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 Ideological  ايدئولوژيکمسائل 

 
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٨ می ١٩
  

  !انديشه ھا را بايد برای انديشيدن آموخت
  قسمت سوم

  

برای اسپينوزا، مانند پروتاگوراس سوفسطائی، خالف پنداشت موالنا مودودی و . اسپينوزا، اما چنين فکر نمی کند

ھر کاری که صورت می گيرد، بايد برای خوشی، ."  ھمه چيز استانسان معيار و ميزان"مودودی ھا، و مانند سقراط 

رفاه، سعادت، سالمت و بھروزی انسان باشد و توسط خود انسان صورت بگيرد؛ چرا که ھيچ نيروی متافزيکيی، اگر 

 . وجود ھم داشته باشد، در زندگی و در شادی و غم  انسان نقشی بازی نمی کند 

خدای اسپينوزا مانند انسان نيست که به تحسين و ثنا و ستايش موجودی نابالغ و . نمی دانداسپينوزا خدا را محتاج انسان 

  . کم خرد و غرض آشنا و متملقی مانند انسان شاد شود ـ آنچنان که در لباس نگنجد

تأئيد انسان به . گی کسی محتاج استخدای اسپينوزا نه به تعريف و تمجيد نياز دارد و نه به عبادت و اظھار عجز و بند

خدائی خدا چه چيزی را در خدائی خدا تغيير می دھد، وقتی خدا می داند که يگانه خدا و خالق ھستی و صاحب اقتدار 

  خودش است؟؟ 

انسان سودائی و کله خشک و درون خالی، وقتی می بيند خودش محتاج تحسين و تملق و مدح و ستايش است، و با دوال 

يگر انسان ھا در برابر خودش احساس غرور و رضايت و شادی می کند، فکر می کند که خدا ھم با اين کار ھا شدن د

تفکری که از آغاز خداشناسی انسان . و می توان با انجام اين کار ھا نظر مساعد خدا را به خود جلب کرد. شاد می شود

  .ھای اوليه به وجود آمد و تا امروز ادامه پيدا کرده است

 مفصلی دارد اسپينوزا نقد. است، که در برخی از نحله ھای اديان نيز وجود دارد" انسان پنداری خدا"چنين ديدی ھمان 

نيز معتقد است و انسان از طبيعت نه بيرون است " ھمه خدا پنداری طبيعت"ـ با آن که به " انسان وار پنداشتن خدا"بر 

  ! و نه جدا؛ بحثی که لزوم به بررسی دارد

 چون شاد شدن از تملق و تحسين و اعمالی چون کف زدن و تعظيم کردن و سر به زمين گذاشتن و خاک بنابراين اميالی

گفتن، انسانی را که در خود احساس ... هللا و احسنت و پای کسی را سرمۀ چشم کردن و عبادت نمودن و واه و بارک

ھر حيث کامل است و محتاج ھيچ چيزی، از کمبود می کند، يا انسان خودشيفته را، شاد می سازد، نه خدائی را که از 

  ! جمله تأئيد و تکذيب خود از طرف انسان نيست؛ و خود اين را خوب می داند
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چنين است خدا شناسی اسپينوزا؛ خالف خدا شناسی و محتوای فکر و انديشه و اخالق موالنا مودودی و برادران قطب و 

ن ھا و خامنه ای ھا وسيد حسن نصر هللا ھا و انا فضل الرحممجددی ھا و محسنی ھا و نادری ھا و سياف ھا و موال

  ...!  عبدالعزيز بن عبدهللا ھا و مقتدی صدر ھا و

در تفکر اسپينوزا، مانند تفکر سقراط و ھزارھا فيلسوف ديگر قضاوت خوب و بد و روا و ناروا در مورد انسان و 

در بحثی که از سقراط داشتيم، ديديم که سقراط  . استاخالق و عمل نيک و بد وی به عھدۀ خود انسان گذاشته شده 

  . قضاوت در مورد حکم محکمه و بی گناھی خود را به تاريخ، يعنی به انسان محول می کند؛ نه به خدا

