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 Ideological مسايل ايدولوژيک

  
  رھا .س
 ٢٠١٣ اکتوبر ٠٨

  در رابطه با» شريعتی«اشاره ای چند به گفته ھای
 »ويژگی ھای شخصيت پيامبر«

٢  
 جھان دريک پوست مرغ و فالکت فلسفه

 معنای دوست داشتن وعالقه ورزيدن گرفته شده که با  Philein ريشۀ التينی کلمۀ (Philosophy)ژۀ فلسفه از وا

 دوست داشتن وميل به حکمت، دانائی وحقيقت را تداعی  به معنای حکمت وفرزانگی، مجموعاً  Sophiaترکيب کلمۀ 

ردد که چون دوست داشتن از ويژگی گ از اين رو مشخص می. می کند ونيل به حقيقت، ھدف فلسفه را تعيين می کند

ھای فطری انسان است وحرکت به سوی فرزانگی نيز يکی ديگر از خصوصيات انسان، پس خالف ادعای بعضی ھا 

فلسفه چيزی نيست جز حرافی وسفسطه گوئی در بارۀ چيزھائی که از محدودۀ دسترسی انسان ھا خارج : که می گويند

ی به عالی، از سطح به عمق واز ظاھر به باطن نفوذ کرده وبرآنھا شناخت وآگاھی اند، فلسفه ھميشه می خواھد از دان

البته بايد گفت که چنين مھمالت گريزان از واقعيت  -فلسفه با مھمالت زادۀ اميال شخصی انسان ھا رابطه ای ندارد. يابد

از اين لحاظ، مالق . - می نمايند» ذبوجدان ھای کا« انگلس نمايندگی از ۀ فلسفه جای می گيرند که به گفتۀنيز در دست

ھای شتر مرغی خالف حقيقت ودر تضاد با علم، باعث به فالکت کشيدن فلسفه و وارونه جلوه دادن رسالت حقيقی فلسفه 

فالسفه برحسب پاسخی که به اين « .می شوند که نمايندگی چنين فالکتی را، ايدآليزم يا فلسفۀ اصالت روح عھده دار است

گفتند، به دو )  روح برماده وعکس آن، خلقت جھان توسط يک نيروی ماوراءالطبيعه ويا ازلی بودن جھانتقدم(مسأله

 از انحاء سرانجام یآنھائی که مدعی بودند روح قبل از طبيعت وجود داشته وبنابراين به نحو. اردوگاه بزرگ تقسيم شدند

آنھائی که طبيعت را مبداء اساسی می شمردند، به . دندخلقت جھان را قبول داشتند، اردوگاه ايدآليستی را تشکيل دا

  )انگلس، لودويک فويرباخ وپايان فلسفۀ کالسيک المانی(» مکاتب مختلف ماترياليزم پيوستند

گاھی موفق به تشريح حقيقی ھستی  دقيقاً ھمان مکاتب فلسفی که شاخه ھای مختلف ايدآليزم را تشکيل داده اند، ھيچ

تبديل می » فلسفه را به حماقت، علم را به خرافات وھنر را به تفاخر«انسته وبه گفتۀ برنارد شاو؛ وجھان موجود شده نتو

چرا  - گاھی از محدودۀ تفسير غلط وخالف واقعيت عينی قدم فراتر نگذاشته وکوشش در تغيير آن نکرده اند کنند که ھيچ

نه تفسير ھای گوناگون ونه ھم تشريح »  آن استھدف تغيير« درحالی که -که تغيير جھان باتفسير غلط غيرممکن است

فلسفی بودن در واقع به معنای دارا بودن ھوشمندی وقدرت استدالل نقادانه، واتخاذ «. جھان بر وفق ميل وضرورت

  ). تکيه از من است-جان ديوئی(»  به مسايل انسانی استعلمیرھيافت 
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بوده واساساً سخن » رھيافت علمی«جھان موجود، با اتکاء به بنابر اين، وظيفه ورسالت فلسفه، تشريح واقعيت عينی و

 ۀدر خريط: »سازمان انقالبی« رفقایۀطی عطار قابل بازيافتن اند ونه به گفتونه درقکه  - گفتن از نيروھای متافزيکی

 فلسفه را بدون شک به فالکت کشانده واز خاصيت تشريح جھان عينی وخارج از ذھن، تھی می - حکيم جی صاحب

ين بخش کتابھا، مقاله ھا وآثار بی شماری نوشته شده ودر دسترس عاشقان علم وآگاھی قرار گرفته اند که اازند، درس

