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مبحث کی یۀدر حاش  

 قسمت دوم
 جناب محترم حسیب هللا

ممنون از عالقه مندی شما به نوشتۀ  اینجانب بخصوص می بینم که دوستان از مشاجرات لفظی به مسایل فلسفی کشانده شده 
 اند که باعث خوشنودی است . از مقدمه چینی صرف نظر می کنم و مستقیماً به نقطه نظر های جناب شما می پردازم .

 گفته اید که قسمت دوم مقالۀ اینجانب زیبائی کالم قبلی را ندارد . -
سپاس گزارم که قسمت قبلی را زیبا یافته اید. اگر همه نوشته های یک فرد شاهکارش باشد، دیگر چیزی بنام شاهکار وجود 

ی را در خویش نمی بینم؛ اما علت نخواهد داشت ) البته این را بقسم یک مطایبۀ دوستانه گفته ام ( و گرنه چنین بلند پرواز
اساسی ای که نوشته به روال دیگری می افتد آنست که این نوشته یک بحث مستقل نیست؛ بلکه بررسی و ارزیابی مطلب 

توسط جناب « نقد دین چیست و چرا پیش شرط آزادی است » دیگری است که در وبسایت وزین آریانا افغانستان تحت عنوان 
استاد پوهنتون پاریس است نقل و ارائه شده است که اگر « ایوان  گی یو»از یک منبع دیگر که نویسندۀ آن محترم نعیم بارز 

مراجعه کنید دلیل آنرا می یابید  که تذکار نظریات « ستیریو تایپ درفلسفه » جناب شما به قسمت اول نوشته من تحت عنوان 
 ی دلیل به آن نپرداخته است . میشل فوکو که از همان صحبت اصلی آمده که اینجانب ب

 وبسایت آریانا افغانستان می خوانیم. « دو هزار و هشت » منتشرۀ چهارم جنوری سال « نقد دین چیست » در
اما از دید میشل فوکو فلسفه به منزلۀ مربی امور تربیتی است ولی در موضع هستی شناسی کار فلسفه را پایان یافته دیده و می 

انی است که می دانیم وظیفۀ فلسفه کشف کردن آنچه مستور است، نیست؛ بلکه این است که همان چیزی را  ما دیر زم» گوید 
 «.ملموس سازد که ملموس است 

همان نوشته در جای دیگر می گوید : او) فوکو (  فلسفۀ تحلیلی را با دو بیماری بزرگ می بیند، دو تب شدیدی که تجلیات  
را باعث شده است، بدیهی است که هردوی این بیماری فاشیزم هیتلری و کمونیزم استالینیزم سراسیمه و خون ریزی زیادی 

 هستند که نبض زمانۀ اوایل قرن بیستم را تحت سلطۀ خود داشته است . 
فوکو درمصاحبه ای » در این صحبت آنچه نتیجۀ تحقیق من در آثار فوکو است، به صراحت در همان قسمت دوم نوشته ام که 

 ، نشر یونیورستی شیکاگو می گوید.«نزده صدو هفتاد و هشت »سپتمبر سال در 
 که امید است ما نیز آب را نادیده موزۀ آقای اسپتنا را به پا نکنیم .  

که « ماکس فیبر » بخصوص که جناب شما به اصدار حکم می پردازید که گویا فوکو فلسفه نمی دانست و چنانچه با افکار 
 ارش بود آ شنائی نداشت بنابران صالحیت فلسفی وی مورد سوال است .همسایۀ در به دیو

کیست و  و از چه صالحیت فلسفی برخوردار است که « ماکس فیبر»نخست من بسیار جست و جو کردم تا بیابم  که این 
نشود چنانچه خود  انتقاد نداستن نظریاتش، باعث نا آ گاهی فلسفی می گردد که متأسفانه چنین فیلسوفی را نیافتم که اگر زحمت 

 را بدون منبع و منشأ ذکر کرد اگر شما راجع به افکار او برای ما بنویسید . « زیگفرید» کرده اید که نباید
است . خواهش من آنست که نباید چنان با عجله نوشت که همه چیز بخصوص مسایل فلسفی که « ماکس وبر» اگر هدف تان

