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 Ideological  ايدئولوژيکمسائل 

 

  سيدھاشم سديد
  ٢٠١٨ می ٢٨

  

  نقد بر نقد يک ھموطن عزيز و فرھيخته
  )قضاوت را به خوانندگان تيزھوش و آگاه می گذارم(

٣  

  :به ادامۀ گذشته

  :چھار کار کنيد

  ، مانند افغانستان و پاکستان از دوش مردم برداريدی فشار ھای رنگارنگ را در جوامعـ١

  مردم نيازمند را بر طرف کنيد،مادی نيازمندی ھای ـ ٢

   دست دکانداران دين را از دکانداری بگيريد،ـ٣

  ـ مردم را باسواد بسازيد و سطح آگاھی ھای آن ھا را بلند ببريد و آن ھا را با علوم جديد آشنا بسازيد،۴

 را پيش می گيرند يا  و افريقائیبعد ببينيد که اين جوامع نيز راه اروپا و امريکا و آسترليا و برخی از کشور ھای آسيائی

   !نه

رات خود را در فاصله گرفتن يًاملی که در قاره ھای امريکا و اروپا و آسترليا و کشور ھای جاپان و چين عمال تأثوع

  !؛ جناب منتقد عزيز العاقل تکفيه االشاره. در کشور ھای ما وجود نداردمردم از دين نشان داده اند،

  :  ضمنیۀدو نکت

 طق وجود دارد، من قضاوت را به کسانی می گذارم که اول به من اين که در کالم کدام يک ازما بيشترعنصر

درستی  رفته آن ھا بی مورد بحث من و شماعلم و قواعد منطق آشنائی داشته باشند؛ دوم بتوانند به عمق قضايا

   !تحليل کنند؛ و سوم  تنبور شان تنھا يک تار نداشته باشد

 د در صد موافق ھستم که بحث وجود و ھستی ھنوز سر من، به عنوان يک انسان انديشه ورز، با آقای بارز ص

به شما، که مشکل تان در اين بابت حل شده و جواب قطعی را يافته ايد، از صميم قلب تبريک . درازی دارد

  .عرض می دارم

 آنچه را ما آقايا بارز و سديد دو انگشت را جلو آفتاب گرفته اند و می گويند آنچه را خود اسپينوزا گفته است نشنويد و"ـ 
  ".می خواھيم به او بچسپانيم باور کنيد
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 بگوئيد که من کدام سخن را به اسپينوزا چسپانده ام؟ آيا من تمنا دارم شما. تته پته افتاده استببينيد که منتقد من چقدر به 

د، چرا سخنان او را می داشتم که سخنان او شنيده نشورا  اگر من قصد آن ل و به استناد نگرفته ام؟خود سخنان او را نق

   !ل بی منطقاناردم؟ اگر منطق ھمين است، وای به حنقل می ک

و سخنان  آنچه را گفته ام از متن تعليمات دين ۀنکتۀ ديگر اين است که من چه چيزی را به اسپينوزا چسپانده ام؟ آيا ھم

آيا  ساختۀ من است؟  و پل صراطساب حداشته ام؟ آيا بحث دوزخ و جنت ساختۀ من است؟ آيا بحث قيامت وبرن اسپينوزا

بر  ؟وغ و ياوه گوئی متھم کرده ام به معجزه را من مطرح کرده ام؟ عيسی را من به در نداشتن و اعتقاد داشتناعتقاد

اسپينوزا کرده ؟ خير، اين کار را ...وآلبرت بورگ کشيش من بر افروخته شده ام و او را ابله و نادان خطاب کرده ام؟ 

 منطقی و ۀن تطبيق چند نظر از دو طرف است بر طبق گفته ھای دو طرف برای رسيدن به يک نتيجبحث م. است

   ! درست

 اتھامی که  و کمتر کسی به بستن آن جرأت می کند،اين اتھام بزرگ، که بزرگتر از آن شايد وجود نداشته باشددر برابر 

   !، چه بگويم؟ آشنائی  با آثار اسپينوزا را بگيرمله جلوفغانان با کتب فلسفی، از جمگويا من تالش دارم جلو آشنائی ا

