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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٨ می ٢٢

  !انديشه ھا را بايد برای انديشيدن آموخت

  قسمت چھارم

الزمی مربوط به بحث خدای اسپينوزا و خدای دين، که گاھی تکرار آن ھاھم خالی از مفاد  چند نکتۀ پراگنده، مختصر و

  :نخواھد بود

در دين ... حساب، بھشت و دوزخ و کيفر و پاداش وروز ـ اسپينوزا به معاد اعتقاد ندارد، حاالنکه اعتقاد به برانگيختن،١

َوقال"، ..."يؤمنون با واليوم اآلخر: "اسالم يکی از پايه ھای اصلی دين است َ ْالذين کفروا ھل ندلکم علی رجل ينبئکم  َ ُْ ُُ َِّ َ َُ ُ ٍُ َ َ َ َُّ َُّ ْ َ َ ِ
َإذا ٍمزقتم کل ممزق  ِ َّ َُ ُ َُّ ْ ُ ْ ٍإنکم لفی خلق جديدِّ ِ َِ ٍ ْ َ َ ْ ُ َّ َفتری علیَ أ؛ِ َ َ َ ِهللا کذبا أم به جنة بل الذين ال يؤمنون باآلخرة ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َِ َُ ْ ُ َّ َِّ ٌِ َّ َ ً ِفی العذاب والضالل  َ َّ َ ِ َِ َ ْ

ِالبعيد َ شما مردم را آگاه  آيا: و کسانی که کفر ورزيدند گفتند : " آخردو آيتترجمۀ ).  ھفت و ھشت سورۀ سبأآيات"( ِْ

وان ھای شما پوسيد و خاک شد، متالشی گرديد و استخ ّھای شما به کلی امی که بدنسازيم از مردی که مدعی است ھنگ

 دھد و يا دچار جنون و می کند؟ او يا به خداوند، دروغ و کذب نسبت میتازه ای پيدا ديگر آفرينش جديد و حيات بار

عذابی سخت و در ضاللت و ند درنمی آور ّاما در واقع چنين نيست، بلکه کسانی که به آخرت ايمان. ديوانگی گشته است

   ".گمراھی عميقی گرفتارند

فراموش نبايد کرد که گذشته از اين که ايمان به معاد، که خدای دين آن را روز فراگير نيز ناميده است، سرلوحۀ تعاليم 

ًپيامبران اديان الھی بوده است، زندگی مسلمانان را، اگر واقعا بدان اعتقاد داشته باشند و واقعا  به آن تعاليم تمسک ً

به ندرت شاھد آن بوده ام، ھدف دار نيز می سازد؛ ھدفی که بايد مطابق بر فلسفۀ معاد، که خيلی خيلی بجويند، که من 

  !اجتناب از گناه و اعتصام به نيکی است، تنظيم و به کار گرفته شود

 و فيلسوفان دارند، مانند اسپينوزای فيلسوفباور ن...  پاداش و کيفر و،کسانی که به زنده شدن دو باره در آخرت، حساب

د خدای آن ھا با خدای دين، که روز رستاخيز را جزء پايه ھای اصلی ايمان معرفی ، چگونه می توانيا متفکرين ديگر

  کرده است، يکی باشد؟ 

 ۀنديشر و ا مبتنی بر محوريت بش پر رنگ است، محسوس و، که نقش اسپينوزا در آن به قدر کافی جديدۀفلسفــ ـ ٢

، يعنی بنده و برده و "عبد"درحالی که در انديشه ھای دينی جايگاه انسان در برابر جايگاه خدا، جايگاه اومانيستی است، 

  . اوامر استبی چون چرای مجری 
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ن وقتی من بودم خدا نبود، حال که خدا ھست م"ـ : درعرفان نيز بايد انسان به کلی ازخود بيگانه شود تا به خدا برسد

  ." ديگر نيستم

انسان با خدا را در تفکرعرفانی نشان می ) فنای نفس( که اوج درھم آميختگی ، سخن يک عارف ھندی است،سخن باال

  .  دھد

ی ديگر امعن.  که شعور سالک راه حق در اثر استيالی ظھور حق بر باطن او زوال می يابدمرحله ای را گويند: فناء

