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 27/06/2018                      سیدهاشم سدید

 در پناه خدا باشید، آقای ولی محمد آریا

 آخر و قسمت پنجم

 

رس تمی نویسید: "آیا بسیار کوته فکرانه نیست که ترس از قانون و زندان را در زندگی بر روی زمین، منطقی بدانیم؛ ولی  ــ 

عادالنه سنجیده خواهد شد، خصمانه بدانیم. یعنی یک پدیدۀ ه های خوبی و بدی در آن از بازخواست و محکمۀ اخروی را که ذر

 بسیار بدیهی را در بین انسان ها منطقی و عادالنه بشناسیم، و آن را در مورد خدای دانا و متعال یک عمل خشمانه تعبیر کنیم؟"

ثابت، مبرم، مشهود و  بر اساس نیاز های بیشتر که راانسانی زندگی در درون یک جامعه نمی دانم شما بزرگوار چگونه 

 قابل اغماض و انکار غیر منحیث ضرورت   تنظیم آن حال انسان ها در این دنیا( کهاین جهانی )حسب معنوی مادی و محسوس 

 موضوعه توسط خود مردم غرض تأمین رفاه و حقوق برابر همگانی و قوانین ظام سیاسی ـ اجتماعی بر حسببه دوش یک ن

 می تواند پندار که جهانی ظاهراً آسمانی، در با قوانین چیزی را که خود نیز "بدیهی" می نامید، حفظ نظم و امنیت جامعه است،

 ایسه می کنید؟مق انینی واقعاً آسمانی است یا خیردرستی معلوم نیست که چنین قو به "اسپینوزا"قول  به ،بیش نباشد ه اییا افسان

 .و متناقض ، ولی آنجا فقط حرف است؛ آنهم در بسیاری موارد ناروشن و ناتماماینجا هر چیز با همۀ وجود احساس می شود

در اینجا خود مردم، که در کنار  .ستنده انش های حی و حاضرو با توجه به نیاز واضع قوانین حقوقی در یک کشور خود مردم

م دحقیقی و از های مبرم و مشترک داشت نیبا در نظر دارند، ضروری و داد و ستد زندگی می کنند و با هم روابط گوناگون هم

قوانینی وضع می کنند؛ قوانینی  الت در زندگی فردی و اجتماعی خودهای جامعه و اجرای عددن کاربرای مرتب کر دست خویش

. این از آن اطاعت کنند ارج بگذارند و راها همه باید آن  ،انجام دادن آن نیستکه یکی مکلف به اجرای آن و دیگر آزاد از 

 به صورت برابر و یکسان شامل حال دارا که با برداشت انسان معقول از دایرۀ توان و امکانات انسانی نباید تجاوز کند، ،قوانین

بنا نمی شود. فلسفۀ وجود قوانین دنیائی تنبیه برای از  قوانین دنیائی بر بنیاد خشم و انتقام . شودمی  نادار و قوی و ضعیف و

  ، اصالح مجرم و حفظ امنیت، رفاه و خوشی مردم در جامعه است.بین بردن جرم

حین اجرای  از قانون تخطی نکنیم، .امل حال همه بدانیمشو برابر به شکل یکسان  را قانونعادالنه بودن قانون آن است که 

 ی تقدم و برتریی را بر دیگرکی گی خود رفتار و عمل ننمائیم،ی عالقمیل و خواست و عالقه و ب به قوانین و صدور احکام

 .ندهیم و روی و روی داری و خواهش و خواهشگری برای تخفیف یا تشدید جزاء وجود نداشته باشد

طری و ف و مبرم های جدین نیازاز یکسو بیشتری هستند که یخدا یا خدایاناما در رابطۀ انسان و آسمان ها واضع قوانین )ظاهراً( 

خود به هیچ وجه مسئولیتی در  و از سوی دیگر درک نمی کنند، یا ،در نظر نمی گیرند ستهیالزم و شا انسانی را به صورت
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 رند بنمی ک وکرده گذشته از این که مسئولیتی در قبال آنچه گفته و . دند، متقبل نمی شونمی کن کرده و ال آن چه گفته و آنچهقب

