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برای اينکه بت پرستی نباشی، کافی 
نيست که بت ها را شکسته باشی، بايد 

 .خوی بت پرستی را ترک گفته باشی
   نيچــه    
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 سرآغاز
 

است  با اين انگيزه نوشته شده و،  نوشته شده استو در آخرين سال يک هزارِه، کتاب حاضر درآ خرين سال يک سده
تازه خواهد  ی  ای تازه و به هزا رهپا به قرنی باشد که در کوتاه زمانی ا نوخاسته سلنی فکری که بتواند راهنما

از واالترين تمدنها و ی اين است که ميراث بر يکی ابر، دانسته امی ضروِری را تالشی اگر من چنين راهنمائ. گذاشت
 ، در بدترين صورت ممکن  راهزاره ها سده ها وی است در جريان اين است که اين جابجائی تاريخ بشری فرهنگها

 .انجام دهد -ی و صغير سياسی  صغير شرع-صغيری بصورت نسلی يعن
 

گذارند تا حاصل آنرا مالک کار ی می  خود را به حسابرسسال کهنِهی در پايان هر سال مردمان سوده ها و زيانها
 دراز مدت تر در موردی  در بعد-را ی مشابهی ند حسابرسنتوای ها نيز م ملت. نو قرار دهندهی سالی خويش برا

ديگر ی برخی برا، تواند مقياس دهه ها را داشته باشدی از آنها می برخی برای چنين بعد.  خويش بکنندگذشته و آيندِه
هشت کشور عضو سازمان   هشتاد و صد و ا ز. مقياس هزاره ها رای شمار انگشت شماِری و برا، مقياس سده ها را

زيرا تاريخ ،  هستند»یدهه ا«فقط ی ور کشورهائـد و بيست کشــنزديک به ص، مای ندر جهان کنو، ملل متحد
. دوم و پايان عصر استعمار آغاز شده استی بعد از جنگ جهانی ها مستقل از سالی موجوديتشان بعنوان کشورهائ
 اول و آغاز رِهپايان هزای  هستند که آغاز موجوديتشان به تحوالت تاريخ»یسده ا«ی شصت کشور ديگر کشورهائ

شود و تنها ده کشورند که در حساب تاريخ ی  دوم اين هزاره مربوط منيمِهی  دوم و به اکتشافات بزرگ جغرافيائهزارِه
. از چند هزار سال پيش تا کنون بطور مستمر در صحنه تاريخ حضور داشته اندی يعن، آيندی  بشمار م»یهزاره ا«
از آنها چون ژاپن و ی کشورهائ. گذارندی رسد پا نمی که از راه می  هزاره ايکسان بهی  اين کشورها در شرايطهمِه

چون چين و هند پس از گذراندن ی کشورهائ. شوندی کامال پيشرفته وارد اين هزاره می ايتاليا بصورت ممالک
ی ِبچون مصرو اتيوی در عوض کشورهائ. روندی بسيار اميدبخش تر پيش می آينده ای دشوار بسِوی دورانهائ

خود  ِیرا در پيش روی خود دست بگريبانند و آينده واقعا اميدبخش تِری جهان سومی  و يمن کماکان با زندگان)حبشه(
حل نشده  ِیخويش با اين معمای ند که در شرايط برزخ کنون ال و ايرانيدر اين ميان تنها دو کشور اسرائ. بينندی نم

يا سر ، بمانندی نيده اند باقتکه بدور خويش ی در درون پيله ای آيت الهو ی خاخامی رويارويند که همچنان با هويت ها
ی برای گذارند که در آن منطقه جائی  تازه اپا به هزارِهی مترقی از غار اصحاب کهف برآورند و بصورت کشورهائ

 .تواند داشته باشدی  وجود نمهللاخاخام و آيت ا
 

*   *    * 
  ی  فردوساست که با شاهنامِهی  ورشکسته تاريخ ايران است، زيرا هزاره ارِهرسد هزای که به پايان می  اهزارِه

رسد ورشکسته ترين قرن اين هزاره ی نيز که به پايان می قرن. پايان يافته استی آغاز شده و با توضيح المسائل خمين
که ی جاروکشان، ده استال ب جاروکشان بسر رسيقت شروع شده و با اناست که با انقال ب مشروطيی زيرا قرن، است

گذاشتند ی خود پا به ماه می هاِي که انسانی هاِي  سوم رفتند و در همان سالبه پيشباز هزارِهی با شعار يا مرگ يا خمين
 .اينان از دور چهره امام خويش را در آن ديدند