؛ زيرا خدا که برای بشريت تا "حوالۀ آن ھا ـ کسانی که او را محکمه کردند ـ را به خدا می کنم"سقراط نمی گويد که 

ًباقی مانده است، عمال و به گونۀ محسوس در رابطه با امور و " مفھوم نظری"به عنوان ) ١٨.٠۵.٢٠١٨(امروز

، که مرکز و معيار "مفھوم بديھی"انسان مھم بود، خود انسان به عنوان يک . زندگی انسان کاری برايش نکرده است

  . ھمه چيز شناخته شده بود، بايد کاری برای خويش انجام می داد

انسان برای سنجش خوب و بد ! کسی به چشم نديده بود؛ اما انسان ھم قابل ديد بود، ھم قابل درک وھم قابل لمسخدا را 

برای خود معيار ھا و سنجه ھای انسانيی داشت که بر روی تجربه و نياز ھای فطری و در حال تحول خود انسان خلق 

کار انسان با نيازھا و توانائی ھای متحول خود انسان بايد و تعيين شده بودند؛ امری بسيار بجا و منطقی وعملی؛ زيرا 

ارزيابی و تعيين يا انتخاب می شد و مطابقت می داشت، نه با استعداد ھا و استطاعت ھا و وسع خدا و فرشته ھا يا 

  !! ديگرموجودات آسمانی

ا انتظار داشت که در توان و در اسپينوزا انسان را موجودی می دانست با توانی ھای محدود و از انسان ھمان چيزی ر

  . دسترس انسان بود

جھان بينی و اخالق اسپينوزا وجھان بينی و اخالق موالنا مودودی ھا به اين حد باشد، چگونه خدا ھای وقتی تفاوت ميان 

  !آن ھا می توانند يکی يا مانند ھم باشند؟

عرفان از شريعت، يعنی از آئينی که خدا با يک عالم قواعد مشخصی که . خدای عارف نيز با خدای اسپينوزا يکی نيست

تعليمات دينی و پيروی از . بر ھر يک تأکيد شده و پابندی بر ھر يک از قواعد را واجب می داند، نمی تواند جدا باشد

... ات، حج و اعتقاد به حساب و بھشت و دوزخ و وجود فرشته ھا واحکام دين مثل کلمه و شھادتين، نماز، روزه، زک

 و نه يک تفکر خشک، بلکه تفکری که اما، نه ھمۀ انديشه و مشغوليت ذھنی وی. پايه و اساس تفکر يک عارف است

  . چندين بار شسته شده و صيقل خورده است، تا به پايۀ درخشش غير از درخشش دين رسيده است

طريقتی که دست انديشۀ بشری در آن بيشتر نمايان . ست از انديشه ھای بشری با انديشه ھای خدائیعرفان ترکيبی ا

  . تفاوت خدای موسی، مظھر دين، با خدای موالنای بلخ، مظھرعرفان، از خاک است تا افالک. است تا دست خدای اديان

 دينی آمده است، استوار است، درحالی که عارف شناخت دينی بر پايۀ يقين و قطعيت و اطمينان و تنھا بر آن چه در کتب

  . حيرت عارف است که او را از تأمل و تفکر باز می دارد. در پنجۀ آھنين حيرت، يعنی سرگشتگی گرفتار است

 فيلسوف نمی تواند حيرت را تجربه کند، چون :در اين خصوص يک موالنا شناس، آقای غالم رضا خاکی، گفته بود

درحالی که فکرت به ما اجازه می دھد که آنچه را فيلسوفان . و تعقل در پی ساماندھی جھان استابزار او تعقل است 

و ... مل ھا و تعقل ھای فلسفی باشدأبا اين حساب، فکرت نمی تواند از جنس ت. نمی توانند ببينند، ببينيم و درک کنيم

کردن يعنی دير ماندن، اما نه ميخ کوب شدن، درنگ . (فکرت انديشه ای است که بر آن درنگ می کنند: اضافه می کند

او ھمچنان به اين اعتقاد بود که يک عارف به دنبال اين است که ). ھمان گونه که من در قسمت پيشين بدان اشاره کردم

