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 مذهب  فردا

 
ی ر آن تحولي نظ، قرار گرفته استی اديبنی رتحوليت درمسيگر بشريکبار دي امروز ، يشه مذهبيدگاه اندياز د
خ تمدن ين باردرتارينخستی برا. گذاشته بودی ريان اساطيخدای رادرجای ديان توحين خدايش ازايکه پ
آشنا شده است ی  با خدائ-هوديا کاهنان قوم يوخ يق شين باربه برکت دانش و نه ازطرين اي    ا-،انسان يبشر

که انسان نام ی وان دوپائيافته است که حيز درين بار نينخستی خود او، و براده يننده او است و نه آفريکه آفر
د و فلک يده و ابر وباد و مه وخورشين خدا اورا بصورت خودش آفريست که ايدارد آن گل سرسبد کائنات ن

از جمله ی ديازکرات کوچک خورشی کره ای گر دررويدی نيه باشد، بلکه فقط موجود ذره برابه خدمتش گماشت
نش است، يگر جهان آفرياردها کهکشان ديليازمی کياست که خودش تنها ی گر کهکشانيد ديارد ها خورشيليم
باهت داشته باشد ن مجتمع مافوق بزرگ شينند ه و گرداننده ايشتر ازآنکه به آفريار بيبسی نين موجود ذره بيوا

 .افتيتوان يه است که آنها را درجنگلها و درباغ وحش ها فراوان ميشبی به شمپانزه هائ
  

مه نوآور دوم آن درپشت سر گذاشته اند ياول و نی مه قرون وسطائيکه هزاره دوم را با نی ارده مردميليمی برا
ی اپيپی شده است که آنچه درطول نسلها امروزه روشن ، پا به هزاره سوم خواهند نهادی ودر کوتاه زمان

دور کهن ی شتر بازتاب اسطوره هايبار ينش خوانده اند بسيخود درباره جهان آفر"يديتوح"مقدس ی درکتابها
از ماهواره ی افتيدری و عکسهای و فضائی نيرومند زمينی که تلسکوپهای تهائيبوده است تا منعکس کننده واقع

ان يو زحل و نپتون گذاشته اند دردسترس بشر پای مشتری ا از چند قدمينشسته خ و زهره يکه برماه و مری هائ
ن و آسمان در عرض يت از آن دارند که نه زميقاطع حکای ن مدارک بصورتيرا همه اي ز، ستم نهاده انديقرن ب

د يورشن درگردشند، نه خيبه دور زمی د و ماه و ستارگان درآسمان واحديده شده اند، نه خورشيشش روز آفر
 .سربرآوردی گريکند تا بامدادان از چشمه آب ديغروب م ی ره ايهرشامگاه درچشمه آب ت

 
امروز به همان اندازه ی علمی تهاين هرسه کتاب درباره خلقت آدم گفته شده از نظر واقعيز که درايآنچه ن

 نه ازخاک و گل ، هده شديرا که انسان نه بصورت خلق الساعه آفري ز، قت استينش دور ازحقياسطوره آفر
عه ين کتابها درباره جهان ماوراء الطبيآنچه هم که درا.ده شده استياو دمی نيدربی  زندگ نه نفحه، ساخته شده

باستان ی ن آمده است که امروز کاوشهاين النهريبی باستانی  بلکه از اسطوره هانوشته شده نه ازآسمان 
ن و ي همچنانکه قوان، قرار داده اندی ان دردسترس عمومبزرگ جهی آنها رادر موزه های الواح حاوی شناس
ش يکهزارسال پيکه ی ن حمورابياعالم شده اند ازقوانی ر آسمانير ناپذيين تغين کتابها فراميکه درای مقررات

رون آمده يشوش از خاک بی ات باستان شناسيش درحفريکصد سال پيآن ی ن شده و لوحه اصليازتورات تدو
 .س شده انديرونو) شوديمی س نگاهداريموزه لوور پارو اکنون در( است 

 
ی اسالمی جمهوری رستانها و دانشگاههاي منجمله دردب، "ی ديتوح"همه جهان ی امروزه درمراکز آموزش

نهاده و ی خود مابرآن پای  که بشر درسالها–ش کره ماه يدايشود که ازپيس ميتدری ت نجومين واقعيران، ايا
 ، گذرديار سال ميليم مي درحدود چهار ون–ن آورده است يش به زميآزمای آنرا برا یاز سنگهای نمونه هائ
گذرد، يشتر نميون سال بيليست مين بيزمی ش انسان هوشمند دررويدايشود که از پين مراکز آموخته ميودرهم

شن کرده روی برای ن کره ايرد که چنيتواند بپذيکه حق فکر کردن دارد دشوار می ا دانشجوئيودانش آموز 
ارد سال يليم ميست تنها چهار و نيبايده شده باشد که ميآفری ن انسانهائيو معامالت ان اوقات حج ييا تعيشبها 

ون يليکه صد وپنجاه می رد که اسبها واالغهائيتواند بپذيدا شود، همچنانکه نمين پيزمی بعد سر و کله آنها دررو
خلق شده باشند که ی وانات دوپائيدادن به حی منظور سوارگذرد تنها بين ميزمی ش آنها دررويدايسال از پ

ن يدا شوند، و تازه خود اين پين زميهمی ون سال بعد ازخود آنها بررويليمی ست دست کم صد وسيبايم
از آنها يش اختراع کنند که اصوال نيخوی ون برايبنام راه آهن و کامی ابزارهائی وانات دوپا بعد ازکوتاه مدتيح

نش يون ساله جهان آفريليحمل ونقل برطرف کند و زحمت چند می ن زبان بسته ها برايده ازارا به استفا
 .ن مورد حاصل گذارديرادرا
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ن گفته کتاب مقدس که آسمان و همه آنچه درآن است يخود نوشت که ای ونر فلسفيکسيش ولتر درديدو قرن پ
ند خداوند ين است که بگوي شده است، مثل ادهين کره آفريازموجودات ای ن و آنهم موجود خاصيبخاطر کره زم

ن يکنند که همه ای ريجه گيد، و نتيازآنها آفری ز درگوشه ايک ذره شن رانيد و يهمه کوهستانها را آفر
 .ده شدندين ذره شن آفريکوهستانها به خاطر ا

  
 ، شديطرح نمار معدود ميبسی تياقلی جز برای جهل وتعصب قرون وسطائی دردورانهای ن پرسشهائياگر چن

که سطح ی  امروز درجهان، ا بحث درباره آنها وجود نداشتيز امکان طرح آنها ين گروه معدود نيای وتازه برا
ی شتريم بيرود و طرح و بحث همه مسائل درآن روز بروز تعمير باالتر ميگيپی آن بصورتی آموزش درهمه جا

پاسخ گذاشت، و ی توان آنها را بي نه م، کردی ريگجلو ی ن پرسشهائيتوان از طرح چنيگر نه ميکند، ديدا ميپ
متون مقدس را نداشتند و بفرض آنهم ی چون و چرا يدراصالت بی دين قرون گذشته اصوال اجازه تردياگر مومن

هزاران ی  امروز که نوشته ها، نبودی چ پژوهش قبلينه امکان مراجعه به هين زميشان درايداشتند برايکه م
ز دردسترس مراجعه کنندگان ينی جهان سومی درکشورهای نه ها حتين زميدر همه اکارشناس و پژوهشگر 

ن يتوان هم ايو نمکم بست يست و يچ انسان قرن بيهی توان راه را بر کنجکاويگر نميقرار گرفته است د
ائل از مسی ارين باشد، به ناچار درمورد بسيکه چنی  وقت. ر و اتهام و چماق جواب داديرا با تکفی کنجکاو

خود فراتر رود و حکومت و ی واقعی  بخصوص آنجا که مذهب بخواهد ازمرزها، يمذهبی تهايمربوط به واقع
ی تهايدگاه واقعيشود که غالبا ازديمطرح می فراوانی هااو پرسشی  برا، رديش گيار خويز دراختياست را نيس
آنها ی برای ند جواب قانع کننده اکيمی که درآن زندگی دورانی ا فرهنگيو ی ا اقتصاديی ا اجتماعيی علم
 .ابديينم
 

دگان خود به يد به همه آفريباين ميان است و بنابرايواحد همه جهانی او خدای پرسد که اگر خدايمثال ازخود م
کسان به همه آنان ابالغ شود بر آنها يکه بتوان ی قيش را ازطريام خوين خدا پيد اي چرا با، ک چشم بنگردي

 ، وسعت نداردی مسکونی اي دن1 / 5000ش از يکه بی ن کوچکيمردم سرزمی بلکه تنها برا ، نفرستاده باشد
شاوندان يخوی فرستاده باشد، وبرای هوديغمبر ي پ124 ,000ق ي بلکه ازطر، غمبريک پيق يآنهم نه ازطر

ا و نژادها گر ملتهيک ازديچيهی ن دو برايرون ازايغمبر عرب، ودربيق چهار پيان فقط از طريهودين يعرب هم
به بندگان ی کجا به زبان عبرين خدا دريد ايچه بای نفرستاده باشد؟ و برای اميو اقوام پنج قاره جهان اصوال پ

ش ي ب، ن سه زباني و بجز ا، يگر به زبان عربيدی و جائی گر به زبان آراميدی ام فرستاده باشد، در جايخود پ
زنند يار نفر ازمردم جهان با آنها حرف ميليل حاضر پنج مرا که درحای گريازسه هزار زبان بزرگ و کوچک د

ن نام را به اهللا يگر ايدی ده باشد و جايهوه ناميک جا خود را ين خدا يد ايده گرفته باشد؟ و چرا باينادی بکل
 ، عقوبي ، مي ابراه،  نوح، آدم: گرش يغمبران ديک از پيچيهی که شناسنامه هاير داده باشد، درصورتييتغ

ام واحد اکتفا نکرده و يک پيواحد به ی ابالغ حقائقی د براي و اصوال چرا با؟ ر نداده استييه را تغي و بق، يموس
ن يات اياز محتوی اريدرفاصله چند صد سال بسد تنهايگر فرستاده باشد؟ و چرا بايدی امهائيبدنبال آنها پ

ض ها و يافته باشندو گاه شامل ضد و نقيالف گر اختيکديواحد فرستاده شده اند با ی که ازجانب خدائی امهائيپ
 باشند که تاکنون هشتاد هزار ازآنها شمارش شده اند؟ی اشتباه ها و ناسخ و منسوخ ها ئ

  
شتر حکومت ير خود را براستقرار هرچه بيگيتالش پی که جامعه بشری طيپرسد که درشرايو بازهم از خود م

ون نفر ازمردم آن يليکصد ميش از يک قرن بي وتنها درطول ن متمرکز کرده استيزمی قانون و عدالت دررو
افت يمطلق دری ام خود کامگين مردم از آسمان پيد هميخود کامه جان باخته اند، چرا بای مهايدرمبارزه با رژ

ی کجا اززبان فرمانروايد ي چرا با؟ ز باشنديدارند ونه تنها ملزم به قبول آن باشند بلکه ملزم به ستودن آن ن
کنم و هر کس راهم که بخواهم ذلت يهستم که برهر کس که بخواهم لطف می مقتدری مان بشنود که من خداآس
را از ير دست او قرار دادم زيسو را زي و برادرش ع، آمدی را ازاو خوشم ميکردم زی عقوب جانبدارياز   ،دهميم

ن يپرسد که چرا مرا چني ازکوزه گر مرا که مگر کوزهيل بخواهد زيکه ازمن دلی برکسی  و وا، او متنفر بودم
و ی کنی که درکار خداوند فضولی ستي توک، آدمی ا: گر بشنود که يدی ، و جا)خروج  سفر ، تورات (ی؟ ساخت

 رساله ، ليانج (ی؟ خواهيکه ازخدا جواب می ستي تو کی؟ و چرا چنان نکردی ن کرديکه چرا چنی ازاوبپرس
ت يخداوند هرکس را که بخواهد هدا: ن خدا بشنوند که يگر ازخود هميدی ، و باز جا)ان يپائولوس به روم

کند و هرکس را هم که يز ميدارد، هرکس را که بخواهد عزينگاه می ز که بخواهد درگمراهيکند و هرکس را نيم
 هر که ، رديگيز راميدهد و ازهرکس که بخواهد همه چيز مي به هرکس که بخواهد همه چ، کنديل ميبخواهد ذل
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مان يرفتن ايکند و هر کس را که بخواهد کافر نگاه دارد ازپذيل ميا بخواهد مسلمان کند دلش را به اسالم مار
 و ، رنديگر را به خدمت خود گيبتوانند عده دی دهد تا عده ايمی گر برتريدی رابر بعضی دارد، و بعضيباز م
ب يقرآن، بترت( توان کرد يچون و چرا نم ودرکرده او ، کندين است کار خدا که هر آنچه خواسته باشد ميچن

 ).اء ي انب،  انعام، زخرف،  آل عمران، ميابراهی سوره ها
  

نشان داشته ی شتر ازآنکه از عطوفت ومحبتيار بين خدا بسيد حکومت مطلقه ايپرسد که چرا بايو باز ازخود م
ه ين بر آن تکيزمی روی تاتورهاکيباشد که عادتا دی متکی دگار است برترس و ارعابيباشد که برازنده آفر

ت بدانان ين عبوديازای جين سرپيت مطلق بطلبد و بابت کمترين خدا ازبندگان خود عبوديد اي چرا با؟ کننديم
ت بدانان عقده گناه ين عبوديل ايتسجی د برايانه دوزخ دردهد؟ وچرا بايب آتش سوزان و مار و عقرب و تازينه
 و چرا ؟ که پدر و مادرشان درباغ بهشت مرتکب شده اند بدهکار او باشند یق کند تا همواره بابت خطائيتزر
متوقع آن باشد که تملقش ی نياززمامداران زمی ارياست مانند بسی ازينی بی که منطقا درحد اعالی د خدائيبا

