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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  سيدھاشم سديد

 ٢٠١۴ فبروری ١٩
  

 بخش ھفتم

 گويند؟ چرا برخی از سؤال ھا را انديشمندان دينی جواب نمی
  

مھم ترين علل دوری جستن از اديان در خود اديان، در تناقضات و در در بخش ھای پيشين بيشتر بر سر آن تأکيد شد که 

  . افسانه ھا و سخنان اسطوره مانند و دور از عقل آن ھا نھفته است

ی فھم و دانش انسان را  مدرکات و محسوسات وی بدانيم، که غير از اين چيز ديگری ھم نيست، اديان در ااگر منش

ه نمی کنند که آن حرف يا آن سند قابل ادراک و يا محسوس و قابل فھم و قابل مجموع حرفی نمی زنند و سندی ارائ

  . اثبات باشد

خدائی که با معبودان . ی حسود و غيور معرفی می شودئقابل فھم نيستند، زيرا خدای دين، من باب مثال، در اديان خدا

مايانگر توحيد می باشد و ھر گونه خدائی را از ھر که ن" ال اله اال هللا"ديگر، با آن که خود با ذکر اين عبارت دو جزئی 

گونه خدائی خيالی سلب و نفی می کند و الوھيت را مخصوص خودش می خواند، حسادت می ورزد و اگر بنده ای چنين 

 خدای ديگری را بپرستد، سبب حسادت و قھر و غيرت وی می شود، چنان که او را دائماً و ميليارد ھا بار در ،خدائی

می " ماء حميم"زقوم و ... وزخ می سوزاند و نابود می کند و دو باره زنده و عالج می کند و باز می سوزاند وآتش د

خداوند ھر کسی را بخواھد : "؛ با آن که راه راست و کج را خودش پيش پای انسان می گذارد...خوراند و مار و کژدم و

سی را که خداوند در بيراھی گذارده باشد، برای او ھرگز و ھر ک"... و ). ۴۶ تنور، آي" (به راست ھدايت می کند

  ). ١۴٣ تنساء، آي" (بيرون شدی نخواھد بود

زيرا خدا به موسی : "... ، در تورات نيز آمده است..."و انسان" کتاب ۴٢٧، صفحۀ .ب. اين نکته بر اساس نوشتۀ الف

  ". مود، به ھر که بخواھم رأفت کنمرحم خواھم فرمود به ھر که بخواھم رحم کنم و رأفت خواھم ن: گفت

و در جای ديگر، در ھمين صفحه و ھمين کتاب اين جملۀ عجيب و دور از باور را می خوانيم که خدا به فرعون می 

  ". برای ھمين تو را برانگيختم تا قوت خود را در تو ظاھر کنم، تا نام من در جھان ندا شود: "گويد

  تاب ھای دينی دينداران و علمای دينی ما را گاھی به تعمق بيشتر در دين وانمی دارد؟ آيا خواندين اين چنين جمالت در ک

ابن عباس می نويسد که روزی مردی به ديدن :"نوشته می کند" و خدا انسان را آفريد" کتاب ۵٧۶در صفحۀ . ب. الف

مرد . نين کاری از او سر بزندمحمد او را از اين کار سرزنش کرد و گفت که ديگر نبايد چ. يکی از زنان محمد رفت

.  نيستو حسود تر غيور ترمحمد گفت آن را می دانم ولی بعد از هللا کسی از من . گفت که اين زن دختر عموی اوست

  ...".  زن محمد دور شد وۀمرد غرغر کنان از خان
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چنين آمده . ب.  الف..."و انسان" کتاب٢٠۵در باب حسادت و غيرت خدا، عالوه بر سخن پيامبر اسالم، در صفحۀ 

تو نبايد بتی و يا شبيھی از آنچه در آسمان ھا و يا روی زمين و يا در آب ھا در زير زمين وجود دارد بتراشی و : "است

  ." نبايد در برابر آن ھا تعظيم و آن ھا را پرستش کنی و نبايد خدمت آن ھا کنی زيرا من خدای تو، خدای حسود ھستم

کار رفته است، يا اين که حسود را داخل قوسين در کنار کلمۀ ه ب" غيور"ای کلمۀ حسود لفظ جه در بعضی نوشته ھا ب(

  ).غيور نوشته کرده اند

ی است بسيار خطرناک و نشانۀ اين بيماری آن است که کسی چيزی داشته باشد، ئدوستان ما می دانند که حسادت بيمار

، و شخص ... باغ، زمين، شھرت، منصب، مقام، محبوبيت ومثالً زيبائی، ثروت، سواد، دانش، علم، موتر، خانه،

محروم باشد و از اين ناحيه که چرا او دارد و من ندارم، به انداره ای رنج ببرد که اگر جلو ) آن ھا(ديگری از داشتن آن 

  . اين بيماری گرفته نشود، به عذاب شديد دچار می شود و باالخره کارش به ديوانگی و ديوانه خانه می کشد