عجز عقلش را با حيرت نشان بدھد، تا بتواند از چارچوب عقل فراتر برود و پديده ای را مشاھده کند که عقل را محال 
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البته اين سخن بدان معنا نيست که نيازمند .  درونی است که عارف را متوجه عجز عقل کرده استیتجربه ھا.  داندمی

    .شناخت خداوند عاجز است ۀبلکه مفھومش اين است که عقل در حوز. عقل نيستيم

  :درابيات زيرحيرت خيام بازتاب يافته است

  رف معما نه تو خوانی و نه منوين ح    اسرار ازل  را  نه  تو دانی  و نه  من

  چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من    ھست از پس  پرده  گفتگوی  من و تو

، خيام خالف کالم روشن دين، که بر شناخت "پنھان بودن آن از نظر خيام در پشت پرده"خواندن ھستی و " معما"با 

، که درست ترين سخن را به نظر "نمی دانم گرا "يقينی و بی خدشۀ خدا استوار است، ھمان سخنی را می زند که يک

  .من در بحث وجود خدا تا امروز زده است، می زند

عارف ـ به زعم خود ـ از راه اشراق و مکاشفه و شھود عرفانی، يعنی آشکار شدن حقايق در دل سالک يا عارف، 

سنجش و طول و ترازو است، و از راه به وجود خدايش پی می برد، ولی فيلسوف از راه عقل، آن چه ميزان ) ًظاھرا(

سالک : "به اين سخن عطار توجه کنيد.  و تجربه می کوشد به ھستی و چيستی خدا دست پيدا کندءامشاھده و استقر

نگاه دل به ديدۀ عبرت "فکرت در بيت مذکور به معنی ." نه زعقل کز دل پديدار آمده است/ فکرت که در کار آمده است

  !آمده است" به خداوند

 اين تفاوت ھا ـ و استفاده ازعقل و فکرت ـ نتيجۀ محسوس و ملموس تالش ھای ھيچ ۀ اين حرف ھا و با ھمۀولی، با ھم

يک، نه عارف و نه غيرعارف، تا امروز در مورد بود و نبود و چيستی و چگونگی خدا، به يقين تبديل نشده و به 

د دليل انکار خدا پنداشت، بلکه دليل ناتوانی فکر انسان تا ھمين اين حرف را نباي(قطعيت نرسيده و آشکار نگرديده است 

  ). لحظه در راستای خداشناسی بايد تلقی کرد ـ سديد

ِبر می خيزد و در حوزۀ من " ِمن کاشف"فھم بدون استفاده از حواس فزيولوژيک؛ فھمی که از حوزۀ (ندای درون 
و نگرش بيرون وعملی ـ تجربی ـ ) نتقال به ديگران نيستکاشف باقی می ماند و به صورت مشھود و معلوم قابل ا

تا امروز در اين باره حرف آخر را نزده است، ھيچ کدام تا کنون ھيچ چيزی را ثابت ) ساينس(عقلی؛ ھمان گونه که علم 

  !!اما، به علم می توان خوش بين بود. نکرده است

ّمشاعر سالک، سالک از شم باالئی برخوردار می شود که عارف به اين عقيده است که با تجلی انوار الھی بر قلب و 
. ھر قدر درجۀ سالک باالتر باشد، درک او ازخدا ھم به ھمان اندازه باالتر است. وجود خدا را درک می کند

م که ومانند کشف و شناخت ات(برای شناخت، که به ديگران قابل انتقال نيستای  هوغيرعارف می گويد که با چنين شيو

  !نمی شود اعتماد کرد) ابل انتقال استمحسوس و ق

استدالل عارف باالتر از اين چيزی . عارف است) ندای درون(برھان عرفان درباب وجود خدا شنيدن صدای قلب 

چرا که ـ ھمانطور که خودش اعتراف می کند ـ با عقل نتوانسته است حجاب ھا را برافکند و پرده ھا را پس بزند . نيست

  . ندو معما ھا را حل ک

بنابرھمين دليل است که موالنای بلخ، يکی از عرفای بزرگ جھان اسالم، پای خردورزی را در مسير خداشناسی 

