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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٣ نومبر ٠۵
  

  با چه منطقی بايد برخی از باور ھای دينی را پذيرفت؟
بار ھا از زبان برخی از انسان ھای انديشمند و صاحب باورھای دينی تا کجا درست و قابل اثبات ھستند؟ اين سؤال امروز 

  .معرفت شنيده می شود

از يکی از اين انسان ھا که از ساليان متمادی او را می شناسم و يکی دو بار چنين سؤالی را در يکی دو جا مستقيماً به من 

  ؟کنی که باورھای دينی قابل اثبات نيستند راجع ساخته است، پرسيدم که چرا فکر می

. به مسيحيت ھم در ھمين حدود انسان ھا باورمند ھستند. امروز چيزی باالتر ازيک ميليارد نفر تنھا به اسالم اعتقاد دارند

به سائر اديان ھم که بنگری تعداد قابل مالحظه ای از انسان ھا با جان و دل آن ھا را پذيرفته اند و به آن ھا عميقاً باورمند 

  . اند

ن واقعی و پنداری باور ھای شان را به فجيع ترين ا رسيده است که نه تنھا مخالفانسان ھا به اندازه ایباور برخی از اين 

وسيلۀ طالبان ـ ه کشند، که خود و آنچه را که به آن باور دارند ـ حملۀ انتحاری به والی لوگر با استفاده از قرآن ب شکل می

  .کنند با خود با انفجار ھا نيست و نابود می

کردند؟ گذشته از اين، شايد شنيده  اين اديان قابل اثبات نمی بودند، چرا و چگونه اينقدر انسان ھا بدان ھا ايمان پيدا میاگر 

در امريکا به نشر رسيد که در آن ثابت کردند " کد بايبل"باشی که در سال ھای نود قرن گذشتۀ ميالدی کتابی تحت عنوان 

  ...و! که انجيل کالم خدای عالميان است

باوجود اين، وقتی من متون دينی : "که از من انتظار چنين جوابی را نداشت ـ  قطع کرده گفت حرفم را با ناباوری ـ مثلی

  .زنم با سخنانی بر می خورم که ناگزير به مکث و تفکر می شوم را ورق می

از خود نکند که اين ھمه انسان که غالب اين سخنان آنقدر متناقض و سؤال برانگيز ھستند که انسان نمی تواند اين سؤال را 

آن ھا دارای تحصيالت عالی و تخصص و صاحب انديشه ھستند، چگونه متوجه اين تناقضات، ابھامات، تضاد ھا و 

يا چيزی را که ... پرستد و ديگری سنگ و گاو و چوب و آفتاب را و سخنان متضمن سؤال نمی شوند و يکی بت را می

  !" آن را نديده اندھرگز قابل رؤيت نيست و

بھتر است يک مثال : "مانم، صرف نظر نموده گفتم دانستم عقده بدل می که می از دنبال کردن صحبت ناتمام خود، با آن

منتھا اين بحث ھا بحث ! از تو گفتن و از من شنيدن! ياهللا. من انسانی نيستم که حق و ناحق با کسی به مجادله بپردازم. بدھی

در چند دقيقه ايستادن در يک محل مزدحم بتوان بدان ھا پرداخت و محورھای اصلی آن را به بررسی و ی نيستند که ئھا

  !"موافقی؟. کنيم چائی می نوشيم و قال قضيه را می. رويم می. در ھمين نزديکی يک رستورانت ترکی است. تحليل گرفت

  ..."يشنھاد را کنم، اماخواستم ھمين پ می. راستش را بپرسی من ھم در ھمين فکر بودم: "گفت
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بعد از سه يا چھار دقيقه ھر دو در گوشه ای از رستورانت، رو بر روی ھم، در دو طرف يک ميز دو نفره ای نشسته 

  !"خوب: "که من دو چای فرمايش دادم، رو به وی نموده گفتم بعد از اين. بوديم

  !"تبديل کنی" بير"اول چای مرا بايد به يک : "گفت

  !"منتظرم. چشم: "گفتم

تا آمدن اين دوست چند دقيقه . چند روز قبل با دوستی در کتابخانۀ عمومی شھر وعده داشتم. زياد فلسفه بافی نمی کنم: "گفت

جوی کتابی، در قفسۀ کتاب ھای فارسی کتابخانه که شايد کالً يک صد و پنجاه عنوان بيشتر نباشد  و در جست. ای مانده بود

آن را برداشتم و باز . کتاب فارسی بايبل نظرم را جلب نمود. يان به اين کتابخانه است، شدمو کمک يک تعداد از ايران

