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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
 سيدھاشم سديد

  ٢٠١٣ دسمبر ٢۴
  

 بخش چھارم

 گويند؟ چرا برخی از سؤال ھا را انديشمندان دينی جواب نمی
  

تيزی، قرار بود در بخش سوم دنبال شود؛ ولی چون بعضی اوقات بحثی که در اين بخش می آيد، دين گريزی و دين س

برخی از کار ھا مطابق به خواست انسان صورت نمی گيرد، در بخش قبلی در اثر يک تصادف نيک مجبور شدم بحث 

دين گريزی و دين ستيزی را به بخش چھارم موکول کنم و نکاتی را که تا حدی ضروری می نمودند پيرامون بحث 

  . ل به رسم توضيح  و پاسخ به يک پرسش بيان نمايمبخش او

بايد اعتراف کنم که در بخش سوم اين سلسله ھمۀ توضيحات الزم عمداً داده نشده است؛ چون از قبل ھدف اين بود که به 

ھانی مسائلی مانند اين که بدی در نزد خدا و در نزد انسان يکی است يا متفاوت، رابطۀ منطقی ميان عنايت و دھش آن ج

در ...  لۀ شيطان، آزمودن انسان از جانب خدا در عين دانائی و أمسدر برابر سلب خوشی ھای اين جھانی انسان، 

  . جريان نوشته ھا تماس بگيرم

  :   گردم به موضوع دين گريزی و دين ستيزی ھر شکل ضمن اعتذار جستن از خلف عھد، اينک بر میه ب

 با دين را به دنبال دارد، در نتيجۀ بازنگری به دين، که معلول علل مختلف است، گريز از دين که در برخی موارد ستيز

  :اين علل عبارت اند از. صورت می پذيرد

  .ـ پيدايش و رشد عقل سليم، عقل منتقد و عقل کمالجو

  .ـ ناھمگرائی علم و دين

  .ـ وجود تناقض و تضاد در متون دينی

  .و تجربیيت، ملموس ؤـ فقدان داليل اثباتی قابل ر

  .ـ اختفای الھی

  .ـ وجود شر

  .ـ عدم پابندی پيشوايان دين به دين

شناخت اوليه از دين، در پروسه و درعمليۀ بازنگری . گاھی ازھم جدا نيستند انديشه، موضوع انديشه و شناخت ھيچ

  . ددمنتقدانه به دين، به عنوان موضوع انديشه، خواھی نخواھی به شناخت جديدی از دين منتج می گر

ھر ادعائی که نتواند قناعت اذھان پرسشگر و منتقد و حقيقت جو را فراھم کند، در آخرين برداشت، به مثابۀ حاصل 

  . گردد عمل حواس، عقل، انديشه و تجربه سبب از دست دادن باور به آن ادعا و در نتيجه سبب گريز انسان از آن می
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ھنوز پيامبر اسالم حيات داشت، شاھد پشت کردن انسان ھا به دين بوده  و از آن زمانی که ءتاريخ دين اسالم، از ابتدا

گفته می شود، که با در نظر داشت انواع دين گريزی " ارتداد"يا " ردد"است ـ در فرھنگ دينی به رو گشتاندن از دين 

  . در بحث ارتداد اين نارسائی توضيح می شود. اين دو کلمه چندان رسا نيستند

 اسالم و در زمان حيات پيامبر از اسالم رو گشتاند عبدهللا بن سعد ابن ابی سرح، کاتب وحی بود که اولين کسی که در

  :ن در برخی منابع دينی در مورد وی می گويندابعضی از محقق

ن را که آعبدهللا بن سعد بن ابی سرح برخی از کلمات آيات قر.  او اولين کاتب وحی در مکه بوده که بعد ھا مرتد شد"

  . داد و تحريف می کرد و بعد می رفت و عنوان می کرد که من در قرآن دست برده ام امبر بيان می داشت، تغيير میپي

عبدهللا بعد از اين متواری شده پيامبر و دين را ". ھو الواحد: "وقتی اين موضوع به اطالع پيامبر رسانيده شد، او گفت

."  کعبه چنگ زده باشد، بايد او را بکشدۀدهللا را بيابد، اگر چه به پردھر که عب: "پيامبر ھم  دستور داد. ھجو می کرد