 و چرا ؟ رنديش گنبد و بارگاه بسازند تاازاو پروانه رفتن به بهشت بگي و برا، ند تا مستحق صله شونديرابگو
ا امامان و يسان يا قدي بلکه درشفاعت کاهنان ، دالنه به راه اود برآورده شدن حاجات خود را نه دررفتن پاکيبا

 ند؟يامامزادگان به درگاه او بجو
 

تکاران يجنای ن الملليبی دها به دادگاههاين مسئوالن ژنوسيزمی که درروی طيپرسد که چرا درشرايو باز م
بدهد واورا مأمور ی غمبرش فرمان کشتار دسته جمعيد درآسمان خداوند به پي با، شوندي مت خواندهيه بشريعل

 ؟ ر بگذراندير شده راازدم شمشيتسخی شهرهای کند که نه تنها زنان و کودکان بلکه گاوان و سگان و گربه ها
نوزادگان  یو حتی مصری کشب چند صد هزار نخست زاده خانواده هاين خدا درعرض يد خود ايو چرا با

آشکار ی ن جرميزمی درروی و دزدی که کالهبرداری طيش بکشد؟ وچرا درشريوانات آنها را بدست خويح
ش را مأمور کند که يده خويغمبر اولوالعزم خود قوم برگزيق پين خدا درآسمان ازطريد اي با، شوديشناخته م
ن کشور باخود ي تا آنها را درخروج ازارنديخودشان طال و نقره به امانت بگی گان مصريشتر از همسايهرچه ب

ا ين مجازات اعدام يزمی که درروی هائی ها و دزدين توطئه گري و همه ا، ن کشتارهايد همه ايببرند؟ وچرا با
جشن گرفته ی اد مذهبيرند و خاطره آنها بصورت اعيگی درهاله تقدس جامقدس ی زندان دارند، درکتاب ها

ان يخواسته باشد، تاپای ن باره ازآنها نظريآنکه درای ده است بيا که خودش آفرری ن خدا زنانيد ايشود؟ چرا با
ه يه آنها را نصف ارثيشهادتشان را نصف شهادت مرد قرار دهد و ارث مه مردان به حساب آورد،يعمرشان ن
جازه ر چادر ايکه خودشان رادرزيز بدهد درحاليگرنين زن دي و به شوهرانشان اجازه داشتن چند، برادرشان

قرار ی گريش رابرده کسان ديدگان خويازآفری د کسانيش از پنج کلمه دربرابر مردان ندهد؟ و چرا بايبی ادا
ن و يت ايد مشروعيندارند؟ و چرا بای شتريبی حقوق انسانی  ول، ر برنده تريا شمشيدارند ی شتريدهد که پول ب

از بندگان ی خداوند خود برخ"ا يو " استی نان برترمردان را بر ز" ن بگذارد که يراتنها درگرو ای عدالتيآن ب
ی د به گفته صاحبنظري، و چرا با"رند؟يداده است تا آنانرا به خدمت خود گی گر برتريدی ش را بربرخيخو

د يز چرا باين صورت نيو تازه درا ؟ بطلبندی وسته قربانيان عطش خون داشته باشند و پين خدايمعاصرا
ن رنج وعذاب را يشتريبدانند که ب" ذبح حالل"و آنرا ز کنند يتجوی قا ازراهيرا دقی نن قربايای ديتوحی نهايآئ
تنها به نحوه پاره کردن ی دين کتاب توحيد ده ها صفحه از نخستيهمراه داشته باشد؟ و چرا بای قربانی برا
 ا شکستن گردن االغ اختصاص داشته باشد؟ يگاو و گوسفند ی گلو
 

ی نيخون چکان زمی رهايق شمشيام عدل و مساوات آسمان ازطريد پيپرسد که چرا بايمن جوان يازهمه باالتر ا
افته باشد؟ يتشان يهدای ن برايبهتر ازای توانسته است راهيدگار آنان ميبه مردمان ابالغ شود که مسلما آفر

ی آسمانی متاستقرار حکوی برای عنير زنان آن باشد، يشمشی ن درگرو قدرت بازويک آئيت يد حقانيوچرا با
خود بدان رفتند؟ و چرا ی نيزمی ل حکومتهايتحمی ده شود که مغوالن و تاتاران برايبرگزی درست همان راه

ی ديتوحی نيز آئيکه خود نی انيرانياسالم به ای ديام توحيد مورخان جهان اسالم درباره نحوه ابالغ پيالمثل بای ف
ان کشته شدند که تمام دشت و صحرا ازاجساد يراني آنقدر ازادرجنگ جلوالء:" داشته اند گزارش داده باشند که 

ی راني و آن اندازه اززنان و کودکان ا،  نام دادند)دهيپوش(ن جنگ را جلوالء يده شد و ازآنرو بود که ايآنان پوش
 ند که شماريداناد، و گوی نه فروخته شدند که خدايمکه و مدی دربازارهای به اسارت گرفته شدند و به بردگ

مثقال طال ازجانب فاتحان به ) ون يليمی س(هزار هزار ی ن جنگ سي نفر بود، ودرهم130 ,000آنان فزون از 
شخص خود به ی م که سعد وقاص براينار زر وهزار هزار درهم سي بجز آن صد هزار د، مت گرفته شديغن
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ی نوريفه ديابوحن"( خود ساخت ی نه برايمدی مجلل در ده فرسنگی ازآن سرائی مت گرفت و تاقسمتيغن
خواند با ين راميکه ای  و جوان، )دراخبار الرسل و الملوکی  طبر، ميدراحسن التقاسی  مقدس، دراخبارالطوال

ی ام تازه بيکه اصوال از مفهوم پی غ مردميدريا کشتن بيپرسد که آيستم از خود ميان قرن بيک انسان پايمنطق 
 به غارت بردن ، نهيمکه و مدی ختنشان دربازارهاودکان آنان و فرور گرفتن زنان و کي و اس، اطالع بوده اند

ی حکومت آسمانی برقراری توانسته است برايمی ديتوحی ک خدا يبوده است که ی ن راهي بهتر، آنهای دارائ
 ؟ اه نکرده استين خدا درمحاسبه خود اشتيز اينی ن صورتيا درچنين انتخاب کند؟ و تازه آيزمی خود دررو

ام با کند ين پيرد، بناچار هميازجهان را فرا گی ر بخش بزرگيتوانسته است از راه شمشيام او ميه اگر پرا کيز
ن يده بماند، و ازکار افتادن کامل ايناشنی گريبخش بزرگ دی ر محکوم بدان بوده است که براين شمشيشدن هم
شود که ی گرير کشان ديشمشمستعمره ی ن جهان مقتدر اسالمين مفهوم را داشته باشد که همير ايشمش
 داشته باشند؟ی ر کشين شمشيای برای شتريبی توانائ

  
گر کند، يدی ازبندگان خود را مأمور مسلمان کردن گروهی د خدا گروهيکه اصوال چرا باپرسد يو باز ازخود م

ا خود ن بندگان بيهمه ای ا گمراهيی اررستگاريکند که اختيح ميش تصريخوی که درکتاب آسمانی طيدرشرا
ر يوعده ما تخلف ناپذی  ول، ميکرديت ميم همه مردمان را به راه راست هدايخواستيو اگر خود ما م" :اوست

ن يان و ازاين آدميد جهنم ازايآنکه مشخص شود که چرا بای ب" م يان پرکنياست که جهنم رااز اجنه و از آدم
  ؟ ارندياختی ن اندازه بيبدکنند تا يشند و ميانديپر شود که خود آنها درآنچه می اجنه ا

 
ی رند، بياورا آسان بپذی ام آوريپی توقع آن کند که مردم ادعای ام آوريد پيبارا پرسد که چيو بازهم ازخود م

ن مردم بخواهد که يازهمی  ول؟ بدانان ارائه کرده باشدی ن رسالتيد براصالت چنيگويجز آنچه خود می ليآنکه دل
ولتر ی ونر فلسفيکسي درد؟ ن مشخصات رد کننديط وبا همين شرايگر را درهميدی ام آورانيپی احتمالی ادعا

که ی قا درلحظه اي دق، 1763ه سال يخود من روز هجدهم فور: " توان خواند که ين پرسش ميدرارتباط با ا
با براق ن سفررا ي البته ا. ن باز گشتميبعد دوباره به زمی شد به آسمان رفتم و اندکيد وارد برج حوت ميخورش

ن يدرا. ز نکردميا خوک مقدس سن آنتوان نيا اسب بالدار سن جرج يی اس نبين الي باکالسکه آتش، محمد نکردم
ستم درصحت ين وجود حاضر ني با ا. اد ندارميچکدام از آنها را به يدم که حاال هيزها درآسمان ديچی ليمعراج خ

 ". دينکرده بودی ديگران ترديدی ادعاهادرصحت ن يش از ايد، همانطور که پيکنی ديگفته من ترد
 

سا ومسجد بخواهند وچه يسه وکلينها، چه کارگردانان کنيراينظی گريدی ار پرسشهاين پرسشها وبسيهمه ا
شرفته تر يشرفته جهان امروز و آموزش پيشتر از آموزش پيکه روز بروز بی نسل نوخاسته ای نخواهند، برا

ش بصورت يش ازپين نسل نوخاسته که بيز اي و خواه ناخواه ن،  شدرد مطرح خواهديگيجهان فردا بهره م
ن يخاص که ای ژگين ويآنها خواهد بود، باای روشن برای کند خواستار پاسخهائير فکر ميبالغ و نه صغی نسل
 ، دردرون جامعه خود وکشور خود و مذهب خود نخواهد جستی عني ، يمحلی ن پاسخها را تنها دربعديبار ا

نها جستجو خواهد ينها و همه آئيهمه سرزمی و درراستای دردرون همه جامعه بشری عنيی جهانی عدبلکه درب
ان برداشته شده اند و يعمال ازمی ت، فواصل ارتباطيخ بشرين بار درتارينخستی را که امروز، برايکرد، ز
ن يحاصل چن. باشدن درارتباط يزمی درروی گريدی ا شب باهرجايهرلحظه روزتواند درين ميزمی روی هرجا
و ی و زبانی و نژادی ائيجغرافی سر مرزهای کم از بااليست و يآغاز قرن بی ن است که انسان هايای ارتباط
شوند، و گسترش روزافزون وسائل يکتر ميکتر و نزديگر نزديکديروز و امروز منظما با يدی اسيو سی مذهب
 ووسائل ،  مطبوعات، ونهايزي تلو، وهايراد: ی عروابط جمی  و دستگاهها، يائيو دری و هوائی نيه زمينقل
دهد و يشتر درتماس قرار ميوسته بي آنها را پ، نترنتيتلفن ثابت ومتحرک و فکس و ا: ک يشرفته تکنولژيپ

کسانتر يشان يهايلباسها وخوراک. کنديگر وابسته تر ميکديز بيآنانرا نی وفرهنگی روزمره مادی بناچار زندگ
ی لي دروس تحص، ننديبی را می مشترکی نمائيسی لمهايشنوند و فيرا می مشترکی قيموسی شوند، ترانه هايم

ی تهايرند و فعاليگيتحت درمان قرار می مشترکی وجراحی پزشکی ستمهايآموزند و با سی را می مشترک
ا از آنهی بانند که برايز دست به گرينی غالبا مشابهی و اجتماعی دارند، با مسائل اقتصادی مشابهی ورزش
  . نديجويراه حل می ق غالبا مشابهيطر
 

ن در يش ازايازآنچه پی اري وبس، سپارنديمی کيخود را به نزدی ها جای ازجدائی اريالزاما بسی طين شرايدرچن
ی کينشانند، وين بار آنانرا درکنار هم ميدادند ايهم قرار می اروين مردم راروين ايخونی گذشته بصورتهائ
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 ، ين جدائيتواند درمورد چنيده آغاز هزاره سوم نمي جوان آموزش د. نديمذهبی های دائن جين ايتری ازاصول
درقرن نوزدهم و ی  بلکه حت، هزاره دومی مه قرون وسطائيآنطور فکر کند که پدران و مادران اونه تنها درن

گذشته ی ها ی ئ نه جدا، ش قابلنديک خود برايگر نه مذاهب بصورت کالسيرا دي ز، کردنديستم آن فکر ميب
قرن ی مشکالت و مصائب زندگانی ن مذاهب پاسخگويای سنتی  نه براداشتها، حنديش قابل توجيبرای مذهب

او ازاعتبار افتاده ی ن مذاهب برايای و اجتماعی خيو تاری علمی  و نه تنها برداشتها. ا و هستندی کميست ويب
ش قابل يگر برايائه کرده بودند دبدو اری و ابدی آسمان ینينها به صورت قوانيهم که ای ن و مقرراتي قوان، اند

د چه درسطح جوامع مختلف و چه درسطح همه جامعه يبايمی ل روشن که هرقانونين دلي به ا، ستنديقبول ن
و ی دمکراس. بماندی زمان خود باقی ازهايط و نيشرای ر باشد تا بتواند پاسخگوييبطور مستمر درتغی بشر

ن ومقررات ين بوجود آمده اند که ملتها بتوانند بصورت منظم برقوانيهمی  آن اصوال برارکن بزرگ قوه مقننه
از ی ديک مذهب توحيکه ي درصورت، ر آنها بپردازندييا تغيل يش به تعديخود نظارت کنند و طبق مصالح خو

شه وضع شده اند يهمی هستند که از جانب آسمان برای نيکه آورده است قوانی نيه قوانيکند که کليآغاز اعالم م
که به هنگام اعالم آنها ی نيشود که آن قوانين ميجه اي نت. و افراد بشر حق دخل و تصرف درآنها را ندارند

ط ير شراييتغی  با گذشت زمان وبه اقتضا، آمدندی و جامع به حساب می مترقی نيل وقرآن قوانيدرتورات و انج
ی ازهاينی هستند و نه پاسخگوی گر نه مترقيند که ديآی رمدی نيبصورت قوانی و فرهنگی و اقتصادی اجتماع
آنچه . ت شونديرعا –محدود ی مدتی  آنهم برا–توان با چماق و پاسدار و گلوله يتنها می نين قواني وچن، جوامع