 
آنها به ی زيرا هر دِو، ندخاص داری جاِيی رسند در تاريخ جهانی که بپايان می هم اين هزاره و هم بخصوص اين قرن

رم شکل گرفته بود در ی که با سقوط امپراتوری اروپاِيی  دوم براهزارِه. کلمه سرنوشت ساز بوده اندی مفهوم واقع
منازع کليسا بسيار بيش ی آغاز شد که قانون حاکم بر آن جهل و تعصب و خرافات و حکومت بی قرون وسطاِيی ظلمت

اين بار در  ،یباز هم بيشتری نورسيده بارمغان آورد آنانرا به کشتارهای بربرهای برارا ی از آنکه اخالق و معنويت
از ، یارها تا کشتار سن بارتلمـاتـام کــير يک تاريخ نگار معاصر، از قتل ععببه ت. داشتی وام، جهت منافع کليسا

که هزاران نفر بجرم ارتباط با ی شآتی ازهيمه ها، ها ها و پروتستان کاتوليکی تا مبارزات مذهِبی صليِبی ها جنگ
هزاران نفر ديگر در آنها خورد شد يا ی ها وانــيزيسيون که استخگشکنجه انی ها شيطان در آن سوختند تا چرخ

در همان . از خون سر برافراشتی  پرچم مسيحيت مقدس از درون درياِي، ها بيرون کشيده شد هايشان از حلق زبان
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از ی با برخوردار، گرفتی اقيانوس اطلس را در برمی ميانه تا کرانه های ز از آسياجهان اسالم که هنو، ها سال
 .  نيمه برتر و بسيار پيشرفته تر در جهان باستان بود، یاسالمی شرايط ممتاز نخستين قرون امپراتور

 
ی خالصه می ن نفِرکوچک کمتر از چهل ميليوی رب که در آن هنگام تنها در اروپاغجهان ، در نيمه دومين اين هزاره

آغاز کرد، و اين جهش غول آسا ی  جهان بشِربر بقيِهی جوِي استيالی خود را بسوی ناگهان جهش غول آساه  ب، شد
جمعيت و هفده برابر آن مساحت   برابر آن هرسانيد که دی منازع بر جهانی بی او را در پايان قرن نوزدهم به سرور

 تازه را کشف کردند و مانند دو قاره شناخته شده پيشين به و قاره ناشناختِهکوچک دی  دريانوردان اين اروپا.داشت
برابر ی را بنياد نهادند که سی عظيمی جهانی امپراتوری به تنهاِيی  هشت کشور اروپاِي.آوردندخود در ی ئفرمان اروپا

 به موازات اين جهش  ».کردی آفتاب در آن غروب نم«مساحت خود آنها وسعت و بيست برابر آن جمعيت داشت و 
ی  دوم را بکلهزارِهی  جهان غرب ساختار دنيا،یفکری و ، هنریآموزش، یصنعت، یجهش همه جانبه علم، یسياس

در انتظار ،  درياها افراشته بودها و همِهی  خشکدر پايان قرن نوزدهم پرچم اين غرب بلند پرواز در همِه. تغيير داد
 .از آن در مريخ و زهره نيز افراشته شود  و شايد در قرن بعدآنکه همين پرچم در قرن بيستم درماه

 
 ، آوردی مرگبار روی در همين مدت به رکود و بدنبال آن به انحطاطی جهان پهناور اسالم،  درست در جهت عکس آن

ر طول قرون  آن عوامل که دنه تنها همِه. داشته باشدی دراين سقوط فراگير دخالتی يا زمينی آسمانی آنکه هيچ بالی ِب
ن جهان به يت خود ايموجودی بلکه حت .سپرده شدندی را باعث شده بودند به فراموشی زعامت اين مجتمع مذهِب

ا چون پاکستان و يی کنونی اسالمی کشورها همِه بايدوم تقری ش از جنگ جهانيپی ها ر سال درايز، پرسش گرفته شد
ج فارس يخلی ن هايخ نشيو شت ي اردن وعراق و کووی شرقی قايآفرو و مصر و سودان ی ش و مالزدبنگال

ه و لبنان يو چاد و سوری و مالی تانيسنگال و مور ره و تونس ويا چون مراکش و الجزي، مستعمره انگلستان بودند
ی ا چون صحراي، مستعمره هلندی ا چون اندونزي، ايتاليتره مستعمره ايو اری و سومالی بيا چون لي، مستعمره فرانسه