، نه و ابرام با صراحت موقف زورگویان را اختیار کرده واضع قوانین آسمانی ،همانطور که همه می دانیم د،نعهده نمی گیر

و... و اگر نخواسته  ، به بهشت می فرستمم می بخشم، می دهم، می گیرمیاگر بخواه د کهندار میابراز  بار یکبار که ده ها

 و به دوزخ می افکنم و... نمی بخشم و نمی دهم و نمی گیرم  ،میباش

سان انکه از ذات و طبیعت  یخوب و بد اعمالبر طبق چگونگی  نه ،ی برتر آسمانی استهاخواست نیرو بیشتر نجا عدالتدر آ

م، گوش های شان را کر و ید دل های شان را مانند سنگ سخت ساخته انمی گوی طور نمونه از یک طرفه ب . بر می خیزد ها

و از   میفهمیدن و انجام کار نیک و بد را از آن ها سلب کرده ا شنیدن و دیدن و ، یعنی قدرتمیکرده انابینا چشمان شان را 

ساب ح یا اسیر هزار ها نوع دسیسه و فتنه و کشش و کوشش درونی و بیرونی ی دست و پا بستهها از همین انسان طرف دیگر

مند درونی و بیرونی کشش های قدرتـ ربایش ها و  دستی نداشته اند اختیار و می گیرند که خود در انجام آن ها هیچهائی را کار

آیا چنین کاری عادالنه . ساخته و می سازد ی ممنوعههای که آن ها را وادار به دست زدن به خیلی از کارطبیعی و خدا داد

 :خسرو یکبار دیگر توجۀ شما محترم را به شعر مشهور ناصر است؟

 وری کشیدنـــی در دل مـوانـت "خدا یا عرض و طول عالمت را

 "وئی بریدنـم سر مـالـنه از ع نه وسعت در درون مور آری

 معطوف می دارم.

 مخیر هستید، خدای مهربان و قادر مطلق،هم از آن می خوانید، بخوانید، و عادالنه عدالترا  نوع برخورد با انسان شما که این

و  و با شناختی که از خدا و خدا بودندارم، و مستقل  با شناختی که از عدالت و عدالت پروری منحیث یک موجود عاماما من 

 بخوانم. خدائی خور  درو به سختی می توانم چنین عملی را عادالنه دارم،  مهربانی

 از کسی که خود دست و پای او را بسته است )گوش هایش را کر و چشمانش را کور ووجود نورمال چگونه منمی دانم یک 

ا می کاری ر ساخته است( خواهش انجامو خودش را اسیر پنجه هولناک نفس اَماره و شیطان عقلش را ضایع  قلبش را سنگ و

عادالنه و  ، از روی هوشیارینورمالمحترم را شما  آیا چنین انتظاری !منطق؟ درایت و ؟ با کدامباشد او که خارج از توان دکن

 ؟می خوانید

یر خورد و خم تحقیر و و خشم و انتقام ، پایاین است که در کار تطبیق قانون و برخورد با بزهکار در دنیا ترین موضوعمهم

)اگر کسی را هم اعدام می  از بین بردن جرم است، نه از بین بردن مجرم. دنیادر هدف از تنبیه  کردن مجرم در میان نیست.

