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  سيدھاشم سديد 

  ٢٠١٧ می ٢١
  

  !ھيچ کدام قابل باور نيستند
تقديم نموده از الطاف بی " امرالدين بطحا"قبل از ھمه سالم ھا و تمنيات نيک خويش را خدمت جناب موالنا صاحب 

بحثی که در يک : نخست. مشکالت من با شخص نامبرده چند بُعدی است. ود قلباً تشکر می کنمپايان شان نسبت به خ

کسی که : روزی يکی از دوستان بسيار عزيز گفتند: دوم. مرجع دنبال نشود، نه دلچسب است و نه خوش آيند

را د کورنی چارو او " د کورنی چارو وزارت"ی من را وزارت امور داخله نگويد، من ھم "وزارت امور داخله"

بحث ھای دينی، ھمان طور که شما بزرگوار فرموده ايد، اگر ميان دو يا چند انسان انديشه : سوم. وزارت نمی گويم

ورز يا پژوھشگر جريان نداشته باشد، بحث ھائی نيستند که برای روشن شدن يک قضيه مؤثر بيفتند و در پايان يکی 

دوغ من . حق با شماست. درست فرموده ايد! بلی: ن پائين شده بپذيرد کهاز خِر منيت و تعصب و حق به جانب بود

  . ترش است

اين چنين بحث ھا به ندرت ميان دو پژوھشگر يا انديشمند صورت می گيرد؛ چرا که در غالب مواقع پژوھشگران و 

ش ھای عقالنی انديشمندان قبل از طرح يک موضوع با کسی ديگر، برای فھم صدق و کذب آن موضوع، خود با رو

ـ استداللی ـ منطقی ـ علمی راست و ناراست آن مسأله را کشف می کنند و الزم نمی بينند در آن باره از کسانی که 

  . در پی دريافت حقيقت نباشند و يا با قضايا برخورد تنگ نظرانه يا دشمنانه داشته باشند، نظر بخواھند

پيامی عنوانی شخص مورد نظر ارسال نموده از ايشان خواھش کردم من در يکی از نوشته ھايم، دو يا سه ھفته پيش 

  . که در صورت شائق بودن به ادامه بحث، نوشته ھای شان را به پورتال آفغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان بفرستند

. نشر می مانندسبب اين خواھش اين بود که در اين پورتال نوشته ھا به بھانه ھای واھی نه از نشر مانده اند و نه از 

  .اما ايشان خواھش من را نا شنيده گذاشتند

، نمی دانم جواب خواھند گفت يا خير و اگر "روی کار را از پشت کار می بينيد"نوشتۀ شما را، که به قول صائب 

  . جواب بگويند، چه جواب خواھند گفت

انی صاحب ھوش و تيزبين که کمی از در واقع ھر انس. در مورد خلقت آدم و عيسی من با شما کامالً موافق ھستم

 مطالب از ھوش خود هدين و تاريخ اديان آگاه باشد وعادت داشته باشد که برای پيدا کردن معرفت اصيل به کن

  . استفاده کند، می داند که پيدائش اين دو انسان نظر به آنچه در قرآن نوشته شده است به ھيچ وجه يکسان نبوده است
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نی، وقتی انسان با به کارگيری گفتمان شناسی انتقادی به ارزيابی گفتار ھای دينی می پردازد، تناقضات در گفتار دي

  :به طور مثال. تنھا در پيدائش انسان، اگر دقت شود، در قرآن چندين نظر ارائه شده است. خارج از شمار است

وهللا انبتکم من ." ( از زمين رويانيدو خدا شما را مانند گياھی" سورۀ نوح به وضوح گفته می شود که ١٧ــ در آيت 

  ).االرش نباتاً 

 سورۀ علق، گوئيا سخن رويانيدن از زمين فراموش شده باشد، زيرا گفته می شود که انسان را از علق ٢ــ در آيت 

  .خلق االنسان من علق: آفريد) خون بسته(

انسان را از گل خشک از گل سياه و بد و در حقيقت " سورۀ حجر ـ گفته می شود که ٢۶ــ در جای ديگر ـ در آيت 

  ).و لقد خلقنا االنسان من صلصال من حما مسنون." (بو آفريديم

و من آياته ان خلقکم من : " سورۀ روم خالف گل ـ خشک و سياه و بد بو ـ صحبت از خاک است٢٠ــ اما در آيت 