من به چه اندازه ھموطنان ارجمند خود را به   می دانند که، آن ھائی که با من و با نوشته ھای من آشنائی دارندۀھم

، خواه دينی و  و به کار بستن منطق در تحليل باور ھا يا گفته ھاو تفکر و انديشه) ًکال کتاب(خواندن کتاب ھای فلسفی 

  ! ترغيب می کنمخواه غيردينی، باور ھای سياسی و اجتماعی و غيره و غيره

 دل پر  و ديگر فيلسوفان کتاب ھا و اسناد و منابع فکری اسپينوزا]ترويج [افشایمن از  که ،چه اتھامی از اين بزرگتر

ه و  را ارج گذاشت و انديشمندانته و فيلسوفانکار داش و  آيا از کسی که در تمام عمر با مطالعه و انديشه سر.خون دارم

 عجيب  به چنين کاری دست خواھد زد؟ انتظار وجود دارد که تشويق کرده و تشويق می کند،به اين کارديگران را ھم 

   !! و منطق است فلسفه، پايۀ تفکر خود من به خصوص وقتی!است

خامی    ـ منطقی ـ علمی تفکر فلسفی که،ندانی داشته باش، بايد کسعلمیج پيدا کردن تفکر فلسفی ـ خون از روا دل پر

  .ندبرمال می کيشه ھای خود شان را اند

  ".زيرا تمام تالش شان را در اينکه خدای دين و خدای اسپينوزا يکی نيست، گفتار خود اسپينوزا باطل کرده است"ــ 
باطل   دين صورت گرفته، خدای اسپينوزا و خدایبرای اثبات تفاوت ميان را، که اسپينوزا تالش ھای مبا کدام گفته ھا

  :کرده است؟ با ھمين گفته ھا که

  اعتقاد و ايمان به خدای دين بدون داشتن ايمان به کتب دينی و ايمان به  (؟افسانه ھستندھمه کتاب ھای دينی

 .)ًپيامبران اساسا اعتقاد يا ايمان دانسته نمی شود

  کرد؟به گفته ھای پيامبران نبايد اعتناء  

 است؟مانند خدا از ازل وجود داشته يعنی جھان ھم .جھان ناآفريده است  

 ؟ن است، مرگ و نيستی عايد حالش نمی شودجھان خدای جاويدا 

 يکی است؟)و جوھر انسان ( طبيعت جوھرجوھر خدا و  

  بدون پرسش و (ًحرفش غير از التعبد، تعبد و تعبدا او می خواھد خدا را با عقل خود پيدا کند؛ خالف دين که

  و پای عقل را در باب خدا شناسی چوبی می داند؟.چيزی ديگری نيست) چون چرا

 ؟با ھمه خدا پنداری خود 
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 دين که برای خالف .  و غير از ماده چيزی نيستھر چه ھست ماده است( دانستن؟ا را جوھر ممتد و مادی خد

 .مارکس بدون ريش می خواندندبه ھمين دليل مارکسيست ھا او را  ). قائل نيست مادیسمخدا ج

   ؟اردبه معاد اعتقاد ند 

  :معاد يعنی             

 .دو باره زنده شدن .١

 .محشور شدن .٢

 .نشستن خدا بر مسند قضاوت .٣

 .شفاعت پيامبر .۴

 .مالئکحضور  .۵

 .سؤال و جواب .۶

 ...شھادت چشم و گوش و دست و پا و .٧

 . نامۀ اعمالدريافت .٨

 .شادی .٩

 .غم .١٠

 .ترس و وحشت .١١

 . صراط .١٢

 .دوزخ .١٣

 .شتبھ .١۴

 ...و .١۵

 ؟زندگی پوچ است و ھدفی ندارد 

 ؟نعدالت الھی را زير سؤال برد 

  ؟نيوی از کتاب ھای دين اشتباه استپيدا کردن قوانين داعتقاد به اين که 

  بی سواد و خرافاتی می خواھم کتاب مرا از توده ایمن از بسياری افراد به خصوص گفتن اين مطلب که 

 ؟د تا ايمان شان آشفته نگردنخوانند

  ؟به فرشتهبودن اعتقاد بی 

 اب مقدس از ، باوجودی که در آيات متعدد تصريح و تأکيد شده است که کتندانستکتاب مقدس را کالم الھی ن

 ؟خدا سرچشمه گرفته است

 و...  