زمان  ،صورت محکومیت بزهکاردر  و  وجود دارد(. در دنیا دیگران است ـ چون امکان تکرار جرم نکنند برای عبرت گرفت

وجه و هیچ وقت حکمی را که صادر شده  هیچبه  بر حسب سنگینی جرم و قوانین مرتبط، تعیین می شود و و نوع جزای او

 ن، به گونۀ مثال، برای تسکیبدبخت آن جهانی یک دوزخی قوانین حالیکه در ردید یا تکرار نمی کنند؛ دتم ،است، بعد از اکمال

آب جوشان و  نظر از این که به وی نامعین سوزانده می شود، صرف های زمان ن بار بار و برای دوره ها وادیاخاطر خدای 

ــ مانند گوسفند در خورانده می شود و  ی نیزدیگر و زهر مار سنگ و چوب و خار و هزار مرداری زردآب و آتش و زقوم و

  و... آویخته می گردد به چنگگ های آتشین آهنیدکان قصابی ــ 

ح و تنبیه هم برای اصالاصالً و اصوالً مجاز نیست  ی دنیوی کاربرد خشونت های جسمی و روانی و تنبیه بدنیئدر قوانین جزا

گذارانی که از قضاء  صطالح "یخ کردن دل" قانوناست، نه برای به او عبرت دیگران  و جنایت جرم بین بردن و ازبزهکار 

   !هم خوانده می شوندو بخشاینده  مهربان
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وجود ندارد. در دنیا ترازوی عدالت به دست انتقام و کینه  نفرت و وخشم  شخصی و و عالقه لین زمینی مسألۀ میدر قوان

 ستمالی بسته شده است؛ نه مرا می بیند و نه شما را. ولی...موجودی است که چشمانش با د

موجودیت قاضی برای بررسی یک رویداد، هیئتی متشکل از صنوف و اقشار  مثال عالوه بر طوره قضائی امریکا بسیستم  در

وران و دمختلف با قید سوگند برای بررسی همه جانبۀ دوسیۀ بزهکار تعیین می شود. این هیئت تمام جوانب قضیه را به شمول 

ت عصبی آنی، اجبار وضعیت روانی، مستی، سبک مغزی، حمال، ی شخص، کار و بی کاری، زندگی گذشتۀ متهممحیط کودک

صادر می شود به قاضی ارائه می  ی اکثریترأبر طبق  که و اختیار و ده ها موضوع دیگر در نظر می گیرد و فیصله ای را

 اه راحکم دادگ ــ بعد از مشوره با هیئت منصفه ــ و افزایش یا کاهش برخی نکته نظریات ند. قاضی هم نظر به آرای اکثریتک

  .که نه سیخ بسوزد و نه کباب می دارد اعالمابالغ و طوری 

 ، نیاز و بی نیازی، و امکاناتخصلت و فطرت بعد از قرن ها مطالعه به ارتباط مسائل بی شماری در مورد چنین برخوردی

. انسان های امروزی انتظار دارند که خالق شان با چنان دید اکثریت جوامع بشری در نظر گرفته می شود انسان ها، امروز در

غالباً اختیار  و ، دچار است سرزاده شده و ضعف و کمبود  ها و دل کالن با موجودی که خود می داند با هزارعادالنه وسیع 

 رفتار کند.  ،خود را ندارد و هر لحظه به هر طرفی کشیده می شود

توانائی ها و نیاز ها و  نیست که و مملو از خشم و انتقام جوی و کم سواد یا بی سواد های بدوی خدای این انسان ها خدای انسان

بعد از وقوع یک  صد ها و هزار ها یا میلیون ها سال جانبیو از  شناسد. را که خود خلق کرده است ن انسانخصائل فطری 

ح اصالحالیکه در دنیا هدف  پردازد، دربه تنبیه مجرم ب ،ندرا باد به هر سوئی پراکنده می ک مجرم جرم و بعد از این که خاک

که می تواند استمرار یابد ـ چیزی که در آن جهان امکان تکرار آن پیش بینی نمی  است ین بردن جرم و جنایتاز بمجرم و 

 ! !از شر یا بال. پس تنبیه آن جهانی کشیدن انتقام و تسکین خشم است، نه تنبیه برای اصالح مجرم و نجات جامعه شود

ت برای خورد و عدالو ،که امکان تکرار جرم وجود دارد صورتی در فرق بین عدالت برای اصالح مجرم، از بین بردن جرم،

، زیرا مجرم به کوچکی خود و بزرگی و توان خدا عمالً صورتی که دیگر امکان وقوع جرم وجود ندارد خمیر کردن مجرم در

، فکر می کنم که خیلی رپیچی از فرمان خدا به هیچ وجه حتی در ذهن کسی هم خطور نمی کندملتفت می شود و دیگر امکان س

 ها زیاد است!!