کدام محتوی معانی بخصوصی هستند، باعث مغالطه گردد و بعداً برای اصالح آن  مجبور کلمات و اسما و جمالت در آن  هر
بخصوص که فوکو درجۀ علمی خود را در فلسفه و سایکالوژی از پوهنتنون پاریس بدست آورده  .باشیم داستانی را ذکرکنیم 

ف آشنا نباشد و ثانیاً ندانستم که چرا از بین معرو«  ماکس وبر» است که بعید می نماید که  با افکار همسایۀ در به دیوارش 
 را بدون تذکر تضاد افکارش با فوکو انتخاب کرده اید . « ماکس وبر»و یا « ماکس فیبر» این همه فالسفه 

اما در مورد اینکه اعتراض کرده اید که چرا فوکو به مکتب فلسفۀ تحلیلی پرداخته است باید گفت که وقتی ما از فلسفۀ تحلیلی 
فاع می کنیم باید تحلیل فلسفی را بپذیریم نه به این معنی که نتیجۀ هر تحلیلی را قبول کنیم ؛ بلکه به این معنی که نباید کسی د

 را در پرداختن به تحلیل مانع شد .
سیار موجه این استدالل که فلسفۀ تحلیلی هنوز در پوهنتون ها ی جهان تدریس می شود بنابران غیر قابل لمس و انتقاد است، ب 

نیست  چه کلمۀ تحلیلی خود دروازۀ تحلیل های جدید را باز می کند. از جانب دیگر باید گفت که فلسفه عمده ترین اشتغال 
فکری  جامعۀ غرب را درطول تقریباً چهار صد سال اخیر می سازد، یعنی تفکر فلسفی عمده ترین بخش تاریخ فکری اروپا 
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باستان « ) آرکیالوژی» یس آن، دادن آگاهی تاریخی از این مرحله است . یعنی هرگاه را اشغال کرده است که اهمیت تدر
 شناسی ( در پوهنتون ها تدریس می شود هدفش شناخت و تاریخ و جهان باستان است نه زیستن در جهان باستان . 

بود تا امروز که به همان پیمانه چنانچه به وضاحت دیده می شود که با رشد نفوس از قرون وسطی که دوران اوج تفکر فلسفی 
تعداد دانش آموزان رشته های مختلف ساینس ، علوم اجتماعی ، فلسفه ، هنر و غیره دهها مرتبه فزونی یافته اند، شعب فلسفی 
پوهنتون های جهانی نیز به همین کثرت، دانش آموزان رشتۀ فلسفه را پرورده است ؛ اما تعداد فلیسوفان معاصر را به تناسب 

 قرون وسطی بسیار ناچیز می بینیم که خود بیانگر این امر است که فلسفه همان رونق گذشته را ندارد . 
فوکو به این تحویل فلسفه از تحلیل به واقعیت می پردازد که دیگر فلسفه به شناخت، آنچه نا شناخته است نمی تواند بپردازد  

و دو وظیفه را برای آن بر می شمارد، یکی تعلیم و تربیه است و دیگر  که باید به شناخت آنچه شناخته ملموس است بپردازد 
اعتراض و مبارزه در برابر نابه هنجاری های سیاسی و اجتماعی .  این گفتار فوکو آن قسمتی که مربوط تعلیم و تربیه است 

و به طرف سالمت حیات انسان برد،  از ابتکارات خود او است که باید رشد بی محابای تکنالوژی را با تعلیم و تربیه معنوی 
قسمت نقش فیلسوف در مبارز اجتماعی، بیشتر از نظریات مارکس انعکاس می یابد که وظیفۀ فلسفه و فیلسوف را چون گذشته 

 تنها شناخت جهان نمی دانست بلکه تغییر جهان را  نیز شامل وظیفۀ فیلسوف می شناخت . 
لیلی را با دو بیماری بزرگ می بیند، دو تب شدیدی که تجلیات سراسیمه و خون در مورد اینکه فوکو گفته است فلسفۀ تح

ریزی زیادی را باعث شده است، بدیهی است که هردوی ای بیماری فاشیزم هیتلری و کمونیزم استالینیزم هستند که نبض 
 زمانۀ اوایل قرن بیستم را تحت سلطۀ خود داشته است .  

