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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

   
  موالنا امرالدين بطحا

  ٢٠١٧ می ٢٣
  

  مطالعۀ عقالنی و بی واسطه، راھی برای شناخت واھی بودن دين
ی بينش شک آلود ال کرده بوديد که چگونه يک موالنا می تواند در رابطه با مسايل دينؤس!  محترم"سديد صاحب"

د و آن را در يک مسير ييکی جلو فعاليت مغز را نگير. دو کار بايد بکنيد! داشته باشد؟ کار خارق العاده ای نيست

 تان را با صاحبان ھر انديشه ای در ۀمعين به جبر مصروف نسازيد و دوم تا می توانيد اجتماعی باشيد يعنی رابط

در ھر موردی انديشه کردم و ھر چه را از ھر کسی که شنيدم با . کار را کردممن اين دو . اجتماع بر قرار نگھداريد

کتاب ھا و تعاليم دينی را نيز بعد از يک دوره بدون دخالت افکار و قرائت ھای . محک عقل ارزيابی کردم و سنجيدم

زدھم مکتب بودم بدون گی وقتی که در صنف دوااين کار را از نوزده سال. نمودمه می عی ديگران مطالئدينی و دنيا

محيطی که من در آن زندگی می کردم محيط آرام و مردمان آن . اين که به کسی ظاھر کنم با احتياط شروع کردم

کمتر کسی دوست داشت غير از آنچه پدران ما از پدران شان و پدران آن ھا از . ھمه مسلمانان متدين و سنتی بودند

ينه شرح داده بودند چيزی در رابطه با دين و خدا و پيغمبر و قرآن و آيت و پدران خويش آموخته بودند و سينه به س

  .   حديث و مال و مسجد و نماز و روزه و غيره و غيره بياموزد و بياموزاند

 قبل از رفتن به مکتب خواندن و نوشتن را در خانه و نزد ه بچه ھای فاميل ھای دِ ۀدر چنين محيطی من ھم مانند ھم

پدر آدم بسيار با انضباط و سخت گير بود و . ی بود در مسجد قلعه آموختمئاً نزد پدر که خود مالبزرگان مخصوص

را با خود به مسجد می برد و ھمراه با ديگر بچه ھا در دايره ای می نشاند و ن ھنوز چھار و نيم ساله نشده بودم که م

  . درس می داد

ھنوز شانزده ساله . بنا به توصيه و خواھش پدر ادامه می دادمدرس ھای دينی را نيز . گی به مکتب رفتمھفت سالدر

در بسا موارد وقتی پدر که به . نشده بودم که تمام دروسی را که برای يک مال ضروری بودند نزد پدرم تکميل کردم

 در پای دردی شديدی مبتال شده بود و نمی توانست به مسجد برود وظيفه نماز دادن و تدريس اطفال را که عمدتاً 

  .زمستان ھا صورت می گرفت به من محول می کرد

بعد از . ميلی برای قدم زدند در خود احساس نمی کردم. زمين را برف شب گذشته پوشانده بود. روزی ھوا سرد بود

به خلقت آدم و به . ی مسجد به ذکر و فکر مشغول می شدمئادای نماز صبح و رفتن اطفال يک يا دو ساعت در تنھا

 بقره انداخت که   ۀ سی سورترا به ياد آين اين فکر که دامن ذھنم را سخت چسپيده بود م. ر می کردمانسان فک
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 خدا برای خلق انسان و بيم فرشته ھا از شرارت و فساد و تبھکاری ھای وی داشت و خالف آنچه ۀحکايت از اراد

 .   پيش بينی کرده بودندخدا گفته بود ھمان شد که فرشته ھا از آن بيم داشتند و آن را

   بقره٣٠ تآي

  َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَملَئَِكِة إِنّى َجاِعٌل فِى اأْلَْرِض َخلِيفَةً قَالُوا أَتَْجَعُل فِيھَا َمن يُْفِسُد 

مآَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَدُِّس لََك قَاَل إِنِّى أَْعلَُم َما اَل تَ    ْعلَُمونَ فِيھَا َويَْسفُِك الدِّ

  :ترجمه

  من برآنم تا در زمين، جانشينى قرار دھم، : و چون پرودگارت به فرشتگان گفت

  ھا  دھى كه در آن فساد كند و خون آيا كسى را در زمين قرار مى: فرشتگان گفتند

  :خداوند فرمود. كنيم بريزد؟ در حالى كه ما با حمد و ستايش تو، ترا تنزيه و تقديس مى

  .دانيد دانم كه شما نمى زى مىھمانا من چي 

به کسی حال .  دين و دنيا از ھمينجا شروع شدۀ من در بارۀآغاز تفکرعقالنی و مستقيم يا انديشه ھای بدون واسط

. ازدواج کردم. در يکی از ادارات در مرکز واليت قندھار مشغول کار شدم. مکتب را به پايان رساندم. نمی گفتم

ھشت ماه از حکومت تره کی نگذشته بود که من به پاکستان رفتم و از آنجا به يکی از . سقوط کرد" دوودا"سردار 

  .کشورھای غربی آمدم

تعاليم سنتی دين از ھزار و سه صد و نود شش سال فقط تکرار بحث ھای مراجع دينی و ابداعات شريعت سازان 

فرشته ھا به خدا می گويند که . يان استسوداگر و پرده انداختن بر روی سخنان غير قابل ادراک و غير واقعی اد

 خطا سخن فرشته ھا! د و خدا می گويد شما نمی دانيد من می دانمنانسان در زمين فساد می کند و خون ھا می ريز

چه چيزی را خدا می .  خون ريخته و خون خورده و فاسد بوده و فاسد ساخته استانسان از زمان پيدايش،. نبود

ی را خدا در انسان ديده بود که وی را اليق جانشينی خود و ئی معنوئی دانستند؟ چه زيبادانست که فرشته ھا نم

  مستحق چنان لطف و کرمی می دانست؟ حرف کدام يک به کرسی نشست؟ 

 دنيا به حدی اين ھا را فاسد و از راه ۀ شريعت سازان متوجه اين گونه سخنان شک آلود ھستند ولی جيفۀتقريباً ھم

 دروغ ھای دين چسپيده اند و برای ھر چه مفھوم و معنی نادرست و مخدوش ۀاخته است که به ھمراست منحرف س

  .و دور از عقل در قرآن است دليل تراشی می کنند

نمی توانم بگويم که چرا حدس و گمان فرشته ھا . راھی را که من انتخاب کردم در اساس صحيح و قابل اعتماد است

مھم اين است که از آنچه در اين . فھميدن اين مسأله چندان مھم نيست.  حقيقت نپيوستصحيح بود و پيش بينی خدا به

ی نيست که پيروان اديان صد ھا صفت نيکو و مثبت مثل ئحکايت آمده است فھميده می شود که يا خدای اديان خدا

ی ئ ھای ذھن انسان ھا سخنان دين تنھا حاصل فعاليتۀبصير و خبير و غيره و غيره برايش رديف کرده اند يا ھم

  .   غمبر می ناميميبوده است که ما آن ھا را پ

   

 


