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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۶ فبروری ٠٨

  "!ھاشميان"خوشا به حالت 
  بخش پنجم

  

 که محل پيدائش نقد يک يادآوری اين مطلب ضروری است، قبل از اين که به يکی دو موضوع آخری پرداخته شود،

سلسله مطالب در چھار بخش پيشين و نشان دادن تردد و تذبذب و يا شبھه پيرامون برخی نظريات دينی، تنھا بينش 

  . انسانی در رابطه با خدا و پيامبر و قرآن و دين بوده است؛ نه نقد بر علم و گفتار و کردار خدای

انسان نظر به توان خود، . ار و گفتار و کردارش شبھه ای موجود باشدمن خدا را منزه تر از آن می دانم که در پند

  . چيزی را آفريد، که آن چيزی نيست که ھست، و خدايش پندارند

.  مانند خود تصور و معرفی اش می کنندیخدا را از يک طرف موجود برتر از ھمه می دانند و از طرف ديگر موجود

اين کار .  دوم شان نه تنھا درست نبود، که تصور اول را ھم نقض می کردتصور اول انسان ھا درست بود، اما تصور

ھدف اين قلم تنھا تالشی است برای زدودن ھمين . نقصی است در پندار و گفتاری که بايد تطھير و پاک و منزه شود

  . نقص و منزه ساختن تفکر خداپرستی، نه چيز ديگری

خدا به روزه و نماز و کرنش و . خدا به عبادت انسان نياز دارد. ياز داردموافق با تفکر دينی، خدا به خون و قربانی ن

صاحب خانه ای است، مانند .  خدا از انسان طالب قرض حسنه می شود. چند ال شدن انسان در برابر خودش نياز دارد

ب خدا پنداشته خانۀ سه صد و شصت مجسمۀ خورد وبزرگی که در دوران قبل از اسالم از جانب قبيله ھای متعدد عر

  . می شدند و اعراب آن خانه و آن ھمه بت را طواف می کردند

با خدا دادگان : "به دزدانی که با تمسک به دين شعار می دھند. ِخدای دين ساختۀ ذھن انسان به قتل و کشتار حکم می کند

لی را که مورد تجاوز قرار رد سا دختری خمالی مسجدی را که. ، عنايت دارد" را خدا دادههستيزه مکن که خدا داد

گرفته است و کس نمی داند از کجا به حوالی آن قريه و آن مسجد آورده شده است، نه پدر و مادرش معلوم است و نه 

فاميل و خويش و قوم و قبيله اش، و مردم آن دختر بدبخت را به اين مال، بندۀ خاص خدا، با خبر از دين، مجری احکام 

ۀ مسلمانان منطقه  تحويل می دھند، چون او مال و متقی است، مورد آزار و اذيت جنسی قرار دين و خدا و رھنمای ھم

و به اشخاصی ... می دھد، چنان اعتبار و توانانی بخشيده است که با ھمه رذالتش به نام خدا حرف بزند و تکفير کند و

 پير را به پارچه ھای گوشت و تکه ھای  اطفال و زنان و مردان جوان و،مانند طالب رھنمود می دھد که با انفجار

  ... استخوان تبديل کند و
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کمال از بی نيازی بر می . چون کامل است. از جانبی، بازھم ھمين خدا مطابق به تفکر دين، به ھيچ چيزی نيازمند نيست

  . نياز نقص است و نقص نياز. خيزد و نقص از نياز

تن پاک، جامۀ پاک، محل عبادت پاک، فکر پاک، عمل . ا دوست داردخدا پاک است و پاکی را دوست دارد؛ ھر پاکيی ر

  . پاک، قلب پاک، زبان پاک، دوستی و عشق پاک، بدون غرض و آلودگی و انتظار و مطلب

از قتل و خونريزی و کشت و کشتار و جنگی که به نام . به ھمين سان صداقت و راستی و يگرنگی و ترحم و بخشش را

بر حسب گفتۀ ھمين خدا قتل يک انسان بی گناه . راه انداخته اند و به راه می اندازند، بيزار استاو در طول تاريخ به 

