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 متون سه کتاب مقدس ازی کلی دهد، نمودارمی ت کتاب اجازه يکه محدودی دم تا آنجائيکه گذشت کوشی صفحات در
ر آنچه د. کرده باشمی آنکه غالبا درباره آنها اظهار نظری نقل کنم، بی ادينه مسائل بنيزم در رای ديتوحی  هانيآئ

شمندان و يپژوهشگران و اندی های ريجه گيها و نتی سراز اظهار نظرها، بری د خواند نمودارينده خواهيصفحات آ
ن متون است که حاصل آنها هم اکنون بصورت هزاران کتاب و مقاله و رساله يهم ارتباط با مورخان جهان غرب در

از ی  اند که من فهرستنقل شدهی ن برجسته ايمحقق ازد خواند ي آنچه خواههمِه. دسترس عموم قرار دارد دری قيتحق
 ،ن کتاب آورده اميان ايپا در فصول کتاب حاضر ک ازي هر ارتباط با در ا مقاالتشان راي  هامشخصات کتاب و آنهای اسام
 ن مشخصات دريذکر جداگانه ا ح داده ام ازياصل منحرف نکرده باشم ترج از نکه توجه خوانندگان رايای برای ول
ن سه قرن يطول ا که دری  و مقاالت ها کتابن تذکر نباشد که شمارِهيبدی ازيد نيشا. کنمی صفحه خودار س هريرنويز
و آنچه من ، ان کتاب حاضر آمده استيپا است که دری نه مطالب مورد بحث منتشر شده اند صدها برابر فهرستيزم در

 .  مراجعه خود من قرار گرفته انداست که موردی نقل کرده ام تنها فهرست و مشخصات آثار
 

*  *  * 
طول  در کنند، ومی روزمره بشر نظارت و حکومت ی روند زندگ رومند که برينی دا وليناپی ئ هاشه وجود قدرتياند

ی رد؟ پژوهشگران فراوانيگمی کجا سرچشمه  شده اند، ازی ديو بعدا توحی ريش مذاهب مختلف اساطيدايه پيزمان ما
 نينانه ترياز واقع بی کي ريه زيد فرضيابند، که شايبی پرسش پاسخ قابل قبولن يای برا ده اند تايگذشته کوشسه قرن  دو در

 : آنها باشد
 
ی روهاين ازی ترس بشر ابتدائ. بوجود آورده است ترس از ناشناخته است که مذاهب رای ن عاملياحتماال مهمتر«

ار خود ياخت در روها راين نيکه ای انيخدا از شرفته تريس بشر پان گرفته بودند، تريم در را عت که اويمقتدر طب
واکنش همه آنان . کردمی روها حکومت ين نيمجموع ا که بری واحدی خدا از شرفته تريداشتند، و ترس بشر بازهم پ

 چون بود کهی ائيان اسپانيکا توسط جهانگشايهنگام کشف قاره آمر در پرو ک ويان مکزين راستا، واکنش بوميا در
رعد آسا ی صدائ آنهای  هاتوپ آتشباری لوله ها ده بودند، و ازيچوقت نديدند که هيدی ئ هااسب آنها را سوار بر

. ديپرست را د آنهايشده اند که با مقتدر روبروی انيخدا ن نکردند که بايا دری ديده بودند، ترديچ وقت نشنيدند که هيشن
ی ريز شکل گياسالم ن ت ويحيرا که عمال مسيشد، زمی ه مربوط نيب اولن واکنش تنها به مذاهيم که ايفراموش نکن
انه يمرگ و آتش سوزان و مالئک عذاب و تاز دوزخ بعد از از ون هراس مردم متمدن عصريمدی اريحد بس خود را تا

 شدمی ر مطرح که به ناچای هائ»چرا «ازی اري به بسطبعًای ن برداشتيچن.  و آب جوشان آنها بودند هاو مارها و عقرب
ک از عناصر ي پس هر ب بود که درين ترتيبد. دادمی آنها وجود نداشت پاسخ ی برای هنوز جواب قانع کننده ا و
 وه هايم غالت وی گريان ديآوردند، خدای به حرکت م ماه را د ويخورشی انيخدا: داده شدی دا جايناپی عت گرداننده ايطب
ان يفرمان خدا رينها به نوبه خود زيانتظار آنکه همه ا در، فرستادندمی عقه صا ز رعد وينی انيرساندند، خدامی  را

 »فرستندمی انند، هم رعد و صاعقه يرومی  هم گندم و تاک را، گردانندمی  د رايرند که هم خورشيگ قراری مقتدرتر
 ). قيحقای زندگ: لوبون گوستاو(
 
ی سويش و گير همواره با را او زيمجسمه سازان ن ان وو نقاش، مذکر استی ما خدائی برداشت کل خدا درآنکه  با
مردان  آنان و نه در دری ت و باروريرا خالقيان زن بوده اند، زيخدای با همگيه تقريان اوليد مجسم ساخته اند، خدايسپ
ن گذشته قر ده شده اند، دريا قلوه سنگ تراشيا عاج يکه از استخوان ی خيکره ماقبل تاريصدها پ. افته استيمی ی تجل

ا و فرانسه و منطقه يو اسپان و اسکاتلندی شمالی گرفته تا اروپای خاوری بريس ازی پهناوری نواح دری و قرن کنون
با يبدست آمده اند که تقری ن و اندونزيقا و چيو افری ک و آناتولينزد  مالت و خاورو ردنیسا ودانوب و بلغارستان 

و  وتساينو، ونوس کيونوس گاگار، لندف، ونوس لسپوگيونوس و(ونوس جانب باستان شناسان لقب  به همه آنها از
 . ندارند لويمی بايبا ونوس زی اديآنها شباهت ز چکدام ازيداده شده است، هرچند که ه) رهيغ

ی باروری برای شتريبی توانائ از قاموس اجداد کهن ما آنها است که دری ن ونوس ها فربهيوجه مشخص همه ا
جوامع پراکنده   درجًايتدری خيماقبل تاری  هان تمدنيش که نخستيچهل سال پ از، بين ترتيبد. تکرده اسمی ت يحکا
ش يسال پ حدود پنجهزار تنها در داشت و» یمادرخدائ «اکان دوردست ما جنبهيه شکل گرفتند مذهب نياولی  هاانسان
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 دری حت »نيزم مادر «اي»  مادرالهه «سنت پرستش. سپردی کنون» یپدرخدائ «را به خودی ن سنت جايبود که ا
ی انه باقيعامی بصورت )یپروس شرق ی،ناويرلند، اسکاندياسکاتلند، ا( اروپای نزد مردم شمال در زين مای امروزی ايدن

بصورت ) م مقدس شناخته استيمر آنرا روز  به بعد١٩۵٠سال  ک ازيکاتولی سايکه کل( اوت ١۵ مانده است و روز
شه يتواند با رمی که   نام داردZemyna جشن، ن سنتيای توانيل در. شودمی فته جشن گر »ن مادريزم «روز
 . ارتباط باشد ن دريزمی رانيا

 
. شد خ گذاشتند آغازيآن هنگام پا به صحنه تار ها که دری ائيش توسط آريسال پ حدود ششهزار مرد دری عصر خدا
س يپار ش دري که تنها چند ماه پHistoire generale de Dieu» خدای خ عموميتار «بنامی قطوری قيکتاب تحق

 ان مرد را دريداند که خدامی » یهند و اروپائ «خانواده بزرگ ازن گروه ينخست رای رانيای های ائيمنتشر شد آر
 آوردندی که تا آنوقت بدون مرد فرزند م »مادری الهه ها «ان،ين خدايا با ظهور. دنديمجمع ارباب انواع بر مسند قدرت نشان

 ی ادهينورس ان مرديخدا بای عنيکردند،  دايپی تری عيطبی باشند، زندگانی ن بود که مظهر ادامه زندگيآنها ای اديو نقش بن
و ی باختری ايآس دری عنيجهان،  ازی بخش بزرگ هرچند که درهم فرزندان آنها بودند،  افتند که هم شوهران ويوند يپ
 .نقش ساالرانه با زنان بودی فايداشت و کماکان ای برتری جنبه همسر بر یجنبه مادر درازی تا مدتی ترانه شرقيمد
 
و ی ميو اقلی ائيط جغرافيمختلف رنگ شرای های تولوژيک از مي هر در، یريان بزرگ و کوچک دوران اساطيخدا
و   هانيمحصوالت خاص سرزمی عنيهستند، ی محلی ان فرآورده هاين خدايهمه ا. دارند خاص خودشان رای قوم

بنام ی خود خدائی تولوژيم ونان کهن دري. ساکنان آنهای و روحی مادی ازهاينی و پاسخگو،  ها و فرهنگسنت ها
ن ياه چنيسی قايافت، و افريمی ن پرورش ين سرزميا جهان دری ن انگورهايبهتر ازی را قسمتيشراب داشت، زی خدا
تمساح ی ان خدايبائوباب داشت، همچنانکه مصری اعوض خد در، ن که اصوال انگور نداشتيای را نداشت برای خدائ

الهه ی کالی ببر که تجلی ان خدايذرت و هندی خدای جنوبی کايان امريش و بوميگاومی داشتند و سرخ پوستان خدا
 . آنها بودخون آشام 

 
ش يج قرن پست و پنيب. آن مطرح شده باشد بعد از اي قرن فروغ وی اروپا ست که تنها درينی ن بحثينهمه، ايا با

 مجعد دارند، دری اه و موهايپوست سی ان حبشيخدا «:ن باره نوشته بوديهم دری ونانيلسوف و شاعر يکزونوفانوس ف
 ی هاو دست، را داشتند ز عقل ماياگر گاوان و اسبان ن. هستندی چشم و موطالئی آبی شمالی ان بربرهايکه خدايصورت

 ».کردندمی اخ و دم مجسم ش انشان را بايار خدايبه احتمال بس، را ما
  
دم که يشن. خودم ساختمی گوشه باغ برا دری را اطاقکياخ«: نه آمده استين زميهم ولتر در» یفلسف ونريکسيد «در
: ک راسو بدو جواب داديساخته باشد، و  م رايعظی ن بنايای مهمی ليد موش کور خيگفت بامی ک کور به دوستانش ي

خواست می شم هم يک کرم ابري کنم اگرمی  فکر. نابغه ساخته استی ک راسوي زفقط ای ن کاري؟ چنیکنمی ی شوخ
  ».گذاشتمی آسمان  بدهد اسمش رای ده است ناميکه دور خود تنی شميله ابريبه پ

 
مذهب خاص خودش را ی له ايقوم و قب هر. رفتندمی ن» یابيبازار «داشتند و بدنبالی جنبه محلآغاز صرفا  مذاهب در

را  ان اويگانگان خداينکه بيتصور ای حت. داشت خود رای که زبان و رسوم و مقررات اختصاصی ن صورتبهما، داشت
م يخاص از اقلی طيشرا دری هم که خدائی وقت. شدمی ی ان تلقين خدايبه حقوق ای احترامی بی ش نوعيبرا، بپرستند

 ن قاعده دريا داد، ومی ت يماه رييتازه تغی و فرهنگی ط اجتماعيشرای کرد، به اقتضامی گر سفر يدی ميخود به اقل
که يوقت «قرن نوزدهم فرانسهی بقول فوستل دوکوالنژ مورخ نام. ماند ز همچنان برقرارين» یديتوح «ی هانيدوران آئ
 ز ازيت نيهودي، دادی ونانيی تيبدان هو رم اعالم کرد وی امپراتوری ن رسميت را آئيحينوس امپراتور رم مسيکنستانت
 رای ونانيکه فلسفه ی شانيو بدست کش رون آمديش ساخته بودند بيطول قرون برا غمبران آن دريکه پی بوسچهره ع

ن يهم در ».بخود گرفت ت رايحيمسی قابل معاشرت و دوست داشتنی آن اشباع شده بودند صورت خدا آموخته و از
ن و يچی ن بودائيهند و آئی ن بودائيآئ«: نوشت خود »هندی  هاتمدن «گوستاو لوبون در، همان زمان در و، نهيزم

ن يا ن بار درينخستی که برای است که دانشمندانی حد بلکه تفاوت آنها در، گر ندارنديکديبا ی ژاپن نه تنها شباهت
ن يب آئين ترتيبهم. شده اند روبروی ق پرداختند تصور کردند که با مذهب تازه ايسم به تحقيکشورها درباره بودائ

کند، می ر ممکن يبا غيافته است که شناخت آنرا تقريی اديچنان بنی راتييعربستان به هند تغ از ر خوديمس اسالم در
نزد  مثال در. شده استی رياساطی  هانيآئ ازی کيل به ين عمال تبدين سرزميا ن مذهب جهان دريتری ديرا که توحيز
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 آنها محمد را ن است که درين ايآئ ن دويان اي مگرفته است که تنها تفاوتی رنگ برهمائی دکن بطوری ديان دراويبوم
  ».برهما گذاشته اندی جا در
  
نزد اقوام مختلف  در و  هانيسرزم دری متعدد) mythological(ی رياساطی  هانيآئ، شيحدود پنجهزار سال پ از

 دائره المعارف. مانده اندی رجاهمچنان ب گريدی بخش و ان رفته انديم طول زمان از آنها در ازی جهان شکل گرفته اند که بخش
ش بچاپ يچند سال پ خ مذاهب دريکارشناس تار ٩٧ی دسته جمعی همکار که با »های تولوژيفرهنگ م «معتبر
پنج قاره جهان پا به وجود گذاشته اند به  گذشته در مختلف را که دری رين اساطيکصد آئيش از يمشخصات ب، دهيرس
ی های تولوژيم و ازی و سومری کهن مصری ن هايآئ توان ازمی ن آنها يمترجمله مه که ازل نقل کرده است يتفص
 ی،ژرمن ی،وناني ی،هند ،یرانيا ی،تيه(ی ائيآری های تولوژي، م)عرب ی،قيفن ی،آشور ی،اکد ی،بابل(ی سام

غول، ترک، م ی،کره ا ی،تناميو ی،ژاپن ی،نيچ(ی ائيآسی های تولوژي، م)یاوست ی،اسالو، ارمن ی،نيالت ی،ناوياسکاند
انوس آرام، ير اقيجزا نه نو ويلند و گيوزيا و نيان استراليو بومی قائيافری له ايقبی  هانيآئ ،)موياسک ی،تاتار، فنالند

 .برآورد شده اند صدهزار ش ازيان آنها بيکا نام برد، که جمع خدايامری های تولوژيو م
 

ی ئ هاگر منعکس کننده فرهنگيدی عوض برخ ستند، درهی ار ابتدائيبسی سطح دری رياساطی  هانين آئيا ازی بعض
رنگ و شاعرانه  آب و رپی تولوژين ميا، افتيتوان می ونان کهن ي در ن آنها رايتريفند که عاليظر شرفته ويار پيبس
ی اريرد که بسيگمی  بر در ان و قهرمانان رايمه خدايزن و ن مرد وی هزار خدای س ازی مجموعه ای به تنهائی وناني
ران کهن يای ن مزدائيه آئيپای ائين معتقدات آريهم. شه دارندير) ی هند و اروپائ(ی ائيآری ريمعتقدات اساط آنها در زا
ی سامی ديتوحی  هانيآئ دری ر گسترده ايبرآورد و تأث آن سر ازی زرتشتی دين توحيز قرار گرفته اند که بعدا آئين
 در قًايرم عمی راه امپراتور ز ازيسم نيمزدائی ترائيکه شعبه مگذاشت، همچنانی برجا) اسالم، تيحيمس، تيهودي(

شه جهان ياند هنر و ادب و دری بطوری ونانيی تولوژيم، دوران رنسانس به بعد از. ديت اثر بخشيحيمسی ريشکل گ
 .اع قرار داده استتحت الشعی عياس وسيمق در آنرای سنت» یحيمس -ی هودي «غرب رخنه کرده که نفوذ

 
بخش  دری ريان اساطيخدای جا و استقرار آنها در» یديتوح «انيش خدايدايپ، خ مذاهبيتار دری بعدی اديتحول بن
خ و تمدن يروند تار دری ار موثريبه امروز نقش بس ست تايبامی بود که ی ن تحوليا. جهان باستان بود ازی بزرگ
بودند که سنت ی ديتوحی  هانين آئيرا درست همين نقش الزاما جنبه مثبت داشته باشد، زيآنکه ای کند، ب فايای بشر

ن يا در ن خدا برقرار کردند وين خدا و بنام هميدگان هميآفر گر ازيدی بدست گروه دگان خدا رايآفراز ی کشتار گروه
 ین الملليمعتبر بی تويستيک انيجانب   از١٩٩۴سال  که دری آمار. خ رنگ خون زدنديصفحات تار هزار سال بر راستا دو

کصد سال يجنگ و تنها  در هزار و نهصد سال رای ست قرن گذشته جهان بشريب ن بود که دريا ازی افت حاکيتشار ان
 گذشته است که دوی مذهبی  هاجنگ کهزار سال دري ش ازين هزار و نهصد سال بياز ا ده است، ويصلح گذران آنرا در

ن مدت بنام يا که دری ر شمار مردان و زنان و کودکانن آمايت هميبه حکا. ت و اسالم عامل آن بوده انديحين مسيآئ
 .شتر بوده استيبی مستعمراتی  هاال و مغول و تاتار و جنگيو آتی شمالی ان بربرهايمجموع قربان خدا کشته شده اند از

 
ت و اسالم مشمول يحيو مسی هوديتنها سه مذهب ی د، بطور سنتيآی ان ميبه می ديتوحی  هانيآئ که سخن ازيوقت
ن نوع بوده ياز ا -ش يک آزماي و نه تنها -ش يخ جهان شاهد سه آزمايکه تاريورت صدر، شوندمی ن صفت شناخته يا

کهن مصر   در هاشين آزماين اينخست. شکل گرفته اندی ديک نهضت توحيطول قرون سه نهضت و نه فقط  است و در
به ی خود خدائی دوران فرعون رت گرفت که درصو) حي مس ميالدازش يقرن چهاردهم پ(س چهارم يزمان آمنوف و در

ان يگر خدايشناخت و تمام دی ننده و گرداننده جهان هستيگانه آفريی د مظهر آن بود خداينام آتن را که خورش
ن يای ول. ر دادييتغ» آخن آتن «ز بهيش نين جهت نام خوياز مسند خود فرود آورد، و به هم را مصری رياساط
 ی هاشين خود بازگشت و آزمايشيب پيبه ترکی ن کهن مصريآئی افت و پس از ويان ين فرعون پايش با مرگ خود ايآزما

 . ن کشور صورت نگرفتيای خ باستانيتار ز درينی گريمشابه د
 

را  او رون آورد وياهورامزدا را ب، یائيان آريمجتمع خدا ران توسط زرتشت انجام گرفت که ازيا ن دريش دوميآزما
زدان يمقام امشاسپندان و ا در ه رايو بق) منياهر(نوينو و انگره مير و شر، سپنتاميمظهر خ خت و دوگانه شنايی خدا
برجا ماند و  پای ائيآری دين توحياو بصورت تنها آئی دين توحين آتن، آئيبه خالف آئی قرار داد، ول ر فرمان اويز در
ران و يخود ا ن درين آئيروان ايز بدست پيآن ن ازران شناخته شد و پس يای شاهنشاهی ن رسميآئی دوران ساسان در

 . افتيهند ادامه  دری رانيان ايتوسط پارس
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قالب دو  بعدا در آغاز شد و) نيفلسط( ن کنعانيسرزم هود دريبود که توسط قوم کوچک ی شين آزمايش سوميآزما
که ، نيسه آئ ن هريا یژگيو. گرفت جهان را فرا ازی بزرگی  هابخش، ت و اسالميحيمس، گريدی ن ساميآئ

ن يآئ ن بود که بخالف دويده اند، اينامی هوديی ديتوحی  هانيرا آئ خ مذاهب آنهايتاری پژوهشگران قرن نوزدهم
ی  هانين آئيخود قائل نشده بودند، ای و اجتماعی بافت مذهب خشونت دری برای که جائی رانيو ای مصری ديتوح
ن يآئ، سه گانهی  هانين آئيای دوتا در. رار و گسترش خود قرار دادنداستقی ابزار اصل ر رايشمشی هوديی ديتوح
ح يمسی سيعی نان قانونيجانش، نين سوميآئ دری اعالم شد، ولی ضه مذهبيک فرين امر اساسا يا، ن اسالميهود و آئي

 .ضه درآوردنديرا بصورت فری کشر ين شمشيا او رغم خواست خوديبودند که عل
 
بنام مذهب صورت نگرفته بود و ی چ جنگيخ نگذاشته بودند، هيو اسالم پا به صحنه تارت يحيکه مسی هنگام تا
تنها . راه زور بدنبال گسترش نفوذ خود نرفته و دست به کشتار مقدس نزده بود ازی رياساطی  هانيآئ ک ازيچيه

ساها و يسه ها و کليکه کنآن ش ازيبه گفته ماکس وبر، پ. بودند که بنام مذهب فرمان کشتار دادندی ديان توحيخدا
خود ی برای دير توحيان غيبنام خدا رای ن حقيچنی چ پرستشگاهيمقدس شوند، هی مساجد انحصارداران حق آدمکش

 . گران بقبوالنديقانون خود به د را بای ده نشده بود که خدائيبخاطر آن کشی ريچ شمشيمطالبه نکرده بود، و ه
 

را تا آن ين بود، زيشيپی دمکراسی جا دری آسمانی کتاتورياستقرار د، یريساطان ايخدا بای ديان توحيخدای جابجائ
 به ش را داشتند و عادتًايار محدود خويمنطقه عمل خود اخت کدام در هری ريان بزرگ و کوچک اساطين خدايزمان ا
ی شه نقش کدخدامنشيهم که -ان يخدای ز با مراجعه به خدايآنها نی اختالفات احتمال. کردندمی نی گران دخالتيکار د

دن از آنها با آنان دوست بودند و يترسی ان بجاين خدايای نيروان زميپ. شدمی ز حل يمسالمت آمی  به نحو-داشت 
شدند به می ی آنها ناراض هم که ازی جلب کنند، و وقتی شکشيبا اهداء پ شان راياري تا حسن نظر و دنديکوشمی 

خود را ی و جا نه برهم خورديريدی ستين همزيآسمان ا دری ر قدرت مطلقه اظهو با. رفتندمی ی گريان ديسراغ خدا
شد می داشت و نه ی او گفتگوئ شد بامی خالف گذشته نه رر داد که بيخودکامه و سختگی ک خدايی به فرمانروائ

ک ي ک کشوري «یستميقانون قرن ب. کرد چون و چرا اطاعتش رای د و بياو ترس ست ازيبامی فقط ، کردی سازش
 آسمان برقرار دری ديتوحی  با نوآورEin Volk, ein Land, ein Reich, ein Fuhrer »شوايک پي، ملت

 . ابدي هآسمان راآن به ی امدهايهمه پ ز باينی ستميسم قرن بيتعجب نبود که فاشی شد و جا
 
از ی ريان اساطين ما خدادورا در«: ن باره آمده استيهم در، آن سخن رفت خدا که قبال ازی خ عموميکتاب تار در

ن آنان يگزيشوند جامی ده ينامی ديکه توحی قالب خداهائ در» یبرتر «انيا واقعا خدايآی گردونه خارج شده اند، ول
م که يدانمی آن وجود نداشته است؟  ش ازياست که پی زاده چه ضوابط» یبرتر «نين باشد، ايچن  و اگر؟شده اند
نضج گرفت و نه ی ونانيگران بدست تمدن يالق و عدالت و احترام به حقوق داخی عنيت يحيمسی اديبنی  هاارزش

 یئ هاگر فرهنگيو دی رانيز ضوابط فرهنگ اياسالم نی آن جهان وی ن جهانيای و ضوابط معنو، یحيمسی سايبدست کل
نداشت ی اخالقی بطخته بود اصوال ضواياميت درنيحيآنجا که با مس ت هم تايهودي. جهان اسالم ادغام شدند بود که در

 ».رديگقرار ی که مالک داور
  
ان قرن يپا در ؟به همراه آوردند» خدا «مفهوم را ازی تری ل تر و معنويبرداشت اص، یديتوحی ن هاين آئيا واقعا ايآ

، ینکه بت پرست نباشيای برا «: نوشتGotzendammerung کتاب معروف خود غروب بت ها چه دريگذشته ن
ی ديتوحی  هاني و آنچه آئ،»یرا ترک گفته باشی بت پرستی خو ديبا، یرا واژگون کرده باش ها ست که بتينی کاف
بزرگتر بود که همه ی ا بتبکوچک ی ئ هابتی نبود، فقط جابجائی چه ترک بت پرستينظر ن عرضه کردند ازی سام
 . خود تمرکز داده بود کجا درينها را ه آيار کلين تفاوت که قدرت و اختيا داشت، با ن رايشيپی  هابتی انسانی های ژگيو
 
ی های صدها انديشمند و پژوهشگر و صاحبنظر جهان غرب اين برداشت فلسفی را مورد بررس، سه قرن گذشته در

گسترده ای قرار داده اند که حاصل آنها تاکنون بصورت صدها کتاب و رساله منتشر شده است و نتيجه گيری مشترک 
ی مقدس عرضه شده اند،  ها اين است که اين خدايان توحيدی نيز، بدان صورت که در کتابهای تقريبا همه اين بررس

 آمده غالبا  هابنوبه خود آفريده انسانند و نه آفريننده او، و از همين رو است که آنچه از زبان آنها در اين کتاب
. يهی ترين ضوابط اخالقی استی علمی و واقعيت های تاريخی و در بسيار موارد خالف بد هاا واقعيتبمتناقض 

ز ال يب، نيتس، نيوتن، کتنت، توان امی  آنها ازنمونه ای   که به عئوان،شخصيت علمی و فلسفی اين انديشمندان
 ن، برتراندينشتايد، ايدگر، فرويها، چهين، رنان، انگلس، زوال، نيل، شوپنهاور، دارويبو، هگل، ولتر، روسو، ديدرو



   سيری در تاريخ مذاهب                                                                                           تولدی ديگر    