ه بقبل از این که به من راجع می ساختید، این است که شما باید این سؤال را  ،به ارتباط برش باال در نوشتۀ شما ،موضوع دوم

خیلی از سخنان  خدای دین را یکی می پندارید، و باوجود این که شما خدای او، ید؛ زیرا او است کهمی کرد راجع "اسپینوزا"

 خوانده است. ـ حتی بیهوده و ابلهانه غیرعادالنه عملی و منطقی، غیر غیر است و آن را ظن نگریستهوء دین را با س

محکمۀ اخروی را که ذره های خوبی و بدی در آن عادالنه سنجیده خواهد  "و جملۀ  درخواهد شد" مطلب سوم: وجود کلمۀ "

و  به درستی باور ندارید آسمانی ایهمحکمه م هم به عادالنه بودن خود شما محترنشان می دهد که  شد، خصمانه بدانیم."، 

، با اطمینان سخن اگر باور داریدبر پایه های لرزانی قرار دارد.  ،خالف تعصب نشان دادن های تان ،دینداری شما محترم نیز

ران یقین بدل کنید، بعد به مباحثه با دیگبه های خود را اول باورمهربانی کرده  ،ندارید، و اگر هست یا نیست که و بگوئید بزنید

وجود ای میان می خورم )و نمی خورم( و خواهم خورد فرق شایان توجه  قاطع بگوئید که عدالتی وجود دارد، یا نه! بپردازید!

عدم اراده و قصد و وضوح وجود دارد، درحالیکه در سومی تذبذب و دودلی و شبهه و اطمینان و یاولی و دوم جمله دارد. در

  صراحت دیده می شود.
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 منطقی دام تفکر خداشناسانه درست واست، یعنی مسئله این نیست که ک ]شده[ ــ "لذا وقتی می گویم که این بحث به بیراهه کشانده

قابل ادراک است."، جمله های باال تا زمانی شناخت حقیقت نهائی غیر است. طرح سؤال منطقی و یا غیرمنطقی شیوۀ خداشناسی

 از شماست. 

    این است:  ، اماعرض من

از نظر یک مسلمان ــ اگر دقت کنید، من در واقع این است که  در بحث ما یکی از موضوعات )سؤال های( اصلیچرا؟  یک( 

موضوع را از خداشناسی  کدام تفکر خداشناسانه درست و منطقی است.در اولین نوشته ام به این موضوع اشاره کرده ام ــ 

 خدای یهودیت،و  "اسپینوزا"شناخت دقیق خدای  برای با هم شروع نمودیم.  و خدا شناسی ادیان و مقایسۀ آن ها "اسپینوزا"

اخالق و صفات خدایان گوناگون افراد و گروه ها را در هم ناگزیریم  فتد،ا راه میه وقتی چنان بحثی ب ،و یا اسالم ،عیسویت

تنها با فرو رفتن به قلمروی شناخت تفاوت ها . آن ها را شناخت موضوع وجود و و هم را قواعد و قوانین فقهینظر بگیریم، هم 

  است، نه نپرداختن به آن.ممکن تمام خدایان بۀ وسیع شناخت همه جان

خدای  ،هم پسر و هم روح القدس اما خدای عیسویت که درعین زمان هم پدر است کی نیست که همه به یک خدا می رسند،ش دو(

 نه هکاست  یبی مانندخدائی  دین اسالم یشده و نه کسی از او پیدا شده است. خدایگانۀ دین اسالم نیست که نه از کسی پیدا 

که بت پرستی کار هندوئی ، است هندو متفاوت خدای که بازهم و با یئخدا، قوم اقارب خویش و نه نه همتا و ،داردشریک 