با آن ھم سرسپرده ترين بندگانش ھر روز به صد ھا انسان بی گناه را به خاک و خون . برابر است به قتل تمام بشريت

بشر نمونۀ آن ديده نشده است، بر بينوايان بی گناه می کشند و يک تعداد ديگرش به نام ھمين خدا ظلمی را که در تاريخ 

  . می کنند

يکی را غرق . وف و رزاق است، ھم جبار و قھار و منتقمؤن و عادل و راخدای دين ھم دارای صفات رحيم و رحم

  . نعمت نموده است و ديگری را به نان خشکی احتياج

آيا خدا چنين حرف ھای متناقض را بر زبان می آورد؟ . دنقد من بر اين تعارضات است، که بايد ساختۀ ذھن انسان باش

می ) فلسفۀ اسالمی(در بحث ھای کالمی فلسفی . حرف ناقص از موجود ناقص شنيده می شود، نه از موجود کامل

چون خداوند واجب الوجود است، بی نياز است، اگر نيازمند می بود، واجب الوجود نمی بود، بلکه ممکن الوجود : گويند

  . واجب الوجود يعنی کمال مطلق داشتن! بودمی 

 و اگر نقدی بر آن  چنين حرف ھائی بايد ساختۀ ذھن بشر باشد. به عقيدۀ من خدا مبراء از اين ضد و نقيض گوئی ھاست

ھا وارد می شود، نقد به ذھن بشر و تراوش ھای آن است، نه نقد بر موجوی که باالتر از تصور و انديشه است و انسان 

  . را، دست رسيی به او نيست"ھاشميان"به خصوص انسان ھای نادانی مثل را، 

شت از آن را به گونۀ نمونه و به شکل اختصار بيان اين بحث به اندازۀ عمر پيدائش دين سر دراز دارد، که رئوس يک م

اين کار به عقل و فھم، و به عالقۀ ھر انسانی برای فھميدن آن بستگی . فرو بردن آن در کله ھا کار من نيست. کردم

  . دارد

  :بزرگ ترين متفکران دينی جھان اسالم، در بيتی از يک قصيده اش می گويداز ناصرخسرو، يکی 

   چرا بايست شيطان آفريدن؟        ودی بھر طاعت تو گر خلقت نم

در ذھن تنھا کسانی . چنين سؤال ھا تنھا در ذھن آنانی پديد می آيد که دارای فکر بلند و انديشۀ عالی و بکر و بديع باشند

  . که جست و جو گر حقيقت اند، مقلد نيستند، می تواند چنين پرسش ھای نادر خطور کند

 شر کجاست؟ ناصر خسرو که با خدايش، که ھمان خدای دين است، نه خدای واقعی، راز و نياز پرسيده بودم خاستگاه

می کند، می گويد وقتی تو از ما اطاعت می خواستی، يعنی وقتی تو نياز به عبادت داشتی و عبادت اين قدر برايت مھم 

 کردی و سر راه آنان قرار دادی؟ چرا بندگانت است خلقھای و گمراھی ھا  ضاللت ۀبود، چرا شيطان را که منشاء ھم

 و خود عجول خوانده ای، مستولی ساختی؟ چرا قلب  اين موجود نفرين شده را بر انسانی که تنھا برای عبادت آفريده ای

و ذھن انسان را دستخوش تالش ھای گمراه کنندۀ اين موجود منحرف و رانده شده از خود قرار دادی ـ با اين نفس 

  اشدنی؟   سرکش و مھار ن

  :در بيت ديگری می گويد

   ؟ چرا بر نيک و بد بايد رسيدن     اگر بر نيک و بد قدرت ندادی 
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َ وكذلك جعلنا  ــ١١٣ و ١١٢انعام ،: "اين سؤال را اين متفکر بزرگ و شجاع نظر به آنچه در قرآن آمده است می کند ْ َ َ َ ِ َ َ َ
ْلكل نبي عدوا شياطين اإلنس وال َ ِ ِ َِ َِ ِ َِ َ ًّ ُ ٍّ ِّ َجن يوحي بعضھم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرھم وما ُ ََ َْ ُْ ْ ْ َْ َ ُ ُ ََ َ َُ ُ َ َ َ ََ َُّ َ ْ ًْ ُ ُ ُ ُ ُِ ِْ ْ ٍ ِ ِ ِّ

ِيفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة وليرضوه وليقترفوا ما ھم مقترفون ب َِ َ َ َ َُ ُِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ ُّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َُ ْ ْ ْ ُْ ُ َْ َُ َُّ َ َما كنتم فيه تختلفونِ ُ ِ ِ َِ َْ ْ ُ ُ َ".  

  :ترجمه

در (  به ظاھر فريبنده ی قرار داديم تا با سخنانانه  از شيطان صفتان آشنا و بيگی دشمنانی ھر پيامبریو بدين سان برا"

  . را به يكديگر القاء كنندیپيام ھائ) مخالفت با كالم خدا

اين براي ھمين . را با بافته ھايشان به حال خود رھا سازھا   كردند، پس آنیخواست، چنين نمی اگر پروردگارت م

 خواھند ی باشند و آنچه میھا نيز راض  كه به آخرت باور ندارند، به آنان گرايش يابد و آنی كسانیاست تا دل ھا

خاب ميان  فريب نسل آدم تا قيامت مھلت داده است تا آدميان در انتیمگر غير از اين است كه خدا به شيطان برا !!بكنند

  "؟! آبديده شوندیدو قطب مثبت و منف

خدای دين خود شيطان را می آفريند و به او تا قيامت مھلت می دھد که دست به فريب و اغوای انسان بزند و او را از 

 راه بی راه سازد؛ نگذارد مطابق به خواست خدا عمل کند؛ شيطان صفتان آشنا و بيگانه را بر ھمه، حتی بر پيامبر چيره

ًمی کند، تا با سخنان ظاھرا فريبندۀ خويش به فريب آن ھا متوسل شوند و آنچه را مخالف کالم خداست بر قلب و ذھن آن 

  ! ھا القاء کند؛ و گناه را به پای انسان می نويسد

کار فريب آيا، بعد از دقت کامل به اين گونه آيات و به آن چه ناصرخسرو ھا گفته و نوشته اند، می توان شيطان را در 

  انسان مقصر اولی دانست؟ 

 دانسته و نادانسته، با اين گونه تصورات خاستگاه اصلی ھمه شر در کار جھان و انسان قلمداد می   خدا را،انسان دينی

  آيا خدا می تواند منبع شر و فساد باشد؟! کند

 از جانب ديگر بررسيدن آن را فتنه و  از يک طرف چنين انديشه ای را خلق و تلقين می کنند، و،عقل کوتاه انسان دينی

  :گناه می داند

  ولی از ترس نتوانم چغيدن       خدايا راست گويم فتنه از توست 

خدائی که انسان برای پوشاندن چھرۀ اصلی خود آن را با چنين صفاتی با ھم .  و حقيقت خدای اديانهاين است چھر

 فساد ھا و تباھی و فتنه و بدذاتی و نقص و زيان ۀ ھاست، منبع ھم بدیۀ ھمیانسانی که خود منشا.  آفريده است،مخالف

 جرم و فساد و خطاء و گناه، شيطان را می آفريند و به نام يکی از ۀاست، ولی برای وارھيدگی و برائت خود از ھم

  ! ابزار خدا برای فريب انسان معرفی می کند

 وی از امرالھی خود بحثی است مفصل و جداگانه که در اين رانده شدن شيطان از بارگاه خدای اديان و افسانۀ سرکشی

کمی طوالنی تر . امروز يک شنبه است. فشردگی اين مقاله ھم برای نبود وقت بود. جا وقتی برای پرداختن بدان نيست

  ! کم من و کرم دوستان. بايد به ديدن چند دوست بروم. خوابيدم

  پايان

  .   چيز است، که است خدا خالق ھمه،بر طبق باور ھای دين! 

٠٧/٠٢/٢٠١۶  

 

 