  صفحه٣۴  از۶صفحه 

ی غرض ورز مهری آنان به سادگی دهد که به اظهار نظرهامی نک، نام برد، اجازه آن نيرلولز، مت ی،ن بيراسل، تو
مقدس ی  هااست که کتابی ست، انکار آن خدائيانکار خدا ن، ان داشته اندين راستا بيا نان دريآنچه غالب ا. زده شود

ن يزمی رو ن که دريرا ببی بختبد «:کهن گفته بود دوری بگويک غيزبان  از چه درباره اويعرضه کرده اند، و ن
  ».کار درآمده است ازی هوديی ئز خداينآسمان  در گان نو شده اند، ويل به فرومايسروران کهن تبد

 
» یديتوح «ک فرعونيدوران  مصر کهن و در ده دارد، دريد عقيگموند فرويکه زيبطور، واحدی شه خدايهم اند اگر

که ی مصر »آتون «بای چ شباهتيشناخته شد، ه» یديتوح «ین خداي اولهوهيکه بعدا بنام ی شکل گرفته بود، خدائ
رحم و خود يب، نه توزيک، ترشروی بلکه خدائ، ت بود نداشتيو فروغ و معنوی بائياز زی و شاعرانه ای مظهر عرفان

و ، بترسند او ن توقع را داشت که ازياز بندگان خود تنها ا گفت ومی د و ارعاب سخن يخواه بود که فقط با زبان تهد
، )١۵ ستم،يباب ب، سفر خروج( حسودی شتن را خدائيتورات خو هوه دريخود . را دوست داشته باشند نکه اوينه ا
باب  خروج، سفر( ، مغرور)٢۴ش، باب نوزدهم، يدايسفر پ( رانگري، و)٢٩، باب دوازدهم، خروج سفر(رحم يب

 ، انتقامجو)۴١-٣٧، کميوی سفر اعداد، باب س(  اندوز، مال)۵، سفرخروج، باب چهاردهم( ، خودستا)۴ چهاردهم،
و ) وشعيفه يصح(قتل عام  دری موکد وی ز از دستورهايغمبران او نيکند، و پمی ی ، معرف)٢٣ باب هفتم،، هوشع(

 . نديگومی سخن ) ٢ ازدهم،يباب ، سفر خروج(ی کاله بردار
 
تورات با  در: شودمی ر يتصوی چهره انسان در، یريان اساطيهمانند خدای ديتوحی خدا، یسه کتاب آسمان هر در
نشسته ی تختی رو ل و قرآن بريانج کند، درمی  انشان رـتــشو قصد ُک رديگمی ی شتخورد و ُکمی غمبران خود غذا يپ

 ک آنرا برَلـگر هشت َميدی جا و در) ۴٠، وحنا، باب اولي( ستاده انديبرابرش ا کجا هفت ملک مقرب دري است که در
 ند ويبی م) نايس(کوه طور ی باال روبرو در از راخدا ی موستوحيدی تاب هر سه ک در). ١٧، الحاقه( گرفته اند دوش
، و )١٩ سوم، وی باب س، سفرخروج( دهدمی نشان ی ز به موسيمنگاهش را نيتورات نش در زند، ومی حرف  با او

همه ). ست و چهارميباب ب ی،ال نبيحزق( اندنشمی ش يدست راست خو تخت خود دری رو در گرش داود رايغمبر ديپ
ز داشته اند و وجه مشترک يتر نيزئوس، ژوپ، بعل، مردوخ، عمون، یدير توحيان غياست که خدای نها مشخصاتيا

 . ان رايداشته اند هم خصائص آدم رای ن بوده که هم شکل آدميهمه آنها ا
 

 اصوال که خداکرد د يتردن يا د بتوان دريشا«: سدينومی  Einstein ن مورد، همانطور کهيمه و اتفاقا درست در
توان می چ صورت نيه دری ول، ستيا نياست ی ن کائنات ابديو ا، ده شده استيو کائنات چگونه آفر، ا نهيوجود دارد 

  ».ن شباهت داشته باشديزمی روی ک انسان دوپايدور، به  از ايک ينزد ازی ن خدائيقبول کرد که چن
 

آنان و ی جنگجوئ، ستين رفتن آنهاين مطلقا حاضر به پذينشتاين ايکه همی ديان توحين خدايگر ايد یهای ژگياز و
ی ن آدمکشيکه درباره ای با هر توجه که باشد وی ليدل به هر، کنندمی ی رانگرياست که به کشتار و غارت وی دعوت

 همواره -ن يآئ ن دوي و تنها ا-ت يحيم و مسن اساليآئ ن است که دوين مورد ايا دری خيت تاريواقع. مقدس آورده شود
ی کي. ل کننديسراسر جهان تحم خواسته اند به زور اسلحه قانون خود را بری عني، داشته اندی سم مذهبياليدگاه امپريد

دو ی برانگنجند ی مياقل دو پادشاه دری ن بود که چون به گفته سعديای ستيالين منطق امپرير ايج اجتناب ناپذياز نتا
ن مورخ عصر يسرشناس تر ی،ن بيآرنولد تو. ن نبوده استيزم ا دريآسمان  دری ستيز امکان همزين نيباالنشی داخ
ن يم آنها به چند آئيشمار مذاهب و سرانجام تقسی جيکاهش تدر«: سدينومی خود » خيتاری بررس «ن باره دريا در، ما

ت يل به واقعيتبدی عني، م را به دنبال آوردت و اساليحيمسی عنيدو مذهب سلطه جو ی مشخص، برخورد الزام
  ».جنگ خدا با خدا شدی باورنکردن

  
ت و يحيخ مسيهمه تار «:است نهين زميهم دری گريجالب دی ابيارز، که قبال ذکر آن رفت» خ خدايتار «کتابی ابيارز

بعهده ی سم آسمانياليک امپرين نامه يات را به آئيل الهيسا و مسجد رسالت تبديکلی است که گوئ اسالم چنان گذشته
 در. ش نبوده استيبی سم مذهبيتاريبرخورد دو توتالی بيچند صد ساله صلی  هان راستا جنگيا در خود داشته اند، و

تحت ی روهايد نيبامی فا کرده اند که يا رای  مسلمانان نقش مارشال هائان و اهللايحيهوه مسي، یکار مستعمراتين پيا
همه ی مستلزم نابودی ن برنامه اينکه انجام چنيکنند، ولو ای تمام و کمال رهبری هانگشائخود را به جی فرمانده
 ايا جاهل، ي، ا کافرندينان الزاما يرا که اينباشند، زی ستيالين نظم امپريای چرا چون وی باشد که آماده قبول بی آنهائ

 که خود را» یديتوح «ین هايول قرون آئط ن است که دريو چن. نهايسه ا ار هريو با حتمال بس، طانيروان شيپ
 گر ازيکدير يناپذی دشمنان آشت »های ديتوح ريغ «همه ش ازين دانسته اند بيزمی رو مشترک دری ندگان خدائينما
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ست يوناليناسی نقش ژنرال ها همدل و همزبان باشند دری امبرانيست پيبامی ز که يغمبران آنها نيپ کار درآمده اند، و
 ».ده اندير کشيگر شمشيکديی گر به رويدهرکس  ش ازيب

 
 :سدينومی خود ی ابين ارزيا گر ازيدی جا ن محقق دريهم
 
بنام خدا آدم کشته اند و بدنبال آن با ، یفه مذهبياست که با احساس انجام وظی کسانی از نمونه ها خ مذاهب پريتار«

قت مطلق يددار حقيسخ بوده اند که تنها آنانند که کلن اعتقاد رايا را بريانتظار بهشت نشسته اند، ز وجدان آسوده در
را ين است، زيزمی رو جنگ دری خواندن الزام ار از جانب آسمان، فرايامبر تام االختيک پينش يگز. هستندی اله

 مان آورده اند يا است که بدوی ان کسانياصطکاک می نيامور زم دری ک فرستاده آسمانير دخالت يمفهوم اجتناب ناپذ
، امبريک پيفرستادن . ن فرستاده نداشته انديوجود چن بری ا اصال اطالعيمان سرباز زده اند ين ايقبول ا که ازی سانو ک

آنها دست به انتخاب زده  گر ازيدی ش با برخيدگان خوياز آفری ان برخيدهد که خداوند ممی ی ن معنيخود بخود چن
، ريشمشی رو ر خدا بريم تصويحاکم با ترسی ت هايروحان. ستن ايخونی خواه ناخواه انتخابی ن انتخابيچن و، است
ن ترس يای ول، شدمی از به خدا را باعث ين »ناشناخته «آن ترس از ش ازيپ. ر دادندييت رابطه خود را با خدا تغيماه

و . ودادتر بيشتر و کشتار زيبی نه توزيکی الزامی که راهگشا داد »یگريآن دی خدا «خود را به ترس ازی بعدا جا
شده ی زيبرنامه ر وستم منظم يک سيل به يتبد، به صلح و عدالتی ابيان به دستياق آدمين اشتين بود که پرشورتريچن

  ».ن جهان برافروختنديهم در دوزخ رای مه هايه» یديتوح «و مذاهب، شدی آدمکش
 
هود ين يآئ در: ده استمشترک صادر نشی اساس ضوابط بری ديسه گانه توحی هان يآئ دری ن پروانه آدمکشيا

ج يتروی گرفت و نه برامی ل انجام يقوم اسرائی ن منافع ماديبود که بخاطر تأمی مقدس فقط آن نوع کشتاری آدمکش
ی رانيرا که با ويز، هوه بوديشتر مورد پسند يگرفت بمی صورت  رحمانه تريقدر ب هری ن کشتاريو چن، هودين يآئ

رم ی راث بران امپراتوريت، ميحيجهان مس در. شدمی  ان بازيلياسرائی برای ادتريزی آنها جای قتل عام اهال شهرها و
ی ساين بار به نام کليرا، ای ن امپراتوريای و سلطه طلبی ح سنت جنگجوئين مسيت آئيهمان زمان اعالم رسم از

ل به پروانه يرا تبد ام صلح و محبت اويادامه دادند و پ، ک قطره خون وحشت داشتيختن يامبر آن از ريکه پی مقدس
ی  هاجنگ از، ونيسيزيگان انيقربانی  هاقتل عام کاتاها تا خورد شدن استخوان که ازيمقدس کردند، بطوری آدمکش
 ت ازيحيپرچم مس، کايان امريبومی د استعماريتا ژنوسی صد ساله مذهبی  هاجنگ و از، یتا کشتار سن بارتلمی بيصل

 . برافراشت خون سر ازی ائيدرون در
 
ن يقاتلو الذ «:خود خداوند صادرشدی رسمی ن بار با امضاينخستی ن پروانه کشتار مقدس برايظهور اسالم ا با
 د تا ازيآنها را گردن بزن« ،»التکون فتنهی و قاتلوهم حت« ،»قاتلونکم کافهين کافه کمايقاتلوالمشرک« ،»ومنون باهللايال

د يزياويا به دار بيد ير بکشيآنان را با شمش... « ،»ديبند بکش کم دررانشان را محيو اس، نديدرآی پا ازی زيفرط خونر
  ».ديد و بکشيريد بگيافتيرا  جا که آنها هر« ،»ديجهت خالف ببر شان را دري و پاها هاا دستي

 
 هرچند که به گفته برتراند، گذشتی اسالمی جهانگشائی  هاجنگ وقفه دری خ اسالم بطور بين صد ساله تارينخست
متوقف شد که ی ن موج جنگ و کشتار تنها وقتيو ا، داشتی اساسی آن سهم ز درينی ريمت گيشه غني اندراسل
 دری اسالمی همچنانکه موج دوم جهانگشائ، کار افتاد انه ازيمی ايه و آسيقسطنطن در ه وير عرب در پواتيشمش

کار  نهمه ازيبا ا. برش افتاد متوقف شدز از يتبرن و لپانته و يو ر ترک دريکه شمشيز وقتينی دوران ترکان عثمان
ی بيصلی  هاان جنگيبنام اسالم را متوقف نکرد، همچنانکه پای دسته جمعی ترک کشتارها عرب وی رهايافتادن شمش
 دری عيهزار سال فجا ش ازيطول ب ن راستا دريا درست بالعکس در. ان نداديت پايحيجهان مس دری مذهبی به کشتارها
د ياروپا را سفی قرون وسطائی مغوالن و تاتاران و بربرهای و مسلمان صورت گرفت که روی حيمسی ايهر دو دن

ا يی از انحا مزاحم قدرت طلبی بودند که به نحوی ع کسانين فجايان ايشه قرباني همبايکه تقرکرد د يفراموش نبا. کرد
ی انينداران زيا به دين ي آنکه به خود دشدند، نهمی بر اسالم غميا پيح يمسی سيار عيندگان تام االختينمای سودجوئ
و  برخوردار بودندی مان مذهبيا مقدس عموما هم ازی های ن آدمکشيان آيرا که صدها هزار قربانيده باشند، زيرسان
 .با خداوند نداشتندی زيکفر آمی اروئيهم رو

   
ش از آن يم مسلمان داشتند، همچنانکه پات عظايا آيی حين مسيسيجانب قد از د مهر الزم راين کشتارها سفيالبته همه ا

که يوقت«: داد کهمی فتوا ی حيمسی س ناميسن اگوستن قد. ار داشتندياخت در هوه رايامبران يوخ و پيد مهر شيز سفين
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شود و می ن فضائل يبرتری آدمکش، کندمی فرمان کشتن صادر دهد می ص يکه خودش تشخی مصلحتی خداوند بر مبنا
، نوسيگر، سن تماس آکويدی س ناميقد ».ديآی ن حرفه ها درميرتريکشد بصورت دلپذمی ه خدا را حرفه آنکس که در

 است و  هان ثوابينظر خداوند بزرگتر گناه خود توبه نکند در ش ازيکه با زبان خوی قيکشتن زند«: کرد کهمی اعالم 
صفحه روزگا ر   از شان راحِسوجود َنوال د اصيست، بلکه باينی سا کافيجانب کل ر مرتدان ازيتنها تکفی ن مورديچن در

 رش غرق دريکه شمشی حيمسی بدا به حال جنگجو«: داد کهمی سن برنارد، هشدار ، نيسومی س ناميقد ».برانداخت
غالف خود  از، ريشمشی ا«: داد کهمی ش شعار يخوی موعظه ها و آرنو اسقف اعظم تولوز در، »خون کافران نباشد

ز اعالم ين پروتستان نيآئانگذار ين لوتر، بنيمارت »!یرا پاره کن شتر گلوهايب شو تا بهتر و ترزيز شو و تيرون آ، تيب
، شکندمی  را  هااستخوان، زديآوی م برد، به دارمی آنکس که سر ، د کافران را کشتيکه بای موقع«: کرد کهمی 

  ».خود خداوند است، تسينی ک آدميگر يزد ديرمی ن يزم کند و خونشان را برمی را قطع   هاشاهرگ
  
ی  مرد و زن و کودک حت١٣٠٠٠، ١۵٧٢ اوت ٢٣روز  ک شب وي در، فرانسه دری فاجعه معروف سن بارتلم در

خود بخرند در ی شتر برايبی نيخواستند بهشت را با تضممی که ی بودند توسط مردم ن مادريجن که هنوز دری آنهائ
دم يامروز به چشم خود د«: در دفتر خاطرات خود نوشتی سيپاری شيکش. س کشته شدنديپاری  هادانيکوچه ها و م

 را از دند و آنهايکشمی رون يآغوش مادرانشان ب رخوار را ازيشی دند و بچه هايدرمی زنان را با خنجر ی  هاکه شکم
  ».کرده باشندی شتر راضياز خود ب ح رايمسی سيکردند تا عمی وارها پرتاب يدی باال
 

ل کرد و يتبدی را به کشتارگاهی حيمسی اروپای اپيکه چند قرن پ) ديش عقايوان تفتيد(ون يسيزگز انينفرت انگی ماجرا
 سپرد که پاپ اعظم درمی  داری آتش و چوبه های اهچال ها و شعله هايس  و هامردمان را گروه گروه به شکنجه گاه

است که به ی عياز فجای گريجلوه د، صادر کرده بودی شرعی ح فتوايمسی سيت همه آنها از جانب عيمورد مشروع
ق و مرتد و ي نفر به نام زند٣١٫٩١٢سا يا طبق آمار خود کليون اسپانيسيزيگان تنها در. نام خدا انجام گرفته است

قرون   در ها و پروتستان هاکيکاتولی ساله مذهب صدی  هاان جنگيجر در. ده شدنديآتش سوزان منافق زنده زنده در
ی ک مومن واقعيسته يک شايک کاتوليدن سر يداد که تنها بری هوگنوت ها رأی مذهبی شورا، شانزدهم و هفدهم

ش را عسل ي هاسپس گوشت، انه زديشش روز تاز را بعد او، ديرون کشيرا از حلقش ب د اول زبان اويبلکه با، ستين
، ديباز کرد و به آنها نمک پاشدوباره  ش را بست وي هاا زخميبه جانش انداخت،  رای د و زنبوران و قوچان وحشيمال
خت يونجه ريآن کاه و  د و دريا شکمش را دري، دير فرود آيشمش زه وينی رو به باال انداخت که ازی ا بدنش را طوري

 .آخور جلو اسب ها گذاشتی و آنرا بجا
  

شان يکشک منتشر شد يمکز  در١٩۴١کا که متن آن در سال ياسناد دوران کشف امر ازی رسمی ت سنديبه حکا
 و دادندمی ی حيد مسياول غسل تعم رای کيمکزی بومی نوزادان خانواده ها، فه مقدسيوظک يبه عنوان انجام ی ائياسپان

به . آغوش مادرانشان نجات داده باشند دری کوفتند تا آنها را از خطر کافر شدن بعدمی بعد مغزشان را با سنگ 
انه و يبهمان اندازه وحشی هائی رحميز صحنه کشتارها و بيسالم نجهان ا، گذشتمی ت يحيجهان مس موازات آنچه در

. یحيمان مسيبود و نه ا »ضه اسالميحفظ ب «ین بار بهانه آدمکشين تفاوت که ايا با، ز بوديبه همان اندازه نفرت انگ
ن يدان سرزمثروتمند هندوستان بی غارت بتکده های با هدف واقعی که هفده بار بنام صدور اسالم ولی محمود غزنو

  : فه بغداد نوشتيبه خل، یدرباره حمله خود به  ر، ن بازگشته بوديانه به غزنيوحشی حمله برده و پس از کشتارها
 
خود ساخته ی برای را پناهگاهی ه شهر رين دانسته باشد که چون باطنير المومنيما امام القادر باهللا امی د و مواليس«

شان را به يا م شدند کاريآنها تاختم و چون تسل سر ان برين بنده با سپاهيا، بودندرا آشکار کرده  آنجا کفر خود و در
ن فتوا زنادقه و يای اجرا و من در، همه آنها واجب استی که قتل و قطع و نفن فتوا دادند يفقها گذاشتم و آنان چن

از  ن عراق راي و به اندک روزگار زمخ برکندنديشان را از بيان ترک واگذاشتم تا تخم ايان را به لشکريلميبواطئه و د
  ».عزوجلی ق خدايبد مذهبان پاک کردم به توف

 
 یئ هاقتل عام داند، درمی ات آنرا يآ ازی اريشأن نزول بسی کرد که حتمی ن فخر يبرداشت و بد از که قرآن رای مور گورکانيت

شان منازها يد و از سرهايسر بر  هزار نفر رااسالم انجام داد چهارصدی ران بنام اسالم و نه بنام جهانگشائيا که در
 ی هاان جنگيجر در. را بدو مرحمت فرموده است سپاس گفتی ن طاعتيق چنين که توفي او هربار خداوند را از، ساخت

را به امر ی ان عثمانيعين عزم جنگ کردند شيبار که طرف هر، یعثمانی امپراتور وی ران عصر صفويای عه و سنيش
ک يکه تنها در يبطور، دنديبر سر »اهللای قربتاال«، یران را به فرمان مرشد کامل صفويان ايو سن یطان عثمانلس
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 ان جنگيجر به همان صورت که در، ز گردن زده شدنديساکن تبری هزار سنی و سی عه آناتوليمورد چهل هزار ش
ر يو دوازده هزار اس» سايسوار کلشه«ردل يچارد شير مسلمان را به فرمان ريکروز دوازده هزار اسي دری بيصلی ها
ز درعرض دو يتبر در. ت المقدس گردن زده بودندينبرد ب در» ر مرد اسالميش «یوبين ايرا به امر صالح الدی حيمس
و بموازات آن ، دنديل شکم دريبودن به فرمان شاه اسماعی ان را بجرم سنيزيست هزار نفر از خود تبريروز بنشبا

آتش  ان دريده دزدان و روسپيبری کنار سرها مالء عام در دند و دريرون کشياز قبرها بمردگان را ی  هااستخوان
ابداع شد که در حکومت همه  »یدشمنان آل عل «یبرای گريدی  هامجازات» مرشد کامل «نيدوران هم در. سوزاندند

، گچ گرفتن، شان آورده انديهانوشته  دری چنانکه جهانگردان متعدد خارج، جمله آنها و از، افتينان او ادامه يجانش
گلو  سرب گداخته در، دنيبری نيگوش و ب، دنيچشم کش ل دريم، زنده پوست کندن، قطعه قطعه کردن اعضا و جوارح

 .لوله توپ گذاشتن بود خمپاره دری و بجا، در روغن گداخته انداختن، دن و کباب کردنيخ کشيبه س، ختنير
 

بلکه ، افتندياعتراض نی برای د نه تنها مورديقدر تقليالدان عظام و مراجع عن احوال، مجتهيا ک ازيچيه در و... 
 . ز دانستندير نيسته کمال تقديشا» ضه اسالميب «تيتقو اقدس ملوکانه را دری  هااهتمام ذات

 
ل يتبد» یکشی باب «امروزه «:خاطرات خودش نوشت در، یرانيش اياح جهانگرد آزادانديحاج س، آغاز قرن خود ما در

را که توقعات آنها را آنطور ياست کارش ساخته است، زی ند بابيکه مالها بگوی کس هر. شده استی منفعت به کار پر
باد رفت و حکام چه  ان رفتند و چه سرها برين عنوان چه خانواده ها از ميتحت ا. اورده استيخواستند برنمی که 

گفتند می نقدر که يهم. نها فقط تهمت بود و بسيکه همه ايحالدر، ب زدندي به ج هادخل ها کردند و حکام شرع چه پول
 ».ديآسوده اش کن ديداد که گفتگو ندارد، ببرمی حجت االسالم دستور، استی بابی کس

   
: داد کهبود فتوا ه نشسته يت فقيبرمسند وال ن باريارامام زمان که ايم االختنده تاي، نمان قرنيهمی انيپای  هاسال و در

نها يا. د که به اصطالح شما رحمت استيگرفته ا شما فقط همان طرفش را. ديد، حبس کنيد، بزنيبکش: ديگومی قرآن «
کدفعه يرا   نفر٧٠٠د تا يکشمی ر نين اگر قرار بود مسامحه کند شمشيرالمومنيام. مخالفت با خدا است، ستيرحمت ن
دهه  «ینيروح اهللا خم( ».ستيقانون خرد ن ه برن عواطف کودکانيشود و امی با محاکمه و زندان کار درست ن. بکشد
د يتأک) ١٣۶٣ آذر ٣٠(امبراسالم يبمناسبت سالروز تولد پی گريدی مراسم در، و هم او). ١٣۶٣ بهمن ١۴، »فجر

 : کرد که
  

ب ين ترتيدادند به هممی ه هم مهلت يسالم اهللا علی سياگر به حضرت ع. ست ناقص استيآن ن که جنگ دری مذهب«
ن اشخاص که يا ١.ه عمل کرديه عمل کرد و حضرت نوح سالم اهللا عليسالم اهللا علی کرد که حضرت موس میعمل 
نها به نبوت حضرت يا، ک ناصح بوده استين کارها را نداشته و فقط يا اصال سری سيکنند که حضرت عمی گمان 

. کند که مردم را نجات بدهدی مر دارد، جنگ دارد، جنگ يغمبر شمشينکه پيای کنند، برامی لطمه وارد ی سيع
    ٢.کشتندمی همه آدم  رفتند،می به جنگ ی لباس سرباز بودند، با) سرباز(ی ما هم همه جندی همانطور که امام ها

، د جنگ جنگيگومی قرآن . فهمندمی بکند اسالم را نی د آدمکشيست و اسالم نباين جنگ نيند اسالم ديگومی که يآنائ
ی ک رحمتيجنگ . شته شوداد آنقدر به جنگ ادامه دهند تا فتنه از عالم برديکنند بامی از قرآن ت يکه تبعی کسانی عني

ات يآی شما چرا ه. که هستی طيح هرم دری ملت هری است از جانب خداوند برای ک رحمتي تمام عالم وی است برا
  »؟ديخوانمی ات قتال را نيد و آيخوانمی قرآن  در رحمت را

 
*  *  * 

صفحات گذشته نمونه های متعددی  و در(ی توحيدی سامی عرضه شده است  هاآئين آنطور که در، تقدير بر ومسئله ج
برای هر انسان آموزش ديده جهان امروز و ) ارتباط با آنها خوانديد در سه کتاب توحيدی را ی هر هابرداشت از

طول قرون گذشته نيز برای  ر که درحد اعلی سئوال برانگيز است، بهمانطو مسئله ای در، بخصوص جهان فردا
تمام تاريخ ايران اسالمی برای فرهنگ  و بهمانسان که در، پيروان اين مذاهب سئوال برانگيز بوده است بسياری از

______________________________ 
 مورد اقتباس قرار قرآن نيز عينًا در ه وروايت شد تورات درباره او طبق آنچه در" حضرت نوح عليه السالم "شايد اين توضيخ الزم باشد که -١

 .گرفته است نه هيچوقت ادعای پيغمبری کرد، نه مذهبی آورد، نه برای خاطر چنين مذهبی شمشير کشيد
ندی ائمه ديگر نه ج سوم، هيچيک از علی و حسين، دو امام اول و ميان دوازده امام اول شيعه، بجز اين مورد نيز بايد يادآوری شود که در در -٢