و به امر پیامبرش همه بت هائی که در کعبه وجود داشت، برای این که  استمطلق در اسالم بت پرستی کفر  اوست، حاالنکه

به تخریب مجسمۀ بامیان ــ حال درست یا نادرست ــ ، شکستانده شد و طالب هموطن ما هم بنابرهمین باور ندپرستش می شد

 بحث من در یکی بودن آفریدگار خدا یکیست، اما پندار هزاز هزار میلیون؛ هزار هزار میلیونی که با هم یکی نیستند!! !ست زدد

 از این خدا وجود دارد. انسان ها مادر تفاوتی است که در ذهنیت های بلکه هستی نیست، 

نه سخن شما. شنیدن چنین سخنی از زبان یک انسان متدین  ،سه( این که ما هنوز خدا را به درستی نشناخته ایم، سخن من است

دان بش را درک نکرده و به درستی بدان ایمان ندارد و به درستی و خدای را من چنین تعبیر می کنم که این انسان به درستی دین

نیست. خدای دین اسالم، مثالً با کم و بیش دو صد صفت روشن و مبین، معرفی شده است. با چنین روشنیی چگونه یک پابند 

چگونه کسی که دین و خدای دینش را  و ی خود عاجز باشد؟ خدا و چگونگی از شناخت نهائی حقیقت انسان دیندار می تواند

 ن خدا را می پرستد؟ عجیب است!آن دین را قبول دارد و آ ،نشناخته است

 نمی توان یکی دانست، حتی اگر از نظر بیولوژیک همگونی ،ــ همان گونه که دو انسانی را که دارای دو شخصیت اخالقی هستند

 نه از آتشی سخن می تند، یکی مهربان است و بخشاینده،داشته باشند، دو خدا را نیز، که دارای صفات متفاوتی هس و همسانی

علل ، حتی برای تدو نفرین می کند و انتقام می گیر دیگری خشم گین و انتقام جو و و نه از عقوبت و دوزخ و کش و گیرزند 

نمی توان، تا جائی که به من مربوط می شود، یکی پنداشت. شما که با همه هدایات  در کاری بر پیامبرانش سخت می گیرد،

را یکی می دانید، بدانید. آزادی است و  انی تان این دو موجودا همه ادعا های مسلمایمان دارید، ب ظاهراً  روشن کتابی که به آن

 هر کله و بل خیال!

انتقام و غیره مفاهیم مطلق و متناقض نیستند که وجود یکی دیگری را نفی و نقض کند  و ــ "عشق و نفرت، خشم و رحمت، عفو

 نتقام نباشد عفو مفهومی نخواهد یافت و..."... اگر خشم نباشد نمی توان رحمت را شناخت ... اگر ا
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و عقل مختصرش به خام و نارس است و پر از تناقضات و ضعف ها  که در باره انسان نیستجناب آریای عزیز! بحث ما 

خدائی است که در او  از مانیاز داشته باشد. بحث  چیز آن به ضد یک چیزکامل  و تشخیص برای تمیز چشمش بسته است و

  دانای مطلق و... است. کمال مطلق، قادر مطلق،خدائی که نقصی، عیبی، کمبود و نارسائی وجود ندارد. 

بزرگی و و  برای این که کسی متوجه مهر و محبت دارد که یک موجود مافوق انسانی گذشته از این چه ضرورتی وجود

 د. دچار بساز انواع مصیبتبه  و نشان دادن الطاف خود ــ بل یا بعد از مهروزیق او را ــ ،دبخشایندگی او نسبت به خویش گرد

به شمول  همه چیز ـرار می گیرد، اما خدا که چیره برخود پرستانۀ خود قاحمقانه و انسان، انسان است و گاهی بازیچۀ امیال 

احمقانه و نباید دستخوش امیال  چیره می گردد،، چون یکی از نشانه های کمال همین است که موجودی بر خود نیز است ـ خود

 حمتر چرا برای به ثبوت رساندن قرار گیرد. کسی که می تواند از راه دیگر هم رحیم بودن خویش را ثابت کند، هخودپرستان

چنین  د؟را بدان کسی عفو و بخشش تا کسی قدر ،قامی وجود داشته باشدزحمت گرفتار کند؟ چرا باید انت به کسی را خود باید

  تصوری در مورد خدا از ذهن معلول انسانی منشأ می گیرد و حقیقت ندارد!