تأکید ورزیده اید که بار سنگینی را بر دوش خواننده گذاشته ام که به چرا دالیلی را که فوکو   جنابان شما و هللا محمد هردو 
فلسفۀ تحلیلی را منجر به بیماری فاشیزم و استالینیزم دانسته تذکار نداده ام ، باید عرض کنم که ، زمانیکه خود این استنتاج 

مه گی فلسفی صحبت می کند چه هر که بصورت نسبی با تاریخ فلسفه فوکو را دیدم به سادگی دانستم که راجع به کدام سراسی
مراجعه و خواهان معلومات « نقد دین چیست » در اروپا آشنا باشد ، آنرا در می یابد که ضرورت نیافتم به نگارندۀ محترم 

 بیشتر شوم .
ی کاتولیک در اروپا باعث گشت که یک حال علل گفتار فوکو را  خدمت تان تقدیم می کنم .  حاکمیت دینی و دنیائی کلیسا

موج اعتراض در قالب افکار فلسفی و دینی  در تجدید، تردید، تخفیف و حتی تحقیر استبداد و منفعت جوئی کلیسای روم 
، تردید در «پروتستانتیزم » سراسر مللی را که از این نا گواری متضرر و بیم ناک بودند فرا گیرد  که این تجدید در پیکر

و غیر عرفانی چون کانت و دکارت و امثال آن « اسپینوزا » تخفیف در آرای اکثر  فالسفۀ عرفانی چون« مارکسیزم » هیکل
همه در برابر کلیسای کاتولیک ایستاد و عوامل فتور و نزول قدرت کلیسا را « ولتر و ارسموس »و به شکل تحقیری در آثار 

ً باعث سقوط کلیسای روم از سریر قدرت نبود؛ بلکه این فراهم کردند؛ اما این حمله بر پیکر کلیسای ک اتولیک صرفا
اعتراضات پایه های عقیدت ایمانی را نیز ضعیف ساخت ، زیرا حمالت چند بعدی بر کلیسای کاتولیک صرفاً بر خود خواهی 

ا  با فرو پاشی باورمندی و قدرت طلبی و منفعت جوئی سران مقتدرعیسویت در روم فرود نیامد؛ بلکه پایه های قدرت کلیسا ر
دینی و تعالیم حضرت مسیح  نیز  منیحث ستون  های استحکام آن تضعیف کرد، که در نتیجه رنسانس در اروپا قد برافراشت 
که در  کنار رشد هنر، مظهر بی اعتنائی به معنویت واخالق بود؛ اما  در این میان، فالسفه ای که حاکمیت کلیسا را فرو 

ور شدند خالی قدرت سیاسی آسمانی را، با یک قدرت مسلط زمینی پر کنند. همان است که فوکو می گوید : ریختاندند، مجب
مهمترآن، این هیوالئی که ما دولت می نامیم در وسعت عظیم، ثمر و نتیجۀ  آن افکار است. بیائید فراموش نکنیم که تیوری »

ق جمع بر ضد حق فرد را میتوان در بین فالسفۀ قرن هجدۀ دولت، تیوری کمال قدرت دولت، جامعۀ قدرتمند، قدرت مطل
 « . فرانسه و فالسفۀ جرمنی آواخر قرن هجده و اوایل قرن نزده دریافت. این نخستین تجربۀ درد ناک بود

بداد حال با اختصار تمام به این نظریات می پردازیم که چسان این فالسفه با  تحلیل هائی، تیوری قدرت بی نهایت دولت و است
 را پی ریختند. 

اگر از افالطون به خاطر آنکه  در هزار و پنجصد سال قبل  دوران تجدید حیات فلسفه در قرون وسطی می زیست صرف 
نظر کنیم که به خاطر تعلقش به شاهزادگان آتن با دموکراسی آتن  نا ساز گار بود بخصوص که  نظام آتن سقراط را به مرگ 

اب جمهوری اش در وصف یک جامعۀ اولیگارکی ) حاکمیت یک گروه خاص براساس امتیازات نا جایز محکوم کرد. او کت
 مختلف ( به اقتباس از اسپارت نوشت. که نمونه ای از یک نظام بسته و سخت گیر بوده است .

