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وجود شيطان در تفکر دينی و خدا شناسی من جائی ندارد!
من مخالف دين ،آنگونه که از بنياد فکری و منطق تمام اديان کم و بيش شناخت دارم ،ھستم ،اما مخالف دين به منزلۀ
باور انسان ھائی که به دين اعتقاد دارند ،به اين دليل که ھر انسانی حق دارد ھر باور زمينی و آسمانيی را که به نظرش
معقول و قابل پذيرش می آيد ،انتخاب کند ،نيستم .در ھمين جا می خواھم اين نکته را نيز اضافه کنم که بی دينی من به
معنای بی خدائی نيست!
اعتقادات و باور ھای يک انسان ،چه سياسی ،چه اجتماعی و فلسفی و دينی و مذھبی و تاريخی و ادبی و فرھنگی ،به
مثابۀ اعتقادات شخصی انسان آزاد ،تا زمانی که با استفاده از اين اعتقادات اين انسان مشکلی برای سائر ھمنوعان خود
و تا حد ممکن برای ديگر زنده جان ھا ايجاد نکند ،برای من قابل احترام است و اين اعتقادات يا باورھا به ھيچ وجه
برای من مسأله ای نيست و مشکلی برايم به وجود نمی آورد.
اما ،وقتی ،به گونۀ مثال ،شيطان با آن صفات کريه و شخصيت منفور و عالمی از بدسگالی ھا ،فاقد ھنر و توانائی ھای
واجد صد ھا صفت نيکو و ارجمند قرار می گيرد،
ذاتی ،مخلوقی که گويا خود آفريدۀ خدای متعال است ،در کنار خدای
ِ
انسان متفکر و خرده گير و ريزبين را به انديشه وا می دارد که چه دليل بايد وجود داشته باشد که خدا خود چنين
موجودی مضر و مفسد و به گفتۀ ايرانيان "ناقال" را خلق می کند که از فرمان خدا سرپيچی کند و با فيگور ھای به نام
انسان با وی به بازی "شطرنج" بنشيند ــ و شرط ببندد و...؟
ھم و غمش به تأسی
شيطان از نظر دين موجودی است طغيانگر ،متمرد ،خرابکار و رانده شده از بارگاه الھی که تمام ّ
از يک قرار و مدار با خدای اديان ،گمراه ساختن انسان است؛ تنھا برای اين که به تأسی از شرطی به خدا ثابت کند که
انسان موجودی ست ناسپاس و شرير و بدجنس و بدکردار؛ خالف آن چه خدا در مورد انسان فکر می کرد و می گفت!
در اين مبحث بر صدق سخن شيطان در باب انسان ،با تجربيات بی شمار و تاريخيی که از کارنامه ھای انسان در دست
است ،زياد بحث نمی کنم ،بلکه می خواھم فقط دو يا سه مثال از شيطنت ،بدجنسی و گرگ صفتی انسان عرض کنم:
يکی از نمونه ھای بارز و مشھود بدجنسی انسان جنگ چھار ـ پنج سالۀ وحشتناک سوريه ،جنگ ھای رنگارنگ و
بالانقطاع و خونين سی و ھشت سالۀ افغانستان ،محروميت ھای فلسطينی ھا ،جنگ درعراق ،جنگ در يمن و جنگ
ھائی در کشمير و در سودان و سوماليا و اوکرائين و ...و دشمنی و خصومت ميان ده ھا کشور ،و ترور و قتل و آدم
ربائی و قاچاق و تجارت انسان و ترويج صنعت تن فروشی و مواد مخدر و ...است ،که ھمه نتيجۀ تمايالت خود
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خواھانه و سرشت زشت و دارای عيب و عقل پريشان انسان می باشد ـ ھمانطور که شيطان پيش بينی نموده بود؛ مطابق
تعاليم دين!