امام دوازدهم نيز اصوال پا به هيچ  ميدانی نگذاشت تا آدمکشی شرعی کرده باشد يا نکره . عمر خودشان به جنگ رفتند و نه آدم کشتند بودند، نه در
 .باشد



   سيری در تاريخ مذاهب                                                                                           تولدی ديگر    

  صفحه٣۴  از١٠صفحه 

 آيه قرآنی را استخراج کرده ١١۴، ژول البوم اسالم شناس قرن نوزدهم فرانسه. ايرانی سئوال برانگيز بوده است
چه آنها که بصورت مسائل روزمره دارند و چه آنها ، ب آنها از کوچکترين امور مربوط به زندگی آدمياناست که بموج

گذرد که پيشاپيش برای آنان خواسته شده می شوند دقيقا بدانسان می که به امور درازمدت زندگی و مرگ آنان مربوط 
اسالم ، جنگ جهانی دوم ی پيش از هاسال در. شودمی پيش ن آن پس و زمان بخواهند مثقالی در زمين و است و اگر
اگر «: ی توحيدی يهودی ارائه کرده اند، نوشت هامطلقی که آئين ارتباط با قانون جبر فرانتس بوهل در ی،شناس آلمان

و اگر چيزی بنام ، اختيار اوست اينصورت همه چيز در اين خدا خدای واحدی است، در و اگر، واقعا خدائی وجود دارد
بايد گفت که او خود آنرا خواسته می بلکه ، بايد گفت که او اجازه آنرا داده استمی روی زمين وجود دارد ن شر در
گناه که شر کيفری است که  بدتر از اين عذر. و خدائی که خودش شر را خواسته باشد خدائی ناپذيرفتنی است. است

کند، زيرا اگر آدم گناه نخستين می حل ن ت مشکلی رابهشت نصيب فرزندان آدم شده اس بخاطر نافرمانی آدم و حوا در
در اينصورت اين . را مرتکب شد، برای اين بود که خدا خود اجازه آنرا داده بود، و بنابراين خودش آنرا خواسته بود

مرتکب گناه بشود تا وی را از بابت آن  چه جور خدای مقتدر و عادل و رحيمی است که خواسته است آفريده او
  آيا صحيح تر نيست که اين خدا بپذيرد که عامل اصلی نابسامانی های مادی و نابسامانی های معنوی در؟ت کندمجازا

  »؟روی زمين خود او است
 

  : گيرد کهمی اين ارزيابی نتيجه  پژوهشگری فرانسوی از
 
 اختيارات بشری بدين و تمام، را دقيقا مشخص سازد هنگاميکه خدا پيشاپيش بجای انسان تصميم بگيرد و راه او«

بشری محکوم  عقل و شعور محدود شود که اوامر صادره را دريافت کند و اعمال خود را با آنها منطبق سازد، الزاما
مذاهب توحيدی انجام گرفته است، يعنی به همان نسبت که  شود، و اين درست همين چيزی است که درمی به زوال 

 ).  تاريخ عمومی خدا: ژرالد مساديه( »ش يافته استشعورشان کاه، تعصب افراد زياد تر شده
 

ی  هاش از کتابياست و پی فرهنگ سامی ادي بنمشخصات از، ن نحوه برداشتيه اند که ادشذکر متی محققان متعدد
 توانمی  )یآشور ی،بابل ی،کلدان ی،اکد(ن ين النهري بیر اقوام ساميسای مذهبی اسطوره ها ز شواهد آنرا درينی ديتوح
 دری خ کنونيتل مرد(» ابال « در١٩٧۵سال ی باستان شناسی  هاکاوش ن اسناد لوحه مکشوفه دريجمله ا از. فتاي

سال آن قسمت  آغاز هر در، بزرگی خدا، الد است که به موجب آن مردوخيش از مي سال پ٢۵٠٠متعلق به ) هيسور
ز آنرا در ينی و کند ومی کته يد »نبو «شود به فرزندشمی که به آن سال مربوط  رای فرد بشر سرنوشت هر از

طول  آنان دری ا تندرستيی ماريان و بيآدمی و بدبختی خوشبخت. رساندمی لوحه مخصوص بنام لوح محفوظ به ثبت 
ن لوح محفوظ يا است که دری مسائل همه از، گرشانيه امور روزمره ديو کل، آنانی های ا ناکاميت ها يو موفق، سال

 که اوی خيز به فرزندش نبو داده است، و تارينان را يآدم ن مدت عمرييار تعين مردوخ اختيا اضافه بر. ثبت است
 . اد شدن ندارديامکان کم و ز، کندمی ن يان عمر هرکس معيپای برا
 
عالم اسالم صورت ی ان مذهبيجانب مفسران و محدثان و راو ازی وقفه ای بی  هاتالش، یطول همه قرون اسالم در

ش رقم زده شده يشاپيپی فرد آدم کسو سرنوشت هريرا که از ی ه قرآنينظر ن دويان اي تناقض آشکار مگرفته است تا
د بابت آنچه کرده است يبای گر ويدی سو مقرر شده است، و از اوی دهد قبال برامی ا انجام يشد ياندمی و هر آنچه 

ن يه کنند، و خود ايانحاء توج ازی ه نحواو گذاشته شود، بی ترازو روز حساب در جواب پس بدهد و همه آنها در
ن است که تالش يا بری ن تالش پرداخته است نشانين بديشيبه دنبال مفسران پی ت که هربار مفسر تازه ايواقع

 . ت نبوده استين موفقيچندان قری مفسران قبل
 

*  *  * 
ن يکند و امی بندگان خود طلب  ا ازآنها خد است که دری ت مطلقيعبود ی،سامی دين توحيسه آئ گر هريوجه مشترک د

 شوندمی ان مقتدرتر يخدان يسه آئ ن هريا جه به همان نسبت که درينت در. شماردمی مان آنان يای اصلرکن  ت رايعبود
خداوند ، قرآن در ل ويانج و به دنبال آن در، تورات در. ابنديمی تنزل  ارياختی ناتوان و بی شتر به مقام بندگانيان بيآدم
دهد می ل به او و زنش حوا هشدار ين دليص و انتخاب ندارد، به هميند که حق تشخيآفری می  را بنده سر به راهآدم

خوردن  شما را از د که اگر خدايگومی آشکارا به حوا ) طانيش(ک نشوند، و مار يبد نزد ک ويکه به درخت معرفت ن
ک و بد را يوه مانند خود ما امکان معرفت نين ميان خاطر است که با خوردن ين درخت منع کرده است بديوه ايم

وه يهمسرش با خوردن م ن جهت که آدم ويدرست هم به هم. ستين است که مورد پسند اوی زين چيافت ايد يخواه
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 مارها را دريو انواع دردها و ب راندمی رون يکنند خداوند آنها را از بهشت بمی دا يص و تعقل پيممنوع قدرت تشخ
ن مورد يا دری سه کتاب آسمان هر آنچه از. کندمی ب همه بازماندگانشان يتا ابداالباد نص ب خود آنان وين نصيزمی رو
 ی صين تشخينه چن ص بدهد، ويتشخ و که آزادانه فکر کند نرا داردين است که بشر نه حق ايشود امی ی ريجه گينت

آنچه . ر دهديين شده است تغييتع اوی که برارا ی توان سرنوشتمی حال ن را به هريدارد، زی ش حاصلياصوال برا
ن يپرسد که چرا مرا چنمی کوزه گر ن کوزه از «راير است، زيچون چرا از خواست تقدی است اطاعت ب فه اويوظ

مثال . دارندی ن ترييار پايت مقام بسيبرابر ضابطه عبود ن راستا دريا دری ضوابط اخالق ».ین نساختيو چنی ساخت
 امبران وينهمه همچنان پيا با متقلب باشند و اي و دروغگوا يا زناکار يوث يا ديتوانند دزد می غمبران تورات يپ

ی او قربانی گانه اش را برايآنان خواست که فرزند  ازی کيهوه از ينکه اگر يدگان خدا شناخته شوند، بشرط ايبرگز
ه يت دهد که کليطان رضايهوه با شيی رط بندخواست که بخاطر شی گريد بکند، اگر از ن کار رايچون و چرا ای کند ب

 گفتگوی نها را بيهمه ا، ن شودينش خاکستری ماريک بيرد و خودش با هزار و يش آتش بگيرند و کشتزارهامی ب فرزندانش
نان روزانه خودش ی رو  روز بر٣٩٠گرش خواست که بمدت يغمبر ديپ ازاگر رد و همچنان شکرگزار او باشد، و يبپذ

 . به درگاهش دعا کندی آسمانی ن روزياق بخورد و بابت ايرا با اشتی ن نانيچن، گه بمالد
 
قرآن منعکس کننده  ازی ات متعدديشده است که آگذاشته ی شتريهم ب د بازيد و شرط تأکيقی م بين تسليا اسالم بر در
اصوال با ی خاص فراوانی  اساماس گرفت کهيتوان قمی نجا يا ک اسالم ازيدئولوژيساختار ا ت را دريت عبودياهم. آنند
پدر خود ی حت. افتيتوان می گر نين ديچ آئيه در رای ن نوع اساميکه چنيصورت در، شوندمی آغاز  »عبد «شونديپ

ی گانه مسلمانان شناخته نشده است و فقط بتيی که هنوز اهللا خدای زمان و آنهم در، شودمی ده يمحمد عبداهللا نام
ی صحرا ش سواران اهللا ازيچهارده قرن پ«: دوفرانس قول روژه آرنالدز استاد کلژبه . بزرگ در جمع بتان است
بودند ی نان حامل مذهب تازه اين ايشين بار به خالف مهاجمان پيای ول، ر شدنديکهن سرازی ايسوزان عربستان به دن

، پرداختمی اال به حکومت ب و ازکرد می ی داد و داورمی م فرمان ين بار خداوند بصورت مستقينخستی آن برا که در
قا يکه دقی زيچون و چرا به اراده او بود، چی م بيتسل، شدمی بندگان او خواسته  که ازی زين حکومت تنها چيدر ا و

  ».است) ميتسل(اسالم ی معن
 

*  *  * 
 ی  هانيئ ا درآآنر رياست، که نظی سامی ديتوحی ن هايآئی های ژگيگر ويد ازی نهاد انسان مذهب ده گناه دريق عقيتزر
و ی هودين يآئ دو ژه دريده گناه بوين عقيا. افتيتوان می نی ديتوح ريمذاهب غ و دری رانيو ای مصری ديتوح
فرد . م سلطه آنها بکار گرفته شده استيراه تحک سا دريسه و کلياز جانب کنی همواره بصورت عامل فشاری حيمس

او با  مادر ن پدر ويکه نخست رای بار گناه ازی را قسمتي است، زا آمدهيرد که اساسا گناهکار بدنيد بپذيمومن با
مقام  ح دريمسی سيهرچند که ع، دوش دارد او مرتکب شدند بروه ممنوعه يدر برابر خداوند و خوردن می نافرمان

 . کندی داريان خريآدمی ب برايصلی مت مرگ خود در روين گناه را به قيد تا ايفرزند خداوند کوش
 
با درد  افزون گردانم و اريبسرا ـّتم اَل رنج وی کردی خدا به حوا گفت اکنون که نافرمان«:  آمده است کهتورات در

پس به ی ديشن تو حکومت خواهد کرد، و به آدم گفت چونکه سخن زوجه ات را د و شوهرت بريزائی فرزندان خواه
به  د ويت خواهد روئيخورد و خار و خس برا یرنج خواه آن با ام عمرت ازين ملعون شده است و تمام ايسبب تو زم

 .)١٩ -١۶ باب سوم،، شيدايسفر پ(» یکه از آن گرفته شدی که به خاک بازگردی نيخورد تا حی ت نان خواهيشانيعرق پ
را موظف  ن گناه زنانيبابت ا داند و ازمی پائولوس اصوال نوع  زن را مسئول رانده شدن مرد از بهشت ، ليانج در
پس به «: کند کهمی د يتأک، از توراتی رويبه پ، زيقرآن ن. ر دست شوهرانشان باشنديوسته زيمارد که پشمی ن يبد

د بود و يدشمن خواه را گريدی شما بعض ازی ن پس بعضيا از د، ويرون رويبهشت ب ه اش گفتم که ازآدم و زوج
 ).٣۶، بقره( »خواهد بودی موقتی تان تا بهنگام مرگ پناهگاهيبران يزم

  
طان يداده نشده است که اگر خدا خودش به شی ن دو پرسش پاسخ قانع کننده ايهنوز بد، البته با همه گذشت قرون

ن يطان را خوردند چه بود؟ و بفرض آنهم که اين شيب ايحوا که فر گناه آدم و، اجازه داده بود که مردمان را گمراه کند
 ن پدر و مادر ساده لوح جواب پس بدهند؟ يآنها بابت گناه ا یبعدی د فرزندان نسل هايدو گناهکار بودند چرا با

 
*  *  * 
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خواهد که می دا ياکی ول، را دوست داشته باشند خواهد که اومی  خدا از بندگان خود نعادتًا، یهوديی ديمذاهب توح در
من  از«: ته شده استد گذاشيل تأکيانجی مه توراتين سراسر تورات و قرآن و در ن موضوع دريو بر ا، او بترسند از

از من بترس و « ، )٣٢و١۴، باب نوزدهم، انيوسفر ال( »ب و ترسناک هستميمهی خدائ، هوهيرا که من يز، بترس
او  خواهد که ازمی  تو تو، ازی هوه خداي «،)١٣، باب ششم، هيسفر تثن( »مرا عبادت کن و به نام من قسم بخور

هوه يحکمت ترس از ی ابتدا «،)٧، ستميسفر خروج، باب ب( »یعت نمائدل و جان خودت اطای را به تمام و اوی بترس
خوشا به حال آنکس که از مهابت  «،)١٠مان، باب نهم، يامثال سل(» هوه استيز ترس از يآن نی است، و انتها

ه دی اريهوه دعا کرد که به هرکس از ما يمان به حضور يسل و... «، )١٢٨و١١٢ر داود، يمزام( »ترسدمی خداوند 
، ۴٠، باب هشتم، کتاب اول، پادشاهان( »ن پدران خود زنده باشد از تو بترسديزمی که بر روی تمام روزهائ تا در

 .)٣١، باب ششم، خيکتاب دوم توار
  
لرز به کمال  ترس و د و نجات خود را بايمن اطاعت کن د که ازيفرمامی خداوند «: ل آمده استيانج نه درين زميهم در

 »است خدا بترسد نزد او مقبولتر شتر ازيهرکس که ب«، )١، باب دوم، انيپيلي رسول به فه پائولوسنام( »ديبرسان
، ميم و احترامش بگذارياو بترس ازی عني، ميخدا را آنطور که مقبول است عبادت کن«، )٢۵باب دهم، ، اعمال رسوالن(
 ن بايزمی خود را در رو عمر«، )٢٩و٢٨، مباب دوازده، انيرساله به عبران( »سوزاندمی است که ی را خدا آتشيز

مغرور «، )١٧رساله اول پطرس رسول، باب اول، ( »ديشوی داوری د تا پس از مرگ بخوبيترس از خدا بگذران
ی خداوند، اکنون که زمان داوری ا«، )٢٠، ازدهميباب ، انيرساله پائولوس رسول به روم( »بلکه بترس، مباش

وحنا، باب يمکاشفه ( »یده اند پاداش بدهيتو ترس را که ازی آنهائی عنيدمان خود مردگان است وقت آن است که خا
 ). ١٨ ازدهم،ي

 
گانه يی را که خدائيد زيمن بترس خداوند فرمود از«: آمده است که، ار به توراتيبسی با شباهت، قرآن به نوبه خود در

هستند که چون ی مومنان آنان«، )١٠٢، آل عمران( »ديترس او د ازيآنچنانکه با، ديخدا بترس از«، )۵١، نحل( »هستم
 شان دريآنانکه از خدا«، )١۶ تغابن،( »ديخدا بترس د ازيتا بتوان«، )٢ انفال،( »شان لرزان شودي هاد دلينام خدا آ

شان ي هاخدا کنند دل اديرا که چون ی ده آنهائ کويبشارت ن «،)١٢ملک، ( »بزرگ خواهند داشتی نهان بترسند اجر
د يمن بترس از «،)١٨حشر، ( »د آگاه استيکنمی آنچه  هر را او بريد، زيخدا بترس از«، )٣۵حج، ( »ترس بلرزداز 

 ). ١۵٠، بقره( »ديابيراه ی شما تمام کنم و به رستگار تا نعمت خود را بر
 
 را که دريوجود دارد، زی اديبنی اختالفی رانيد ايو توحی هوديد يان توحيز مين مورد نيا ار، درير مورد جبر و اختينظ
ن يخواهد امی دگان خود يآفر د و آنچه اهورامزدا ازيآی ان نميخدا به م دن ازيچ جا سخن از ترسيهی رانيای ن هايآئ

ن اصل يکم زرتشت ايو ی سی از گاتاهای بخش. باشند اور اويراه پندار و گفتار و کردار خود دوست و  که ازاست 
و ی ننده راستيمنش پاک و آفر پدر، زيسرانجام همه چ اهورامزدا، سرآغاز و «:کند میارائه ی را به روشنی اديبن

 بخشدمی به آن کس ی و پاک منشی اريو شهری و راستی و جاودانگی را همراه با رسائ خودی شکوه خسروان، داور دادگر
و ی ش راستيخو و کردارگفتار  است که دری اور ارجمند اهورا کسي. باشد ک دوست اويشه و کردار نياند که در
 ».بان باشديپشت رای و نکوئی درست

   
ارتباط با نوع رابطه انسان و  ران مسلمان دريا ران ماقبل اسالم ويای شه سنتيان انديم برداشت ها دری ن دو گانگيا

با فرهنگ ی رسه اصطکاک هزار ساله فرهنگ پاير مايخم، دگار اويارتباط با آفر دری ار آدمينه حدود اختيزم خدا و در
 . آن سخن رفت است که قبال ازی سامی مذهب

 
 *  * * 

ار و سر به فرمان ياختی دگان بيط آفريهمه شرا ان دريآنکه آدم و با، یديان توحيخدای و قدرتمندی نينش همه باال با
بان به حمد آنان وسته زيار پياختی دگان بين آفرين دارند که هميبدی اج مبرميان احتين خدايهمستند، يش نيآنان ب

بطور دائم  «یرانيک صاحبنظر اي ريد گذارند، و به تعبيش تأکيت خويعبود کنند و بری داشته باشند و عرض شکرگزار
  باشند، از هامحراب ساها ويسه ها و کليکن آنان دری دعاها ش و مراقب وردها ويم مخلوق خويچشم براه درود و تعظ

زند، و به ير آنان سنگ و آتش فرو ود که انسان نام دارند خشمناک شوند و برخی نين مخلوقات ذره بيای های کوتاه
ن يدر دی قيکتاب تحق دری انين آشتيجالل الد( »به پاداششان بفرستندی م آنها شادمان شوند و مائده آسمانيتملق و تکر

ی کتاب آسمان ست درينی ئاو خدا ن و آسمان است و بزرگتر ازيزمی کند که خدامی که تفاخر ی هوه، خدائي). هودي



   سيری در تاريخ مذاهب                                                                                           تولدی ديگر    

  صفحه٣۴  از١٣صفحه 

ی نه تندرست خودتان را برا يفهمم که بره نرمی د من نيکنمی ال يخ«: کند کهمی ت يش شکايده خويخود به قوم برگز
ه يآنرا به حاکم خودتان هم هد د که اگريکنمی ی من قربانی برا رای ماريد و بره کور و لنگ و بيدارمی خود نگاه 

، »اهللا «و »د؟يدارمی ب هستم نگاه نيم و مهيعظ نقدريا چه شده است که احترام مرا که ؟رفتيشما نخواهد پذ د ازيبده
، ش کننديستا را ده است که اويآن آفری انس را تنها برا کند که جن ومی ح يگر تصريدی خداوند کتاب آسمان

آورند، و ی تش را بجاآنها شکر نعم آن ساخته است که مردمان هنگام سوار شدن بری ها را برای همچنانکه کشت
که  شود، خداوند به پاداش همسرش رامی به درگاه او خاضع و خاشع ی فرزندی و بی عالم سالخوردگ ا دريزکری وقت
 ).٩٠، اءيانب( کندمی غمبر را به او عطا يپی يحيدهد و می ی است اجازه باردار نازا

 
*  *  * 

ن کرده است آنها را به ييشان تعيا که مذهب آنان بری  به راهنکه رفتنيا بری ديتوحی  هانيروان آئيپی اعتقاد سنت
ی قرون بهشت را برای درازا اگر در، آوردی آتش آنرا بدنبال می نرفتن بدان دوزخ و شعله ها رساند ومی بهشت 
را يز، ن کرده استيسا و مسجد تأميکارگردانان کلی ت و ثروت فراوان براين نکرده باشد قدرت و حاکمين تضميمومن

د يم و اميب ازی ريبهره گی برای مذهبی له اعمال نفوذ دستگاهاين وسين قرون مطمئن تريطول همه ا ن اعتقاد دريا
 . ن مذاهب قرار گرفته استيروان اي پ هاونيلي و م هاونيليم
 
ی نيسنگی  هاانيار را بدنبال آورده و زيبسی منفی امدهايل پين دليمذهب درست به هم ازی ن نحوه بهره برداريای ول

 ،شودمی خ مربوط يتا آنجا که به تار. برداشته است دری جوامع بشری برای معنوی راستا و چه دری نه ماديزم را چه در
توانند می ن اعتقاد کشته اند که با کشتن دشمنان خدا يا گر را بايکديطول قرون  دری شماريان بيحيمسلمانان و مس

بوده اند ی ئ هان دشمنان خدا درست همانيو اتفاقا ا، کنندی داريخود خری برا یشترينان بيبهشت آن جهان را با اطم
و مسلمان ی حين جنگ مسيو تازه به هم، ن مشترک داشته انديمشترک و قوانی امبرانيمشترک و پی که با آنها خدائ

تنها  رحمانه کشته انديب وغ يدريب زين گر رايدی مسلمانان مسلمانان و گريدی انيحيان مسيحياکتفا نکرده اند بلکه مس
البته . عه بوده انديش گريدی گروه وی سنی ا گروهي، گر پروتستانيدی گروه ک ويآنان کاتول ازی ن جهت که گروهيبد

ن يزمی رو ار او دريندگان تام االختينما. آنکه خود خدا باشد ش ازيگر قرار داده بيهمدی اروينان را واقعا رويآنچه ا
جنگ خدا با خدا ی ن بيآنچه آرنولد تو. م و خودشان امضا کرده بودنديشان را خودشان تنظيامه هابوده اند که وکالتن

آنها شهادت ی دو ندگان بوده است، که هرين نمايا گر ازيدی ندگان خدا با گروهينما ازی عمل جنگ گروه نامد درمی 
ن يدر هم ه راينقد و نسی ن سودايای ن نمونه هايتازه تر ازی کي. ن فروخته انديه به مومنيبهشت نس ِیهاَب رَد نقد را
ی به روی اسالمی  جمهورس شهادت طلبی صد ها هزار نـــو جوانی ميتوان يافت کـــه از کالس های دردر یهاسال
مارک ی د هايکلی گــده شد، همـــــيساد آنان دــاج و چنانکه در، فرستاده شدند مرزی آن سوی اسالمی ن هايم

Made In Taiwanخود را دری اختصاصی  هاکاخی دها درهاين کليا گردن داشتند تا به محض شهادت با  بر 
، یرازيب شي دستغت اهللايکه از امام جعفر صادق به آی ث موثقيکه طبق حدی ند، کاخ هائيش بگشايخوی بهشت به رو

رسول خدا  «:اگذار شده بودشان ويدانگ به ا شش ده بوديجوانان رسن يب به اي دستغت اهللايو از آ، د محرابيشه
 آن هفتاد خانه است از لولو، که در از، بهشت ب است درينصی د را قصريشه ه و آله فرمود که هرياله علی صل
هفتاد ی هر تخت حجره هفتاد تخت است و برهر  در و، زمرد سبز خانه هفتاد حجره است از هر و در، اقوت سرخي

خوان آن هفتاد قسم طعام است، و هر  برابر که در ت با هفتاد خوان طعام درنشسته اسی نيهر فرش حورالع و بر، فرش
 حساب نکرده هللات اياگر خود آ و .»بردمی نها به تمام و کمال بهره يدهد که ازهمه امی د يبه شهی چنان قوتی تعاليخدا
ش از يبی ث موثق اندکين حديای شهادت حساب کرده بودند که بر مبنا ش ازيخوانده پی اضين جوانان رياحتماال ا، بود
 .خواهند گرفت آنها قرار ک ازي هری ت اختصاصيمالک ن دريون حورالعيلي م٢۴

  
است ی مقابل مزد گرفتن منطق درن منطق نکوکار بودن يا، ابديمی ارتباط ی و معنوی آنجا که به اصول اخالق و در ...

