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تالش بی حاصل!
مقالۀ اخير جناب آزاد ل .را خواندم .باعث مسرت است که بر گشتند .ھمچنان گلۀ شان را که ازعالمان دين نموده بودند،
که چرا به جواب برخی از سؤاالت شان نمی پردازند ،خواندم و اصوالً به ايشان حق دادم.
به ابھامات ،از جانب کسانی که ادعای دانش و علم در زمينه ای دارند ،بايد جواب گفته شود .ابھامات در تعاليم دينی را
کسانی ديگر نمی توانند جواب بگويند ،غير از عالمان دين .اين استدالل ،در حقيقت ،غالبا ً و قبل از ھمه درطول تاريخ،
از طرف خود عالمان دين صورت گرفته است .کسانی که خود را عالم ،يا متخصص دين ،و يا دين شناس معرفی می
کنند ،ھمواره می گويند" :دين ظاھر و باطن دارد و باطن آن را تنھا عالمان دين می توانند ببينند ،بدانند و توضيح و
تشريح کنند ".مشکل تنھا باطن دين نيست .ظاھر دين ھم ،طوری که در طول تاريخ ديده شده است ،آن قدر ظاھر ،يعنی
مشھود و آشکار نبوده .ظاھر دين ھم برای خيلی از انسان ھا پرسش ھائی را به وجود آورده است ـ تا حد و حدود زيادی
موجه!
گفتن و يافتن پاسخ به پرسش ھائی که از ظاھر دين ،و ازکارھائی که برخی ازعلماء يا پيشوايان دين می کنند و با تعاليم
دين سازگار نيستند ،برای برخی از انسان ھا تکليف )وظيفه ای که بايد انجام داده شود( و برای برخی که در پی آموختن
ھستند يا می خواھند به چيزی بصيرت پيدا کنند ،ضرورتی غيرقابل اغماض می باشد .علمای دين نبايد اين پرسش ھا را
با سکوت ،يا به "بد و رد" گفتن و ناسزا و تکفير پاسخ بگويند .اين ھا ،قسمی که خود می گويند ،در قبال دين و ترويج
آن ،و در قبال آگاه سازی بی خبران از دين ،مسؤوليت دارند .يکی از مسؤوليت ھای اين ھا رھنمائی کسانی است که از
دين چيز زيادی نمی داند ،سؤالی دارند ،و يا نسبت به امری بدون اين که نظر سوئی داشته باشند ،ابراز شکاکيت می
کنند .بسيار محتمل است که اين شکاکيت از روی فھم ناقص يا معلومات ناکافی از دين باشد؛ يا از روی کنج کاوی
بناء علمای دين ،يا آن ھائی که خود را دين شناس معرفی می کنند ،مطابق به احکام دين
خردمندانه نسبت به يک مسألهً .
و مطابق به وظيفه و مسؤوليتی که در برابر خدا و خلق دارند ،مکلف اند به جواب و به قناعت مردم ،با در نظر داشت
يافته ھای علمی ـ عملی انسان معاصر ،بپردازند.
زمانی در يک محفل ،کسی ازمالئی که برای اجرای يک وجيبۀ دينی به آنجا دعوت شده بود ،به بسيار آرامی و با ادب
کامل پرسيد )نه برای توھين به مال و به دين؛ بلکه صرف برای روشن شدن بيشتر قضيه( ،که در بحث ھای دينی
ازمالئکی صحبت شده است که وظيفۀ نگھبانی از مھتاب را به عھده دارند .کار اين مالئک اين است که به کسی اجازه
ندھند به مھتاب داخل شوند .ھمچنان گفته شده است که مھتاب دارای چندين دروازه است ،ولی قسمی که امروز ديده و
علما ً و عمال ً ثابت شده است ،نه مالئکی در اطراف مھتاب برای جلوگيری از داخل شدن کدام موجودی در آن موجود
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ھستند ،و نه مھتاب دارای در و دروازه و قفل و زنجيری می باشد .شايد شما خبر رفتن و پياده شدن امريکائی ھا به
مھتاب را ھم بيشتر از نيم قرن قبل شنيده باشيد .دراين مورد نظر شما چيست؟
مال به جائی اين که به جواب اين پرسش ،با ھمان متانت و ماليمتی که پرسنده سؤال نموده بود بپردازد ،به اصطالح "نه
برد و نه آورد" ،با چھره ای برافروخته و چشمان از حدقه برآمده و درحالی که لرزۀ خفيفی در دستانش مشاھده می شد،
گفت" :تمام آشفتگی ھای جھان را که مشاھده می کنيد ،فقط و فقط زيرسرشما جوانان بی ايمان و بی دين و بی خبر
ازخدا و قرآن قرار دارد .شما که از دين خبر نداريد ،بھتر است راجع به دين چيزی نگوئيد! به ھر راھی که روان
ھستند ،روان باشيد .ديگران را گمراه نکنيد! با اين سؤال ھا ھم خود را به گناه داخل می کنيد ،و ھم ما را!"