   . سورۀ انعام در مذمت عبدهللا نازل شد٩٣ تآي

که من امأل  اين بوده که عبدهللا چه قرآن را تغيير بدھد يا ندھد؛ قران آنطوری" ھوالواحد"منظور پيامبر از : می گويند

  ."اصالح آن می پردازدمی کنم، نوشته می شود و جبرئيل به 

. دھد گفته می شود که پيامبر بعد از فتح مکه عبدهللا را به وساطت عثمان که برادر رضائی او بود، مورد عفو قرار می

  .موضوع عفو عبدهللا خود بحثی است که در جايش به بيان آن خواھم پرداخت

بر نه تنھا  از دين رو برتافتند، مانند مسيلمۀ بن حبيب، عالوه بر عبدهللا، کسانی ديگری ھم بودند که در دوران حيات پيام

و سجاح دخترحارث بن سويد که بعداً با مسيلمه اتحادی را تشکيل دادند و عليه مسلمانان " مسيلمه کذاب"مشھور به 

  .  و اسود، که حتی دعوای پيامبری ھم کردند و طليحه. جنگيدند

اما . شان، بيشتر به رفتار و گفتار ناپايدار ابالغ کنندۀ دين مربوط می شدروبرتافتن اين ھا از دين، قرار اظھار خود 

 خلفأ هداليل رقابت ھای قومی و جاه طلبی ھای شخصی را ھم در مخالفت اين ھا عليه پيامبر و دين در وھلۀ اول و علي

  . در مراحل بعدی نمی توان ناديده گرفت

ت اين چھار نفر از دين در اوائل دوران ظھور اسالم موجب گرديد يادآوری اين نکته ضروری است که خروج يا بازگش

  .که گروه ھای بزرگی از قبايل اين ھا ھم با ايشان ھمراه شده از دين برگردند

 رشد عقل پويا، ۀاز بازگشت و اختالفات ناشی از حس جاه طلبی و تعصبات قومی که بگذريم، ذات دين گريزی در نتيج

دين، در کل، از . اين سه پديده است که ھمواره سبب شناخت کاملتر از واقعيت ھا شده است. ستانديشه و تجربه نھفته ا

  . اين تعامل مستثنی نيست

موضوع و محمول دين، آنگونه که الزم بود ـ به گونه ای که قناعت مردمان دانا و حکيم و فھيم را فراھم کند ـ نتوانست 

 است که تفکر عقالنی در بارۀ دين آغاز می شود و بر موضوعاتی تمرکز می به ھمين دليل. در اختيار مردم قرار گيرد

  . کند که با واقعيت ھای ملموس سازگار و بر بنياد تجارت عملی قرار داشته باشند

بر حسب باور ھای دينی خداوند بعد از بگو و نگوئی با شيطان به وی اين اجازه را اعطأ کرد در نبرد با انسان و 

چرا؟ چون خدا فکر می کرد که انسان زير تأثير . ب وی از ھمۀ امکانات خويش می تواند استفاده کندوسوسه و فري

  .از جانبی خداوند می خواست از اين راه انسان را بيازمايد. وسوسۀ شيطان نمی رود

يت ھا وحقايق و عقل به منزلۀ نيروی دراکۀ انسان که قدرت فھم، درک، استنباط، استدالل، اثبات، تحليل و نقد واقع

قضايای عقالنی را دارد، در اين خصوص پا پيش می گذارد و می پرسد که چرا خدائی که ھمه چيز را از قبل می داند، 

می داند که انسان نه تنھا ضعيف است، که به حکم قرآن عجول ھم می باشد ـ کسی که در انتخاب بدی ھا بر نيکی ھا 

  . قرار بگيرد؟ آنھم در برابر شيطانی که قصد ھمسری با خدا را داردشتابزده تر است ـ بايد مورد آزمايش 
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و من، باوجود چنين سؤال ھای . خردمندانه ترين، و جامع ترين سؤال ھا را در اين مورد ناصر خسرو مطرح می کند

  .وزين و معقول، فکر نمی کنم الزم باشد که با ابراز داليلی ديگر به اثبات بحث مورد نظر بکوشم

