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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

   
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ می ٢٣
  

  !ھيچ کدام قابل باور نيستند

٢  

در صحبت پيشين که صحبتی بود به اجمال، يک سلسله مطالب را طوری که الزم بود مورد تجزيه و تحليل قرار 

و تحليلی ـ فلسفی ـ دينی، آنجا ) انتزاعی و ذھنی( در واقع درھر صحبتی بديع و مجرد درصحبت ھای دينی،. ندادم

که صحبت به احکام دو گانه، گاھی ھم چند گانه، مانند مثبت و منفی و ممتنع يا شدنی و ناشدنی و قسماً شدنی و قسماً 

قابل تقسيم ھستند، ... لط و ياناشدنی يا بود و نبود يا ھست و نيست يا صحيح و غلط و بخشی صحيح و بخشی غ

اساس و اصل کار اين است که برای تثبيت چگونگی مطالب به کوچک ترين اجزای آفرينشگر و تنظيم و تعديل 

عدم توجه به اين . کنندۀ اشيا  يا مطالب و يا قضايای مورد صحبت بايد توجه شود و ھر جزء در جای خود بيان گردد

 نه تنھا در ذھن خواننده ھای ذھين و تيزھوش سؤاالتی پيدا شوند، بلکه بعضاً نکته گاھی اوقات سبب می شود که

دامنۀ گفت و گو ھا ھم ميان موافقان و مخالفان حاصل مورد مناقشۀ يک بحث آنقدر ادامه پيدا کند که ھم موجب 

  . ضياع وقت گردد و ھم، در برخی مواقع موجب تکدر خاطر ھا شوند

م به دستی که قصد تحليل يک سخن يا مطلب و قضيۀ ذھنی ـ فلسفی ـ دينی يا انتزاعی و بنابراين برای ھر انسان قل

خرج بدھد که درھمان يک نوشته به تمام زوايای مطلب مورد بحث ه مجرد را دارد سزاوار است تا حداکثر کوشش ب

 غيرضروری باقی بپردازد و آن ھا را يک به يک مورد مداقه و مالحظه قرار داده جائی برای بحث زيادی و

  . نگذارد

ی ھم ئشايد برخی ھا، مثل نگارنده بعضاً عذر داشته يا بھانه ھائی بياورند، اما بھتر خواھد بود تا چنين انسان ھا

يک . ساعت ـ نيم ساعتی بيشتر حوصله کنند و نوشته ھای شان را با دقت بيشتر تکميل نموده برای نشر ارسال کنند

  !ھترروز دير تر، ولی نکوتر، ب

در اين مورد چھار . بحث من پيرامون جدا سازی آسمان ھا و زمين در نوشتۀ قبلی نه ادامه يافت و نه تکميل شد

  : نکته قابل يادآوری بود که اينک آن ھا را به تفحص می گيرم

که، خدا که مسألۀ اول اين است که چرا زمين با آسمان ھا چسبيده بود؟ باور ھمۀ انسان ھای دينی ـ مذھبی اين است 

يعنی علم و آگاھی خدا که ھم عليم است و ھم حکيم و بصير و .  ھستی است، ھم حکيم است و ھم عليمۀآفرينندۀ ھم

خبير، محيط بر جميع اشياء و افعال و اعمال جميع مخلوقات خدا در گذشته و حال و آينده می باشد و به ھمين دليل 
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خدا . ھيچ گاھی ھيچ چيزی از نظر خدا پنھان نيست و پنھان نخواھد بودبنا را بر آن می گذارند که درھيچ حالتی و 

  ... از قبل می داند که آخر کار کدام شخص و کدام عمل چگونه خواھد بود و چگونه خواھد شد

اگر قضيه چنين است، که مطابق به نصوص قرآن بايد ھمينطور باشد، آيا خدا، وقتی زمين و آسمان ھا را به وجود 

ی دانست که روزی ضرورت جدا کردن زمين از آسمان ھا احساس خواھد شد و مطابق اين علم ازلی و آورد، نم

  ابدی زمين را قبل از آن که در آينده مجبور به جدا کردن آن از آسمان ھا شود، جدا از ھم می آفريد؟ 

اين اشتباه از که سر .  در آن کاراصالح يک کار، که قبالً به انجام رسيده باشد، دليلی است برای وجود اشتباه و عيب

زده بود؟ اعتقاد ھمۀ گروه ھای مسلمان بر اين است که خدا مبراء از سھو و خطاء و اشتباه است و ھر کاری که خدا 

  . انجام می دھد، کاری است بی عيب و بی نقص

ديگری غير از خدا در چنين تصوری ما را به اين انديشه وادار می سازد تا فرض را بر آن بگذاريم که پس دست 

آيا کسی ديگر، غير از خدا آسمان ھا و زمين را با آن . کار آفرينش، يا به تنھائی و يا ھمراه با خدا، دخيل بوده است

  وضع منقلب و قابل تغيير آفريده بود؟ 

 در دين زردشت دو موجود يکی به اگر چنين باشد، پس در آفرينش کسی با خدا شريک بوده است، طوری که

