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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۴ جنوری ١٣
  

  بخش ششم

  چرا برخی از سؤال ھا را دانشمندان دينی جواب نمی گويند؟
  زين قصه ھفت گنبد افالک پر صداست

  سخن مختصر گرفتکوته نظر بين که 

 حافظ

ويژگی " کتاب ١٠٨ابوالعأل معيری شاعر و فيلسوف نابينای عرب ـ سوری ـ، طوری که دکترعلی شريعتی در صفحۀ 

يا دين دارند و عقل ندارند، و يا : مردم بر دو نوع ھستند: "، انتشارات چاپخش می نويسد، می گفت"ھای قرون جديد

  ." عقل دارند و دين ندارند

فيلسوف برجسته و صاحب نام مسلمان، با وجود تأکيد خاص قرآن بر عقل وستايش آن، چنين نظری را در چرا اين 

مورد دين داران ابراز می دارد؟ چرا او حداقل مسلمانان را به دليل تأکيد مستمر قرآن بر تفکر و تعقل از اين امر مستثنأ 

  نکرده است؟ 

آيا . ده اند و می گويند که او اين حرف ھا را از روی دشمنی با دين می زداو را مرتد و کافر و برھمن و اين و آن خوان

اين حرف ھا در مورد انسانی که روز ھا را در روزه گرفتن و شب ھا را در نماز خواندن سپری می کرد و از ترس 

ا بدون خوردن که مبادا گوسفندی گندم کسی را بی اطالع صاحبش خورده باشد، کم و بيش چھل سال آخر عمرش ر اين

، درست ...گوشت سپری نمود ـ شايد به ھمين دليل او را برھمن خوانده اند ـ، صاحب مدرسه و صد ھا شاگرد بود و 

  است؟ 

چرا بيشتر عرفای اسالمی، با وجود آن که اسالم اھميت خاصی به عقل و تعقل و انديشه و انديشيدن قائل است، به اين 

ده مستی و جنون را توصيه می کنند و برخی ھم، به شمول موالنا، پای عقل را چوبين ارج گذاری و توصيه التفاتی نکر

می خوانند و مروج فلسفه ای مبتنی بر وصول از راه کشف و شھود و اشراق شده اند؟ چرا اين ھا نتوانسته اند خدا را 

  ... در عقل قرآن بيابند؟ و

 را ارائه می کند، خود قرآن است که بايد بدان نظری واکاوانه، رين جواب ھا تبھترين منبعی که به اين سؤال ھا درست

  :  ھر چند مختصر، افگنده شود
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قرآن را ھم حساب نموده اند، با تفاوت نظر، " شدّ "و " مدّ "عقل در قرآن بر اساس گفتۀ برخی از قرآن شناسانی که حتی 

ر شکل فعل؛ مانند يعقلون و تعقلون و عقلوه و تعقل و کار رفته است؛ نه به شکل اسم، بلکه ده  بار ب۵٣ يا ۵٢ تا ۴٩بين 

  :ولی. کلماتی که با تفکر پيوند دارند

ئيد منطق دين أمی خواند، عقلی نيست که بتوان از آن برای ت" زيربنای اصول دين"آن را " مطھری"عقل قرآنی، ارچند 

ننده و محدود و غيرانتقادی و درون دينی که عقل قرآن عقلی است مقيد ک. و معرفت کامل فزيک و متأفزيک استفاده کرد

تنھا و تنھا برای آنچه در قران گفته شده، و به ھمان شکل و منطقی که قرآن بدان پرداخته  است ـ برپايه و در محدودۀ 

 و دين ـ آنھم با نگاه و تعقل و تفکر ظاھری به جلوه ھا يا تجليات طبيعی مثل خلقت آسمان و زمين، انسان و شتر و کوه

  . کار برده می شوده ب ،...ستاره و آفتاب و مھتاب، و تفاوت شب و روز و 

چنين عقلی از ھمان آغاز با سرشت رشد يابندۀ عقل و عقالنيت غير دينی، به عنوان بابی به دنيای علوم و کمکی به 

طوری که ديده می شود  اين تعارض و تضاد ۀو نتيج. منطق انسان رو به تکامل، در تعارض و تضاد قرار گرفته است

