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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٣ دسمبر ٢٠
  

  بخش سوم
  ی به نوشتۀ آقای معشوق رحيمحتوضي
  "چرا بايد خدا مھربان باشد؟"

  می گويند؟چرا برخی سؤال ھا را انديشمندان دينی جواب ن
  

زنيم، منظور ھمان خدای دين است؛ خواه آن را بپذيريم و خواه نپذيريم؛ خدائی وجود داشته  وقتی از خدا حرف می

زيرا در جامعه و محيط و جھانی . باشد، يا خدائی وجود نداشته باشد، خواسته و ناخواسته، ما با اين خدا سرو کار داريم

 در صد مردم جھان بر اساس يک آمار منتشره از سوی دانشگاه ٩٨ يا ٩٧ريباً کنيم، اکثريت مردم، تق که زندگی می

  .پنسلوانيای امريکا در دھه گذشتۀ ھمين قرن، به ھمين خدا باور دارند

 مانند جامعۀ ما، به اندازه ای است که شايد به مشکل بتوان گفت که اين یخصوص در جوامعه تأثير دين و خدای دين، ب

  . مبرا و معاف از اثر پذيری دين و خدای دين استقسمت از زندگی ما

کنيم، درجھان واقعيت ھا، مقرون به  سخن نيچه شايد در عالم پندار درست باشد، اما در جھانی که ما عمالً زندگی می

  میچرا که ھمۀ دينداران و خداباوران جھان ـ کمابيش شش ميليارد و ھشتصد ميليون ـ نه مانند نيچه فکر. واقعيت نيست

يا بگويند که ديگر زمان بحث پيرامون دين . خدا مرده است: کنند و نه فيلسوف ھستند و نه اين جرأت را دارند که بگويند

  . و خدا گذشته است

وجود نيايد، بايد به زبان ه تفاھم بوءکه بازھم س توانيم خدائی را که در ميان ما زنده است ـ برای اين به فکر من ما نمی

 و نمايندگان دين است ـ و ما را ھر گونه ءکه منظورم از خدای زنده، تفکرات مسلط دينی در جامعه و وکالساده بگويم 

  . کند، ناديده بگيريم يا فراموش کنيم که خواسته باشد وادار به امری می

 و به خدا ھم کند، با مردمی که بيشتر شان از دين بر گشته اند لمان زندگی میاشايد برای يک فيلسوف که در جامعۀ 

باور ندارند، بحث در باب دين و خدا از لحاظ نظری بحث اضافی و مربوط به گذشته باشد، اما برای ما، با تماس عملی 

  .باشد  و نمايندگان خدا داريم، چنين امری نه مربوط به گذشته است و نه اضافی  میءمستقيمی که با دين و خدا و وکال

شرحی را بيان داشته ام که در ..." چرا برخی از سؤال ھا را دانشمندان "ل مقالۀ در مورد اپيکور در اخير بخش او

خصوص اگر دين آلوده ه او دين ستيز بود، ب: "شرح يادشده چنين بود. اينجا ناچار بايد آن را دو باره نقل و ھم تفسير کنم

نست خدای خود را، مانند خيلی از خداپرستان بود، اما خدا ستيز نبود؛ اگر چه نتوا و ظالمانه و دور از عقل و منفور می

  ."غير دينی معاصر، بدرستی بشناسد و بدرستی بشناساند
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تواند به  تقاضای عقل سالم اين است که تا انسان چيزی را نبيند، از وجودش مطمئن نشود و او را بدرستی نشناسد، نمی

گونه ای که نشان از باور خودش ه ی ببرد و از آن بوجود آن چيز اطمينان پيدا کند و به خصوصيات يا صفات آن چيز پ

  ! به آن چيز محسوس باشد، حرفی بزند؛ آنھم با اصرار و لجاجت و سماجت

معنی اين سخن در ارتباط با بحث حاضر اين است که وقتی اپيکور يا من و شما نتوانيم خدائی را که ديگران به او باور 