 گفته است، چيزی  اسپينوزامگر من غير از آنچه خودبا کدام يک از گفتار ھايش تالش ھای مرا باطل کرده است؟ 

  بسته ام؟ن اتھام  او به مننه، جناب منتقد عزيز من، ؟ امگفتهديگری 

اين کار .  دو انگشت پنھان کنم با می کنيد؟ من عادت ندارم که آفتاب را را در يک موزهی چرا دو پاآقای منتقد عزيز،

  !! ـ باتأسف و دريغکسی که اين کار را می کند، با توجه به آن چه من حيث سند ارائه شد، شما ھستيد. ًاصال شدنی نيست
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 در مورد يکی نبودن خدای  و ديگراند اسپينوزاو گفته ھای خ با استناد به واگر با ھمه مثال ھائی که از منظر دين 

خدا . من کاری برای شما کرده نمی توانمدو خدا يکی است،  دين داده شد، باز ھم اصرار داريد که ھر اسپينوزا و خدای

   .کمک تان کند

کمی به آنچه من گفته و .  بين پندار و واقعيت صحبت می کنم و شما محترم پندار را واقعيت فکر می کنيد چيزیمن از

  . شويد ترمی گويم عميق

پينوزا به وجود  اسی وجود ندارد؟گوئيد که فرشته ااگر خدای او و خدای دين يکی است، چرا شما ھم مانند او نمی 

؛ آن گونه که  است و افسانهدوزخ و بھشت قصه بگوئيد که. ود نداردبگوئيد که فرشته وج فرشته باور ندارد؟

 تمام اسپينوزا"  انگاریھمه خدا" مطابق تفکر  دعوای خدائی نمی کند، وقتی نوشتۀ منمنتقدچرا  ؟اسپينوزا می گفت

   ھستی خدا است؟ 

از نظر نامتناھی بودنش با خدای دين شباھت دارد، اما وقتی با جزئيات بيشتری در مورد تنھا اسپينوزا پنداری خدای 

 رو می  رو بهی دينخدا  ھای سائر مميزات و شاخصه و و خواسته ھاخالقيت و توانانیر و يعلم و تدبصفات وذات و 

 خدای . بسيار زيادی دارد فرقھمان يک نظر ـجود شباھت در ـ باو با خدای دينشويم، می بينيم که خدای اسپينوزا

مه بکشاند و به حسيب نيست؛ که انسان را پای ميز محکباشد، ولی قھار و جبار و منتقم ون ااسپينوزا ممکن رحم

 يک موجود ناتوان را، که در بسا موارد اختيار دست و چشم و زبان و پا و نفس ھای او بپردازد وشمارش يک، يک کار

   .زنش و تنبيه نمايدطغيانگر خود را ندارد، سر

 .ً در کتاب اخالق خويش ـ که مقصود او از خدا موجودی مطلقا نامتناھی استجائی نوشته بود ـ به گمان زياداسپينوزا در

 ، ھمچنان شما اسپينوزاين نامتناھی بودن را چگونهجا گفته اند، اما اگر پرسيده شود که امنتقد عزيز من در اين مورد ب

 به د، بدون ترديديچگونه با طرح اين موضوع، مسألۀ موجوديت خدا را متعين می ساز  ودي می کنت تفسير و ثابمحترم

 به  ساختن کسی متقاعدزيرا. د پرداختاتھام و افتراء خواھيد گرفت و به  خواھيیجاگوئی ھا پشت ديوار پرت و پال 

ول خدا را ثابت کنيد؛ بعد ا !آسانی نيستی کار، که کسی او را به چشم نديده است، از راه برھان قاطع و تجربوجود خدا

  ! وی را... وبودنبزرگ 

اين  دامنۀ سؤال من از شما منتقد گرامی اين است که معتقدين به اين نظريه.  نداردزی که محدوديتِنامتناھی يعنی چي