کتاب معروف  ن درينشتايش اي پ هاسال. ازنده آن باشدتواند سمی اخالق باشد مسلما ن رانگريتواند ومی  که اگر
م ين جهان تنها بيا ن کننده رفتار بشر دريياگر عامل تع«: ن باره نوشتيا در »نميبی جهان، آنطور که من م«خودش 

ن قر در و، »ترحم آور خواهد بودی طيما شرای ط حاکم بر جامعه بشريگر باشد شرايجهان د د پاداش دريا اميفر يک از
ران يوی فر آن جهانيا کياسطوره پاداش «: ن باره نوشته بوديهم در، ل فاگهيام، یاو متفکر سرشناس فرانسو ش ازيپ

را بخاطر ی خوب، فر و پاداش وابسته باشدين کيکه تنها بدی را که کسين جهان است، زيای ن اخالقي همه موازکنندِه
آن اخالق داشتن  آورد که دری به حساب می ا آنرا معامله اد، بلکه صرفيجومی بخاطر اخالق ن و اخالق رای خوب

  ».فروش گذاشته شود د ويتواند به خرمی است که ی سودمند است و اخالق کاالئی معامله ا
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افت داشته ياز دريکه نی ن امامزاده ايقزو همچنانکه در، شودمی ن داده ني اجازه تقلب به طرفعادتًا، ن معاملهيا در
شود که می سان هشدار داده يز به قديت نيحيجهان مس در. رديگمی رت نام يغيکرده است امامزاده بنی کارگشائی ول

فوستل . ن باره دارند عمل کننديا که دری ز به تعهداتين است که آنان نين مستلزم ايجانب مومن ن قداست ازيقبول ا
 : کندمی ارائه ی جالبی نمونه های د سنتن قراردايا ارتباط با در، خ نگار قرن نوزدهم فرانسهيدوکوالنژ، تار

 
انجام  پس از سن مارتن را، س بزرگ قرن سوميکه مقبره قديهنگام، یقرون وسطی حيس مسيسن کلومبان قد«

اب او دزدان به خانه اش دستبرد يغ ش ترک گفته و عازم بازگشت به خانه خود بود متوجه شد که دريايمراسم دعا و ن
 یکنار استخوان ها آمده بودم دری کنمی ال يخ:  برداشت کهگبه مقبره سن مارتن بازگشت و بانی با اوقات تلخ. زده اند

دا شد يبعد سن مارتن معجزه کرد و دزد پی ن بود که اندکيا بری  و اعتقاد عموم؟نکه مالم را بدزدنديای  برامتو دعا کن
ی ش متوليکش. افتادی ز اتقاق مشابهيس ني پاربسن کلمی سايکل در. افتيش را بازيو صاحب مال و اموال گم شده خو

 اگر هرچه زودتر همه آنچه را :ميگومی درست گوش کن که چه ، سن کلمب: س رفت و گفتيح قديسا به کنار ضريکل
ت ياز براين نذر وی چ احمقيگر هيترا خواهم بست و دی سايکل در، یده شده است برنگردانيسا دزدين کليا که از

ی زيز هر چين نيسيرا که در عالم قديز، دا شديده شده پياء دزدين هشدار همه اشيای ز فرداين بار نيو ا، نخواهد کرد
چهاردهم ی چون لوئی کيار روشنفکر و کاتوليپادشاه بسی حت. دارد، و تابع قانون بده و بستان استی حساب و کتاب

رانش يئت وزيه در، مالپالکه ست سربازانش درافت خبر شکيدر را که پس ازيز، نبودهی مستثنی ن قاعده کليا ز ازين
 »!ش کرده ام فراموش کرده استيکه برا رای بنظرم خدا آن کارهائ«: ز گفتيمالمت آمی با لحن

   
نزد  در: گرمتفاوت استيکديبا ی هوديی ديسه گانه توحی  هانيآئ در ی،افتيانجام معامله و نوع مزد درنحوه 

 با، نين آئيرا که ايشد، زمی ن جهان انجام يهم ن معامله نقدا و دريآنان ای  بابلدوران اسارت ش ازيان، تا پيهودي
ت را عبادت کن تا يهوه خداي «:با بهشت و دوزخ آن آشنا نبودی گريشه جهان ديهنوز با اند، بودن خودی همه آسمان

امان  از سقط فرزند در زنت را و، برسانمی رياز تو دور کنم وترا به پ رای ماريآب ترا برکت دهم و ب ز نان ويمن ن
من  از اگر و) سوم ست ويباب ب، سفرخروج( »ت براننديش روياز پ ع دشمنانت رايو زنبورها را بفرستم تا جم، بدارم

آب و چشمه سار و گندم و جو و ی نهرها ن پر ازيز به تو زميمن ن، یبجا آور و فرائضم رای د بترسيباآنچنانکه 
ی ديگر توحين ديآئ دو دری ول). باب هشتم، هيسفر تثن( »دهممی تون و عسل هم يز، دهممی ر و انار يانگور و انج

مان يا ات مايکه به آی به آنهائ «:ر کرده استييز تغيت آن نيت و کميفيگر موکول شده و کيافت پاداش به جهان ديدر
آن  د که دريشوی وارد بهشتی با شادماناز جانب ما خطاب رسد که خودتان و همسرانتان  شدند، م امر مايآوردند و تسل

  و هاآنچه را که مورد عالقه دل بگردانند و هر شما دور ذ بريلذی  هاشراب طاهر و طعامی ن و سبوهايزری  هاجام
باغ پاداش  را دو ما بهراسد اوی ائيمقام کبر که از و هر«، )٧٠و۶٩، زخرف( »دارتان گذارنياخت تان باشد دري هاچشم

 زنندمی ه ير و استبرق تکيحر ازی يان بر بسترهايو بهشت، نوع کدام دو هر است،از وه هايآنها انواع م ه درخواهد بود ک
رحمن، (» ده استيچکس بدانان نرسيآن دست ه ش ازيکه پ کنار خود دارند اقوت و مرجان دريبه لطافت ی انيو حور
ی گرد چشمه ا بر و، ل است بدانان دور گرداننديو طعمش چون زنجب که طبعش چون کافوری شراب و... «، ) ببعد۴۶

ی دهايآنها را مانند مرواری وسته نوجوانند و چون بدانان بنگريباشند که پی با رويزی ل نام دارد پسرانيکه سلسب
راث ين را ميآورند فردوس بری خود را بطور مرتب بجای و آنانکه نمازها«، )١٩و١٨دهر، ( »افتيی خواهی غلطان

است که ی رهائيآن سر بهشت گشوده است، و دری ن درهايمومنی و همانا برا... «، )١١-٩، مومنون( »خواهند برد
را که يگرداگردشان باشند، ز بر ان ماهرويحور فراوان بخورند و شراب گوارا بنوشند، وی وه هايه زنند و ميآن تک بر

 ). ۵۴-۴٩، ص( »ميروز حساب بدانان وعده داده بود در نها رايما همه ا
 
مان و ياد نهاده شده، درجه ايبنی دين توحين آئينخست که دری سنتی مبنا بر ی،و آسمانی نيو ستد زمن داد يا در

ی ا مرقديسا يا کليار طول و عرض گنبد معبد يبا مع، شودمی ده نيار اخالق و عدالت سنجيچ جا با معيبا هياخالص تقر
شوند به می ی که قربانی و تعداد گاوان و گوسفندان، رودمی  آن بکار نييتز که دری و اندازه طالئ، شودمی که ساخته 

ت خود تورات برادرش را بکشد، کمر يتواند به روامی ، غمبر نمونهيپادشاه و پ، مانيمثال سل. شودمی سنجش گذاشته 
 مزدور خود به ده مردم را بدست سربازانيبجان رسی  هاانيات بشکند و عصيو مالی ر بار کار اجباريز در ملتش را

ی انيروان خداياز آنان پی اريداشته باشد که بس خودی حرمسرا ه دريصد جاريو سی خون بکشد، و هفتصد زن عقد
بنا ی ان آنان پرستشگاهيخدا ک ازي هری ن همسران برايای هوه بخاطر چشم و ابرويده يامبر برگزيگر باشند و پيد

ر يز در رای ماه و انس و مرغ و مور جن و و باشد که باد صرصر یراض او نها خداوند چنان ازيکند، و با همه ا
آفاق بپراکند، همه  در را ت حکمت اوياالرض دهد وصی تان امکان طيدوش عفر بر او رای فرمانش گذارد و تخت شاه
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تفاع ذراع اری س م بپا کرده است که شصت ذراع طول وياورشل هوه دريبنام ی مان معبدين سلينکه اينها بخاطر ايا
 : شده اندی هوه قربانيه نام بو چهل هزار گاو و گوسفند  شش صديو بهنگام گشا، و سراسرش زراندود شده است دارد

 
مان يذراع بود، و سلی ست ذراع و ارتفاعش سيمان بنا کرد طولش شصت ذراع و عرضش بيو خانه خداوند که سل«

محراب ی ش رويد، و پيخالص پوشانی به طالست ذراع بود يکه طول و عرض و ارتفاعش ب داخل محراب را
ی ش رويز پين مذبح رای د و تماميخانه را به طال پوشانی د، و تماميد و آنها را به طال پوشانيطال کشی رهايزنج

بال  ک از آنها ده ذراع بود و هري تون ساخت که قد هريچوب ز ازی محراب دو کروب د و دريمحراب بود به طال پوشان
 لنگه بجهت در محراب دو و، ديرون به طال پوشانياندرون و ب ن خانه را ازيزم، ديو آنها را به طال پوشان، اعآنها پنج ذر

  هاکه موافق نقشی د به طالئيدو تخته لنگه دوم نام به اندازه پنج صنوبر بود و آنها رای تون و آستانه ايچوب ز از
 ).شمباب ش، کتاب اول پادشاهان( »ديساخته شده بود پوشان

  
 نکايا ثروتمند آزتک و متمدن وی امپراتور ک قرن دوي از کمتری مدت ، درهای ائيکا بدست اسپانيکشف امردوران  در

تا صد ی ا سيمنهدم شدند و طبق آمار خود مورخان اسپانی بکلی ائيبدست تفنگداران اسپانی کنونی ک و پرويدر مکز
ک يان قرن بعد تنها يپا خ چنان قتل عام شدند که دريد تاريژنوسن يبزرگتر  در هانين سرزميای ون مردم بوميليم
ا ين کشتار بدست آمده و به اسپانيا که ازی طالهائ ازی چون قسمت، نهمهيا آنان زنده مانده بودند، و با ون نفر ازيليم

ا توسط يو ن کشور ساخته شده بودند يا ا قبال دريد که يرسی ساهائيکلی فرستاده شده بود به مصرف طال کار
ار يتام االختی ندگيپاپ اعظم به نما، آنان ساخته شدندی حيمان مسيسا به نشان خلوص و ايپادشاهان و اشراف و کل

شدند  می را که بعدا کشف ی کشف شده و آنهائی  هانياز تمام سرزمی ميت کرد و نيآنان اظهار رضا ح ازيمسی سيع
همان داد،  »یحيار مسيپادشاه بس «را لقب آنهای دو د و هريپرتقال بخشگر را به پادشاه يم ديا و نيبه پادشاه اسپان

  ».تواند هم بنده خدا باشد و هم بنده طالمی چکس نيه«: او نقل شده بود که ل ازيانج ح که دريمس
 
هزار ی حقوق مدن ان محروم ازيروستائی عصر تزار » مقدسِهيروس «که دری ئ هاسال در، تيحين جهان مسيهم در
، دوران خود ما شدند، همچنانکه در جواهر ارتدکس غرق طال وی ساهايسپردند، کلمی خود جان ی کشتزارها ر درهزا
تجاوز  دو دالر یزرو چون ساحل عاج که درآمد سرانه ساالنه ساکنانش ازی ريفقی قائين افريسرزمی س جمهوريرئ
نشسته ی  جا٧٠٠٠ش ي متر مربع و با گنجا٩٠٫٠٠٠وسعت  ن کاتدرال جهان را بايش بزرگتريده سال پ کند، درمی ن

 متر ٧۵٠٠ متر ارتفاع و ١۶٠ن گنبد جهان با يسا و بزرگتريرون کليبی  جا٣٠٠٠٠٠ستاده و يای  جا١١٠٠٠و 
ون يليصد مي سنِهيهز  با- کاني سه برابر تمام وسعت وات- هکتار ١٣٠به مساحت ی داخل پارک در، ینه کاريمربع آئ
مصرف ادامه داشت به ی بی ن بنايکه ساختمان ای سال طول همان چهار که دريدرحال، نا کردکشور خود ب دالر در

ی از ساحل عاج از قحط نه چندان دوری مناطق دری قائيصد هزار زن و مرد و کودک افريشهادت آمار سازمان ملل س
 .جان سپردند

 
 ۶٠عرض و   متر١٠٠طول و   متر٣٠٠ ن مسجد جهان، بايبصورت بزرگتر، کازابالنکا مسجد سلطان حسن دوم در

ی کي متر ارتفاع دارد ٢٠٠آن ی  باالLaserجهان که با احتساب دستگاه ی  اسالمن منازِهيبا بلندتر متر ارتفاع و
مهندسان ی شده و به کارفرمائی طراحی فرانسو ک کافريکه توسط ی ن مسجد اسالميا. ن نمونه ها استيهم گر ازيد

شدن آن و صحن  ر ساختمان و سقف قابل بازي متر ز٢٠٠٠٠ساخته شده با مساحت ی اروپائی و با تکنولژی فرانسو
آن  که دری  تن فوالد۴٠٠٠٠ متر مکعب بتون و ٣٠٠٠٠٠آن و با ی نه هکتاری آن و مساحت کلی  متر٨٠٠٠٠
ی سته است بجاتوانمی ن پول يکه ای طيشرا نه برداشته است، دريون دالر هزيليششصد می نظر مال از، بکار رفته
ی  هاطرحی گر دارد، بمصرف اجرايکهزار مسجد ديش از يکه بی کشور ر الزم دري غمطلقًای بنان يساختمان ا

ا بمصرف کمک به گرسنگان و يخود مراکش  دری تری ار ضروريبسی و اقتصادی و اجتماعی و آموزشی بهداشت
 .ده باشديسپردند رسمی ن مسجد دسته دسته جان يا یبنای  هاهمان سال که دری قائيگر افريدی زدگان کشورهای قحط

 
ی ن بار حتيافت که ايتوان می ی مورد آرامگاه ه دريت فقيران واليا  درهای ژگين وي ابا همِه رای مورد کامال مشابه

 بدانرا ار او ساخته شده است و گزارش مربوطيندگان تام االختينما ازی کيبلکه تنها به نام ، ز ساخته نشدهيبنام خدا ن
در ی نيامام خمی ن گزارش مرقد و مصاليبموجب ا. توان خواندمی  )١٣٧١ اسفند ١۶(در روزنامه اطالعات تهران 

عرض  و لومتريک کيبه طول ی مساحت مسقف، دهيسر پوشی شامل ششصدهزار متر مربع فضای بهشت زهرا بنائ
ی هوديچه ، یحيچه مس، یجهان، چه اسالمی مذهبی گر بناهايک از ديچيه ر آنرا دريلومتر است که نظيم کين ش ازيب
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ع بلکه يجهان تشی مذهبی ن بناينه تنها بزرگتر »حرم مطهر «نيا. افتيتوان ی نم »یدير توحيغ «و چه مذاهب
 مجموع وسعت مرقد رسول اسالم در را که وسعت آن ازيتمام جهان اسالم است، ز نوع خود دری ن بناياصوال بزرگتر

و ی النقی وعلی محمد تق بن رضا وی عل و بن جعفری موس وی ن بن عليحس طالب ويبن ابی علی مرقدها نه ويمد
 .رودمی ران دارند فراتر يخاک عراق و ا دری مجللی  هاعه که آرامگاهيهفت امام شی عنيی حسن عسکر

 
ا و ياسپان» یحيار مسيبس «نغمبر و پادشاهايمان پيزمان سل ز، چون درين بار نينباشد که ای اد آورين يبدی ازيد نيشا

 شودمی ساخته شده است و ی طيشرا دری ارد دالريليم دوی مطهر با بودجه ای ن مرقد و مصاليا، ه مقدسيروسی تزارها
ی رهبری ه مدعيفقی ز که ولي جهان اسالم نهيبقدر و ، برندمی ر مرز فقر بسر يز ران دريک سوم مردم ايکه دست کم 

 . سپاردندمی جان ی ماريو بی گرسنگ ودک ازآن بود روزانه هزاران ک
 
چاپ آلمان حساب کرد که ی ه فارسيک نشريبهشت زهرا  دری نيامام خمی همان زمان اعالم برنامه ساختن مصال در
، ستانماريکصد بيتوانست بمصرف ساختمان می الزم اختصاص داده شده  ريمطلقا غ ده ويفايب نکاريکه بدی نه ايهز
خدمت ی با ادعا »هيت فقيوال «ميده باشد که رژيرس» یمستضعفان «همانی ا چهل هزار خانه براي، ها ده هزار مدرسي

 . مسند قدرت نشسته بود صادقانه بدانان بر
 

بهشت آن  سر معامله بری جهان سامی ديکه برخالف آنکه مذاهب توح نباشدی ازيز نيگر نين تذکر ديد بديو شا... 
ی واال و فداکاری ئ هاان به آرمانيش صادقانه آدميخود قرار داده اند، گرای ن جهانياج حکومت يرا قانون رای جهان

همراه نبوده ی چوقت الزاما با توقع پاداشيه، مشتاقانه مرگی حد قبول داوطلبانه و حت در،  هان آرمانيآنان در راه ا
کشته ی ا آن جهانيی ن جهانيای ر مزدانتظای خاک خود ب راه دفاع از آب و شمار دريبی خ مردميسراسر تار در. است

 گر دريداوطلبانه جان باخته اند و هزاران دی و مردانگی با شعار جوانمردی ه قرون وسطيهزاران شوال. شده اند
طول  دری ژاپن و صدها هزار، بنام شرافت به استقبال مرگ رفته اند) duel(تن به تن ی  هات جنگيدوران مشروع

ست ضد مذهب و ي کمون هاونيليقرن ما م کرده اند، همچنانکه در »یريگهارا «مشابهی زه اين کشور با انگيخ ايتار
بخاک ، نگرادينگراد و ليچون استالی حماسه هائ در، گر کشورهاين و ديه و چيروسی ستيکمونی  هاانقالب ضد خدا در
ی ديتوحی  هانيان تنها آئين ميا درزه رفتن به بهشت موعود داشته باشند، و يآنها انگ چکدام ازيآنکه هی افتادند ب

ن سودا نباشند و چون يخود خواهان چنی اگر کسانی حت، با بهشت معامله شده استی آنها الزاما تقو بودند که در
 : نديبگوی عارف پارس

        
 م يخواهمی  نی مقصد، ر از دوستي                     ما ز دوست  غ

 ! یتو باد ارزان بر، دـ زاهی ت  اـــنــــور و جــــــ ح                        
 

 * *  * 
ان به يحيبجز مسن بوده است که اگر يده ايت و اسالم مشکل آفريحيمس »یديتوح «ی هاجهان که دری گريمنطق د

 نيآئ ن دويش از ظهور ايکه پيف همه آنهائيتکل، نداشته باشندی مسلمانان به بهشت اسالم راه ت و جزيحيبهشت مس
ون سال و يلي سه مًان حدوديزمی رو  در هان انسانيش نخستيدايپ  از؟شودمی جهان رفته اند چه  به جهان آمده و از

و پنجهزار سال ی تا سی شه دارد سيآنان ر دری امروز که بشر Homo Sapiens هوشمندی  هانش انسايدايپ از
هزار وت تنها ديحيکه از آغاز مسيصورت در، رفته اندش شکل گيسال پ هزار ز پنج تا هفتي ن هان تمدنياول. گذردمی 

 دوهزار ساله درن يا ش ازيکه پی انيچکدام از آدمياگر ه. گذردمی اسالم تنها هزار و چهارصد سال  ظهور سال و از
ن راه را نداشته باشند؟ و يد ايبای و با چه مجوز، یليبه بهشت نداشته باشند به چه دلی سته اند راهين زيزمی رو

اه يسی قايا مردم افريی ائيا استراليی کائيان امريکه چون بوميآنهائ، زين دوهزار ساله نيان هميان آدميم تازه در
ا يآتش دوزخ بسوزند  د تا ابداالباد درينداشته اند چرا بای ده و با آنها آشنائياسالم نشن ا ازيت يحيمس ازی  ناماساسًا
 :پرسدمی ن معما نوشته است يهمی ابيارز که دری کتاب دری کائيلند متفکر امرنگسيل کي و؟برزخ بسر برندی فيتکلی ب در
   

ف  يند رستگار شده اند تکليآی ا مياو به جهان آمده اند  که بعد ازی ب گناهکارانيصلی رو دری سيمرگ ع اگر با«
د يه و شاياز جهات همپای برخ که دری  مذاهب-ح يروان مذاهب قبل ازمسينان و پيابان نشيخ و بينان ماقبل تاريغارنش
د انسان محسوب شوند، يح نباي آدم ماقبل مس هاونيلين ميا چکدام ازيا هيشود؟ آمی  چه - ت بودنديحيتر ازمسيهم عال
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بخت  ل ازين دليا آمده اند و به هميح بدنيمرگ مس از حسب اتفاق بعد رد که بريتعلق گی د به تنها کسانياز باين امتيو ا
  »شده اند؟ برخورداری ابدی ندگبه زی ابيدست

 
ی و به ناچار صلحا، شده استمی به ناچار مطرح ی ن پرسشيچنی ديتوحی  هانيقرص آئ و پا مومنان پری برای حت

 رای ن بند بازيا ازی نمونه ا. داشته استمی  ن پرسش وايبدی پاسخگوئی برا »لسوفانهيف «یهای به بند باز آنها را
نه حاضر است ی ائيتاليای ار مذهبين حال بسيع در آن سخنور بزرگ و افت که دريتوان می دانته ی الهی در کمد
آتش دوزخ بسوزاند و نه  ند دريقا مورد احترام و عالقه اويکه عم نا راينوس و ابن سيچون همر و بقراط و جالی کسان
سازد می  آنانی برا limbo  بنامی ر پناهگاهيدهد، و ناگزی بهشت جا نبودنشان دری حيتواند آنها را بخاطر مسمی 
 .نداردی دارند آتش دوزخ بدانان راهی دوزخ جا ن آنکه دريع که در

  
با ، چون سقراطی درون دوزخ منظور نشده است، و به ناچار کسان ن پناهگاه دريچنی برای جائی معتقدات اسالم در

شرک به  از وی از بت پرست مردم را «ست کهدانسته ا» یم الشأنيعظی ديلسوف توحيف «را اوی ني خمت اهللايآنکه آ
، »استی بزرگان حکمت اله د است و ازيمعروف به توح «ت اهللاين آينظر هم و چون افالطون که از، »کردی   نفخدا

ی گر کافران برايمحکوم بدانند که چون د »اخذ کردی مان نبيحضرت سل ات را ازيعلم اله «ثاغورث کهيو چون ف
ت يحيمس ازی خود اصوال نامی رياساطی  هانيدوران آئ آنان در ک ازيچينکه هيا بسوزند، ولوآتش دوزخ  شه دريهم
 . ده بودندياسالم نشن ا ازي

 
*  *  * 

ی ديتوحی ن هايآئ دری بهره گرفته اند ولی  گسترده اآن بصورت ازی هوديی دين توحيسه آئ که هر، مورد معجزه
جهان دانش قرار ی ارويما رويسه مستق ن هريآن ا است که دری نش مورديمانند اسطوره آفر، نداردی جائی هودير يغ

گرند يکدي وستهي پبهوابسته ر و يچنان فراگی نياردها کهکشان قوانيليگردش م حاکم بری ن کائناتيرا قوانيز، گرفته اند
ی باقی نيگر نه زمي دزند ومی برهم  از آنها به حکم دور تسلسل نظم سراسر کائنات رای کي دری دگرگونن يکه کمتر

، هوهيرکش يشمش، وشعيالمثل ی که فی وقت. رنديآنها عبرت گ نند و ازيرا بب ن معجزه هايکه چنی انيماند و نه آدممی 
ان داشته ينيقتل عام فلسطی برای شتريدارد تا فرصت بمی  حرکت باز آسمان از در د راياشاره انگشت خود خورش با

، زديبرهم ری تواند باشد که سراسر منظومه شمسمی ن يای ن معجزه ايامد چنيپی ر کائناتين فراگيدگاه قوانيد از، باشد
به نوبه خود نظم ی ن اخالليو چن، آن است بهم بخورد ازی ما جزئی که منظومه شمسی و بدنبال آن نظم کهکشان

بتواند چند هزار مرد و زن و وشع بن نون ينکه يای نها برايهمه ا فروپاشد، و را گرياردها کهکشان ديليمی کائنات
 . ارض کنعان بکشد در رای شتريبی نيکودک فلکزده فلسط

 
زمره  بوده است که از» یديتوح «خود مذاهب بزرگ ازی شمندانيمورد مخالفت اندی همان آغاز حت موضوع معجزه از

د و يوتن و فروينوزا و نيپاس، جهان اسالم دری رونينا و بيو ابن سی رازی ايزکر تواند ازمی ن آنها يسرشناس تر
ت نام يحيجهان مس ر دريبا همه بزرگان علم فلسفه چند قرن اخيچه و تقرين و نيولتر و دارو، هوديی ايدن ن درينشتايا

ی های معجزات را الالئی  هاکرد که داستانی ادآوري به عنوان شعار مشترک آنها رای ر جالب رازيبرد و تعب
 ن حاکم بريه قوانير کليبنام معجزه تمسخر و تحقی زيکه عنوان کردن چ ن راينشتايگفته ا اي، مادربزرگان لقب داده بود

 . ستينی چ مذهب واقعيشأن ه نش است و طرح آن دريجهان آفر
 
قرن  «یادب وی فلسفی ن دستاوردهايبرتر ازی کيکه  ولتری فلسف ونريکسيد در موضوع معجزه را ازی قيدقی ابيارز

 : افتيتوان ی م، اروپا است» فروغ
 
ن يو چن، کائنات است که توسط خداوند وضع شده است حاکم بری و ابدی ادين بنيک معجزه نقض قوانيمفهوم «

تواند توسط خود او می که خدا وضع کرده است ی خواهند گفت که قانونی کسان. تواند نقض شودمی د و نينبای قانون
داند خودش آنرا می کند که  برقرار رای ز دانا است قانونيهمه چ  برکهی چه خدائی برای ول. ديق درآيز به حال تعلين

ن صورت ممکن به حرکت درآورده باشد، يبه کاملتر م راين عظين ماشيد ايمطلق او مطلقا بای نقض خواهد کرد؟ دانائ
ن نقص را ي اداشته وی آن آگاه ش بريشاپيپی د ويبروز کند بای آن نقص و اگر احتمال آن وجود داشته باشد که در

ی تواند وجود داشته باشد که ومی ی ليداشته باشد، و چه دلی ليست دليبامی خدا ی کارهای وانگه. برطرف کرده باشد
ان ين کار بخاطر مصالح آدميند که ايتوانند بگومی ی ز کسانينجا نيا نظم مستقر شده خود را برهم بزند؟ دری مدتی برا

