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غيرازعقل ھيچ پيامبری نيست!

ابوالعالء "معری" ،مجسمهای در سوريه
در نوشتۀ ديروز نقل قولی از "ابوالعالء معری" آورده بودم .شکی ندارم که خيلی از کسانی که به مطالعه عالقه دارند با
نام اين بزرگ مرد آشنا ھستند ،ولی از آن جا که تعداد اندکی با انديشه ھای عميق و پربار وی به گونۀ کامل آشنائی
دارند ،خواستم طی اين نوشته به شکل بسيار فشرده به آنچه او در بارۀ دين و خدا و پيامبر و قرآن فکر می کرده است،
روشنی بيندازم .چيز ھائی را که از اين فيلسوف ژرف انديش بيان می کنم ،برای آسانی در کار خواندن و توجه به عقايد
وی با خط درشت تر نوشته کرده ام.
"ای فريب خورده اگر عقل داری حقيقت را از او بپرس که ھر عقلی پيامبری است!" اين جمله ترجمه ای است از بيتی
که اين فيلسوف ،نويسنده و شاعر نابينای سوری تقريبا ً يک ھزار سال پيش از امروز سروده بود و من عنوان اين نوشته
را چون معنی بسيار عميق و در خور تأمل را بيان می کند از روی ھمين گفتۀ وی انتخاب نموده ام.
نام اين فيلسوف و متفکر صاحب شأن احمد بود .با اديان ،به خصوص دين اسالم با شدت تمام مخالفت می ورزيد .در
سه يا سه و نيم سالگی چشم چپش را در اثر آبله از دست داد .شش ساله بود که چشم ديگرش نيز ،که قبالً گل انداخته
بود ،بينائی اش را از دست داد - .به روايت ديگر نامبرده در چھارده سالگی در اثر مرض آبله چشمانش را از دست
داد -ولی چون معری دارای ھوش سرشار و استعداد بی نظير و قريحۀ عالی بود ،ھم در ادب و زبان و تاريخ عرب يد
طوالنی پيدا کرد و ھم قرآن را با ھمه جزئيات و دقايق آن با دقت کامل و مو به مو ،آنگونه که يک منتقد به مطالعۀ
تيزنگرانۀ يک اثر می پردازد ،آموخت و مورد مطالعه و تحقيق و نقد قرار داد.
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تحصيالت الزم را در حلب ،يکی از شھر ھای بزرگ سوريه که در آن زمان شام ناميده می شد ،به پايان رساند .بعد از
ختم تحصيالت در حلب به زادگاھش ،معره النعمان از توابع حلب ،برگشت .در بيست و پنج سالگی ،کسانی ھم گفته اند
در سی و پنج سالگی ،از زادگاھش به بغداد که مرکز علم و ادب و دين ،و پايگاه سياست و تجارت و علم بود ،رفت.
گفته شده است که آوازۀ دانش او قبال ً به بغداد رسيده بود و به ھمين علت بود که به مجرد ورود به بغداد به مجالس
بزرگان علم و ادب و دين شھر راه يافت و با آن ھا به تبادل نظر و بحث پرداخت .در بغداد از کتاب خانه ھای بزرگ و
معتبری که وجود داشت ،تا توانست به کمک ارادتمندان و از راه گوش استفاده نمود .در روشنی آنچه شنيده بود ،با
ھوشی خرده بين و کاونده ای که داشت ،ھم با عميق شدن در قرآن و ھم از روی تجاربی که از زندگی و از سائر انسان
ھا اندوخت ،ھم به نقد قرآن پرداخت ،ھم مذاھب را منبع نفاق خواند و ھم پيروان اديان را خالف آنچه ادعا می کنند،
پابند به دين نيافت.
به اسالم ،چون دين غالب و قاھر در خاور ميانه بود ،تاخته پيامبران را دروغگو خطاب نموده ھر آنچه را که در بارۀ
آخرت گفته شده بود ياوه خواند .از اديان ديگر زياد نگفته است ،زيرا اقليت ھا چون در اقليت اند و ناتوان ،ھميشه بی
آزارترند .تنھا چھرۀ واقعی آن ھا وقتی به درستی ھويدا می شود که در اکثريت و قوی باشند!