ن يرا درعي ز، ستيش نيبی حساب شده ای بکاريگذرد فرين راستا ميدرا" ی ديتوح"امروز درسراسر جهان 
ت و يحيمسی ايازدنی چ کشوري دره، رودين جهان سخن ازمذهب و از احترام به شعائر آن مياآنکه درهمه 

ل و قرآن يتورات و انجی   مقررات قضائ، يک ازپنجاه و دوکشور جهان اسالميچيچند درهی هود، و با استثنائي
ن يه بود که اوله با همه آنکه درآغاز کار خود ادعا کرديت فقيوالی جمهوری حت. شوديت نميدرعمل رعا
ر يتغيالی نياز آنچه را قوانی اريست سال عمر خود الزاما بسين است درطول بيزمی اهللا درروی حکومت واقع

که ي بطور، ده گرفته استينادی گر را بکليدی اريل کرده است و بسيسر وصدا تعدی اعالم کرده بود بی اله
 .نمانده استی ش باقيبی شکمال و دم و ايی ر بيآن ش" ی اسالم ناب محمد"امروزه از

  
گانه خود ی ن ماده ازمواد سيم شده درچنديدوم تنظی بعد از جنگ جهانی حقوق بشر که درسالهای منشور جهان

نه ها يدرهمان زمی و اسالمی حيو مسی هودين يمقدس هرسه آئی است که در کتابهای نيمتناقض با قوانی بکل
ی نيقوانی رير ناپذيينکه امضا کنندگان منشور خودشان به تغي برااستی ن خود اعتراف آشکاري وا، آمده اند

آنهارا ی  وبفرض هم که داشته باشند اصوال امکان اجرا، ندارندی اعالم شده اند اعتقادی آسمانی ثابت و ابد
 .ندارند

 
ارد يلين وجود دوميبا ا. د گذاشته انديتأکی ن درحال حاضر برلغو قاطع اصل بردگيزمی روی همه کشورها

از اربابان ی اقيد با همان اشتي شما با، غالمانی ا"خوانند که يجهان همچنان درکتاب مقدس خود می حيمس
ار مسلمان يليک ميش از ي، و ب"ديکنيح اطاعت ميمسی سيخود عی د که ازارباب آسمانيخود اطاعت کنی نيزم

م با ي که ما بدورزق فراوان عطا کرده ارای چگونه مرد آزاد" خوانند که يخود می جهان همچنان درکتاب آسمان
 ؟ "توان گذاشت يازخود ندارد برابر می اريچگونه اختيهی بنده ا

 
ان جهان يحين مسيباوجود ا. د گذاشته استيحقوق کامل مرد و زن تأکی حقوق بشر بر تساوی منشور جهان

د يشوهر اواست، وزنان با یسرهرزنی  ول، ح استيمسی سرهرمرد" خوانند که يهمچنان درکتاب مقدس خود م
ز همچنان درکتاب ي، ومسلمانان جهان ن"کنند ياز شوهران خود اطاعت کنند که ازخداوند اطاعت می طور

ی ن خواسته است که برخيرا خداوند چني ز، استی مردان را برزنان برتر" خوانند که يش ميمقدس خو
 ". گر برترباشنديدی ازبندگان او بربرخ

 
ند وآزادانه يحق دارد مذهب خودرا آزادانه برگزی ح شده است که هرفردبشريقوق بشر تصرحی درمنشور جهان

ی هرکس ازشما که برا" خوانند که يان همچنان درکتاب مقدس خود ميحيان و مسيهودينوصف يباا. ر دهدييتغ
ببرد البته ی احترامی هوه را با بيز که نام ي البته هالک شود و هر کس ن، ديبگذرانی هوه قربانير ازيغی خدائ

ن خود يهرکس ازشما که ازد" خوانند که يخود می ز همچنان درکتاب آسماني، ومسلمانان ن"سنگسار شود
م خواهد بود وخدا و مالئک و مردمان همه بر آنان لعنت خواهند کرد و يالی ا و آخرت عذابيبرگردد اورا دردن
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ی مذهبی ني، و درقوان"افتيف نخواهد يراوهرگز تخفخواهند گرفت که درآن عذاب خدا بی جاودان درجهنم جا
ز يخود را نی  بلکه حقوق مدن، شوديطرد می ت درجامعه اسالميخوانند که مرتد نه تنها ازعضويز ميش نيخو

ت المال يشوند و اموالش بنفع بيزانش آزاد مي غالمان و کن، شودينکاح او با زوجه اش باطل م: دهديازدست م
 . رديا بميا توبه کند و يماند تا ير زن باشد آنقدر درزندان مشود، واگيمصادره م

 
 . وضع کرده است" ی ه حقوق بشر اسالمياعالم" ز بنام ينی  منشور جداگانه ا1981جهان مسلمان درسال 

حقوق بشر ی ش ازآنچه درمنشور جهانيبی حتی تي، با قاطعيو اجتماعی اسي نوع حقوق س13ه يمن اعاليدرا
تها است، يده و فکر و حقوق اقليعقی ، آزاديمذهبی شناخته شده اند که ازجمله آنها حق آزاد  تيآمده برسم

 .آمده است تناقض آشکار دارندی اسالمی ن باره درمتون مذهبيبا همه آنها با آنچه درايکه تقری حقوق
   

نه انجام داده بود از ين زميدرای که بصورت گروهی مفصلی را دربررسينوول ابسرواتور اخی هفته نامه فرانسو
دگار من است، يمن با آفری مذهب من رابطه قلب:"س، نوشتيدرپاری شمالی قايد، جوان مسلمان افريزبان فر

 . بگذردی نيفات معين وتشريق قوانيالزاما ازطرد يبايست که ميپدران من نی من خداپرستی ن خدا پرستيای ول
توانم يقبول دارم، مثالنمی ک برداشت جهانيرا فقط دردرون ی ن مسلمانيای  ول، دانميمن خودم رامسلمان م

د برآنها نظارت کند چرا ينهمه مسائل  وجود دارد که باياو ای گرداند و برايکه همه کائنات را می بفهمم که خدائ
کند؟ ی به خودش تلقی الس آبجو خودم را بنوشم جسارتينم و گيبنشی ن را که من درگوشه قهوه خانه ايد ايبا
به اسالم ی  ول، وابسته امی لي به اسالم فرهنگ خ. عت کرده امين شريمان را جانشيکنم که ناخودآگاه ايصور مت

که ی  نه آن نوع اسالم، رفته امياست که آنرا آزادانه پذی ک اسالم فرديشتر ياسالم من ب. ار کمتريمذهب بس
 ". نده ام منتقل کنمين اسالم پدرانم را به پسر آينکنم که بتوانم چي فکرنم. من خواسته اندی ش برايشاپيپدرانم پ

 
افت داشته بود، ي ازفرستاده مخصوص خود به قم در1998ه يکه درژانوی ک گزارش بعدين هفته نامه دريهم

ش يش ازپيمان ها بيشوند و ايمی ش خاليش ازپي مسجد ها ب، يادگرائين بنيدرسرزم: "ن راستا نوشتيدرهم
ی خالی که اکنون به شعار و مقنعه و نماز جماعت محدود شده است مانند صدفی رانيا اسالم . ابندييکاهش م

شمار . شوديکتر ميخسته کننده نزدی تکراری ويک سناريتر و به ی خود تهی معنوی روزبروز از محتوا
تشان ي هونکهيد اي با ق، عمامه داران بستوه آمده اندی سنتی ان که ازامر به معروفهايرانياز ای شتريهرروز ب

ز ياز آنها نی  و کسان، دورشده اندی شه مذهبيکنند که نه تنها ازاسالم بلکه ازهرگونه انديفاش نشود اعتراف م
ن جهان يشياز رهبران درجه اول پی کي فرزند ، يزديی ت اله حائري آ. خواننديآشکارا خود را خداناشناس م

 ، استی و فلسفه اسالمی فلسفه غربی قيتطبی  بررسو متخصصی کائين دانشگاه امريپلمه ازچندي که د، عيتش
که حکومت بنام ی وانه هائين ديا:  به من گفت، ديلرزين حال ازخشم مينسن و درعيکه دستش از پارکيدرحال

ی قرون وسطی ايدنامروز ی ايفهمند که دنيرا نمي ز، رانگران اسالم هستندين وي خودشان بزرگتر، اسالمند
 ، ده شدهينامی آنچه انقالب اسالم: نه به من گفت ين زميگر درهميت اله ديک آيله ک سايوی  پسر س. ستين

ک جامعه و يمسائل روزمره ی ارويما رويده است تا آنرا مستقيرون کشيت واخالق بيمعنوی مذهب را ازمرزها
ازآن سر  یزي نه مردم چ، ازاسالم دارندی  درحال حاضر نه خود مسئوالن برداشت روشن. ک ملت قرار دهدي

 .ترک برداشته استی ک اسالمين است که کمر بند اسکوالستيت اي واقع. آورندی درم
................................................................................................................................. 

 
مسلمان مرادف با ی ايبا درهمه دنين اصطالح تقري ا، ديآ یان ميک به ميالئی م حکومتيکه سخن ازرژی وقت

ی ونريکسي چنانکه در هر دائره المعارف و هرد، که مفهوم آني درصورت، شوديمی ا مذهب بودن تلقيی المذهب
گر يکدياست درامورين و سيگر عدم دخالت ديحکومت ازمذهب وبه عبارت دی جدائی افت، به سادگيتوان يم

 .است
ازهر ی رويا پيا نداشتن مذهب يافراد کشور درداشتن ی وجود ندارد، ولی دولتی ن رسميک ديالئک حکومت يدر

از ی ري حق جلوگ، ک مذهب خاص را برآنان ندارديل يکه داشته باشند آزادند و دولت همچنانکه حق تحمی مذهب
 . دقرن حاضر معمول بود، نداری ستيکمونی مهايالمثل دررژی  آنچنانکه ف، زيمذهب ران

 
ن نحوه برداشت از يآن وجود نداشت، وای ک بمفهوم امروزيم الئيرژی چ کشوريبا درهيان قرن هجدهم تقريتاپا

سا يگر به کلي که د، برقرار شد" عصر فروغ "ی اروپای شيآزاداندی و فکری حکومت عمال بدنبال جنبش فلسف
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نها يگر ازهمه ايجهان دانش را نداد، ودی ا و مخالفت با پژوهشها و عملکردهی مذهبی تهاياجازه نظارت برفعال
ش به اتهام يشمند و محقق و آزادانديکه درطول قرون هزاران اند(ی ومتناقض با متون مذهبی طانيبنام اعمال ش
به عمل " يممانعت شرع)"آتش فرستاده شده بودندی ا درون شعله هايا چوبه دار و يا شکنجه يآن به زندان 

 .امدين
  

خود ی ن نحوه حکومت را برايا عمال ايرسما وا يی گريپس ازدی کيمختلف جهان ی ، کشورهاريدردوقرن اخ
حقوق بشر قرار گرفته ی منشور جهانی ربنائيازاصول زی کين برداشت ي اصوال ا1948 وازسال ، ده انديبرگز
شوند ي مادارهی  کشور بصورت مذهب17 کشورعضو سازمان ملل متحد تنها 188ان يدرحال حاضر درم. است

و ی و برهمائی ت و درجهان بودائيحي درجهان مس. هستندی اسالمی کان همه آنها کشورهايکه بجز وات
ی ز با آنکه امروزه عمال بدست خاخام هايل ني و اسرائ، نمانده استی باقی ک حکومت مذهبيی حتی نتوئيش

ن تذکر يبدی ازيد نينهمه شايبا ا. ک استيالئک دولت يش يخوی  ازنظر قانون اساس، شوديخود اداره می افراط
 کتاب Bible همچنان کتاب مقدس ، تيد نفر جمعاريليش از دومي با ب، تيحينباشد که درسراسر جهان مس

 حرام و ، يضات جنسي، تبعي قصاص، برده دار، ل سنگساريازقبی نيد، و همچنان قوانيآی مقدس بشمارم
ابالغ شده اند ی نا به موسيشوند که توسط خود خداوند درکوه سيمی تلقی نيقوانی ، ازنظر مذهبي قربان، حالل
داند ين ميزمی روم يکه خود را اورشلی مذهبی کايدرامری حت. باشندی ان جهان به اعتبار خود باقيد تا پايبايوم

ت يت فعاليحيست فرقه مختلف بنام مسيش ازدويروند و بيسا ها ميون ها نفر به کليليکشنبه ميودرآن هر
متنفذ ی سا و سازمانهاي نه کل، دانديمی رالهيتغين الين قوانيای چکس خود را ملزم به اجراي نه ه، دکننيم

 . دهنديکشور می ا قضائيا مقننه يی نه ها به مراجع اجرائين زميک ازايچيرا درهی بخود اجازه تذکری مذهب
زورش به ی ن کشور مذهبيزد، درهميخيد به مبارزه برميه کنترل مواليخود علی رويسا با تمام نيهم که کلی وقت
 . رسدين کار نميا

 
ی جهان سومی کشورهائی شوند همگياداره م" ی اسالم"که درجهان امروز با مارک ی شانزده گانه ای کشورها

ی اسالمی آنها رسما عنوان جمهوری هفت تا: قرار ندارند ی کسانيهستند که ازنظر نوع حکومت درشرائط 
دارد و ی ، افغانستان عنوان امارت اسالم)ی بي، کومورو ليتانيمن، پاکستان، موريدش، ران، بنگاليا(دارند 

بموجب قانون ی ندارد ولی رسما عنوان اسالمی اندونز. ين اسالميو عمان عنوان سلطان نشی عربستان سعود
ت، ي کو، دهمتحی سودان، امارات عرب. باشندی دين توحياز سه آئی کيرو يد پيآن همه افراد آن بای اساس
ن کشورها يک ازايچيه. شوندياداره می عمال بصورت مذهبی  ول، شونديده مينامی اسالمز رسماي قطر ن، نيبحر