تراند راسل بر« تاریخ فلسفۀ غرب » اگر صرفاً به فالسفۀ قرون وسطی بپردازیم ، ماعین برداشت فوکو را در اثر معروف 
از زمان روسو و کانت تا کنون دو مکتب لیبرالیسم وجود داشته است » فلیسوف و ریاضی دان معاصر می بینیم که می گوید 

» و« ریکاردو»و « بنتهام » تعبیر کرد و سر سختان از طریق« نرم دل »و « سر سخت»که می توان از آنها به نام 
شدند ،  نرمدالن با مراحل منطقی دیگر به فیخته و بایرون و کارالیل و نیچه به  با مراحل منطق به استالین منجر« مارکس

 که شما می توانید خود به این افکار مراجعه کنید .« هیتلر آنجامیدند. 
منحیث فیلسوف سیاسی « ماکیاویلی » چنانچه این نویسنده بیرون از این لست راسل، این موج حکمرانی مستبدانه را در افکار 

)امیر ( تمام  شیوه های نامقدس و غیر مجاز را در کسب و حفظ قدرت توسط « پرنس »بینم که چه سان در اثرش  می
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شاهزادگان فلورانس در زیر عنوان واقعیت های ناگفته در تجلیل از نیرنگ و فریب برای حاکمیت تدریس می کند که ما همه 
 می بینیم .  آلمان هیتلری«  رایش  سوم»را در تاکتیک های سیاسی 

شکل دیگری از یک جامعۀ اشتراکی را توصیف می کند که در جائی که مالکیت « توماس مور» )شهر فاضلۀ( « یوتوپیا» 
خصوصی بر قرار باشد خیر عمومی نمی تواند حاصل شود. در این شهر خانه ها و جاده ها همه یکسان است و مالکیتی 

شکل دولت دموکراسی  پارلمانی است در رأس دولت امیری قرار دارد که مادام وجود  ندارد همه یکسان لباس می پوشند . 
العمر انتخاب می گردد. که  تمام کسانیکه از اتحاد شوروی سابق و چین بعد از انقالب دیدن کرده اند،  شباهت زیادی  را با 

 این طرز اداره می یابند .
هدفش نشان دادن «  توسیدید »ت . هابز با ترجمه ترجمۀ اثری از نمونۀ دیگر چنین افکار اس« هابز » اثر « لواتیان »

مضرات دموکراسی بود . برای هابز نظامی که در آن قدرت میان پادشاه و پارلمان تقسیم شود قابل تحمل نبود و اختیارات 
ر عقیده را تحت سانسور در حاکم اگر فرد و یا مجمعی باشد در دستگاه هابز نامحدود بود . و حاکم حق دارد که هر گونه اظها

 آورد . 
چنین افکاری، ولو  برای آن دالیل منطقی گفته شود زمینه های دیکتاتوری و استبداد را فراهم می کند ؛ اما باید جداً خاطر  

د نشان کرد که این متفکرین سیاسی اگرچه نتایج آرای شان به اهداف نامطلوب سیاسی اصابت کرد، خود افراد دانا و دانشمن
 زمام خود بودند که در سایر ابعاد فکری مورد احترام بودند و هستند .

شناخته می شود محتوی وجد و شور بی محابا بود. رو مانتیکها با نظام صنعتی « ژان ژاک روسو » چنبش رمانتیک که با
یک ها به واسطۀ افکار نظر خوشی نداشتند که رشد سازمان های اقتصادی جدید رامخل آزادی فردی می دانستند . رومانت

ناسیونالیزم ، به سیاست کشانده شدند که به نظر آنها هر ملتی می بایست دارای یک روح مشترک باشد و مادام که مرز میان 
دولتها با مرز میان ملتها تفاوت داشته باشد این روح آزاد نیست که در نیمۀ اول قرن نزده ناسیونالیزم نیرومند ترین اصول 

 د و اکثر رومانتیک ها با حرارت از آن دفاع می کردند. انقالبی بو
وقتی چنین تفکری به میان آید که باید مرز میان دولت ها با مرز میان ملت ها یکی باشد. همان است که ناسیونالیزم از خط  

آلمان هیتلری واقع شد  منطقی خود بیرون می افتد حتی منجر تصفیه ها و انهدام های قومی و ملی و نژادی می گردد، آنچه  در
 چیزی غیر از این بود ؟. 

نیز می انگاشت که هر ملتی یک نژاد را تشکیل می دهد و افراد آن در نیاکان خود و در نوعی آگاهی خونی باهم «  بایرون »
 اشتراک دارند که اعتقاد به خون و نژاد طبیعتاً به با مرام ضد یهودیت که فاشیزم مظهر آن بود انجامید . 