 او اين است که شما را از خاک آفريد پس بناگاه بشری ھر سو یيعنی و از نشانه ھا." تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون

  ."پراگنده شد

اولم ير الذين کفروا : "از آب است، که می فر مايد" ھر چيز"ــ جالب ترين گفتار قرآن در مورد پيدائش، پديد آوردن 

: يعنی).  سورۀ انبياء٣٠آيت (ان السماوات واالرض کانتا رتقا ففتقناھما و جعلنا من الماء کل شی ء حی افال يومنون 

آيا کسانی که کفر ورزيدند ندانستند که آسمان ھا و زمين ھر دو به ھم پيوسته بودند و ما آن دو را از ھم جدا ساختيم "

  ." نمی آورندنو ھر چيزی زنده ای را از آب پديد آورديم آيا ايما

  :ددر چھار يا پنج آيت فوق تنقضات زيادی به چشم می خورند؛ مانن

در مورد .  به وجود می آيدخاکدر جای ديگر از .  پديد می آيدآبيک کجا ھر چيزی ـ البته به شمول انسان ـ از 

مانند گياه از زمين و در موردی ھم . هخون بست است، در جای ديگر از خاک و آب، که مخلوطی از گلديگر از ِ

 می شود که روشن و روشنگر است، روشن و کدام يک صحت دارد؟ چرا کالم قرآن، طوری که گفته! می رويد

  سھل و قطعی نيست؟

دوم؛ چگونه چند چيز در عين زمان با يک چيز متصل و ملحق می گردد؟ اگر کسی بخواھد چند ورق را با ھم 

بچسباند، به صورتی که ھمه رو در روی ھم قرار داشته باشند، به ھيچ وجه ھمه رو در روی يک ديگر قرار نمی 

  . گيرند

 ورقی تنھا در روی يک ورق قرار می گيرد و يا می چسبد و به ھمين ترتيب ورق ديگر به روی ورق ديگر تا ھر

بنابر اين زمين اگر با آسمان ملحق بوده باشد، تنھا با يک آسمان می تواند ملحق باشد، نه با چندين . آخرين ورق

 ، يک کتابای در کنار ديگر کتاب ھا قرار می دھيم،وقتی ما چند عنوان کتاب را در تاق الماری کتاب خانه ! آسمان

  . فوقش، با دو کتاب در تماس است؛ نه با تمام کتاب ھای موجود در آن تاق

اگر ما دو تا آسمان می داشتيم، می توانستيم، در صورتی که زمين در ميان ھر دو واقع می شد، بگوئيم که زمين با 

نی که در قرآن از آن ھا ياد شده است؛ چگونه می توانيم تماس داشتن دو آسمان در تماس است، اما با ھفت آسما

  زمين را با ھمه تبيين و تثبيت کنيم؟

را تشکيل می دھد، اشتباه " دو"درحالی که زمين ھمراه با آسمان ھا عددی بيشتر از " ترکيب ھر دو"عالوه بر اين 

  !!!سر بزندلفظی و عقلی است، که از خدای کامل چنين اشتباه نمی تواند 

من قبالً در چنين مواردی بحث ھائی داشته ام، که غالباً طرف مقابل خواسته است با منطق دين و آيت و حديث با من 

  . مناظره کند، در صورتی که من می خواھم چنين ابھاماتی را با قوت عقل و منطق و استدالل آزاد بشری حل نمائيم
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تنھا نشان دادن آب، که . بايد آب را به البراتور برد و تجزيه و تحليل کرد آب، کيميائیبرای شناخت کيفيت فزيکی ـ 

  .آب است ما را ھيچ وقت به شناخت مشخصات گونه گون و کيفيت اصلی آب قادر نمی سازد

را پيدا خواھد کرد، " زيره به کرمان بردن"تذکرات باال برای جناب شما نيست، زيرا در آن صورت اين نوشته حکم 

ولی، به اجازۀ شما اين جرأت را به خود می دھم که چگونه يک عالم . نين جرأتی را در خود نمی بينمکه من چ

  ؟  !!چنان يک سؤالی را مطرح می کند؟ قابل تعجب و قابل سؤال است" موالنا"دينی، يک 

 ٢٠/٠۵/٢٠١٧  

  

 

 


