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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

 سيدھاشم سـديـد

  ٢٠١١ جون ٠٦

  

  رابطۀ ما و مذھب، اختيار يا جبر؟
  

در خالل ". ميراث خمينی"بود در رابطه با ديشب در يکی از تلويزيون ھای بيرون مرزی فارسی زبان بحثی جالبی 

ول برنامه فلمی را از مردمی به نمايش گذاشت که با بی رحمی کامل جوانی را که گفته می شد دين اسالم بحث مسؤ

يده بود در خيابان،  درجائی که صد ھا طفل و زن و مرد و جوان و پير از آنجا ئرا ترک نموده و به مسيحيت گرا

ً بيشتر از دو کيلو وزعبور می کردند با پرتاب سنگ ھائی " سنگسار"ن داشتند به اصطالح فقه اسالمی  که بعضا

  . کردند

 خونخوار درون خويش و برای تسکين ديوجوان بخت برگشته مرده بود، اما مردم بيرحم ھنوز ھم وی را برای 

  !ز بود بسيار بسيار رقتبار و غم انگيه ایصحن! خوشی خدای شان با سنگ و با لگد و چوب می زدند

اين فلم و اين صحنه مرا به ياد سخنان برخی از مبلغين دينيی انداخت که ھر روز و در ھر بحث و ھر صحبت 

خويش از وجود آزادی و مدارا در دين ياد می کنند و  ھميشه می گويند که در دين ھيچ گونه جبر و تحميلی وجود 

  . ندارد

ليل بگيرم و ببينم که اين حرف اين مبلغين تا چه حدی می در اين نوشته می خواھم اين نظريه را مختصراً به تح

  تواند درست باشد؛ يا اين که آيا اين حرف اصالً می تواند درست باشد يا نه؟

اولين سخن من اين است که به دنيا آمدن يک طفل در يک خانوادۀ مسلمان يا ھندو و يھود تصادفی است که می تواند 

  . ھم به جبر بگرايدضمن تصادف بودن ھم جبر باشد و 

ش ـ آنگاه که نطفه بسته می شود ـ و تولدش، طوری که ھمه می دانيم، ھيچ توانائی انتخابی را طفل قبل از پيداي

دست او نيست؛ نه انتخاب پدر و مادر، نه انتخاب محيط، نه انتخاب نر و ماده بودن، نه ه ھيچ انتخابی ب. ندارد

بودن و نه انتخاب روستا و شھر و کشوری را به ... انتخاب ھندو و مسلمان و انتخاب ھوشيار يا ديوانه بودن، نه 

  ! يک تکه اجبار" گونتر اندرس"ھمۀ اين ھا تصادف و جبر است؛ به قول . عنوان مسقط الرأس خويش

خصوص، اگر چه تصادف است، در واقعيت جبری است که ه پا گذاشتن يک طفل در يک جامعۀ دينی يا غير دينی ب

ت بر آن طفل رواداشته است، ولی  پذيرش دين آن جامعه در تمام چھار مرحلۀ رشد فکری ـ عدم بلوغ، کم طبيع
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نام جبر خانواده و جبر محيط و ه ھا را بمی توانيم آنبلوغی، بلوغ نسبی و بلوغ کامل، جبر ھای چند بعدی ھستند که 

  . جبر قانون ياد کنيم

مه دارد، با بلوغ اآغاز می شود و تا بالغ شدن کامل انسان از لحاظ ھوش ادجبر طبيعت که از ھنگام بسته شدن نطفه 

يز خوب و بد و درست و نادرست و حق و ناحق به ھر ضريب ھوشی انسان ھا و رشد قوۀ تمفکری و باال رفتن 

مورد  که ھوش باال می رود به ھمان درجه ضعيف شده می رود تا اين که در برخی موارد از جمله ھمين ه ایدرج

اما جبر خانواده و محيط و قانون در اين . مشخصی که ما فعالً روی آن صحبت می کنيم کامالً از بين می رود

زايل شدن کامل اين جبر بستگی به بلوغ فکری . خصوص سخت جان تر از جبر طبيعت است و زمان می خواھد

ی از بلوغ يا رشد فکری قرار بگيرد که ئالبايد يک جامعه از لحاظ کميت و کيفيت فکری در حد با. يک فرد ندارد

  .اين جبر ھا از بين برود

بازگشت آن جوان از دين پدری اش که دين جامعه نيز بود و به سنگسار وی از جانب دين پروران انجاميد خود گواه 

 دارد رو به دنباله طور طبيعی اراده کردن اختياری را به بر اين سخن است که جبر طبيعت با رشد ذھن انسان که ب

افول می رود؛ در حالی که جبری که ناشی از شرايط و نيرو ھای اجتماعی است تا ھمه نيرو ھای اجتماعی از 