وجود آمده ميان عقل دينی مقيد و محدود و عقل غير دينی آزاد و منتقد که ھر ه چيزی نيست غير از تقابل و اصطکاک ب

  .روز در، جمع ارباب تعقل، به نفع عقل آزاد انديش و منتقد و ضرر عقل دينی تمام می گردد

ای تفکر دينی از راه توسل به خردگرائی عصری که در آن می شريعتی، کسی که خود مسلمان معتقد بود و برای ارتق

 کتابی که در باال بدان ٣۶ و ٣۵ و ٣۴زيست، مبارزه می کرد؛ نه غرب زده بود و نه از خود بيگانه، در صفحات 

  :اشاره شد، می نويسد

اين . ساس مذھبی مغاير استکه علم، تمدن مادی و پيشرفت ماديت با تفکر مذھبی و اح اروپا دو تجربه دارد، برای اين"

  .دو تجربه، تجربۀ درست است، و من به اين تجربه معتقدم، به اين قضاوت معتقدم

تجربۀ اول اين بود که در آغاز قرون وسطی، وقتی که اروپای مقتدر و پيشرفته، که تمدن درخشان رم را داشت، تمدن 

ی چنين تمدن و قدرت جھانی بود و فکر و ھنر و فلسفۀ درخشان و عميق فلسفی يونان باستان را داشت، غربی که دارا

 بعد از ميالد ۶ و ۵يونان، عالم را گرفته بود و قدرت سياسی و اجتماعی و ھنری رم عالم را گرفته بود، در قرن ھای 

د نام مسيح کره اولين کاری که ب" ژوستی نين"مسيح که چنين تمدنی وارد مسيحيت شد و غرب دينی شد و مسيحی شد، 

جرم کفر ه نام مسيح کرد اين بود که دانشمندان و فالسفۀ يونانی مآب را به اين بود که مدارس را بست، اولين کاری که ب

که مسيحی نيستند و عقايد شان مبتنی بر عقايد دوران قبل از مسيحيت است، تحت تعقيب و فشار قرار داد،  و اتھام به اين

سفه در عصر انوشيروان راھی ايران شدند و از استبداد دينی ضد علمی طوری که حتی بسياری از اطبأ و فاله ب

. اين، آغاز قرون وسطی است. مسيحيت رم ـ رمی که تازه به مسيحيت گرويده و مذھبی شده است ـ به ايران گريختند

و نيرومندتر بعد ھزار سال بدين منوال می گذرد؛ مذھب مسيح، و کليسا که مظھر مذھب مسيح است، ھر روز مقتدرتر 

گيرد و تعقل و تفکر و ھنر و علم را ھمه مستخدم، عبيد  شود و زمام جامعه و رھبری اروپا را در دست خودش می می

خود چنين قيدی، آزادی فکر، آزادی ه خود ب. نام مسيحت عنوان می کنده و مقيد اصول عقايدی می کند که کليسا ب

در زندگی، آزادی بنيانگذاری مکتب ھای فلسفی تازه تر و آزادی تعقل و تحقيق، آزادی نظر تازه در علم و طرح تازه 

تحقيق را در تشريح جھان و زندگی و انسان از بين برد و بی شک و قيد ـ ھر قيدی که غير علمی باشد ـ بر سر تعقل 

  . و شدبشری و علم انسانی، باعث رکود و مرگ علم و عقل می شود، ولو اين قيد زنجير مقدس مسيحت باشد،

اين يک تجربه، که رم و يونان و غرب، که دارای تمدن علمی، فلسفی ھنری، اجتماعی و سياسی بزرگ جھانی بود، 

  .مسيحی که شد، راکد شد، و ھزار سال در رکود گذشت

در قرن پانزدھم و شانزدھم اروپا بيدار شد، با مسيحت مبارزه کرد، کليسا را کوبيد، نفوذ پاپ را منحصر کرد به 

واتيکان، و دامنۀ قدرتش و سيطرۀ فکری و سياسی و اجتماعی اش را از سراسر اروپا جمع کرد، مدارس الئيک 
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وجود آمد؛ تمام نھاد ھای ه ساخت؛ مدارس غيرمذھبی و دانشگاه ھای غيرمذھبی ساختند؛ حکومت ھای غيرمذھبی ب

