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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  سيدھاشم سديد

 ٢٠١٣ دسمبر ٢٨

  بخش پنجم

  چرا برخی از سؤال ھا را دانشمندان دينی جواب نمی گويند؟
  . ما اشاره ای می کنيم، و عاقالن به آخر سخن می رسند

   !! کسانی را ھم که اين سخنان برای شان مغلق می نمايند، خدا کمک کند

شعر گويای ناصر خسرو که انباشته ای از حيرت از کار ھای خدای دين است و می توان آن را به عنوان يکی از قوی 

  . می شودترين ضربه ھا به منطق دين تلقی نمود، ناگھان به الفاظی تسليم طلبانه در برابر خدا تبديل 

از ابيات اخير شعر، ھمينطور از ابيات آغازين آن، شايد چنين استخراج معنی شود که ناصر خسرو در واقع ضمن نقد 

شجاعانه از دين و خدا، مؤمن به دين و خدا بوده است؛ در حالی که قبول چنين امری با موجوديت چنان نقد صريح و 

 شناسانده می شد، به ھيچ وجه نمی تواند با عقل کاوشگر و نکته بين انسان نام خداه بيان مغالطه ھا در تفکر دينی که ب

  .  ی مانند ناصر خسرو مطابقت داشته باشدئھا

در دورانی که ناصر خسرو زندگی می کرد، ھزاران انسانی که حرفی غير از حرف معمول در باب دين می گفتند و 

نام کافر و  زنديق و قرمطی ه ب... شھاب الدين يحيی سھروردی، وبدان حرف پا می فشردند، مانند حالج و شيخ اشراق، 

و غالی و رافظی و معتزله با مأل ھا و فقھا رو به رو می گرديدند و گرفتار چنگال ديو استبداد دين می شدند و بعد از 

  . انواع شکنجه سرھای شان به باد می رفت

رش، در زمانی که ناصر خسرو زندگی می کرد، پر خصوص در دوران سلطان محمود غزنوی و پسه تاريخ دين، ب

  .است از چنين کشتار ھای زورگويانه، تعصب آميز و عاری از دليل

  :بيت زير از عنصری است که نشان دھندۀ دشمنی بی حد و حصر سلطان محمود غزنوی عليه گروه ھای ياد شده است

  لعه ماند که نگشاد و نه سپـه که نزدـنه ق

   و نه گبرو نه کافرنه قرمطی که نکشت

  :اين بيت را ھم که از فرخی سيستانی است و اشاره به سرکوب و کشتار ھای سلطان مذکور دارد، بخوانيد

  قرمطی چندان کشی کز خونشان تا چند سال

  چشمه ھای خون شـود در باديـۀ ريگ مسيل

، به نظر من، چندان اعتقادی به دين مرد ادب و فرھنگ و انديشه و مبارزه با اعتقادات خرافیزرگناصر خسرو، اين ب

  .نداشته است

  :  سرودن اشعاری مانند دو بيت زير
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  توانی در دل موری کشيدن      خدايا عرض و طول عالمت را

  ی بريدنئ نه از عالم سر مو     عت در درون مور آریــنه وس

ر چه منتقد و روشنفکر در جھان يافت که خود معمائی است، برای گريز از خشم مردم و خشم شاھی که کمر به کشتن ھ

  . ناصرخسرو نگران جانش بود و جانش را غنيمتی می دانست ضروری برای روشن ساختن مردم. می شد، بسته بود

تعقيبش کردند، با داس و قمه و سيالوه و شمشير و . خانه اش را به آتش کشيدند.  قصد شدوءچند باری به جان وی س

  . گاھی در يمگان يافتگر فرار می کرد؛ تا پناھه جای دياز يک جا ب. تبر

پانزده سال را در زمانی که ديگر نه تابی برايش باقی مانده بود و نه توانی، در غربت و محروميتی که خود آن را زندان 

  :توجه کنيد. می خواند گذشتاند

  !بـگـذر ای بـاد دلـفروز خــراســانی

 مگان دّره، زنـدانیيکی مانده به يبر

  ـدادیيشه بــه بين چرخ جفا پيرده ابُ 

  از دلش راحت و زتنش، تــن آسـانی

  گشته چون برگ خزانی زغم غربت

  آن ُرخ ِ روشن ِ چـون اللۀ ُنعـمـانـی

  بی گناھی شـده ھمواره بـر او دشمن

  تـرک و تـازّی و عراقی و خراسانی

 آزادی دين برای مردم ۀکه بايد  تضمين کنند" دينال اکراه فی ال "تو سلطان بی باکانه می کشت، بدون اين که به آي

تنھا التفات او به آنچه بود که مال ھا و فقھا و خلفأ می گفتند، . باشد، و بر طبق آموزه ھای دين کالم خداست، توجه بکند