  : به عرض حال ناصر خسرو گوش دھيد

   توانی در دل موری کشيدن-خدايا عرض و طول عالمت را 

  ی بريدنئ نه از عالم سر مو-درون مور آری نه وسعت در 

   توانی در صدف جمع آوريدن-عموم کوه بين شرق و مغرب 

   زمين و آسمانی آفريدن-تو بتوانی که در يک طرفةالعين 

   به حکمت باد را حکم ورزيدن- باتات تو دادی بر نخيالت و ن

   ُعقوبت در رھت بايد کشيدن-بناھا در ازل محکم تو کردی 

   معيّن گشت در ديدن نديدن-تفاوت در بنی انس و بنی جان 

   در آغاز خاليق آفريدن-نھال فتنه در دلھا تو کشتی 

   زمين و آسمان آرد شخيدن - ھر آن تخمی که دھقانی بکارد 

   ز جو گندم نيابد بدرويدن- در کار دارد کسی گر تخم جو 

   عقوبت در ابد بايست ديدن-تو در روز ازل آغاز کردی 

   چرا بايست شيطان آفريدن؟-تو گر خلقت نمودی بھر طاعت 

   نفس از ترس نتوانم کشيدن- سخن بسيار باشد جرأتم نيست 

   کالم زاھد نادان شنيدن- ندارم اعتقادی يکسر موی 

   که گوھر از صدف بايد خريدن- ولست کالم عارف دانا قب

   که غيظ آرّی و نتوانم جھيدن-اگر اصرار آرم ترسم از آن 

   کمان سخت را نتوان کشيدن-کنی در کارھا گر سختگيری 

   چو در پای حساب خود رسيدن-ندانم در قيامت کار چونست 

   مرا بايست حيوان آفريدن-اگر می خواستی کين ھا نپرسم 

   زبان را بايد از کامم کشيدن؟- با تو دعوی اگر در حشر سازم

   نيم عاجز من از گفت و شنيدن-اگر آن دم زبان از من نگيری 

   چرا بايست عدلی آفريدن؟-و گر گيری زبانم دون عدلست 

   خيالی را ز من بايد شنيدن- اگر آن دم خودت باشی محالست 

  ؟ چرا بيھوده ام بايد دويدن- اگر با غير خود وا می گذاری 

   چه مصرف دارد اين گفت و شنيدن؟-بفرما تا سوی دوزخ بََرندم 

   به جای خويش غيری را گزيدن-ولی بر عدل و بر احسان نزيبد 

   به زور و رشوه نتوان کار ديدن- نباشد کار ُعقبی ھمچو دنيا 

   به غير از ما تو خود خواھی رسيدن-فريق کارھا در گردن توست 

   تو خود می خواستی اسباب چيدن-م ولی بر بنده جرمی نيست الز

   فن ابليس را بھر تنيدن-تو دادی رخنه در قلب بشرھا 

   برای لذت شھوت چشيدن- ھوی را با ھوس اُلفَت تو دادی 

   برای رغبت بيرون کشيدن-نمودی تار رگھا پر ز شھوت 
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  )يا چريدن( شب و روز از پی نعمت دويدن -شکمھا را حريص طعمه کردی 