، نيرد و نه به نفع چند آدم معيان انجام گين کار بخاطر منافع همه آدميد ايبا مینصورت يا دری ول. رديگمی انجام 
تنها بخاطر لطف ، حرکت دارد در را نش اويرا که تمام جهان آفری گردش دستگاه، ننده همه کائناتيآفرنکه يای عني
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م که خدا ير فرض کنو تازه اگ! ن جهان دارد، متوقف کنديا ازی گوشه ا ن خود دريکه به چند موجود معی خاص
دارد که ی چه ضرورت، دهدی گران برتريد  را بر هاانسان ازی خاص گروه کوچکی ازاتيامتی خواسته باشد با اعطا

تنها   برقرار کرده است برهم بزند، و ها مکانهمِهی  و برا ها زمانهمِهی که خودش برا رای نکار آن نظميای برا
گرش متقاعد کرده باشد، يدی نيت چند موجود ذره بيخود را به حقانی نين منظور برهم بزند که چند موجود ذره بيبد
کرده بودم به تعلق  نش برقراريهمه جهان آفری برا وی که بصورت ابد رای ني گفته باشد که من قوان هابدانی عني

آنکه  ش ازيبی ن معجزنمائيچن. شود ريق نشدم انجام پذن راه آنچه خودم به انجام آن موفيا د ازيشا آورم تای درم
، کنندمی ن يتوه عمل بدو دهند درمی که به خداوند نسبت معجزه يو آنهائ، است نشان قدرت خدا باشد نشان ضعف او

  ».ر خدا استين است که اعتقاد به معجزه تحقيقت ايحق. شمارندمی ی ف و دمدميرا ضع را عمال اويز
 

فق اباهم تو، داشته باشندی واحدی  هان باره برداشتيا د دريبامی ز که ينی ديسه گانه توحی  هانياتقاقا خود آئ
داند می ی طانيشی نسبت داده شده است سحر و جادوی سيل به عيانج را که دری چهل معجزه ا مثال تلمود هر. ندارند

معجزات  ازی که قسمت مهميصورت در، دکرمی ی ل محکوم به اعدام شد که جادوگرين دليبدی سيسد که عينومی و 
جهان  در. ل نسبت داده شده استيمبران اسرائيخود تورات به پ است که دری تکرار همان معجزاتی سيمنسوب به ع

، د کرده استيين موضوع را تأيپنج مورد ا نشده و قرآن دست کم دری معجزه ای آنکه خود محمد مدع ز، باياسالم ن
گر معجزات متعدد کرده يغمبران ديشود پمی ک کفش کرده اند که ني در را رگوار همچنان دو پابزی هاه ياز فقی اريبس

 . همه آنها نکرده باشد ادتر ازيزی ن آنها است معجزاتيامبر اسالم که بزرگتريباشند و پ
  
ی فه ايو که تنها وظنفرستاد؟ بدانان بگی معجزه اات و يمحمد آ ند چرا خداوند بريگومی کافران  «:قرآن آمده است در

خداوند نازل  ازی محمد معجزه ا ند چرا بريگومی و ...  «،)٧رعد،( »ار کردنشان استيارشاد آنها و هشی دار که تو
 جانب خداوند بر ازی گفتند چرا معجزات«، )٢٠ونس، ي( »آن خداوند است ب تنها ازيغشود؟ به آنان بگو که علم می ن

 نديگومی نها يا« ،)۵٠، عنکبوت( »؟ستينی م کافيشان فرستاده ايکه ما برای ن کتابيآنان ا یا برايآی  ول؟ديآی او فرود نم
د شما هم ده سوره يگوئمی بدانان بگو اگر راست . است خود او ن کتاب ازيقرآن را به خدا افترا بسته و ا) محمد(که 

د که يرفتند پس بدانيو اگر نپذ، ديبطلبی اري ن باره بهيا د دريهم که بخواه د و هرکس راياوريش خود بيپ مانند آن از
ن ير ايانس جمع شوند نخواهند توانست نظ اگر هم جن و  و،)١٧و١۶هود، ( »جانب خداوند نازل شده است قرآن از
ی ول، ح قرآنيصری دهاين تأکيرغم ايوعل ).٨٧، لياسرائی بن( »نديايگر بيکديفراهم آورند ولو آنکه به کمک  قرآن را

ی درگذشت محمد تا عصر مالمحمد باقر مجلسزمان  که ازی آش گرمتر ازی همه کاسه های مقام سخنگو ان درريه ايفق
 : سدينومی  خود کشف االسرار در، به محمد نسبت داده اند معجزات را ازی شمار روزافزون

  
ته است بدانکه  نوشمعجزات حضرت رسول اهللا ازی ان مجملين تحت عنوان بيقيکتاب حق ال دری مرحوم مجلس«

کرده است، و  آن حضرت عطا آنرا بر اده برينکرد مگر آنکه مثل آن و ز را معجزه عطای غمبريچ پيهی حقتعال
پس . ر کتب آورده اميسا در را هزار معجزه او اده ازيتوان کرد چنانکه من خود زمی معجزات آن حضرت را احصا ن

ن نوع يماران و ايل زنده کرده مردگان و شفا دادن بيقب ل ازيان معجزات آن حضرت بطور تفصيب شود درمی وارد 
گر يو دی هود و نصاريملل  ازی اريبس تمام مسلمانان و در و گمان ندارم در. آن است که حصر توان کرد اده ازيز

کرده را خوب ی ماريا بيشفا داده باشد  رای غمبر کوريم که پيديچ نشنيد ما و شما هيدا شود که بگويپی ف کسيطوا
  ».باشد

 
که ی ئ هانيخبر مانده است به همی آن ب امبر اسالم انجام داده و خود ازيکه پی ن معجزات ناخواسته ايالبته فهرست ا

، عياول جهان تش ه قدريفق، ديخ مفيش، آن ش ازيرا هزار سال پيشود، زمی  بعنوان نمونه آورده است محدود نت اهللايآ
چون ناله درخت ی گريعه دانسته شده است از معجزات ديمکتب شی دتياساس عقخود که  »هيالکنت االعتقاد «در

 و عرض، انيبدو، و سالم آهو، و سخن گفتن بزغاله بر ت شتريو شکا، غمبريان انگشتان پيم دن آب ازيو جوش، خرما
 ت اهللايآ، نهمهيا با. ن روال نام برده بوديهم ازی و راه رفتن سنگ و موارد متعدد، و التماس سوسمار، حال گرگ

رد  معجزه و در انکار نا دريو ابن سی رونيو بی و راوندی چون رازی شمندانيده گرفتن همه آنچه انديبا نادی نيخم
 انگذارانيجانب بن ازی ن انکار معجزه را تنها ترفنديکشف االسرار خود ا د نوشته اند، دريخ مفيچون شی کسانی ادعاها

 : ن جهت منکر آن شده انديهم رت معجزه کردن نداشته اند و ازداند که خود قدمی ی ن بهائيآئ
  

 ج مذهب باب و بها نوشته منکر معجزه شده ويتروی کتاب خود بنام فرائد که آنرا برا دری گانيرزا ابوالفضل گلپايم«
و علت انکار ، تآن کتاب اس کم و کاست ازی استداللشان ب، کنندمی  که معجزات را انکاری انياوه سراين يکالم همه ا

نجهت چاره يا آن کوتاه بود از ن بود که چون دست باب و بهاء ازيا کرامت و معجزات رای گانيکردن ابوالفضل گلپا
  ».آنها مطالبه معجزه نکند ازی کس کسره انکار کنند تايدند مگر آنکه معجزات را يند
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 ن و دانشيد

 
» یديتوح«ن يسه آئ هری زات اصوليمم شده مذهب فراتر گذارد ازن ييچهارچوب تع که پا ازی با هرگونه دانشی دشمن

ی ر و ابديناپذر ييجانب آنها تغ است که ازی ئ هاآن واقعتی اصالت آسمان د دريترد، ن فراتر رفتنيرا مفهوم اياست، ز
حکمت «: کهکند می ح يرد و تصريگمی برابر دانش و دانشمندان جبهه  تورات خداوند اصوال در در. اعالم شده اند

 ). ١٩، ان، باب اوليپائولوس رسول، رساله اول به قرنت( »تباه خواهم کرد مان را باطل و دانش دانشوران رايحک
 
هوه و کاهنان معبد او يت نفوذ يجز آنچه به تثبی زيبنام علم مطرح نبوده و به چی هود اصوال مسئله ايجهان  در

پهناور رم و ی ن امپراتورينکه جانشيت به علت ايحيمسی سايعوض کل در. شده استمی مبذول نی ارتباط داشته توجه
 ش ازيرا پيدانش و مذهب مواجه بود، زی اروئيشده بود از آغاز با مسئله روی نيو التی ونانيی شکوفای  هافرهنگ
داشتند  یو فلسفی و هنری علمی همه رشته ها دری فراوانی دستاوردهای دير توحيدو تمدن غ ن هرين اين آئيظهور ا

د تا بر هرگونه يد کوشيکه به قدرت رسی سا از همان زمانيبناچار کل. آمدی ت سازگار نميحيکه غالبا با ضوابط مس
وان ير و شکنجه و آتش که ديلگام بزند، و با برهان قاطع تکفدانست می  آنچه خود مجاز خارج از دری ت علميفعال
دانش دانشمندان را تباه  «کتاب مقدسی ن مظاهر آن بود به اقتدايرشناخته شده ت ازی کي) سونيزيانک(د يش عقايتفت
  ».کند
 
 : ه فرانسه نوشتيخطاب به اسقف شهر پواتی نامه ا ر دريملقب به کبی ويان قرن ششم پاپ گرگوريپا در
  

ی تو به برخی حوزه مذهب گفته اند که در. م شرم آور استيتذکر آن هم برای را گزارش داده اند که حتی زيبه من چ«
تر يش ژوپيستای که برای را زبانيز، ق استيعمی ه تأسف و نگرانيمن مای ن برايا. شودمی س ين تدريافراد زبان الت

 یفه ايت وظيحيپاپ اعظم مس ».ز به کار گرفته شوديح نيمسی سيش خداوند ما عيستای تواند برامی بکار رفته است ن
نوشته شده بود، و طبعا ی نيرم که به التی دوران امپراتوری  آثار علمتمامی حيجهان مس کرد که درمی ی تلقی شرع

 ن زبان ازيل که قبال بدين دليتنها بد، ن زبان ترجمه شده بود کنار گذاشته شوديکه بدی ونانيی و فلسفی تمام آثار علم
 .نبوده است) آنزمان اصوال متولد نشده بود که در(ح يمسی سيعی صحبت شده که خدای خدائ

 
س معروف قرن يسن اوگوستن، قد. سا بوديبلکه منطق مقدس همه کل، و نداشتياختصاص به پاپ گرگوری ن منطقيچن

توان کرد، می که زبان خداوند است صحبت نی بهشت جز به زبان عبر دانست که درمی ی هين راستا بديهم پنجم در
 نقل مصاحبه اش دری نامه نگار سرشناس مصراستمدار و روزيکل سين هيت حسنيروا، خود مای  هاسال همچنانکه در

ی سيبه انگلی حضور و دری گرينکه او با فرد ديا ت اهللا ازيآ، یاسالمی ن سال جمهورينخست دری  منتظرت اهللايبا آ
ک مسلمان ياست و ی زبان عربی ان بهشتيداند زبان حورمی شده و بدو گفته بود که مگر نی زده ناراضمی حرف 

 کند؟ ی کين کفار با آنها نزدتواند با زبامی ن
 
سا يمجمع سران کل کار داشتند در که با علوم محدود آنزمان سر ويکسان ازی اريبس، هزاره دومی  هان سالينخست در

 که دری نکه بداند دانشمندانيای  اسقف شهر بزانسون برا١١٧٠سال  در. آتش سوختند محکوم به مرگ شدند و در
ک متخصص ارتباط با ارواح کمک گرفت تا ي از، طانيش ا ازيح آموخته اند يمس خود را ازکنند علم می دستگاه او کار 

، طانندينان شاگردان شيبرد که ای ن رابط ارواح پيو چون ا، ابديدری و ب داده و واقع امر را ازيطان را فرياو ش
ک استاد دانشگاه تازه يآن   بعد ازچهل سال. آتش بسوزانند در جناب با وجدان آسوده دستور داد که همه آنها رايعال
آتش  در ن گناه مرتد دانستند ويپرداخته بود بهمی کيزيفی ئ هاشينان را که به آزمايد ديس بنام داوي پارس شدِهيتأس

 . افکندند
  
ک يکاتولی سايز از طرف کليعلم ن، شدمی اداره ی سلطنتی م هايرژ بای حيمسی با همه اروپايکه تقری طول قرون در
آن حق  در آنکه بشر رای ب، گرفتمی ه يمای آمد و تنها از اراده خداوندی بشمار می آسمانی انحصار پادشاه در

آنها را  ست نجات ازيبامی شد که می ی تلقی خشم الهی امدهايچون وبا و طاعون پی ائيل بالين دليبهم. باشدی دخالت
 .ديآی نم از دستش بری کاری برابر خواست اله که دری قيتحق علم و سا جست و نه درياز به کليدر دعا و توبه و دادن ن
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 ک دريکپرن(ی اروپائاز دانشمندان ی ن آغاز شد که گروهيسر ا دوران رنسانس بر سا و دانش دريکلی واقعی اروئيرو
مسائل  دری ئ هابه پژوهش) ايتاليا له دريگال دانمارک، جوردانو برونو و براهه در کويآلمان، ت در لهستان، کپلر
طول  کتاب مقدس و در ن باره دريا ج آنها با آنچه دريپرداختند که نتای نجومی  هاتين و آسمان و واقعيمربوط به زم
ران و يا ژه دريز بوينی جهان اسالم آنان در ش ازيپی ن تالشيچن. کردمی ق نيمسلم شناخته شده بود تطبی قيقرون حقا

دوران انحطاط ی اسالمی ايدان آمدند دنيبه می نسل تازه دانشوران اروپائکه ی زمان دری ول، اندلس صورت گرفته بود
 . ن تالش نو داشته باشديدر ای نبود که بتواند سهمی طيشرا گر دريخود را آغاز کرده بود و دی علم

 
نات ثابت مرکز ثقل کائی ن بصورت بستريه داشت که زميد کتاب مقدس تکين تأکيا سا تا آن زمان بريکلی موضع رسم

ن برداشت يچون ا و، گردش است دارند که به دور آن دری واحد جای آسمان د و ماه و ستارگان همه درياست و خورش
ارسطو ه يسا فرضيکل، کردمی ق يوس تطبيبطلمی بعدی کيزيژئوفی های افالطون و ارسطو و با تئوری ه نجوميبا فرض

 ی هاخود قرار داده بود، و پژوهشی ه رسميمان فرضن و آسيمزنش شش روزه يآفری همراه با برداشت تورات را
ی بدعت ها نوزايدکارت و اسپ کن ويچون بی کسانی فلسفی نظرها ده را، همانند اظهاريگستاخانه پژوهشگران نورس

اصالت ،  هان بدعتيصورت اثبات ا را دريز، ختيانگی سا را برميکرد که خشم کلمی ی تلقی آشکاری فلسفی علم
ن يا سا دريکلی های سرکوبگر. گرفتمی ت مورد پرسش قرار يحيمسی سايقدس و بدنبال آن اصالت کلکتاب می آسمان

 . له نام برديگال از جوردانو برونو و توان ازمی ن آنها يسرشناس تر ببار آورد که ازی متعددی های راستا قربان
 

ن حال استاد کلژدوفرانس ينزدهم، که درعقرن شای ائيتاليلسوف ايو ف متفکر، دانياضير، جوردانو برونو، دانشمند
 کردمی د ييک را تأيه کپرنيدانست و نظرمی نکه کائنات را نامحدود يزبود، به جرم ايس و دانشگاه اکسفرد انگلستان نيپار
 دها وي خورشوجودبه حال ن يع در و، نيد به دور زميگردد و نه خورشمی د ين است که به دور خورشين کره زميکه ا

ق به محاکمه يبه عنوان زند) ونيسيانکز( ديش عقايوان تفتيجانب د معتقد بود، از زينی گريدی شمسی  هامنظومه
ی به را، ن مرکز کائنات است نشدينکه زمياعتقاد خود به خداوند حاضر به قبول ا ديين تأيع چون در خواند شد، و

 .ن سپردآتش جای درون شعله ها زنده در دادگاه شهر رم محکوم به مرگ شد و
 

برابر داوران  دری هفتاد سالگ ر شد دريناگز، ین نجوميا و مخترع دوربيتاليای له اختر شناس نامياو گال بعد ازی اندک
ی ز خود مبنيده کفر آمياد کند که از عقيکتاب مقدس بگذارد و سوگند  ن زند و دست بريزم ون زانو بريسيزيدادگاه انک

ن بگردد، توبه کرده است و يد به دور زمينکه خورشيو نه ا، گرددمی د يخورش رست و به دوين ساکن نينکه زميا بر
وان يآن اطالع داشته باشد به د بری مورد او برود و و دری ن بدعتيشائبه چنهم  گر رايسا هرکس ديبه دستور کل

ن يله ايه گاليفرضرد  سا دريکلی منطق اساس. خود برسدی خواهد کرد تا به سزای مقدس معرفی سايد کليش عقايتفت
ز گفته شده است که يو ن، د و ماه رايبعد خورش ن را ساخت ويح شده است که خدا اول زمي تصرتوراتدر که بود 
 د را با اشاره دست ازيار داشته باشد خورشياخت ان درينيبمنظور کشتار فلسطی شترينکه وقت بيای وشع بن نون براي

 در رای قتيخواستند حقی بود که می کسان له نقطه عطف مبارزه مذهب بايالگی ماجرا. ن رايحرکت باز داشت و نه زم
نهمه يا با. آمدی مطلق به حساب م سا کفريدگاه کليد  ازن طبعًايا جستجو کنند و» متون مقدس «خارج از چهارچوب

علوم ی ر آکادمزبان پاپ اعظم خود د  از١٩٩٢ اکتبر ٣١ ک دريکاتولی سايکل -  سال٣۶٠ و پس از گذشت -سرانجام 
سا ين کليهرچند که هم، له بوده استيمقدس اشتباه کرده و حق با گالی ساين مورد کليا رفت که دريکان رسما پذيوات

 . ده شد نشده استيآتش سوزان له دريمشابه گالی جوردانو برونو که به جرم ت ازيثيهنوز حاضر به اعاده ح
 

ن راستا يا نش دريآفری آشکار افسانه توراتی گيپای نظم کائنات و ب به موضوع ا با جهان دانش طبعًايمبارزه کلس
 . افتيان نيله پايگالی ماجرا با زيجهان دانش نی های محدود نشد، همچنانکه عصر نوآور

  
عرضه شد، ی دانش بشری ن دستاوردهايترياز عالی کيله بصورت يسال پس از گال وتن که صدين »جاذبه «یتئور

وتن توازن کائنات ينی تئور را دريز، لهيگاله يگرفت که فرض سا قراريجانب کل ن اندازه مخالفت ازبالفاصله مورد هما
ن توازن تنها مربوط به خواست خداوند بود و ينظر کتاب مقدس ا که ازيصورت تابع قانون جاذبه شناخته شده بود، در

ی های از گمراهی تازه ای تجل «سايجانب کل  اززينی ن تئوريبه ناچار ا و، آن وجود نداشت رون ازيب دری چ قانونيه
سا يشتر خشم کلين هم بيا قرن گذشته از ن دريدارو »تکامل «هيفرض. شدی طان معرفيوتن عامل شيو خود ن» یطانيش

 را او بن مورد سئوال قرار گرفته و آدم که خداوند خ ويب نوع انسان بود که ازی ت الهين بار ماهيرا ايز، ختيرا برانگ
مون تنزل يافته ميانواع تکامل  ازی کينش دانسته بود به حد يده و گل سرسبد جهان آفريورت شخص خودش آفربص
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و به ، قرار گرفتی ار تند مورد نفيبسی ن با لحنيه دارويضر ف١٨۶٠سال  در» کلن «یسائيکلی شورا در. افته بودي
 کتاب سا دريمز، مغر متفکر کلين جي کنستانت.داده شدی طانين بدعت شيه ايج عليشان همه کشورها دستور بسيکش
ی سايکل. موعد مقرر ظهور کرده است همان دجال موعود دانست که زودتر از ن رايخود دارو »نيدارو وی موس«
مون وجود يک ميح يمسی سيان اجداد عيم توان قبول کرد که درمی چگونه «: که کرد صادری رسمی ه ايانيبکان يوات

طان يله تازه شيرا ح اوی تئور ج کرد ويسم اعالم بسينيه دارويکان عليآنگلی سايد انگلستان کلخو در »داشته باشد؟
و محکوم  ريتکف ن رايکان دارويآنگلی سايهم کل پروتستان وی سايهم کل، کيکاتولی سايب هم کلين ترتيبد د وينام

 در«: د کهيت دين واقعياعتراف بد ر ازيناگز  خود را١٩٩۶سال  کان دريز واتين بار نيا، نهاي ارغم همِهيو عل. کردند
  »!قت وجود دارديحق ازی ن مسلما موارديه دارويفرض

  
ی اريش بسيدايپ ها دری باکتری ر احتماليست شناس درباره تأثيقرن هفدهم تا قرن نوزدهم همه آنچه دانشمندان ز از
 زاده گناهان های مارين بيسا همه اينظر کل را ازيز، سا قرار گرفتير کليگيها مطرح کردند مورد مخالفت پی مارياز ب

 بهشت انواع دردها را نکه خداوند هنگام گناه آدم و حوا دريبا توجه به ا، درباره علت بروز آنهای بشر بود و کنجکاو
ی به تنهائ، وونهوکيوان ل ی،کدان و پزشک هلنديزيف. آمدی آشکار بشمار می به نوع انسان وعده داده بود، کفر

ب يآنها ترت چکدام ازيلندن ارائه کرد که به هی تيال سوساي به رو هاطول سال نه درين زميا دری ارصد گزارش علمچه
کصد سال ي کرب فقط دريمسئله م. جان سپردندی عفونی های ماريب همان مدت هزاران نفر از داده نشد، و دری اثر
 گناه را در ر ازيغی جرئت کردند احتمال وجود عواملی سرانجام کسانی عني، مورد توجه قرار گرفتی ش بطور جديپ

ی اريرا بسيان آمد، زيبمی اشکال تازه ا ن باريای ول. مورد بحث قرار دهندی جد بطوری عفونی های مارياز بی اريبس
ی الهی مخالفت با خواسته های نوعی ماريب بروز ازی ريجلوگی ح واکسن برايده کردند که تلقين اظهار عقيمومن از
سا اعالم يآغاز همان قرن کل در. ون فتوا صادر کرديناسيه واکسي علزدهم رسمًاين نظر، پاپ لئون سيد اييتأ در ست، وا

را که اگر خداوند خواسته باشد خودش هرکس را بخواهد يزاز آبله مخالف است ی ريشگيپی ح برايکرده بود که با تلق
ی عت منظور داشته است بشر حق فضولين طبيجزو قوان ل راي قبنيا ازی و اگر امراض، داردمی آبله مصون نگاه  از
ن آنرا ي فرانسه و تلفات سنگ١٨٣٢سال ی وبای دميسا اپيبود که کلی ن منطقيچن ازی رويبا پ. ندارد خدا را کار در

، به شدی ازات مذهبياز امتی ارين کشور که باعث لغو بسي ا١٨٣٠خواهانه سال يبمناسبت انقالب آزادی مجازات اله
 .حساب آورد

 
از ی کيمندل  گرگوری نوشته های تمام) چکی کنونی جمهور در(نان برنو يصومعه نش، گذشته قرناواخر  در

به عنوان ی ن ساله او درباره قانون تورات بود پس از مرگ ويچندی علمی های بررسی که حاو همکارانشان را
ک مورد بحث ين ژنتياساس قوان بری نحوه رشد نخود فرنگ های ن بررسيا را دريز، ز سوزاندنديکفر آمی نوشته ها

را خداوند درعرض  وه هاياهان و ميح داشت که همه گيکه مندرجات کتاب مقدس تصريصورت در، قرار گرفته بود
کار خدا  دخالت دری وراثت نوع ده است و صحبت ازيان باشد آفرياز قانون وراثت درمی نکه سخنيکروز و بدون اي
 . شدمی ی تلق
 
 یعنی مبی بکلی بدعتی مسائل مذهب تفکر دری صحبت از آزاد«: گفتمی زدهم يسی ويپاپ گرگور، مه قرن گذشتهين در

همان زمان  در ».ستياط نگريد بدان با نظر احتيبامی است که ی ز موضوعيو علم ن، د قطعا محکوم شودياست که با
سا همه آنچه را که يک اروپا حذف شد، و کليارس کاتولسا از برنامه مديس علوم مدرن به دستور کليبود که تدر

ر علوم يوز. کجا محکوم شناختيمطرح کرده بود به همراه دانش مدرن ی و برابری انقالب فرانسه با شعار آزاد
سه عامل  د دريبا ر انقالب فرانسه رايبخشش ناپذی شه خطاير «:نوشتی مقاله مبسوط ن باره دريا فرانسه دری مذهب
ن سه يب ايترک. یمسائل علم و افراط در، منطق اد بريه زيتک، ل درباره حل مجهوالتيدلی بی کنجکاو: جستی اساس

ر دانش کاذب عصر نو اصالت مطلق همه آنچه را که يده است که تحت تأثين راه خطا کشانيرا بدی عامل انسان امروز
ن دانش کاذب جهش غول ي بود که ا هان ساليهم رو اتفاقا درست د ».د قرار دهديکتاب مقدس آمده است مورد ترد در
 که دری ت را به صورتيسراسر بشری آن چهره جهان و نحوه زندگانی بامروز ادامه دارد و دستاوردها را که تای آسائ
 .ر داده است، آغاز کردييسابقه ندارد تغی ادوار گذشته تمدن انسان ک ازيچيه
 
با ، ست سازمان داده شدهيپروتستان باتی سايکه توسط کل »ینش توراتيرآف «طرفداری ر جنبش مذهبياخی  هاسال در