  . صريح که داللت بر آن داشت که اسالم دين زور و اجبار و شمشير و خون و کشتن نيستتنه به اين آي

که در باال به آن اشاره شد تی لطان ھم نبوده است، با آن تعصبی که نسبت به دين داشته، زيرا در قرآن در کنار آيگناه س

ياتی مانند لکم دينکم ولی دين، آياتی ھم وجود دارند که وجوب جھاد و قتل در راه ھمان خدای را که اجبار در دين را آو 

با وجوب آيات جھاد و قتل نسخ ناشده باقی " کانون اسالمی انصار" طبق نظر ی که برآيات. مجاز نمی داند، اعالم می کند

  .ماند

وجود چنين تنافراتی و ناسازگاری ھا در معانی، که قسمتی از آن را ناصرخسرو به وضاحت کامل بيان داشته است، 

  .يکی از داليل ديگری ھستند که ھمواره موجب گريز ارباب خرد از دين شده است

ھمه طرح ھا را در ازل خود ريختن و عقوبت، انسانی را کردن که بر وفق آن طرح ھای .  در عين اجبارآزاد بودن

حين انتظار اطاعت از بندۀ . ازلی مجبور به عمل است؛ به اصطالح ناصرخسرو تخم جو کشتن و انتظار گندم داشتن

 را ھم بر وی بستن؛ از ترس ن باز کردنو راه زبا. حريص و اسير، نفس و ھوی و شيطان قوی را بر وی حاکم ساختن

دستان در اين جھان و گرزھای آتشين در آن ه  و عذاب و آتش و ھزار جفأ و بأل و حشر و نشر ديگر شمشير بظغي

  .  اين ھا آنچه آيد  و رود، آن را عدل خواندنۀو با ھم. جھان

ين و پيامبر برای چه آمدند و زحمت و رنج اگر از ازل سوختن نصيب انسان بود، اين ھمه گفت و شنود و اين ھمه د

کشيدن و زندان و صليب ديدند و بسياری از آن ھا بدون ھيچ نصيبی از دنيا رفتند؟ اين ھمه ناسخ و منسوخ  و آمد و 

رفت اديان و يک لک و بيست و چھار ھزار پيامبر از برای چه بود، در حالی که ھمه چيز را خدا از قبل می داند، با آن 

  آگاھی؟ ھمه 
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پس اين ھمه متشابھاتی که در ھزار لفافه قرار دارند و ھر مفسر و . می گويند کتب الھی ھم آشکار اند و آشکار کننده

  غير مفسر، ھرعامی و عالم، آن ھا را به گونه ای تفسير می کند، از برای چيست؟ 

ان در طول تاريخ، تا امروز، به ھزاران طور مثال، مسلمانه اگر کتب دينی چنان روشن اند که گفته می شود، چرا، ب

اين : فرقه و گروپ و حزب و مذھب تقسيم شده اند؟ و چرا امروز عيسويان، ھر چه را که از آن ھا بپرسی، می گويند

. کار رفته باشده ؟ سمبول، يعنی رمز و اشاره؛ چيزی که در آن تشبيھات زياد ب"موضوع، يا اين حرف سمبوليک است

  با سخن روشن و آشکار مشابھت دارد؟کجای اين کلمه 

برداشت فقھا از آيات قرآن در مورد داستان موسی و سامری چنين است که وقتی حضرت موسی از کوه طور برگشت 

و ديد که مردم گوساله را می پرستند بسيار ناراحت شد و ھمه را، به شمول ھارون برادرش، مالمت کرد و به آن ھا 

، ولی شيخ محمود شبستری می گويد قضيه اين ...زيرا آن را کاری می دانست بسيار زشت و توصيه کرد که توبه کنند 

ناراحتی حضرت موسی برای اين نبود که چرا ھارون نتوانسته بود آن ھا را از . نبود که مردم گوساله پرست شده بودند

  . ته بود که گوساله را بپرستندنگذاشرا اصل قضيه اين بود که چرا ھارون آن ھا . پرستيدن گوساله باز دارند

شبستری در شعری می گويد که ھر چه گفت و ھر چه کرد ھر چه بود، نکو گفت و نکو کرد و نکو بود؛ نگو سامری 

  . زيرا ھمه را خدا گفت و کرد و ھمه خدا بود. کرد و سامری گفت و سامری بود

  :و در بارۀ بت می گويد

 مسلمان گر بدانسـتی که بت چيست

   پرستی است تی که دين دربتبدانس

 :اين بيت را بدين گونه ھم آورده اند

  ـتی که بت چيستــلمان گـر بدانســمس

  يقين کردی کـه ديندر بت پرستی است

...  