ند رم قديم و يونان قديم درخشش فراوان و اصلی و فرعی جامعۀ غربی غيرمذھبی شد و تا چنين شد، باز اروپا مان

عظمت بسيار پيدا کرد و به قدرتی رسيد که اکنون شاھدش ھستيم، و تمدنی را پديد آورد که امروز سرنوشت تمدن جھان 

اين تمدن و اين پيشرفت علم در ھمۀ رشته ھای زندگی، وقتی در . و انديشه ھا و زندگی بشر امروز را بر عھده دارد

وجود آمد، به عصر ه ب) رنسانس(د شد که نھضت بازگشت به يونان و رم غيرمذھبی قبل از مسيحت غرب تجدي

پس اين دو تجربه است که وقتی تمدن را تابع دين . غيرمذھبی برگشتند و از انحطاط قرون وسطای مذھبی رھا شدند

دين رھا کرديم، تمدن آزاد شد و رشد پيدا وقتی در رنسانس تمدن را از بند . کرديم، منحط شديم، و تمدن رکود پيدا کرد

  ."کرد و علم پيشرفت پيدا کرد

دين مسيحيت را يگانه علت انحطاط تمدن، رکود انديشه و مرگ عقل پويا و نابودی علم  معرفی کردن کاری نيست که 

ا آزاد انديشی و عقلگرائی ش، يا کمی بعد از ظھور آن ھا، بي برخورد ھمۀ اديان در آغاز پيدا.بتوان آن را محققانه خواند

و ھيچ کدامی بدتر و بھتر از ديگری . در اين خصوص ھيچ تفاوتی ميان اديان وجود ندارد. غيردينی يکسان بوده است

  .نبوده است

خيلی از مسلمانان فکر می کنند که فلسفه، آزادی فکر، آزادی تحقيق و تشريح زندگی و جھان در سرزمين ھای اسالمی، 

که  اسالم و در نتيجۀ تعاليم و آزادی ھائی که اسالم مروج و حامی آن بود، رشد کرده است، در حالیبعد از ظھور 

ش ھای فکری گونه گون، خالف تصور عامه، از قرن ھا پيش در ي و علم و تحقيق و زااين آزادی ھا. قضيه چنين نيست

طين و يونان و روم و سرزمين ھائی که بعداً نتيجۀ وام گيری ھای فرھنگی ـ علمی ـ تمدنی  چين و ھند و مصر و فلس

ی تنھا به يک عامل اين حرکت و تغيير اشاره کرده می گويد که علم و آزاد عيشر. وجود آمده بوده مسلمان شدند، ب

انديشی و تحقيق با سرازير شدن متفکرين غربيی که از ترس سرکوب کليسای ضد علم و ضد عقل فرار نموده بوده و به 

. مختلف، از جمله سر زمين ھائی که بعداً مسلمان شدند، مھاجرت کردند، شروع به جان گرفتن نمودندکشور ھای 

  . اروپائی که از يک ھزار سال پيش از فرار اين ھا، به تعقيب سخت گيری ھای کليسا، رو به انحطاط گذاشته بود

شريعتی اين نکته را در !! تمدنی بود، نه ھمۀ آنکار اروپائيان، البته، بخشی از اين داد و گرفت يا استقراض فرھنگی ـ 

  !اين جا بايد يادآوری می کرد

افکار مبتنی بر ناتوانی دين در پاسخ گفتن به سؤال ھای اساسی انسان، خواه با موجوديت انديشه ھای استقراضی از 

ندان اروپای شمالی در چين و ھند و مصر و فلسطين و يونان و روم، و خواه در نتيجۀ وام گيری ھائی از انديشم

سرزمين ھائی که بعداً مسلمان شدند، يا به دليل ضعيف بودن ايدۀ سازگاری علم و دين که از سوی دين و دينداران تبليغ 

وجود آورد که اکثريت قريب به اتفاق انديشه وران نکته سنج و ژرف بين ه می شد، چنان تزلزلی را در افکار دينی ب

شد، مقنع، محمد زکريای رازی، سھروردی، ناصرخسرو، ابن راوندی، ابوسعيد جنابی، علی بن جھان اسالم مانند ابن ر

محمد برقعی و ده ھا يا شايد صد ھا تای ديگر در سراسر جھان اسالم يا به خدای دين بی باور شدند و يا از دين فاصله 