در باب شرعيت و مذاھب می گفت" :شريعت ھا در ميان ما کينه افکندند و ما انواع دشمنی را از آن ھا به ارث برده
ايم ،".سخنی که با تجربه و در ھر برھه ای از تاريخ در ھر کشوری مخصوصا ً در کشور ما به تصديق رسيده است.
چندين شريعت مدار ،مانند خطيب بغداد و "ابوالفرج جوزی" و "باخزری" ،او را تکفير کردند و ملحد خواندند.

در بارۀ آخرت و زندگی بعد از مرگ ھمۀ سخنان دين را به تمسخر می گرفت و می گفت " :آيا مرده ای از خاک
برخاست که از ديده ھا و شنيده ھای خود خبر دھد ".اين سخن با کمال وضوح نمايانگر عدم اعتقاد او به قرآن است.
زيرا در قرآن و احاديث به صراحت در بارۀ زندگی بعد از مرگ ،از شب اول قبر که انکر و منکر برای سؤال و جواب
می آيند ،تا رسيدن روز موعود ،سؤال جواب روز محشر و پل صراط و گرفتن نامه به اين يا آن دست و گذشتن از
روی پلی به باريکی مو و تيزی تيغ ريش و رفتن به بھشت و يا فروافتادن در دوزخ و سوختن و بلعيدن زقوم و آب ھای
ريم مانند و ...يا زندگی در بھشت ،از شفاعت پيامبر و از تنگی و کشادی يا تاريکی و روشنی و بغل کشی قبر و کرز
انکر و منکر و ھزار ھا مطلب ديگر سخن گفته شده است.
می گويند روزی قاضی "يوسف" با "معری" رو به رو شد .با اشاره به يکی از اشعار جديدش به با او فھماند که ھجو

بزرگان دين کاری است بس خطرناک" .معری" گفت" :من کسی را ھجو نکرده ام ".قاضی گفت" :راست می گوئی
تو غير از پيامبران کسی را ھجو نمی کنی!"
معروف ترين سخن او اين است" :مردم بر دو نوعند :يا دين دارند و عقل ندارند ،و يا عقل دارند و دين ندارند"
اگر اين سخن صحت داشته باشد که او گفته بود" :آتش از کافوری که ما به مرده می زنيم بھتر است و بو ھای ناپسند
را از بين می برد ،".با اطمينان کامل می توان گفت که "معری" اصالً موافق نبود مرده به خاک سپرده شود .به عقيدۀ
معری بسيار بھتر بود ،اگر مرده سوزانده می شد.
در ھر حال نظريات او در مورد دين و دينداران نشان می دھد که "معری" به قرآن ،به دين ،به پيامبران ،به معياد و به
خدای دين باور نداشته است.
ھمان گونه که قاضی يوسف گفته بود ،معری پيامبران را ھجو می کرد .آنان را دروغ گو و فريب کار می خواند و می
گفت بزرگ ترين فريب کاری پيامبران نويد دادن به بھشت است ،و به شير و شراب و عسل و زنانان سيه چشم
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برجسته پستان و قصرھای زمردين و بچه ھای نو جوان و عشرت ابدی ،از يک طرف و از طرف ديگر عذاب اليم و
سوختن مستمر و گاھی ابدی در آتش دوزخ.