شخص سؤال کننده با ماليمت گفت" :مالصاحب! اگرمن از دين اطالع کافی می داشتم وجواب اين مسأله را می دانستم،
چرا آن را از شما می پرسيدم؟" من اين مسأله را از شما پرسيدم ،چون من جواب آن را نمی دانستم؛ و از طرفی ميان
آنچه دين می گويد و تجربۀ عملی انسان دوران ما نشان داده است و ما ھم شاھد آن ھستيم ،مغايرتی وجود دارد ،که ھر
انسان دارای عقل را مجبور می سازد پيرامون آن تعقل کند! و اگر عقلش قد نداد ،از اشخاصی مانند شما در زمينه ياری
بجويد .آيا پرسيدن چيزی که نمی دانيد ،گناه است؟ از جانبی مگر درقرآن نيامده است که از عقل تان برای تکميل
شناخت و معرفت تان استفاده نمائيد؟ و...
سخن پرسندۀ سؤال ھنوز تمام نشده بود ،که مال با گفتن "و الحول وال قوة اال با " ،با عصبانيت تمام از جا برخاست و
با گفتن اين جمله که نشستن در اين جا عظيم ترين و نابخشودنی ترين گناه است ،بدون اين که احترام درحدود بيست نفر
ديگر)درآن ميان چندين نفر ريش سفيد( را بنمايد ،مجلس را ترک نمود .صاحب خانه ،ھم برای دادن پول و ھم برای
دلجوئی از مال ،از پشتش روان شد و ...اين عمل مال از نظر ھمه قابل نکوھش بود ،به استثنای يک نيمچه مسلمان
متعصبی که حاضر نبود حتی يک حرف ،خوب يا بد ،در رابطه به مال و دين گفته شود!
سؤال اين است که آيا با نشان دادن شدت ،بی دين خواندن ،يا تکفير و تھديد ،يا بستن و کشتن کسی اين چنين افکار و اين
چنين پرسش ھا از بين می روند؟ از زمانی که ھنوز پيامبر زنده بود ،پرسش ھای گوناگون درباره دين وجود داشت.

ھمان پرسش ھا با اضافۀ ھزارھا پرسش ديگر امروزھم ،پيرامون ھزارھا مطلب در دين وجود دارد .چرا اين پرسش
ھا به جائی که رو به کاھش بگذارند ،رو به افزايش اند؟ برای اين که کسی حاضر نشده است به اين پرسش ھا پاسخ
بگويد! و اگر پاسخی ھم وجود داشته است تکرار مکررات يا افسانه و يا ترھات و اباطيل و مھمالتی بوده است که با
ھيچ عقل و منطق جور درنميايند!
بنابرين کوشش جناب آزاد ل .برای اين که کسی از ميان اين به اصطالح "علماء يا دين شناسان" حاضر شوند و از
بيرون ،دين را مورد ارزيابی قرار داده به جواب پرسش ھای شان بپردازند ،کوششی است ،با تجربۀ تاريخی ،و تجربۀ
عينی و ملموس خودمان ،بی حاصل! برای اين "از بيرون" نوشتم ،که از درون دين ،کسی تا اکنون نتوانسته است
پاسخی در خور فھم بشنود!!
قبل خويش را بشويند ،و چيزھائی مثل
دبر و ُ ُ
اين ھا را بگذاريد که ھمان "توضيح المسائل" ،و اين که چگونه دينداران ُ ُ
اين را ،بنويسند! و شما ھم با آرامی و ماليمت آنچه را قابل توضيح می دانيد ،بيان کنيد.
مردمی که نوشته ھای شما را می خوانند ،با عقل و درايتی که دارند ـ اگر دين شناسان به جواب شما بپردازند ،يا
نپردازند ـ با مکث بر يک پرسش يا توضيح جامع و مدلل يک مسأله ،جوابی را که می خواھند ،می گيرند!
کار شما ،يا ھر انسان ديگری که چنين پرسش ھائی را مطرح می کنند ،با نمودار ساختن يک ابھام يا يک مسألۀ
مجھول ،يا بيان يک موضوع گنگ ،تمام می شود .مھم ھمين است ،نه اين که کسی به جواب شما می پردازد يا نه! در
واقع جواب ندادن به دو دليل ،خود جواب دادن است:
afgazad@gmail.com
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١ـ نداشتن جواب.
٢ـ درست دانستن سخن سؤال کننده؛ چنانچه گفته اند" :سکوت عالمت رضأ )قبول( است".
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