم ولی خودمگدیندۀ یتشریف نداشتید، نماجناب عالی به مدت نسبتا  طوالنی در همین وبسایت های آشنا 

بهر حال خوشحالم از حضور  عدم حضورها را بپرسد.علت دل مهربان که اّما ُکو شته گعدم حضور شما،  دفعه در دلم

 است.وطنداری که خدشه ناپذیر جای خودش،  درعقیدتی  - ی فکریگنهعدم همآمجدد تان، البته همان 

ام  ی ناداشتهندانستنی هااوات بر دانستنی های گنموده و چند ماخیر جناب عالی را مطالعه  متوازناقای سدید! نوشتۀ 

 افزوده شد.

 ونه تقدیم کنم:گاجازه فرمائید عرضم را این
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 6از 2

و طبق دلخواه خویش مثال  تواند داخل یک البراتوار کیمیاوی شده  یک کسی بدون مجوز و بدون صالحیت علمی نمی

ایش زمایش هآنتیجۀ طور حتم ه چه بسا، حتی ب و منتظر نتیجه شودون را باهم مخلوط نموده گوناگرادیکالی عناصر 

 البراتوار نخواهد بود. جز انفجاره ب

عملیات جراحی زیبائی بینی یا طبی، خودسرانه دست به  تواند قبل از اتمام دوره های الزم یا یک کسی مثال  نمی

 لسفیف اّما دخول در حوزه های مباحث خواهد شد. البته ها() بینی و بیضه بدتر شدنبه  کار منجر بیضه نماید، چه این

تواند در حیطۀ توان و  هر کسی مینیاز به یک مجوز مشخص و ُمهرزده و تائید شده ندارد، ی گفرهن - اجتماعی –

نظر شان،  غلط بودن ، حتی در صورترددگمورد بحث، داخل بحث  تا ریشۀ درخت گو استعداد خویش، از بردانش 

اطاق عملیات جراحی، محکوم به پرداخت غرامت نخواهد شد، البته در البراتوار و ملزم و محکوم به پرداخت غرامت 

 خواهد شد.

 اصل مطلب:

 باشد: دارای چندین توربین میبنی آدم  کقوۀ محرکۀ ادرا

 شعور  -１

 فکر  -２

 علم  -３

 تدبیر  -４

 حکمت  -５

 

 1- :شعور 

 یگزند عشق به

 زن و اوالد و والدین و النه و دانهعشق به 

 حوادث طبیعی و غیر طبیعیو  گفرار از ترس و مر

 رماگهداشت خویشتن از سرما و گتحفظ و ن

 کاشانه و اوالدپاسداری از حریم  استعداد

 یعنی سامان کار آمدستِر عورت تالش مستمر برای 

 دوست داشتن خوشی ها و دوست نداشتن ناخوشی ها

 .باشد مشترک میبسیاری از زمینه ها با حیوان  در شعور استفاده ازکه البته 

 2- :فکر 

 .شعور چرخ بهتر هداشتنگتالش جهت فعّال ن

 3- معل 



  
 

 

 6از 3

 خاطر بهتر ساختنه ب برای حمل و نقل( تا طیّارۀ سریع برای دفاع از ساخت خنجر تیز) ایجاد افزارتالش جهت 

 شعور و فکر. چرخ استعمال و استفاده از

 4-  :تدبیر 

 و کشوری.ی گامور خانواد ک نظامنامه و قانون جهت تنظیمیایجاد 

 ۵-  :حکمت 

 تدبیر.بر تطبیق نظامنامۀ  دقیق و عملی( نظارت) نظری 

 :عقلو اّما 

وی از سر هم گشود و ا دیده نمیر گدر جای دیو انبیاء  یونانی نبعضی فالسفۀ خدا باورا نجز در بیاه بکلمۀ عقل 

که و علم شمرده در حالی خرد() شعور و تفکر، آنرا مترادف با علوم انسانی استعمال شدهبعضی فالسفه و دانشمندان 

ه باصال  عقل معرف مقام واالی انسانیت است  باشد. از شعور و تفکر و علم می وهر عقل خیلی خیلی باالترگ ومقام 

 دارد.را چه نصبیش خواهد شد که آرزویش آنر کسی تسلیم سلطنت عقل شود گاین معنی که ا

عنی از باشد ی پرتِو نور خوشیِد عقل بسیار بسیار وسیع میساحۀ  حاکمیت دارد،انۀ فوق الذکر گعقل بر قوای چند 

 یک عاقل می هستی.ها و  ها و کهکشان رفته تا اندیشیدن در آسمانگس و زنبور در یک محل گعلِت تجمعِ چند تا م

 تواند الزاما  عاقل هم باشد. متفکر یا عالم نمیتواند هم متفکر باشد و هم عالم ولی یک 

 به بیان ساده:

 اصوال  عاقلو از انبیاء و معاد منکر باشد آن کسیکه از وحی و از خداوند  ء  ا " وحی" رابطۀ مستقیم دارد، بناعقل ب