ی منبع درآمدی  وغالبا بجز عوائد نفت، يباالئی برخوردارند و نه از سطح علمی باالئی نه از سطح آموزش
 . وندشيک اداره نميز بصورت واقعا دموکراتيچکدام ني ه. ندارند

 
*    *    * 

 
و هزاره ی کميست و يست که درجهان قرن بين نيل ازآنها سخن رفت ايکه به تفصی تهائي مفهوم واقع، نهمهيباا

ی ا حسابگرانه سنتينانه ين است که عصر برداشت کوته بيده است، تنها ايان رسين به پايعصر دما ی سوم
آنکه ی ند بيتواند خود را باخدا درارتباط بيکه درآن انسان مآغاز شده است ی ده و عصر تازه ايان رسين پايازد
 . ن بگذرديمعی اريندگان تام االختين و نمايمعی مذاهبی ن رابطه او الزاما از مجرايا

 
تواند آسان يرد و نه ميکروزه صورت گيتواند يگر نه ميدی ادي که طبعا مانند هر تحول بن، يادين تحول بنيدرا

مذهب بلکه درکنار آن ی اروين بار نه روي که ا،  دانش–نهمه الزاما صورت خواهد گرفت ي و باا–رد يصورت گ
: ستند يگر نيکديا يض ين دواصوال قابل تعويرا که اي ز، ن مذهب شوديگزيتواند خودش جايقرار گرفته است، نم

ی شرفتهاي وپ، يمعنوی گرياست و دی مادی کي . یعاطفی شيگرای گرياست و دی اضيری تيازآنها واقعی کي
 بلکه درست به علت ، ان نبردهيازمی بشر را به دومی از روحينه تنها نی نه اوليز عصر ما درزميشگفت انگ

جهان ما ی  همچنانکه دردانشگاهها. ت را افزونتر کرده استياز به معنوينی ن قدرت روزافزون عنصر ماديهم
ز دوعنصر يما نی کنند، درتمدن بشريگر را نميکديکاری  ولگرنديکديدرکنار ی و انسانی اضيدو بخش علوم ر

شرفته يکه درجوامع پی ش روزافزونيد گراي شا. ستنديگرنيالبدل همدی علی گرند وليمکمل همدی و معنوی ماد
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قت ين حقيازهمی ائيشود بازتاب گوي نشان داده م–آن ی  ولو درصورت سطح–سم يجهان امروز ما به بودائ
 .باشد

 
ی رومنديش نين حال گرايشرفته امروز ما درعين جامعه پيتوان گرفت که درهميده نميز ناديرانگر يت دين واقعيا

آنرا با ی واقعی است، هرچند که مرزهای  وجود داردکه به منطق خاص خود متکatheismی خدائيبه ب
ه قانون را که نيتوان کرد، زيروز و امروز مشخص نميدی ستيکمونی م هايچون رژی مهائيرژی رسمی آمارها
تواند آنهارا قلبا يمی ه انقالبيت فقيا معبد جداکند، نه قانون واليسا يتواند توده هارا قلبا ازکليمی سم انقالبيمارکس

 .به مسجد بکشاند
................................................................................................................................. 

 
 وبا او جدا ، د جستيبايسا و مسجد ميسه و کليرون ازکنيکه خدارا درب" ی  مذهب–ی فلسف" يادين برداشت بنيا

ازقرون ی ده ايپدی ت امروزيحي هرچند که عمدتا درجهان مس، د سخن گفتيبايمی ش و مفتياز خاخام و کش
و مسلمان ی هوديی و چه درجهانهای حيمسی ايز چه دردنين عصر فروغ نيش ازايد پيآی فروغ اروپا بشمار م

ی ستم براينی حياگرمن مس:" ن سخن معروف ولتر خطاب به خداوند کهيکامال ناشناخته نبوده است، وای برداشت
ی کيده شده است که يگرشنيدی شانيز از زبان آزاد انديش ازولتر نيپ" ن است که ترا بهتر دوست داشته باشم يا

 .قرن هفدهم استی هوديلسوف ينوزا فياسپن آنها يازسرشناس تر
  

 ازنسل ، ن فالسفه جهان عربيازمعروفتری کيو ی هوديلسوف ين في، بزرگتر)1677-1632(نوزا يباروخ اسپ
ن کشور رانده يان ازايحيان قرن پانزدهم پس ازسقوط غرناطه و تصرف آن توسط مسيبود که درپای انيهودي

ی دراروپای ش بازتاب فراوانياد گذاشته شد، از همان دوران زندگي او بنکه به دستی  مکتب فلسف. شده بودند
. ديق بخشيعمی ريز تأثيقرون بعد اروپا نی سم درتحوالت فلسفينوزيدا کرد و با عنوان اسپيقرن هفدهم پ

قرن ی اروپا ی شينهضت آزاد اندی راهگشای اديکه تاحد زی هودينوزا درمورد مذهب ياسپی فکری برداشتها
کتاب مقدس ی که بعدا پدر نقد علميبود، بطوری تازه و انقالبی ست بکليزيکه اودر آن می غ شد درقرنفرو

)Fater der Kritischen Biblewissenschaft(ر او توسط جامعه خاخام يتکفی  ماجرا. لقب دادند
 درصفحات قبل ه اوصادر شديعلی وی ست و چهار سالگيکه دربی ن نامه معروفياروپا و متن نفری هوديی ها

 . نقل شده است
 
که " يغمبرانيپ" خود آنی نوشته های خداوند است و نه حتی تورات نه وحی نوزا معتقد بود که نوشته هاياسپ
افت نداشته اند و يازجانب خدا دری اميامبران مسلما پين پيک ازايچيه. شده اندی ن کتابها به نام آنها نامگذاريا

ت خود کتاب مقدس ين واقعيل اين دليبهتر. آنان بوده استی شخصی شه هايب اند بازتا، ان کرده انديآنچه ب
ی چگونه همگونيمختلف تعلق دارد از هی ن آن به دورانهاي و چون تدو، هااستی است که پراز اغالط وآشفتگ

به آن ی و آشفتگی است و نه آسمانی انسانی شه ايشه مطلب آن صرفا ريرا ري ز، ستيبرخوردار نی و تداوم
روان خود يپی را برای شتريبی ن تورات نه تنها آگاهيل قوانين دليبهم. ان وابسته استيهودير يمتغعت يطب

ی چکدام اصالتي معجزات تورات ه. گذارنديز برگردن آنان مينی ن تريوغ سنگي بلکه ، آورندی بهمراه نم
 .ستينی ز نوشته موسيآنکه خود تورات ند، گذشته ازيآی نش جور نمين آفريرا اساسا معجزه با قواني ز، ندارند

  
ک قوم يی ن براين قوانيرا ايباشند، زی جهان بشری برای توانند رهنمودينمی ن توراتينوزا قوانيدرمنطق اسپ

ه گرفته يمای عالم هستی رياست که ازنظام فراگی ازمند قانونينی که جامعه انساني درحال، خاص وضع شده اند
است که ازعقل ی ن شده است وقانون حاکم برآن عقل آدميتدوی اضيان اعداد و اشکال رعت بازبي کتاب طب. باشد

است و نه ی الهی د که موهبتيآی شه بدست ميازراه اندی معرفت واقع. شوديراب ميس) Logos(کل جهان 
کامل به ی ددهد که با آزاياجازه می ن معرفت به هرکسيا. هود نسبت داده انديغمبران يکه پی ازراه ابتذال هائ
ی آنهائی قيرا مرتدان و کافران حقي ز، ن تفکر و تعمق مهر کفر وارتداد زده شوديآنکه بدی تفکر بپردازدب
ت يقت دور وبه عبوديان را ازحقيو آدمآورد ی نه و نفرت ببار ميکی خداشناسی ماتشان بجايهستند که تعل

ی است که و) Amor Dei(د عشق به خداوند ن دارينوزا ازديکه اسپی برداشتی  هسته مرکز. کنديک مينزد
 . ابديينمی درآن نشانی ن عشقيرا که ازچني ز، کنديمی تورات را نف
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ز ازجانب ينی ه اسالميمطرح شدند، درقرون اولی حيمسی ن مسائل که درقرون هفدهم و هجدهم دراروپايهمه ا
گاه پنهان و گاه آشکارا ی ه صورتهائار جلوتر بودند، بيعصر خود بسی ط فکريکه ازمحی شمندانيازاندی برخ

ن يدرا. ده بودنديشود رسين پرسشها داده ميش مشابه آنچه امروز بديکما بی  و به پاسخهائ، مطرح شده بودند
چون ی شاني هرچند که آزاداند، برعهده داشتندی رانيای را عمدتا متفکرانی پرسشها و پاسخها نقش اصل

بود، ی عيطبی امری رانياشمندان ياندی انقالبی ن نوع آوري ا. ن راه رفتنديز بهميو ابونواس نی ابوالعالء معر
. فاقد آن بودندی داشتند که متفکران جهان نوخاسته اسالمی ار کهنيبسی مذهبی ربنايشه درزينان ريرا که ايز

طق راشکل داده و به منای و مانوی و مهری چون زرتشتی نهائيش ازاسالم آئي پ، يرانيای فرهنگ مذهب
ن يق چه درآئيعمی ريک ازآنها تأثيز صادرکرده بود که هريخود نی ائيجغرافی رون ازمرزها يدربی پهناور

و مسلمان ی حيو مسی هوديی دي وچه درمذاهب توح، يو رومی ونانيوی و برهمائی بودائی دير توحيغی ها
ک از يچيهی جزمی با برداشتهای ائيآری نهاين آئيای مذهبی برداشتهای  ازنظر اصول. گذاشته بودندی برجا
بناچار اصالت همه آن اصول ی ادين تضاد بنيچن. ق نبوديقابل تطبی و اسالمی هودي بخصوص ، يسامی نهايآئ

ش دربرابر ين متفکران آزادانديای شده است برای ه گذاريبرآنها پای سامی ديعه راکه مذاهب توحيماوراء الطب
 . شديو معجزه می و وحی امبريل پيازقبی مسائلی  نفت بهيداد ودر نهايعالمت سئوال قرار م

 
ش ينگ و هگل متبلور شد، قرن پيچون ولتر و کانت و لسی ت درمتفکرانيحيهمچنانکه قرن فروغ جهان مس

 ، يابن راوند: ی رانيشمند برجسته ايش ازآن عمدتا درچهار انديز هشتصد سال پينی رس فروغ اسالم
انگران محدود نماند، ين عصين قرن و بديافت، هرچند که بديتبلور ی راز یايژه زکريو به وی ، بلخيسرخس

ی رانين راه رفت، ودرطول قرون بعد جنبش پرشکوه عرفان ايز به هميام نيرا که دوقرن پس از آنان خيز
ی ئشمندان اروپاين متفکران با انديان اين مورد ميکه درای  تفاوت اصول. ه گرفتيمای مانوی شه هاين انديازهم

جامعه آماده ی و اجتماعی ط آموزشينکه هنوز شرايان آنان، به علت اين بود که عصيقرن هجدهم وجود داشت ا
ک يان بصورت ين عصيجدهم ايقرن هی که دراروپاي درصورت، داشتی رش افکار آنها نبود جنبه شخصيپذ

 .ز ازهمانجا آمديت آن نيصورت گرفت، و موفقی دسته جمعی جنبش فکر
 

چوقت ير معروف خود نوشت که هيدرتفسی لسوف و محقق اواخر قرن سوم هجري ف، اتي، عالم الهيندابن راو
ف شده يتوصی ديکه درمذاهب توحيبدان صورت ، درباره مسئله وجود خدای نتوانسته است جواب قانع کننده ا

ده يمخالف بوده و عقی  وحبا موضوع نزولی ند راوندين اکتفا کردند که بگويمخالفان معتدلتر اوبد. دياياست، ب
 ، کسان به همه نوع بشرعطا کرده استيی است که خداوند بصورتی زه ايقدرت ممی واقعی داشته است که وح

وقوع ی و. استی ن نه عادالنه و نه ضروريمعی افرادی برای بصورت نزول وحی زيض آميو به عمل تبع
منکر بود وآنرا ی شان قائل شده اند بکليروان آنان برايا پيآن بوده اند ی امبران مدعيز که همه پيرانی معجزات
ر وشر يخی دوگانگی رانيده داشت که اصل اين حال عقي ودرع، دانستيالبافانه و افسانه پردازانه ميخی ابداع

" ی دينانه تر ازاصل توحيعه بمراتب واقع بيوچه ازنظر مسائل ماوراء الطبی ن جهانيچه ازنظرحل مسائل ا
 .است) ی م اسال–ی هودي
  

المعتضد ی فه عباسيان درازسرپرست ومعلم خلي، که ساليراوندابن ی لي، دوست وهمدوره تحصيسرخس
متعدد خود ی ز دررساله هايداشت واونی کامال مشابه راوندی دين مورد عقاياوبود، درای عهديان  ولدردور

باهمه . کرديگفته شد انکار می ن راوندکه درمورد ابی ليهمان دالی و معجزه را برمبنای ووحی غمبريموضوع پ
از ی ده ناشينکه خودرا ازعقيای دن به مقام خالفت برايپس ازرسی  و، که اوبرشاگردخود داشتی تيحق ترب

 . فه کشته شديماند و بعد هم به دستور خلی ده سال زندانی مومت اوآزاد کند اورا به زندان انداخت و سرخسيق
اورا ی و مذهبی آمدند تا دروس فلسفی پنجره زندان گرد می نش هرروزه درپادرهمه مدت زندان او، شاگردا

 . کته شديط دين شرايدرهمی ن رساله وياد داشت کنند، وچنديبشنوند و
 

ن يازسرشناس تری کي ، ن دوبوديکه همزمان جوانتر ای شمند بزرگ قرن چهارم هجري اند، ياحمد بن سهل بلخ
ی رفت و بخصوص بالغت او درحديادان بزرگ عصر خود بشمار مي و جغرافن حال مورخيات و درعيالهی علما