 محيط و جامعه و جھان وجود دارد ـ از او حرف می زنيم، ببينيم و بشناسيم، دارند و ما ھم ناچار ـ چون بحث خدا در

توانيم از درشتی و نرمی و ضعف و قوت و خوبی  و چگونه می. توانيم او را به ديگران بنمايانيم و بشناسانيم چگونه می

  و بدی يا مھربانی و نامھربانی وی اطالع حاصل کنيم؟  

کرد، عين مشکل را با دين و دينداران داشت  ر و سه صد سال قبل از امروز زندگی میاپيکور ھم که در حدود دو ھزا

کند که مردم دورانش به آن  او در آن چند سطر مختصر به دو چيز اشاره می. که امروز من يا شما و امثال ما داريم

  . قادر بودن خدا، و مھربان بودن خدا: اعتقاد داشته اند

اگر خدا مھربان است، پس اين ھمه : پرسد گيرد و می مھربانی و مقتدر بودن خدا استناد میاو سخن مردم را در بارۀ 

وفان و زلزله و مرض و جنگ و طرنج و تعب و سختی و زحمت و مشقت و محنت و بی چيزی و گرسنگی و سيل و 

  ھزاران نوع سيه روزی و بدبختی و شر و شرارت ديگر از برای چيست؟ 

عدم باور او به خدا در .  را مطرح می کند، نشان می دھد که او به مھربان بودن خدا اعتقاد نداردھمين که او اين سؤال

  .سؤالش آميخته است

نه از برای اين که . دکن خاطر ادعای آنانی که مدعی بودند خدا مھربان و قادر مطلق است، میه اپيکور اين سؤال را ب

جای طرح اين سؤال به جواب کسانی که ه داشت، ب مھربانی خدا باور میاگر او به . خودش به مھربانی خدا باور دارد

  .   چنين سؤال ھا را مطرح می نمودند، می پرداخت و می کوشيد  آن ھا را  توجيه پذير بسازد

 و با خود، ھمين اءکار می برند، اگر نه در مأل عام حداقل در اختفه ھر کسی که باشد، آنانی که ھوش و خرد شان را ب

ؤال را مطرح می کنند، اگر ادعا شود که خدا مھربان است، ولی در عمل  سر تا سر تاريخ بشر در رنج و فقر و س

  .  گرسنگی و جنگ و کشت و کشتار و صد ھا نوع سيه کاری و سيه روزی ديگر سپری شده باشد و سپری شود

که قادر به ھيچ کاری نيستند، ھنوز خود را ديدم روزانه بيشتر از بيست و نه ھزار کودکی  منھم اگر باشم، وقتی می

نشناخته اند و ھيچ گناھی از آن ھا سر نزده است و دست راست و چپ شان را نمی شناسند، از گرسنگی و تشنگی يا 

نبود دوا، تنھا در افريقا، به سخت ترين حالت در برابر چشمان حيرت زده و وحشت زدۀ مادران و پدران درماندۀ شان 

کنند، ھمين سؤال  کار جھان در انواع ناز و نعمت زندگی می تبھ افراد دزد و فاسد و زورگو وۀد، ولی ھمدھن جان می

 می گويند  از کسانی که با اصرار.را از کسانی که از مھربانی خدا در عين داشتن قدرت مطلق دم می زدند، می کردم

  !که خدا تنھا ظالمان را عقوبت می کند

ما ھم به استناد به ھمين گفته می گوئيم و می پرسيم که اگر خدا . گويند، که خدا مھربان است  میبه ما گفته شده است، و

مھربان است، علت اين ھمه ستم چيست؟ علت اين ھمه شر چيست؟ و علت اين ھمه رنج چيست؟ و اگر خدائی ھست، 

عوت می کند، اين قدر خداگريز و ظالم و فاسد چرا شما ھائی که به وجود او ايمان داريد، و ما را به ايمان آوردن به او د

  و خالف کار و نافرمان ھستيد؟

که اين تنافی و تناقض در اقوال و افعال را : دانم؛ و به ھمين دليل می پرسم می. گوئيد او فقط و فقط مھربان نيست می