 د.نیست هرچند ادعای علم و عالم بودن داشته باش

و اکنون کجا قرار داریم و ها عاجز اند که مثال  ما کجا بودیم  شعور و تفکر و علم و تدبیر از دادن جواب این سؤال

   ( کجا و در چه حالِت قرار خواهیم داشت؟گمر –فردای دور ) فردا

 ؟  چه کسی و چرا ما را آفرید

 ؟باید نکنیمکارهای چه کارهای باید بکنیم و چه 

 ، ما که نه دیروز تشریف داشتیمر بلیگمالک خویشتن و هستی هستیم؟ ا ما کی هست؟ آیااصال  مالک این ُکل هستی 

قادر به ارائۀ جواب های این ردان مکتب داروینیزم نیز گهای شا یوئگالبته یاوه . و نه فردا تشریف خواهیم داشت

 .دارد، نخواهند بود وحی""عقل" و "ریشه در سؤاالت که 

 باشد. ت بلکه ضد جهل همانا عقل میس، علم نیضِد جهلها،  برخالف پنداِر ماتریالیست

، به این سؤال نیز پاسخ است خرد خالف علم و( و ابدیزلی ذات ا) که وجود خدار یک ماتریالیست ادعا کند گحال ا

 " ماده" و " خدا" چیست؟نو ادبی بودبودن لی زا) ، فرق بینلی و ابدی باشدزتواند ا ونه میگماده" چ"بدهد که 

 وید که:گ وحی" به ما می"ضمنا  " عقل" از طریق 
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طریق  آن هم ازکه آفریده شده لانسان خویشتن را نه آفریده یعنی در آفرینش خویش ارادۀ خودش دخیل نبود و نیست ب

دل فتی های گتماما  مملو از حیرت و ش «دی ان ای»ساختار  –ونه که ساختار زیبای موی گپس همانیک اراده، 

زتر یگپدیده های اعجاب ان، لمس و احساس و مشاهدۀ رسد که با تبعیت از احکام عقل نظر نمیه بعید ب ،یز استگان

واهد خخیلی محتمل ابدیت انسان  لاص نبا پذیرفتان عقل باشد بخصوص اینکه گجنود و سرسپرداز این در انتظار 

اهد ین تمام خوگخیلی سن ،عقل"" وهرگ بروز خواهند نمود که برای منکران ی، پدیده هایبدیتبود که در همین مسیر ا

   خوشبختی ابدی خواهد بود.عقل" مایۀ " دستوراتبه دادن وش گ هر حال به .واراگو برای عاقل خیلی  شد

 اقای سدید:

قل" ع"تفکر" و امثالهم را با یرد که "خرد" و " دانش" و "گرت بنباید تالش صوغرض از عرائض فوق این است که 

 رفته شود.گاشتباه 

 بر انسان نازل شده.وحی" که در قالب "حق و حقیقت است عقل دلیل و برهان و تجلی 

 و غایات خلقت پی بُرد.توان به راز خلقت و اهداف خلقت  عقل" میتوسط "

 .که خالف کرامت انسانی است ، اعمالیمی باشد زشت عقل" بازدارندۀ اعمال"

ه بپاسخ دادن این و آن امر است، شاید کامال  درست باشد اّما ی ما گکه دلیل عقب مانداینکه جناب عالی می فرمائید 

فقط با اشاره به این مطلب ظاهرا  به اصطالح علمی میسر نخواهد شد،  از منظری های ما گعقب ماند لعل تشریح

 کودکانه کفایت خواهم نمود:

 داشته های عالم اسالم:با توجه به امکانات و 

 هم دین معقول

 معقول گهم فرهن

 (رامیگقرآن و شخصیت پیغمبر ) پشتوانۀ اخالقی و عقلیهم 

 و منابع بیکران زیر زمین هم ثروت طبیعی

 جهانژیک یبیشترین نقاط سترات ندر اختیار داشتهم 

 فراوان هم نیروی انسانی

 یگفرهن - هم سابقۀ علمی

 آمیزو صلح  یگهم غیرت و شهامت جن

 سرزمین وسیع با اقلیم متنوعهم 

 ُخالصه همه داشته های مادی و معنوی

 اّما:



  
 

 

 6از 5

ر گدی زسا ناگو نوازندران گبازی بهبوده که ، اراده اش بر این ذاریدگکه نامش را می  خداوند یا طبیعت یا هر نیروئی

یرین!!! شکه با نغمه های  انیگنوازندبدهد، به  یفرصِت خودنمائر گانسانی دیو صحنۀ تئاتر های تاریخ ساز صفحۀ  و

جای مطلوب!! وصل نمایند، ه بشریت و سرنوشت ُکرۀ زمین را بهمواره کوشیده اند وش نواز خویش گو دلپذیر و 