اثر . لقب دادند" جاحظ خراسان" بدودانستند وی درجه اول زبان عربی اازسه تن بلغی کيرا ی بود که و
 و ، شناخته شده استی ن آثار نوع خود درجهان اسالميترياز عالی کيم يمعروف او صوره االقالی ائيجغراف
است که برقرآن نوشته و درآن منابع ی ريتفسی ن اثرويجالبتری ، ولين آثارفلسفيازبهتری کيفلسفه او حدود ال
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شده مشخص کرده است، منجمله براساس مدارک ی منزل معرفی از آنچه راکه درقرآن وحی اريبسی واقع
ن يا. آمده اندی انيبلکه از منابع سری مختلف خداوند درقرآن نه از منبع وحی روشن نشان داده است که اسام

شانه آنان کفر ي، نظرات آزادانديبود که درقرن سوم وچهارم هجری شمندان چهارگانه اياز اندی کيز يمحقق ن
 . ق و مرتد شناخته شدنديز بشمار آمد وخودشان زنديآم
 
گام قرن فروغ جهان شيخ اسالم که باهشت قرن فاصله پيتار"قرن فروغ "ن ين چهره اينهمه شاخص تريباا
 . نوس العرب استي، ملقب به جاليرازی اي زکر، ياسالمی اين پزشک دنيت بود، بزرگتريحيمس
 

 ، يمي ش، ياضي، ريمختلف پزشکی  کتاب ورساله در رشته ها271 تا 200شامل ی مجموعه آثار راز
" ی الحاو"توان ازيازآنها می کيات، منطق و فلسفه است که تنها به عنوان ي اله، عهي ماوراء الطب، اتيعيطب

ست يزدهم بيقرن سی آن دراروپای نيترجمه التی نام بردکه فقط برای هزار صفحه ای سی دائره المعارف پزشک
 که اکنون 1486ن ترجمه درسال ين چاپ متن اياز نخستی سال وقت صرف شد و نسخه منحصر بفرد

نا کتاب يارد، وچهارقرن تمام بهمراه ترجمه قانون ابن سلو گرم وزن ديشود ده کيمی شا نگاهداريدرکتابخانه بر
 .بودی اروپائی دانشگاههای درس

 
ی  بلکه راز، ستيدان و کاشف الکل نيميپزشک و شی نجا اختصاصا مورد تذکر ما است رازيآنچه درای ول

نه ين زمي اودراتيدارد، وشخصی کامال استثنائی نقشی دگاه درفلسفه اسالمين دياست که ازای لسوفيمتفکر و ف
 . دين بحساب آينشتايد و ايجه و فروينوزا و ولترو هگل ونياسپی تهايازشخصی بيتواند در آن واحد ترکيم
  

ن ييل المتنبيو ح) مبرانيپی درنف( اء يمخارق االنبی به نام های رازی دوکتاب کامل ازمجموعه هفده کتاب فلسف
مبران ينه خدا ومذاهب و پياو درزمی فلسفی  و برداشتهاشه هايبه شرح اند) انيامبرنمايپی هايبکاريفر(

 ، يفات رازيازمجموعه تألی رونيحان بين هردو کتاب که درفهرست جامع ابورياصل ا. افته استياختصاص 
گر يسندگان ديازمطالب آنها درآثار نوی بخشهائی ن رفته است، ولياد شده ازبي"اتيکفر"ازآنها به عنوان 

بوده به منظور رد آنها نقل شده ی لين اسماعيروآئيکه خودش پی  النبوه ابوحاتم رازبخصوص درکتاب اعالم
 1939حث مجزا درسال ــــــازده مبيورت ــــــمختلف بصی هاــــــن مطالب منقول درکتابيمجموعه ا. است
ی نينوان التـ با عPaul Krausی مانــــــته آلــــرجســــاورشناس بــــــلد مستقل توسط خـــــک جــــــيدر

Abu Mohamed Filii Zachariah Raghensis Opera Philosophica fragmentae 
پاول " که خود ، دهيدرقاهره به چاپ رس)ی رازی ايابومحمد بن زکری ازآثارفلسفی ه، بخشهائيره الفلسفيس(

 نوشته Encyclopedia of Islam دردائره المعارف اسالمی که درباره رازی بعد آنها را در شرح" کراوس
 .خالصه کرده است

عه يخ اسالم درباره ماوراء الطبيلسوف و صاحبنظر تاريک فين اظهار نظر يپروا تری را بی رازی نوشته های و
ن يسد که اصالت خاص اينويشمارد و ميو معجزه و رسالت می ل وحيازقبی امبران ومسائليذاهب وپو م
ی م قشريولتر و هگل مخالفت قاطع خود را نه تنها با تعالی اروپاش ازين است که هشت قرن پيشمند دراياند

ن خالصه ين راستا چنيرادرای رازی اصولی  کراوس تزها. آنها ابراز داشتی مذاهب، بلکه اصوال با بافت فکر
ی تواند برايند وخالق آنان حقانميآی ا ميبدنی مساوی کسان و بصورتيی ه افراد بشر با حقوقيکل: کند که يم
از آنها را به ی ر قابل تصور است که خدا کسانينجهت غيگران قائل شود، بديخاص بردی ازيازآنها امتی رخب

دهد تا ی غمبريز رسالت پيض آميتبعی گران جدا کند و بدانان بصورتيندو آنانرا از جمع ديدلخواه خود برگز
ل خون به يکردن سی اه جارر و ازريافت دارند و آنرا به زور شمشيدری ق وحياورا ازطری قت هايحق
که خود او ی ق را ازراه شعورين حقاين خدا آسانتر است که هميای که براي درحال، ابالغ کنندی گربندگان ويد
ست يا خداعادل نين است که ين باشد مفهوم آن اي و اگر جز ا، م کنديش داده است بدانان تفهيدگان خوين آفريبد
 . بندنديمارند بدو دروغ رسالت اورا دی که ادعايا آنهائيو 
 
بکاربوده اند و ين احتمال فريشده اند دربدتری غمبريپی خ مدعيکه ازآغاز تاريهمه آنهائی دگاه رازيازد

گران بدانان يکه توسط دی ا معجزاتيآنان ی  معجزات مورد ادعا. نداشته اندی ن احتمال تعادل روانيدربهتر
ت يتواند تنها بخاطراثبات حقانينش نميحاکم برآفری ن جاودانيا قوانرياساساند، زی نسبت داده شده اند مطلقا ب

را يدارد، زی دا نظر انتقاديشدی ز رازير خود خارج شوند درباره تنوع مذاهب نييرقابل تغيفالن کس ازنظرغ
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  واگر واقعا، دانندينده آن مين مذاهب خود را نماياست که ای قت واحدين تنوع متناقض حقيمعتقد است که ا
د که با يايدان بيبه می گريک مذهب مذهب دينداشت که به دنبال ی ليگر دلينشان داشتند دی قتين حقيازچن

 ا ناخودآگاهيروند بطورآگاهانه يامبران مي ازنظر او اگر مردمان بدنبال پ. کال جزئا تفاوت داشته باشدی مذهب قبل
ک يند که يبی نمی ل قابل قبوليچ دليهی  راز.کنندی شانه خالی ت شخصيمسئولر بار ين است که اززيای برا

ست چرا يراکه معلوم نی گريدی ن رسالت را بنام خداوند خود قائل شده باشد که ملتهايا)ملت عرب(ن يملت مع
ازنظر اومذاهب دردرجه اول عامل . ت کندير به بهشت هدايمحروم مانده اند بازور شمشی افت وحيازدر

ده اند، واضافه برآن باهرگونه تفکر آزاد و هر يره و بارها به خاک و خون کشت را بايهستند که بشری جنگهائ
ص يشه و تشخياندی را بجاي ز، دارندی خود آنها مطابق نباشد دشمنی که با اسطوره های علمی پژوهش
که داند و معتقد است يدانسته شده اند معتبر نمی را که آسمانی ک ازکتبيچيهی  راز. طلبنديم ميت وتسليعبود

ان را ازراه يتواند آدمي م، بفرستدی نيقوم معی برای را به زبان خاصی کبار کتابينکه هرچند يای خداوند بجا
کشتن نکار مأمور يای ازآنها رابرای آنکه گروهی ت کند بيش هدايشه و ادراک آنان به راه مورد نظر خوياند

ی رو مذهبيتواند پيلسوف ميک فيا يد که آپرسيازاو می لياسماعی ک داعيکه يوقت. گر کرده باشديدی گروه
ی ن ادعايداند و بنا برايلسوف ميکه خودرا فی چطور کس" دهديده است، جواب ميبدو رسی باشد که ازراه وح
بدوعرضه شده اند باور کند ی ض را که به نام وحيضد ونقی ن مجموعه هايتواند اي م، کندياستدالل و منطق م

ن او يخداوند وقوانی به درک واقعی نهمه، رازيباا" باره آنها داشته باشد؟رادری ديحق تردی آنکه حتی ب
ی تواند راهگشايار موارد بهتر از مذهب ميقا اعتقاد دارد و معتقد است که علم دربسيق دانش وفلسفه عميازطر
ن ي حادتررندهيد در برگيتردی بی رازی مکتب فکر:" سديان نقد خود منويپاول کراوس درپا. باشدی قت الهيحق

ن مکتب احتماال يازضوابط ای  بخش. ه مذهب صورت گرفته استيعلی است که درقرون وسطی جدل فلسف
شه ياند ز يش ازهرچيبی  ول، ونان کهن الهام گرفته انديی گرازضوابط فلسفيدی ان و بخشيمانوی شه هايازاند

 ".  شکل داده است شگامانهين برداشت پياست که بدی رومند خود رازيو استدالل مستقل و ن
 

ش بود، در ين پزشکان عصرخويازنوعدوست تری کيخود ی حرفه ای درزندگی است که رازی ادآوريالزم به 
را همواره تنگدستان را يز لقب گرفته بود، زيب الفقرا نيشد طبيده مينوس العرب نامين آنکه جاليکه درعی حد

راکه ی اپيپی که دعوتهاي درصورت، پرداختيسه خود ميز ازکينه درمان آنانرا نيرفت و غالبا هزيپذيگان ميبه را
ی هايعدالتيازب. کرديشد رد مين پزشک جهان اسالم ميمختلف عصر ازاو به عنوان بزرگتری از جانب امرا

خود او ی شنهاد کردند که به روش ابداعيان عمر کورشد و بدو پيکه درپای برد که وقتيچنان زنج می اجتماع
شاهد آن ی که عمری هائی ح کور بماند و دوباره چشم به زشتيقرار دهند گفت که ترجی راحرا مورد عمل جيو

 .ديبوده است نگشا
................................................................................................................................. 

 
 ، عهياورا درباره خدا، ماوراء الطبی شه ها و برداشتهايبا تمام اندي تقر، يازری ايدرست هزار سال بعد اززکر

ن نوابغ عصرما، آلبرت يازبزرگتری کيز اززبان يشگفت انگی و معجزه، باشباهتی مبران، وحي پ، مذاهب
که مغز او ی مرد" ن بصورتينشتاينک ازايس مترليهم که موری فيد، و اتفاقا توصيتوان شنين مينشتايا

" خ علميتار"دری رازی ايکند مشابه وصف جرج سارتن اززکريم" عصرمااستی شه بشريگاه اندين جايواالتر
شمند ين انديبعنوان شاخص تر" يعصر راز"جهان رای خ علميک دوران کامل از تاريی اواست که درآن و

 . ده استيعصر، نام
 

ن کتاب ياست، درتازه تری ن سرشناسکدايزيآموزش و پرورش فرانسه که شخصا فی ر کنونيکلود آلگروز
، درارتباط با )ن کتاب ازآن سخن رفته استيز چند بار درايکه قبال ن"( خدا دربرابر دانش " خودش بنام 

 : سدينوين مينشتايعه ايو ماوراء الطبی مذهبی دگاههايد
 

سنگدل، ی اخدائتورات ری کندوخدايمی را بطورکامل نفی هودين يآئی ، ولاستی هوديش ن خودينشتايا" 
 کارگردانان همه مذاهب را به شدت مورد . ستينی چ احتراميسته هينامد که شاينه توزو انتقامجو مير، کيحق

ن يک ازايچي و بعد ازآنکه دره، کنديت محکوم مين قاطعيآنان را باهمی دهد و تعصبات فکريحمله قرار م
ی  اصوال برا، قا اعتقاد دارد، وازآن باالترياعمکند که به خديد مي تأک، گذاردينمی باقی ديتردی مواردجا

جدا ی د کائناتيک ديتواند ازينمی علمی شه واقعيک انديراکه ي ز، قائل استی مذهبی ربنائيزی هرپژوهش علم
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ن کائنات يداند که ايت مين واقعيای ن حاکم برکائنات، قبول ضمنيکشف قوانی تالش جهان دانش را برا. باشد
ی ا کوشش برايآ: پرسد ي و م. ن نظم وجود دارديای برای ننده اين آفريت و بنابراتابع نظم مشخص اس

انگر يماه دارد خود نينش برآنها تکيجهان آفری ظاهری دگيچيپ که ی ناشناخته ای ن ساده وليقوانی شناسائ
 "دهد؟يوند ميننده خود پيرا با آفری ست که آدمينی عرفانی تالش

 
:" سدينوي، م"نميبيجهان، آنطورکه من م"ن دراثرمعروف خودينشتايا با مذاهب، اخدی ارتباط فرضی ابي درارز
ن يه قانون علت و معلول درگردش است و بروز کمتريکه واقعا درک کرده باشد که سراسر کائنات برپای کس

رد، ي را بپذبنام معجزهی تواند افسانه ايزد، مطلقا نميرينش رابرهم مين نظم ساختار همه جهان آفريدرای اختالل
ابد که نظم موجود را به دلخواه يبی مذهبی ا برايخدا ی برای ن دستگاه مافوق بزرگ جائيتواند دراي نمی عني

ن يمعی رادرجهاتی ن کائناتيان قوانيآدمی فر کارهايا کيه پاداش يوبرپا ، ر دهدييخاص تغی زه هائيخود وبا انگ
دردست ی ه که آلتهائين توجيت خودبا اينند ازقبول مسئولتوايبه انحراف درآورد، همانطور که انسانها نم