  چگونه بايد مدلل ساخت که خدا در عين مھربانی، ضار است؟ 

  .  دھخدا، ضرر رساننده، ضرر دھنده و زيانکار استۀست که معنی آن بر اساس لغت نامضار نامی از نام ھای خدا
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شايد ما و شما در .  صفات ديگر خدا بيشتر به ھمين صفت تکيه دارندۀگذشته از اين آنانی که به خداباور دارند از ھم

ھر مسلمان در روز شايد ده ھا بار بر بار ھم کلمۀ قھار را از زبان يک مسلمان نشنويم، اما رحمن و رحيم را  روز يک

  . زبان جاری بسازد

در جائی ھم آن را شکنندۀ گردن ھر گردن کشی . معنی قھار، که شما بدان اشاره فرموده ايد، کينه ورز و انتقامجو است

ئی را در گردن کشی آن کودک تازه به دنيا آمده و کودکان دو و چھار و شش و ھشت و ده ساله افريقا. معنی کرده اند

 کينه ورزی يا انتقامجوئی خدا از اين بی خبران از ؟ اساس و دليل...شما يا من و يا برابر خدا کی می تواند ثابت کند؟ 

  خير و شر دنيا چه خواھد بود؟ 

خدای مھربان در اوج مھربانی و بخشندگی و بزرگی و بزرگواری و بنده نوازی چرا بدون سبب در پی انتقام گيری بر 

  . يدمی آ

مانديال، يک انسان، با ھمه سختی ھائی که از دست سفيد پوستان افريقای جنوبی در زندگی ديده است، وقتی به قدرت 

گاه در پی انتقام و  ھيچ! می رسد، می بينيم که با مھربانی و گذشت ھمه آنچه را بر سرش آورده بودند می بخشد

  . شکستاندن گردن کسی نمی افتد

من نمی خواھم مانديال را با خدا مقايسه کنم، اما اگر گاھی از مھربانی و بخشش و گذشت حرفی به ميان آيد، نمی توانم 

  !مھربانی اصيل و واقعی. از رسوخ تجسم اين مرد به عنوان يک انسان مھربان در ذھنم جلوگيری کنم

 ٢١گرفتاری دشوارش بر طرف گردد، در ھر سجده اگر کسی می خواھد  : "به اين توصيه تيکه داران دين توجه کنيد

  ."باعث پيدا کردن بزرگی و حشمت در بين مردم و باعث استجابت دعا می گردد. مرتبه يا ذوالجالل و االکرام بگويد

  :يا

 واين نامی است که فرشته ھا بر کشتزار ھا می:  روزی دھنده ھر روزيخواری بدان قدر که عنايت او باشد-الرزاق

کنند و بر ھر دانه ای نامی نوشته شده است ھرکه بر چھار طرف خانه خود  د و از برکت اين اسم دانه ھا رشد میخوانن

  . ن خانه دور شود آاين اسم را صد بار بگويد و فوت کند فقر و درويشی از 

لطف و مھربانی می کدام يک از ما برای کودکی که از روی . بادله می گذاريم، نه مھربانیم ھا را ما نام اين کار

خواھيم به او چيزی بدھيم يا دستی از روی عطوفت بر سر و رويش بکشيم، ميگوئيم اول در برابر منی مھربان و 

، بعد من اين را ... کن و سر به سجده بگذار واءبخشاينده و بزرگوار و با عاطفه و کودک نواز تضرع و استغاثه و التج

  . به تو می دھم

تا آنجا که من از دين اطالع دارم، مھربانی خدا غير مشروط است، . ت خدا بخشاينده و مھربان استاولين و دومين صفا

  .اما قھار بودنش مشروط به خواستش و خاص کسانی است که گردن کش و عصيان گر و نافرمان ھستند

ه رفتن و حرف زدن و رد سالی که ھنوز قادر به را ھزار کودک در افريقا، کودکانی خآيا مرگ روزانۀ بيست و نه