که صد ها مثال از ده ها متفکر وجود دارد که به گونه ای به فاشیزم و استالینیزم منجرشده است ؛ که بازهم باید خاطر نشان 
کرد که این یک سر قضیه است، سر دیگر آن،  نظام های مردمی و دموکراسی بود که محصول فکری بزرگ مردان متفکر و 

 ا ندارد .فالسفۀ دیگری بود که این صحبت گنجایش آنر
که شما فرموده اید نیست که این « نظام آخوندی»درمورد فوکو و رژیم ایران باید گفت که شناخت هدف فوکو به  سادگی کلمۀ 

جانب بصورت مختصر دلیل آنرا ابراز کرده بودم  که متأسفانه می بینیم که ما هر آنچه را از قبل میدانیم می پذیریم وزحمتی 
رف دیگر به خویش نمی دهیم ، که باید تکرار کنم که فوکو در پیش پای نظام آخوندی ایران برای به فهم یک طرح نا متعا

مرشدی زانو نزده است. بلکه او به یک اعتراض ملی و جهانی می نگرد که در قالب رژیم  اسالمی ایران متبارز شده بود. در 
و ستمکش  در برابریک نظام سلطتنی مستبد با وحشیانه  سطح ملی، انقالب ایران را  بپا خیزی یک ملت نا راض و درد مند

ترین دستگاه استخبارات و شکنجه گاه ها با استفاده از خشن ترین و ضد انسانی ترین شیوه ها می شناسد . در سطح جهانی 
ترین شکل تمثیل آنرا اعتراضی در برابر یک رژیم وابسته به امپریالیسم جهانی می شناسد که سلطنت در ایران آنرا با حقیر 

می کرد . که نه تنها ثروت های ملت ایران را برای دادن رشوۀ سیاسی به غرب بر پای کمپنی های اسلحه سازی می ریخت 
سالح های ناساخته را به ملیون ها دالر از سرمایه ملت ایران خریداری می کرد  که ما و شما « بلو پرنت»که حتی نقشه های 

که چندی پیش ازملت ایران، در ایاالت متحده ظبط شده بود،  هستیم . فوکو این اعتراض را با شاهد آن صد بلیون دالری 
سقوط یک رژیم گماشته سیاسی غرب انعکاس می دهد، که دو موضوع را نباید نادیده انگاشت یکی آنکه مرگ فوکو در سال 

سال می گذشت که زمانی کوتاهی است برای آنکه زمانی به وقوع پیوست که ازانقالب ایران پنج « نزده صدو هشتاد چهار » 
می دید که رژیم ایران از درون حاوی چه اجندایی است و آیا ادعایش با اعمالش مطابقت دارد یانه . که این ها نتیجۀ تجارب 

 ناگوار کنونی ما است . 
توجیه افکار فوکو نیست  بلکه خاطر « ستیریوتایپ در فلسفه » و اما نباید فراموش کرد که هدف این نویسنده در طرح بحث 

است که فوکو  در بحث نقد دین  با تفکر دینی منحیث یک « نقد دین چیست » نشان نشان سازی این مطلب به نگارندۀ 
 هد شد.  فیلسوف سر ستیزه ندارد . که نیاید هدف اصلی صحبت  فراموش گردد و گرنه داستان جناب هللا محمد تکرار خوا

هنوز یک جواب  شما را به پایان نبرده بودم که سوال دیگری باهمان انداز  در صفحۀ ارتباطات مطرح کرده اید که همان گفته 
بار بار مرا زنده می کند که اگر ما سر  و آخر یک مطلب  را به درستی تعقیب نکنیم  ارتباط منطقی آن دستخوش فراموش 

شاید فوکو در مدت اقامتش در ایران با یک »واالت شما که همه قیاس و گمان است که کاری می گردد .  قسمت دوم س
اسطوره نویسی بی باکانه در ارتباط رژیم خمینی خواسته باشد پایه و بنیاد منطق خود را به شکل سمبولیک رنگ آ میزی نماید 
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شاید  فوکو آشفتگی فکری داشته باشد که متوجه  . یا شاید حزب توده به فوکو گفته باشد که خمینی ، رفیق خمینی است.  یا
و ده ها  شاید بی سند  خود ساختۀ دیگر بر چنین فحوی که شاید فوکو از جناب خمینی دست پیر « نشده باشد که چه می نویسد 