چون شروع کتاب از جھتی بسيار دلچسپ بود، آن را بعد از . شود شروع می" شيداستان پيدا" اولين صفحات آن با .نمودم

  ."فوتو کاپی آن را ھمين اکنون در جيبم دارم. خواندن فوتو کاپی نمودم

 بغلش فرو برد و يک ورق کاغذ را که با سليقۀ خاص قات کرده بود از جيبش بيرون کرده باز نمود و دستش را به جيب

  !"بخوان و قضاوت کن! بخوان: "روی ميز پيش روی من گذاشت و گفت

ن چيزی نفھميده فھميدم که منظورش چيست، اما چنين وانمود کردم که من از آ. ورق کاغذ را گرفتم و مشغول خواندن شدم

  .خواستم نظر و استدالل او را در زمينه بشنوم می. ام که بتوانم در آن رابطه چيزی بگويم يا تبصره ای بکنم

راستی چيزی از اين نوشته نفھميدی؟ آغا ! عجب است! عجب است: "سرش را شور داد و ورق را از دستم قاپيد و گفت

از اين که ... ل از آفرينش روشنائی و زمين و آسمان و انسان و حيوان و دريا و در اينجا نوشته شده است که خداوند قب! جان

مگر چنين چيزی ممکن است که دانا و بينائی که از . شوند، کامالً بی خبر بوده است آن ھا بعد از افرينش چگونه معلوم می

د، چطور معلوم خواھد شد؟ زشت خواھد کن ھست و نيست و بود و نبود ھمه چيز آگاه است، نداند که چيزی را که خلق می

  "بود يا زيبا؟ خوب و خوشايند خواھد بود يا بد و منزجر کننده؟؟

اگر نوشته ھا را ! ھميشه ھر چيزی را سرسری نخوان! کمی دقت کن: "ورق را دو باره پيش رويم گذاشته با رنجش گفت

  .گفت، سکوت کردم چون راست می."  بخوانیسرسری بخوانی، مجبور خواھی شد که آن ھا را دو باره يا سه باره

خواستم نوشته را آھسته و پيش خود بخوانم، ولی از اينکار صرف نظر نمودم و بخواندن آن به آواز بلند، آنقدر  دراول می

  :بلند که تنھا او آن را بشنود، شروع کردم

  آفرينش داستان

١ 

 تاريکِ  ھای توده روی روح خدا و بود، شكل بی و خالی ،را آفريد، زمين زمين و آسمانھا خدا که ھنگامی آغاز، در

جدا  تاريكی از را آن و پسنديد را یئروشنا خدا. شد یئروشنا و." روشنائی شود: " خدا فرمود.کرد می حرکت بخار

: فرمود خدا سپس. بود روز اول اين، .شد صبح و گذشت شب. ناميد" شب"و تاريکی را " روز"او روشنائی را . ساخت

خدا توده ھای بخار را از آب ." تشكيل گردند ينئپا در اقيانوس ھا و باال در آسمان شوند تا جدا ھم از بخار ھای ودهت"

آب : "پس از آن خدا فرمود. اين، روز دوم بود. شب گذشت و صبح شد. وجود آورده ھای پائين جدا کرد و آسمان را ب

و اجتماع آب ھا را دريا " زمين"خدا خشکی را . و چنين شد." يدھای زير آسمان در يکجا جمع شوند تا خشکی پديد آ

انواع نباتات و گياھان دانه دار و درختان ميوه دار در زمين برويند : "سپس خدا فرمود. ناميد و خدا اين را پسنديد) بحر(

سپس . وز سوم بوداين ر. شب گذشت و صبح شد. ھمينطور شد و خدا خشنود گرديد." و ھر يک، نوع خود را توليد کند

در آسمان اجسام درخشانی باشند تا زمين را روشن کنند و روز را از شب جدا نمايند و روزھا، فصل ھا و : "خدا فرمود

روشنائی بزرکتر برای : پس خدا دو روشنائی بزرگ ساخت تا بر زمين بتابند. و چنين شد." سال ھا را پديد آورند

خدا آن ھا را در آسمان . او ھمچنين ستارگان را ساخت. رای حکومت بر شبحکومت بر روز و روشنائی کوچکترتر ب
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و خدا . قرار داد تا زمين را روشن سازند، بر روز و شب حکومت کنند، و روشنائی و تاريکی را از ھم جدا نمايند

آب ھا از موجودات زنده پر شوند و : "سپس خدا فرمود. اين، روز چھارم بود. شب گذشت و صبح شد. شنود شدخ

