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 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 ٢٨
  

  !ھيچ کدام قابل باور نيست

۴  

نا گفته پيداست که داشتن انتظار از کسانی که توان تشخيص و تمييز صدق و کذب يا صواب و ناصواب يا حق و 

 يک سخن را حتا بعد از ديدن واقعيت ھای عينی و مشھود ندارند، و نمی توانند روی باطل و يا به جا و بی جای

سخنان مغلوط و مشکوک در کتب دينی تأمل کنند و ببينند که آيا خدائی که خود ظاھراً ھمۀ ھستی را آفريده است و 

ه باشد، کاری است بسيار قرار است از ازل و ابد به چيستی و چگونگی ھر آن چيزی که رخ داده و رخ می دھد آگا

  .ابلھانه

نظری، مانند اين نظر که آفتاب از درون چشمۀ گل آلود طلوع می کند و بعد از طی پھنۀ آسمان دو باره در جای 

می کند " گز و پل"ديگری درھمين چشمه فرو می رود و شب را دو باره از اين سِر چشمه در درون آب نفس زنان 

رساند تا باز و مثل ھر صبح از به اصطالح کرانه ھای شرق آن طلوع کند، آيا می و خود را به آن سر چشمه می 

تواند از خدا باشد؟ تصور اين چنين يک پنداری از خدائی آفريننده جز در ذھن انسان ھای بی مغز در ذھن ھيچ 

  .انسانی خطور نمی کند

 و غروب می کند، بلکه گردش زمين است طوری که در نوشتۀ قبلی مثال ھائی داده شد، اين آفتاب نيست که طلوع

که باشندگان زمين را در موقعيت ھای قرار می دھد که نمی توانند برای مدتی معينی آفتاب را ببينند و چون مردمان 

زمان ظھور دين اسالم از اين قضيه اطالع نداشتند، پنھان شدن يا به عيان رسيدن آفتاب را غروب و طلوع آفتاب 

 را در کتابی نيز آوردند که گويا کالم خداست؛ خدائی که گوئيا نمی داند ساختار و کيفيت کار و قصۀ می ناميدند و آن

  !زمين و آسمانی که خود آن ھا را خلق نموده است و غروب و طلوع و شب و روز از چه قرار است

ند و در تالش ھستند برای برخی از کسانی که بيشتر با قرآن سر و کار دار. خدای دين اسالم نام ھای زيادی دارد

خدای دين صفاتی ھر چه بيشتر دست و پا کنند تا خدای دين را ھر چه بيشتر ھمه دان و ھمه توان و باخبر از ھر 

خدائی که با اين ھمه صفات . امری و مھربان نشان بدھند، تا تقريباً دو صد نام و صفت برای خدا ابداع نموده اند

ه بايد بداند، بداند؛ يا ازعھدۀ انجام دادن برخی کار ھا که مطابق صفاتی منسوب به درعمل قادر نيست مطالبی را ک

  .وی، برايش اصالً نبايد دشوار باشد، بيرون شود
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در اين آيات، که در ذيل . به خوبی می توانيم مشاھده کنيم" المسد"درماندگی خدای دين را در آيات پنجگانۀ سورۀ 

يده می شود که خدائی که دارای جالل و قدرت و ھيبت و عظمت است، وھم قدير و من باب نمونه آورده شده است، د

چگونه مانند پير زنان شکسته و ... قاھر و رقيب ناميده می شود و مقتدر و منتقم و جبار و قھار و متکبر و قوی و

  . و زنش است" ابولھب"ضعيف و فرومانده، عاجز از تصفيۀ حساب با 

تبت يدا ابی لھب و تب ـ بريده باد دو دست ابولھب و مرگ / يم ـ به نام خداوند رحيم و مھربانبسم هللا الرحمن الرح"

سيصلی نارا ذات لھب ـ به زودی / ما اغنی عنه ماله و ما کسب ـ دارائی او و آنچه اندوخت سودش نکرد/ بر او باد

فی جيدھا حبل من مسد ـ بر ]/ ش افروزآت[وامراته حمالة الحطب ـ و زنش آن ھيمه کش / در آتشی پر زبانه درآيد

  /." گردنش طنابی از ليف خرماست

آيا وجود چنين آياتی در قرآن حاکی از قدرت و عظمت و قوت و ھيبت و جالل خدا است؟ ھر خواننده ای، حتا کودن 

ش عاجز است؛ به ترين انسان ھا، بعد از خواندن اين آيات می تواند بگويد که خدای دين چقدر در برابر ابولھب و زن

 ديگری ۀ، مانند ضعفاء و انسان ھای مستأصل و فلک زده چار"دعای بد"و " نفرين"و " لعنت"قدری که غير از 

  : برايش باقی نمانده است

دو دستت بريده شوه؛ بميری؛ از مال دنيا بی نصيب شوی؛ خير نبينی؛ به دوزق بری و ده آتشی اظيم و پر شراره "

عمه "؛ درست مانند "...حالی که به گردنش طنابی از ليف خرماست، ھيزم کش آن آتش باشه وبسوزی؛ زنِتام، ده 