ش يخوی کنند که مسئول کرده های تلقی روحيبی ئيستند سرباز زنند، و خودرا شيش نيبی فرضی انيخدا
 ".ستين

 
 :سدينويازمفهوم خدا می جوامع بشری درباره درک سنتی ن کتاب، ويگر ازهميدی درجا

د وهم يد هم ازاوترسيتصور کرده است که بای اره خداراموجود غول آسائمعتقدات ساده لوحانه توده ها همو"
ی باوی اروئيد بااوروابط دوجانبه برقرار کرد تا ازرويت و عطوفتش بود، ودرهردوحال بايدر صدد جلب رضا
ت بزرگ ينهايت نظم بين خدا را درواقعيجهان دانش براساس قانون علت و معلول همی ول. احتراز شده باشد

ن ي وقوان، کردکه گذشته رای ابيردی نده را بهمانصورتيتوان آيآن می د که برمبنايجويمی هماهنگن حال ي عودر
ی  درهرحد، يشه بشريد که انديدی درچنان ابعادی ضيتبعی نش را جلوه گاه قدرت موزون و بير آفرير ناپذييتغ

 ".ديآی بحساب نمی دائيذره ناپی  دربرابر آن حت، ينيازتنوع و دورب
 
ه يدردرجه اول ازترس از جهان ناشناخته مای است که هرمذهبی متکی ن اصل کلين ازمذاهب براينشتايل ايتحل
دامن زده شده و مورد ی ن ترس بطورمنظم توسط طبقه اي ا، يخ تمدن بشريدرتار: " سد کهينويرد، وميگيم

 داده شده است که خود را رابط ن اساس سازمانيت نام دارد وبرايقرارگرفته است که روحانی بهره بردار
ان عمل يدرجر. ت کرده باشدين راه تثبيش راازايخوی ز قلمداد کند تاسلطه جوئيرعب انگی انسانها با قدرتهائ

ا دفاع ازمنافع و يی اسيگاه زمامداران، خواه بصورت پادشاه و خواه طبقات ممتاز، درراه حفظ قدرت س
ی ان آنان و طبقات روحانيز ميرابعهده گرفته اند وگاه نی نقش مذهبن يای فايما ايخود مستقی ازات ماديامت
ی تيممتاز براکثری تياقلی الجوئين دودرامراستيبرقرار شده است که ازاشتراک منافع ای کينزدن راه ائتالف يدرا
ی اساسکار: رد کهيگيجه مينتی ابين ارزيوازا". رديگيت سرچشمه مين اقليت توسط اين اکثريع و استثمار ايمط

ی ، مبارزه با دانش وسرکوبيومکانی سا و مسجد، درهرمقطع زمانيسه وکلي، اعم از کنيالت مذهبيهمه تشک
ن بوده يت آنان مستلزم ايت حاکميرا تثبيبوده است، زی ن مقدس مذهبيشان به اتهام انحراف از قوانيآزاداند

ی چون و چرايرا درباره اصالت بی  سئوالبمانند که حق واجازهی باقی رانيروان مذاهب همواره صغياست که پ
غمبران بزرگ يرا از پی هودين ياگر آئ. شود نداشته باشنديشان عرضه ميبدی آسمانی تهايآنچه به نام واقع

ژه اگر آنهارا ازسلطه يند وبه ويرايخود بپی سنتی ه هايرايت و اسالم راازپيحي واگر مس، وکوچک آن جداکنند
و ی هوديم يعظی توده ها ی ابيبخشند، دستی ل شده اند خالصيون بدانان تحمکه درطول قری ت هائيروحان
که بدانان ارائه کرده ی کاذبی د هاي و نه آن توح، يواقعی ديبه توحی عنيمشترک ی ربنائيومسلمان به زی حيمس
 . ر خواهد بودي امکان پذ، اند
 
توان شناخت، بلکه ازراه آموزش ياه مذاهب نمن است که خدارا ازرينها اين ازهمه اينشتايای نهائی ريجه گينت

نده هرکشور، هرجامعه، هرخانواده، يآ:" ن است که ين مورد ايز دراياونی توان شناخت، و فتوايودانش م
ی عنينش ي درگرو درجه ب، ستينی اجدادی درگروافسانه ها و اسطوره های نده جامعه بشريت آيهرفرد، ودرنها

 ". درجه آموزش او است
 

   **    *  
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سپردند، درجهان ی دينوخاسته توحی نهايخودرا به آئی جای رياساطی ن هايکهن آئی همچنانکه درروزگار
نانه يش را به برداشت واقع بياعتبار متزلزل شده خوی ان آنند که جايدرجری ديتوحی نهاين آئيما خودای کنون
وخ و کاهنان يساخته و پرداخته شی ره هان بار نه دراسطويبسپارند که ای شه مذهبياز مذهب و ازاندی تر

ازپرورش ی شتريوسته بيپوشمار . شه دارديان هزاره دوم ريشرفته جهان پاينش پي بلکه در دانش و ب، کهن
ی د داريکلی ، درطول قرون، باادعايآنچه کسانی چون و چرايبی ريگر به خلل ناپذين جهان نو ديافتگان اي
ی قتهاين حقيبا همه ايروشن که تقرل ين دليده بودند اعتقاد ندارند، بدقت مطلق به پدرانشان عرضه کريحق
 . ازاعتبار افتاده اندی گريپس ازدی کيجهان دانش ی نيزمی تهايبا واقعی اروئيدررو"يآسمان"
 
راست است . باشدی ن جدائيان چنيادرجريده باشد ين بريازدی ست که تمدن جهان کنونينی ن معنين بدينهمه ايباا

ی ار بزرگتريت بسياکثری ده اند، ولي گرائatheism" يخدائی ب" ازمردم جهان به ی اريم اکنون بسکه ه
بند مانده يآن پای اضيری تهايو واقعی جهان مادی فراسوی قتيش نسبت به حقيخوی ش عاطفيهمچنان به گرا

ی تری وند معنويدا وپازخی لتري شناخت اص، ستينی خدائيطلبند بيت واقعا مين اکثريدگان ايآنچه گز. اند
نان يای زبان حال واقع. گذارديش ساخته نميپی فات و مقرراتين و تشريمعی مذاهبی بااواست که الزاما ازمجرا

 :است که ی پارسی ن سخنورين گفته دلنشيا
 

 نميبي که  م، ميجويخانه   مي جز  مسجد  و می            ره
 !   بت   پرست  آنجای نجا  و جمعي  خود  پرست   ای گروه                                                       

 
کروزه ترک يشه گرفته کهن را يچ سنت ريتوان گرفت که هيده نمين حال نادينه را در عيريدی خيت تارين واقعيا
 . ده ما گفته بوديجهان دی ن سعديش ازاي سالها پ. توان گفتينم
 

  دل  در    نشستهی   مهر به   روزگاران، ی        سعد
 !   اال    به    روزگاران، توان   کرد يرون   نمي                                                              ب

 
 : نوشتی ابين ارزيازجهان غرب درهمی  صاحبنظر، ودرقرن گذشته

 
ت ي، غالبا دوشخصيوآموزشی فکرط ين شرايدربهتری درنهاد هرانسان بالغ و عاقل جهان امروزما، حت"

ی و اجتماعی ط اخالقيالت و مطالعات او همراه با محيانسان مدرن، آنچنانکه تحصی کي: متفاوت نهفته است
شکل گرفته و بر ی اجدادی او درکارگاه نفوذهای ه عاطفير مايکهن که خمی انسانی گريآنرا ساخته اند، دی و

ا ازمی اريدرنزد بس. دراز زده شده استی واعتقادات گذشته اشه ها ينقش اندقا ير ناخودآگاهش عميضم
ی  واکنش ها، رفته شدهيپذی تهايرغم همه واقعيناخودآگاه است که علی ن ضميهمی درلحظات انتخاب نهائ

کند، يکته ميآنانرا کلمه به کلمه به ما دی راثيمی شه هايآورد واندی ان مينو به م ظاهرای را بصورتی اجداد
 ).تمدن اعراب: گوستاو لوبون"( زده شده باشدی ن بار بدانها رنگ آزاداندشي انکهيولو ا

  
ی وبا جابجائی نش بشرين دانش و بيط نويتوان کردکه درشرايد نمي ترد، ين واقع نگريهمی  وبرمبنا، نهمهيباا

کم بطور ي ست ويدرجهان قرن بی مذهبی پاکسازی ج امروزيو به اصطالح رای ش نوجوئي گرا، نسلهای الزام
ن ير چني هرچند که درمس، ر کمتر خواهند شديبصورت اجتناب ناپذی ناخودآگاه سنتی هايبندی شتر و پايمنظم ب
ازآنان که درسطح ی بخش: کسان داشته باشنديی تواند مواضعيجهان ما نمی طبعا همه کشورها و ملتهای تحول
ازجهان ی  و درحال حاضر قسمت بزرگ–ارند قرار دی و اقتصادی و اجتماعی آموزشی شرفتهايازپی باالتر
ن ينوی برای شتريبی ش و هم آمادگي هم گرا–ن طبقه اند يگر چون ژاپن درايدی مترقی ت و کشورهايحيمس
گر عمال ي، دانه آنهاي بخصوص درصورت پرخاشجو، يمذهبی هايها و افراط گری ادگرائي بن. دارندی شينواند
ا درجه يمان خود و يای اديو زی ا ازبابت کميکه دارد ی ها ازبابت نوع مذهبدرآنی ن جهان ندارد، کسيدرای جائ
تواند آشکارا يز ميرد، هرکس نيگيمورد بازخواست قرار نمی فرائض و مستحبات مذهبی خود به اجرای بندی پا

 چونی البته هنوز موارد. ر دهدييش را تغيا آزادانه مذهب خويکند ی نيدياعالم ب
افت که يتوان يرامی ائيارتدکس و مسلمانان بوسنی ا سربهايی رلند شماليای هاوپروتستانهاکي،کاتولياروئيرو

ی اسيشه سيری ش ازجنبه مذهبيار بيها بسياروئين رويدانند که ايهمه می دارد، ولی مذهبی نشان از خشونتها
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ذهب بزرگ جهان ن مي سوم–ی بودائی که عمدتا از کشورها ی ن جامعه بشريازهمی گريبخش د. دارندی ومل
قرار دارد، ازنظر ی شرفتگيازپی ن تري هرچند که غالبا نسبت به جهان غرب درسطح پائ، شوديل مي تشک-حاضر

ن جوامع يازای بخش سوم. نداردی مذهبی به خشونت و پرخاشگری شين خود اصوال گرايآئی ساختار فلسف
ی دگاهيند که اصوال ديآنهار يانوس آرام و نظاياقان جزائر يو بومی ائيو استرالی قائيافری ها" ستيآنم"، يجهان
 .ز بدورندينی مذهبی های ها و پرخاشجوئياد گرائي وازبن، آن ندارندی به مفهوم سنتی مذهب

  
وتعصبها و ی سنتی ريناپذی وجود دارد که همچنان درآشتی ن ازجهان مذهبيچهارمی  بخش، نهايدرمقابل همه ا

ی اجتماعی هاين همه را درنابسامانيای شه واقعيمانده است، هرچند که ری ز باقيغالبا جشونت آمی هايادگرائيبن
ی اسالمی  را کشورهان بخش ازجهانيای با همه اعضاي تقر. د جستيآن بای ژه اقتصاديو به وی اسيو س
و ی  باسطح علم، هستندی جهان سومی کشورهائی پنجاه گانه اسالمی ن کشورهايهمه ا. دهنديل ميتشک

مربوط ی نفتی که مصنوعا با درآمدهای  جزدرموارد، نابسامانی جهان غرب وبا اقتصادهائن تراز يپائ یآموزش
د نهاده شده است يتأکی با همه آنها بردمکراسيتقری اساسی ن کشورها، باآنکه درقانونهايک ازايچيه. شوديم

ل آن يبمفهوم اصی مذهبی  آزادکيه الئيدرترکی ز حتيچکدام نيشوند و درهيک اداره نميبصورت واقعا دمکرات
سا گشوده شده است يخود کلتوسط ی نيت با واقع بيحيکه درجهان مسی نانيچه اطمين جهت دريبهم. وجود ندارد

د ير تهديفراگی انفجاری الزاما خطر رای ن مجتمع متحجريهمچنان بسته مانده است، و چنی ن جهان اسالميدرا
ی ري بابهره گ، رانيده دارم اين جهت است که عقي بد، گذارميه ميتکت ين واقعي اگر من اختصاصا برا.کنديم

فردا از ی ايدنی رادربرداشت جهانی د نقش ممتازيبايتواند و هم ميش، هم ميسرشارخوی راث فرهنگيازم
 .فاکنديت ايوازمعنوی شه مذهبياند
 
ن مدت جهان ي اگر درا. بوده استی مذهبی نوآوری ايک کانون پويران ما درطول سه هزار سال همواره يا
ن يزادگاه سه آئی ز به تنهائيران نيد آورده، ايو اسالم راپدی حيو مسی هوديسه گانه ی نهايآئی ز ساميغمبر خيپ
 . نداشته اندی سامی نهايکمترازآئی چکدام ازآنها اصالتيبوده است که هی و مانوی و زرتشتی مهری ائيآر
 

ازجانب آنها ی رومند ترينی نظامی ن بود که قدرتهايافتند بخاطر ايی شتريدوام بی ن مذهب ساميوسرانجام ا
ازتازه ی کي در، ن جهان غربيازهمی صاحبنظر. عرضه شده باشدی ت واالترينکه معنويبکار گرفته شد، نه ا

خ مذاهب بما آموخته يتار: " سدينويت مين واقعيای ابيده، درارزينه به چاپ رسين زميکه درای ن پژوهشهائيتر
که ی خدائ. را پشتوانه خود داشته باشندی شتريبی که قدرت نظاممانند يبرجا می پای انيست که تنها خداا