نارها و ي و سم هال کنفرانسيق تشکيطر کا ازيامر در رای ت گسترده ايک فعاليکاتولی سايکلی جناح افراطی همکار
نش نوشته شده يکتاب مقدس درباره آفر آغاز کرده است تا همچنان ثابت کند که آنچه دری ژوهشجاد مراکز متعدد پيا
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ی کي. ده شده انديعرض شش روز آفر ش دري سال پ۵٧۵٨ دری  همگ هان و آسمان و انسانياست و زمت ين واقعيع
است که ی غاتيو تبلی و مطبوعاتی ونيزيتلوی  هاتيو فعالی اسيسی ن جنبش اعمال فشارهايمهم ای از برنامه ها

 در کنندمی س ي تدر هاکهکشانی له را براارد سايليه پانزده مکه سابقی ئ هاه دانشگاهيعلی قضائی ت هايشکای بتازگ
 .  افزوده شده است هاا بدانيفرنينسوتا و آالباما و کالياالت ارکانسانس و ميا

 
 نيتری تعجب باشد که افراطی د جايشا «:ن باره نوشتيهم برابر دانش در در کتاب خدا آموزش فرانسه در ري وزرًاياخ

و ، تورات نوشته شده است انجام گرفته که دری قا به همان صورتينش کائنات دقيا که آفره رين فرضيمدافعان ا
همان  در، حرکتند که کتاب مقدس مشخص کرده است دری بيز درست به همان ترتيستارگان ن د و ماه ويخورش
 خاص خود ازی ائيپون حال يع در فراوان وی آن به علت امکانات مالی ستم دانشگاهيافت که سيتوان می ی کائيآمر
ن يگر جهان به اندازه ايدی چ جايه در، یعلمی ت آمارهايبه حکا. جهان استی دانشگاهی ستم هاين سيشرفته تريپ

تضادند  ن که با مندرجات کتاب مقدس درينشتاين و ايله و دارويگالی های س تئوريتدر ازی ريجلوگی کشور برا
ک دانشمند برجسته يک سناتور معتبر يگر جهان يدی چ جايه در و، دريگمی صورت نی به مراجع قضائی اپيات پيشکا

ضاح ين نوشته شده است که مفاد آن متناقض با کتاب مقدس است به استيدرباره عمر کره زمی نکه کتابيرا به اتهام ا
رده اند تا سرحد ن کيرا که اقدام به سقط جنی مخالفت با پزشکان ز کاريگر جهان نيدی چ جايه طلبد، و احتماال درمی ن

  ».برندمی ش نيکشتن آنان به پ
 

 ده اند که همچنانکه درين عقيا ان هنوز بريکائياز امر% ٣۴،  صورت گرفت١٩٨٢سال  که دری ک نظرخواهيطبق 
ده شده يخاک آفر روز ششم از ز دريو آدم ن، ده استيعرض شش روز آفر در کتاب مقدس آمده خداوند همه کائنات را

 :ت نظر داد کهي با قاطعرًاياخ، ین مکتب فکريه ارگان اي نشرBible Science Newsletter ماهنامه. است
ن و پرداخت يسقط جن ی،سم، همجنس بازياليسم، سوسيکمون ی،ناشناس خدای اصلی ن راهگشايه تکامل دارويفرض«
ز ين رای اهخواريو گ یح جوئلصی  هاحقوق زنان و نهضت ازی نکه جانبداري بران است، مضافًايسنگی  هااتيمال
  ».کندمی ق يتشو

 
ی دانشگاها ازی و استادان متعددی هوديی خاخام ها و فقها ، مرکب ازنيه دارويمخالفان نظر ازی ناريش سميپی چند

 د دريبامی قت مطلق بود و نين حقيبنابرا وی الهی نش وحيآفری توراتی نظر همه آنها ماجرا ل شد که ازيل تشکياسرائ
 ک دانشگاهيزين کنگره که استاد فيعضو اپرفسور بارنوور. س شوديخالف آن تدری اتينظری رکز علمک از ميچيه
د کرد که اصل ي تأکSud Deutche Zeitungی مصاحبه با خبرنگار روزنامه آلمان ل است، درياسرائ »نه گو«

مورد  و در، ه خلق شده استتورات آمد که دری داند و مطمئن است که آدم بهمان صورتمی ن را باطل يتکامل دارو
زمان  البته از. ن کرده استيباشد که تورات معی سال ۵٧۵٨شتر از ين مدت بيند که ايبی نمی ليز دليجهان ن عمر
 . نش خلقت شدين روز آفريششم را تورات گفته است که آدم دريز، گذردمی ن اندازه يز هميش انسان نيدايپ

 
 بوده است که دری مرتجعانه ای همان تعصبات مذهب ساله گذشته شاهد تکراری س دری ليکلود آلگر جامعه اسرائبقول 
ن يا ه حقوق بشر انقالب فرانسه دريواکنش به اعالم جدهم دريهی زمان لوئی مذهبی های ط افراط کارين شرايبدتر

مان را يسل ش ازيان پمتعلق به دوری نکه معبديرا بجرم ای ليباستان شناس اسرائ، یان مذهبيادگرايبن. ده شديکشور د
مان بوده ين معبد، معبد سليرا که بموجب تورات اوليز، رون آورده اند مورد ضرب و شتم قرار داده اندياز خاک ب

 .گذردمی  سال ۶٫٠٠٠ ن ازيعمر کره زم دانند که ازمی ز يکفر آم ت راين واقعيا د درياست، همچنانکه ترد
 
ی سرود برا «یصدا سر و ر کتاب پريتند که به تعبيکا مشغول فعاليامر حال حاضر در دری صد فرقه مذهبيس ش ازيب

. ز رنگ دالر دارديهمه آنها نی معتقدند و خدای نش توراتيبه آفری ن است که همگيوجه مشترک آنها ا »سوپرمن
آمده و از به مکاشفه او ی صد متريح سيک مسي اعالم کرد که رًاين فرقه ها بنام اورال رابرت اخيای از روسای کي
زنده کردن مردگان بدو منتقل کرده  عوض قدرت خود را در بسازد و دری تازه ای سايش کليخواسته است برای و

ظاهرا ی کرده ولی ن جمع آوريمومن سا ازيساختن کلی ون دالر برايليح تاکنون ده ها ميمسی سين کمر بسته عيا. است
 . را زنده نکرده استی هنوز مرده ا

  
 .نام برد »هوهيگواهان  «و »مورمون «فرقه معروف دو توان ازمی ن فرقه ها ين اياخته شده ترجمله شن از
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 ش ازيمختلف جهان بی کشورها حال حاضر در در کا است ويوتاه امريالت ي که مرکز آن اMormonی فرقه مذهب
ار تفاوت يبسی ت سنتيحيسمعتقدات آن با می ت است، وليحيوابسته به مسی از نظر اصول، رو دارديون پيليشش م
  از١٨٢٠سال  دری مکاشفه ا ث بود که به گفته خودش دريبنام جوزف اسمی مورمون مردی سايانگذار کليبن. دارد

 ی فرشته ا١٨٢٣ سپتامبر ٢١ سه سال بعد، در در ده شده است، ويبرگزی غمبريشد که به پی وحی جانب خداوند به و
 دهکده منچستر دری کينزد دری محل آگاه کرد که دری زيوجود کتاب اسرارآم زرا ا او  ظاهر شد وبدوی مورون بنام
ی  هاز راهيکا و نين ساکنان قاره امريآن خداوند سابقه نخست در ن مدفون شده است ويزم کا دريورک امريويالت نيا

شد که هنوز  متذکری ثبت کرده است، ولی باستانی ن و به خط مصرياوراق زر ملکوت خدا بر آنانرا دری واقعی زندگ
ن بار کتاب مورد بحث ياو ظاهر شد و ا چهار سال بعد فرشته دوباره بر. ده استينرس ن کتاب فرايبد اوی دسترس زمان

. ماند نزد او امانت نخواهدی مدت کوتاه تذکر داد که کتاب جزی ول، آموختی ز به ويرا بدو سپرد و نحوه قرائت آنرا ن
ی قرار داده بود توانست خطوط مصر دسترس او دری  که خداوند بطور معجزه آسائنينک بلوريث به کمک عياسم

را فقط ی ن کتاب مرموز آسمانيا. کته کنديکامل آنرا به سه نفر از همراهان خودش دی سيو ترجمه انگلکتاب را بخواند 
ن يطبق مندرجات ا. س گرفتبعد فرشته آنرا پ دند، ويک دينزد همراهان او از گر ازي دهشت نفر سسپن سه نفر و يا

از ی گروه، اطراف جهان پراکنده ساخت زد و بنا کنندگان آنرا درکتاب پس از آنکه خداوند ساختمان برج بابل را برهم 
ز به قاره يل که آنان نيل اسرائيقبا ازی کين عده توسط يبعدا ا آن ساکن شدند، و در کا رفتند ويآنان به قاره امر

ر يانوس کبياقی ان به کرانه هايلين اسرائيای الدي م۵٩٠سال  حدود در ه عقب رانده شدند وکا رفته بودند بيامر
شده بود ی ما توسط خداوند بدو وحيشان که مورمون نام داشت کتاب مورد بحث را که مستقيغمبر اين پيدند و آخريرس
ن کتاب آمده است که خود يهم در. گذاشتادگار يکا را دوباره کشف خواهند کرد بيکه قاره امری نده ايآی  هانسلی برا
  .ستف کلمب برسانديش از کريپی کائيام خود را به ساکنان امريکا آمد تا پيش به قاره امريز خويز پس از رستاخينی سيع
 

ن اسالم يآئ ازی نظر مذهب مطرح کرده اند که احتماال جنبش مورمون از را ن نظريخ مذاهب ايپژوهشگران تار ازی برخ
کند که جامعه می را مأمور ی فرستد و ومی غمبرش يبه پی بصورت وح رای خداوند کتابز يآن ن که در،  استگرفته
 . ان گذاردين کتاب بنياساس ا بر رای نينو
 

ی  هاکتاب ن جهت دريبد . نفر دانسته اند۴٩ تا ٢٧به تفاوت از  ث زنان متعدد داشت که شمار آنها رايجوزف اسم
کا يکنگره امر منتها پس از وضع قانون ضد تعدد زوجات در، د قرار گرفته استييوجات مورد تأمورمون تعدد زی مذهب
 . متوقف گذاشته شده است، یالاقل بصورت رسم، مورمونی ن قانون مذهبيای اجرا، ١٨۶٢سال  در
 

 ١.ده استح داده شياست که درباره آن قبال توض) هوهيگواهان ( Witnesses of Jehovah، یگريدی فرقه مذهب

 
............................................................................................................................. 

پس از ی سيان نقش چهره  و اندام عيحياز مسی اريح که به اعتقاد بسيمسی سيکفن و دفن عی صدا سر و پری ماجرا
ن نوع يا ازی گريمانده است نمونه دی آن ثبت شده و باق بری نامرئی ب بصورتيد او از صلن آورده شدن کالبيپائ

 م به شهرياورشل ازی بيصلی  هازمان جنگ ن پارچه دريای ات سنتيروای مبنا بر. استی مذهبی های افسانه ساز
امانوئل فرد ارشد آن  کتوريدا وکه بع(ا يساووی ار خاندان اشرافياخت قرن شانزدهم در در فرانسه برده شده وی شامبر

بزرگ ی سايکل ش آنرا درين خانواده از سه قرن پيقرار گرفته است و ا) ده شديا برگزيتاليای  به پادشاه١٨۶١سال  در
ن کفن يا عدم اصالت ايسر اصالت  همه قرن حاضر بر که دری فراوانی  هابحث. نو به امانت گذاشته استيشهر تور

گر از پارچه ياز پارچه آنرا همراه با قطعات دی  قطعه ا١٩٨٨سال  واداشت که در کان راياتافت سرانجام ويادامه 
اکسفرد و  شگاه معروف جهان دريسه آزمای برای شناخته شده ای تابوت کلئو پاترا در مصر و پارچه قرون وسطائ

ا مشخص کنند و کارشناسان ر نويکفن تور عمر) ١۴کاربن (ی شگاه علميق آزمايطر خ و تگزاس بفرستد تا ازيزور
ت نظر يقاطع با، گر بوده باشنديکديی  هاشيان آزمايجر آنکه دری ب، ن سه مرکزيای کائيو امری سيسو ی،سيانگل

همانوقت   درايهن بررسيجه اينت. بافته شده استی الدي م١٣٩٠ تا١٢۶٠ی  هافاصله سال ن کفن دريدادند که پارچه ا
ارتباط با آن گفت که   مطبوعاتی به اطالع عموم رسيد وخود اين کاردينال دريک کنفرانسنو دريتوسط اسقف تور

 . ح بوده استيمسی سين پارچه کفن عيده نبوده است که اين عقيا چوقت بريز هينی شخص و
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شگاه يا سقم اصالت آن به آزماين صحت ييتعی ن کفن را برايکان که خودش ايواتی سايکل، نهايرغم همه ايعل و
 ن پارچه را دريده سال بعد از آن دوباره هم، اعالم کرده بودی ش را بطور رسمين آزمايجه ايز نتيو خود نفرستاده 

 و، ارت آن آمدنديهمه جا به ز  از١٩٩٨دو ماهه مه و ژوئن  قرار داد که دری نيدار مومنيمعرض د نو دريتوری سايکل
 . ن زائران خود پاپ اعظم بودياز ای کي

 
د ين تأکيا برن باره منتشر شد يا دری حيجهان مسی گروهی جانب رسانه ها که همانوقت ازی رهائيتفس ازی اريبس در

ان يا بوميی قائيل افرينزد قبا  نه تنها در-نيمعی ائيمقدس دانستن اش ناخودآگاهانه دری ن پافشارينهاده شده بود که ا
است که ی رياساطی  هادوران ازی ادگاري -شرفته يد جهان پيدر جوامع معروف به توحی ه بلکه حتيانوسيکا و اقيامر
ست که ينی نو تنها کفنيتوری ساين کفن مقدس کليالبته ا. ان نرفته و فقط شکل عوض کرده استيم طول زمان از در
 توانمی ت يحيگر جهان مسيدی ساهايکل ن نوع دريا گر ازيدست کم ده کفن د. نسبت داده شده استی سين راستا به عيا در
ی مختلف اسالمی  هانيسرزم ن دريحس سری و چند مدفن مختلف برای علی ن مقبره مختلف برايهمچنانکه چند، افتي

 سال  ا است که ازياسپان در دويبزرگ شهر اووی سايمقدس کفن متعلق به کلی  هان کفنيجمله ا از. افتيتوان می 
م بدست يهنگام تصرف اورشل ن کفن دري که ان استيا بری ده عموميشود و عقمی ی آنجا نگاهدار  تاکنون در١١١٣

ی دوياووی سايکلار ياخت دری قرون وسط م به اروپا آورده شده و درياورشل ازی الدي م۶١۴سال  ز دريخسرو پرو
 استان دری صومعه ا رباز دريد است که ازی کفن، مقدسی  هان کفنيا گر ازيدی کي. ا قرار گرفته استياسپان

دار آن يسراسر اروپا به د که ازی ارين بسين صومعه آنرا به زائريشان ايشد و کشمی ی ارفرانسه نگاهد »گوريپر«
پوشش ی بافته شده و بعدا برا، حيمسی سيمادر ع، م مقدسيکردند که بدست خود مرمی ی معرفی آمدند پارچه ای م

گور يم به پرياز اورشلفرانسه ی توسط اسقف شهر پوی بيصلی  هاان جنگيجر در بکار رفته بود، وی سيکالبد ع
ن پارچه نقش شده يا م مقدس بريبود که احتماال توسط مری ن کفن نوشته ناشناخته ايای های ژگياز و. آورده شده بود

مختلف ی ن کشورهايبا حضور زائری مجللی مراسم مذهبی کان موافقت کرد که طيواتی سايقرن گذشته، کل در. بود
شود ی که تازه اختراع شده بود عکس برداری ق عکاسيطوط نقش شده آن از طرم مقدس و خين پارچه دستبافته مريا

صورت ی ن بررسيکه ای و وقت، رديقرار بگی مورد بررسی تا مضمون نوشته آن توسط کارشناسان خطوط باستان
 ! ستنوشته شده ای به خط کوفی قرن چهارم هجر از قرآن است که دری ه ايآ، گرفت معلوم شد که نوشته ناشناخته

 
بچاپ ) ١٩٩٨ل ي آور٢٣ (Evenement du Jeudiی هفته نامه فرانسو همان زمان در ن نکته که دريد نقل ايشا
و يشمال توکی لومتري ک۶٠٠ نگو دريشهر ش که دری ان ژاپنيحيمس ازی ز جالب باشد که بنا به اعتقاد گروهيد نيرس
ر يبود که تصوی سيبرادر ع) ژاکی تلفظ ژاپن(ی ری شی ده شد ايب کشين به صليفلسط که دری کس، کنندمی ی زندگ

 ح دريمسی سين است که عيا ان بريحين مسيای ده سنتيو عق، یسير او است و نه عيز تصوينو نيکفن معروف تور
ز ين هودا به ژاپن آمد و جسد برادر خود راين يسرزم ز خود، ازيخ مرگ و رستاخيک سال پس از تاريست و يحدود ب

ن يا دری سيخود ع. ارت کرديتوان زمی نگو يشهر ش دری سيکنار گور خود ع را در ه هم اکنون گور اوهمراه آورد ک
 .کنندمی ی نگو زندگيش سه پسر شد که هنوز هم اعقاب آنها دری او دارا از گرفت وی ژاپنی آنجا زن در شهر ساکن شد و

 . ن شهر درگذشتيهم دری  سالگ١٠۶ دری سيت عين روايبنا بد
 

 * **   
ی اروئيمورد رو در، ت تذکر داده شدهيحيهود و مسيی جهان ها مذهب و دانش دری اروئير آنچه را که درباره روينظ

 طلب علم درکه درباره ی ا ساختگيی ث واقعيرغم همه آن احاديرا عليز، توان دادمی جهان اسالم تذکر  دری مشابه
ی کشورها ازی چ کشوريه خ اسالم و دريادوار تار ک ازيچيه ن است که دريت ايواقع، ت شدهيآسمان روا ا درين يچ

و ی بلکه درست بعکس همواره مورد دشمن، ن نبودهيمتشرع مورد قبول فقها و آن تنهای مفهوم واقع مسلمان علم در
ی حيمسی قرون وسطا که دری همانند علم، هم که مورد قبول آنان بودهی آنان قرار داشته است و آن علمی کارشکن

خ اسالم شاهد خلط مبحث ين راستا تاريا در. ت بوده واقعا علم نبوده استيحيجهان مسی ن و فقهايرد قبول متشرعمو
 .کندمی جاب ينه اين زميا را دری شتريح بياست که الزاما توضی ن با فرهنگ اسالميارتباط دادن د دری آشکار

 
ر بدان يشکوفا بود که دانشمندان اسالم شناس قرن اخی کانون فرهنگ، خ خوديقرون دوم تا ششم تار دری جهان اسالم

 . داشته باشدی با مذهب ارتباطی ن شکوفائينکه ايای داده اند ب» یفرهنگ اسالم «عنوان خود ساخته
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 دان دريزی علم کراهت داشت و بقول جرج اسالم بود اساسا ازی ددار اصليقوم عرب که کل، صدر اسالمی  هاسال در
ه تنها ن قوم بود نيدست ا  درادت منحصرًايسک قرن که حکومت و يش از يبمدت  در »ی اسالمخ تمدنيتار «کتاب

آن ننگ  خود از دانست ومی و بندگان ی را کار موالبلکه عرب اشتغال به علم ، به علم صورت نگرفتی توجه و اقبال
صدر اسالم به  عرب در«: هکند کمی ح يتصر، یخ معتبر جهان اسالميکشف الظنون، تار، ن بارهيهم در. داشت

ن رسول اهللا ينداشت، و صحابه و تابعی که مورد حاجت او بود توجهی حد آنهم تنها در، علوم جزبه طب ک ازيچيه
امبر اذن کتابت علم خواست اما ياز پ ت شده که اويروای د الخدريسع چنانکه از، کتابت علم کراهت داشتند اصوال از

ش از شما يکرده و گفته بود هرکس پی نه کتابت را که اوت کرده اند ي روا عباسنبا  ازو، را اجازت نداد غامبر اويپ
عرضه  تو خواهم برمی  نوشته ام وی  بن عباس رفت و گفت کتابعبداهللا نزدی مرد و. دست به کتابت زد گمراه شد

  ».گرفت و به آب شستی و و چون بدو نشان داد آنرا از، کنم
 
ی ان توجهيچ سهم شايبا هيمسلمان تقری نه فقها ز نه خود اعراب وينی جهان اسالم ن درگسترش آ رسوخ علم و در

 توانمی ن مورخ جهان عرب يمعروف ابن خلدون بزرگتر »مقدمه «ازی فصل در ت راين واقعين گواه اياتريگو. نداشتند
امور  از«: نقل قرار گرفته است خ نگاران شرق و غرب مورديپژوهندگان و تاری  هاکتاب افت که بارها و بارها دري

 نسبت عرب بود در شد که درمی افت يی اسالم غالبا عجم بودند و اگر هم علم ن است که حامالن علم دريب ايغر
ف و يم و تأليامر تعل قوم مسلمان عرب اصوال از. زدمی افته بود و زبان آنانرا حرف يت و پرورش يمکتب عجمان ترب

اثر  ان بريرا پارسيز، رو عجمان بودنديا پين عهد همه عجم ي انيمتمدن. ز نبوديهان آن ننداشت و خوای ن اطالعيتدو
ی ا از کسانيب عالمان اسالم همه از عجم ين ترتينه داشتند و بديريت دينکار صالحيای ان خود برايم رسوخ تمدن در
  ».ام نکرديلم قن عيچون آنها به حفظ و تدوی چ قوميداشتند و هی ت و زبان عجميبودند که ترب

 
ح يذب. شدمی حامل آن بود اصوال علم شناخته ن »عجم «کهی ن علميا، هانيبخصوص محدثان و فق، نظر خود اعراب از
 :سدينومی ی خيت تارين واقعيای ابيران در ارزيا ات دريخ ادبيکتاب تار در، ما استاد سرشناس عصر محقق و،  صفااهللا
شمردند و می کردند و آنرا علم نافع نمی اطالق ن »ینب علم موروث از «بر  جزن اصوال لفظ علم رايفقها و محدث«

  ».انجامدمی ت به کفر ينها ندارد و دری نياعمال دی برای دادند که نفعمی بدان علوم مهجوره و حکمت مشوبه نام 
  

آن است  از آلوده شود بهترر از شرک به خداوند يات غيبه همه منهی که اگر بنده ا«: حکم داد، ه معروفيفق، یشافع
ل ير و قبايان عشايم در انه بزنند وين است که آنانرا تازينان اينظر کند، و حکم من درباره ای ر شرعيعلوم غ که در

ه ياحمد حنبل، فق ».آوردی روی سنت را رها کرد و به علوم عقل است که کتاب وی کسی ن سزايند ايبگردانند و بگو
ی معرفی ل علما را گروهين قبيخود ا »سيس ابليتلب «دری ن جوزبا و، ق دانستينان را زنديگر اصوال همه ايبزرگ د

ش يخوی برا ند ويرون آيبه گمان خود از زمره عوام بی طانيعلوم ش فته است تا با تفحص دريس آنانرا فريکرد که ابل
ق تنها به عقل يدرک حقای ست که آنان براافته اين راه قدرت يا نان ازيفتن ايفر س دريابل«: نديگران بجويد بری تيمز

ارواح ی ز جسمانيرستاخ ر ستاره ها پنداشته اند ويان سايم دری ز ستاره اين را نيالمثل زمی ف ،آورده اندی خود رو
بلند قائلند ی س مقامينوس و ارسطاطاليچون سقراط و بقراط و افالطون و جالی کسانی امت را منکرند و برايروز ق در
 شگاه خالق ازيپ دری هود و نصاريو همانا که عذر . ن استيهمانند زمی ز عوامليگر را نيند که هر کوکب ديگومی و 

با همه نبوغ خود، به سائقه ، یغزالی حت). سيس ابلي تلب: یبغدادی امام ابن الجوز( »شان مقبولتر خواهد بوديعذر ا
دس و يعلم اقل در و نظر »کشاندمی را به کفر ات مسلمان مومن ياضير خوض در«: ش نوشت کهيخوی مذهبتعصب 

را مذموم شمرد و آنرا حق آلوده به ی عيه فساد دانست و علوم طبيحساب و هندسه را ما و تعمق دری خواندن المجسط
ن کتاب نگذشته يف ايتأل ک قرن بريهنوز ، نهمهيا با و) مقاصد الفالسفه، یغزال(د يباطل و صواب مشتبه با خطا نام

 مسلمان به عنوان حق آلوده به باطل دری اياسپان در، القضاه شهر قرطبهی قاضی به فتوا، خود اوی  ها کتاببود که
 .ديمسلمانان منع گردی آتش سوزانده شد و خواندن آنها برا

  
ا نيسی و ابوعلی رازی ايبا زکری عني، تيبشری خيو تاری اسالمی ايدن ران ويتن از نوابغ دانش ا که با دوی رفتار

خ ين پزشک تاريبزرگتر، یرازی ايزکر. استی دانش و تعصب مذهبی شگيتضاد هم ازی ائيصورت گرفت نمودار گو
خود را ی نائيدند بيسرش کوب بر را اوی  هااثر آنکه کتاب بری رين پيسن خ نگاران دريتار ازی ت برخيبه روا، اسالم
، گري کتاب و رساله د١٢٠ش از يمولف قانون و شفا و ب، یس جهان دانش اسالميخ الرئينا، شيو ابن س، دست داد از

 بود، ازی اروپائی  هادانشگاهی درسی  هان کتابيخودش از مهمتر ن قرن بعد ازياو تا چندی نيکه آثار ترجمه شده الت
 خلق وی ه گمراهيما »بنده اشين و فريعلم دروغ «اعالم شد، و »ق و ملحديزند «ن عصر خوديجانب فقها و متشرع
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ده يسوزانی  هجر۵۵۵سال  ش دري هافه المنجدباهللا کتابيو به امر خل، آمد قت بشماريحق راه حق و کردن آنان از ردو
اندلس  چون ابن رشد دری متفکر سرشناسی کردند، حتی خودداری وی س نوشته هايد از تدرياز اساتی اريشد و بس