ی است در بعضی حسادت حالتی و ويژگي: "آقای دکتر انوری در فرھنگ بزرگ سخن، در باب حسادت نوشته می کند

ناراحت شدن از موفقيت و موقعيت ... از افراد که سبب می شود شخص از موفقيت يا خوشبختی ديگران ناراحت شود

  ..."خوب کسی و بد خواستن برای او

حسادت وقتی به وجود می آيد كه شخص احساس كند : " روانشناسی در اين باب می گويدآقای رولف ھوبلمی، پروفيسور

  ."  آنچه دارد ، كمتر از آن چيزی است كه بايد داشته باشد

ی را برای خدائی که گفته می شود او بزرگتر و برتر از ھمه است، چگونه می توان، با کدام نسبت دادن چنين ويژگي

فراموش نکنيم که دست يابی به ھر حکمی تازه ای از راه احکام قبلی صورت می .  پذيرفتسنجش و با کدام استدالل،

و حکم حسود نبودن خدا را می توانيم از حکم اولی، يعنی از بزرگتر از ھمه بودن خدا، يا از اعتقاد به وحدانيت . گيرد

  .وی که مسلمانان ھمواره بدان تأکيد می ورزند، استنتاج کرد

اعتماد به "نی، حسود بودن خدا، اين است که يا خدا از موھبتی خودباوری و آنچه ما انسان ھا بدان معنی چنين سخ

می گوئيم بی نصيب است؛ يا از روی داد ھای نامطلوب، مثل از دست دادن موقعيت يا برتری خويش در برابر " نفس

 ۀدر حالی که در جمل. ناامنی می کندموجودات ديگر ـ که ھمه مخلوق خود وی است ـ نگران است و احساس ترس و 

 و صفاتی که خدا برای خويش بيان می کند، و اھل دين ھم آن را نه تنھا قبول دارند، که ديگران را ھم به پذيرش اءاسم

  . آن مکلف می دانند، ھيچگاه نشانی از حسود يا غيور بودن خدا وجود ندارد

، خدايان اساطيری ھندو، که ھم شأن يا تقريباً ھم "سوريا"و " نديراا"و " اگنی"اگر خدای اديان توحيدی سامی، مانند 

دليل رقابت می توانست ه شأن ھم ھستند و يکی بر زمين و دومی بر جو و سومی بر آسمان حاکم است، می بودند و ب

يان سامی تنھا يک وجود بيايد، می توانستيم از حسود بودن خدا صحبت به ميان بياوريم؛ اما در اده ميان آن ھا حسادت ب

  ؟!؟ و از کی بترسد!اين خدای يگانه و غالب بايد با کی حسادت کند. خدا وجود دارد

ترس، و مترادفات ضعيف و قوی آن، مانند نگرانی و اضطراب و ھراس و بيم و خوف و وحشت، تقريباً ھميشه، ناشی 

ی در بدن و در روان و امثالھم می باشد و از درون شخص و برای اين که چيزی از بيماری ھای روانی، کمبود ھای ارث

  . را از دست ندھد منشأ می گيرد

و ) خدائی جز او نيست(يعنی يگانه" احد"حال با اين تعريف ھا و با تعريف ھائی که از خدا داده شده است، مانند 

يعنی توانا " قادر"يعنی پاينده و " متين" يعنی آفريننده و "خالق"يعنی بسيار بزرگ و " متکبر"يعنی توانگر و " جبار"

با موجوداتی که خود آفريده گار آن ھا است، يا ... ، چطور می توان پذيرفت که خدائی با اين ھمه بزرگی و توان و...و

   دست مخلوقات خود، حسادت بورزد و يا از آن ھا ترس يا ھراس داشته باشد؟ۀموجوداتی ساخت
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 و بدون ھيچ ترديدی، باور دارم که اين سخنان، سخنان خدا نيست، بلکه سخنان انسان ھای است که خود شان من، کامالً 

نگران از دست دادن موقعيت و موقف خويش بودند يا ھستند و نمی خواستند يا نمی خواھند ثروت و موقعيت و 

  . رده اند از دست بدھندنام خدا و دين به دست آورده بودند يا آوه امتيازاتی را که غالباً ب

و چه راھی بھتر از آن که مردم را از موجودی خشمگين و حسود و باغيرت و انسان گونه ای که مخلوق فکر خود آن 

ھاست، بترسانند و از اين راه به امتداد راھی که برای سوء استفادۀ خويش و پيروان خويش باز نموده اند، برای ھميشه 

  .نداصرار ورزيده استمرار بخش

به که معنی حساس بودن را دارا می باشد و از خودخواھی ھا يا دلبستگی ھای مفرط شخص " غيرت"و اما در باب 

 تنھا و تنھا در طبعيت انسان که در چمبرۀ نفس اماره ه ایی ناشی می شود، بايد گفت که چنين خصيصیءشخص يا ش

  . وجود داشته باشد،گرفتار آمده است می تواند) نفس شيطانی(

 اين انسان است که مثالً غيرت ناموسی دارد، در حالی که خدا را آنگونه که در قرآن آمده است نه زنی است و نه فرزند 