ی عنيقرون عمال درجبهه زورمندان ی محرومان ومستضعفان اعالم شده بود دردرازای مقدس خدای درکتابها
کردند که ی دان خالي آنها مدربرابری گروقتيان ديگرفت و خدای ن و خلفا و پاپها و استعمارگران جايسالط
ر آشوکا ازپشت سرش برداشته شد يکه شمشيبودا، وقتی خداين بيآئی حت. شدند روبروی برنده تری رهايباشمش

 . ارش گذاشتنديدراختی نظامی روهائيد که نيگر مسکن گزيدی نهائيخود را ترک گفت ودر سرزمی زادگاه هند
ه يالزاما بردوپای ستياليستم امپرياست وهرسی سم مذهبياليامپرخ يدرعمل تاری ديان توحيخ خدايتار

 ).خدای خ عموميتار: هيمساد(ه دارديروپول تکيشمش
 
ن يفلج مبتال شده بود، امروز آئی ماريت درآغاز کار خود به بيحين سخن ارنست رنان قبال نقل شد که اگرمسيا
دربرابر ی ن زرتشتياست که آئی ته شده از گفته شناخين گفته هگل نيا. ن برترجهان بوديآن آئی ترا درجايم

ز ينی ن مانويآئی ن تذکر نباشد که درسرکوبيبدی ازيد نيشا. ر عرب خورد ونه دربرابر اسالميشمش
 .و مسامان متفقا بکار افتادندی حير مسيهردوشمش

 
 Vorlesungen uber die Philosophie  der( ر معروف خود هگل دراث، درآغاز قرن گذشته

Religion  بود که ی نين آئيران نخستيای ن زرتشتيآئ:" ن باره نوشت يدرا) درباره فلسفه مذهب ی درسهائ
شتر گسترش ين بود که فروغ هر چه دورترو بيآن، اهورامزدا، ای را خواست خدايداشت، زی درجهانی بعد
ر و شر و يخی ئمکار دايقانون تکامل براساس پی جه منطقينتی هر اصل اخالقی رانين کهن ايدرآئ. ابدي

ی گر مذاهب مواظب باشد اصول اخالقينکه مانند ديای بجای آدمی اروئين روياست، و درچنی کيبا تاری روشنائ
درآنها نداشته باشد، خود درقلمرو ی ردو خودش حق دخالتيچون و چرا بپذی بی آسمانی را بصورت اوامر

 ". دا کره استيدگار خود پيدربرابر آفری م واالئمقای ن کننده دارد، و گوئييتعی ش نقشيص خويشه و تشخياند
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ی ابيخود درارز) انيرانيخ ايتار (Histoire des Persesنو دري کنت دو گوب، مه دوم همان قرنيدرن
ی ، آباداني، راستي زندگ، يدان نبرد روشنائيزرتشت سراسر جهان را م:" نه نوشتين زميدرهمی گريد

شمارد، ودرپندار او يمگر يدی ازسوی ماريوبی راني، دروغ، و مرگ، يکي و تار، کسويازی وتندرست
کار ين پيان درايده است همه آدميان نرسيمن به پاياهورامزدا براهری نهائی روزين نبرد با پيکه ايتاهنگام

ی دربرداشت زرتشت آدم. دهندی اريه شر اهورامزدا را ير عليفه دارند که آگاهانه درجبهه خيمند و وظيسه
گفتار و پندار وکردارش ی کيچنان ارجمند دارد که نی ن راستا مقامي ودرا، خوب و بد مختار استنش يدرگز
که بدن را خوار ی  برخالف مذاهب سام. کنديدا ميپی اديبنی بر ظلمت ضرورتی روشنی روزيپی برا
شا و سازنده و رومند و کوين رسالت رابرعهده دارد که نيای هرفردی رانين ايدانند درآئيمقدار ميارابيودن
 قطعا  Bibleيم که هرچند خدايکني خوب احساس مم،يريگين آموزشها را درنظر ميکه ايوقت. ننده باشديآفر
را ياست، زی دارد ملت کوچکی مين اصول و تعاليکه چنی سه باملتي درمقاBibleملتی  ول، استی بزرگی خدا
وخ که تورات به يشی مه ها يدرون خی هايظرها و کوته نی ها وخودخواهيبکارين اصول باآن دروغها وفريا

 ." ندارندی کند وجه اشتراکيت ميماحکای ل برايتفص
 

خ مذاهب درکتاب معروف خود                          ينگر استاد سرشناس تاري کرگل، نهين زميدرهمی گريبازهم جالب دی ابيدرارز
 فرد ، ين زرتشتيک آئيدئولژيدربرداشت ا: " سدينويم) يمذهبی ش و کسترش زندگيدايدرباره پی هائيبررس( 

ش را يخوی ن منطق که اگر فرائض مذهبيشد، بااينديخودش بی ست که تنها به رستگارينی وجود مجزائی انسان
ی  بلکه او همکار الزام، شود که بدون دخالت او ساخته شده استی  آن بهشتستهيبطور کامل انجام دهد شا

رادارد که ی ا کارگريحکم سرباز ی دگاهين دياست وازچنی ر روشنائيت جهان درمسيق هدايپروردگار خود درطر
همه جهان ی خودش، بلکه برای شخصی زندگی کند، نه تنها برايار بزرگ کارميک طرح بسيق يدرراه تحق

 ، ياديبنی ن برداشتيباچن. برمرگی و زندگی کيفروغ برتاری نهائی روزيپی همه جانبه برای کارينش ودرپيآفر
 ." گر سابقه نداردين ديچ آئيشود که درهيمطرح می خ مذاهب جهان اصولين بار در تارينخستی برا
 

ی خ افسانه ايرتارار دين شهرينخست" ستن سن، درکتابيران، آرتورکريخ ايتاری ک محقق ناميو بازهم 
 Les types du premier Homme et du premier Roi dans l’histoire  ”انيرانيا

legendaire des Iranienes فروغ و ظلمت، و رابطه ی ايک آشکار دودنيتفک" :سدين باره منوي درا
ی ن مزدائيآئی ادينبی هايژگيکند از ويفا مياياروئين رويکه خود اودرای با ساختار کائنات نقشی ک آدمينزد
 ".مقدم شده استی ايآسی ن هايگر آئيران است که وارد ديا

 
سخن :" منعکس است) گاتاها( معروف زرتشتی اسرسرودهابا درسريانتخاب تقری آزادص ويتشخی ن آزاديا

 دو  ازآن. دينيخود برگزی د برايريش گيد درپيرا که بای د وراهيشه روشن درآنها بنگريد وبا انديهارا بشنو
 ، رای بدی گرياند دينمايرا می کينی کيدارشدند، يشه و انگارپدينش درانديکه درآغاز آفری همزادی نويم
مزدا، ی ا" ؛ )دوم و سومی ام، بندهای سرود س"( ند ونادان دروغ را يگزيرا برمی ن دو دانا راستيان ايوم

که راه ی  ازماخواست، گفتار و کرداری يو توانای وبه تن ما جان دادی ديما تن و خرد آفری که برايهنگام
، خود )ازدهميکم، بند يوی سرود س"(ميروی ا به گژيی م و بدلخواه خود به راستينيش را آزادانه برگزيخو

ی ا: "شناسديش ميشه و ادراک خويشود، بلکه آنرا زاده اندينمی قت ازراه وحيشناخت حقی ز مدعيزرتشت ن
و آن سرچشمه ی افتم که توسرآغاز و سرانجام هستي در، شه ام شناختمياندی رويکه ترا با نيمزدا، هنگام

کم، يوی سرود س"( ننديش را برگزين خويتا راه راستی نش داده ايگزی ان آزاديکه به آدمی کيشه نياند
اور اهورامزدا است و نه يند،  از آن پس دوست و يگزين انتخاب برميکه راه فروغ را درای کس). 9و8يبندها
اهورامزدا با : " ن سرود منعکس شده استياز همی گريدربند دی ژگين وي ا. ار وسربه فرمان اوياختی بنده ب
دارد که يمی را به آن کس ارزانی وپاک منشی اريو شهری وراستی وجاودانگی سائخود، ری وسروری خداوند
ی ونکوئی رش نشان ازراستاست که گفتار و کردای اور ارجمند اهورا کسي. شه و درکردار دوست اوباشديدراند
  ).22 و 21ی کم، بندهايوی سرود س"( دهد

  
ت، ي، مانويرانيگراين دي درآئ، ازآنهای کينش يدرگزی آدمی ر وشر وآزاديخی اديک بنيشه تفکين انديا
 . زمنعکس شده استين
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ن باشد ياگر چنرا معتقد بودند که يمخالف بودند، زی حيومسی هوديی دين توحيدوآئ" یجبر" ان بامنطقيمانو
گانه که يی آنان بوده است ندارد واصوال تصور خدائی راکه خود مسئول گمراهی فرخطاکارانيواحد حق کی خدا
فه خود يوظی ن مانيز، درآئينی قانونگزار. ت اوباشند نامعقول استيازمشی روشرهردومخلوق او و ناشيخ
ن و يدراصول الدی  بغداد، يارم و پنجم هجر چنانکه دو محقق برجسته قرون چه، ن جهتيان بود و بهميآدم

ی ن الهيآوردن قوانی ل را که مدعياسرائی مبران بنيان پيالنبوه خود تذکر داده اند مانوت دالئل يدرتثبی معتزل
 .خواندنديمن ميبودند فرستادگان اهر

 
افتاده بود، به اتفاق ی سيبخصوص پس ازمرگ خود او، همانند آنچه درمورد عی مانی وفلسفی شه مذهبياند

افت و يگسترش ی حيمسی واروپای شمالی قايا و افري درآس، اين تا اسپانيران رفت وازچيای خارج ازمرزها
و نقش ی حيمسی ل وکاتار دراروپايبوگومی و جنبشهای اسالمی ايه  نهضت بزرگ معتزله دردنيرمايبعداخم

 آنرا، تاآنجاکه به حماسه کاتار ، د ماک دانشمند سرشناس قرن خويآنها درهردو مورد شد، که ی اديبن
" خ جهان يران درتاريای مذهبی امهاين پيازپرشکوه تری کين يطن"شوديمربوط می قرون وسطی دراروپا

 ).ران يپوئش درکتاب روح ای شارل هانر( ده استينام
  

ابطه دوستانه و آن ری شد که اساس فکری رانيمکتب عرفان ای ربنائي بعدا سنگ ز، يمانوی شه هاين انديهم
ی قيومولف اثر تحقی ون متخصص سرشناس عرفان اسالمينيماسی لوئ. عاشقانه انسان با پروردگار بودی حت
 : سدينويت مين واقعيای ابي درارز، درباره حالجی ار ارزشمنديبس
 
ی و نگرانخته باترس يکنوع احترام آميکه رابطه آنها با خداوند همواره ی گر اقوام ساميبرخالف اعراب ود"

کرده اند، وبا او ی زيری رابراساس عشق ومحبت با پروردگار خود پی رابطه ای رانيای  عرفا، بوده است
ان رابطه خالق و مخلوق ين بارحالج دربينخستی امده، برايسخن گفته اند که درقرآن نی تيميباچنان صفا وصم
 ".بکاربرده است

 
ن باره ي درهم "یاسالم درتمدن یهائيبررس"در ،بيالکسندرگ ،یاسالم گرعرفانيد پژوهشگر سرشناس

توان گفت تالش يم. استی رانيشه ايهم زاده انديشود بررويده مينامی آنچه عادتا عرفان اسالم: " سديمنو
که ی تمام جهان مسلمان ازراه اشاعه تصوف و مجموعه اشعار عارفانه ای دگاه مذهبير دييتغی ان برايرانيا

ل شده ير بدو تحميکه با شمشی نيران ازآئيبود که ای افته اند درحکم انتقاميشهرت قرآن با همانند يتقری شهرت
ی ومتعصبانه مذهبی ه ضوابط قشريآشکار علی انيران که اعتراض وعصيای عرفای  عشق عرفان. گرفتيبود م

که يد، بطوريخشر مسلمان بيغی ا و اروپايمسلمانان وازراه آنان درآسی اپيپی درنسلهای اديبنی ريبود، تأث
جهان ی از امپراتوری بمراتب گسترده تری شه وفرهنگ، امپراتورين راه درعالم انديران ازايتوان گفت ايم

 ". خود بوجود آوردی وش برايکورش و دار
 

و ی ک مجتمع اخالقيی معنوی روياگر ن" کند که يمی ريجه گينها نتي ازهمه ا، گريدی سرشناسپژوهشگر 
د قاطعا گفت که يشود، بای ريق جنگ و کشتار اندازه گيشه و نه ازطري آن ازراه اندبراساس گسترشی مذهب
ی حيو مسی هوديار باالتر ازمجموع عوامل يبسی خ مذاهب جهان مقاميدرتاری رانين راستا عامل ايدرا

 Mithra, Zoroastre et تيحيمسی ائيآری ربنايترا، زرتشت و زيشارل اوتران درکتاب م" ( داردی واسالم
la Orehistoire aryenne du Christianisme  .(گرترودبل، مترجم ، انگلستانی وشاعره نام 

:" سدينوينه مين زميکند، درهميازاونقل م" رانيات ايخ ادبيتار" که ادواردبراوان دری وائيشی ابيمحافظ، درارز
ی اديبنی های ژگي از و ،يشيو جهان اندی نيجهان بی ش بسويو گرای و مکانی از محدوده زمانی وارستگ
: سه آثار دو مظهر بزرگ فرهنگ غرب و فرهنگ شرق يازآنرا درمقای  که نمونه بارز، استی رانيفرهنگ ا
ی رازکه وي شهر ش، دردوران حافظ. گر بودنديکديبا معاصر ي که تقر–افت يتوان يران ميا و حافظ ايتاليدانته ا

حافظ پادشاهان و . چند بارمحاصره و مسخر شدته فلورانس بود، همان اندازه بدان دلبسته بود که دانته دلبس
ی چ بازتابيبا هيآنکه تقری ز ازآن فروافتادند، بيکه قدرت نشستند و بعد نيد که براريرا دی شاهزادگان متعدد