  ...نوستسيت ونام عارف مشھور شد و ديگری بنام آتئيست و دئيست و آگه گرفتند؛ و يکی ب

علم و دين و معنويت در آستانۀ قرن بيست "  کتاب ۵دئيسم مکتبی است که پيروان آن به قول دکتر مھدی گلشنی، صفحۀ 

  :معتقد به اين اند که" و يکم

  . خداوند جھان را خلق کرد و آن را با قوانين ثابت به جريان انداخت و در کار ھای روزمرۀ آن دخالتی نمی کند) الف"

  ."    ھر چيز در بارۀ انسان و جھان را می توان از طريق عقل، و مستقل از وحی، درک کرد)ب

دئيست ھا غايت ھستی آدمی را نه در بندگی که در انسان بودن و در شھروند بودن و به قول کانت در خروج از نابالغيی 

  ".روشنگری چيست"صفحۀ اول کتاب .( که انسان خود موجد آن است، می دانند
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ی که ئھا کتابگفته می شود که او به اين اعتقاد بود که . يکی از اين کسانی که از دين به شکلی فاصله گرفت رازی بود

ند و آثار کسانی از قدما مانند افالطون و ارسطو و ااند، کتب خالی از ارزش و اعتبار به نام کتب مقدس آسمانی معروف 

ھا و مخالفت  اديان و مذاھب علت اساسی جنگ " يا اين سخن را که .ه است تر و مفيدتری به بشر کرد سقراط خدمت مھم

  . به او نسبت می دھند"  ھای فلسفی و تحقيقات علمی ھستند با انديشه

 اعتقاد ماوراءالطبيعه و خدا که رازی تنھا به می نويسد" مرور بر فلسفۀ رازی"در مورد رازی کربن ھانری در کتاب 

ا  کتاب جامع الحکمتين خود می نويسد که ب١۵٢ناصر خسرو ھم در نقد آرای محمد زکريای رازی در صفحۀ . داشت

  .پذيرفت کرد و ضرورت آن را نمی   را نفی میوحی و نبوتاين وجود، وی 

 نو، و يک انسان نو بيافريند، پيامبر را به عنوان الگوئی برای اين انسان حتی علی شريعتی که می خواست يک انديشۀ

زيرا در چھرۀ انسان نوی که می خواھد باز بشناساند، از او نام نمی برد؛ بلکه می . نو و اين انديشۀ نو مناسب نمی داند

به استناد نوشته ای از . (اساندخواھد مولوی و بودا و مزدک را يک جا در چھره و در انديشۀ اين انسان نو باز بشن

  .) نوشتۀ حسين کاجی" کيستی ما" کتاب ۴٨پاورقی صفحه 

چرا شريعتی از مزدک و بودا و مولوی نام می برد، ولی از پيامبر اسالم نام نمی برد؟ جواب اين سؤال را با عقل نقاد و 

اريخ صدر اسالم می توان داد، نه با ايمانی که طبعی وقاد و پرداختن کاوشگرانۀ به تعاليم دين، و تعمق بی غرضانه در ت

، يک اعتقاد و يک یء به يک شراه فکر کردن و عقالنيت و نقد را بسته باشد؛ بدون پرداختن متفکرانه و غيرمقيد

  !انسان

ا داستان ھای زير برای يک گروندۀ بدون تأمل و تفکر به دين شايد بی ھيچ انديشه و اگر و مگری قابل قبول باشد، ام

  .برای يک انسان با ھوش و منتقد و خردمند امری است بسيار عجيب و غير قابل باور

  : در چھارمين بند سفر پيدائش تورات موسی نوشته شده است

پس از مدتی، قائن ھديه ای از حاصل زمين خويش . به کشاورزی مشغول شد) قابل(ھابيل به گله داری پرداخت و قائن "

ابيل نيز چند رأس از نخست زادگان گلۀ خود را ذبح کرد و بھترين قسمت گوشت آن ھا را به ھ. حضور خداوند آورده ب

پس قائن برآشفت و از شدت . خداوند ھابيل و ھديه اش را پذيرفت، اما قائن و ھديه اش را قبول نکرد. خداوند تقديم نمود