ز يالمثل موش نی دانسته است که فی نيتابع همان قوانی ست شناسينظر ز را مورد حمله قرار داد که انسان را از او
. امبر دانستيپی روينا تغافل او از پيجانب ابن س ف شفا را ازيتألی چون سهروردی و متفکر، مشمول آنها است
نا يتخطئه ابن س ک رساله کامل دريی م سرشناس قرن ششم هجريالن حکين ابن غيدالديامام فر، گريمتفکر معروف د

ل عصا به اژدها توسط يو تبدی سيبه معجزه اعتقاد ندارد و منکر زنده کردن مردگان توسط عی ل که وين دليبد، نوشت
ن نوع اعتقاد به معجزات را يکه ای جه گرفت که کسيتوسط محمد است، و نت) شق القمر(مه کردن ماه ين و دوی موس

بهشت و دوزخ و نزول ل ين باره گفته اند از قبيا دراء يز که انبين ع آنچه رايامت و جميخواند طبعا روز قمی ترهات 
نه اظهار نظر ين زميهم دری همچنانکه غزال، ک ملک منکر استيله يافراد بشر به وس بری تعالی جانب خدا ازی وح

ن يا بری ديان توحيکه اديصورت ن است که عالم خلقت از ازل وجود داشته است درينا معتقد به ايکرد که ابن س
نا به گناه يتخطئه ابن س. ده استيمشخص آفری قيرند که خداوند همه کائنات را در شش روز و آنهم به طرصراحت دا

م و ين حکير بود که معروفتريقلمرو فقها و محدثان فراگ عت جستجو کرده است چنان دريخارج از شر نکه علم را دريا
نکه يا دهم برمی ی گواه«: بستر مرگ گفت رن سخن خود ديآخر در )یقرن هفتم هجر(ی حسن االربل، لسوف وقتيف

خدا  «کتاب ر آموزش فرانسه دري وزرًاياخ، ن موضوعياشاره به هم در ».نا کذاب استيخداوند بزرگ است و ابن س
جهان متمدن ی چراغ راهنمای زمان ريکه د، نايوطن ابن س، رانيچون ای کشوری برا «:خود نوشت »برابر دانش در

نش شش روزه کائنات و خلقت خلق الساعه يچون آفری اتياست که امروزه فرضی زيار غم انگيتحول بس، بوده است
ن يهم ر جهان دانش دريانکار ناپذی  هاتيرفته شده باشند و واقعيپذی ق الهيآن به عنوان حقا انسان از خاک در
  ».شوندی تلقی طانيشی موارد سفسطه ها

 
ن يبزرگتر، یابن مقفع پارس. جهان اسالم حکمفرما بود بر »ی اسالمفرهنگ «رونق سراسر دوران پر دری ن وضعيچن
لسوف يتنها ف، یکند. ده شديآتش سوزان ع زنده زنده دريفجی عرب بصورتی انگذار نثر ادبيب عصر خالفت و بنياد

ر المتوکل به دستو فقها وی کرد به فتوامی ی ات جانبداريفلسفه با اله منطق وی آشت نکه ازيعرب، به گناه ای واقع
ی و چند، خته شديز به دجله ريکتابخانه اش ن ضربه شالق خورد و پنجاه و دوی دو سالگ در شصت وی فه عباسيخل

، یقرن پنجم هجری نايمتفکر ناب لسوف ويف، شاعر ی،ابوالعالء معر. درگذشتی زيغم انگی ط روانيشرا بعد از آن در
فتوا  ق شناخته شد ويملحد و زندی شياندبه اتهام آزاد، هان اسالمن سخنوران جيبزرگتر ازی کيام عرب و يملقب به خ

 متفکر نيتر ابن رشد، سرشناس .معارضه با قرآن نوشته شده است در ات اويالغا داده شد که کتاب الفصول و
رد يگمی آتش ی که پنبه ايگفت وقتمی که ی ه غزالينظری به علت نف، اندلسی نايملقب به ابن س، مسلمانی اياسپان

ی زند، به فتوامی آنرا به امر خداوند آتش  د ويآی آسمان فرود م ازی ست بلکه ملکيعت خود آتش نيعلت آن طب
همانجا  در د شد ويقا تبعياندلس به افر ق و مرتد شناخته شد و به امر المنصورباهللا  پادشاه وقت ازيهان زنديفق

علت و معلول ی ن بود که انکار اصليا منطق او ک کند ويزدباهم ن عت رايد تا دانش و شريکوشمی را که يز، درگذشت
 . استی شعور انسانی انکار دانش است و انکار دانش نف

 
 انگذار علميخ جهان و بنين مورخان همه تارياز بزرگتری کيرا  اوی ن بيعرب که توی خ نگار ناميتار، ابن خلدون

ی و قومی و اقتصادی ائيط جغرافيملل مختلف را زاده شری عتحوالت اجتمااينکه گناه به ، شماردمی  »خيفلسفه تار«
که ی حد ان عرب قرار دارد، درياد گرايبنی تا به امروز مورد حمله و دشمن، یدانست و نه تنها خواست الهمی آنها 

رون يگور ب را از اوی  هاشنهاد کرد که استخوانيپرورش عراق به جامعه عرب پ ن آموزش ويشيپی وزرااز ی کي
، نيچون طه حسی دانشمند سرشناسی حت. سراسر جهان عرب بسوزانند در اوی خيتاری رند و همراه با نسخه هاآو
نکه يای نها برايو همه ا، کردمی ی ا تظاهر به مسلمانيد که به رينام »یناپاکی خرد گرا «را او، ر فرهنگ مصريوز
ی ست هايوناليند ناسيخوشای ان اسالمياد گرايبن ات اعراب صدر اسالم کرده بود که گذشته ازياز روحی ليتحلی و

 .بودنز يعرب ن
 
م علوم يس شد تعليتأسی ممالک اسالمی گر نواحيد خراسان و عراق و به بعد دری قرن پنجم هجر که ازی مدارس در
ان ات امکيو ادبی نيات ممنوع شد و فقط به علوم ديعيو طبی ميک و شيزيات و نجوم و فياضيل ريقب ازی ر شرعيغ
 .س داده شديتدر
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ی با همه آنان جاليد که تقريرسی مورد اهل دانش بجائ دری مذهبی ريکار سختگی عصر صفوی ران آخوند پروريا در
عصر شاه طهماسب  که خود دری غفاری خ جهان آرايسنده تارينو. ش گرفتنديپ وطن کردند و غالبا راه هند را در

را ی واقعی مملکت شده اند و فضالی معمم فضالی جهالی و عصر رد«: ن باره نوشته استيا ست دريزمی ی صفو
فضال  ازی لياهل جهل مملو، و جز قل شده اند و ازی اهل فضل خال بالد از الجرم اکثر. دارندمی به سمت جهال موسوم 

خ فرهنگ يرتا «کتاب ران درير اسبق فرهنگ اياستاد دانشگاه و وز، قيصدی سيع ».ران نمانده انديتمام ممالک ا در
اروپا و ی داريکه مقارن با دوران بی دولت صفوی است مذهبيس«: شود کهمی ن مورد متذکر يهم خود در »رانيا

ب ينصی ن اروپا بيع نويعلوم و صنا ران را ازيد بود ايرنسانس و تحوالت شگرف عصر جدی م فرهنگينهضت عظ
  ».سوق داده شدی انحطاط علمی شتر بسويروز بروز بران يب اين ترتيبد کاروان تمدن جهان دور ساخت و کرد و از

 
تس، يبنيال، لهيگال، چون کپلری که جهان غرب دانشمندانی قرون درست در، علم از رای ن عصر صفويج ايبرداشت را

ن کتاب يدر بزرگتری مجلس افت که عالمه محمد باقريتوان می ی رهنمود د، ازيپرورمی را  آمپر ت ويوتن، فارنهاين
  : ت کرده استيامام جعفر صادق روا از، بحاراالنوار، عي جهان تشثيحد
 
ه نجات يمای علم را هريز، آن باشد خداوند دری است که رضای حضرت امام جعفر صادق فرمود که علم فقط علم«
ر است که از حضرت رسول و ائمه اطهای د و امامت و علومي نجات بشود منحصر به توحبکه سبی اقعوعلم  و، ستين

ت يدن کالم اهل بيفهمی ز آنچه براير علوم نيسا از. ستيسته نيآنها شا ده تفکر دريده است، و آنچه نرسيرس به ما
ع ييده و تضيفای ا بيا لغو ير آن يد خوانده شود و غيو صرف و نحو و منطق بای رسالت الزم است مانند زبان عرب

ت ين مفهوم علم آياشاره به هم در و» .شودمی  و ضاللت شتر موجب کفرينفس است که ب ا احداث شبهه دريعمر و 
نکه قم يای برا، زديخمی قم بر علم فقط آن است که از«: قم گفت ه دريضيان مدرسه فيدار با دانشجويد دری نياهللا خم

ی نين  خميآن هم بعد ازی چند و ». جهان صادر شده است و صادر خواهد شداز قم علم به همِه. مرکز علم است
. ميکشمی غرب زده ی های ن دانشگاهيا م ازيکشمی چه  هر ما«: قم گفت در »کالينهضت راد «ندگانياب به نماخط
 ».خوردمی ما نی نها دارند بدرد جامعه اسالميکه ای علم

   
 .افته استيهمچنان ادامه ی انحطاط علمی ز بسوير فاجعه انگين سيخود ما ای  هاسال در
 
شناخته  »فه اهللايخل «ک پرورشگاهيات و يس شرعيک مرکز تدريدرجه اول   دانشگاه درکي »هيت فقيوال «جامعه در

 زيو گاه ن، ت قرار دارندياهمی درجات بعد در، یهر سطح در وی مورد هر در، یعلمی آن آموزش ها شود که درمی 
 :دهندمی ن نظر ين باره چنيا در، مين رژين کارگردانان ايتن از سرشناس تر چهار. ندارندی تياصوال اهم

  
 درجه دوم رای بهای تخصص علم، امامت هستندی ت شعبه هايريمدی آن تمام ساخته ها ه که دريت فقيجامعه وال در«

ن ييشکل و جهت آنها را تعی که مکتب الهی جامعه هائ در. م به مکتبيدهمی را ی درجه اول و بخش اصلی بها. دارد
باشد و سئوال دوم ی ن افراد به اصول مکتبيای بندی د سئوال اول درجه پايمشاغل بای انتخاب افراد برا کند درمی 

 ).١٣۵٩ آبان ٣٠، هيه احمدينيحس دری کشور، سخنرانی وان عاليس ديرئ، یمحمد بهشت( »درجه تخصص آنها
 
که به ن است يوجود دارد ا) ینيامام خمی خدمات پزشکی اد اسالميبنی اعضا(شما  کار که دری ت هائيخاص ازی کي«

جوشد، و وجود پزشکان مومن و متعهد به می خودش ی درون اسالم ازی رانيب ايرا طبيکند، زمی ک ينزدی خودکفائ
ی دار با طالب پزشکيد در، یس جمهوريرئی خامنه ای عل( »استی مملکت کافی ه مشکالت پزشکيحل کلی اسالم برا

 ).١٣۶٣وري شهر٢۶ه قم، يضيف
  

ک فرد يبلکه محل ، ستيک متخصص نيده دارم که دانشگاه محل يعقی اسالمی هورک شهروند جميمن به عنوان «
 ی م فدايتوانمی  را ن هابودن دانشگاهی ما مسئله مکتب. رديگمی آنجا فرا  ضمن تخصص را هم در دراست که ی مکتب
  هادانشگاه م دريندارا اصال يم ينکه متخصص کم داريرا بخاطر ای غربی  هام ارزشيتوانمی ن. ميبکنی گريز ديچ چيه
 ). ١٣۶٣ور ي شهر٢۶، هانيمصاحبه با روزنامه ک در، رينخست وزی ن موسويحس( »ميا بکنياح
 
ر يوزی کاظم اکرم( »فه اهللا استيما فقط پرورش خلی هدف نظام آموزش. ستيت متخصص نيتربی دانشگاه جا«

 ). ١٣۶٣ آبان ٢٣، یونيزيو تلويمصاحبه راد آموزش و پرورش در
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مسابقه ی مواد امتحان، یاضيرشته ر رفتن دانشجو دريخود مورد پذی آگه در »امام جعفر صادق «یاضينشگاه ردا

، یربزبان ع، یخ اسالم و انقالب اسالمياحکام اسالم، تار، یاصول اعتقادات اسالم«: کندمی ن يين تعيرا چنی ورود
: شودمی ی ن درجه بنديچنی واقعی مکتبک يمشخصات ی اسالمی ماهنامه ارگان ارتش جمهور و در »اتيشرع

شبانروز  مساعت مطالعه درين، ونيروحان اطاعت از، واری موسی ارببرد، به شهادتعشق ، هيت فقياعتقاد به وال«
  ».هم السالميزمان رسول اکرم و ائمه علی  هاخ جنگيتار در
 
حد  دری زيچی ئ هان دانشگاهين چناليفارغ التحصی ست اگر اطالعات عموميتعجب نی منطقا جای طين شرايچن در

اران تراز يحد اطالعات دست و در »،را استعمار کرده است کا مايدو هزار سال امر«: ه باشد کهي فقیاطالع خود ول
را اعدام قرار ی قائل شده و حداقل مجازات راهزن هوائی اديت زياهمی هوائی  هات راهيامنی اسالم برا«: اول او که
قرن  دری خواجه عبداهللا انصار«: ، و)١٣۶٣ مهر ۶دادستان کل کشور و امام جمعه قم، ی صانعوسف ي( »داده است
 ).١٣۶۴ ،مشهد، کتاب استعمار ضد اسالم دری ابطه. ا( »ن برجسته استعمار بودياز عاملی کيی سوم هجر

 
 شودمی ده يشنی عتيشت شرمراسم بزرگدا در، رانيای کنونی س جمهوريرئ، یمحمد خاتم از، ین برداشتيچن و بازهم در

مقابل در ی نين مقاومت ديبرداشتن آخری برای الحادی  هاگاهيانقالب پا ش ازيپی  هاسال ما دری  هادانشگاه«: که
ن يا ن صحنه ها ويای قهرمان الحاد بودند وی غيتبلی اهويهنها مرعوب يا. غرب بودندی و ضد خدائی نيتمدن ضد د

ی ران قاچاقيای  هادانشگاه مسلمان ما دری بچه ها.  غرب زده و ملحد بعهده داشتندنيدی را روشنفکران ب  هاگاهيپا
ران يای  هادانشگاه س آن دريد و تدريجدی درباره پزشکی ني خمه روح اهللايفقی زبان خود ول و از ».کردندمی ی زندگ
ونان را يی بودند که طب عالی انوني وی شاپور اطباء رومی استادان دانشگاه جند«: شود کهمی ده يانقالب شن ش ازيپ

را که ی ونانيدولت رضاخان طب متأسفانه . کشور رواج دادند در رای ونانيران آموختند و طب يبه دانش آموزان ا
ن خدمت را بهتر از طب امروز ين راه مطابق اقتصاد ايله بود و با سهلترين وسيبهتری ه امراض مزاجيعالج کلی برا

ران يرا به کشور ای انت بزرگين خيشه از جهان برانداخت و چنيهمی  آنرا براشِهين برد و ريب داد ازمی اروپا انجام 
تجربه را با ی جوانان بی با همه قوا به مبارزه برخاستند و مشتی ونانيکباره خود را باخته و با طب ي های رانيو ا. کرد
ی از جهان برا ره کرده و اساس آن طب رايند چبودی ونانيطب ی ادگارهايکه ی آن دسته کم ار ناقص بريالت بسيتحص
از طب ی ن کشور ثابت شد که کاريبزرگ ای ما و بر دکترها گفت برمی ی امروزی دکترها ازی کي. دنديشه برچيهم

 ».ميبرمی  است که ما بکاری ست و فقط مسکناتيمعالج نی اروپائی د و داروهايآی اروپا برنم
  

*  *  * 
شناخته شده است دستاورد خود اسالم بوده باشد و خواه دستاورد  »یفرهنگ اسالم «هکی خواه فرهنگ شکوهمند

کم خواهد نهاد يست و يپا به قرن بی کوتاه مدت که دری جهان ن است که دريخ ايتاری ت امروزيعرب، واقعی امپراتور
صف مقدم  دری  روزگارکهی رومنديمجتمع ن. نمانده استی باقی خ نشانيصفحات تار در جزی ن شکوه فرهنگيا از

درآمده است ی از پنجاه و دو کشور جهان سومی مجموعه ناهماهنگداشت امروز بصورت ی جای تمدن و فرهنگ بشر
 . افتيتوان می نی چ صف مقدميه ن تمدن و فرهنگ دريا چ رشته ازيه در چکدام از آنها رايکه ه

 
ن يبزرگتر را که ازيد، زيتوان دمی ، پاکستان، جهانی من کشور بزرگ اساليدوم در ت راين واقعيا ازی ائينمونه گو

سال  تجربه هندوستان در است که ازی پاکستان کشور. ستيدست ن دری جامعی آمارها، یاندونز، یکشور اسالم
 ن کشور ازيا، ن عامليا رون ازيب را دريز، آن مسلمان بودن آن استی  بوجود آمده است، و تنها علت وجود١٩۴٧

آنها غالبا در انگلستان ی طبقات حکمه هر دو. هندوستان است ازی بخشی و فرهنگی خيتار، یزبان، یژادهمه جهات ن
ی ستم قضائيسی رو ز ازيآنها نی ستم قضائياست و سی سياستثنا زبان انگلی آنها بی زبان خارج. ل کرده انديتحص

هند، بصورت : گر تفاوت دارديکديبا ی ا بکلنوصف ترازنامه پنجاه ساله آنهيبا ا. شده استی انگلستان گرده بردار
که پاکستان يصورت ک اداره شده است، دريستم دمکراتين مدت با سيهمه ا جهان دری ن کشور دمکراسيبزرگتر
و ی با کادر علمی ريچشمگی شرفت صنعتيپ هند از. ده استيگذرانی کتاتوريد ن مدت را دريا ک چهل سال ازينزد

برخوردار ی مشابهی و تخصصی صنعتی ربنايچ زيه که پاکستان ازيصورت ست، دررومند برخوردار اينی تخصص
 که نه تنها دريصورت در، کندمی ی شرو طيه جهان پير بقيخود را نظی ر منطقيمسی هند آموزش علم در. ستين

ن ي موازق آن بايا عدم تطبيق يضابطه تطب ن آموزش دريپارلمان آن نحوه ا دری پاکستان، بلکه حتی  هادانشگاه
 .رديگمی برابر عالمت سئوال قرار  دری مذهب
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ی کائيل و امريو جامعه شناسان اسرائی اسيو با شرکت دانشمندان علوم سيدر دانشگاه تل آوی ناري سم١٩٨٣سال  در

 ن باره تبادل نظر شود که چگونهيا ران برگزار شد تا دريای مسائل مختلف مربوط به انقالب اسالم دری بمنظور بررس
 یهای و متن سخنران، االت متحده و اصوال جهان غرب برگرفتيل و اين انقالب حداکثر بهره را به سود اسرائيتوان از امی 
ن بود که ينه گرفته شده بود اين زميا که دری جيجمله نتا از. لندن منتشر شد اواخر نوامبر سال بعد در نار درين سميا

کا مورد استفاده يل و امرين منافع اسرائيتأم دری ن لحاظ بصورت حربه موثريتواند از چندمی ران يای انقالب اسالم
ن يدوم، کندمی ت مطرح ين را با قاطعياساس د ل حکومت برين است که مسئله تشکيده آن اين فاينخست. رديقرار گ

ران يخود ا ها درب نه تنين ترتيکند و بدمی ی ريسازنده جلوگی  هان جنبشيتکواز ی ن حکومتين است که چنيده ايفا
و ی و صنعتی علمی  هاشرفتين کشورها با پيای ت با هماهنگينه ضديزم دری ش فعاليگرای همه جهان اسالم بلکه در
ی مستقل برای به عنوان واحدهای اسالمی  هاشود که ملتمی آن  آورد و مانع ازی م جهان امروز بوجودی اجتماع

ان مسلمانان يم دری ط زندگيو بهبود شرای طلبی ان بردن روح ترقيم سوم ازده يفا. حفظ منافع خود اقدام کنند ن ويتأم
هان چاپ يهمان زمان در هفته نامه ک نار درين سميا کاری گزارش کل. استی و دور نگاه داشتن آنان از عصر تکنولژ

 . افتيلندن انتشار 
*  *  * 

است ی وقفه ای شرفت بيرا الزمه دانش پيه است، زان مذهب تمام شديت همواره به زينها مذهب با دانش دری اروئيرو
کار دارد  و ت سرين واقعيک با ايار نزدياز بسی صاحبنظر. توان کردمی مذاهب متوقف نی که آنرا با ضوابط جزم

 : ن نوشتين باره چنيا  دررًاياخ
 
ی اروئين رويا گران دريد ازشتر يک بين کاتولياگر آئ و، ده انديان ديخود با علم زی اروئيرو ت ازينها مذاهب در«

دانش و ی اروئيرو، ميم و چه نخواهيچه بخواه. ن راه رفته استيگران بديد ادتر ازيل است که زين دليبد، ضرر کرده
موجود و ی ئ هاتيواقع ن دو بريا ازی کيرا که يداشته باشد، زی امديمنظم مذهب پی نيعقب نش تواند جزمی مذهب ن

ل ين دليبهم. دهدمی ارائه نی ن اصالتيچن د بريگومی جز آنچه خود ی مدرکی گريه آن دکيصورت است، دری مسلم متک
چند هزار ی مخالف با اسطوره های نيو زمی آسمانی ئ هاتي به واقع- غربی ايدن  عمدتا در-که جهان دانش ياز وقت

ز يار موارد نيبس در گرفته ود قرار يشتر مورد تردين اسطوره ها روز بروز بيافته است اصالت ايساله مذاهب راه 
، ده تا پنجاه سالهی ا مهلت بولو، مذهبی نيعقب نشی به نوعی اروئي رونيچن »داغ «دوران هر. شده استی اصوال نف

چوقت يهی کند کرده اند ول رای علمی  هاشرفتيار موارد پيبس سا دريکلی های کارشکن ايحمالت . منجر شده است
شتر يار بيبا جهان دانش دارند بسی نانه ترياگر امروز مذاهب برخورد واقع ب افته اند، ويامکان متوقف کردن آنها را ن

همچنان به ی کاک تازه احت است که هر اصطين واقعيخود آنها مربوط باشد بخاطر درک ای آنکه به تحول فکر از
ن يچنی نه مساعد براياساسا زما ينداشته اند، ی رومندينی شرفت علميکه پی کشورهائ. ان خواهد گرفتيان آنها پايز
 در، آنها وجود نداشته است دری شرفتين پيچنی نه مساعد برايا اساسا زمي، نداشته اندی رومندينی شرفت علميپ

 در. سم نام برديسم و بودائياسالم و هندوئی ايتوان از دنمی خود محکمتر مانده اند که از جمله آنها ی معتقدات مذهب
بخاطر سابقه ممتد ، اياسپان در. ان کشورها وجود داردينه مين زميا دری وت آشکارز تفايخود جهان غرب ن

   د مسدود مانده يعلوم جدی بسته به رو دری ش مانند صدفيپی  تا چند هادانشگاه، )ديش عقايتفت(ون يسيزيگان
زه نوبل در ي برنده جاکيی خود حتی خ علميتمام تار دری ون نفريلي م۴٠ن کشور بزرگ ين شد که ايجه اينت. بودند

در . نوبل داشته اندی  برنده علم۶٠حدود  که انگلستان و آلمان هر کدام تا کنون دريصورت در، رشته علوم نداشته
ن و ينخست آن ازی  هاآنکه دانشگاه و با، عصر مدرن بودهی با آنکه خود آغازگر جنبش علم، زيا نيتاليمانند ای کشور

خفه کرده  رای علمی سا هرگونه نوآورين کلينفوذ سنگ، بوده اند و امروز هم هستندی وپائاری  هان دانشگاهياز فعالتر
خدا : کلودالگر( »افته انديخود ن در ن نفوذ رايا بای اروئيروی ا توانائيچوقت شهامت ين کشور هيای  هااست و دولت

کتاب مقدس ی ن بنام خدايا ش ازيکه پهمچنان«: دهد کهمی خود هشدار ی ابيان ارزيپا سنده درينو. )برابر دانش در
آنرا تنها در ی عنيلگام بزند،  علم را دالری کوشد تا به نام خدامی  »اقتصاد «امروز مذهب، ده انديعلم جنگ غالبا با

آن  ش ازينکه پيعلم باشد، البته به شرط ای برای ن وضع ممکن است خفقان تازه ايجه اينت. رديار خود بکار گياخت
  ».ده باشندينرسی جه اين نتيبه چنی اسالمی ادگرائيا بنيی هوديی ئواپسگرا

 
*  *  * 

آنند، استقرار دوهزار ساله ی مسلم مدعی تيو اسالم بصورت واقعی حيدو جهان مس بخالف آنچه کارگردانان هر
ی اسيسی ختارهاسا در رای چ تحول مثبتيقا هيا و افريآس و چندصد ساله اسالم در اروپا و استقرار هزار ت دريحيمس
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 »عصر فروغ «ش از دوران رنسانس ويتا پی حيمسی نه اروپا: ن ها بهمراه نداشته استين سرزميای و اجتماع
نه ، ديرم بخود دی دوران امپراتور ازی شتريبی ا عدالت قضائيی ا رونق اقتصاديی اسيا انسجام سيی مدنی شکوفائ

ی دوران ماقبل اسالم آنچه در ازی ا عادالنه تريبهتر ی ا قضائيی ا اجتماعيی اسيط سيمسلمان شرای قايو افر ايآس
 بدان رفته بود، بای رومی رفت که اروپای همان راهقا به يطول قرون دق دری حيمسی اروپا. داشتند بدست آوردند

