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خوشا به حالت "ھاشميان"!
بخش چھارم
ديالوگ در ارتباط دين ،خلقت ،خدا ،پيامبر ـ به خصوص عصمت وی ،حادث يا قديم بودن قرآن و ده ھا سؤال مانند اين
ھا در طول تاريخ ميان آنانی که بيشتر از روی عقالنيت با اين موضوعات برمی خوردند و آنانی که تفکر در خصوص
اين مطالب را غير از آنچه در کتاب و حديث آمده ،يا مراجع سنتی دين بدان ھا معتقد بوده آن ھا را تدريس کرده اند و
فرارفتن از يک محدودۀ معين را پيرامون اين مسائل جائز نمی دانند ،از زمانی که محمد به پيامبری مبعوث شد تا
امروز وجود دارد.
به گونۀ مثال موضوع حادث و قديم بودن قرآن که اشعريت به قديم بودن آن ،يعنی به ازلی بودن آن ايمان دارد و
اعتزاليان به حادث بودن آن که اگر با تعاريف رايجی که دينداران از خدا و از علم خدا ارائه می کنند ،اين موضوع را
به بررسی بگيريم ،از نظر من حق با اشعريان خواھند بود .زيرا اگر قرآن ،علم و کالم و فعل خدا باشد و علم و کالم و
فعل خدا از ذات خدا جدا نباشد ،پس قرآن ،چون خدا قديم است ،نيز بايد قديم باشد.
قديم بودن قرآن نه به دليل وجود آن قبل از وجود خداست ،بلکه قرار استدالل اشعريان در ذات خداست ،زيرا قرآن علم
خداست و علم خدا از ذات خدا جدا نيست.
اگر خدا انسان می بود ،که نيست و چيزی را می آفريد ،مانند نويسنده ای که کتابی را می نويسد ،موضوع قديم بودن
آنچه آفريده بود )قرآن( فرق می کرد.
اما خدا انسان نيست که در وقت تولد صفحۀ ذھنش پاک باشد و آگاھی او روز به روز با رشد جسمی او افزايش يابد و به
تدريج به حدی برسد که بتواند به پيش بينی يا به آفرينش شیء در خور توان خود دست بزند.
آفرينندگی خدا که تجلی علم اوست ،جزء ذات خداست .اگر قرآن علم خداست ،و علم خدا از ذات خدا جدا نيست ،پس
قرآن را نمی توان از ذات خدا جدا و مخلوق خدا و حادث خواند.
کسانی که فعل خدا را جدا از خدا می دانند ،مرتکب اشتباه می شوند ،زيرا وقتی علم خدا از خدا جدا نباشد ،چگونه فعل
وی که از روی علم او به ميان می آيد ،می تواند از خدا جدا باشد؟
تصور مخلوق بودن قرآن تنھا در صورتی مورد پيدا می کند که علم خدا به ھمه چيز و در ھر زمانی احاطه نداشته باشد
و ھر چيز را نظر به ضرورتی که قبالً پيش بينی نشده است ،خلق کند.
بحث خلقت انسان و جھنم ،سؤالی که کدام يک اولتر خلق شده است ،بر می گردد به چنين يک مسأله ای.
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اين پرسش ترديد به وجود و ذات و علم و فعل خدا را نشان نمی دھد .بلکه از بحث ھای برخی از کتب دينی ايجاد شده
است.
پندار چنين است که خدا دوزخ را برای تنبيه انسان ھای گنھکار خلق کرده است .من پرسيدم که خداوند اين کار را قبل
از خلقت انسان کرد ،يا بعد از آن؟ "ھاشميان" می گويد :بعد از آن .من می گويم:
چرا بعد از آن؟ مگر علم خدا که ازلی است ،نمی توانست پيش بينی کند که انسان مرتکب گناه می شود و برای تنبيه او
بايد جائی را خلق کرد به نام دوزخ؟ آيا می توان چنين فکر کرد که خدا ھم مانند انسان بعد از ھر حادثه يا تجربۀ ناگوار
برای پيش گيری از وقوع مجدد آن در آينده اقدامات مقتضی را روی دست می گيرد.
وقتی انسان را خلق می کند ،حسب نظر "ھاشميان" دوزخی وجود ندارد ،چون نمی داند انسان مرتکب گناه می شود و
بايد تنبيه شود .بعد انسان نافرمانی می کند .مرتکب گناه می شود و خدا ھم برای تنبيه کردن انسان دوزخ را به وجود
می آورد.