  . چوبين می خواند

ی ھستند که ذھنيت متعارف ومتعادل جامعه از کودکی، به اصطالح با مغرشوئی متداوم ئشھود و اشراق عارف، پندارھا

لی االصول شايد خواھان آن نباشد ـ در منزل و در مدرسه و کوچه و بازار و و مستقيم وغيرمستقيم ـ ھرچند جامعه ع

مسجد و تکيه خانه و خانقاه و با ديدن تسبيح و ريش و عمامه و خير و خيرات و نذر و زکات و زيارت و طوغ و تعويذ 

اشک و آه و استغاثه و َو دعا و ندبه و موعظه و اذان و اذکار و اوراد و حرف دوزخ و بھشت و خشم و رحمت خدا و 
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توبه و تمنا و التجاء و به خاک افتادن و قبرپرستی و ترغيب و تخويف بزرگان و تأديب و تشويق دولت ھا و کارھای 

  . مانند اين ھا در جوھر جان و روان او جا گرفته است

برای چيزی ديگر در ًروان کودک با ديدن اين ھمه مراسم بعضا آنقدر مغلوب و مسخر جو فکری می شود، که جائی 

ی که در اثر تعاليم و موعظه ھای مکرر و ممارست و تکرار خدا و جھاد و ئذھن او باقی نمی ماند؛ مانند آن انتحار

ُشھادت و پاداش و خلد و رضوان و جنت و بھشت و حور و غلمان و شير و شراب و انگور و عسل و خشنودی و 

ل در مدارس دينی تروريست پروران مغلوب و مقھور و تسليم انديشۀ رضای خدا و رسولش طی چندين ماه و چندين سا

کشتن از طريق به ھوا پراندن خود و از طريق جنگ می گردد و غير از خود ھر کسی را که می بيند کافر با و 

  .محدورالدم می خواند

اما، با آن که خدای عارف با خدای دين يکی نيست، خدای عارف خدای خوب و مھربان و باگذشتی است که انسان را 

و " خواب و خوراک"و محتاج " ژنده پوش"و " شپشی"درک می کند؛ حتی اگر با زبان الکن و عقل قاصر خود وی را 

ست و ھمتای خود  می نامد و در صورتی که خدای عارف ھمين شخصی بی ادب را دو! نمی دانم چه و چه بخواند

پيامبرش با او درشتی کند، حتی با پيامبرش با زمختی و صالبت بر خورد می کند و او را وادار به پوزش خواستن از 

  .  ِآن مرد شوريده بخت فالکت زده می سازد

 کردار شان است، نيست؛ بلکه مستند گفتار و... خدای عارف خدای شريعتمداران، که تنھا قرآن، انجيل و تورات و

خدائی است که بين سندی مسلمان و ھندی ھندو فرق نمی گذارد؛ امری که برای خدای غيرعارف ـ يک شريعتمدار 

مسلمان ـ به ھيچ وجه پذيرفتنی نيست، زيرا کتاب وی، ھندو را کافر می خواند و کافر نه اين که قابل دوستی و احترام و 

  ! حاشی و تنفر و قابل گردن زدن نيز استبرابری نيست، که اليق ت

از منظر مھرورزی شايد خدای اسپينوزا و خدای عارف يکی باشند، اما از نظر شيوۀ رسيدن به ھستی شناسی و در کل 

  ! خود ھستی شناسی دو تا ھستند

 بسا جھات مانند ھم دو خدائی که از. خدا دو تا نيست؛ شيوۀ شناخت عارف و اسپينوزا اين دو را به دو خدا می رساند

 ديگری دارد، مربوط به فکر انسانی است، نه اين که ھزارھا خدا ۀاين که می گويند خدا در نظر ھر انسانی جلو! نيستند

  !!بلی، انديشيدن اين گونه سؤال ھا خود به خود حل می گردند! وجود دارد

رشار از عشق خداست، اين است که پايۀ انديشۀ  و اسپينوزا، با آن که اسپينوزا می گويد سءافرق ديگرميان تفکر عرف