آفرينش ھر آن چيزی که نيکو و زيبا و مفيد است و ديگری در آفرينش ھر آن چيزی که زشت و بی ريخت و مضر 

  ! می باشد، دست دارند

اگر چنين است سخن گفتن و تصور از وحدانيت خدا شبھه ناک می شود؛ و اگر چنين نيست، پس عيبی در کار خدا 

  .از زمانی به آن پی برده و به اصالح آن پرداخته استبوده که بعد 

  : چھار نظريه می تواند در اين رابطه عرض وجود کند

  يکی؛ اشتباھی صورت گرفته است و چون غير از خدا آفرينده ديگری متصور نيست، پس اين اشتباه از

 . خدا سر زده است

 توجه نشده است؛ که اين امر مخالف صفات دو؛ خدا اين اشتباه را درموقع آفرينش زمين و آسمان ھا م

البصير؛ و ھو بکل و ھو الحکيم الخبير؛ و ھو السميع : بصيرت و حکمت و خبرت و علميت خدا است

 .  عليمیءش

  سه؛ متوجه شده است، اما يا از کم حوصلگی يا از تنبلی و يا از سر بی غم باشی و کار امروز را به فردا

وارده را از امروز به فردا انداخته است؛ که با تعاريفی که از خدا داريم چنين انداختن، کار اصالح اشتباه 

 . تصوری اصالً سازگار نيست

  و چھار؛ کسی ديگری مرتکب چنين اشتباھی شده است و اگر اين طور باشد ناچار بايد شريکی در کار

 ... خدا، با آن که چنين تصوری کفر مطلق است، وجود داشته باشد

ھم چسبيدۀ آسمان ھا با زمين در اول، و جدا سازی ه اد مِن نگارنده غير از اين چھار دليل برای آفرينش بعقل خدا د

اميد جناب موالنا صاحب در اين باب، اگر چيزی برای . آن ھا در فرصتی در آينده دليل ديگری نمی تواند پيدا کند

  .گفتن دارند، ما را کمک کنند

 سورۀ انبياء مشاھده کرديم که قرآن از ھفت آسمان و يک زمين ٣٠ۀ قبلی در آيت صرف نظر از بحث باال؛ در نوشت

  ! صحبت می کند
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هللاُ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن : " سورۀ طالق، اما صحبت به جای يک زمين از ھفت زمين است١٢در آيت 

 آن کسی است که ھفت آسمان و مانند آن ھا زمين را خدا: "معنی فارسی آيت مذکور اين است..." اأْلَْرِض ِمْثلَھُنَّ 

  ..." آفريد

مثليت عددی است، نه مثليت در آفرينش و مثليت در موادی " مثلھن"ھمۀ مفسرين را عقيده بر آن است که مراد از 

 زمين ھا و... کار رفته است و يا شکل و حجم و بزرگی و کوچکی و زشتی و زيبائی وه که در ساختمان آن ھا ب

  . آسمان ھا

از نظر معرفت و شناخت و تجربه ھای عينی و عملی بشری نيز، چون زمين از حيث شکل و ساختمان و موادی که 

  . نمی تواند مثليت مادی و شکلی يا کيفی و کمی باشد" مثلھن"در ساختمان آن به کار رفته است، مانند آسمان نيست؛ 

و .  عدد و به تعداد آسمان ھا، ھفت زمين ترجمه و تفسير نموده اندرا از نظر" مثلھن" مفسرين قرآن ۀبنابراين ھم

تعدادی از بزرگان دينی در دعا ھا يا در بحث ھائی که در رابطۀ پيدائش زمين و آسمان داشته اند، بار ھا کلمۀ 

الق ـ آمده  طۀ سور١٢را استعمال نموده اند که گواه بر وجود ھفت زمين نظر به آنچه در آيت فوق ـ آيت " ارضين"

  .است، می باشد

 بار در قرآن امده است و ھميشه به شکل مفرد بوده ۴۶١، يعنی زمين "ارض"در مقاله ای در گوگل خواندم که کلمۀ 

 سورۀ طالق، برخی دعا ھا، از ١٢تنھا جا ھائی که زمين به شکل جمع به کار رفته است، عالوه بر آيت . است

  :  که عبارت است ازقنوت می باشدجمله يکی از دعا ھای 

الاِلهَ ااِلَّ ّهللا اْلَحلِيُم اْلَكريم الاِلهُ االّ ّهللا اْلَعلِيُّ اْلَعِظيم ُسْبحاَن ّهللا َربِّ السَّمواِت السَّْبع َو َربِّ ااْلَءَرِضيَن السَّْبع َو ما فيِھنَّ "

ِ رَ  ّ ِ   ."بِّ اْلعالَِمينَو ما بَْينَھُنَّ َو َربِّ اْلَعْرِش اْلَعِظيم َو اْلَحْمُد 

علت وجود اين تضاد يا تخالف، و تضاد ھا و تخالف ھای ديگر در قرآن، که کامل ترين کتاب ھای دينی اديان سامی 

   !  است؟... فرض شده است در چيست؟ آيا اين کتاب واقعاً کالم آفريدگاِرعليِم حکيِم بصيِر قديِر خيبرِ 

٢١/٠۵/٢٠١٧  

  

  

 