  . انسان از خودنبيگانه شد مريد در مراد است؛ نيعنی گم شد

تفکر فلسفی وعلمی که بر حس و مشاھده و تجربه و استقراء، چھار ستونی که علم برای شناخت اصيل وجود و ھستی 

  .آن ھا را حتمی می داند، مبتنی می باشد، انسان را  آزاد  می خواھد و به انسان بودن وی سفارش می کند یءھر ش

ھم نمی توان او را يک انسان پس از اين نقطه نظر  . دانست نيز نمی توان عرفانی رااسپينوزا ۀانديشاز اين جھت 

ريت تفکر و انديشه قرار داشته محوی واقعی دانست، زيرا بر وفق تعاليم اديان سامی، خداست که بايد در ابی به معنمذھ

 و  عبادتکامل خاطر خدا کار،د تنھا برای خشنودی و رضايت  خداست و انسان بايِھمه چيز از آن.  نه انسان،باشد

  . دگی کندزن

ھای کتاب مقدس را نبايد    که متن اين سخنبيانبا  خوانده اضافیاھميت و   ــ سپينوزا مراسم عبادی و دينی را بیـ ٣

حقانيت کليسا و  ،)قالب يک مبحث وسيع و ھمه جانبه و منطقی درک کرد و پذيرفت بلکه در (کلمه به کلمه فھميد

  . کليسائی را زير سؤال بردتفسيرھای 

: ی سخنی را که عيسی بعد از دادن تکه نان و جامی شراب به يارانش قبل از دستگير شدنش گفته بودابه طور نمونه معن

بگيريد و بنوشيد، اين خون : "سپس جام شرابی را نيز برداشت و گفت." بگيريد و بخوريد، اين گوشت بدن من است"

نمی تواند آن گونه تفسير ." روم، اين کار را بين خود انجام دھيد و از من ياد کنيد ين شما میزمانی که من از ب. من است

  .  و تعبير کند که کليسا از آن برداشت داشت

خصوص در آن روزی که عيسی به صليب کشيده شد، در کليسا جمع شده و از آن ه يسويان حداقل سال يک مرتبه، بع

  .، برگذار می کنند...ًامال به ھمان شکل و با يک تکه نان، که با خوردن يک کلچه وروز با اجرای چنين مراسمی، نه ک

بنابراين ھر . جھان تنھا يک جوھر وجود دارد و آن جوھر خداستکتاب اخالق بيان داشته است که دراسپينوزا در ـ ۴ 

   .شود  آنچه وجود دارد به خداوند و وجود او مربوط می

عقل و : ھيوال و صورت جسم؛ يا: ًتماما يا حداقل با يکی از جواھر(ز ديد دين جوھر خدا ا. ن نيستاما نظر دين چني

  .با جوھرسائر پديدارھا متفاوت است) نفس

 ، دارد  و تفکرعقلانجام کار، ت برای انسان را که دادیعتاس مانند تمام فيلسوفان عقلگرای قبل و بعد از خود اسپينوزاـ ۵

 ۀ اما دين که پايۀ آن بر اساس کالم خدا استوار است، نه سعادت انسان، که ھم.دانست   می ویراه حکمت و سعادت

  . ًپندارھا وگفتارھا و کردار ھای انسان را منوط به خواست و مشيت الھی می داند؛ سخنی کامال مغاير با سخنی اسپينوزا

 از گونه ھای فکری تعليمی طريقۀ اشعريان بيشتر از نود در صد مردم افغانستان سنی مذھب ھستند و دانسته يا ندانسته

  .تفکرات معتزلی نيز در افغانستان چندان رواج نيافته است. پيروی می کنند

از نظرمعتزله فاعل فعل انسان خود انسان . (فعل انسان يک فاعل دارد و اين فاعل خدای متعال است از نظر اشاعره

فاعل مباشر انسان و . يکی فاعل مباشر و ديگری فاعل غيرمباشر: است؛ و از نظر اماميه فعل انسان دو فاعل دارد