خدا بيامرز من، که بعضی اوقات دلش از دست نواسه ھايش، که به گفتش نمی کردند يا در موقع خواب بعد " بی بی

: بد دعای آن ھا باز می کرداز ظھرش زياد شر و شور می کردند، درد می کرد و دھن بی دندانش را برای نفرين و 

  ...الھی بسوزين، در بگيرين، کباب شوين، مرده شوی ببريتان و

ی وجود دارد؟ تو قدرت داری  جھانچه کسی بايد اين کار ھا را بکند؟ مگر قدرتی باال تر از قدرت تو که خدا و خالق

 سوختن شان در آتش پر شرار را می و منتقم ھستی، اگر ابولھب و زنش چنان دل ترا به درد آورده اند که آرزوی

کنی، چرا از آن قدرت و قوت و جالل و جبروتی که داری استفاده نمی کنی و اين دو انسان موذی و گنھگار و 

سرکش را که چنان تو و حبيبت را آزرده ساخته اند به سر در دوزخ نمی اندازی و آنچه را آرزو می کنی عملی نمی 

  ! سازی؟

ت تو قرار دارد؛ و کسی مانع تو است؟ گفتنی نيست که اگر پای خدا در ميان می بود و اين ھمه مگر دستی باالی دس

آيات از زبان خدا خارج می شد و واقعاً خدا بر ابولھب چنان خشم می گرفت، خدا به جای نفرين، ابولھب و زنش را 

مردمی که با پيامبرش سر ناسازگاری ھالک می کرد و در دم آن ھا را در آتش دوزخ می انداخت و به اين کار به 

داشتند نيز نشان می داد که مسألۀ دعوت پيامبر جعل و دروغ نيست؛ و دينی را ھم که پيامبر ابالغ می کند، دينی 

  .  حق که من خواسته ام برای رھنمائی شما به شما ابالغ شودهاست ب

خدا ھر روز به مژده و انذار و وعده و ... رت و مردم به محمد و به دين و خدا و آخهچه الزم بود برای جلب توج

  وعيد متوسل شود و پيامبرش ھم دست به شمشير ببرد و خون بريزد؟ 

، بنابر تعبير و تفسير و آموزه ھای دينی چنين استنباط شده و می شود، که به "کن فيکون"از جانبی از معنای 

ردی که خدا ابولھب و زنش را نفرين می کند، بايد مال يعنی، به مج". باشد، پس می شود: "مجردی که خدا می گويد

حرف خدا، طوری که . ساً به دوزخ می رفتندأو دارائی ابولھب تباه می شد، خود و زنش ھالک می شدند و فوراً و ر

  :می گويد" سعدی"

  قضای کن فيکون است حکم بار خدای
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  بدين سخن سخـنی در نمی توان افزود

  ! أخير نمی پذيردخدا است که تۀ  ھمان اراد

و حسب برداشت ھای متألھين و " کن فيکون"ميان حرف و ارادۀ خدا، حسب تعاليم دين، حسب باور به عبارت 

  .، فاصله ای وجود نداردءاسالم شناسان و حکما

ھم، مثلی که مانند سائر حکايات دينی است؛ زيرا اگر قضيه واقعاً چنين است و ھمين که " کن فيکون"اما حکايت 

کن "دا چيزی را بخواھد و اراده کند حقيقتاً آن چيز واقع می گردد، چرا در باب ابولھب و زنش، حسب عبارت خ

  ، چنان نشد که خدا می خواست؟ "فيکون

روشن است؛ زيرا خدا نه چنين سخنانی را بر زبان رانده بود و نه از ابولھب شکايت و درد و تألمی داشت که 

  .اصالً چنين سخنانی با ذات و اصل خدائی خدا مطابقت ندارد. ابولھب را لعن و نفرين کند

لعن و نفرين و رنجش و آزردگی و استھزاء و دشنام و سخنانی مانند اين ھا با طبع و روان و منش انسانی آميخته 

  !! است، نه با طبع و سرشت خدائی که عاری از ھر فکر و عمل ناباب و نادرست و منفی است

ھب و زنش، کار و سخن محمد بود، که ابولھب بعد از ادعای پيامبری وی سر دشمنی را با او لعن و نفرين ابول

  . گذاشته بود و ھزار نوع مشکل برای محمد و دوستانش خلق می کرد

از . کاری که ابولھب می کرد رنجشی برای خدا خلق نمی کرد که خشم خدا را بر انگيزد و دل خدا را به درد بياورد

کسی که در زمان .  برابر ابولھب بی چاره و ضعيف نبود که به لعن و طعن و نفرين وی متوسل گرددطرفی خدا در

به اصطالح نزول سورۀ المسد در برابر ابولھب ضعيف و فرومانده بود، محمد بود، که چون کاری در حق او نمی 

  ...ود را تسکين بدھدتوانست بکند، دست به نفرين و دعای بد می زند، تا کمی آالم روحی ـ روانی خ

٢٧/٠۵/٢٠١٧  

  

  

 