دين اسالم را، طوری که . و نه دينی که در نگھداری آن غيرت دينی نشان بدھد و حساس باشد... و پدر و مادری و نه

  !نتخاب نموده است، نه برای خودشدر قرآن آمده است، برای مسلمانان تکميل و ا

معنی غيرت دينی آنست که انسان مسلمان نسبت به دين اسالم اھميت خاصی قائل باشد، در حدی که حاضر باشد به 

خاطر دين ھم خود خطر کند و ھم ديگران را به خطر مواجه سازد و در چشم و ھمچشمی و رقابت با سائر اديان، ھيچ 

  . ان ندھدی از خود نشئگذشت و مدارا

غيرت يعنی حساسيتی که از اميال و خواسته ھای نفسانی انسان سرچشمه می گيرد و انسان حاضر است برای تحفظ آن 

  . از ھر وسيله ای، ولو خشونت آميز ترين وسايلی، استفاده کند

کند؟ يا خدا رقيبی در آيا الوھيت يا خدائی خدا را، آن طور که دينداران از خدا تعريف می کنند، چيزی است که تھديد 

 و قابل ، ؟ اين تصور تنھا در صورتی پيدا می شودنبرد فرا خوانده زير سؤال ببردبرابر خود دارد که خدائی او را به 

  . قبول می باشد که خدا مانند انسان، با ھمه صفات انسانی، پنداشته شود

يرت ھم، ھمچنان صفت حسادت، بايد برای او اگر تجسم چنين خدائی انسان واری برای انسان محال است، پس صفت غ

  .   صفتی ساخته و پرداختۀ انسان باشد ـ دور از شأن او، بر طبق تعاليم دينی

اين گونه تناقضات و اين گونه حرف ھائی که به واکاوی ضرورت دارند و افسانه ھای، مانند کشتی گرفتن خدا با 

د کشتن موسی از جانب خدا برای اين که موسی ختنه نشده بود، يعقوب، به پيامبری رسيدن يعقوب از راه خدعه، قص

باوجودی که خدا قبل از تفويض رسالت به وی از اين موضوع اطالع داشته است، و صد ھا افسانه و حکايت و قصۀ 

  .ديگر که با ھيچ تالش و توجيھی نمی توان آن ھا را قبول کرد، در اديان زياد است

گری که پر از اين حکايت ھای عجيب و غريب است و دوستان ايرانی ما باوجود اين که اين بيائيد به يکی از اديان دي

 حق می دانند، در اين جا هدين شباھت ھای بسيار زيادی با سائر اديان دارد و سائر اديان را تخطئه می کنند، آن را دين ب

م اديان پر از حرف ھای است که انسان از شنيدن مورد ارزيابی قرار بدھيم و ببينيم که نه يک يا دو و سه دين، که تما

  ". شاخ در می آورد"آن ھا به اصطالح 

قبل از اين که به توضيح بيشتر در مورد دين زرتشت بپردازم، بايد عرض کنم که اگر تنھا . اين دين، دين زرتشت است

ه است، اين دين را برترين دين که در دين زرتشت بدان توصيه شد" پندار نيک، گفتار نيک و کردار نيک"به خاطر 

بدانيم، بايد به ياد داشته باشيم که تنھا وجود يک عبارت يا جمله نمی تواند دليل برتری يک دين نسبت به دين ديگر 

گردد؛ زيرا که در ھيچ يک از اديان بشری نيست که عبارت يا جمله ای را به مثابۀ يک بيان اخالقی، انسانی و عالی 

  . نيابيم
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پدر و مادر خود را احترام نما، قتل "در تورات آمده است که ". ھمسايه ات را دوست بدار"حيت آمده است که در مسي

مکن، زنا مکن، دزدی مکن، بر ھمسايۀ خود شھادت دروغ مده، به خانۀ ھمسايۀ خود طمع مورز، به زن ھمسايۀ ات به 

در اسالم ھم حديثی از ". ۀ تو باشد، طمع مکنغالمش و کنيزش و گاوش و االغش و به ھر چيزی که از آن ھمساي

نيکی به " يا مقولۀ ." من تنھا برانگيخته شده ام تا اخالق بزرگوارانه را به كمال برسانم ":پيامبر است که گفته است

  ...و" ديگری نيکی به خود است

بحث در اديان را بگذاريم، منظور از اين اشاره اين است که اگر يک سخن را بگيريم و متباقی ھمه حرف ھای قابل 

  . کاری نکرده ايم که بر وفق انتظار از يک پژوھشگر درست کردار  امانت دار نموده باشيم

عقل خود جوی حقيقت باشد، نه اين که من غير حق جھد ناپسند کند و بافتن مھمالت  و کار محقق آن است که در جست

 ترين و صاحب کمال ترين فرزندان دنيا تدال ترين و بديع الجمالرا نھايت عقل ھا بخواند و فرزند خود را لطيف االع

  .بداند

١٨/٠٢/٢٠١۴ 
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