  ).فاعل غيرمباشر خداست
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ُفلم تقتلوھ" ُ ُ َْ َ ْ ْم و لکن هللا قتلھم وَ ُْ َ َ َ َ ََّ َ ما رميت إذ رميت و لکن هللا رمى و ليبلی المؤمنين منه بالء حِ َ َ َ ًَ ُ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َْ َ َْ ْ َْ َ ََّ َ ِسنا إن هللا سميع عليَِ َِ ٌ َ ََ َّ ِ  "مً

خاک و سنگ به [اين تو نبودى که ] اى پيامبر[و ! ھا را کشتيد بلکه خداوند آنان را کشت اين شما نبوديد که آن: "ترجمه

خداوند شنوا . خواست به اين وسيله امتحان خوبى از مؤمنان بگيرد  خدا میو! انداختى بلکه خدا انداخت] ھا صورت آن

ًباط به رويدادی در يکی از جنگ ھای مسلمانان با کفار؛ که بعضا آن را  ـ در ارت١٧سورۀ انفال آيت " (.و دانا است

َفإن العزة  جميعا" و ).يکی از معجزه ھای پيامبر می دانند ِ ِ َِّ َ َّ ْ َّ ِ ُيضل من يشآء ويھدى من يشآء" و ،)١٣٩/نساء ("َ َُ ََ َ ََ َِ ِْ َ ٌّ   ...و" ُ

  :در اين جا الزم می دانم به سه نکته اشاره کنم

 امور ۀوری بر متن قرآن می توان گفت که از نظر قرآن نه تنھا در امور ياد شده در آيات فوق، که در ھمبا مر: يک

  .مربوط  به انسان و جھان تنھا خدا تصميم می گيرد و ھر کاری بر اساس ھمان تصميم عملی می شود

 خدای اسپينوزا و خدای دين ، از آن جا که بحث ما تنھا برسر تفاوتات قابل کنکاشموضوعبرخی به جزئيات : دو

 خيلی بحث ھا در سلسله ھائی چندگانۀ اين بحث را روشن تر خواھد اتاست، ھرچند پرداختن به جزئيات اين موضوع

  .نمود، نمی خواھم داخل شوم

 آيا طرز برخورد من با مسألۀ يکی بودن خدای اسپينوزا و خدای دين! ھستند" کليشه ئی"گفته می شود که بحث ھا : سه

  به نظر می رسد؟ " کليشه ئی"به نظر خوانندگان عزيزما 

  :به ھر حال؛ می رويم که از اصل گپ نمانيم

، اين سؤال را پيش می آورد که اين يک جوھر رد و آن جوھر خداستجھان تنھا يک جوھر وجود دادر بحثی که ـ ۶

  کدام يک از جواھر است؟

 م مادی که عبارت از ھيوال و صورت و جسم؛ و دو قسم مجرد، وسه قس: از نظر فالسفۀ اسالمی جوھر پنج قسم است

دکارت نيز به دو جوھر اعتقاد .  يکی جوھر مادی و ديگری جوھر مجرد: عقل و نفس؛ دو کتگوریاند از عبارت 

  ! يکی جوھر روحانی و ديگری جوھر جسمانی: داشت

از اين دو جوھر با خدا شريک است؟ در جوھر مادی سؤال اين است که انسان در کدام يک حال با توجه به اين مطالب، 

  يا در ھر دو؟ ! يا جسمانی؟ يا در جوھر مجرد و روحانی؟

  و اگر در خاطرم نيستنموده بودم و خيلی از مطالب آن بهدر کتاب اخالق، که من آن را بيشتر از يک دھه قبل مطالعه 

ُا رخ بدھد آن را نتيجۀ بعد زمان و حاصل ضعف حافظه بايد جائی اشتباھی در برداشت يا انتقال نظر رخ داده باشد ي

ی از دوگانه گرائی دکارت ھم نموده است، که جزئيات آن به يادم نيست و شرح بسيار مفصلی ئدانست، اسپينوزا نقد ھا

  !نيز است

 جوابی ئی که داريم ھا با محدوديت ھای خواھد کشاند، که ھيچ يک از ما انسانئادامۀ اين بحث ما را به جا ھا و گپ ھا

، باجود  آن ھا را يا توان نشر توان شنيدندر حال حاضر نخواھيم يافت، صرف نظر از اين که برخی ھابرای آن ھا 

