
 مزار اسپینوزا
 

، مجالی Islam and Religious Reformپیش از ایراد سخنرانی در دانشگاه آمستردام تحت عنوانِ دیروز،
ها الس در شهرالهه حاضر شدم. دقایق غریبی بود؛ ظاهراً یافتم و به همراه دوستی، بر سر مزار باروخ/ بندیکت اسپینوزا

 .اندورده و در قبر قرار دادههاي اسپینوزا را به محوطۀ این کلیسا آاستخوان پس از وفات،

ها و آراء . افزون بر ایدهاندفیلسوفانِ من ترینام؛ اسپینوزا، کانت، کیر که گارد و ویتگنشتاین، محبوبنوشته هم پیشتر
پسندم. اش را خیلی میو معنوي ی، سلوك شخص»سیاسی ـ رساله االهیاتی«و » اخالق«در  نغز و بدیع و جسورانۀ اسپینوزا

سبکبال زیست و رنج تفکیر و جالي وطن را بر خود هموار کرد، اما دست  باروخِ جوان، سالک مدرنی بود که سبکبار و
ستاند؛ اش را میچرا که معتقد بود حریت هایش را فرو ننهاد. پیشنهاد استاديِ دانشگاه را نپذیرفت،برنداشت و ایده از طلب

بود و چیز زیادي از زندگی » خفیف المؤونه«تراشی را اختیار کرد.  جهت امرار معاش، شغل عدسیدر عوض، 
با گوشت و پوست و خون  را» نشئه تنهاییِ حیات«و » هجوم خالی اطراف«مردي که در جهان غریب بود و  خواست،نمی

 م صورت منقحِ درسگفتارهایم دربارة فلسفهامیدوار». کنی؟ تو در جهان غریبی، غربت چه می«خود لمس کرده بود؛ که 
 .یردمندان قرار گعالقه طی چند ماه آینده منتشر شود و در درسترس» غربت و غرابت اسپینوزا«عنوانِ  اسپینوزا تحت

حتم نارا ام، عمیقاًدولت ناتانیاهو را شنیده پناه فلسطین توسطگناه و بیدیروز که اخبار تلخ کشتارِ دل آزار مردم بی از
 اندیشم که در نیمۀ قرن هفدهم، اسپینوزاي آزادةرا تر کرده است. با خود می و بغض گلویم را فشرده و چشمانم

جماعتی از یهودیان، در خطۀ خاور  روزگاري، کرد که روزي اش خطور میکرد و به مخیلهزاده، هیچ فکر مییهودي
 ونتافتند؛ دولتی که دست از قساوت و خشگناه میون خالیق بیچنین در خاین دهند ومیانه دولت اسرائیل را تشکیل می

تواند رو میشود، از اینتو می توسط امریکا و داندکه میهایش ندارد، چرادارد و باکی از شوراي امنیت و قطعنامهبرنمی
ترین مهوع ترین وحکمختلف، همچنان اعراب ساکنِ سرزمین فلسطین را از پاي در آورد. مض هايفارغ دالنه و به بهانه

ت جاي آن اس«آورد: ها سربرمیگاهی در رسانه بخش ماجرا، ژست حقوق بشري و ضد خشونتی ناتانیاهوست که هر از
 ».که خون موج زند در دل لعل

 