خدمت ) ینگتوانند این رسالت سن عقل" میمنهای " ،و خرد و تدبیر شعور و فکر و اندیشه و علم نآیا این داعییببینیم 

 بدهد؟به بشریت( را انجام 

سالح تولید و انباشت و استعمال های خانمانسوز و عدم  گجنتوطئه و عدم وجود رسد با توجه به عدم  نظر میه ب

زیست و ُکال   محیطالیۀ اوزون و احترام به  نوازشو تولید و مصرف مواد مخدر، کوکنار شت کِ عدم  و های ُکشنده

 ، چنانچه انجام شده، یک کمی مانده.انجام این رسالت شدنی!!! است ،احترام به انسانیت

 و جناب اقای بارز:ل جناب اقای ملکیار گو اّما صحبت مختصر با هموطنان عزیز و 

 تلویزیونی الس انجلسصاحبان چینل های دود زده و آتش زدۀ  نآتش پرستانیست که  یناسالم آن دیملکیار عزیز! 

 خویش معرفی می کند. های برنامه ۀبه بینند عمدتا  ایرانی() نشین

یرد، یک گ صورت مینام اسالم ه که امروز ب ردن زدن هائیگعفوت و مهربانی است، سر زدن ها و اسالم دین 

پول و  ط امواجکه توس ی، ویروسباشد واهان در پیکر پاک اسالم میویروس رها شده و هدایت شده از سوی بد خ

 شود. توطئه بدرقه می

 یک غیر در منطقۀ مسلمان تسلط پانزده قرنۀ خویش بر منطقه، باید امروزبود، از  ردن زدن ها میگ نر دیگاسالم ا

در وی های خون ج د.نبر کار میه دشمنان این دین عزیز بداشت، این چه منطق احمقانۀ است که  مسلمان وجود نمی

جاری شده اّما قاتل که ریشۀ همۀ شان یکی است( ) م و مارکسیزمزفاشی م وزتوسط نازیحاضر، طول همین یک قرن 

 چرا؟شود  مسلمان تلقی می

 زیرا ...............

 ردد،گپوست اسالم تعویض که باید  است بهر حال، حرف جناب عالی از این جهت درست

! دیهپرستان و فراعنۀ زمان به آن هدنیا که توسط فرصت طلبان و  ، همان پوستیرددگبلی، پوست اسالم باید تعویض 

   ذات لطیف اسالم را پوشانده.که  نه آن پوستی داده شده

 م بارز!ینع و اّما جناب اقای م.

 علمیت و تمدن است،ظاهر آزادی و ه رفتن در سیاه چاله های ب فرومسلمان نشانۀ  نخطاب نمودوسفند گو چوپان 

 مجموعۀ روشن فکری محسوب خواهد شد.روشن فکری، صدمه زدن به خود  ن، ادا درآوردو حتی غالبا   بعضا  

نظر  فالسفۀ مورد ند. ک ی فالسفۀ مغرب زمین ما را تنویر نمیا کاغذی یا دیجیتالی نرفتن و بوسه نمودگدر آغوش 

 ،ر داشته، اینجا محل بحث ما نیستگافکار دیجناب عالی 

  اّما:
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 وپانیلۀ انسانیت است، چگواقعا  هم چوپان البته ) ن چوپانیشد که به ار یک نفر یافت گدر بین همین فالسفۀ مغرب ا

و  درندۀ جهالتهای  گرگرا از  لۀ خویشگکه  چوپانیهدایت نموده و  ابدی را به سرسبزی فالحِ  مادون خویشکه 

، من به تمثال تمام فالسفه سجده می نموده باشد ستأخیگترین جسارت و  ئینی و جزکج دههداشته( گون نمص جهنم

 کنم.

 و، این چوپان نیک کردار را به نیکی یاد نموده تمام فالسفۀ مغرب زمین چه قبل از رنسانس و چه بعد از رنسانس

 لقب داده،تمام قرون و ُعمر بشری  گایشان را مصلح بزر

این عقیده به حتی  (George Bernard Shaw" )شاود برنارجارج "  فیلسوف خوش قلب و خوش طینت ایرلندی

 باشد. ن آیندۀ بشریت همانا اسالم مییبود که د

چوپان  ، به اینکشیش قرن هفدۀ فرانسهولتر" جز "ه کشیشان قرن های متمادی، بفالسفه چه که حتی متعصب ترین 

 کرد. ش را نفی میکرد هر چند دین و آئین ، شخصیت ایشان را همیشه تحسین میذاشتگاحترام می 

 که: بهر حال عرضم این است

یا "نقد" کند ولی اجازه ندارد  را انتخاب کند و و روش و منش خویش گهر کس آزادی دارد که دین و آئین و فرهن

ساسات غیر علمی و توأم با احآنهم با استدالل تفکر و عقاید نماید این و آن  نقد"را در لفافۀ " نفی""ران توصیۀ گبه دی

 تشکر. ونه.گباد 

 

 

  

 

          
 