"معری" منکر قيامت و خراب شدن عالم ھستی بود .در اين مورد بار ھا گفته بود که عالم ھيچ وقت فرسوده نمی شود.
از ازل بوده است و تا ابد خواھد بود.
سخان وی پيرامون دين از حد بيرون است ،اما اين سخنش فکر می کنم که ميخی بوده است بر تابوت اعتقاد مبنی بر
آسمانی بودن دين" :منشاء ھمۀ اديان زمينی است .دين منشأ آسمانی ندارد ".معنی اين سخن اينست که ھمۀ کتب دينی
حاصل فکر کسانی اند که خود را فرستندۀ خدا ،موجودی که کسی تا کنون نه او را ديده و نه حرفی از او به گونۀ مستقيم
شنيده است ،معرفی می کنند ،يا کرده اند ـ ھمۀ اين کتب از ذھن ھمين انسان ھا تراويده است.
زمانی که مخالفان در بغداد عرصه را بر او تنگ ساختند ،دو باره به معره برگشت و تا آخر عمر به گفتۀ خودش در دو

زندان ،يکی زندان نابينائی و ديگری زندان خانه و به گزارش ديگری که گفته است» :خود را اسير سه زندان ناميمون
میبينم و تو ھم ازين رويداد ناميمون چيزی نپرس .سه زندان من عبارتند از :کوری  ،خانهنشينی و قرار داشتن روح
در جسمی پليد و ناپاک «.به سر برد.
برخی از مردمان می کوشند با تعابير خوشبيانه "معری" را از آن چه در باال از زبان وی گفته شده تبرئه کنند ،اما آن
چه "ناصر خسرو" که مقارن دوران حيات "ابوالعالء" زندگی می کرد و در ايامی که او زنده بوده از معره النعمان
ديدن کرده و گزارشات خويش را در سفرنامۀ خويش قيد نموده است ،گويای اين حقيقت است که اکثريت مسلمانان در
معارضه قرآن كرده ای ".که او کتابی
مورد "معری" به اين نظر بودند" :چنان كه او را تھمت كردند تو اين كتاب را به
ِ
نوشته است در معارضه با قرآن .منظور کتاب "الفصول والغايات" وی است.

ھمچنين وقتی خودش می گويد" :خداوند آن قوم را لعنت کند که ھرگاه سخنان راست به آنان می گوئی ،می گويند:
کافر شده است ،بايد حرف ھائی خالف تفکر رايج در جوامع اسالمی زده باشد که مردم کافرش می خواندند.
"معری" از تزوير مسلمانان مزور ،دروغين و رياء کار سخت بيزار و دلخور بود:

آنان را دين و پرھيزكاری نيست.
پس دستانی كه سبحه می گردانند تو را نفريبند.
بسا بزرگان كه صبحگاھان به رنگی ديگرند
و چون شب درآيد آن كار ديگر می كنند.
يا وقتی می گويد:

آرام تر ای مرد آزاده!
تو فريفته شده ای
به فريبكاری زنان را موعظه می كنند.
صبحدم صھبا را بر شما حرام می كند
و عصرگاھان خود ،دانسته ،آن را می نوشد
آن چه امروز در کشور خود ،بيشتر از ھر زمانی ،با ديدگان حيرت زده شاھد آن ھستيم .می گويند مسلمان ھستيم ،ولی

فراموش کرده اند که قرآن ،آن چه را کالم الھی می پندارند ،گفته است" :کسانی که سيم و زر را می اندوزند و حقوق
واجبۀ آن را نمی پردازند ،در روز قيامت در آتش جھنم خواھند سوخت و ھمان سيم و زری که اندوخته اند در آتش
جھنم گداخته خواھد شد و به وسيلۀ ھمانھا عذاب خواھند شد" )توبه  ٣٤و .(٣٥
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به آنچه معری در بارۀ زمينی بودن کتب دينی گفته است ،بايد به انديشه پرداخت :آيا واقعا ً اين تناقضاتی که در اين کتب
و در پندار و گفتار و کردار پيروان دين ،بخصوص پيشروان آن وجود دارد ،حرف ھای خداست؟! عقيدۀ من اين است
که به آن چه "ابوالعالء" می انديشيده است ،نبايد شک کرد!
٢٠١۶/٠٢/١٠
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