 کی دانـن و يکی گوی و يـيکی بي

  م آمد اصـل و فـرع ايمانــبدين خت

  نو ز قرآنـ گويـم اين بش نه من می

  تفاوت نيست انــدر خـلـق رحـمان

به اين انسان، به شبستری، چه بايد گفت؟ به مولوی که ھمه را از زبان خدا يکی می داند، خالف قرآن که ھندو و گبر و 

  باور ندارد، کافر می خواند، چه بايد گفت؟  ، ھر کی را که به آنچه در قرآن آمده...ترسا و 

دفتر ھا از تعريف و تحسين و تکريم اين ھا به وسيلۀ ! ، انسان ھای کوچکی نيستنداين ھا و امثال اين ھا، ھيچ کدام

  !مسلمانان پر است

 چنين تترجمۀ فارسی اين آي." و ما ارسلنا من رسول اال بلسان قومه ليبين لھم: " چھارم سورۀ ابراھيم آمده استتدر آي

  ."يان کند برای فھم شانو نفرستاديم ھيچ پيامبر را مگر به زبان قوم او تا ب: "است

 را ترجمه نمی کردم، به معنی و مفھوم آنچه به زبان عربی تسؤال من اين است که چند در صد مردم ما، اگر من اين آي

  بيان شده است، پی می برند؟ اصالً چند در صد  از مردم ما قادر به درست خواندن آن بودند يا ھستند؟ 

 خدا وعده می کند که برای فھم کتاب تبان عربی است يا فارسی؟ بر حسب اين آيسؤال دوم اين است که آيا زبان ما ز

پيامبر اسالم به قوم قريش و از نظر مليت . ھايش برای ھر قوم پيامبری از ميان خود آن قوم انتخاب می کند و می فرستد

  .. .عرب بود؛ نه ايرانی و افغان و تاجک و پاکستانی و ھندی مسلمان و اندونيزيائی و 
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کسانی . ما اشاره ای می کنيم، و عاقالن به آخر سخن می رسند. ھزار سينه سخن مانده است و رخصت نيست بگذريم که

   !! را ھم که اين سخنان برای شان مغلق می نمايند، خدا کمک کند

  نوشته شود؟ و چيزی را که خود خدا اسباب آن را فراھم نموده است، در ازل يا حال، چرا بايد جرم آن بر بنده 

آيا واقعاً اين حرف ھا و صد ھا حرف ديگر از آن خداست؟ فکر نمی کنم خدای خبير و بصير و عالم و عليم و حکيم که 

در عين حال خود را عدل و حليم ـ بسيار برده بار ـ و مجيب، يعنی پاسخگو می خواند، چنين باشد که گاھی چنان گويد و 

  . زمانی ھم چنينگاھی ھم چنين و زمانی چنان کند و

 جانداران به استثنای آنانی که در کشتی ۀوفان نوح و غرق شدن ھمطيحی می خوانيم که خدا بعد از در آموزه ھای مس

  .نوح بودند، از آنچه کرده بود در گفت و گوئی با نوح ابراز پشيمانی کرد

  د مورد پذيرش قرار گيرد؟آيا چنين چيزی با تعريفی که از خدا و صفات خدا در دين شده است، می توان

  . در تفکرات يونانيان قديم ھم آمده است که خدا بعد از آن که انسان را آفريد، پشيمان شد

، و ديدن نتيجۀ کار ھای خود، برای ھر کار ...در تورات آمده است که خدا بعد از افرينش آسمان و زمين و انسان و 

  . جداگانه عميقاً ابراز خشنودی نمود

انم که آن خشنودی، و پشيمانی خدا را با آن که خدا را دانندۀ پيدا و پنھان و به ھمه علم عليم می خوانيم، چقدر من نمی د

می تواند مستدل و عقالنی باشد؟ يا اين است که اين ھمه خداپردازی ھا حاصل ذھن نارسای بشر اوليه و بدوی بوده 

  !است؟

 حکم خدا در مورد مرتد صريح و آشکاراست؛ ھم برای مسلمانان عادی و. اسالم، آنگونه که گفته می شود، دين خداست

که در  ولی پيامبر، طوری. ھيچ کسی در طاعت و اجرای احکام خدا بر ديگری تفوق و برتری ندارد. ھم برای پيامبر

  . ھدخاطر شفاعت عثمان از وی، مورد بخشش قرار می ده بخش پيشتر ھم نوشتم، عبدهللا بن سعد کاتب وحی را ب

  :به اين حکايت توجه کنيد

رسول خدا . عثمان او را به نزد رسول خدا آورد و برای وی امان خواست. عبدهللا به نزد عثمان آمد و اظھار توبه کرد"

کسی از .) که بعد ھا خودش گفت که چرا کسی بلند نشد و او را به درک واصل نکرد چنان(مدتی خاموش ماند تا شايد 

او بعد . ردن زند، اما کسی چنين کاری را نکرد و حضرت رسول به او امان داد و توبه اش را پذيرفتمسلمانان او را گ

