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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ سپتمبر ٣٠
  

  !تحمل من ھم حد و مرزی دارد
  

ی چيزھا و کسانی عالقه اگر يکبار به بعضی سخن ھا، يا به بعض. خدای از دوستی و دشمنی انسان آدم را نجات بدھد

َگرفت و يا دل بست، تا عمر دارد از آن ھا دل نمی کند؛ علی الخصوص وقتی که عادت نکرده باشد از آن پديدۀ کوچکی  َ

که در درون جمجمه يا کاسۀ سرش موجود است و ھمين انسان آن را مغز می خواند و منبع عقل و ھوش و فراست می 

حيث بھترين نعمت به وی مفت و رايگان ارزانی داشته است، استفاده کند؛ مغزی که با داند، و خدای عالميان آن را من

ًتقريبا سه پاو وزنش يکی از پر رمز و رازترين و يکی از حيرت برانگيز ترين و مھم ترين و مفيدترين اعضای بدن 

لھی را ندانسته و نمی داند، و انسان ھا پنداشته شده است و انسان بخت برگشته ھيچ وقت ارزش اين ھديۀ گرانبھای ا

  ! شکر اين عطيه را نکرده و نمی کند

يکی .  ھا، نسبت به انسان بسيار مھربان استبعضیھمه می دانيم که خدای قادر و قدير و بخشايده، ولی سختگير برای 

ھربانی ھای از داليل مھربانی وی نسبت به اين موجود از خود راضی و خودبين و فراموشکار، که ھيچ وقت قدر م

خدای رحيم و رحمن را ندانسته و نخواھد دانست، ھمين بود که مرا، که ميليارد ھا سال با منتھای طاعت و امتثال 

که در قسمت انسان پيش از  گاھی از احکامش، ھرچه بود، سر برنتافتم، با آن فرامينش در خدمتش قرار داشتم و ھيچ

 آگاه شدم، به درستی و با کمال دقت پيش بينی کرده بودم که از اين موجود پيدائش وی و آنگاه که از قصد خداوند خبير

کار نيکوئی سر نخواھد زد، به خاطر ھمين انسان نافرمان، نافھم، قدرناشناس و ناسپاس، چنان فشرد و از خود راند که 

  ! گوئی گردی را از روی شنل مبارکش تکانده باشد

ول و قراری است که برخی از انسان ھا در بعضی موارد به يک ديگر، خواه عادت، بد چيزی است، ولی بدتر از آن ق

به فرد و خواه به دسته و گروھی خرد و يا بزرگی می دھند، قولی که بنا به پاره ای از مسائل نمی خواھند به ھيچ قيمتی 

ن قول و قرار ھا را با رسن خصوص اگر گره ھای ايه  و در بسياری موارد ھمين قول و قرار ھا ھستند، ب زير آن بزنند

کلفت دين و خداپرستی محکم بسته باشند، که با  تعصب بی مر و بی بر و باری سبب بروز دوستی يا دشمنی انسان ھا 

  . ھستم" ھجده ھزارعالم و آدم" که بدون آنھم گناه ناکرده بدنام منیًنسبت به غير خودی ھا می شود، خاصتا نسبت به 

چقدر عمر کرد؟ از آن عمری که اين بزرگوار و بندۀ مطيع و نيک الھی کرد، چند ) ع(وب حضرت اي: يک مثال خرد

سالش را درعذابی که در نتيجۀ يک شرط، و برای آزمايش خداوندی و به کرسی نشاندن کالم الھی بود، وخداوند متعال 

تر از خودش را به آن ھمه ه يال بيچارًصرف برای نشان دادن آنچه را من قبال می دانستم، آن مرد بيچاره و ناتوان و ع

  عذاب گرفتار کرد، در دشواری و نکال گذشتاند؟ 
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حال رنج و سختی و عذابی را که او طی آن مدت و اين آزمايش الھی کشيد، آزمايشی که از جھتی مانند سوزاندن شھر 

ساله بر فرقم می بارد کشيدم و روم به امر نرون بود، و رنجی را که من از اين ھمه سنگی که طی ھزاران سال ھمه 

  !کدام يک بيشتر رنج کشيده و درد ديده است؛ و کدام يک صبورتريم؟! آھی ھم نمی کشم، يکبار مقايسه کنيد

