نگرش چهارم :دنیا بر مبنای برابری نیست!

جمله چهارمی که باید توی نگرش شما جا بگیره و طبق اون فکر کنید تا حال بهتری داشته باشید ،حقیقته
البته " ،دنیا برمبنای برابری نیست " یعنی همه در یک شرایط یکسان باشند یک عدالت وجود دارد که
درکش خیلی سخته ،توضیح میدم در موردش اما اینطور نیست که بگیم عدالت خدا ،خدا کجا رفته که دوست
من باباش پولداره و من تو خانواده فقیر به دنیا اومدم ،دوست من خانوادش بهش آزادی دادند و من ازدواجم
به اجبار پدر و مادر بوده ،دنیا برمبنای عدالت چیده نشده!
عدالت کبیر و وسیعی وجود داره که درکش یک مقدار سخته .به یک حکیم گفتند که دو نفر داشتند دعوا
می کردند از خونه یک نفر یه درخت اومده بود خونه نفر دوم و این درخت میوه داده بود ،یه سیب از این
درخت کنده بود داشت می خورد صاحب خونه ،همسایهای که درخت داخل خونه خودش نبود ولی برگاش
اونجا ریخته بود یه سیب از اون درخت کنده بود داشت میخورد همسایه اومده بود گیر داده بود که این
درخت برای منه ،تو چرا داری از سیبش میخوری و اینا دعواشون شد تا یه حکیم از اونجا رد شد گفت:
حکیم ما دعوا داریم کمکمون کن! گفت :چیکار کنم؟
گفت که :این اتفاق افتاده این سیب برای منه یا برای اینه؟ گفت :طبق عدالت دنیا باهاتون برخورد کنم یا
طبق اون عدالتی که حقیقتا وجود داره؟
گفت :طبق عدالت دنیا با ما برخورد کن.
یهو کل درخت و کند داد به همسایه ای که درخت تو خونش نبود .گفت :دنیا اینطوریه که مثال طرفو میبینی
زندگی و تمام داشته هاش با یک نفر دیگه متفاوته یک نفر میبینی اصال فلج به دنیا اومده اگر طبق عدالت
دنیا میخوای باهاتون رفتار کنم باید کل درختو بگیرم بکنم بندازم تو خونتون اما اون عدالتی که درکش
سخته چیه؟
یک فردی وجود داره به نام آنتونی فلو که این بزرگ خداناباور دنیا بود تا سال  ۲۰۰۶این فرد اصال خدا
رو قبول نداشت یکی از فیلسوفایی بود که می گفت :خدایی وجود نداره!
سال  ۲۰۰۶یک مقاله نوشت که کتابچه کوچیک ترجمه این مقالشه و گفت که :خدا وجود داره من به این
درک رسیدم که خدا وجود داره ،اما آنتونی فلو تا آخرین لحظه مرگش همش فریاد میزد :قیامتی وجود
نداره!
من اعتقاد به قیامت دارم اما حرفو استدالل آنتونی فلو رو می خوام بگم .حرفش دور از آبادی نیست!
میگه معاد در همین دنیاست ،قیامت در همین دنیاست اگر شما بدی کنی به فردی امکان ندارد از این دنیا
بری و اون بدی سر خودت نیاد .اگر شما خوبی کنی در حق دیگری امکان ندارد که اثر اون خوبی رو
داخل زندگی خودت نبینی ،فریاد میزد که معاد در همین دنیاست.
این عدالتی که میگ ن وجود داره و خدا طبق چیزهایی که به ما داده از ما توقع داره ،این عدالت سر جای
خود اما قوانین دنیا بر مبنای عدالت نیست یک نفر چیزی دارد یک نفر ندارد و یک روند رو دو نفر انجام

میدن ،یکی نتیجه میگیره و دیگری نتیجه نمیگیره چرا؟ چونکه شرایط متفاوته پس هیچ موقع توقع عدالت
از شرایط رو نداشته باشیم.

