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  سيدھاشم سديد 

  ٢٠١٧ جون ٠۶
  

  !مورد گفته استمارکس بسيار بجا و ب
 و پيچيده را، خواه به دليل تعصب و خواه به دليل ابسياری از مسلمانان متعصب که عادت به تحليل سخنان پر معن

دين آِه آفريده ای است به شدت زير فشار، نوازش دنيائی است سنگدل، : "ارکس را کهعقل کم ندارند، اين سخن م

، قبول ندارند و اغلباً به تمسخر اين شخصيت سياسی ـ "دين ترياک است. روح اوضاع و احوالی است که روح ندارد

 از اعتبار و اھميت مارکس فلسفی بزرگ جھان دست می زنند؛ بدون اين که بدانند که با انکار اين حقيقت نه اين که

  .در انظار مردم صاحب ھوش و فکر کاسته نمی شود، که خود را نيز ريشخند عام و خاص می سازند

از جملۀ انسان ھائی که دين را سبب تيره شدن ذھن انسان ھا می دانند، يکی تولستوی، نويسنده شھير و فقيد روسی 

اه می ودنی ھميشگی نگ تار می کنند و آنان را در حالتی از کروحانيون ذھن مردم را تيره و: "است که می گفت

ھمين شخص محترم و روشن بين در مورد ديگری و برای تشريح و مدلل ساختن گفتار قبلی خويش می ." دارند

آنان که روحانی ناميده می شوند مردم را خنگ و کودن . خرافه ھای مذھبی از سوی کليسا پشتيبانی می شوند: "گويد

  ." اندکرده

، يعنی ماده ای که از نشتر زدن غوزۀ خشخاش به دست می آيد "ترياک"ھدف مارکس از آن سخن اين نبود که دين 

 مارکس می خواھد با اين تشبيه عالمانه و .و از آن مورفين و ھيروئين يا دارو ھای مسکن ساخته می شود، است

  .ن ھای دينخو را جسميت ببخشددقيق ماھيت و تأثير دين بر افکار و خواطر و اذھان انسا

مارکس، مانند خيلی از انديشمندان و فيلسوفان قرون پيشين و دوران ما ضد دين بود، ولی اين سخن او يا ديگر 

انديشمندان يا فيلسوفان، ھرگز از روی ضديت يا غرض و عقده و تعصب نسبت به دين نبوده است، بلکه بيان 

ع و تجربه ھای عينی و عملی بی شمار يک متفکر متعھد از جوامع متدين و حقايقی بوده اند که از مطالعات وسي

  . انسان ھای ديندار منشاء می گرفت

مثال ھای زيادی از اثرات تخدير کنندۀ دين بر افکار انسان ھا در طول تاريخ وجود داشته است که مارکس ھا و 

را وادار بدان ساخته است، ... گوته ھا و انشتين ھا ونيچه ھا و معيری ھا و تولستوی ھا و ھوگو ھا و شوايتزر ھا و 

تمدن به دوران کمال نخواھد رسيد، : "که گاھی در بطن جوامع بدخو و متعصب و خشن و فاقد تحمل دينی بگويند

يا مانند ابوعالء معری عقل ). اميل زوال." (مگر زمانی که آخرين خشت آخرين کليسا بر سر آخرين کشيش فرو افتد

: يا."  شريعت ھا در ميان ما کينه افگندند و ما انواع دشمنی را از آن ھا به ارث برده ايم: "مبر بخواند و بگويدرا پيا
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مردم دنيا دو دسته اند؛ يا : "يا." اگر خردمندان به عقل خود رجوع کنند، برای شريعت ھا ارزشی قائل نخواھند شد"

  ."عاقل و بی دين، يا مؤمن و بی عقل

چند نظر از چند متفکر و انديشمند يھودی و مسلمان و عيسوی، غير از مارکس، خواستم دو مطلب را با يادآوری 

  :تصريح کنم

  ـ اول مارکس تنھا کسی نيست که دين را با عقل سازگار نمی داند و آن را سبب کندی و تيرگی ذھن می خوانند؛١

ند می زنند؟ چه رابطه ای ميان دين و بی عقلی و علم  متفکران، دين را با بی عقلی و علم را با عقل پيوۀـ چرا ھم٢