ھوش و عقل باال برخوردار نشوند و مدارا کردن را پيشه نکنند و به آزادی انتخاب انديشه و دين و وجدان باور پيدا 

  .نکنند، از بين نمی رود

نام اين که دساتير دينی اوامر الھی و در نتيجه بھترين و درست ترين و مفيدترين رھنمود ه معموالً باديان سختگير 

ھا برای ھيچ يک ـ شايد با عواقب مانند کنند که عدول از آنھا برای بشريت است، رسومی را برای ما تعيين می 

  . عاقبت آن جوان اندونيزيائی ممکن باشد ـ مجاز نيست

 که به نام قوانين الھی بعضاً ھستۀ قوانين اساسی و اصلی و فرعی برخی از کشور ھا از جمله قانون اين رھنمود ھا

اساس کشور ما را تشکيل می دھند، خالف ادعای جوامع دينی که بعضاً از آزادی و تساھل و مدارا در دين حرف 

  . با دين عمالً سلب و محدود می کندمی زنند و بر آن تأکيد می ورزند اختيار و آزادی انسان ھا را در رابطه 

به کدام باور ھا و : اين رھنمود ھا در واقعيت امر و در عمل، ما بخواھيم يا نخواھيم، راه و روش ھائی مانند اين که

به کدام اشخاص احترام بگذاريم، از کدام تفکرات و از کدام افراد و اشخاص اجتناب و دوری کنيم و چه بکنيم و چه 

  .  که خود جبر عريان است ـ برای ما معين می کندنکنيم را ـ

ھمين گونه کشتن افرادی را که در اثر بلوغ فکری . چنين امری، يعنی قبول بندگی اجباری را نمی توان آزادی ناميد

  .و مشاھده و تجربه و يقين راه ديگری را انتخاب می کنند، به ھيچ وجه و با ھيچ منطقی نمی توان مدارا ناميد

 در گسترۀ يک کشور آن است که به ھر انسانی حق داده شود که ھر راھی را که برای پرستش خدايش يا برای مدارا

يا اين که به آنانی که نمی خواھند اعتقادی به دين يا مذھب داشته . پرستش ھر خدائی که بھتر می داند، انتخاب کند

ندازه احترام بگذارند سی ـ فرھنگی ـ اقتصادی به ھمان انام يک انسان آزاد با حقوق برابر اجتماعی ـ سياه باشند، ب

  . دين به دين احترام گذاشته می شودکه به معتق

آزادی با اِعمال زورمندانه يا تھديد آميز خواسته ھای يک جماعت ـ خورد يا بزرگ ـ  نه بوجود می آيد و نه ادامه 

  !  می يابد

نام يک مسلمان احترام قايل است و به آن ارج ه اما کی به اين آيت ب، "ال اکراه فی الدين : " در قرآن آمده است که

  !می گذارد؟ در عمل می بينيم که مسلمان ترين انسان ھا بی اعتقاد ترين اشخاص به اين آيت ھستند
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نام پسری متعلق به يک خانوادۀ بی مذھب ه در عمل از تجريد يک کودک از ميان يک گروپ از کودکان ھمبازی ب

نام دين و بی دينی ھمه و ھمه ه تا قتل ھای گوناگون ب... ن و دھری و بی اعتقاد و کم اعتقاد و نامسلمان وو بی دي

  . نوع اجباری است که عمالً به مقصد جلوگيری از خروج از دين اعمال می گردد

ز تھديد و تنبيه جامعۀ عدم نشر اين مقاله يا مقاالتی ھمانند اين مقال در اين يا در آن سايت که نتيجۀ ترس آن ھا ا

در حالی که چنين . دينی متعصب کشور است، خود نمايانگر نوعی از اجبار دينی، تحميل و نداشتن مدارا است

  .مقاالتی غير از گفتن حقايق آشکار و غير از ھدف روشنگری و رفع مسؤوليت مقصد ديگری ندارد

اد اين است ين و دينمدار پايۀ اعتبار بی خدشه قرار دنکتۀ بسيار اساسی و مدللی را که می توان در جبری بودن د

 متدينی را که به سه دينی تعلق داشته باشند که ھنوز ھم ريشه ھای تعصب در آن ديده شود اگر شما سه انسان: که

ن بپرسيد که شما کدام يک از اديان جھان را انسانی تر می يابيد يا بيشتر می پسنديد، ھر يک جواب خواھد داد که دي

: اين نوع تفکر از کجا منشأ و مايه می گيرد؟ به قول گونتراندرس که به وجود اجبار در دين معتقد است!  خودم را

  !" ھمين"

  !! آره، ھمين و ديگرھيچ

  

  

  

  

  


