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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ می ٢۶
  

  !ھيچ کدام قابل باور نيست
٣  

است يا خير، ناگزير ھستيم به زنجيره ای از " ھمه توان"و " ھمه دان"برای کشف اين مطلب که واقعاً خدای دين 

  . ت در کتب دينی، به خصوص در قرآن متوسل شويما تعداد کلمات و عبارترجمه ھا و تفاسير يک

به اين نتيجه رسيديم، که " جداسازی آسمان ھا از زمين"شين اين نوشته، به طور مثال، از تکيه برعبارت يدربخش پ

سمان ھا جدا خلق اگر خدای اديان سامی واقعاً ھمه دان و ھمه توان می بود، زمين را در اول و در وقت آفرينش از آ

  .  مجبور به جدا ساختن آن از آسمان ھا نشودهمی کرد تا در آيند

ضرورت اصالح ھمواره در پی يک اشتباه يا يک عمل ناقص به وجود می آيد؛ مانند اصالح يک امر، که قبالً 

ص باشد، که به عينيت يا ھستی يافته است، ولی کامل يا مطابق معيار نيست؛ چيزی بايد وجود داشته و نيز ناق

  . اصالح آن اقدام شود

قانونی را که قبالً تدوين شده است، بعد از مدت و زمانی، بعد از تجربه درعمل، وقتی ديده می شود که ھم خالء يا 

ی دارد و ھم جذابيت و کارآئی ندارد، با وارد کردن اصالحاتی در آن با خواسته ھا و نياز ھای مادی ـ ئخالء ھا

  .   امعه سر و سامان می دھندمعنوی ـ عملی ج

برداشت عقل، مطابق آن چه پيرامون جدا سازی زمين از آسمان ھا گفته شد ـ با توجه به اعتقاد به ھمه دانی خدا ـ به 

مثابۀ مشت نمونۀ خروار، اين است، که ھر آن چه که در کتب دينی آمده است و دينداران آن ھا را کالم خدای 

، کالم خدای آفرينندۀ ھستی نيست، بلکه تراوشاتی است از ذھن انسان ھائی که خود را آفرينندۀ ھستی می خوانند

  . ابالغ سخنی از جانب خدای مخلوق ذھن خود می نامندۀ فرستاده يا واسط

: بررسی اصل و نسب گفته ھای دينی، انسان عاقل و انديشه ورز و ھوشمند را مجبور بدان می سازد که بگويد

ذھن کسانی است، که تصور می کنند واسطۀ ابالغ سخنانی از آن خدا ھستند، درحالی که در خدای اديان خدای 

  .  ابالغ ازھيچ مرجع مافوق بشری دريافت نمی کنندۀواقعيت چنين نيست وھيچ پيامی به نام واسط

تراکم انبوھی از انديشۀ اين انسان ھا تنھا و تنھا  از انگار و پندار خود اين انسان ھا و برخاسته از انباشت و 

 گرفته است و یمعلومات و درس ھا و اعتقاداتی نشأت گرفته است، که در طول عمر اين ھا در ذھن شان جا

  .مجموعه ای از تصورات در ھم و بر ھم، گاه غيرواقعی و غيرعلمی و عملی را به وجود می آورند
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تۀ قبلی نتيجه گرفته شد، که چنين کالمی درنوش" جدا سازی زمين از آسمان ھا"ھمان طوری که از بررسی عبارت 

نمی تواند از آفريدگار واقعی ھستی، موجودی که واقعاً ھمه دان و ھمه توان است، باشد، از کلمات و عبارات و 

جمالت بس فراوان ديگر در کتب دينی می فھميم که ھر آن چه درکتب دينی گفته شده است، سخنانی است برخاسته 

  .ام خدای اديان ـ که بيھوده کوشش شده است کاپی خدای حقيقی باشد ـ محسوب شده استاز ذھن بشری که به ن

استدالالت خدا شناسی در دين به قدری شگفت و عجيب و غريب ھستند، که مشکل می توان آن ھا را مدار اعتبار 