نمی دانم تا کجا صحت دارد ،ليکن در يکی از سه چھار کتابی که طی يک ماه گذشته خوانده ام ،اين مطلب از نظرم
گذشت که تنھا در چين در جريان قرن ھيجده چيزی در حدود يک صد ميليون انسان در اثر جنگ ھای متمادی و
گرسنگی و فقر و مرض و قحطی و بيداد ،که تنھا انسان عامل و فاعل آن بوده است ،جان ھای شان را از دست داده اند؛
يک ميليون انسان در سال! آيا چنين چيزی در مورد سرگشتگی و انحراف انسان در خور دقت نيست؟ و آيا پيش بينی
شيطان ،آن طور که تعاليم دينی می گويد ،چيزی نيست که ھمه با يک صدا بگوئيم" :ال جدال فيه"؟؟
در جائی و در کتاب ديگری نوشته شده بود که بيشتر از نود در صد انسان ھائی که در طول حيات بشر به مرگ طبيعی
خود نمرده اند ،به مناسبت ھائی جان ھای شان را از دست داده اند ،که دست ھای خود انسان ھا به نوعی در آن دخيل
بوده است.
تفصيل زياد اين مبحث در اين مختصر نمی گنجد؛ بنابراين بر می گرديم به اين سخن و سؤال که آيا واقعا ً خدا موجودی
را به نام شيطان آفريده است که با خودش به معارضه برخيزد و به ستيز بپردازد و انسانی را که گويا خدا با عالمی از
محبت و عشق و مھربانی و خوشبينی آفريده است ،گمراه کند و مانند شيطان ،حتی بد تر از او ،ياغی و باغی و طاغی و
زشت کردار و زشت پندار بسازد؟
خدا پيش از اين که انسان را بيافريند او را به صفتی با ظرفيت ترين موجود در ميان ھمۀ مخلوقات خود ،حتی در ميان
فرشته ھا ،برگزيده و خداجوئی را يکی از صفات فطری و مثبت وی اعالم نموده ـ به آيات  ٣١بقره و  ١٧٢اعراف
مراجعه شود .و فراموش نشود که بر وفق باورھای دينی ،کالم خدا مقدم است بر خلقت آب و زمين و کوه و دشت و
آسمان و ابر و باران و خورشيد و ستارگان و ،...از جمله انسان!
در باورھای زردشتی ،اھريمن ،که ھمان شيطان و "زاتان" و "لوسيفر" و "آپوخ" و "استاروث" و ...است ،درست
مانند ابليس ،موجودی منحرف و منحرف کننده و بدانديش است ،که با روح شرير خويش در پی آزار و سرگشتگی و
انحراف انسان از راه راست و مقابله با خداست .در تمام اديان چنين يک تفکر عجيبی از شيطان و خدا و موجوديت
رقابت خيالی ميان ايشان وجود دارد.
در باورھای دينی يھوديت ،خدا آدم را در باغ عدن جا می دھد ،با حوا ،تا ھر زمانی که برای گردش به اين باغ تشريف
فرما شود دمی با آدم و حوا گفت و گو کند و از گردش در آن باغ حظ ببرد و از مجالست با اين دو موجود انسانی کيف
کند ،اما شيطان با يک حرکت موذيانه ايشان را می فريبد ،با آن که خدا آدم را نسبت به خدعۀ شيطان ھشدار داده بود و
سبب می شود که خدای اندک رنج و سخت گير يھوديت ،با وجود مھربانی و شفقت بی پايان و بی نظير ،آدم و حوا را
نه تنھا از باغ عدن خارج سازد ،که دچار نفرين و درد و رنج ابدی ھم کند! در سرتاسر کتب دينی شيطان به عنوان
ھماوردی در برابر خدای قادر و قدير معرفی می شود .آيا چنين تصوری از خدائی که در ھيچ امری نه شريکی دارد و
نه مانندی و نه کسی را يارای آن است که ھمزور و ھماورد وی قرار گيرد ،می تواند قابل قبول عقل سليم قرار گيرد؟
آنانی که شيطان را در برابر خدا قرار می دھند ،دانسته ـ ندانسته به وحدانيت و قدرت و عظمت و سلطه و اقتدار الھی
برجھان ھستی شک می کنند و جايگاه خدا را در حد جايگاه مخلوقی که پر از کينه و نفرت و مکر و حيله عقده و
شرارت و سوء نيت است تنزل می دھند؛ حتی اگر اين شيطان کاذب به تصور اديان ،آفريدۀ خود خدا باشد و خود خدا با
وی تفاھمنامه ای را برای تعيين درجۀ پايداری يا عدم پايداری انسان در بندگی خدا ،امضاء نموده باشد ،چنين امری نمی
تواند قابل قبول واقع گردد!