خدای دین نتوانسته است، یا ناتوان بوده است  که این جمله که "اگر خشم نباشد نمی توان رحمت را شناخت"، نشان از آن دارد

خویش را به انسان  و مهربانانۀ نیک ها و امیالسته از راه دیگری، بدون این که انتقامی و آتشی و خشمی در کار باشد، خوا

ی عالم مطلق و کامل را با خلقت انسان نادان و شما خدا ،تر به معنی درست یا در کار آفرینش انسان عیبی وجود دارد. بفهماند.

 ،به آنچه می گوئید کمی معرفی می کنید.عاجز و ناتوان، خالف پندار عام،  ناکامل، انسانی که در او روح خدا دمیده شده است،

شم ی به نام انتقام و خیها ، با آن که شما خدای او را با خدای دین یکی می دانید، خدای خود را از وجود چیز"اسپینوزا"بیندیشید! 

 "وزااسپین" .و تردید و ببینیم و نبینیم و.. بدون هیچ گونه تناقض اند؛ی داند و او را عشق  عشق می خومبراء م  و... و غضب

  او! این روادار است و نه این به ناخشنودی رابطۀ خود با خدایش را عاشقانه می خواند، عاشقانه، یعنی این که نه او به زحمت

هستند؛ خالف عاشقانه است، با هم در تعامل و داد و گرفت آن که قوی تر  یبا رحمت و گذشت رابطه هر دو طرف، در این نوع

در  کسیکی باال قرار دارد و حکم می کند و دیگری پائین و مکلف به اجرای حکم است و اگر رابطۀ انسان و خدای ادیان که ی

م و فیلسوف و حکیاز راه فقیه و راه شریعتمدار  راه عارف  د.ت و انتقام و آتش رو به رو شواجرای حکم تعلل بورزد، با عقوب

بازهم  ... پابند هستند! و حج و به نماز و روزه شریعتمدارمی شود، ورنه هم عارف و هم حکیم و فقیه و  همین جا از هم جدادر

 توجۀ شما را به این کالم مختصر و مفید که "اندیشیدن را باید فرا گرفت" جلب می کنم.

مفاهیم مطلق و متناقض نیستند. چرا؛ هستند! خشم و رحمت، وقتی در برابر هم قرار می  شما می فرمائید که خشم و رحمت

در نفس خود شان، همه صفات در نفس خود شان، مطلق  همین صفاتی که متناقض هم هستند هم هستند. اما،گیرند، متناقض 

با  که د یا به خصوصات فزیکی انسانیشئ تعلق دار هستند. اندازه و مراتب مطلق بودن هر شئ یا به خصوصیات ماهوی آن

 ید، به عمق آن دست خواهید یافت.. دامنۀ این بحث دراز است. اگر کمی بیندیشآن شئ در ارتباط است

را صرف اندیشیدن کنید. سود آن بهتر خواهد  تان وقت عوضبه کناری گذاشتید. در و گوگفت خوب کردید که قلم را به جای 

 ریای عزیز!آقای آ بود،

 "اقای سدید صفحاتی زیادی را از خدای "عشق" پر کرده است، ولی از خدای "عادل" نامی نمی برد..." نوشته می کنید: ــ 

 :عرض شود
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عیت اصل و واقپیش از پرداختن به  خواهند کهموجودیت خدا باور ندارند. اگر یکی از این ها از شما ب هستند کسانی که اصالً به

و  در آن ها تناقضات فراوان دیده می شود، چون و آیت و حدیث دینیهای  بحث از وجود خدا را بیرون عدالت،و بود و نبود 