چرا خشمگين شده ای و سرت را به زير افگنده ای؟ اگر درست : "خداوند از قائن پرسيد. تخشم سرش را به زير انداخ

  ..."عمل می کردی، آيا مقبول واقع نمی شدی؟ 

در اين خصوص عقل حکم می کند که بر خورد ما انسان ھای امروزی نسبت به آنچه خدای تورات گفت و کرد، بسيار 

ما انسان ھا نيت و توان شخص تحفه دھنده را " برگ سبز تحفۀ درويش"ن که شايسته تر است، زيرا به مصداق اين سخ

  . می نگريم، نه ارزش مادی آن را

فرض کنيد که به جشن تولدی شما يکی از دوستان نظر به توان و استطاعت خود ساعتی از طال تحفه می آورد و دومی 

آيا ممکن است که شما ساعت را بپذيرد ... ارد ويک دسته گل و سومی يک بوطل مشروبی که شش ـ ھفت دالر ارزش د

و ھدايای ديگر را برای اين که از نظر قيمت ارزان اند با ترش روئی و ذکر اين که تحفه ھای شما کم ارزش تر از آن 

  ساعت طال است، رد کنيد؟

 ھابيل بی گناه هليموضوع دوم اين است که خدای تورات با اين کارش تخم نفرت و دشمنی را در ذھن و قلب قائن ع

کاشت؛ که باالخره و در نتيجه نه تنھا سبب قتل ھابيل گرديد، که دامنۀ اين نفرت و دشمنی و قتل و قتال تا امروز به 

  . وضوح در سر تا سر دنيا مشھود استه اشکال ديگری ب

منی ايجاد شود و قتلی چرا بايد خدای تورات چنين کاری بکند؟ آيا او می خواست که بين اين دو برادر نفرت و دش

  صورت بگيرد؟ 
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اگر چنين می خواست، به چه دليل؟ اگر نمی خواست، آيا عقالنی تر نبود که، حتی اگر آن ھديه مورد پسند وی ھم نبوده 

باشد، برای جلوگيری از دشمنی و قتل انسان بی گناھی ـ و برای جلوگيری از نفرت و دشمنی و رواج کشت و کشتار 

  ھا ـ از گناه ديگری ـ بعد از نافرمانی آدم و حوا ـ  ھر دو ھديه را می پذيرفت؟ در ميان انسان 

 .  به حکم عقل، خدای تورات بايد بسيار اندک رنج تر از اندک رنج ترين انسان ھا بوده باشد

ت در  جلد چھارم تاريخ تمدن ويل دوران١٠۴٣  که در صفحۀ ٩ ـ ١٠ ١٣داستان ديگر مربوط می شود به سفر تثنيه 

  : بخش دوم عصر ايمان آمده و چنين است

اگر در ميان تو نبی يا بينندۀ خواب از ميان شما برخيزد و آيت يا معجزه برای شما ظاھر سازد و آن آيت يا معجزه "

ی يم و آنھا را عبادت کنيم، سخنان آن نبئپيروی نماواقع شود که از آن ترا خبر داده، گفت خدايان غير را که نمی شناسی 

 و به کند تا بداند که آيا يھوه خدای خود را به تمامی دل يا بينندۀ خواب را مشنو، زيرا که يھوه خدايتان شما را امتحان می

يد و از او بترسيد و اوامر او را نگاه داريد و قول او را ئيھوه خدای خود را پيروی نما. يدئتمامی جان خود محبت می نما

، به او ملحق شويد، و آن نبی و بينندۀ خواب کشته شود، زيرا که سخنان فتنه انگيز بر يھوه بشنويد و او را عبادت نموده

خدای شما، که شما را از زمين مصر بيرون آورد و ترا خانۀ بندگی فديه داد، گفته است تا ترا از طريقی که يھوه، 

و اگر . بدی را از ميان خود دور خواھی کردبه اين طور . ی منحرف سازدئ آن سلوک نماخدايت، به تو امر فرموده تا به

 ء اغواءبرادرت، که پسر مادرت باشد، يا پسر يا دختر تو يا زن ھماغوش تو يا رفيقت که مثل جان تو باشد ترا در خفا

 ی که به اطراف شمائيم، از خدايان امتھائو و پدران تو نشناختند عبادت نماکند و گويد که برويم و خدايان غير را که ت

