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  خدا کجا است ؟
احمد طارق "وبحث جالبی ازجانب آقای  الؤ س١۴.٠٢.٠٩به تاريخ   "زاد افغانستانآ –افغانستان آزاد "در پورتال     

خدا کجا  " يک بارھم به پرسم وبه بينم کهًمتوجه ساخت که واقعا  مطرح شده که بعداز سالھا خدا باوری مرا"فيض

که ديگران درين  وسايتھا بخوانم وبدانمی از کتابھا ئيزھاتوجه وعالقه مندی مرا واداشت تا درينباره چ اين. "است؟

اگر بخواھم خالصۀ . تفکر بيشتر واداشت به بحث ھا ونوشته ھای جالبی سرخوردم که مرا به. رابطه چه گفته اند

ر باو خدا درآنجائی است که انسان خدا "ارائه دھم اينست که" خدا کجا است؟ "الؤبرداشتم را ازين پژوھش به پاسخ س

  ".آنرا قرار ميدھد

دست خود انسان است که آنرا با ه استوانه ای تراشيده ب سنگ سياه " مثال در خدا باوری ھندو برای مليونھا انسان خدا

 وحتی درخانۀ خود ميگذارند ، به دورش اکليل گل مينھند، اطرافش) عبادتگاه (درمندير  چند خط سفيد مزين ميکند وآنرا

وجالب . ميخواھند يعنی حل مشاکل خودرا" مراد   " دود ميکنند و از او. . . ايش شمع وعنبرورا گل باران ميکنند، بر

تحصيلکردگان سطح باال و دانشمندان مطرح در سطح  اينجاست که ھمين مليونھا انسان که دربين شان از مردم عامی تا

سياه سنگ  "  معتقدند که واقعا ھمينًند ، عميقاقرار دار. . .  ، انجينران وء، اطبا جھان ، سياستمداران ، جامعه شناسان

کوچکترين بی اعتنائی به آن گناه وبی . خداست ودرحل ھرگونه مشکل قادر وتوانا وسزاوار تعبد " تراشيده شده

   .احترامی به آن کفر شناخته ميشود

 چندين دست وپا را دارد بر فرازسمۀ که شکل نيمه انسان ونيمه حيوان با جزيبا را ويا م مليونھا انسان ديگر مجسمۀ    

آستانش اورا خدا ميدانند ودرمعابد  در. . . ی قرار داده با آويزان کردن گلھا برگردنش ونثارگل وشمع و عنبر وئسکو

ميپرستند ، درين زمره نيز گروھھا وطبقات مختلف اجتماعی قرار  وخانه ھايشان برای تعبد وسجده وحل مشکالت شان

  .عالم واز دانی تا عالی را شامل ميشود ات که از عامی. دارند
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قل وعلم شان شگفتی آفرين است انسان عامی و دانشمند ومخترع که دستاوردھای ع ھم اکنون به ھزاران مليون   

در چاھای تعينی گذاشته  دست خود ساخته اند خدا ميدانند وآنھاراه ھای بودايی وکنفسيوسی بتھا واشيايی را که ب ينئدرآ

به ھزارانی آتش ميپرستند وھزاران ديگر به . قرارميدھند مليونھا انسان عاقل وبالغ گاو را معبود شان. يکنند وپرستش م

را به آن معبودھای . . . ويا دست ساز شان پرستش ميکنند وھمه صفات قدرت وخلقت و اشکال وساخته ھای ديگر ذھنی

کار وحتی کافر ميدانند و ھاين باور ھا تقابل کند اورا گنھرکسی ھم که به . قايل اند وبه آن باور کامل دارند شان

ميدانند )  جھاد فی سبيل هللا( ھم مبارزه در راه معبود   تا پای قنلش ھم ميروند وچنين کاری را،درصورت لزوم ديدشان