:  تمام آن آثار وکتاب ھا را نمی کند وبه ناچار بايد گفتۀ صمد بھرنگی؛ حتا عمر ماکفاف مطالعۀبنابر تعددش، به گفت

ھای علمی، مبتنی بر واقعيت ھای موجود ودرنھايت، کتاب ھای ھرکتابش به يک بار خواندن نمی ارزد، چون کتاب 

اما دراينجا ھمانطور که در اول .  تمام آنھا کوتاه استۀباارزش آنقدر زياد است که عمر قصير ما از رسيدن به مطالع

ژگی وي«ذکر گرديد، ھدف ما پرداختن به مسايل فلسفه نبوده بلکه مکث ھای کوتاھيست روی سخنان شريعتی درباب

 خاصتاً فلسفه، بلکه با اتکاء به احساسات، عواطف واخالقيات به آن پرداخته شده ۀکه نه از دريچ» ھای شخصيت پيامبر

 از گفته ھايش، ابھت وعظمت پيامبر را خواسته است اندکی رنگ فلسفی به ه ایولی از آنجائی که دکتور درگوش. است

 آن با خيال ۀراه گشای ما در درک گفته ھای دکتور از فلسفه ورابطآن بخشد، الزم بود که اين چند سطر به عنوان 

  .پردازيھای جاھالنه، بيان شود

دوش ) ابوذر(دکتور زمانی که عارفانه وارد دنيای تخيالت شده وباکسی که بيشترين گفته ھايش را از او الھام می گيرد

 که از آميزش با حوريان بھشتی ولب بوسی وعشق البته زمانی-به دوش در بھشت برين زير نخل ھای خرما قدم می زند

 از اين که دربدل تعريف وتمجيدھايش از پيامبر پاداش بيشتری بگيرد، شروع می کند به - کردن با آنھا فارغ می شود

  :طنز پردازيھای خود

شقانه ای شگفت انگيز وغيرعادی است، به طوری که آدم بعد ازمدتی شرح حال پيغمبر را می خواند، حالت عا...«

از لحاظ . وخود اين يک اعجاز است. اين ھمه عظمت، در اين ھمه سادگی قابل گنجايش نيست. نسبت به او پيدامی کند

  »!فلسفی، درست جھانی را در يک پوست تخم مرغ گنجاندن است، ولی اين يکی تحقق پيداکرده است

 ۀ زمين به مراتب دارای قوۀ جاذبۀنسبت به کشش وقو» شرح حال پيغمبر«خوب، البد خواندن ! جالب است، خيلی جالب

 بيشتر است که دکتور را به اين سرحد ھوائی کرده است ودر آسمان ھا به چکر می برد وياھم آنقدر از خود، ۀجاذب

چه چيزی نھفته است » شرح حال«بيخودش ساخته است که به ھجوگوئی روی آورده است، دکتور بيان نداشته که در اين

؟ البد گذشته از اين که اين شرح »پيدامی کند) پيامبر(حالت عاشقانه ای نسبت به او«ان را از خود بيگانه ساخته وکه انس

حال خاصيت اعجاز انگيز دارد، چيزی ديگری که دکتور را مجذوب وعاشق خود ساخته است، نبرد ھای پی درپی، 

ازدواج «تعدد زوجات پيامبر بوده که يکی را به دليل اجرای بدون قيد وشرط امر الھی در رابطه با ملحدين، وياھم 

ه ، ديگری را به خاطر نجات از دست بيگانه ھا وبعضی ھای ديگر را ھم به داليل مختلف مثالً خديجه را ب»سياسی

 چون درمقابل اعجاز ھيچ -را برداريم» اعجاز«در قسمت ديگر، زمانی که. گرفته است...خاطر ثروت ودارائی اش و

اين ھمه عظمت دراين ھمه « : خود دوکتور قبول دارد که-گفت» الحول«ک وترديدی روا نبوده وفوراً بايد گونه ش

اين ھمه عظمت در اين ھمه «، پس چطور شد که دراينجا عکس آن صورت پذيرفته و»سادگی قابل گنجايش نيست

 شرحر ھيچ زحمتی به خود نداده است شده و ھيچ سخنی ھم در اين رابطه نمی توان بود؟ دوکتو» سادگی قابل گنجايش

بدھد که آيا درکجای فلسفه جھان را درپوست تخم مرغ گنجانده است وکدام فلسفه؟ آيا چنين حکمی از نگاه آن فلسفه 

 - گذشته از اين که علم در اين باره چه می گويد - قبول؟ آيا قبوليت چنين حکمی با منطق وعقل عادی يا مردود است و