می باشند، خواه به تو نزديک و خواه از تو دور باشند، از اقصای زمين تا اقصای ديگر آن، او را قبول مکن و او را 

دست تو اول به . گوش مده، و چشم تو بر وی رحم نکند و بر او شفقت منما و او را پنھان مکن، البته او را به قتل برسان

  ."او را به سنگ سنگسار نما تا بميردقتل او دراز شود و بعد دست تمامی قوم، و 

وسيلۀ خدای دانای آشکار و پنھان؛ چون قبالً صحبت شده است، بيشتر ه در زمينۀ مضحک بودن تفکر امتحان انسان ب

يھوه، خدای تورات، حتی . بحث نمی کنم، اما در مورد کشتن نبيی که آيت و معجزه ظاھر می کند، بايد کمی تأمل کنيم

از طرف خودش ھم ھستند و معجزه ھم می کنند، کسانی را که بعد از ) پيامبری(ی، يعنی دارای نبوت کسانی را که نب

  . موسی می آيند، قابل کشتن می داند

معجزه خرق عادتی است که تنھا از نبی، يعنی پيامبر و ! فراموش نکنيم که معجزه کار ساحرين يا جادوگران نيست

 کسی که دارای اذن اين کار و اذن پيشگوئی از جانب خدا است، صادر می شود و رسول و آگاه کننده از اوامر الھی،

نا گفته نماند که معجره و پيشگوئی پيامبران بر اساس وحی و الھام، و بر . خلق عادی از آوردن مثل آن عاجز است

  ! ندخاطر معجزاتش تصديق می کنه در اسالم ھم پيامبر را از ھمه اولتر ب. مبنای قدرت خدا است

با اين حال، سؤال اين است که، چرا خدائی که کسی را به پيامبری و رسالت انتخاب می کند و قدرت معجزه کردن و 

پيشگوئی را برايش عنايت کرده و او را خود برای رھنمائی گمرھان می فرستد، انسان فتنه انگيز می خواند، و فرمان 

  !"دزه ميگه دزی کو و صاحب خانه ره ميگه بيدار باش" که قتل او را صادر می کند؟ اين سخن بدان می ماند 

له ای از ھمه مھمتر در ھدايت يھوه به موسی و قومش اين است که چرا خدا بايد بعضی اوقات در کمتر از ھر يک أمس

 يَْوٍم كاَن ِمْقداُرهُ أَْلَف  سوره سجده روز خدائی برابر است با ھزارسال ما زمينيان ـ ثُمَّ يَْعُرُج إِلَْيِه فِي۵روز ـ براساس آيت 

وَن ـ نظرش را تغيير می دھد؛ آنھم با آن حکم قاطع و ھيبت ناک برای کشتن پيامبرانی که بعد از موسی  ا تَُعدُّ َسنٍَة ِممَّ

برای ھدايت فرستاده می شوند؟ و کم و بيش يک و نيم روز بعد، بعد از صدور اين دستور به موسی، ورق کامالً بر می 

و خدا بار ديگر، اين بار دستور کشتار کسانی را صادر می کند ـ دستور کشتار قوم يھود را به مسلمانان ـ که قبالً گردد 

   !!آن ھا را برای کشتن نبيی معجزه گر تشويق و تحريص نموده بود؟ در کمتر از يکنيم روز
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 آن رفته بود که بعد از موسی و عيسی محمد به اگر قرار بر. بر طبق تعاليم دين اسالم پيامبر اسالم آخرين پيامبران است

  عنوان آخرين پيامبر برای آگاه ساختن و ھدايت مردم فرستاده شود، چرا چنان امری به موسی و قومش داده می شود؟

اصالً، در صورت صدور چنين حکمی، چرا بايد خدا نبی و معجزه گر ديگری را اعزام کند؟ آيا فرمانی را که به موسی 

عيسی را به )! يا شدند(ه بود، فراموش کرده بود، يا قصد اصلی اش آن بود که نبی ھای بعدی کشته شوند؟ که شد فرستاد

  !!کردند؛ شايد زھر يا ھر چيزی که بود" چيزخور"صليب کشيدند و محمد را ھم به اساس نظر برخی از مسلمانان 