پس خدا حيوانات بزرگ دريائی و انواع جانوران آبزی و انواع پرندگان را ." پرندگان بر فراز آسمان به پرواز درآيند

موجودات دريائی بارور و زياد شوند و آب ھا را پر : " رمودخدا از اين نيز خشنود شد و آن ھا را برکت داده، ف. آفريد

زمين : "سپس خدا فرمود. اين، روز پنجم بود. شب گذشت و صبح شد." سازند و پرندگان نيز روی زمين زياد شوند

ی خدا انواع حيوانات اھلی و وحش. "وچنين شد." وجود آورده انواع جانوران و حيوانات اھلی و وحشی وخزندگان را ب

انسان را شبيه خود بسازيم، تا بر : " سرانجام خدا فرمود. وجود آورد و از کار خود خشنود شده و تمام خزندگان را ب

او انسان را زن و . پس خدا انسان را شبيه خود آفريد." حيوانات زمين و ماھيان دريا و پرندگان آسمان فرمانروائی کند

بارور و زياد شويد، زمين را پر سازيد، بر آن تسلط يابيد، و بر ماھيان : "مرد خلق کرد و ايشان را برکت داده فرمود

تمام گياھان دانه دار و ميوه ھای درختان را برای خوراک .  حيوانات فرمانروائی کنيدۀدريا و پرندگان آسمان و ھم

 به آنچه آفريده بود نظر کرد آنگاه." برای شما دادم، و ھمۀ علف ھای سبز را به حيوانات و پرندگان و خزندگان بخشيدم

  .اين، روز ششم بود. شب گذشت و صبح شد. و کار آفرينش را از ھر لحاظ عالی ديد

٢  

با فرارسيدن روز ھفتم، خدا کار آفرينش را تمام . به اين ترتيب آسمان ھا و زمين و ھر چه در آن ھا بود، تکميل گرديد

داده، آن را مقدس اعالم فرمود، زيرا روزی بود که خدا پس از پايان خدا روز ھفتم را برکت . کرده، دست از کار کشيد

  ...به اين ترتيب آسمان ھا و زمين آفريده شد. کار آفرينش، آرام گرفت

  

راستش را بخواھی، قھر و آزرده ھم : "دست وی داده گفتمه با پايان يافتن آنچه خوانده شد، ورق را دو باره قات نموده ب

  ! چيزی دستگيرم نشدنبايد بشوی، من که

که نه " برس به مطلب"، "جمال زاده"لطفاً موضوع را زياد طول و تفصيل نده و به گفتۀ نويسندۀ محبوب من، مرحوم 

  !"وقت است و نه شيمه و حوصله برای دير نشستن و زياد شنيدن

سرش را دو باره بلند کرد و بعد . بعد به گيالس بيرش نگاه کرد و به فکر فرو رفت.  به من خيره شدهبرای چند لحظ

حداقل متوجه شده ای که در اين نوشتۀ کوتاه چندين بار از آن صحبت شده است که : " "بازھم به من نگاه کرد و گفت

کند مسرور و مشعوف ـ يا به گفتۀ حضرت موسی عليه  که به آن ھا نگاه می خداوند بعد از خلقت ھر چيز و بعد از آن

عالی :"رسد که با ذوق زدگی ميگويد  و يک بار ھم چنان از کار خود راضی به نظر میشود؟ السالم خشنود ـ می

  !"است

  ."آره: "گفتم

و اين را ھم ميدانی يا شنيده ای که خداوند متعال در ازل با علم مطلق خود ھمه حوادث و اتفاقات و ھست و : "گفت

  "داند؟ نيست و پيدا و پنھان را می

  ."شنيده ام: "گفتم

  "بازھم متوجه منظور من نشده ای؟: "گفت

عقل و عقالنيت مرا با عقل و . از من مخواه که معما ھای به اين پيچيدگی را حل کنم! نه، من مغز خر خورده ام: " گفتم

 برای تو شايد نشستن و پرگفتن زياد خسته کن و ناراحت کننده نباشد، اما برای من، خود می. عقالنيت خود مقايسه نکن

  ."ھرچه بيشتر استراحت کنم، برايم بھتر است. ريضی ھا خسته ام ساخته و نشستن زياد خوب نيستدانی که م
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ببين، : "يک جرعه از بيرش نوشيد و بعد از يک لحظۀ کوتاه گفت. معذرت خواست. جا کرده کمی خودش را جاب

 چگونگی حاصل کار شان را توانند دھد که نمی خشنودی و شعف و سرور از حاصل کاری، معموالً به کسانی دست می