  :به چند مطلب در زير توجه کنيد. قرار داد و قابل قبول دانست

  ).  سورۀ ابراھيم٣٤آيت  (.؛ انسان سخت ستمگر و کفرکيش و ناسپاس استوٌم َکفَّارٌ نَساَن لََظلُ إِنَّ اإلـ 

اگر چنين بود و : باز مشابه ھمان پرسش قبلی را، که در بخش پيشين اين سلسله مطرح کردم، تکرار کرده می پرسم

داند، چرا با فرشته است، اگر انسان سخت ستمگر و کفرکيش و ناسپاس است و خدا ھم اين را می دانست و می 

من چيزی :  حق ـ به مجادله برمی خيزد و می گويدهھائی که انسان را منبع شر و فساد و کفر و ستم می دانستند ـ و ب

را می دانم که شما نمی دانيد؟ مگر سه صفتی که خود خدا برای انسان بر شمرده است عامل فساد و عامل راندن 

  انسان از خدا نيست؟ 

نيز خدای دين به خاسر يا زيان کار بودن انسان اشاره می کند ـ حتا قسم می خورد که " عصر"ورۀ در آيت دوم س

در ادامۀ آيت مذکور، ھرچند خدای . اين آيت به گونۀ مشخص برعموم انسان ھا داللت دارد. انسان زيان کار است

ح انجام دادند و به حق و صبر به جز کسانی که ايمان آوردند وعمل صال: "دين شرط و شروطی را پيش می کشد

، اما کدام يک انسانی در طول تاريخ زندگی مذھبی يا دينی خود واقعاً به آن چه خدا و دين گفته ايمان "توصيه کردند

  راستی و درستی به حق و به صبر توصيه کرده است؟اً عمل صالح انجام داده است و به آورده است و واقع

، سرزمين وسيع و سر سبز و حاصل خيز، با ارزش "فدک. "د پيامبر اسالم بودبرگزيده ترين اين انسان ھا خو

: پيامبری که می گفت. اقتصادی سرشار آن، بعد از جنگی، خالف رضايت اکثريت مسلمانان، به پيامبر تعلق گرفت

 درعمل با وجود ،" از خودت فقير مگرداناستغنای ۀ به خودت غنی گردان و مرا به واسطفقر ۀخدايا مرا به واسط"

   .، دخترش، بخشيد"فاطمه"اعتراضات مسلمانان آن را به خود اختصاص داد و بعد به 

اختالفات فاطمه با ابوبکر، بعد از رحلت پيامبر، آنگھی که ابوبکر خليفه شد، عمدتاً بر سر امالک و باغ ھای ميوۀ 

ه بود از پيامبران ميراث باقی نمی ماند، مربوط  فدک را به استناد يک حديث از پيامبر، که گفت"ابوبکر". فدک بود

  . حکومت اعالم کرد

 حکايت می کنند که ـ باوجودی که می گفت تا کوخی ويران نشود، کاخی آباد نمی شود ـ دارای تمول و "علی"و از

  !!"بی عدالتی نشانۀ فقدان ايمان است: " و ھمين کس بود که می گفت ثروت سرشار بوده است

، که از قرار معلوم مطلع ترين بندگان خدا از دين و دينداری "صبغت هللا مجددی"د سالۀ ما، حضرت شيخ فانی نو

می باشد و دارای ھزاران مريد و پيرو است، با ھمه ملک و دارائی و سرمايه در افغانستان و خارج از افغانستان، 

يم ميليون دالر از خزانۀ دولت، از پول بيت چندين سال است، از زمان کرزی تا ھمين اکنون، که ساالنه بيشتر از ن

المآل، در حالی دريافت می دارد که از يک سو اصالً کاری انجام نمی دھد و اصالً سر وظيفه حاضر نيست، و از 

سوی ديگر ميليون ھا انسان واقعاً نيازمند در کشور ما در منتھای بدبختی و فالکت و احتياج به سر می برند و کسی 