  خاطر گردن کشی و عصيان آن ھا باشد؟ کدام گردنکشی و عصيان؟ه تفکيک خوب و بد نشده اند، بايد ب

، يعنی روزی دھند معرفی "الرزاق"تغذيه می ميرند، در حالی که خدا خود را وءن ھا، ھمه به دليل کم خوراکی و ساي

  .قيقه و ھر ساعت اين را تبليغ می کنندو بندگان خداباورش ھم ھر ثانيه و ھر د. می کند

فرض کنيد فيلسوفی از خدا بپرسد که : اين عبارات مرا به ياد يکی از مصاحبه ھای رضأ نيکفر انداخت که می گفت

فيلسوف ديگر چيزی ندارد که . جھان را چگونه آفريدی و او بگويد که من ھر طور که دلم خواست ھمانطور آفريدم

  . بپرسد

روزی خوار را ھست می کند و روزی اش را به عنايت خود : مھربان ھر چه دلش می خواھد می کندبلی، خدای 

  !مربوط می سازد
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او مشروط به منتقم بودن ." خدای انتقام کشنده از ظالمان، آن گونه که سزاوار آنان است": اين است" المنتقم"معنی 

  . باشدظالمان است؛ مشروط به ھر چه انسانی است که سزاوار آن 

آيا آن بيست و نه ھزار کودکی که در افريقا روزانه از تشنگی و گرسنگی می ميرند و ميليون ھا کودک گرسنه و بی 

پناه ديگر در سال در سر تا سر جھان، مانند صد ھا ھزار کودک و ھزاران بيوه زنی که شوھران شان در راه ھمين خدا 

ی کرده اند ـ از چه امری سرپيچيده اند، به قول شما ـ و به کی ظلم کرده در کشور ما به اصطالح شھيد شده اند، چه کار

شود؟ شايد تفکيک ظالم و مظلوم برای  اند که مستحق اينگونه انتقام سخت و دلخراشی شده اند که از آن ھا کشيده می

  !  خدای اديان و بندگان دين خوی اين خدا کمی مشکل بايد

  . ی غير از چند نفر که دعوای پيامبری داشتند از او خبر داده اندخدا را نه کسی ديده است و نه کس

ما از کی بايد بپرسيم که چه حکمتی در خلقت اين ھمه روزی خواری که ھيچ چيزی .  قرار دارداءخدا ھمواره در اختف

ايت قرار می به آن ھا عنايت نشده است و ھمه از گرسنگی می ميرند، بايد وجود داشته باشد؟ چرا ظالمان مورد عن

: ھم در آن دنيا؛ زيرا می گويند چنين سخت تنبيه و عذاب می شوند؟ ھم در اين دنيا و ،گيرند و بی گناھانی پاک ضمير

  ."کسی که دنيايش خراب بود، آخرتش ھم خراب است"

 و اطاعت می يا من مھربانم و بزرک. من خلق کرده ام و من روزی می دھم: ھيچ کسی خدا را نديده است که گفته باشد

کسی که اين ھمه حرف را به نمايندگی از خدا می زند، يا به نمايندگی نمايندگان خدا، بايد به ... خواھم و عبادت و 

جواب بگويند که ظالم کيست؟ و ظلم چيست؟ و چرا اين ھا با آن که . پرسش مردم در اين خصوص جواب بگويند

، در خدمت ظالمان ھستند و به حمايت آن ھا حق را ناحق و ناحق را "خدا ظالمان را دوست ندارد: "مصرانه می گويند

نی که به آن باور دارند و آن را کالم الھی می دانند، بوضوح تشريح و آ ظالمانی که صفات آن ھا در قرحق می خوانند؟

  . توصيف شده است

  . ی خود به برھان قاطع است، يعنی بسيار بزرگ و ظاھر کنندۀ بزرگوار"المتکبر"يکی از نام ھای ديگر خدا 