اگر اين طور نيست و خدا قبال ً بر اساس علمی ازليی که دارد ،می دانست که زمانی ،در آينده ،انسان را می آفريند و
انسان مرتکب گناه می شود ،به چه دليل او در ھمان آوان پيدائش يا قبل از پيدائش انسان اين مکان مخوف را خلق
نکرد؟
من نمی گويم خدا اختيار کار خودش را ندارد .ھمانگونه که در يکی از ھمين مقاله ھای جديد به اين موضوع از قول
غزالی اشاره نموده ام خدا اختيار مطلق دارد؛ چون خداست ،ھر کاری را که می خواھد بکند ،می کند.
در عھد عتيق آمده است که بعد از اين که خدا زمين را می آفريند ،به زمين نگاه می کند و از اين که چنين چيزی
خوشايندی را آفريده است ،خوشحال می شود .بعد از آفرينش ھر شیء به خدا ھمين احساس دست می دھد .سؤال من اين
است که آيا خدا نمی توانست آنچه را می آفريند پيش از آفريدن در ذھن خود مجسم کند و ببيند که خوب و بد؛ و يا زشت
و زيباست .باعث سرور و غرور می شود و يا عکس آن؟
داشتن چنين تصوری از خدا نظر به تعاليم دين و تعبيير زيبای حافظ که "از صبح ازل تا شام ابد" از ھمه چيز آگاه
است ،درست نيست! ھمچنين اين تصور که او بعد از اين که می بيند انسان دست به نافرمانی می زند و راھی را اختيار
می کند که خدا منع کرده ،دوزخ را می آفريند تا او را در آن ھزار بار بسوزاند و باز بسوزاند و ...پس دوزخ چه وقت
بايد به وجود آمده باشد؛ اگر وجود دوزخ را مطابق به آنچه در باب دوزخ در آموزه ھای دينی قطعی بدانيم؟
سؤال اعتقاد به علم ازلی خدا به کمک ما می آيد و اين مشکل ما را حل می کند .خدا نظر به ھمين علم از قبل می دانست
ِ
که انسان گمراه می شود ،دست به کار ھای ناروا و خطا می زند ،گناه می کند ،از اوامر و ھدايات خدا سرکشی می کند،
مغرور و سرگران می شود و بر وفق سودای خود راه خود را می گيرد و نسبت به خدا که از او اطاعت وعبادت و
بندگی و عدالت و شرافت می خواست ياغی و باغی و طاغی می شود؛ بايد برای تنبيه اين موجود احسان فراموش که
کفران نعمت نموده است ،مکانی را به وجود بياورد تا حقش را کف دستش بگذارد.
اين استدالل با توجه به علم الھی قرين به حقيقت می نمايد ،اما در اين جا نيز عقل برعاقالن نھيب می زند که اگر خدا
می دانست ،از روز ازل ،که انسان چنين يک موجود طاغی و سرکش و حرف ناشنو و سرگران و ظالم است و به ھيچ
امری که من نموده ام اعتناء نمی کند؛ ھم زنا می کند و ھم سود می خورد و ھم شراب می نوشد؛ ھم نماز نمی خواند و
ھم روزه نمی گيرد و ھم بر مسکينان و يتيمان و بينوايان ظلم می کند و ھم به امانت خيانت می کند و ،...چگونه يک
لک و بيست و چھار ھزار پيامبر را برای رھنمائی او فرستاد .مگر با علم ازلی خود نمی توانست پيش بينی کند که اين
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کارش ھيچ نتيجه ای نمی دھد؟ الزم نيست برای تأئيد اين مدعا مثالی بياورم .فقط با چرخاندن چشم ،اگر خدا را ناظر
بگيريم ،ناکامی پيامبران را در امر رھنمائی انسان تصديق خواھيم کرد.
اگر از قبل می دانست که "آدم" در بھشت نمی تواند از خوردن ميوۀ ممنوع خود داری کند ،چرا به او توصيه می کند
که به آن درخت نزديک نشود و از آن ميوه نخورد؟ خدا می دانست که "آدم" نمی تواند در برابر کشش نفس خود
ايستادگی کند .باوجود اين به "آدم" توصيه کردن که به آن درخت نزديک نشود ،چه سود و چه دليل داشت؟
او می دانست که انسان گناه می کند و به ھمين دليل ھم قبالً دوزخ را آفريده بود.