  ."ھا در خالفت عمر و عثمان به کار گماشته شد

  :در اين حکايت دو نکته وجود دارد که در خور دقت و حيرت است

 قضايا تنھا خدا دارد، نه ديگران؛ ھر کی اول، ھمانطور که آمد و خوانديد، دين، دين خداست و حق بخشش را در چنين

و دوم، اگر اين گفته درست باشد که پيامبر انتظار داشت کسی از ميان مسلمانان بر خيزد و او را . باشد، حتی پيامبر

زيرا اين حرف نشان می دھد که . گردن بزند، اين کار پيامبر با وجود پيامبر بودنش چون يک انسان بود، قابل نقد است

و اين کار حالت و کيفيت پسنديده ای نيست و از شأن يک . در زبان يک چيزی و در دل چيزی ديگری داشته استاو 

  .پيامبر بايد به دور باشد

علی، داماد . مطلب بعدی مربوط می شود به لعن و نفرين و راندن شيطان از جانب خدا و ھشدار به انسان از شر او

  : نھج البالغه می گويد١٩٢بۀ طپيامبر و خليفۀ چھارم، در خ

ش شما را ياد خوي کند و با فرید كه ھمانا او شما را به درد خود گرفتار مياز دشمن خدا بر حذر باش! ای بندگان خدا "

  ." آوردیه شما فراھم ميادگان خود را علياز جا می پراند و نگرانتان می سازد و سواران و پ
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 ۀبا ھم" شيطان بزرگ"ان است؛ اما برخی از عرفای صاحب نام در کتاب منظور خليفۀ چھارم از دشمن خدا ھمانا شيط

تأکيد قرآن و پيامبر و سائر بزرگان دين به مطرود و لعين بودن شيطان، به دفاع از شيطان برخاسته اند و نافرمانی 

  . شيطان در برابر خدا را نافرمانی نمی دانند

! رش در برابر خدا، مستحق پاداش است، نه مستوجب نفرين و عذاباين ھا به اين اعتقاد ھستند که شيطان با آن کا

  ! سخنی که می توان آن را نقد بر برداشت و تصميم خدا به حساب آورد

اگر . سخنان اين عرفأ بدان معنی است که گويا خدا با راندن شيطان از خود و نفرين کردن او به او کم لطفی کرده است

  .خواھد غير از خدا به کس ديگری سجده کند، نبايد مستحق چنين بی لطفيی پنداشته شودنيک ديده شود، شيطانی که نمی 

سؤال اين است که کدام يک سخن درست و قابل قبول است؟ کدامين برداشت و معنی و يا تفسير می تواند از به ھر حال؛ 

  دين درست باشد؟ 

 و تفسير و  چرا اينقدر سخن و نظر و ترجمه. ن باشدمگر قرار نيست قرآن مبين و مبين راھنمای بشر سرخورده و حيرا

برداشت گوناگون از کالمی که روشن و روشنگر است؟ سخن و نظر و ترجمه و تفسير و تأويلی که به جای رھنمائی 

 .درست به حرف  حق، اگر وجود داشته باشد، مردم را به ابھام و کدام يک را قبول کنم سوق می دھد

 حل اين ھمه مغلطه در هميدانی را: "بعد از لحظه ای تفکر گفت. يکی از دوستان در ميان گذاشتمروزی اين مشکل را با 

دفتر دانش دين چه بود؟ يا خداوند عقل آدمی را زياد می کرد يا پيامش را به زبان باز ھم ساده تر و در خور فھم انسان 

 بی شک کاری خواھد کرد که گپ ما به دوزخ و حال که نه اين کار را کرده است و نه آن کار را،. بيان می داشت

  ."درغير آن عدل بودن خداوند چه معنی خواھد داشت. گرزھای آتشين نرسد

  ."و لقد يسرنا القرآن للذکر فھل من مذکر: " قمر می گويدۀخداوند در جائی از سور: "گفتم

  !"  پس بايد آسان باشد. يد آسان استخدا می گو..." م يما قرآن را براى تذكر، آسان ساخت"ترجمۀ آن اينست که 

  !"شايد برای خود خدا؛ و نه برای ما: " گفت

وجود اين چنين تناقضاتی در دين و نداشتن جواب ھای قانع کننده برای مردم از جانب دينخويان متکبر و غالباً فاسد، 

  .زی ھستندييکی از داليل آشکار دين گر

بال و مبرز کدام پا را بايد اول ته شود، نه به اين که در وقت داخل شدن به مَ مردم می خواھند به اين سؤال ھا جواب گف

  ... سنت است يا مستحب و ) سبيل(برداريم و يا ريش مرد به چه اندازه بايد دراز و کوتاه باشد يا تراشيدن  بروت 

٢۵/١٢/٢٠١٣ 

  

  ادامه دارد 

 