 به خدا، خدا را مرکز ھمه ءاسپينوزا بر انسان دوستی استوار است، درحالی که عشق غيرعقالنی ـ شھود عرفانی ـ عرفا

  !چيز می داند؛ مانند تعاليم دينی

  :نتيجه اين که

ھيچ کدام تا کنون ) ساينتست ھا( علمای علوم جديد  و نهنه عارف و نه فيلسوف، با ھمه برھان ھائی که ارائه نموده اند

  . نتوانسته اند در باب چيستی و چگونگی آن چه را خدا می نامند، چيزی بگويند که طرف قبول اھل خرد قرار بگيرد

چند دقيقه : " می نويسد٣۴ ۀ، صفح" قرن بيستمۀچگونه فيلسوف شدم؟ سفر من به جھان فلسف"کالين مک گين، درکتاب 

لۀ جوھر و کيفيات بودم و آن چنان که بايد و شايد در بھت و حيرت فرو رفته أاز آن سر گرم مطالعه در بارۀ مسقبل 

آيا عين يا ابژه فقط مجموع کيفيات خويش است؛ يا اين که وجودی دارد که به نوعی فراتر از آن کيفيات ... بودم و

  "است؟

 نيز ، بلکه حتی پيامبرانی مانند موسی...سيحی و يھود و بودائی ونه تنھا کالين مک گين وعرفای ھندی و اسالمی و م

  . در ارتباط با ھستی و چيستی و چگونگی خدا و ھستی در حيرت بودند
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ِرب اشرح لي صدري و يسرلي امري "درخواست شرح صدر،  َِ ِ ِْ ِّْ َِّ َ َ ََ ، نمايانگر اين واقعيت است ) سورۀ طه٢۶ و ٢۵آيات "(ْ

 آن را تا نود پرده يا حجاب گفته اند ـ ءاسرار و معما ھائی که در پشت پرده ـ که برخی از عرفاکه حتی  پيامبران از 

  . قرار دارند، بی خبر ھستند

موسی می خواھد، ھمانطور که ميليون ھا و ميليارد ھا انسان خواھان آن بودند و ھستند، که پرده ھا از پيش چشمانش 

  .  برايش فاش گردددور زده شود و اسرار ناگفته و ناشنيده

من تعجب می کنم که وقتی برای پيامران اين ھمه اسرار باز گفته نشد، آيا ممکن است برای خيام و موالنا و عطار و 

   امثالھم که ھنوز به درجۀ پيامبری نرسيده بودند، يا برای افراد عادی مانند من و تو، فاش گردند؟ 

. است جھان از نظر او ناآفريده . ی آن جھانی نيست که از نيستی آفريده باشدنکتۀ ديگر اين که خدا برای اسپينوزا، خدا

دين خالف اين نظر را ابراز می . برای جھان از ديد او نه آغازی بوده؛ و نه پايانی برای آن در نظر گرفته شده است

  . کند

ھمان .  کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بوددر ابتدا کلمه بود و: "خدا در اين مورد چه می گويد! پايۀ دين چيست؟ کالم خدا

  ! در قرآن ھم داستان آفرينش جھان به حکم خدا تأئيد شده است" . او آفريده شدهۀھمه چيز به واسط.  نزد خدا بودءدر ابتدا

برای .  و به عبارت ديگر، صورت پديداری يا معلوم و ظاھر الوھيت استجھان برای اسپينوزا، خدای جاودانی

 در مورد انواع .اسپينوزاست) محض(اين، عاليترين مفھوم متافيزيک . ندا ، خدا و طبيعت يک جوھراسپينوزا

ًکه به غلط گفته می شود مابعدالطبيعه تنھا به مسائل خداشناسی می پردازد، بعدا طی نوشته ) متافزيک(مابعدالطبيعه 

  !ديگری صحبت خواھم کرد

  :سخنی ھم در باب رابطۀ دين و معجزه

جھان بازيچه نيست؛ و خدا آن که قوانين طبيعت را نقض کند و زير پا بگذارد و در : معجزه اسپينوزا می گويددرمورد 