در جا ھای ديگر ھم می توان آن . ين سايت منحصر نيستبه فرازی از يک نوشته در سايت آفتاب ـ اين نوشته تنھا به ا

  :را سراغ گرفت ـ توجه کنيد

در كتاب ھای تاريخی نقل شده است كه يھوديان چندين مرتبه تصميم گرفتند كه پيامبر اكرم صلی هللا عليه وآله را به "

توطئه آگاه می شد و يھوديان به مقصود شھادت برسانند؛ ولی ھر مرتبه پيامبر صلی هللا عليه وآله توسط جبرئيل از اين 

در پايان جنگ خيبر نيز گروھی از بزرگان قوم يھود، زينب، دختر حارث را كه از اشراف يھود بود . خود نمی رسيدند

، تحريك كردند تا شايد به )مسلمانان نظر به امر الھی کشته بودند ـ راقم( و پدر، برادر و شوھرش را از دست داده بود 

خود كه نابودی رسول خدا صلی هللا عليه وآله و در نتيجه نابودی دين تازه تأسيس اسالم بود، نايل شوند؛ ولی مقصود 

اگر چه اين عمل نيز به شھادت فوری آن حضرت منجر نشد، ولی باعث مسموميت آن حضرت شد و سرانجام در 

  ".درازمدت، به شھادت آن حضرت انجاميد

اين گره ـ که چرا خدا پيامبری را برای کشته شدن می فرستد ـ عاجز است، شايد عقل قاصر من که از باز کردن 

  !!پروفيسورانی مانند مجددی و سيرت و سياف بتوانند پرده از روی اين اسرار بر دارند

  :اين داستان را ھم لطفاً بخوانيد

 را برداشته، بر کوه صعود فرمود و  بعد بامدادان برخاسته و آنھا تراشيده، روز]از نو[پس موسی دو لوح سنگی "... 

ا در داد، و خداوند پيش روی او عبور کرده، ند نام خداوند ندا در داده با او بايستاد و ب. خداوند از ابر بر او نازل گرديد

 رحمت برای ھزاران نسل و آمرزندۀ خطا ۀوفا و نگھدارند وف و ديرخشم و کثيراالحسان و باؤيھوه يھوه خدای رحيم ر

ليکن گناه را ھرگز بی سزا نخواھد گذاشت، بلکه خطايای پدران را بر پسران و پسران پسران ايشان . صيان و گناهو ع

نقل از ) ٩ ـ ١٠٣۴:سفر خروج." (پس موسی رو بر زمين بر نھاد و سجده کرد. تا پشت سوم و چھارم خواھد گرفت

سھامی "ی اصغر حکمت، چاپ پنجم، شرکت آفست، نوشتۀ جان ناس، ترجمۀ عل۴٩۵کتاب تاريخ جامع اديان، صفحۀ 

  .)عام

  :در رابطه با اين داستان دو نکته را بايد ياد آور شوم

  ! ، دقت کرده اند" تراشيده]از نو[پس موسی دو لوح سنگی "ـ خوانندگان گرامی حتماً به عبارت ١

وجود داشته باشد؛ يا وجود می " نهکھ"صحبت به ميان می آيد که دو لوح سنگی " نو"اساساً، وقتی از دو لوح سنگی 

  با دو لوح سنگی کھنه چه کردند که به دو لوح سنگی نو ضرورت پديد آمد؟ . داشت

قصه از اين قرار است که زمانی که موسی بعد از چھل روز از کوه فرود آمد و مردم را غرق در عيش و نوش ديد، 

ود در آن ھا ده فرمان را نوشته بود، بر زمين کوفت و تکه چنان خشمگين شد که دو لوحی را که خداوند با انگشتان خ

  . تکه نمود

دست موسی به نظر شما عجيب نمی نمايد؟ با چه جرأتی بايد موسی فرمان خدايش را به ه آيا شکستاندن فرمان خدا ب

  ...زمين کوبيده باشد؟ تجسم خدائی خدا بايد در نظر موسی چگونه بوده باشد؟ و 

چون نعيم .  عمليات ضد تروريسم شھر کراچی با سه تن ديگر در يک انفجار کشته شدۀ قبل رئيس ادار ـ دو يا سه روز٢