.  دليل ميآورندحقانيت معبودشان وراه تعبد شان باور کنيد ده برابر ما مسلمانھا ھم ھرکدام برای  .وشامل ثواب عظيم

 نتوانسته است حقانيت خودرا به ديگری اثبات کند و اگر چنين ميشد ھمھۀ انسانھا يک ھمه شاھديم که ھيچيک از اديان

   .ميداشتند. . خدا ، يک قبله و يک دين و

 آن نيست استدالل واقعيت اينست که ھرکس خدای ساختۀ ذھن ويا دست خود واسالفش را برحق ميداند وحاضر ولی   

يکه گاھی انسان به اين شبھه ميافتند که ئتا آنجا ھريک در رد ديگری ھزاران دليل و برھان ميآورد ،. ديگری را بشنود

وخدا چيزی نيست جز آفريدۀ ذھن انسان برای ارضای خاطرش در . است  دليل وبرھان ھمه در نفی يکديگر درست

 .آن نشده استی که ھنوز قادر به رفع ودفع ئورنجھا ارتباط به مشاکل

  را خوانده ايد به حساب بحث سالم و بدون تعصب درينجا"طارق احمد فيض"باورانۀ آقای    از آنجا که افکار خدا 

   .  آشنا سازم  قضاوت با خود تان ميخواھم شمارا به نوشتۀ يک خدا ناباور ايرانی که دريک سايت انترنيتی نشر شده نيز

                                     ---------------------- 

 خدا چيست، کيست و در کجاست؟
   انسانھاى اوليه در اثر جھل، نا آگاھى، ترس و خرافات ندانسته ھاى خود را به ندانسته ھاى ديگرى ربط داده و آن 

   .يه را اجداد ما آفريده و به آنھا پناه مى بردندو بدين سان خدا و خدايان اول. ندانسته را خدا و يا خدايان نام نھادند

و داليال آنھا را نمى . طور مثال وقتى آنھا با رعدوبرق، زلزله، طوفان، و ديگر بالياى طبيعى مواجه مى شدنده ب

  طوفان و زلزله تصور مى کردند و به نيايش و کرنش آنھا مى پرداختند تا آنھا، رعد ،دانستند، علت آن را خشم خدايان

  .را دچار اين بالھا نکنند

که به آنھا احتياج داشتند خداى نور، عشق، خورشيد، مھر ... از طرفى ديگر در مقابل نور، شادى، زندگى ، عشق و 

طوريکه در ھندوستان تعداد ه ب. مى گذاشتتد... را آفريده و اين خدايان را در مقابل خداى خشم و ظلمت و تباھى و... و

  .اين خدايان در خيلى موارد به جنگ يکديگر نيز رفته و نزاعھاى تاريخى ھم داشته اند! مى رسيدخدايان به صدھا خدا 

 مرور زمان در اثر رشد ابزار توليد و بالطبع رشد دانش بشرى، انسان کم کم به علل شکل گيرى و پديد آمدن برخى هب

مثال . ر احتياج به آن خداى مشخص را از دست داديعنى ديگ. پديده ھا پى برد و رفته رفته از تعداد خدايان خود کاست

وقتى انسان به چگونگى تابش خورشيد بر درياھا، بخار شدن آب، شکل گيرى ابر و در نھايت باريدن آن پى برد، خداى 

  ...ھمين طور خداى طوفان و رعد و زلزله و . باران کم کم به افسانه ھا پيوست

 خدايان ًطبيعى بود که مذاھب اوليه اکثرا.  کم کم شکل مذاھب به خود گرفتنيايش و کرنش انسان در برابر خدايان

ابراھيم به . ولى در چند ھزار سال گذشته مذاھب تک خدائى نيز کم کم پا به عرصه ظھور گذاشتند. زيادى داشتند

 ھا "اله"خدايان کوچک "  هللال اله اال"و يا محمد با شعار . مپيروان خود مى گويد بيائيد يک خداى واحد را پرستش کني
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و بدين سان بت خانه ھا را يکى کرد و کعبه شد مرکز . کنيد به ميدان آمدخداى بزرگ را پرستش " هللا "را رھا کنيد و 