و عقل وجود دارد که اين ھا بدان ھا چنان با قوت و قاطعيت تکيه می کنند؛ چنان که ويکتورھوگو، يکی از پرآوازه 

: معلم مدرسه؛ و يک خاموش کنندۀ مشعل است: در ھر دھکده ای يک مشعل است: "ترين نويسندگان جھان می گويد

  ."همالی د

خرافه ھای مذھبی، ھمان طور که تولستوی می گفت، و آنانی که خود را روحانی و پيشوايان دين : برای اين که

ندازند، مردم را خنگ و  امعرفی می کنند با تشديد و ترويج خرافه ھای مذھبی، که در واقع مغز ھا را از کار می

  .کودن می سازند

گيرد، ولی نمی تواند يعقوب را، بنده ای را که خود آفريده است، با ھمه خدا با يعقوب از سر شب تا صبح کشتی می 

  ... قدرت خدائی خود، به زمين بزند و

يرفتن چنين مزخرفی ذاين مطلب را کسی که ذھنش را دين مسخ و دگرگون ساخته است و مال و کشيش او را برای پ

 ھوشيار و آزاده، کسی که نه دين داشته باشد و نه ھيپنوتيزم نموده است، می پذيرد، اما يک انسان سالم الفکر و

  !ترياک خورده يا کشيده باشد، ھيچ وقت نمی توان قبول کند

جمله ای است که برای بسياری از مسلمانان حکم تريک را دارد؛ زيرا به آنان اين . خدا رازق و روزی رسان است

شيم، عرق بريزيم يا نريزيم خدا روزی ما را می تصور را می بخشد، که کار کنيم يا نکنيم، زحمت بکشيم يا نک

  . رساند

يکی از عوامل عقب ماندگی جوامع مسلمان ھمين تصور و ھمين انتظار نادرست از خداست، که ھيچ وقت برای 

 نياز نساخته و تغيير و پيشرفت جوامع خود به کار و کوشش نپرداخته و خود را از نياز و بدبختی ھای گوناگون بی

  .رھائی نبخشيده است

. دنيا مال کفار و آخرت مال مسلمانان است. خدا دوستان خود را بيشتر از دشمنانش با فقر و فاقه آزمايش می کند

تصورات ديگری ھستند جلو کار و کوشش دينداران را می گيرد؛ زيرا آن ھا بيشتر ترجيح می دھند فقير و گرسنه و 

در فقر و بدبختی می مانند، ولی نمی خواھند تغييری در زندگی شان عايد ! ند، تا دشمن خدانادار و مستمند باش

گردد، تا دوستی خدا و بھشت و حور و غلمان و جوی ھای شير و عسل و شراب و روغن و تخت ھائی از ياقوت و 

  .دھندرا از دست ن....  سيه چشم و نو دخترا...  مرجان و لؤلؤ و بستر ھای نرم از ديبا و

را، که قرار گفتۀ ميليون ھا انسان، کثيف ترين آب و کثيف ترين دريای جھان است، " گنگا"چه تصور و عاملی آب 

در نظر ھندوان چنان مطھر و مقدس ساخته است؟ آموزه ھا و تلقينات مذھبيی که مانند اثرات ترياک سيستم فکری يا 

ارد اين انسان ھا به چگونگی اعتقادات دينی شان به تجسس و مغز پيروان اين دين را بی حس ساخته است و نمی گذ

ذھن و مغز اين ھا را دين، ھمان طور که ذھن و مغز يک نفر معتاد را مواد مخدر از کار می . تحقيق بپردازند

و تفکر دينی در مورد تقدس اين دريا و آب آن، آنقدر در نسج ھا و بافته ھای وجود . اندازد، از کار انداخته است
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مغز پيروان اين دين نفوذ کرده و اثر گذاشته است، که يکی ھم به ملوث بودن دريای گنگ و آب آن نمی تواند فکر 

  .کند

ند، درحالی که امروز به ديدۀ بينا و با تجربه می بينيم که زنان، مانند مردان از  اداشتن اين اعتقاد که زنان بی عقل