 گرفته باشد و شاید او را رشوه داده باشند تا چنین بگوید .وامثال  این شاید و شاید
فوک یستی و یا » ری ما این است که آیا آوردن و یا پیشکش نمودن یک بحث و یا گفتمان به دید اما سوال اصلی و محو» 

 « .منظره و تصویر و تصور ما را از واقعیت و حقیقت تا چه حدی کاملتر خواهد ساخت« خمینیستی 
می توان  انسانی را که بلند  در قسمت تصورات شاید گونۀ تان ، فکر می کنم خود متوجه شده باشید که به کجا می رود، آیا

ترین مدارج تحصلی  و کرسی استادی در بحث مورد نظر دارد و احترامی برای خویش در فلسفه معاصر در جهان اندوخته 
ماکس » که دانسته نشد کی است  که اگر« ماکس فیبر»است  با شاید و باید ها متهم گردانیدن و باز از یک فرد دیگر بنام 

ی عین مدارج تحصلی و شهرت ملی و جهانی هستند وصف کردن آیا دو گونگی فکری نیست، و اگر  باشد دارا« وبر
سوسیالیست بودن فوکو را محکوم می دانید که شاید حزب توده او را هدایت کرده باشد، باید جرئت و قضاوتش را در محکوم 

نزد شما  وجود دارد ، لطفاً به افکار ماکس وبر مراجعه کردن استبداد استالینی هم  ببینید. اگر شیفتگی ای نسبت به ماکس وبر
 کنید که چسان از مارکس تأثیر پذیرفته است .که همه تصورات شاید گونه را فرو می ریزد .

گفته ام که اکنون باز به شیوۀ «ستیریو تایپ در فلسفه » علت این برخورد فوکو را با انقالب ایران هم در مبحث اصلی ،  
یرتایپ مواجه شده ام، چنانچه در باال تذکار داده ام ، که مشکل در عدم مطالعۀ دقیق است وگرنه درهمان متن جدید این ست

یک سال قبل از انقالب ایران « هزار و نهصد وهفتاد و هشت » اصلی گفته ام  که فوکو این مصاحبه را در سپتمبر سال 
 ریس و یا عراق با اعزاز و احترام جهان غرب به سر می برد.نموده است . که در آن زمان شاید رفیق خمینی یا در پا

اما سوال اصلی و محوری تان فکر کنم تا حدی در خور ارزیابی است . که گفته اید آیا آوردن و یا پیشکش نمودن یک بحث  
چه حدی کامل  منظره و تصویر و تصور  ما را از واقعیت و حقیقت تا« فوکویستی و خمینیستی » یا گفتمان به اصطالح 

 خواهد ساخت . که باید دو نکته خدمت تان توضیح کنم . 
یک : نخست دیده می شود که  جناب شما عالقۀ خاصی با مهر تاپه زدن که من در توضیح استیرتایپ ازآن نالیده ام دارید که 

تان در « ان فوکو یستی و خمینیستیگفتم» فکر می کنید با حکم یا رنگ کاری قبلی ، استدالل تانرا به کرسی بنشانید که جملۀ
صحبت من از همین تکلیف آب می خورد . که بازهم و باز هم باید بگویم که آب را نادیده موزه را از پا کشیدن، عجوالنه 
است و مطلبی را از اول نخواندن  و در وسط با عجله اهداف و یا برداشت های از قبل ساخته خود را مطرح کردن به چنین 

 ی میرسد.نتیجه ا
گفتم و باز می گویم که این بحث از فوکو را من آغاز نکرده ام بلکه صحبت در مورد فوکو اگر بگویم به گونه ای بر بحث 
تحمیل شده است شاید بسیار بی جا نباشد به همان گونه که اکنون شما آنرا محکم گرفته اید که مجبور باید به توضیح و تشریح 

. در مورد کلمه خمینیستی باید بگویم که این نشانه گیری آنقدر حقیر و ناشیانه است که نه تنها به  بیشتر افکار فوکو بپردازم
 هدف نمی خورد بلکه پس لگد تفنگ شانۀ شکارچی نا ماهر را خواهد شکست .