 به ھمين دليل بيشتر از اين . داشتنخواھند  عقب مانده و فقير افغانستان،ۀاھميت چنين بحث ھا در جوامعی مانند جامع

ين را ھم نبايد فراموش کرد که چيزی يا زنده جانی را با خدا شريک دانستن، از نظر دين  ا.دنبال اين بحث را نمی گيرم

  ! باالترين نوع کفر است

مفھوم خدا در . و خدای عارفان، بلکه خدای دکارت ھم با خدای اسپينوزا يکی نيست) شريعتمداران(نه تنھا خدای دين 

اين نام ھم، مانند خيلی از نام .  داندیين نام پديد آمده است، کسی نماز کجا، چه کسی و چه وقت ا. اين جا استعاری است

  .  ذھن بشر استعاخترا... مانند درخت و ستاره و ماه و مرغ وھای اعتباری ديگر 
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ھمه از خدای خود حرف می . خدای ھر انسانی نظر به برداشت خودش، خدای جدا از خدايان ديگران استديگر اين که 

  ! و شايد مشابه خدای ھيچ يک از ما نباشدلی که خدا يکی ھستحا زنند، در

بلی، خدا کدام يک از اين جواھر است؟ و انسان، يا طبيعت، در کدام يک از اين جواھر با خدای دين می تواند شريک 

  !باشد؟

ر خود ھمين مطلب می پردازد، آنھم به خاطای اسپيوزا با خدای دين يکی است، اين بحث تنھا به تحليل اين سخن که خد

  "! انديشيدن"و به دليل اشاره به اھميت 

يا مطلب ديگری کسانی که يادمان اين موضوع را به کس يا کسان و ! بيشتر از اين ھيچ نيتی در اين مبحث وجود ندارد

ر کنار تی که دي می خواھند اصل موضوع را مغشوش کنند و يا ترس از برمال شدن واقعيت دارند؛ واقعارتباط می دھند،

  ! ـ بدون اين که مخل قرار بگيريمواقعيت ديگر ھمه بايد در پی يافتن آن باشيمو ميليارد ھا ميليون ھا 

تنھا ھمين .  از نوشته پرھيز می کنما نکشد، از مکث بيشتر بر اين بخشبا اجازۀ خواننده برای اين که بحث زياد به دراز

ته می شود، بايد به معانی و مفاھيم و تعاريف ھر مقوله ای و ارتباطات قدرمی گويم که وقتی به اين گونه بحث ھا پرداخ

  . منطقی آن ھا با معانی، مفاھيم و تعاريف مقوله ھای ديگر، ھمچنان به پيام مطلب توجه شود

 و تنھا چشم را با حروف. انديشيدن، ھمان طور که بار ھا بر آن تأکيد نموده ام، برای ھمۀ ما خيلی مفيد و ضروری است

  .جمالت يک اثر آشنا ساختن مشکالت ما را در راستای درک درست و کامل معقوالت و منقوالت مرفوع نمی کند

خدای . خداپرست بود، بدون اين که به دين و مذھب و تعاليم دينی و اجرای عبادات باور داشته باشدبالشبھه اسپينوزا ـ ٧

 .ِن دليل برخی ھا او را مقدس مکفر يا مارکس بی ريش می خواندندبه ھمي.  نبود توحيدی يا غير توحيدیاو خدای اديان

  . ولی از نظر اسپينوزا خدا و جھان يکی ھستند. به اعتقاد دکارت خدا باالتر از جھان و به عنوان علت فاعلی قرار دارد

يک نوع خداناباوری و اين . ھگل در مورد اسپينوزا به صراحت گفته که اسپينوزا ميان خدا و جھان تمايز قائل نيست

که خدا از نظر   آورد، به طوری ين میئ پا يا خدا را به سطح طبيعت،سازد   طبيعت را خدای واقعی می،اين فلسفه. است

 . گردد  شود و فقط طبيعت تثبيت می  محو می

ند که عبارت  می گوي"طبيعت خدائی" ھمه خدا پنداری يا ، يعنی"pantheism"چنين انديشه ای را در زبان انگليسی 