غرب ی سنتی اروئيو همان رو، های همان ستمگر، یضات طبقاتيهمان تبع با، یو سلطه جوئی الطلبيه استيهمان روح
در  ن باريا افته بود، ويزانس تبلور يرم و ب ونان و سپس بايا يران يای رپايدی  هاجنگ آن در ش ازيو شرق که پ

ا يدنبال کرد که آس رای هائ ز همان راهيجهان اسالم ن. افتيتبلور ی استعماری نبردها بدنبال آن در وی بيصلی  هاجنگ
مورخ بزرگ ، ر حافظيرفت که به تعبی ران ساسانيالم عرب چنان به راه ااس. ماقبل اسالم بدان رفته بودندی قايو افر

سفون درآمد و يتی و بغداد بصورت نسخه ثان شدی حکومت ساسان ازی رونوشت کاملی خالفت اسالم، جهان اسالم
ی مپراتورقرن خود ما، کار ای مورخ نامی ن بير تويبه تعب. گرفت ران را به خوديفه رنگ دربار خسروان ايدربار خل

ن دو ماجرا نه يا ک ازيچيه در. بگذاردی هخامنشی شاهنشاهی پای جا در آنجا که بتواند پا ن بود که تايعرب تنها ا
آنچه  ازرون يب نه جهان مسلمان در، زانس فراتر رفتيونان و رم و بيو فرهنگ ی مدنی مرزها ازی حيجهان مس

 دری حيجهان مس ريجهش فراگ. د آورديپدی غان دادند دستاوردونان بدان ارمي هند و ران ويای وارثان فرهنگ ها
ن يه سنگيصورت گرفت که سای طيشرا بلکه درست بعکس در، ت مربوط نبوديحي به مسد نه تنها مطلقًايقرون جد

ن يجهان اسالم چن ن قرون دريهم اگر در و. ت برداشته شده بوديحيمسی ايو فرهنگ دن سر دانش و هنر سا ازيکل
ت هنوز هم يحين است که برخالف جهان مسيهم صورت نگرفته است بخاطر ا به امروز ورت نگرفت و تاصی جهش
 .کندمی ی نيآن سنگ بری ت مذهبيه قشريسا
 

 مورد مذاهب ن دويا ک ازيچيه رفت که دريد پذيبا، عدالت باشد شبرد اخالق ويمذاهب پی اگر رسالت اساس
 دوران اسالم در غرب و چه در ت دريحيدوران مس خ چه دري شهادت تاررا بهينداشته اند، زی تيموفق »یديتوح«

 جز دری نه ضوابط اخالق، آنها کمتر بوده استی ديماقبل توحی  هادوران ازی عدالتيض و بيشرق، نه ظلم و تبع
ن ياشته ان دو دوران وجود ديان ايکه واقعا می تفاوت. جوامع داشته اند دری رتريگامنبر و محراب نقش فری شعارها

 که دريصورت در، گرفتمی  با منطق قدرت انجام های عدالتيض ها و بين تبعيای ديماقبل توحی دوره ها بوده که در
، معاصری به گفته صاحبنظر. مان گرفته استيت رنگ ايبدان زده شده و جنای ت الهيبرچسب مشی ديتوحی  هاجهان
ی نيمع گر مرزيد، مسجد گذاشتند سا ويسه و کليار کنياخت رت دررا بصورت ابزار قد خدای ديتوحی  هانيکه آئيوقت از
د علل يبامی ن مسئله قدرت است که يهم و درست در، نماندی سه باقيسا و کنيکارگزاران مسجد و کلی قدرت طلبی برا
 . ن مذاهب با آنها مواجهند جستجو کرديا را که امروزی ئ هابحرانی واقع

 
: ن باره نوشتيا در »تيحيمس فلسفه و «ش بنامياثر معروف خو قرن گذشته، دری نمتفکر آلما، ر باخيک فويلودو

در جهان  رتريفراگی ن اخالقيشتر و موازياستقرار عدالت ب، خودشانی به ادعا، یديتوحی  هانيآئی هدف نهائ اگر«
 جهان و هم او دربارِه ».ن تالش خود شکست خورده و همه جا بازنده بوده استيا رفت که خدا دريد پذيبا، بوده است

ی بلکه از زندگ، منطقی ايدن خودش نه تنها ازی مفهوم واقع ت دريحيما مسی جهان کنون در«: ت متذکر شد کهيحيمس
ی حياست که ما همچنان مسی ن تصور سنتيمانده ای آن باق که ازی زيو تنها چ، ز رخت بربسته استيروزمره ما ن

  ».ميهست
 

باشند، ابزار ی عدالت و تقوو آنکه مظهر حق  ش ازيار بيبسی اسالم وی حيهمه قرون مس در، سا و هم مسجديهم کل
که ی سي همان ع- اد نهاده شده بودينام بنی سيعی که بنام ژنده پوش ساده دلی سائيکل. ت و فساد بوده انديقدرت و جنا
طال و  غرق دری بصورت دربار -دانست می به بهشت ی توانگرسوراخ سوزن آسانتر از ورود  را ازی گذشتن شتر

 ی هاو با پاپ، شده بودی آن نسخه برداری رو کان ازيکه واتی دربار شاهان ساسان مجللتر ازی فاتيتشر جواهر درآمد، با
 منازعی ب بلکه قدرت ، گرفته بودندی ن شاهان ساسانيهم از خود رای تاج فرمانروائ وی که نه تنها جامه ارغوانی ميعظ
: نهم گفتی ويسا بود که پاپ گرگوريکلی نيان باالنشين ساليهمان نخست در. آنان باال برده بودند حد رز دين ش رايخو
اکنون که ی و مدارا برود، ولی برابر مخالفان خود به راه آشت ر بود دريف بود ناگزيکه نوخاسته و ضعی سا تا وقتيکل«
ی اپيپی  هان منطق قرنيهم و با »آنها استفاده نکند؟ یقدرت خود بمنظور نابود چه ازی گر برايرومند شده است دين
انجام ی ات بصورت علنين جنايو آنجا هم که ا آتش داد کشتار و شکنجه و سوزاندن در سا فرمان قتل عام وين کليا

. سر راه برداشته شدند دست پدر مقدس از ب زهر آلود ازيافت صليق دريطر  ازا، مزاحمانيدوران برژچون ، نگرفت
ی اثر ادب »دکامرونه«را در  احوال آنها ازی گوشه اشدند که ی ل به عشرتکده هائيصومعه ها تبد رها ويد ازی اريبس
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. د و فروش مناصب درآمديسا بصورت بازار خريهمان حال کل در. افتيتوان می ا يتاليمعروف قرن چهاردهم ا
از اسقف ها ی اريبس. ششم فروختی ويا به گرگورخود ری پاپ شده بود مقام پاپی دوازده سالگ نهم که دری کتويبند
اسقف اعظم شد و ی ازده سالگي برتو دريبنام گی پسربچه ا. دنديرسی ناليبا رشوه پدرانشان به کاردی ن کودکيسن در

ی سينان عين جانشياز ای اريبس. افتين مقام دست يناربون به هم دری زده سالگيس بنام آمدئو دری گريپسربچه د
بردند با رشوه می  عنوان پدرانشان را به ارث نبودند که چون رسمًای اشرافی دان حرمزاده خانواده هاح فرزنيمس

نال يکاردی هجده سالگ اسقف اعظم و دری هفده سالگ که در، ايرژبسزار . داشتندمی افت يدری سائيکلی مقامات عال
کشت، با ی دسته جمعی افتيض لفانش را درمخا ازی اريشمار بس، ديبقتل رسانی شده بود برادرش را در توطئه ا

همه  با ز بود، ويا نين لوکرس همخوابه پدرش پاپ برژيکه هميا رابطه عاشقانه داشت، درحاليخواهرش لوکرس برژ
هر  بلکه بری حيپاپ نهم نه تنها بر هر مس د و شرط ازيقی ت بيهشتم فتوا صادر کرد که تبعی ويفا سينها پاپ بونيا

همانوقت بود که مقررات  در. ملکوت خداوند باشد واجب است ز که خواستار نجات روح خود درينگر يدی فرد بشر
ح يمسی سيب داران عيکه جرأت اعتراض به حرمت مقام صلی کسانی برا) ونيسيزيانک(د يش عقايوان تفتيوحشتناک د

هم  ی،العموم بود، هم قاضی هم مدعس دادگاه يرئ، ها براه افتادن واين ديا که دری محاکمات در. را داشتند وضع شد
، د نظر نداشتيو الزم االجرا بود و امکان تجدی ز قطعيدادگاه او نی ار. یرنده مذهبيش اعتراف گيدادستان، هم کش

 . ه بمورد اجرا گذاشتنديفقی اسالمی شرع جمهوری که در دوران ما دادگاه های شده مقرراتی درست رونوشت گواه
 
. ز بوديآن ن خونخوارانه تر و فساد آلوده تر ازی و گاه حت، ت نبوديحيجهان مس طلقا بهتر ازجهان اسالم وضع م در
مصر ی  هاعهد خالفت و چه در، یعصر عباس چه در، یدوران امو چه در ی،صد ساله خالفت اسالميس خ هزار ويتار

ر يام «نيبا همه ايتقرنهمه يا با وخته است، يت و فساد آميجنا ان با خون ويآغاز تا به پا از، یو اندلس و عثمان
، متوکل باهللا باهللا، معتمد، باهللا باهللا، معتضدی مستکف، مستظهر باهللا، باهللا مستنصر، ها القاب مستعصم باهللا»نيالمومن

 افت سريک مجلس ضي در ه رايامی همه بزرگان بنی فه عباسين خلينخست، سفاح. باهللا داشتند واثق باهللا  و مستنجد
سر آن سفره به  مه مرده آنان سفره غذا بگسترانند و خود و همراهانش برياجساد غالبا نی دستور داد که رود و يبر

 . دادندمی جان  کردند ومی شان ناله ير پايز مه جان دريکه کشتگان نيصرف غذا پرداختند، درحال
 

 ینه توزيشده بود، کی اسالمی  هاني سرزمهمِه دری قتل بازماندگان امو وی مأمور سرکوب طرف او سفاح که ازی عمو
 خاک بدرآورد و همچنانکه خود آنها در ان مرده را شکافته اجسادشان را ازياموی د و گورهايز کشانيرا به مردگان ن

ن کرد، يه چنيامی مردگان بن ز باي نعبداهللا کردند،می ا مثله يختند يآوی مخالفانشان را به دار می زمان قدرت جسدها
 . ديسپس سوزان آن زد و انه بريگور درآورد و هشتاد تاز ده بود ازي هشام بن عبدالملک را که هنوز نپوسچنانکه جسد

 
همه قدرت و شکوه ی که و رای  نفر افراد خاندان برمک١٣٠٠، ک شبيو  روز کيعرض  د تنها دريهارون الرش

ی که ماجرای کشتار  کودکان آنانرا درک تن از زنان ويی ش را مرهون آنان بود بدست جالدان خود سپرد و حتيخو
ر او جعفر يت مشهور وزيرا به روايآن بود زنده نگذاشت، ز ازی تلر رونوشتيآدلف ه »شب چاقوکشان «معروف
د خود يکه هارون الرشيفه همبستر شده بود، درحاليش عباسه خواهر خليهمسر قانون بای برخالفت دستور وی برمک

ی دوران گذاشتند، درمی جماعت  پشت سرش نماز فه بزرگ مسلمانان که مومنان دريلن خيهم. خاطر خواه عباسه بود
رغم آنکه يعل و، رفتمی ی اشيو عی به باده نوشی و  تا بامداد با هابود شب اوی ر سوگليوزی ن جعفر برمکيکه ا
ی ود داشت که سرپرستخالفت خ دربار اسالم حرام بود، سه هزار خواننده و نوازنده و رقاصه در رقص در وی قيموس

 . بود عهده دار »یموصل «یرانيآنانرا خاندان ا
 
سد به شکرانه آنکه سه سردار مبارز ينومی استنامه خود يس چنانکه نظام الملک در، المعتصم باهللا، یفه عباسيخل
ه بودند به دار ر شديق مردانه اسيله و نه از طريسه آنها به ح که هر ن رايار و افشين و مازيبابک خرم د، یرانيا
بعد بدان ی ترک گفت و هربار ساعت مجلس رای اپيطول آن سه بار پ ب داد که دريترتی افتيخته بود، مجلس ضيآو

هر بار با  بت ها شده بودند فاش کرد که درين غيعلت ای ايپاسخ حاضران که جو ان بار سوم دريپا و در، بازگشت
ن بابت يحاضران ازا و کرده و بکارت آنان را برگرفته است، و اوی بگن سه سردار همخوايدختران پدر کشته ا ازی کي

 . شکر گفتند ستادند و خداوند رايبه نماز ا
 
زد و ين خاندان بگريه که توانسته بود از قتل عام ايامی ن فرد خاندان بنيبدستور عبدالرحمن آخر، مسلمانی اياسپان در

ب يترتی افتيض )تولدو(طله يعرب شهر طلی آنجا به امارت برسد، وال چند سال به اندلس برساند و در خود را پس از



   سيری در تاريخ مذاهب                                                                                           تولدی ديگر    

  صفحه٣۴  از٣٢صفحه 

ی بدان دعوت کرد ولی ان و اشراف شهر را که با امارت عبدالرحمن نظر مساعد نداشتند به عنوان آشتيداد و همه اع
حفر شده بود ن منظور يکه قبال بدی خندق اجسادشان در دند ويمان به قتل رسيداخل قلعه بدست دژخ ن عده دريتمام ا

دن يخارج آن اجازه رس ان درينظام پوريطبل و شی داخل قلعه و صدا افت دريضی قيموسی آنکه صدای انداخته شد، ب
 . افت بعدها هفتهزار نفر برآورد شدين کشتار که تا شامگاه آنروز ادامه يان ايشمار قربان. گران بدهدي آنانرا بگوش دنالِه
 
ن پادشاه آن يمصر که ملک فاروق آخری نده سلسله سلطنتيانگذار آيپاشا بنی د علمحم، رن نوزدهمقمصر آغاز  در
را ی  سلسله ا-ک يه بزرگان مماليب کلين ترتيمصر وارد قاهره شد، بهم دری عثمانی به عنوان والبمحض آنکه ، بود
ک ي کرد و آنانرا افت دعوتي  به ضCitadelleمعروف ی  به قلعه حکومت-کرد می مصر حکومت  آن بر ش ازيکه پ
 .شان را به درون چاه افکنديکالبدها ش کشت ويافت بدست جالدان خويتاالر ض ک دريبه 
 
به ی ر اسالميک خالفت جهانگيی انگذاريبنی عرب برای ش صدر اسالميد آزمايکه با شعار تجدی عثمانی امپراتور در
فساد و ارتشاء  وی کشتار و ستمگر، خ را ترک گفتين تاريصحنه ا »مار اروپايمرد ب «بصورتی خ آمد، وليدان تاريم

ان و به فرمان يمفتی عه بودن هزار هزار به فتوايتنها به گناه ش، ین امپراتوريتبعه ای عه هايبارها ش. ج بوديسکه را
آغاز  کردن افراد ذکور خانواده سلطنت در کور دن و زهر دادن ويبر سر خفه کردن و. ن گردن زده شدنديسالط
با ين و اشراف، هزاران زن جوان و زيشمار سالطی بی حرمسراها در. بودی سنتی سلطان تازه امر هری هپادشا

اعالم ی پ ا افکنده شدند و تنها دريسربسته به دری سه هايدرون ک شوهرانشان دری بخاطر سوء ظن غالبا بجا
در جنگ . بسفر بيرون کشيده شدی  هااجساد برخی از آنان از آب) آتا تورک( کمال پاشای توسط مصطفی جمهور

 بزرگترين ژنوسيدهای قرن در اين کشور قتل عام زجهانی اول بيش از يک ميليون مرد و زن و کودک ارمنی در يکی ا
ود سقوط چنين خالفتی را توطئه ای حهانی عليه اسالم دانست خبا اين همه روح اهللا خمينی در کشف االسرار  و. شدند

قدرت جهانی خالفت « خويش قوميت گرائی را مسئول اين شمرد که » علوی و تشيع صفویتشيع«و علی شريعتی در 
 ».وسيع اسالمی متالشی شود و احيای حسن مليت اين پيکره عظيم را با تيغ ناسيوناليسم لقمه لقمه کند

 
فت عثمانی نداشت، دوران پادشاهی صفوی در ايران از اين ديدگاه مطلقا محاسنی بيشتر يا مفاسدی کمتر از دوران خال

 عصر صفوی، از آغاز تا انجام، با خونخواری، همِه. ولو اينکه از نظر سياسی برای ايران دوران سرنوشت سازی بود
بيرحمی، برادر کشی، فساد، و تزوير و با خود کامگی مطلقی گذشت که عمال جايگزين همه موازين اخالقی و انسانی 

 .شده بود
 

ود را با کشتار وحشيانه بيست هزار نفر از مردم تبريز آغاز کرد، زيرا اين مردم حاضر ل سلطنت خوشاه اسماعيل ا
نشده بودند يکروزه معتقدات مذهبی خود را زيرا پا بگزارند و زبان به لعن سه خليفه اول از خلفای راشدين که تا 

 آنانرا جا جه قزلباشان شاه اسماعيل همِهيتآنزمان مورد اعتماد و احترام آنان به عنوان اهل تسنن بودند بگشايند، در ن
ی دشمنان  هادر همين تبريز، عليرغم حرمت نبش قبر در اسالم، استخوان. بجا با تبر به دو نيم کردند يا شکم دريدند

زنده . خاندان شاه اسماعليل را بدستور او از گوربيرون کشيدند و در کنار سرهای بريده دزدان و روسپيان سوزاندند
 او که قورچی لقب داشتند الشه شيبک خان ازبک را که مذهب سنی داشت به دندان پاره پاره کردند و خواران

نوه اين پادشاه، . خوردند، و مباشرانی کاسه سر همين شکيب خان را زر گرفتند تا پياله باده نوشی شاه اسماعيل شود
وز شير خواره بود کشت و در يکروز پانصد تن که هن  اسماعيل دوم، هر شش برادر خويش منجمله آخرين آنها راهشا

شاه عباس اول پدرش را تا به هنگام مرگ در زندان نگاه داشت و فرزند ارشد خود . از صوفيان وارسته را سر بريد
ونخوارترين شاه دودمان صفوی، مادر و زن خرا سر بريد و دو فرزند ديگرش را کور کرد، و جانشين او، شاه صفی، 

 . کور خود را کشت و ده ها نفر از نزديکانش را نابينا کردیوار و عموو فرزند شيرخ
 

ه چهار تن از آنان از کعليرغم حرمت شراب، همه پادشاهان صفوی بجز آخرين آنان چنان در باده نوشی افراط کردند 
رفت و تا می  هر شب به بازار ونيزان اصفهان »کلب آستان علی«و شاه عباس، با عنوان  شرابخواری جان سپردند

نوشيد، وقتی هم که برای تيمن و تبرک با پای پياده از اصفحان تا مشهد به آستان می بامداد با نو پسران ونيزی باده 
 در نشاردشد، و چنانکه می رفت، منزل به منزل بساط رقص و آواز و باده نوشی او گسترده می وسی امام رضا م

به نوشته جهانگرد ديگر، توماس هربرت، بهترين . سپاهيانش بودندا روسپی همسفر هنويسد صدمی سفرنامه خود 
همين مرشد بزرگ برای حاکم فارس امان نامه ای به خط . تحفه حکام به درگاه شاه شراب ناب يا جوانان خوبرو بود

 .دخود در پشت قرآن نوشت و توسط شيخ بهائی برای او فرستاد، ولی در روز بعد دستور کشتن همين حاکم را دا
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جوشيدند و هر می  اينها دستاوردهای دورانی بود که عصر طالئی تشيع بشمار می آمد و علمای عظام از زمين و همِه

 مقابر تازه ای برای امامزاده هائی ناشناخته که از ووردند آمی روز سادات تازه ای با شجره نامه های موثق سر بر
شدند و زيارتنامه های معتبری می ماشته گتوليانی تازه بر آنها شدند و ممی طريق خوابنما کشف شده بودند شاخته 

 .شدمی بنامشان تنظيم 
 

 . فراتر رفت و اين بار نوکری استعمار نيز بدان افزوده شدزدر دوران قاجار جنايت و فساد بنام مذهب از اين ني
يران هر يکی خود در مقام اون در امروزه روحاني«: ملکم خان سفير ايران در انگلستان در تاريخ ايران  خود نوشت

 و کسب و تجارت آنها، فالحت آنها، خوردن خون و گوشت يک مشت رعيت بی صاحب و بی پناه اميراالمرای ملت هستند
ی رفيع و زنان متعدد  هاشود، عمارتمی  اکرم کالسکه چند اسبه سوار نايب مناب پيغمبرجناب مجد االسالم . است

گانی به فراخور متاع دکانداری عده ای عيار طرار به اسم محرر دارد و خرج همه آنها را از دارد، هر کدام از آقازاد
تعدی در حق برنا و پير تامين  مال مسلمانان بيچاره بواسطه احکام باطله و تصرف در اموال صغير و کبير و ظلم و

 ».شودمی 
 
اين خادم شريعت «: صر قاجار نقل شده است کهقصص العلمای تنکابنی از سيد محمد باقر شفتی روحانی مقتدر ع در

ا يمال دن ازی زيک جلد کتاب مستدرک که به خط خودم کتاب کرده بودم چيی شدم سوا زمانی که وارد اين واليت
آن در شهر اصفهان  ر تنها چند سال بعد ازيحقی ن روحانيهم«: دهد کهمی ن قصص العلما گزارش يو هم »،نداشتم

بروجرد داشت که درآمد ساالنه  دری آن امالک ن بود و افزون بريهزار باب دکاک اده بريسرا و زصاحب چهارصد کاروان
االت يو ع، داشتی ديطال عای هزار اشرف زد داشت که ساالنه دوي ز درينی طال بود، و امالکی آنها ششهزار اشرف

و هفت ، زانيار آمده بودند از زنان و کنشم کصد نفر دريش از ياالتشان بيشان و عيحجت االسالم قطع نظر از پسران ا
دوران ی مورخ نام ».ده بودنديشان خري االسالم براتحده که خود حجيعلی رونيو بی اندرونی ک دارايپسر داشتند هر 

به عنوان اقامه حدود  او که بدست خودی متذکر شده است که شماره کسانی ن شفتيدرباره هم، عباس اقبال، خود ما
 . ست نفر برآورد شده استيکصد و بي بودند تا کشته شدهی شرع

 
همان  کند که درمی ت ي خود حکاخطرات تاب خاطرات وک ت، دريهدای قليمهد، گر عصر قاجاريمورخ سرشناس د

 دری آقا محسن مجتهد نود ساله اراکی حاج، مردندمی ی بود و مردم دسته دسته از گرسنگی که کشور دچار قحطی سال
ن يآمده بود و هم اوی ب صد پارچه ملک ششدانگيقر  خروار گندم احتکار کرده بود که از٢۵٠٫٠٠٠ خودی انبارها

هفده من ی به ارث برده بود که سالی ن کوچکيپدر مرحوم خود فقط قطعه زم ند ازيگومی که يمجتهد بزرگوار بطور
چند هزار ی از گلو ن اموال حالل رايا ميا واقعا خداوند رحمان و رحيآ«: پرسدمی سنده کتاب ينو. گندم محصول آن بود

خواهم می  ا راين همه مال دنيجواب مناجات شبانه آقا که ا ده و به جناب آقا داده و دريگرسنه مخلوق خود برگدا و 
ن مأمور يهمی برا رای اجدادت محمد و عل و تو مخصوص بای که من دوستی دانمی چه کنم باو گفته است که تو ن

تو  تو زراعت کنند وی مشقت برا ن مسلمانان بعدا باي و کشتارها مردم را مسلمان کنند تا ا هانگآنهمه ج با کردم تا
 ند آنقدر دريايکار کوتاه ب و اگر در، یمت بفروشين برابر قيبه چندی سال قحط و دری  را احتکار کنمحصول کارشان

 »رند؟يتا بمی حبس نگاهشان دار
 
که عمال ، یآقانجف، دوران قاجار ازی گريتباط با مجتهد سرشناس دار م، درياصغر شمی عل، گريدی مورخ«

 ینشاه  به حکومت استان هايکه ظل السلطان فرزند ارشد ناصرالديکند که وقتمی نقل  منازع اصفهان بودی بی فرمانروا
بود به ب مأموران حکومت يتحت تعقی  بجرم آدمکشهچاقوکشان اصفهان ک ازی کيده شد، ياصفهان و لرستان برگز

دم ما ی د هشدار داد که بهتر است شاهزاده پا رويمجتهد اعظم به مأموران حاکم جد. پناهنده شدی ن آقانجفيخانه ا
ی برای ز حدوديشان نياما خوب است ا، کنممی را اطاعت  غام فرستاد که گفته آقايجواب پ نگذارد، و ظل السلطان در

محدوده دم  نجا دريند ايگومی گذارم می که پا  ن شهر آمده ام به هر جايکه به ای وقت را ازين کنند، زيدم خودشان مع
  ».آقا است

 
قرن نوزدهم، نقل از  س دريران وانگليای اسيخ ارزنده محمود محمود بنام روابط سيتار که دری اسناد، و سرانجام

ران يا س دريران انگلي بگکتاب حقوق در زين او وزارت امور خارجه انگلستان ارائه شده، و بعد ازی و سريآرش
، مشخصات افراد مورد بحث وی ق اساميبا ذکر دق،  افزوده شده است هان بدانيل رائيتوسط اسماعی شتريمدارک ب
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ران يا مه انگلستان دريسفارت فخ ان دراز ازيطول سال مقام دری ن مجتهدان عالياز ای اريروشن کرده اند که عده بس
 کتاب ر بعدا دريکبی ايتانير مختار برينگ وزيهاردر داشتند که خود سر آرتومی ت افيدری ماهانه ای مقرر حقوق و

A Diplomat in the Eastمن دست در »اود «موقوفهم وجوه يار تقسياخت«:  خود درباره آن نوشته است 
  ».دارمان بريم از رای ران و عتبات بلند کنم و هر مشکليا ز را دريتوانستم همه چمی بود که با آن ی اهرم