اما خداوند خبير و فاطر اين چنين . به زبان ديگر نتوانند حاصل يا نتيجۀ کار شان را از روی علم بدانند. پيش بينی کنند

شود که يکی از  گفته می. است" بر اسرار ناگفته، لطفش خبير/ براحوال نابوده، علمش بصير"او به گفتۀ سعدی . نيست

علم خداوند ھم علمی نيست که با . معنی عليم چيست؟ آگاه، دانا و صاحب علم. خداوند متعال عليم استصفات و نام ھای 

 علم مطلق، يعنی ھمه چيز را بدون کم و کاست و از پيش می. علم او مطلق است. گذشت زمان کاھش و افزايش بيابد

طر بودن خود ھم آگاه است، از آفرينش چيزی مانند دانسته است و به فا داند يا می کسی که ھمه چيز را از پيش می. داند

داند نتيجۀ کارش چگونه خواھد بود و از حاصل خوب کار خود ذوق  يک انسانی که به توانائی خود باور ندارد و نمی

داند که  چرا که او با علم ازلی و مطلقش می. شود شود، مسرور و مشعوف و خشنود نمی زده و مسرور و مشعوف می

چون در کار خدا نقص و کمبود و زشتيی وجود ندارد، علتی ھم . شود خواھد خلق کند، چگونه معلوم می  که میآنچه را

" ٍء ِعْلماً أَ فاَل تَتََذکَُّرونَ  َوِسَع َربِّی ُکلَّ َشیْ " را تمعنی اين آي. وجود ندارد که سبب خشنودی و غم خداوندی را فراھم کند

  !)عام است سورۀ االن٨١آيه !" (دانی که می

  ..."خواھی بگوئی؟ و چه می. حرف آخرت را بزن. ھمه گفته ھايت را در مورد خداوند متعال قبول دارم. خوب: "گفتم

خواھم بگويم؟ عزيزم، منظور من اين است که اين حرف ھا را که در اين کتاب ھا  ھنوزھم نفھميدی من چه می: "گفت

شود که تورات را حضرت  گفته می. ھا ساخته و پرداختۀ خود انسان استھمۀ اين . آمده است، خداوند متعال نزده است

آخر چطورممکن است که يک انسان بعد از مرک در مورد چگونگی مرگ و مردن خود . موسی عليه السالم نوشته است

گويد،   ا میکندو ي چرا بايد ھر چيزی را که ھر کس برای ما نقل می. چيزی بنويسد؟ کمی بايد عقل خود را بکار ببريم

  "می پذيريم؟

شد  کمی ھم زبانش مثل زبان کوتاه من در حين سخن گفتن بند می. پيالۀ سوم چای من و گيالس پنجم بير او تمام شده بود

  .کرد و کاللت می

خواست يک گيالس بير ديگر ھم بخواھد، ولی من مانع شدم؛ زيرا ھم دير شده بود وھم نمی خواستم بيشتر از اين  می

  .ود و گپ ھا را به باريکی ھا برساند و ناگفته ھا را بگويدگرم ش

. پول چای و بير را داد. کرتی اش را پوشيد. برخاست. کرتی ام را پوشيدم و او را ھم کمک کردم که بلند شود. بلند شدم

  ."خوب است گاھگاه ھمديگر را ببينيم: "گفت. با ھم از رستورانت خارج شديم

  !"تپيشنھاد بدی نيس: "گفتم

وقتی رفت تا مسافه ای . راه افتاده سرش را پائين انداخت و ب. بعد دست ھمديگر را فشرديم و با ھم خداحافظی کرديم

شد که ھنوزھم با ذھنش  خوردند، معلوم می ھنوز ھم سر و گردن و شانه و دست ھايش گاھگاه تکان می. تماشايش کردم

  .درگير اين مسائل بود

 فکر می. زد حرف ھای بدی نمی. به طرف ايستگاه سرويس روان شدم. کردم ه ھای او فکر میکه به گفت من ھم درحالی

آيا متوجه نشدن مردم به اين چنين باريکی ھا در دين . کنم او حق داشت و حق دارد گاه گاه با چنان لحن تندی صحبت کند

  خدای خويش نسبت دادن درست است؟ ه شان و ھر چيز را ب

شر و شور مردم و ازدحام در سرويس سبب شد که ھمه آنچه را گفته و . ول بودم که به ايستگاه رسيدمبا ھمين افکار مشغ

  .مثلی که ھيچ خبری نبود. شنيده بودم، فراموش کنم

٠٢/١١/٢٠١٣ 

   