  .داند ھا و پديده ھاى طبيعى می فرضيه اى که خدا را مرکب از کليه نيرواست از 

ً خدا پنداری اسپينوزا يادآور شده گفته بودم که در اين ارتباط بعدا و در جايش صحبت هدر جائی از نوشته در مورد ھم

 که اگر طبيعت خداست، پس ،بگويمختصر خالف آن وعده، ولی بسيار م ،حال و در اين جا می خواھم. خواھم کرد

 بر آنچه ، را انسان نپنداشتن خدابيعت است و در نتيجهانسان نمی تواند از خدا جدا باشد، چون انسان بخشی از ط

  .  نمی تواند از قوت چندانی برخوردار باشداسپينوزا اصرار داشت،

اری صحبت می کند، اسپينوزا را مشھورترين مروج انگ، وقتی از ھمه خدا "پندار خدا"اب پروفيسور داوکينز در کت

 قوانين  نيز ھمان از خدا اومنظورين از اسپينوزا تعريف می کند؟ چون تچرا اينش. ھمه خدا پنداری معرفی می کند

   .زيک و طبيعت استف

د ـ به از ھنکه در اصل ريشۀ شرقی دارد و از گذشته ھای دور وجود داشته، از شرق ـ به خصوص ی ئخدا  ھمهتفکر  

اسپينوزا با تفکرات . ًغرب اين تفکر، مخصوصا به وسيلۀ اسپينوزا دنبال شد و رشد يافتدر. غرب انتقال يافته است

  .عرفانی شرق آشنا بود
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ت يبه عنوان کل طبيعت يا جھان ھستی و الوھيت ا يخدا اور به اين است کهی ھمه خدا انگاری در لغتنامه ھا داشتن بامعن

مترادف است با  کلمۀ خدا.  از طبيعت وجود ندارد جدا، خالق و) مانندانسان ( متشخص خدای ھستند و يکی ھمه چيز

  . ِمندی حاکم بر امور جھان  قانون

ای از آن؛ يا جھان    يا جنبه، نظام طبيعی است نيست؛ بلکه کل،ا موجودی که جدا از اين عالم باشد اين نظريه، خدربنا ب

ھمه  در  است يا ھمه چيزخدا ھمه جا ھست و. ام جھان انتشار و نفوذ دارد و قدرتی که در تموهکلی خداست؛ يا قطور  به

   .ستھچيز 

  :ـ کمی ھم در بارۀ متافزيک يا مابعدالطبيعه٨

ً، که بعدا مابعدالطبيعه ناميده شد، مبحثی پردامنه ای است که ھستی بخش اولی آن ارسطو می باشد و به "فه اولیفلس"

معرفت  "هبه ھمرا" ھستی شناسی"؛ يعنی "شناخت "ۀ، ھمراه با نظري"ذات تکوين"و " ذات وجود"مسائلی مانند 

  . می پردازد" شناسی

 و ذات يا حقيقت جھان ھستی وجود دارندًکه چه چيزھائی غيرمادی کال درت عناصر مھم مابعدالطبيعه اين اسيکی از

  . اين چيز چه ھستند

 تصور يا جھان ھستی،ت وی را در کنار موجودات مادی درطبيعی است که خدا تنھا موجوی نيست که ما موجودي

 سخن گفته  در بارۀ اواو فکر وھستی خارج از طبيعت به  ا موجودی نيست که بايد در قلمروخدا تنھو. احساس می کنيم

  . شود و ما تنھا با او سر و کار داشته باشيم

از نظر ارسطو، ھمچنان از نظر فيلسوفان جھان معاصر، غير از خدا و مطالبی مربوط و متعلق به او خيلی چيز ھای 

  . دديگری نيز ھستند که در زمرۀ ماديات، يا جواھر مادی به اصطالح فالسفه، به حساب نمی آين

ِمفارق"غيرمادی، ولی موجود، کلمه ای به کار برده می شود که آن را ی شيادر فلسفه به اين ا ، "مفارقات"، جمع آن "َ

  :به تعريف اين دو کلمه از نظر فيلسوفان اسالمی  توجه کنيد. می گويند

   .فوق اجسام و جسمانيات ھستندو از آن جھت آن را مفارق گويند، که جدا از ماده و ما. ـ مفارق، يعنی موجود غيرمادی