کار و جانی و زانيی که مستحق ھيچ عنايتی نبودند، ھم به نام ذشته در کشور ما صد ھا انسان تبھطی سی و پنج سال گ

  آيا بزرگواری ھمين است؟ ! گفته می شود که اين داد خداست. رسيده اند و ھم به نان

چه حکمتی در اين ھمه کارھای شگفت و چه نسبتی ميان اين کارھا و ما ھيچ کدام خدا را نديده ايم که از او بپرسيم که 

نام خدا در مسجد و درمسال و کليسا ه رسد، اما به نمايندگانش که ب دست ما به خدا نمی. اين نام ھا يا صفات وجود دارد

  . رسد ی بھترين زندگی را برای خود ساخته اند که دست ما م،نام داد و دھش خداه نشسته اند و ب... و 

گوئيم که خدا نبايد با شر و بدی و انتقام و انتقام گيری سر و کار داشته باشد و بايد مھربان باشد، در واقع به  وقتی ما می

  . حرف ھای ديندارانی که ھمواره از خدا حرف می زنند و به تبليغ مھربانی خدا می پردازند، اشاره می کنيم

ه اگر با مھربانی خدا جھان چنين پر از درد و ستم است، با نامھربانی وی جھان منظور من از اين اشاره ھا اين است ک

  چگونه معلوم خواھد شد؟ 

در . به ھمين دليل ھم در صدد آن نيستم که وجود و عدم وجود خدا را به اثبات برسانم. من با نظر کانت کامالً موافقم

  . اين نظر را به وضوح بيان نموده امبخش دوم نوشته ای که مورد نقد شما قرار گرفته است، من 

  .  قرار ندارداءدينداری که از دين حرف می زند، ھم در اختف.  قرار ندارداءاما دين و خدای دين در اختق

شر و شرارت و رنج و محنت در جھان، که ھيچ يک از ما از وجود آن نمی توانيم انکار کنيم و بايد نتيجۀ قضأ و قدر 

  . دينداران از جانب خدا تعيين شده استباشد، به قول دين و 
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تواند باوجود اين  در مورد اين که او چگونه می. من در مورد اين خدا، که دينداران فکر می کنند ھست، حرف می زنم

حکم ازل و : "گويند ی قدر يا مقدرات يا نصيب و سرنوشت و قسمت میاھمه شرارت، مھربان باشد؟ در رابطه با معن

  ..."  آنچه در روز ازل تقدير شده باشدقضای ازل يعنی

  . که ما آفريده شويم، مقدر کرد تا ھمه چنين باشيم که ھستيم به معنی ديگر خداوند پيش از آن

  ".قسمتم ز ديوان بود سرنوشت اين       حکيم ای و بدنامی رندی به مکن عيبم"

  :يا

  است يھـود اگـر کنشت محراب

  است سرنوشت که گنه او راچه

ن دين، که چه سری بايد در اين کار باشد که خدائی ا مدافع از اين سر در گمی و معما حرف می زنم و می پرسم، ازمن 

  خاطر کاری که خود خواسته است، مجازات می کند؟ ه که پيش از آنکه ما آفريده شويم مقدر کرد که چنين باشيم، ما را ب

 نشده است، يا ھندو و نصارا و يا آن بھائی نسبتاً از اسالم برگشته، يھودئی که به حکم ازل يھود باقی مانده و مسلمان

  چرا بايد به جرمی که در آن، آن ھا را ھيچ اختياری نبوده، به آتش دوزخ سوزانده شود؟

  :بار ديگر يک

، بخواھيم يا ما اگر نقدی نسبت به دين داريم. نام اين خدا و دين اين خدا خدائی می کننده اين خدا اگر ھست يا نيست، ب

نخواھيم، ضمن نقد از دين بايد از خدای دين ھم نام ببريم، زيرا بدون اين خدا دينی وجود ندارد و اگر دينی وجود نداشته 

  . وجود نخواھد آمده باشد، بحثی ھم ب

  

 ١۶/١٢/٢٠١٣  

  

   

       

  

 