  د؟ نامحدوديت را تا کجا می توانند به عقب ببرن

 يا نه؟ اگر نمی گردد، تا کجا و تا چه وقت ادامه می ،جائی ختم می گردددر باالخره  ای به عقب کشاندنآيا اين سلسله

ه  قابل تجربی و مدرکتثبيت شده بر پايۀ سندتعيين و ، نه  است) يا فرضيهپنداشته شده (تفکر نامحدود بودن مفروضيابد؟ 

  .  حسیو

ھيات نظر به ال ("حادثی علتی دارد" رھکه  تمسک می جويند ھان بر اينبه  معتقدين برخی ازبرای تثبيت اين اعتقاد

 و آن  می يابد؛ تا کجا؟مها ادن ناپذيرااي به شکل پ رو به عقبِاين سير...  دارد و و خود اين علت ھم علتی)قرون وسطا

   !علتی ندارد؛ حسب اين برھان؟خودش علت اولی چرا 

ره تا کھکشان ھا، ذچيز، از ھمه می آيد، اين اگر چيزی از ھيچ به وجود ن.  چيزی به وجود نمی آيد،گويند از ھيچ می

 چيزی بوده که از آن به وجود آمده، ھمين است جواب شما؟ پس چيزی بوده، که از ھيچ به  به وجود آمده اند؟هچگون

می خواھم اين چيز و پروسه ای به وجود آمدن آن را با منطق خود، نه با منطق دين، برای ما تعريف . وجود آمده است

   . کنيد
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اگر خوب توجه کنيد،  ،"حادثی علتی دارد ھر"ی اعتقادھمين  با ، بايد بدون علت پديد آمده باشد اولِعلت ِدليل آوردن

 با يک سلسله آخر ناپيدا "ھيچ حادثی بدون علت نيست"  بر اساس انديشه ایو اگر اين سير رو به عقب. راست نمی آيد

 غير از ، منتقد محترم را شمانايا معلولی بی پد؟ آيا يک سلسله علت ـ رس سلسله به کجا میآخر اين باالخره ،پيش برود

 اگر  ثابت کرده می توانيد؟، زياد ھم بدان استناد می کنيد و برھان بدون ترديد که، خود علم و منطق باگفته ھای دين،

 محدود  بی نھايتفکر اين تصور، تصور انسانی است که ؟ر نه؛ چرا ھر دم بدان تمسک می جوئيداگ! آره، چطور؟

 انسانی که . خود ھيچ وسيله ای ندارد و برھانتفکراين رياضی ـ ی تثبيت منطقی يا تثبيت ھندسی دارد؛ انسانی که برا

رأت جانسانی که . دارھای خود غرق باشد در تصورات يا پنه و دوست دارد که برای ھميشدوست دارد خود را بفريبد

   !، ھمان گونه که از مرگ ترس دارد حقيقت ترس دارد دين يا درک ازانسانی که. کشف حقايق را ندارد

کوشش ھائی ھمه ... ن مبتنی بر الھام و نع و برھان معجزه و برھاُ ديگر مانند برھان وجودی و برھان ص ھایبرھان

  . توضيح يک امر مبھم ھستند ناکام برای

 تر ازليت نيز دشوار اين تصور از تصورگر اين طور باشدا". برخی ھا خدا را علتی می پندارند که علت خود بوده است

  !، يعنی پندار است تصور حمل شده است، فراموش نکنيم که اين تصور. ـ فکر می کنم حرف خود اسپينوزا بود"است

جود  وبرھانی که بر اساس آن از وجود معلوم بايد به.  می نامند"نیِبرھان ا"فالسفۀ اسالمی نيز برھانی دارند که آن را 

اين ھا با اتکاء به ھمين برھان از درخت و سنگ و چوب و آب و ماه و ستاره و زمين و آسمان و انسان و . علت پی برد

  اين که چون معلولی است، بايد علتی ھم باشد، که ھمانبه عنوان معلول شروع می کنند تا می رسند به... حيوان و