  ... صورت لزوم دو باره آن را به کار گيرد

. ولتر از اين ھم چند قدم پيشتر پا می گذارد و می گويد که  باور داشتن به معجزه، به مثابۀ بی حرمتی به ذات الھی است

  !! نکنيم که ولتر خالف آنچه برخی ھا می گويند، دغدغۀ حرمت خدا را داشته استفراموش

برشی از اظھارات ولتر را در اين زمينه از جلد دوم کتاب جريان ھای اصلی انديشۀ غربی، نوشته فرانکين لو، ترجمۀ 

  : ، انتشارات حکمت نقل می کنيم٨۴ و ٨٣، ٨٢کامبيز گوتن، صفحات 

در اين صورت ھر چيزی يک معجزه . قعی کلمه، آن چيزی است که حيرت يا تعجب برانگيزدمعجزه، به معنی وا«

  .است

نظم حيرت انگيز و شکوھمند طبيعت، گردش صد ھا ميليون سياره به دور يک ميليون خورشيد، فعاليت نور، زندگی 

 چيزی را معجزه می خوانيم که  به موجب تصوراتی که به ما تلقين شده، ما آن.جانوران ھمگی معجزاتی دائمی ھستند

چه باک از اين که ماه با قرص کامل درخشان باشد و ھمزمان با درخشش آن آفتاب  .قوانين الھی و جاودانه را نقض کند

گرفتگی پيش آيد؟ چه عيبی دارد که مرده ای کله اش را زير بغل گرفته باشد و درچنين وضعی دو فرسنگ راه را با 

  .)سديد! يدهمانند جنگ شاه دو شمشيره با کلۀ بر (.اين را ما معجزه می خوانيمپای پياده طی نمايد، 

  وجود ندارد، داليلی که ارائه میًزيکدانان و طبيعت شناسان معتقدند، با اين چنين تعبيری، معجزه اصالبسياری از ف

   .دھند اين ھا ھستند

بر مبنای ھمين يک  .ن ثابت و تغييرناپذير، و ابدی استمعجزه، نقض کردن و ناديده گرفتن قوانين رياضی، الھی، قواني

  . برھان معجزه چيزی جز نقض غرض يا تناقض باطل نيست



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ولی ممکن است پرسيده . يک قانون نمی تواند تغيير ناپذير بوده و درعين حال قابل نقض باشد، يا بشود از آن تخطی کرد

جواب جسورانه که آنان می دھند اين  دش واضع آن بوده معوق بماند؟آيا قانون می تواند بنا بر ارادۀ خداوند که خو شود

 .امکان ندارد موجودی بی نھايت دانا قوانين را برای اين وضع کند که خود او نقضش نموده و زير پا نھد است که، نه،

ای اين که بخواھد آن ھا می گويند خدا نمی تواند در دستگاھی که خودش آن را به کار انداخته دستکاری کند، مگر بر

کار آن را روانتر و بھتر بسازد؛ ولی از آنجائی که او خداست، واضح است که او اين ماشين عظيم را به بھترين وجه 

اگر او مالحظه فرموده که به علت طبيعت ماده، نقصی در کار است اين امری غير مترقبه نبوده . ممکنه خلق کرده است

بدين ترتيب، اوھرگز تغييری بدان نخواھد داد و چيزی را در آن . ن واقف بوده استبلکه ازھمان ابتدای آفرينش بدا

   .عوض نخواھد کرد

به عالوه ، خدا نمی تواند کاری کند که بدون حکمت باشد، حال، چه حکمتی می تواند در کار باشد که او را وادارد تا 

  ندازد؟ و ترکيب بيبرای مدتی آنچه را که خودش ساخته است مختل نموده و از ريخت 

ولی آن ھا جواب خواھند داد، الاقل بگوئيم به خاطر تمام انسان ھا،  .ممکن است به آنان گفته شود، به خاطر انسان ھا

زيرا اين تصوری محال خواھد بود که طبيعت الھی برای انسان ھای خاص و دست چين شده ای کار کند و نه برای 