نام، که مظنون اين انفجار بود، در اين انفجار کشته شد، برادر او را به فکر اين که او ھم در اين انفجار دست داشته 
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اين کار، . نعيم کامالً بی گناه است، او را آزاد کردندولی بعداً، زمانی که معلوم شد که برادر . است، بازداشت کردند

 ناانسان ترين، خشن ۀيعنی آزاد شدن برادر بی گناه نعيم، در يک کشوری صورت می گيرد که پوليس آن امروز از جمل

رين و اما در کار خدای تورات اين اصل که انسانی ت. ترين، فاسد ترين و قانون گريزترين پوليس جھان پنداشته می شود

در قانون خدای تورات خطای پدران به . اخالقی ترين اصل در رعايت حقوق افراد است، اصالً در نظر گرفته نمی شود

  !!   فبھا به انسان!! چقدر عجيب است! پسران و پسران پسران شان تا پشت سوم و چھارم قابليت امتداد پيدا می کند

، "فيکن"در قرآن، قبل از " کن"دقت کنيم، عبارت " کن فيکن"مات موضوع ديگر اينست که اگر به معنا و مفھوم کل

يعنی ھمين که خدا اراده کند و اين اراده به صورت کامل برای خلق يا ايجاد باشد، ھر چه ". موجودباش"مساوی است با 

ـ سخن ما به ھر " ناذا اردناه ان نقول له كن فيكو. "وجود می آيده ب" کن"را که خدا اراده نموده باشد به محض گفتن 

   .چيزى وقتى اراده وجود آن کنيم اينست که بدو گوئيم باش، وجود يابد

  .فيکن، يعنی به خواست و اراده و حکمت و قدرت خداوند به صورت کامل موجود شدن يا وجود يافتن

، اگر به حساب زمين بدان اشاره دارد، بين اراده و ايجاد" کن فيکن"اما در خلقت جھان و انسان، که اساساً عبارت 

به آيت . سنجيده شود، شش ھزار سال ـ شش روز آسمانی ـ فاصله وجود دارد ـ به يک حساب سه صد ھزار سال زمينی

وُح إِلَْيِه فِی يَْوٍم كاَن ِمْقداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َسنٍَه ـ فرشت: " سورۀ معارج و ترجمۀ آن توجه کنيد۴ گان و تَْعُرُج اْلَمالئَِكهُ َو الرُّ

  ." ھزار سال است۵٠به سوی او عروج می كنند در آن روز كه مقدارش  روح 

يک کمپيوتر سبک " ماوس"را می توان در کليک کردن " وجود می آيده وجود بيا ـ به ب"نمونۀ بسيار مسلم و ھويدای 

از صفحه ای به صفحۀ بار بسيار قوی و با سرعت زياد تجربه نمود که در يک دھم، گاھی ھم در يک صدم يک ثانيه 

ديگری می پرد؛ نه در شش يا سه صد سالی که سبب خستگی و نياز به استراحت پيدا شود، آن ھم برای خدائی که 

  !خستگی را نمی شناسد

آخر کالم باز ھم ھمان سخن است که انسان عاقل از چيزی که با حس درک نگردد و با تجربه ثابت نشود و با عقل 

  . می گزيندسازگار نباشد، دوری 

کشتن سه يا چھار پشت يک انسان بی گناه به خاطر کاری که شايد از آن اطالعی ھم نداشته باشد، به ھيچ وجه با عقل 

  .سازگار نيست

" ب. الف" داکترفکر می کنم که خدای اديان، ھمان گونه که يکی از متفکرين غربی قرن ھفده يا ھجده گفته بود، و آقای 

ی نيست که بايد جھان را آفريده باشد؛ ئ، نقل کرده است، خدا"و انسان خدا را آفريد" در کتابش،آن را به شکل عنوان 

  . ی است که انسان، آنھم در زمان نابالغی تمام فکری، آن را آفريده استئبلکه خدا

  

) savethechildren.com.uk( کودک افريقائی در بخش پيشين اين نوشته از سايت ٢٩٠٠٠ عدد :تصحيح و پوزش

 ادامه دارد.   نوشته بودم٢٩٠٠٠ کودک بود و من به علت فراموشی آن را ١٩٠٠٠گرفته شده بود که اصل آن 

     

 ١١/٠١/٢٠١۴  

  

 