عيسويان به اين باور ھستند که خدا "عيسی" را برای نجات انسان از پرسان و جويان و عقاب و دوزخ قربانی کرده
است .اگر اين حرف را استناد بگيريم ،باز ھم اين سؤال ايجاد می گردد که آيا خدا در وقتی که دوزخ را خلق می کرد،
نمی دانست که برای بخشيدن گناھان انسان او زمانی فرزندش را قربانی خواھد کرد و بعد از آن انسان گنھکاری درعالم
ھستی وجود نخواھد داشت که به دوزخ بيفتد .پس اصالً وجود دوزخ بی مورد و اضافی است؟
حرف از دوزخ ،بعد از قربانی "عيسی" به ميان نيامده است .قبل از اين قربانی ھم در کتب عديده ای با اين کلمه بر می
خوريم .يادآوری اين مطلب برای آن عده از کسانی است که خواھند گفت :دوزخ بعد از به صليب کشيده شدن "عيسی"
آفريده شده است ،ھرچند تعداد کسانی که به چنين استدالی متوسل می شود از انگشتان دو دست ھم بيشتر نباشد!
اين اعتقاد به جھت ديگری ھم درست نيست .زيرا اگر اين تصور درست می بود ،بازھم اين فکر قوت می گيرد که مگر
خدا نمی دانست که حتی قربانی پسرش ـ آنچه عيسويان می گويند ـ نيز نمی تواند گناه را از بين ببرد و ضرورت تنبيه و
دوزخ را منتفی کند؟
"ھاشميان" و کسانی مانند "ھاشميان" ،که دين را بدون پرداختن بدان از اجداد بيسواد تر و بی منطق تر از خود شان به
ارث برده اند و خود را مسلمان ھای سچه و دست اول می خوانند ،ھيچ وقت به اين فکر نيفتيده اند که دين مملو از
پرسش ھائی است از اين قبيل که بايد بدان ھا تأمل کرد و پاسخ داد.
روشنفکران دينی امروز در تالش ھستند تا صد ھا و ھزاران شبھه ای را که در دين وجود دارد ،برطرف کنند .اين
گروه از مسلمانان که در برابر ھزار ھا سؤال مخالفان دين يا دينداران صاحب خرد و جويای حقيقت قرار دارند و قرار
داشتند از روی اجبار می خواھند مردم را با ارائۀ دالئل محکم و عقلی از اين توھم که در دين ھيچ چيز قابل نقد نيست،
بيرون کنند .اين ھا قرار نظر "طاھر پارسا" به صورت سنتی و شريعتی ديندار نيستند .چرا که به قرآن و به پيامبر نگاه
انتقادی دارند.
ھمانگونه که گفته شد روشنفکران دينی به دليل مراجعۀ دائمی به قرآن و آن را معيار کار خود قرار دادن ،باوجود نگاه
انتقادی آن ھا به کتاب ،خود را مسلمان می دانند .من به اين حرف روشنفکران دينی باور دارم .اين ھا با اين کار شان
می خواھند به دين خدمت کنند .می خواھند دين را تطھير کنند .می خواھند دين را با عقلی ساختن گزاره ھای آن از
حمالت پی گير مخالفان دين نجات دھند .کاری که متشرعان سنتی دين ھيچ گاھی بدان نپرداختند .برای روشنفکران
دينی به تجربه ثابت شد که زور و اجبار و تحميل و کشتن و بستن و زبان و گردن بريدن جائی را نمی گيرد .اگر می
خواھيم جلو فرار سيل آسا و مخالت ھای تند مردم عليه دين را بگيريم ،بايد دين را عقالنی بسازيم .دين بايد با ايمان
وعقل آزاد پذيرفته شود .انسان ديندار بايد بعد از تحقيق دين ،دينش را انتخاب کند .پدرم مسلمان بود بايد من ھم مسلمان
باشم .مگر اين تفکر را پيامبر اسالم نقد نکرد و آن را تفکر جاھليت نخواند؟
روشنفکران دينی با اين تفکر برای نجات دين پای به ميدان گذاشتند و دست به کار شدند.