، دکتور ودرمجموع »يک نه وصد آری«در رابطه باچه بحث فلسفی اين موضوع بيان شده است؟ سازگاری دارد؟ 

باره حکم می  فلسفه ای که دکتوراز آن پيروی می کند، زحمت پاسخگوئی به چنين سؤال ھارا در خود نمی دھد ويک

  .ما به ديگران کاری نداريم و» ولی اين يکی تحقق پيداکرده است«: کند
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! ئی ھای شباھت به اين دارد که بگوئيم، آيا خرس می تواند در سوراخ موش داخل شود؟ نه به ھيچوجهچنين طنز گو

 یواين که از چه طريق، چگونه وباچه روشی اين کار را کرده است، به ديگران ربط. »ولی اين يکی داخل شده است«

ولی اين يکی موش ھمان کار را کرده «! اردآيا موش می تواند بار شتر را برخود حمل کند؟ نه ھيچ امکان ند. ندارد

اين يک اعجاز است ويک . وبه ملحدين ھم ربطی نداردکه بپرسند چگونه اين موش قادر به حمل بار شتر است» است

  !! آنھاۀراز بين موش وشتر وفلسف

 رفته، آدم خصوصيت ديگری که باز در زندگی پيغمبر وجود دارد، اين است که ھرجا در شبه جزيره، که پيغمبر«

نسبت به آن سرزمين، به خاک، به آن سنگ ريزه ھا وبه آن کوه ھا، کششی احساس می کند ومثل يک مغناطس قلبش را 

  ». مغناطسی قرار گرفته استۀمی گيرد، وحس می کند که در قلمرو يک جاذب

 آب درآمد؟ حاال است که فھميدم دارد؟ وديديد که حاال گفته ام درست از»  مغناطسیۀجاذب«گفتم که پيامبر وشرح حالش ن

 يتيم آن ھمه زن در اطرافش تلنبار شده اند، زيرا اين يکی ازخصوصيات ذاتی پيامبر بوده که ۀچطور يک فقير بچ

ھرچيز را به طرف خود جذب نمايد؛ زن ھای زيبا وثروتمند، تاجران وسرمايه داران وريش سفيدان اقوام را جھت 

ابله ترين «:  جواھر لعل نھروۀيق قُرت دادن تمام دارائی ھای يک قوم را، زيرا به گفت آنھا واز آن طرنمودنتحميق 

ازجذب گرفته شده است که به معنای به خود کشنده ونيروئی » جاذبه«. »کسان، متنفذ وصاحب اختيار يک تبار شده اند

 که معنای آھن ُربا وجاذب آھن گرفته شده  Magnet ۀاز کلم» مغناطس«که اجسام را به سوی خود بکشد، می باشد و

را گويد که دراينجا معلوم نيست منظور دوکتور دقيقاً از استعمال چنين کلمه ای چيست، چون طوری که معلوم است 

پيامبر تنھا آھن را جذب نمی کرد بلکه کم ترين چيزی که جذب می کرد، شايد يکی ازآنھا آھن بوده، درست است که 

سوی خود جذب کرده است ه  خود عاری از آھن نيست ولی آھن بدن زن ھائی که پيامبر ببدن انسانھا نيز درترکيب

آن شده باشد، به ھرحال اين مسأله می تواند »  مغناطسیۀجاذب«آنقدر زياد نبوده که دليل حتمی جذب آنھا توسط پيامبر و

را آنقدر به زودی ثروت مند شد پيامبر چرا آنقدر زن زياد نموده بود، چ: به بسياری از سؤال ھای ما از قبيل

پاسخگو باشد که؛ در اين ميان نه گناه پيامبر است ونه ھم گناه ھيچ کسی ديگر، تمام اين ناروائی ھا از زير سر ...و

است وبس وھرکسی ھم که مال واموالش در نبرد ھا وياھم در روزگار عادی از دستش رفته وپيامبر »  مغناطسیۀجاذب«

کسی که دارای . مطالبه نمايد نه از خود پيامبر»  مغناطسیۀجاذب«رده اند، رفته آن اموال را از به تصاحب خود در آو

باشد، ھيچ شکی در آن نيست که جھان را در يک پوست تخم مرغ بگنجاند وھيچ شکی ھم روا »  مغناطسیۀجاذب«چنين 

م را ھمچون آب خوردن از زمين مادی  مغناطسی خود دکتور وامثالھۀحقاً که چنين کسی قادر است با جاذب. نباشد

برداشته ودر فضای مجازی ودرميان انبوھی از حوريان بھشتی به عشق نمودن وُشرب شراب ھای ناب، مشغول شان 

  !!لعنت بر منکرش. دارد

 

 