که بين خدا و انسان فرق است و تحمل ايوب در برابر مشيت و  چون خورشيد تابان عيان است، که تحمل من؛ با آن

ابر مخلوق ناسخته و ناپختۀ وی، مخلوق ديگری از لحاظ خلقت مانند من، نسبت به رضای خداوند بود و تحمل من در بر

. بار ھم کسی از اين تحمل و صبر، به نام صبر شيطان ياد نکرده است ولی يک.  تحمل ايوب بی انتھا و بی نھايه است

  چرا؟ 

 بدنام ساخت، که با استفاده از ھوش و انتظار داشتم، از انسان، که خداوند مرا به جھت او پيش تمام مخلوقاتش رسوا و

 و انصافی که گفته می شود  عقلی که گفته می شود خدای تنھا به او ارزانی داشته است، چون شبيه و خليفۀ خدای است

تنھا از صفات انسان بعد از خدای است، حداقل در ھمين يک مورد، وقتی نھايت صبر و تحمل کسی را مثال می زند، 

شده از من مسکين نام ببرد، ولی ھمان گونه که گفتم و خوانديد، خدا از دوستی و دشمنی انسان آدم را يک بار ھم اگر 

  . در امان داشته باشد

ی که بر سر ايوب آمد شما ھم می دانيد مدت باليائ. مانگونه که دشمنی مرادوستی ايوب را دين سفارش نموده است، ھ

ًھمه سنگی که بر سر من باريده است؛ خصوصا وقتی بعضی از بندگانی که به اين مدت با اين . که ھفت سال بيشتر نبود

عصبيت دينی ـ مذھبی گرفتارند سنگ ھای دست داشتۀ خود را، ھمراه با سنگ ھائی که از آستين يا نيفه می کشند، غير 

 سر و کلۀ من از آن ھفت سنگ شرعی، و برای خوشی ھر چه بيشتر خدای با شدت و قوت و نفرت ھر چه تمامتر بر

بار، وقتی از صبر و تحمل موجود صبوری مثال می آورد، از روی انصافی  بار، فقط يک ًمی زنند، که انسان اقال يک

جا و اين ھمه طالع کجا؟ اگر طالع می داشتم، بالد، از من بيچاره و رانده و درمانده ھم نامی ببرد، اما من ک که بدان می

راندۀ درگاه الھی، خدای عادل و کامل، تنھا به خاطر دادن يک نظر به فکر اين که آن جا ھم آزادی بيان و حق ابراز 

  !نظر وجود خواھد داشت، نمی شديم

ھم به اندازۀ امروز تعصب گذشته ھا ھر چه بود، چون جمعيت کم بود و بارش سنگ ھا ھم کمتر بودند و مسلمان ھا 

نگه می داشتند و من ھم جوان بودم، می شد يک کاری کنم؛ ولی در اين اواخر با فزونی " حد"نداشتند و بيشتر شان 

 و گاھی ھم  خصوص باال رفتن رشک بيمارگونۀ دينی  و مذھبیه گرفتن جمعيت جھان و به تبع آن جمعيت مسلمانان ــ ب

به سال افزايش می يابد و در نتيجه به تعداد و حجم سنگ ھا و شدت خشم مردم ھم افزوده ملی ــ تعداد حجاج ھم سال 

  . می شود

تحمل درد . از طرفی من ھم روز به روز پير و پيرتر می شوم و تاب و توانم ھم، بخواھم يا نخواھم، رو به کاھش است

ميق و بی پايان، عالوه بر درد ھای گوناگون ھای جانکاه ناشی از باران سنگ ھا با آن ھمه شدت، و آن ھمه نفرت ع

از پيری زياد به ياد ندارم که اين سنگ زدن ھا از چه وقت شروع شده است، اما فکر می (حاصل از کھولت و پيری 

بوده است، بيشتر از اين برايم قابل ) سالم باشد که يادم نيست کی بودالکنم چيزکی بعد از پيدائش حضرت ابراھيم عليه 

ًخصوصا وقتی می بينم که مسلمانان ھم، خالف گفتۀ خود شان به بت سازی شروع کرده اند و . و برداشت نيستتحمل 