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مستمسک به ده ھا آيت در قرآن در ھر کاری که انسان انجام می دھد ،فعل خدا ديده می شود ،يعنی مشيت خدا در آن
کار رفته است .حال اگر در دل انسانی مانند من شبھه ای پيدا شود ،چه کنم؟ بايد اين شبھه را کار دل بخوانم ،يا مطابق
آن چه در قرآن آمده است کار خدا؟ اگر کار خداست ،پس "ھاشميان" به چه دليل مرا ملحد می خواند؟ آيا اين حکم
اعتراض به خداست ،يا اعتراض به من؟
من که مطابق به آيات متعددی در قرآن ــ ھر که را خدا بخواھد راه می نمايد و ھر که را نخواھد گمراه می کند ــ می
گويم اين تصور ساختۀ ذھن من است ،اما با خواست خدا  .آيا چنين چيزی در قرآن گفته شده است ،يا نه؟ به عنوان
نمونه به آيت زير نگاه کنيد::
شاء ﱠ
ﷲُ َ َ َ َ ُ
عما ُ ُ
يشاء َو َ ُ َ ُ ﱠ
لكن ُ ِ ﱡ
تعملون" )النحل .(٩٣ -
كنتم َ َ ُ َ
أمةً ِ َ
يشاء َو َيھدي َمن َ ُ
يضل َمن َ ُ
واحدةً َو ِ
لجعلكم ُ ﱠ
لتسئلن َ ﱠ
" َو َلو َ
ترجمه :و اگر خدا مى خواست ،شما را امت واحدى مى ساخت ،و ليكن ھر كه را بخواھد گمراه مى سازد و ھر كه را
بخواھد ھدايت مى كند و البته از آنچه انجام مى داديد ،پرسيده شويد.
اين آيت را چگونه بايد تعبير و تفسير و تأويل کرد؟ آيا خواست و قضای الھی ،از ديد اسالم ،قابل تغيير است؟
من با اين دودلی و ترددی که خدا آن را به ذھن من راه داده است چه بايد بکنم؟ آيا من خود گمراه شده ام ،يا خواست خدا
بوده است که گمراه شوم؟ تازه از من پرسيده می شود که چرا گمراه شده ام! آيا اين حرف خدائی است که ھستی را
آفريده است ،يا حرف خدائی که ذھن بشر وی را آفريده است؟
من در برابر حکم الحاد خود از سوی "ھاشميان" ،بيشتر از اين حرفی نمی زنم .برويد جواب روشنفکران دينی را که
خود اذعان می کنند بنياد تفکر شان را اسالم تشکيل می دھد ،ولی با آن ھم با تکيه بر عقالنيت و تجربه ای که از دين و
دنيا دارند ،به نقد دين و نقد قرآن و نقد پيامبر می پردازند ،بدھيد.
با ملحد خواندن مردم مگر مشکل دين و دينداران سنتی با مردمانی که به نقد دين بر می خيزند ،حل می شود؟
دوستی ،از ميان دوستان ،از من خواھش کرد که دم خر يک بلست است و ھر قدر آن را کش و گير کنی درازتر نمی
شود ،پشت موضوع را زياد نگير .بگذار! وقتی را که صرف نوشتن به "ھاشميان" و ياران وفادار و کودن تر از
خودش می کنی ،صرف چيز ھای سودمندتری کن.
از اين دوست و جمعی که آن جا بودند و اين نظر را تأئيد کردند ،تشکر نموده گفتم:
به مصداق اين مثل که "خرعيسی گر به مکه رود ،باز آيد ھمان خر باشد" ،می دانم که حرف من به گوش کسانی که
برای شان می نويسم فرو نمی رود" .ھاشميان" بيش از نود سال دارد .کسی که طی اين ھمه سال به شنيدن حرف
حسابی عادت نکرده است ،در چند روز آخر عمرھم تغيير نخواھد کرد .اما اگر راستش را بپرسيد ،من من حيث وظيفه
از ساليان درازی می خواستم پيرامون اين مسائل چيز ھائی بنويسم .انسان ھای احمقی مانند "ھاشميان" تنھا سبب ،يا
بھانه می شوند برای اين کار!
به مقالۀ ديروز من نگاه کنيد .شخصی به نام "کاکړ" سبب شد که از يک طرف اسناد خباثت "ھاشميان" را به گونۀ
منسجم و فشرده تنظيم و برای مطالعۀ دوست داران حقيقت ارائه کنم و از طرف ديگر حقايقی را در باب تفکر دينی و
يک سری حرف ھای ديگر بازگويم.
اين که "کاکړ" يا کسانی ديگر به آن ھمه حقايق تمکين می کنند و آن را می پذيرند ،يا نه؛ برای من مھم نيست .مھم اين
است که ديگران به آن حقايق از روی اسناد و نوشته ھای خود "ھاشميان" پی ببرند؛ وھم به يک سلسله حرف ھای
ديگر که ضمن گفت و گو با "ھاشميان" ھا به مقصد روشن گری بيان می شود!
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ھمين که "کاکړ" ،يکی از افراد دار و دستۀ "ھاشميان" ،باالخره می پذيرد که "خالق داد پغمانی"ی وجود دارد خود
کالن گپ است.
ادامه دارد.
٢٠١۶/٠٢/٠۶

afgazad@gmail.com

۵

www.afgazad.com