  . پرستى مسلمانانبت خانه و خدا

  .و نه برعکس. مى بينييم که ھمين خداى واحد را ھم آورندگان اديان تک خدائى آورده و خلق کرده اند

رياليستھا و ماديگرايان که و مات. ن خداى واحد ھم احتياجى ندارنديمادى به اين نتيجه رسيدند که به ھ انسانھا ى زيکم کم

در حال حاضر در بيشتر . طوالنى نيز در تاريخ داشتند در اثر پيشرفت علم و دانش قدرت بيشترى يافتندۀ سابق

 ٢٨طور مثال در کشور ه ب. شودايان و آتئيست ھا افزوده مى کشورھاى مدرن و پيشرفته روز به روز برتعداد بى خد

در صورتيکه مسلمانان طبق آمار رسمى . وجود دارد  ھزار آتئيست٦٠٠ ميليون و ٤ميليونى کانادا بر طبق آمار رسمى 

و به .  که تعداد بى خدايانش کم کم دارد از مرز خدا پرستانش مى گذردفرانسه کشوريست.  ھزار نفر ھستند٦٠٠حدود 

  .ھمين شکل در کشورھاى مدرن ديگر رشد بى خدايان چشمگير است

  و اما ھمين خدا چيست، کيست و در کجاست؟

به ھمين دليل نه تنھا يک خدا وجود ندارد بلکه به تعداد افراد . خدا حقيقتى است ذھنى، و فقط در ذھن افراد خدا پرست

ده و پرورده ذھن خودش چون زا. تى خدايش با ديگرى فرق دراد ھر خداپرسًو طبيعتا. خدا پرست نيز خدا وجود دارد

.  عقب ماندگى و خرافاتى بودن خداى ھر خداپرستى نيز مانند خود او به چارچوب فکرى او بستگى داردۀو درج. است

ه و خرافات و ى را در نظر بگيريد که به کانادا آمده و تا حدودى به قوانين مدنى آن آشنا شديطور مثال مھاجر ايرانه ب

زن ستيزى و کودک آزارى در فرھنگ اسالم را ديگر قبول ندارد، و به زبان انگليسى ھم تا حدودى تسلط پيدا کرده ولى 

 اين خدا مانند خود او ديگر زن آزار نيست و با کودکان ًطبيعتا. ھنوز در پستوى ذھن خود به خدائى ھم معتقد است

 با والدين خود که ھنوز در ًولى ھمين مھاجر خدا پرست وقتى مثال. سى ھم مى داندمھربانتر از خداى اسالم شده و انگلي

چنبره اسالم اسيرند به بحث و مجادله مى پردازد متوجه مى شود که خداى او با خداى والدينش نه تنھا تفاوت دارد، که 

کرده در گوشت خوک را حرام طور مثال مشروب و ه به ھمين دليل مى بينيم که خداى محمد ب. اختالف نظر ھم دارند

رغم اينکه   پرست را يافت که علي خدا٢در يک کالم نمى توان . صورتيکه خداى عيسى مسيح ھيچ مشکلى با آن ندارد

چنين است که مى گويم . دين و آئين و مرام مشترکى ھم داشته باشند خدايشان دقيقا يکى باشد و برداشتشان از خدا يکى

. منتھى اين خدا فقط در ذھن آنھاست و زاده و پرورده شده اين ذھن است.  خدا وجود داردبه تعداد افراد خدا پرست

آلھا و آرمانھاى خود و ھم چنين  و در بھترين حالت آن انسان ايده . وجود خارجى ندارد. ماديت ندارد. عينيت ندارد

 .ست و در کجاست محول مى کندندانسته ھاى خود را در ندانسته ديگرى به نام خدا که معلوم نيست چيست، کي

 

 
 