 با ارائۀ دالئل و اسناد و ثابت کنید، همان گونه که انسان هائی سخنانی که برای یک انسان عاقل نمی تواند قابل قبول باشد،

نه ، شما به این گوت نمودندرا ثابنرژی و... و قانون بقای ا (نیوتن)و قوانین حرکت گردش زمین به دور آفتاب  مدارک معتبر

 انسان ها چه جوابی خواهید داد؟ 

صد که آمد نود و نه خود  را حل کنید. آن ها  بود و نبودو سؤال  قبل از اینکه به بحث عدالت موجودات آسمانی بپردازید، مشکل

 به خود می آید!!!

ه چشم تان را بی با خدا و متدین افغانسوقتی محرومیت های بی پایان فقرائ در کجای کار خدای ادیان،به من بگوئید که با این، 

سیاف ها و صبغت هللا ها و کیان  و گیالنی ها و ها و عبدهللا ها عین زمان جالل و جبروت کسانی مانند کرزیمی بینید، و درسر

انسان هائی و طرف دیگر است ، یک طرف کسانی که به مورچه ضرر شان نرسیده کسانی از این جنس و سنخ را زاده ها و

ا که ر خویش را، آن زندگییائی زندگی فالکت بارغربت و فقر و بی نوگناهی روگردان نبوده اند، یکی درو  که از هیچ منکر

 هی کدر واقعیت از خدا بی خبر کریسر می کند و دیگری، آن معصیت کار منهی و منخدا باید به او ارزانی نموده باشد، به 

بستر های نرم و گرم، لباس های فیشنی و گران در منتهای آرامی با خوراک های مقوی و لذیذ، هم خود و هم اوالد های شان 

پول های کالنی که از راه های به اصطالح دین نامشروع به دست آورده اند و به کرسی های قیمت، موتر و نوکر و چاکر و 

واله هم مرا ح های ناگشودهبه راز  افسانه نبافید! د کدام عدالتی را می بینید؟رانی می گذریده روز و شب شان به خوش گذنرم لم

 تنها در یک منطقه از دنیا در این کاینات بی سر و پا پای حیات سی و شش میلیون انسان نیز حرف نزنید! حکمت هااز ندهید!

ر د ک، از میان کم و بیش هشت میلیارد انسان بد بختی که حقوق شان به نحوی از انحاءدر میان است ـ تنها در یک کشور کوچ

 . و پایمال می شود مال شدهیپا سراسر کرۀ زمین

صحبت کند، همان گونه که من تا کنون این آن ها انسان با ایجاز و تلخیص شما محترم چیز هائی می گوئید که اگر به یکی از 

د که میلیون ها تن کاغذ هم کفاف آن را ناین قصه ها به کتاب هائی برس هفتاد من کاغذ چه، که شایدنوی کار را کرده ام، مث

ا آن هوش بلند نتایج مفصل بگیرید و بنگرید که در کجای کار حق و انصاف و عدالت پس از گفته های مجمل من شما بنکند. 

ش نکنید که شرعیت حاضر را می بیند!! امروز که اینگونه است، فرامو آن ها را نمی بینیم؟ کور های ناجوروجود دارد، که ما 

 احتماالً فردایش بدتر از این خواهد بود!!!

ی "واحد و نامتناهی و مطلق"ی را که اسپینوزا در اندیشۀ خود پرورانده ا محترم خود را زحمت بدهید و خدالزومی ندارد شمــ 

فیلسوف  یم که اینبه ما بشناسانید، زیرا ما می دانچیز به خدا تبدیل می شود  همه ، ارچند وقتی این خدا نامتناهی پنداشته شوداست

 بااز جهاتی . این نظر او، همانطور که من بار ها نوشته ام و شما آن را نادیده گرفته اید، خدای واحد و نامتناهی باور داشت به