رسی افکار تحلیل و بر« ستیریو تایپ در فلسفه » باید به جناب شما حالی کنم که نیت عمده و اساسی در قبال طرح  -دو
نامیم که بخصوص زمانیکه این باور مندی مورد تردید و تحدید « دین » برداشت ها و باال خره باور مندی هائیست که ما آنرا

واقع می شود . باید دید که آیا این تردید ها و و تحدید ها در خالل انتقاد ها تا کجا حقیقت است و اگر نیست چرا واقعیت هائی 
ستند چگونه  این حقیقت را یا می پوشانند و یا اینکه مبهم و حتی مغشوش می گردانند. باالخره چنانچه در که اکثراً عینی ه

مقدمه اصلی گفته ام که هدف این کار در قدم نخست آن است که ما خود باور مندی و اعتقادات خود را سبک و سنگین کنیم تا 
دیگران بکاهیم . که این بحث منبه و محرک خویش را از صحبتی که توسط یا به ایقان خویش بفزائیم و یا از ایقان مخاصمانۀ 

به نشر سپرده شده است می گیرد و یکی از دالیلی که این نویسنده ذکر « نقد دین چیست » جناب محترم نعیم بار زیر عنوان 
م نویسنده بسیار دور نمی رود و کرده این است که این بحث را به گونۀ جدلی مطرح خواهم کرد زیرا در  گفتگوی دو جانبه ه

هم خواننده آنر دلچسپ خواهد یافت . که در آن صحبت از اکثر فالسفۀ غیر دینی و مادی اقتباس شده بود که یکی از آنها فوکو 
بود که این نویسنده آنرا یک بحث ضد دینی نیافت ودر نتیجه به افکار فوکو پرداخت . که حال اگر شما می گوید که فوکو یک 

 متفکر ضد دینی بود ، بفرمائید به جای شاید ، شاهد منطقی بیاورید . 
باید خاطر نشان کنم این نویسنده در همان صحبت اصلی بازهم به تفکرات مشابه و یا ذعم خودم مشابه مواجه می شوم که یکی 

ه خواهد بود . چه  اگر ما است که برگرفته از صحبت اصلی است و موضوع صحبت بعدی  این نویسند« اسپیوزا» از آنها 
می خواهیم در یک بحث شرکت کنیم بهترین راه نزدیک شدن به  اهداف منطقی آن است که نخست افکار بخصوص متضاد و 
یا مخالف را بررسی و ارزیابی کرد و بعد نقاط نظر و استدالل اصلی خود را در توجیه و تعقیب باورمندی خویش مطرح 

بعدی به افکار فروید و مارکس و فویرباخ و دکارت خواهد پرداخت که امید وار هستیم شما با  کرد. که این بحث در مراحل
رنگ نکنید  در غیر آن ما باید تمام سوال جواب های اساسی را در زیر شاید و باید های خود « ایسم  » دیدن هرنام مارا به آن

 درست گفته باشیم وجود نخواهد داشت . مطرح کنیم که هیچ تضمینی برای آن که یک سوال اساسی را جواب
حقیقتت  باور مندی ما نه در آرای  تردیدی و نه در واقعیت های  ناگوار کامل تر نمی شود؛ اما یک بحث منطقی چون یک 
خانه خشتی نیست که با گذاشتن همه خشت ها در توافق و هم آهنگی یکی باال ی دیگر به اعمار منزل بینجامد؛ بلکه یک بحث 
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تدل و منطقی تمام اجزای موافق و مخالف و ممتنع را در مقایسۀ هم می گذارد تا راه خویش را بسوی هدف هموار کند بعد مس
از آنکه راه را هموار کرد به سوی هدف می رود . ولی نمی تواند و نباید افکار و  نظریات را نخست  مطابق میل خود رنگ 

تائید و یا تردید نماید  تا به هدف برسد در غیر آن اگر امروز این رنگ در زیر آمیزی کند و بعد آن معجون خود ساخته را 
باران حقیقت  شسته نشود ، فردا آفتاب رنگ آ ن را خواهد برد . و بسیار عادالنه نخواهد که ما خود با شاید گوئی به منطق 

ان،  به استفادۀ نامطلوب برای یک هدف خود را بر کرسی بنشانیم و دیگران در استفاده از آرای مطلوب و حقیقی دیگر
 مطلوب محکوم نمائیم و هیچ سند و دلیلی برای ثبوت آن نا مطلوبی هم  نداشته باشیم .

 شاد باشید .
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