  !که به داد شان برسد ـ حتا دل خدای مھربان و رؤوف و رحيم و رحمن اديان ھم به حال شان نمی سوزدھم ندارند 

غير از خون و کشتن و دريدن و غارت و تجاوز و زور ! به تاريخ پيدائش و کارنامه ھای انسان، باری رجوع کنيد

 با چنين سرشتی، با چنين فطرت و اخالق چه چيزی به مشاھده خواھد رسيد؟... گفتن و تحميل و بھره کشی و فساد و
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و طينت و احساسی که انسان دارد، و خدا ھم آن را می داند، چگونه خدای دين با فرشته ھائی که کامالً حق به جانب 

  ؟ !من چيزی را می دانم، که  شما نمی دانيد: ھستند، از در ناسازگاری و مخالفت بيرون می آيد و می گويد

 درسال بدون "مجددی"سنت، سنت اين نيم ميليون دالری که . ، دست از مال مردم بر می داردکسی که ايمان دارد

اين که کاری انجام دھد، دريافت می دارد، به فرد، فرد افغان، که در ميان آن ھا ميليون ھا طفل يتيم و زن بيوه و 

. نه و جيره و درآمد وجود دارند، تعلق داردانسان ھای معيوب و سالخوردۀ بيماِر ناتواِن بی يار و ياور و بی بار و ب

 و صد ھا و ھزاران سيد و "سيد کيان ھا؛ سياف ھا؛ گيالنی ھا و محسنی ھا و خليلی ھا و قانونی ھا و  ربانی ھا"

ی که قرآن را بھتر از ديگران می فھمند و خود را از ئحضرت و واعظ و صاحب زاده و پير و شيخ و مال و مولو

به خدا و مستحق تر به امر و نھی و حاکميت و حکومت می دانند و می دانند که چه چيز مطبوع و ھمه  نزديک تر 

  ! مطلوب و چه چيز مورد اکراه و تنفر خدا است

طوری که ديده می شود، علم خدای اديان ازعلم فرشته ھا، ازعلم مخلوقات ساختۀ دست خود ھمين خدا کم تر است، 

 و ھمه دان نيستند، می دانند که انسان چه موجودی مضر و فاسد و شرارت پيشه ای زيرا فرشته ھا، با آن که خدا

است، ولی خدا، يا اين را نمی داند، يا اين است که آن را در ھمان موقع فراموش کرده است، و يا اين که با سر 

انسان ھای جاه طلب و زوری نمی خواھد به حقيقتی بارز و بَيِن، چون خداست و مقتدر، تن دھد؛ مانند برخی از 

  !   ناپخته و مغرور و زورگوی بر روی زمين

بينی فرشته ھا را آيا می توان بی اھميت و ناديده گرفت؟ آيا خدای دين، اگر واقعاً خدا می بود، به حقيقت پيوستن پيش

بينی فرشته ھا به وجودی که پيشگوئی کرده بودند، باوجودی که ھمه دان و ھمه بين است، و بارشته ھا پيشبا آنچه ف

مورد و صحيح بود، مخالفت می کرد؟ و اگر خدای واقعی می بود، با آن که خود انسان را جھول و ظلوم و 

  می نامد، انسان را بر روی زمين به صفت جانشين خود تعيين می نمود؟ ... کافرکيش و ستمگر و ناسپاس و

رزانه چنين موجود موذی و شريری را به روی زمين چگونه ممکن است خدائی که مھربان است و حليم و حکيم و ف

  جانشين خود قرار می دھد؟؟ 

خدای آفرينندۀ ھستی، خدای واقعی، مبراء از اين ھمه سخنان : تنھا يک پاسخ ممکن است داشته باشيم؛ و آن اين که

 سخن انسان ھر چه در کتب دينی گفته شده است،! سخن موجودی کامل، ھيچ وقت ناقص نيست. ضد و نقيض است

  !! است، که به نام خدا تمام شده است ــ ھمين؛ بس و تمام

٢۵/٠۵/٢٠١٧  

  

   

 