  . ستخدا

 و کسی ھم از ميان ما ھا برای معلوم نيستدرستی ب توقف می کنند، ه خدا می رسد، ب که در آن جا دامنۀ اين سلسلهچرا

  . ره از راه عقل و علم خود را زحمت نمی دھدگدانستن بيشتر اين موضوع و باز کردن اين 

اين  آيا  خواند؟، يعنی نامحدود، نامتناھیــ  ــ از معلول به علت رسيدن رااين روندمی توان در اين صورت چگونه 

   خود محدود شدن نيست؟ خداتوقف به ذات

عقل نيز تا ھمين لحظه جوابی در خور .  تثبيت کردسفه وجود و صفات خدا را نمی توانمخلص کالم اين که از راه فل

  . تأئيد نداده است؛ شايد در آينده بتواند چيزی قابل درک ارائه کند

در "الق در مبحث  در کتاب اخحرف می زند و از طرف ديگر "ھمه خدا پنداری" از يک طرف از اسپينوزا: نکتۀ آخر

يکی تصور . واسطۀ يک ديگر شناخته شوند به ان وجه مشترک نيست، نمی توانندمی گويد اشيائی که ميان ش "بارۀ خدا

شته د، ولی در مفھوم نو مغايرت داشته باشن و ساختار جمله با آن چه او نوشتهشايد کلمات(مستلزم تصور ديگری نيست 

   ؟، که ميان شان وجه مشترک وجود ندارد، می رسند اگر چنين است چگونه از معلول به علت). وجود نداردھيچ تفاوتی

از جانبی اگر ھمه چيز خدا پنداشته می شود، چرا بايد ميان آن ھا وجه مشترک وجود نداشته باشد و چرا يکی نمی تواند 

  واسطۀ شناخت ديگری گردد؟

 رای من و برای خوانندگان تان مشترک ميان خدا و انسان را ب لطف نموده فقط يک وجهما منتقد عزيزاز ھمه باالتر، ش

  .نشان بدھيد

). ھمان مبحثدر(ه مورد تصور است، مطابق باشد د که تصور درست بايد با متصور يا آنچن می نويسیدر جای ديگر

 که چه رانآتی که ما  در صور، يا يکی نيست؛تنيم که تصور ما با متصور يکی اساسؤال اين است که چگونه بد

   ؟ تجربه نموده ايمھرگز نديده و نهنيم تصورمی ک
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، چگونه بايد اعتبار کرد ـ ولو اين ديگران درست گفتار باشندداشته ن کسی شاھدوقتی  به خصوص ،سخن ديگران نيزبر

  !ترين انسان ھا باشند

از تنبلی قصۀ اسپينوزا . ، ھيچ ربطی با نوشتۀ شما نداشت استهار گرفت که مورد نقد شما منتقد محترم قر،نوشتۀ منــ 

  . عرضه کردميک مبحث در را، که اسمش را درھمان روز در نوشته شما ديده بودم، به عنوان مثال

د دفاع ايشان خود قلم دارند و می توانند از نوشته ھای خو. ــ نوشتۀ من ھيچ ارتباطی با نوشتۀ آقای بارز نداشت و ندارد

اين ھم اشتباھی است که منتقد عزيز من در مورد من، در امتداد ديگر .  را بازی نمی کنم ايشانن نقش وکيلم. کنند

  .اشتباھات شان نموده اند

ۀ  که من به شخصيت و دانش و سابقمخلصانه بايد بگويم.  اين سخنان منتقد بزرگوار من از من آزرده نباشندۀاميد با ھم

 نمی دانم و بگو مگو ھای موجود را به ھيچ وجه مايۀ رنجش و بی احترامی. ًنگی شان عميقا احترام دارمافتخار فرھ پر

    .ضرری ندارد؛ البته از نظر من.  رواج پيدا کنند ھم شروع شود و ھم ماۀ بايد در جامع باالخرهچنين سخنانی. دو ندانن

٢۴/٠۵/٢٠١٨  

  

 AA-AAادارۀ پورتال.  نقل ھای قول ويراستاری نشده اند:يادداشت

  