جواھری که مجرد باشند و قائم به نفس خود باشند نه قائم به ماده يا ماديات؛ مانند عقول و . جمع مفارق: ــ مفارقات

  . نفوس

مابعدالطبيعه، از نظر ارسطو و فالسفۀ بعد از او، نه تنھا الھيات يا حکمت ھای الھی يا علم الھی و يا ادلۀ اثبات وجود 

ائی که منزه از  آن چيز ھۀ، ھم)مجردات(ز ھائی نيز که زير نام مفارقات است، بلکه تمام آن چيو وجود ھستی الھی 

به طور . قرارمی گيرند نيز در حوزۀ مابعدالطبيعه بايد مورد ارزيابی و بحث و شناخت قرار گيرندجسم مادی ھستند، 

در برابر (، حمل )عدم( عدالت، فضيلت، ھيوال، حق، نيستی عقل، نفس، جوھر، روح، زمان، زيبائی، معرفت،: مثال

  ... ، عشق، اخالق، ذھن، ادراک و)وجود

 عناصری که در طبيعت مادی وجود دارند و به چشم ديده می ۀمتافزيک بدان دليل متافزيک ناميده می شود، که در زمر

ی جدا يا ورای ای طبيعت، و متافزيک به معناه معنفزيک در زبان يونانی قديم ـ شايد امروز ھم ـ ب:  قرار ندارند،شوند

  . طبيعت به مثابۀ کتلۀ بسيار وسيعی از اشيای مادی، می باشد

ولی، انتخاب اين اسم به خاطر اين نبود که در آن از مجردات يا مفارقات بحث می شد، بلکه به اين دليل بود که از منظر 

" طبيعيات"خش دوم کتاب و بعد از رساالتی که زير عنوان ترتب در جمع آوری رساالت ارسطو و مجلدگری، در ب

  .جمع شده بود، آورده شدند) اشيائی که به حس تعلق دارند(
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 مادی، قابل رؤيت و قابل لمس است؛ فضائی را اشغال می کند و دارای عرض و یءبدن انسان به مثابۀ يک جرم يا ش

د به نوعی مولود عناصر مادی باشند، قابل ي است ــ شاطول می باشد؛ اما روح و روان او که سوا از عناصرمادی

  . رؤيت و قابل لمس نيست

و ديگری در زمرۀ متافزيک، يعنی ورای طبيعت به حساب می ) طبيعت(از ھمين جا است که يکی در زمرۀ فزيک 

  .آيند

  . دند شامل فلسفۀ ارسطو مطالبی بو، و ماھيت شناختذات وجود، ذات عليت. يدنام"  اولیۀفلسف"ارسطو رسائل خود را 

ه را يکی از ععنوان مابعدالطبي. نداشتل بنيادی، اساسی يا مھم ترين می پ مطالب يا مسائۀارسطو اين مطالب را از جمل

  . شاگردان او به نام آندرونيکوس به ھنگام گردآوری و تدوين رسائل ارسطو انتخاب کرد

اين بود که متافزيک يا مابعدالطبيعه تنھا )  برخی ھااز نظر(منظور اين شرح مطول و تا حدودی غير ضروری 

 ھا،  از انسانینيست، خالف پندار بعض... لقت آن و چگونگی خ به مسائل ادلۀ اثبات وجود خدا، چيستی ھستی،پرداختن

  .نيز است) جواھری مجرد از ماده(بلکه پرداختن به مفاھيم و مقوله ھای مجرد 

لۀ حقوق، آزادی سياسی، ليبراليسم، حق انتخاب و چيز ھائی از اين سنخ، و أگرائی، مسـ در باقی مباحث، مانند انسان ٩

سخت پابند اخالق بود، زندگی را با دشواری، ولی در منتھای صداقت و قناعت و پيراستگی مھذب اين که اين انسان 

روحش شاد و يادش .  زانو می زنمشنام  من نه تنھا حرفی ندارم، که با احترام در برابر،گذشتاند و افکار بلندی داشت

  .ھمواره گرامی

  پايان
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