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خدا ضرورتی برای فھم و آزمايش درستی و نادرستی چيزی و خوبی و خرابی انسان ندارد ،زيرا علمش فراگير و
برھمه چيز محيط است و چيزی در سراسر ھستيی پيدا و پنھان از نظر ما انسان ھا وجود ندارد ،نه رازی ،نه سخنی،
نه پنداری ،نه علم و عمل و پديده ای که او آن را نبيند و نداند.
وقتی من در آغاز اين نوشته گفتم" :من مخالف دين ،آنگونه که از اديان گوناگون شناخت دارم ،ھستم" دليل آن ،يکی
ھمين نکته است که خدا باالتر و واالتر و منزه تر از آنست که با شيطانی ساخته و پرداختۀ ذھن انسانی به بازی ،زور
بازو و ساعد نشان دادن ،خير باشد؛ می بينيم و باز گپ می زنيم ،آزمايش کردن ھا و قصه ھائی از اين قبيل سر و کار
داشته باشد.
به نظر من جماعات شيخ و امام و پير و مرشد و مال و مولوی و خليفه نيز امروز اين مسأله را به خوبی و وضوح
درک کرده و به اين امر مھم اعتقاد پيدا نموده اند ،منتھا چون جاه و جالل و شأن و شوکت و نام و عزت شان از برکت
ھمين تفکرات و اشاعۀ آن ھا در ميان مردم کم سواد و بی سواد و ساده و خوشباور ،که ھنوز به تفکر و تعقل
سيستماتيک و سازنده عادت نکرده اند ،پايدار است ،نمی خواھند از آنچه در کتب دينی راجع به شيطان آمده است امتناع
و سرپيچی کنند .اين ھا می دانند که با کشيدن يک خشت از ديوار دين ،ھمۀ ديوار می تواند فرو بغلتد ،بنابراين نمی
خواھند اين موضوع و ده ھا موضوع ھمانند اين را که جوابی برای آن ھا ندارند ،اصالً مورد بحث قرار دھند .ولی
خداوند ھستی آفرين ،اين ھا بخواھند يا نخواھند ،عقل و خرد را برای حل ھمۀ معضالت و پريشانی ھا و ابھامات و
ِ

کشف حقايق آسمانی و زمينی به انسان عنايت کرده است تا به کمک آن آرام آرام و به تدريج به شناخت ھر چيز ،من
جمله شناخت فاقد اشتباه از خدا ،دست پيدا کند!
شيطان موجود خيالی ذھن انسان ھائی است که ھنوز قادر نشده بودند وجود نيروی زياده طلب و گمراه کنندۀ درونی
خود را که ھمان نفسی به اصطالح دينی "اماره" ،و به اصطالح امروزی "تمايالت سرکش و حيوانی درون انسان"
است ،بشناسد .غير از اين ھيچ چيزی نيست! خود انسان ،اگر نيک است ،انسان است ،و اگر بد ،شيطان! بزرگی و
کوچکی اين شيطان بسته به کميت و نوع خوبی و بدئی است که از انسان سر می زند ـ فقط ھمين و نه چيز ديگری!
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