گی وعظمت ه با تمامی موجوداتی که بی کرانه ھم آنقدرھا مھم نيست، زيرا درمقايستمامی نژاد بشری؛ حتی نژاد بشری 

آيا تصوری احمقانه تر از اين ھم می تواند  .عالم را می سازند اھميت آدمی زاده ھا ازمورچه دان کوچکی بيشتر نيست

 به جنبش وا می دارد به خاطر تل وجود داشته باشد که خداوند، اين موجود اليتناھی، کار شگرفی را که تمامی جھان را

  کوچکی متشکل از سيصد يا چھار صد مورچه برھم زند و طرح مخالف و نو ظھوری دراندازد؟ 

ولی فرض کنيم که خدا با نشان دادن نظر لطفش به تنی چند از انسان ھا می خواسته است آنان را از ديگران متمايز 

بی شک او ه آنچه را که برای ھميشه وھمه جا مقرر فرموده تغيير دھد؟ سازد؛ دراين صورت آيا برايش الزم می آمده ک

 الطاف او در قوانينی که خود او : تا نسبت به مخلوقاتش نظرلطفی نشان دھدرا به اين تغيير و تزلزل اراده نيازی نيست

ب به آن ھا داده است؛ ھمه در اين قوانين، اوھمه چيزرا پيش بينی نموده و نظم و ترتي. آن ھا را وضع کرده نھفته است

   .ی که او به طبيعت بخشيده ھمواره اطاعت می کنندئچيز از نيرو

چه لزومی دارد که خداوند به معجزه متشبث گردد؟ آن ھم برای عملی ساختن نقشه ای که به شماری اندک از موجودات 

  :دراين صورت حرفش اين خواھد بود که! زنده ربط می يابد

ريق نظامی که بر جھان مسلط کردم، از طريق فرامينی که مقرر نمودم، و قوانين ابدی که من نتوانستم از ط"

مستقرساختم به نقشه ای ويژه که درنظر داشتم نائل آيم؛ ازھمين رو می روم تا انديشه ھای ابدی و قوانين تخطی 

   ."انين تخطی ناپذير ميسر نيستناپذيرم راعوض کنم تا دست به کاری بزنم که باوجود آن انديشه ھای ابدی و آن قو

 و اين غير قابل تصورترين تناقض در وجود وی .با اين حرف خدا به ضعف خود اعتراف خواھد کرد و نه به قدرتش

گيرم که انسان ھا بتوانند اھانت به (نسبت دادن معجزه به خدا اھانت کردن به او خواھد بود  به ھمين دليل .خواھد بود

از ھمين رو باور داشتن به معجزه  ."تو موجودی ضعيف و بيچاره ای: " آن است که به او بگوئيم، اين مثل)خدا کنند

  »!نوعی بی حرمتی به ذات الھی است

ذکر اين نکته را ضروری می دانم که ولتر مانند اسپينوزا، خالف راسل، معتقد به خدائی بود که عقل خودش آن را (

خدا باوری او از نوعی کالم او در برش فوق . اما، به اديان باور نداشت! صبرايش تشخيص نموده بود ـ خدائی بی نق

ی ولتر از خدا در برابر "دفاع نامه"در مورد خدا به خوبی نمايان است؛ تا جائی که اين برش از گفتار او را می توان 

   !خداشناسی دينی معرفی کرد
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زا و ولتر به معجزه باور ندارند و می گويند که معجزه نقض ًتقريبا تمام خردمندان صاحب نام و نشان دنيا مثل اسپينو

اما اعجاز در دين به عنوان يکی از پايه ھای دين . کردن قوانين طبيعت و قوانين ثابت و تغييرناپذير خداوندی است

  .شناسی ـ خداشناسی شناخته می شود

ع ھستی شناسی و وجود خدا از منظر ، ضمن آن که به موضو"برھان مبتنی بر معجزات"پيرامون معجزه، درمبحث 

ًفعال که عصر جمعه است تا صبح دوشنبه . دين اشارتی خوھد شد، ھمراه با دالئل مخالف، بيشتر تماس خواھم گرفت

  .ًاجبارا نفسی تازه می کنم

  ادامه دارد
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