
 چهارم: دنیا بر مبنای برابری نیست!نگرش 

 

 داشته باشید، حقیقته اون فکر کنید تا حال بهتری طبق نگرش شما جا بگیره و توی که بایدچهارمی جمله 

یک عدالت وجود دارد که همه در یک شرایط یکسان باشند یعنی  " مبنای برابری نیستدنیا بر"  ،البته

خدا کجا رفته که دوست  ،عدالت خدا ش اما اینطور نیست که بگیمتوضیح میدم در مورد ه،درکش خیلی سخت

م و من ازدواجدادند آزادی  دوست من خانوادش بهش ،اومدممن باباش پولداره و من تو خانواده فقیر به دنیا 

 !چیده نشده مبنای عدالتدنیا بر ،هاجبار پدر و مادر بودبه 

دعوا  نددو نفر داشتگفتند که  به یک حکیم .هیک مقدار سخت کشکه در هوجود دار یکبیر و وسیع عدالت

یه سیب از این  ،میوه داده بوداین درخت و  یه درخت اومده بود خونه نفر دوم می کردند از خونه یک نفر

ولی برگاش  نبود داخل خونه خودش ختکه در ایهمسایه ،می خورد صاحب خونهدرخت کنده بود داشت 

که این  گیر داده بود بودمده یه سیب از اون درخت کنده بود داشت میخورد همسایه اوریخته بود  اونجا

: از اونجا رد شد گفت یه حکیم دعواشون شد تااز سیبش میخوری و اینا تو چرا داری منه، درخت برای 

 ؟چیکار کنم ! گفت:کن ونکمکم حکیم ما دعوا داریم

یا   گفت: طبق عدالت دنیا باهاتون برخورد کنم ه یا برای اینه؟این اتفاق افتاده این سیب برای من :هک گفت

 ه؟وجود دار احقیقت که یاون عدالتطبق 

 .برخورد کن طبق عدالت دنیا با ما :گفت 

 اینطوریه که مثال طرفو میبینی دنیا خت تو خونش نبود. گفت:که درای همسایه  یهو کل درخت و کند داد به

 گر طبق عدالتاومده ابه دنیا  میبینی اصال فلج و تمام داشته هاش با یک نفر دیگه متفاوته یک نفر زندگی

باید کل درختو بگیرم بکنم بندازم تو خونتون اما اون عدالتی که درکش  رفتار کنم وندنیا میخوای باهات

 چیه؟ سخته

فرد اصال خدا  این ۲۰۰۶بزرگ خداناباور دنیا بود تا سال  یک فردی وجود داره به نام آنتونی فلو که این

 !خدایی وجود نداره می گفت: بود که اییلسوفاز فی یکیقبول نداشت  ور

خدا وجود داره من به این  :ه و گفت کهشمقالاین ترجمه  چه کوچیکه کتابک یک مقاله نوشت ۲۰۰۶سال 

قیامتی وجود  :زدفریاد میهمش لحظه مرگش آخرین لو تا فنتونی اما آ ،هکه خدا وجود دار رسیدمدرک 

 !نداره

  !از آبادی نیست . حرفش دورمی خوام بگمرو نتونی فلو و استدالل آفحر اما دارمعتقاد به قیامت من ا

قیامت در همین دنیاست اگر شما بدی کنی به فردی امکان ندارد از این دنیا  ،ستامیگه معاد در همین دنی

 اون خوبی رو اگر شما خوبی کنی در حق دیگری امکان ندارد که اثر د.ابدی سر خودت نی اونبری و 

 .در همین دنیاست که معاد زدفریاد می ،داخل زندگی خودت نبینی

عدالت سر جای  ، اینن وجود داره و خدا طبق چیزهایی که به ما داده از ما توقع دارهگاین عدالتی که می

انجام  نفر دو و یک روند رو خود اما قوانین دنیا بر مبنای عدالت نیست یک نفر چیزی دارد یک نفر ندارد



ه پس هیچ موقع توقع عدالت شرایط متفاوت کهچون ؟نتیجه نمیگیره چرا یو دیگر هرگینتیجه می ییک ،میدن

 .داشته باشیمن رو از شرایط