ھوش و خرد خويش به عالی ترين مدارج فنی ـ علمی می رسند و به پيچيده راه درس و تعليم و تحصيل و استفاده از 

  . ترين کار ھا می پردازند و فائق می آيند، خرافه پرستی، يعنی قبول نداشتن واقعيت ھا می باشد

چه چيزی قبول اين واقعيت را برای خيلی از انسان ھای دينخو، با آن که آن را با چشمان خويش می بينند، دشوار 

  ساخته است؟ 

تأثير شديد آموزه ھای دين، که مانند ترياک ذھن و مغز اين انسان ھا را فلج نموده است و نمی گذارد : روشن است

  .اين انسان ھا واقعيت ھای مسلم، جسميت يافته و عينی را ببيند و بپذيرند

زيارت ھا ھر روزه . امه می دھندپيامبر بت ھا را شکست، اما مردم ما ھنوز ھم به پرستش بت ھای زنده و مرده اد

آيا کسی که ُمرد و استخوان ھايش ھم خاک شد، می تواند نياز کسی را براورده . پر ھستند از اين گونه بت پرستان

 به کسی کمک نمايد؟ اگر اين ھا آنقدر کرامات می داشتند، چرا خود کشته شدند و چرا نتوانستند خود را از ساخته و

  . ز ھای گوناگون آن نجات بدھندمشکالت زندگی و نيا

ونه چند حرف آن، يا يک يا دو وقتی وجود قرآن در يک خانه نتواند مشکلی را حل کند و بالئی را دفع نمايد، چگ

   و يا کسی را از شری مصون بدارد؟ د مصيبتی را بگير يا جلو آن، می تواند مشکل کسی را حل کند،آيت

. ا بفھمد؛ زيرا ھمان گونه که ابو عالء معری می گفت؛ آدم دين دار عقل نداردآدم دين دار نمی تواند چنين چيزی ر

  .يا بھتر بگويم، عقل دارد، ولی دين عقلش را مانند ترياک و مورفين و ھيروئين زايل کرده است

چرا : "اگر از او بپرسيد. زن و طفلش در اين حادثه کشته می شوند. موتر شخصی در اثر بی احتاطی تصادم می کند

  !" نمی دانم: "اگر بپرسيد که چرا خدا چنين چيزی را خواسته بود؟ می گويد! ، می گويد خواست خدا بود"چنين شد؟

ھمه چيز را به گردن خدا انداختن و نقش خود را در اين تراژيدی نديدن از تأثيرات دين است، ھمانگونه که انسان 

 و ديکر مواد سکرآور نمی داند در حال مستی و بی ھوشی چه مست يا مدھوش و يا بی ھوش از استفادۀ زياد ترياک

نيز نمی داند علت ... اتفاقاتی می تواند رخ بدھد يا رخ داده است، آدم ھيپنوتيزم شده توسط مال و کشيش و خاخام و

  !اصلی بروز يک حادثه يا تغيير چه است

ارکس نه بی جا بوده است و نه بی مورد؛ تنھا خالصه، با ارائۀ ھزاران مثال و دليل می توان ثابت کرد که حرف م

فرقی که ـ البته ـ بين دين و ترياک وجود دارد، اما اين است که، طوری که يکی از انسان ھای صاحب انديشه و 

باريک بين گفته است، دين به جبر به خورد مردم داده می شود، ولی ترياک به جبر از دسترس مردم خارج نگه 

  .داشته می شود

اگر مغز ھا سالم . امريکائی ھا شھر ھا را ويران می کنند و روحانيان مغز ھا را: "جا گفته است کسیيرين و بشچه 

  ...بمانند، شھر ھا دو باره آباد می شوند، ولی اگر مغز ھا ويران يا نابود شودند، ھيچ چيزی ساخته نخواھد شد

 مقايسۀ طالب و امريکائی ھا اول طالب را ـ از بين برد تا بھتر است اولتر دينخويان منحط و خرافاتی را ـ در: نتيجه

  !!مغز ھا برای آباد ساختن دو بارۀ جھان کوچک ما که به وسيلۀ امريکائيان ويران می گردند، سالم مانند

٠۵/٠۶/٢٠١٧  

 

 