دانته صرفا مربوط به زمان ومکان ی و جهانی فلسفی که برداشتهايز اوبماند، درصورتيازآنها درشعر سحرانگ
ی رهائيما تصوی مشخص بود، امروز برای تهائيدوران خود او واقعی جه آنچه برايشد، ودرنتيد اومخو

 ار گسترده تر يبسی کند افقيم ميکه حافظ ترسی ريتصوی ول. ستيش نيز بيبا و گاه هراس انگي گاه ز، نامأنوس
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شه يشگفت آور بدان اندی  نگرشاو بای نيده جهان بيدی رون است، چنانکه گوئيد زمان و مکان بيدارد که ازق
 . ک شناخته استيافته و آنها را ازنزديم راه يابيدورتر بدانها دست ی ست ما دردورانهائيبايکه می ها و ادراکهائ

توانند يک مياران دورو نزديز مستان و هشيرون است، والجرم امروز نيد زمان ومکان بيکند ازقيان ميآنچه اوب
ی وترکان سمرقندی ريه چشمان کشميبکوبند که در دوران خود او سی پا" راز يشبه شعر حافظ " يبهمان گرم

 ".کوفتنديمی پا
 

ی خدارا درمقامی عارف پارس. بودن مطلق آن استی  جهان، يرانيعرفان ای جوئی ن خدائيصه اين خصيبرتر
اورامتعلق به ی  مفتش ويخاخام وکشی دو بخالف انحصار طلبيجويسا و مسجد ميسه و کليکنی هايباالتر ازجدائ

سا و يند که درمحراب کليبی بهمان اندازه درخرابات مغان نور خدا م. شمارديهمه وهمه را متعلق به اوم
گاه هم . تواند درصومعه بشنوديشنود که ميکده ميدرمی ن خدارا با همان رسائيای ند، وندايبی دررواق مسجد م

 : شنوديخرابات می درصفای شنود ولين ندا را درصومعه نمياصوال ا
 

 دم   که   فراز  است  ي  د، کده  ي     در  صومعه   چون   راه   ندادند  مرا   دوش          رفتم  به   در  م
     

 کده   باز است ـــي          در  باز  تو  خود  را  که  در  می ــعراق: کده   آواز  بر   آمد    که  ي      از   م
  

ک سرمنزل يهستند که به ی دوگانه ای ستند، راههاينی خدائين بازتاب خدا وبيکفر ودن عارف، يای برا
 :رسنديم
  

 ن  است ي  کفر  و دی ن  گذر کن            کانجا  که  عشق  آمدنه  جاي دو، از کفری     گر سر عشق خواه
  

ند و خود يبی نها را تنها خانه ميا اوهمه ، م دارند و مسلمان روبه کعبهيوترسا رو به اورشلی هوديو آنجا که 
 :ديگويرد و ميگيسراغ صاحبخانه م

 
 !استی کي کعبه  و بتخانه  ، ياست           چون نظر باز کنی نهمه جنگ وجدل حاصل کوته نظري    ا

 
را همسنگ بتها و بت " يديتوح"ما اصالت بتها و بت پرستان ی  عرفا، ش ازصاحبنظران قرن فروغيار پيبس

) آشکارا درمکتب عرفان نبودی هرچند که و(راز يشی مورد سئوال قرار داده و اززبان سعدی رياساطی اپرسته
 :گفته بودند

 
  نام  را ی ن  شرک  تقويم  اي دهی ن  دلق ازرق  فام  را             بر باد  قالشيم  ايکسو نهيز تا ي برخ

  
 !م  اصنام راي تا بشکن، د  برما عرضه  کني    توحرود        يمی  بابت  پرستی هر ساعت از نو قبله ا

  
 :گفتيد داران مين کلي بنوبه خود درباره دوزخ ا، گر ازعصر خود مايدی وسخنور

 

 بقدر  فهم   تو   کردند   وصف   دوزخ  را
 !              که   ما ر هفت   سر و  عقرب   دو  سر  دارد         

  
را به دوزخ و بهشت ی رانينه فرهنگ ايريدی اعتقادی  ب،  قرن خود مانيگر ازهميدی سخنور سرشناس
ن باره نقل يده کوتاه او در اين قصيفانه منعکس کرده است اگر عيچنان ظری شخندي با ن، مجتهدان و مقلدان

 : نشود
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    اوالک  عذاب  و عمود  گران ــ             وان  مان  او ـهنم  و آتشفشـــــــترسم  من  از ج
  ان   اوـان   دهي که  رفته  می             وان  آدم  او که دمش هست  صد ذراعی آن  اژدها

 الن  اوــر              وان  مار  هشت  پا و نهنگ  کين  که  از او  بگذرد  سعيآن  رود  آتش
 خوان اوـاستو بری ر شخص عاصــد  از  هوا              برمغي  که   فرو د  آی آن  گرز آتش
 ان  او ـي  در   می ن که هست               تابوت    دشمنان   عليل  در طبقه هفتميآن  چاه  و
 ان  او  ــر خطر جان  ستـــش  پي مار،             از زخم  نی ند  سوي که  خلق  گزی آن  عقرب

 ان  او ـــ  آتشفشلجه     رق   ـغ             هستند    ا ئنا تــ  جلفا   ک، جز چند  تن زما علما
 امت  مکان  او يت  روز قـــــرست             در دوزخ  اســعه هرکه هست به عالم خداپيجز ش
 ا ن  اويکل  چون  پر نيـ    سوزد  به  نار ه  ک شد        يزهرکه فکل بست و شيعه نيوز ش

 ا ن او ـين   بجهد ما د ــي  گرز آ تش   ز  آن           ی مشکل به جز من و تو به روز جزا کس
 ر ان  او ـکيمن  بـــن   و  آن   چيزدان  درست  کرد             خلد   بري ما  و تو  ی تنها  برا
 و آب روا ن  او ی الـــــ عی صرهاــ پر شراب            وان   قی هاي و  جوی  عالی آن  باغها

 و و  زعفرا ن  او ــــ  پر  پلی هاــ           و آن  قا بن يخلوت و غلمان  وحورعی آن خانه ها 
 اوان يم ت زنم درــــــکه جفی رــن              و آن  کوثي انگبی  من و جنا ب  تو  وجوی فردا

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

 
ت قرون ي آن بشر، تازه خواهد گذاشتی تازه و هزاره ای زود پا به قرنی ليکه خی ستميان قرن بيت پايبشر

    ی ط ماديبا همه شراياست که تقری تيبشر. ن پا به هزاره دوم گذاشته بوديش از ايست که هزار سال پينی وسطائ
ی ائياو با اکتشافات جغرافی نيزمی ا ي دن. کرده استی اديبنی رييغن هزاره تياو درطول ای زندگی و معنو

او ی کروسکوپها و تلسکوپها يم. ارد برابر شده استيليچند می او با اکتشافات علمی دوبرابر و جهان آسمان
ی روزمره او با دستاوردهای  زندگ. ت بزرگ آشنا کرده اندينهايت کوچک و بينهايبی را با ناشناخته هائی و

هارا امکان ی ن دگرگونيکه همه ای اودرابعادی تازه بخود گرفته است و سطح آموزشی بکلی دانش صنعت رنگ
ده اند سه برابر شمار يدی دانشگاهی که درجهان امروز ما آموزشها ی  شمار کسان. ر سازد باال رفته استيپذ

 .استی الدي م1000درسال ن يزمی تمام مردم رو
 

و ی توان داشت که درقلمرو همه ضوابط ماديان هزاره دوم توقع نميپای ن جامعه بشري ازچن، يطين شرايدرچن
همچنان درمواضع هزار سال ی شه مذهبيدرقلمرو اندی ر درپشت سر گذاشته باشد، ولين فراگيچنی تحولی معنو

همانطور کرد و ين مورد فکر ميدرای قا همانطور فکر کند که انسان قرون وسطائيش خود درجا بزند و دقيپ
که پژوهشگران عصرما درآنها هشتاد ی  متون مقدس. کردين موردعمل ميدرای عمل کند که انسان قرون وسطائ

ستند که درآنها مطلقا ين نيان هزاره نخستيگر همان متون مقدس پايافته اند ديض آشکار يهزار خطا و ضد و نق
د جهان يش عقايتفتی وانهايگر آن ديز دينی انق آسميحقای دداران امروزي وکل، رفتينمی توهم و خطا و لغزش

ران را با شکنجه وزندان و ينکته گی ستند که صداياسالم نی ايدنی القضاه های ا محاکم شرع قاضيت يحيمس
 -شتر از نسل فرداي و نسل پس فردا ب، شتر از نسل امروزينسل فردا ب. کردنديآتش در گلو خاموش می شعله ها

 و ، اد تريار زيبسی نيرا با واقع بی جهان هستی های دني منتواند د–ث يش ونه حدن بار به برکت دانيو ا
ن يخدا ا. قراردهدی ابيمورد ارزی ار گسترده تريبسی ند و با آگاهيببی قتريار عميآنرا با ادراک بسی های دنيناد

ده شده يش آفريپستاره است که همه درششهزار سال ی د و مشتيک خورشين و يک زميی او نه خدای بار برا
اردها سال يليد آنها از مياردها خورشيلياردها کهکشان را با ميلياست که می اند، بلکه گرداننده نظم سرسام آور

خود ی ازآسمان بر تخت خدائی تواند باشد که درجائيمی گر آن خدائين خدا نه دي وا، ش درگردش دارديپ
ن را به شکل شخص خودش ساخته و ين زميان اي آدمکهی ه زده است، نه آن خدائيمقرب تکی بردوش مالئک

آنکه ی رد برايگيا گفته خود را پس ميشود يمان ميکبار از کار خود پشيکه هرچند ی پراخته است، نه آن خدائ
را در برابر چند آلت ختنه ی ني نه سرزم، ده دارديبرگزی نه قومی ن خدائي چن. آن بگذاردی را درجای گفته بهتر

ش را يدگان خوياز آفری  نه گروه، فرستديمی وحی کسانی خاص برای  نه به زبانهائ، بخشديم یشده به کسان
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که ی برد، نه بابت خطائيکند، نه خودش شبانه چند هزا نفر ازبندگانش را سر ميگر ميدی مأمور کشتار گروه
 .کنديمگر روانه يدی ن بندگان خواسته است آنها را به آتش و مار و عقرب جهانيای خودش برا

 
ی اروئيشود، وهمچنانکه رويتنگتر می نژادی های امروز ما روز بروز جا برجدائی  همچنانکه درجامعه بشر

ز ينی مذهبی های سپارند، جدائيک ميدمکراتی هايخود را به همداستانی ش جايش از پيک بيدئولوژيای ها
همه ی  که درآن خدا  خدا– داد  و بخصوص خواهند-دهنديازمذهب می خود را به درک تازه ای الزاما جا

ن يازافراد ای ت است، و ارتباط هرفرديت و قانون او قانون همه بشريقت همه بشريقت او حقيت وحقيبشر
و مار وعقرب ی ن جهانياست که نه بر ترس و ارعاب ای آزادانه و آگاهانه ای ز ارتباط قلبيت با او نيبشر

ان يد مي اگربا. ه دارديتکی هردوجهانی و نکو خواهی شيک اندي نوی نيک بيت و بر ني بلکه برمعنو، يآنجهان
ی جنگ هفتاد و دوملتی وند مسلما ازمجراين پيوجود داشته باشد ای وندياو پی ت هزاره سوم و خدايبشر
گذرد که درآن يمی واقع نگرانه ای نيجهان بی  ازمجرا، ده اند ره افسانه زده انديقت نديگذرد که چون حقينم

ی ار و مأمور اجراياختی بی  و نه بصورت بنده ا–نش يم آفريجهان عظواال ومسئول از ی صورت جزئبشر، ب
ر تکامل دائم ي درمس،  مسئوالنه و آگاهانه، ش راي راه خو–ن و ترسناک و خودکامه يباالنشی ن فرمانروائيفرام
 .نديش بيبان درکنار خوي و پشتنش را بصورت دوستين جهان آفري گرداننده ا، ين رهنورديد و درهمه ايمايبپ
 

*    *    * 
ی نهايآئی فکری د من براصالت خاص برداشتهايدانم که تأکيمی ن تذکررا ضروري ا، درارتباط با آنچه گفته شد

ا به يی ن زرتشتيست که بازگشت به آئينی ن معنيران، بديمکتب تصوف ای عرفانی و برداشتهای رانيکهن ا
نانه است و نه ينه واقع بی شه اين انديچن. ه کنميا جهان هزاره سوم توصيران يای را برای عرفانی شها يگرا
ازگذشته اند که قابل تکرار درجهان امروز ی ده هائيپدی وهم مکتب عرفان پارسی ن زرتشتيهم آئ. استی منطق

بود که ی انآن جهی ازسازندگان اسطوره ها ی کيخود ی ن زرتشتيم که آئيز مکنيستند، وفراموش نيوفردا ن
قائل ی تحولن يران درچنيفرهنگ ای د برايبايکه می  آن سهم اساس. ه گرفتنديازآنها مای سامی ديتوحی ن هايآئ

است که درست همان دو رکن ی مکتب عرفان پارسی و نحوه خداشناسی رانيای نهايآئی نيجهان بی ژگيشد و
 .اد نهاده شوديد برآن بنيباي و متوانديکم ميست و يت قرن بيبشری است که ساختار مذهبی اصول

 
ک برداشت تازه از يا يی ن خداشناسيک مکتب نوينه يرا درزمی د گذارم که من برنامه خاصيد تأکيز باين نيبرا

خود من ی الزم را تا آن حد که برای های ن است که آگاهين راستا محدود بديفه من دراي وظ. مذهب ارائه نمدهم
ژه نسل جوان کشورم ي بو، ت صفحات کتاب اجازه دهد دردسترس خوانندگانيحدودممکن باشد و تا آنجا که م

 . داده باشمی اري ، نش آن با خودشان است و نه با منيکه گزی  تا آنان را در انتخاب راه، بگذارم