  . اعتقاد به بت و بت پرستی پيدا نموده اند

ی سياه با دو ـ سه خط کوتاه سفيد به شکل افقی در قسمت باالی آن، به بلندی در حدود شصت ـ ئپرستش سنگ استوانه 

 توسط گروھی از ھندوان به عنوان مظھری از خدای شان، با اين سنگ زدن مسلمانان به سنگی به نام ھفتاد سانتی متر

" شيطان سنگ"ً اين گونه افکار دقت شود، خصوصا حال که يک ِی از شيطان، در واقع و اگر به کنهشيطان، يا مظھر
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د، به چھار شيطان سنگ افزايش يافته که خداوند در آن دخل و غرضی داشته باش به مصلحت چند تا شيخ، بدون اين

  است، آيا بت ساختن و اعتقاد به بت و بت پرستی نيست؟؟ 

شايد در برابر باران سنگ حجاج به گونه ای می توانستم بازھم شکيبائی نشان بدھم، اما در برابر انسانی که آنقدر نادان 

 مظھر من می داند، چگونه بايد سکوت کنم و است که با وجود مخالفت با بت و بت پرستی بتی می تراشد و آن را

  بردباری نشان بدھم؟ 

در گذشته ھا که جوان بودم وعقلم ھنوز رشد نکرده بود، و به خاطر ھمين بی عقلی نتوانستم حد و اندازۀ خود و خدای 

 به قدر امروز به را بسنجم، و در نتيجه در برابر خدای قھار ايستادم و خود را به ذلت ابدی گرفتار کردم، زمانی که

جزئيات مسائل متوجه نمی شدم، عالوه بر نيروی کافی برای تحمل درد و توھين، متوجه نبودم که سکوت در برابر 

انسانی که ھنوز خود نمی داند چه می گويد و چه می کند، برايم اينقدر که امروز رنج دھنده و موھن است، رنج آور و 

اثر پيری ھم عقلم زياد شده است و ھم تجربه ام، بيشتر از اين تحمل چنين توھين و اھانت آميز نبود، اما امروز که در 

  ! تحقير، و چنين درد جانفرسائی، حتی اگر به امر الھی ھم باشد، برايم مقدور نيست

يکی ـ دو بار، طی ده ـ بيست سال گذشته اشاراتی به نشانۀ اعتراض نسبت به اين کار انسان نموده خواستم وی را 

ًتوجه اين کارغيرمنصفانه و بدوی اش کنم، اما ديدم که انسان واقعا، ھمانگونه که در قرآن آمده است، خالف صحبت م

 ميان من و خدای شده بود، جھول، يعنی بسيار نادان است و متوجه ھيچ امر ویھائی که در بارۀ انسان پيش از پيدائش 

وانی و جوانی در مغرش جا داده شده است، نمی شود ديگر ديگری غير از ھمان چيزی که در دوران کودکی و نوج

  !تحمل اين کار وی برايم ممکن و ميسر نيست

اميدوارم اين تکان آخری در روز ھای عيد، در جمره و در منا، برخی را، از جمله شيخ ھای عرب را، سرعقل بياورد 

وند، مخلوقات خدای ھستند، نه خود خدای که که صبر و تحمل مخلوقات خداوند مھربان ھم حدی دارد، و مخلوقات خدا

و ھم اين را بدانند که شيطان، آنچه شما از او تصور داريد، پير شده !! صبر و تحملش را نه حدی است و نه مرزی

  ... است، اما ھنوز زنده است؛ و دست از سر من و عادت بد سنگ پراگنی بردارند و اال

جای اين که مرا که خيلی بی چاره تر و ه د و به عقل خود،  توھين نکنند و بو بيشتر از اين با چنين کارھائی به خو

عاجزتر از آنم که موجودی مثل انسان را گمراه کنم و بغوالنم بز قربانی بسازند، سر در گريبان خود کنند و ببينند که 

رت ھا در جھان ھستند و داد خدای خود کانونی از ھمه فساد ھا و کانی از بدی و گناھان شرم آور و مايۀ تمام شر و شرا

ھم شايد از دست اين موجود سر تا پا زشت و تبھکار به آسمان ھا بلند شده باشد؛ خدائی که باالتر از او کسی نيست که 

  ! به دادش برسد

٢٩/٠٩/٢٠١۵  

  

 

 