   ھمی خواھد به جوف خود کشيدن- لی يا حرامی داند حال نمی

   درونم را ز ھم خواه دريدن- تقاضا می کند دايم سگِ نفس 

  بربط شنيدنۀ  بسازد نغم-به گوشم قوت مسموع و سامع 

   توانم دادی از لذت شنيدن-لھو لعب را ۀ به جانم رشت

   کز آن آھم ھمی بايد کشيدن- ھمه جور من از بلغاريانست 

   بگويم گر تو بتوانی چشيدن-ان را نيز ھم ھست گنه بلغاري

  )يا گفتن( ولی از ترس نتوانم جغيدن - راست گويم فتنه از توست ! خدايا

   نبايستی چنين خوب آفريدن-لب و دندان ترکان ختا را 

   به دندان دست و لب بايد گزيدن-که از دست و لب و دندان ايشان 

  مردم دريدنۀ د برای پر-برون آری ز پرده گل رخان را 

   ز دنبال نکو رويان دويدن-به ما تو قّوت رفتار دادی 

  يک نتوان رھيدن  ز دام ھيچ-تمام عضو با من در تالشند 

   چو خر بايست در صحرا چريدن-نبودی کاش در نعمات لذت 

   چنين تشويشھا بر دل کشيدن؟-چرا بايست از ھول قيامت 

  تکليف چشيدن کند ابليس - لب نيرنگ را در جام ابليس 

   چرا بايست شيطان آفريدن؟-اگر ريگی به کفش خود نداری 

   چرا اين فتنه ھا بايست ديدن؟ -اگر مرغوله را مطلب نباشد 

   تعّذر چند بايد آوريدن؟-اگر مطلب به دوزخ بردن ماست 

  بايد به چشم عمرو ديدن؟  چرا - بفرما بی تعّذر تا بَرندم 

   کالم پرفسادش را شنيدن-ی که شيطان را نبايد ئتو فرما

   زند چشمک به فعل بد دويدن-تو در جلد و رگم مأواش دادی 

   نبايد بر من آزارت رسيدن-اگر خود داده ای در ملک جانم 

   که شد طّرار در ايمان طريدن- مر او را خود ز حبس خود رھاندی 

   تجاوز نيست در فرمان شنيدن-ز ما حّج و نماز و روزه خواھی 

   درين ھنگام نخجير افکنيدن-چو صيّاِد غزاالن بالُشبھه 

   به تازی ھی زنی اندر دويدن-به آھو می کنی غغا که بگريز 

   به شيطان در رگ و جانھا دويدن-به ما فرمان دھی اندر عبادت 

   به او در پيچ و تاب ره بريدن- به ما اصرار داری در ره راست 

  شمن را کشيدن به روی دوست د-به ذات بی زوالت دون عدلست 

   چرا بايست بر ما ره بريدن؟-تو کز درگاه خويشت باز راندی 

   سر اين رشته را بايد بريدن-سخن کوتاه، ازين مطلب گذشتم 

   ندارد دل زمانی آرميدن-خوف و رجايم ۀ کنون در ورط

   دل از آن ھر دو دايم در طپيدن- برای بيم و اميدم تھی نيست 

   بھشت از مزد طاعت آفريدن- تو در اجرای طاعت وعده دادی
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   چه منّت بايد از تو می بايد کشيدن؟-ولی آن مزد طاعت با شفاعت 

   به مزدش ھر کسی بايد رسيدن-و گرنه مزد طاعت نيست منّت 

   نيابد فرق بر ما و تو ديدن-کسی کو بايدی يابد مکافات 

   خليقی خوب بايست آفريدن-اگر نيکم و گر بد خلقت از تست 

  ن بَديم و بَد نبايست آفريد-الزم قصير خدمت نيست به ما ت

   چرا بر نيک و بد بايد رسيدن؟-اگر بر نيک و بد قدرت بدادی 

   ندانم خويش جوھر آفريدن-سرشتم ز آھن و جوھر ندارم 

   ھمانم باز وقت باز ديدن- اگر صد بار در کوره گدازی 

   کشيدن حساب اندر طلب بايد-به کس چيزی که نسپردی چه خواھی؟ 

   نيارم پيش کس گردن کشيدن- َگَرم بخشی َگَرم تو دانی 

   مرّوت نيست دامن پس کشيدن-ھمين دستی به دامان تو دارم 

   ز نقل ديگرم بايد چشيدن- زمانی نيز از من مستمع شو 

   طلوع صبح صادق در دميدن-دم شبی در فکر خاطر خفته بو

  ه شنيدن نھادم گوش در را- ی آمد از باال به گوشم ئصدا

   که فارغ باش از گفت و شنيدن- رسيد از عالم غيبم سروشی 

   مترس از ساغر پيشين کشيدن- به غفّاريم چون اقرار کردی 

   چه حاجت از بد و نيکت شنيدن- ازين گفتار بخشيدم گناھت 

   بود ُمستوِجِب انعام ديدن-به ھر نوع که کس ما را شناسد 

   خودش بايد رسيدن به اميد-ندارد کس ازين در نااميدی 

   پی اين رشته را بايد بريدن-تفّکر ناصر از انديشه دور است 

  : و آنجا که راسل می گويد

  " بايد از خدا پرسيد چرا داليل وجودش را اينقدر ضعيف آفريده است؟"ـ 

  :يا

  ." كندتوانسته است چيز بھتری خلق  جھان است، قطعاً میۀای كه برای ابد حاكم بر اراد قدرت مطلقه"ـ 

در بخش ھای ديگر اين . ناھمگرائی عقل و دين که از سده ھای دراز وجود داشته يکی از داليل دين گريزی می باشد

  .سلسله داليل ديگری ارائه خواھد شد

  ادامه دارد

٢٢/١٢/٢٠١٣  

  

    

   

   

 