  مغایرتی ندارد. جمله دین اسالم متناهی و مطلق برخی از ادیان، ازخدای واحد و نا

خیالتی ت "نفس حتی االمکان می کوشد تا اشیائی را تخیل کند" اسپینوزا: ، حسب گفتۀتفکرات م، زیرازیاد نمی پیچبه این موضوع 

 تنها ،نی که به شکل کامل و بی خدشه به واقعیت تبدیل نشده اندتا زما . این تفکرات ـ یا همان تخیالت و تصورات ـبیش نیستند

 ند. نتصور و تخیل باقی میما

وجود یا چگونگی آن ثابت نشده است. امروز  ،بر پایۀ تثبیت حواس و تجربه کنون که تا ،اسپینوزا تصوری از متصوری دارد

می کنید ، آیا فکر نبه یقینتبدیل تصور دارای همین تصور هستند، اما برای به نحوی اکثر کسانی که به وجود خدا باور دارند، 
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از ینوزا در جائی اسپ  ؟داریمخویش متصور عملی  محسوس و منطقی، استداللی و نیاز به تجربه کردن ها ما هر یک از که

من از تصور، صورت ذهنیی است، که ذهن از آنجا که یک شئ متفکر است، مصور  گفته است: مقصود شکتاب مورد بحث

به هالیود مین ذهن متفکر پنداشت، ذهنی که فلم سازان امروز در این صورت آیا نمی شود خدا را هم تصویری از ه آنست."

 باور به بشقاب پرنده را خلق و در فلم های شان به نمایش می گذارند؟ ای و خارق العاده لۀ آن ده ها موجود عجیب و غریبیوس

قط د. فنخود ببینچشمان  را با ها آن شئ و این انسان نما د که مردمنتبدیل می شو ه یقینزمانی ب و "هلک" و... و "اسپایدرمن"

ها و تخیالت به یقین تبدیل ها یا تصورکه باور )و در بسا موارد خیال پرداز( استمتفکر  ذهن   اتمخلوقن در صورت دیدن ای

هنوز که  بیشترین آن هااست، که  بوده انسان از آغاز تا امروز خارج از حساب و تخیالت تصورات ،غیر آندر د.نمی گرد

نقاط جهان تا تصور خدای واحد  ءاطیری در اقصااس تصوراتی از خدا ـ پهلونان اند، مانندهیئت تصور باقی مانده  درست هنوز ا

 تصوری بیش نیستند! یل و، چون کسی به با چسم سر خدا را ندیده است، تخهمه هنوز هم و خودپیدا و نامتناهی و مطلق و...

ر و استکباز شادی، از الم، از فروتنی، از رت، از نفس، از عقل، ااز عشق، از نفاسپینوزا از خیلی چیز ها سخن گفته است: 

گردنکشی، از ذات خدا، از بندگی، و می گوید که فکر و بُعد به گونۀ مثال صفت خداست و عقل نامتناهی که جز صفات و احوال 

ت. یگانه چیزی که من بدان دلچسبی دارم، ع بحث من نیسومطالب موض همه این و... پرداختن به خدا چیزی را درک نمی کند

یکجا  میان همه مطالب حداقل به یک دلیل عمده:همین است که خدای اسپینوزا از جهات عدیده نمی تواند خدای دین باشد؛ از 

 یراسید، که در وجود خدا. چنین چیزی را شما می توانید در وجود انسان سراغ بگیر و عجز و توانائی جمع شدن عشق و نفرت

  محاالت است.چنین امری از  پنداشته می شود، کامل ، کهموجود ، اما در وجود یکسرکش و مشوق به بدی هاست نفس

امیدوارم همیشه صحتمند و شاد و  ، که تنها در ارتباط برخی از سخنان قسمت سوم مقالۀ شما محترم بود،با همه این بحث ها

واالئی و سعۀ صدری که دارید،  آرام باشید. احترام انسان هائی مانند شما بر ما واجب است. اگر کدام بی احترامیی شده باشد، با

  طلب بخشش دارم!

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