ی يجان اجزاي و آذرباستانکازاخو زستان يکستان و قرقيو تاج ا چون ازبکستان و ترکمنستاني، ايمستعمره اسپانی غرب
ران و افغانستان و يه و اي مستقل مسلمان به ترکظاهرًاا يو شمار ممالک مستقل ، یه شورويروسی از امپراتور

 .شدی م دمحدوی عربستان سعود
 

ن يبهتر ش آنراين کتاب خويکا در آخرين آمريشيپی س جمهوريکسن رئيچارد نيه ر قرن حاضر خود ما ک-ستم يقرن ب
ی های سازندگ نيها و هم قرن بزرگتری رانين وي خود هم قرن بزرگتر بنوبِه-ده بود يخ جهان نامين قرن تاريو بدتر
ر  دآنی ــمحل گـجنست يو دش ازير ب دن قرن ويای انــو جنگ بزرگ جه در دکهی انــار کسـشم. خ بشر بوديتار

چند ی ها گان جنگمجموع کشِت از شماری عني، ون نفريلياز صد مها کشته شدند  ر پشت جبهه دايجنگ ی جبهه ها
ی ون ها نفر قربانيليهر کدام م، نيه و در چير روس دخ جهانيتاری ها ن انقالبيبزرگتر. ن فراتر رفتيشيهزاره ساله پ
قدرتمند ی امپراتورها .گر گرفتنديدی ها قربان ونيلي خود مبنوبِه )دهاينوسژ(ی معدسته جی و کشتار ها، به بار آوردند
ن ير ا دکا، همهي آمر، اپنژ، یعثمان، ايتاليا، پرتقال، اياسپان، کيژه، آلمان، هلند، بليش، روسياتر، فرانسه، انگلستان

جهان ی اياست و جغرافيبه صحنه سمستقل پا  ست کشوريکصد و بيش از يآنها بی ايدند و از بقايقرن از هم پاش
ان ين قرن از مير هم دو دن قرن بر سر کار آمدند و هرير ا دو دسم هريسم و فاشيکمونی دو جنبشه غول آسا. گذاشتند
 . رفتند

 
 ن ابزار مرگيرا همراه با مخوف تری ن ابزار زندگيرومندترينی عني، شدی ن قرن وارد عصر اتميدر ای  انسانجامعِه

 ، فکس، ونيزيلوت، ويم، راديسيب، ق تلفني امر ارتباطات از طرر دشگرفی ها شرفتيپ. ش گرفتير خواير اختد
را ی و زبانی ائيو جغرافی ادژنی ر داد و مرزهاييتغی جهان را بکلی بافت ارتباط، یمخابراتی ماهواره ها، نترنتيا

 . پشت سر گذاشت
 

ن ير ا دبشر . را گشودی فتر تازه ا دبست وی خ  تمد ن بشريتارر  درای فتر چند هزار ساله ا دوتري کامپآغاز عصر
ن انسان پا به يکه اوليروز. ش گرفتير پ دگر رايدی آشنا رون گذاشت و راه کرات نايخودش بی عصر پا از کره آشنا

ی  ها فاجعهها و همِه  جنگرغم همِهيعل. رون آمدين بيشيون ساله پيليکره ماه نهاد بشر از صورت انسان چند م
آغاز قرن به  ر درفم نيارد و نيليک مياز ی و کشاورزی سابقه بهداشتيبی ها شرفتيپت جهان بر اثر يجمع، یعيطب

ان پنجاه يپنجهزار سال تنها می رازا در دن رقميکه اير صورتد، افتيش ين قرن افزايان همير پا دارد نفريليشش م
 نِهير زم دش از پنجاه قرن گذ شتهيجهان ما ب، ک قرنيدر طول  .دم نفر نوسان کرده بوين ارد ويليک ميون نفر و يليم
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ر شرق  دکبار داس مرگيش از آن هر چند يو طاعون و سل و آبله که پ چون وبای هائی ماريب. کردشرفت يپی بهداشت
ی کايو امری غربی ر اروپادی حت هزار و نهصدر سال د. شه کن شدنديری با بکليو غرب جهان نهاده بودند تقر

ن رقم  يامروز ا. مردندی کودک م صد وشصت و دوآمدند بطور متوسط ی م که به جهانی شرفته از هر هزار کودکيپ
ز رقم آن نسبت به ير آنجا ندی ر باالتر است، ولين نسبت مرگ و ميا جهان سوم طبعًادر . افته استي کاهش ١۴ به

  ٣١  کشورهاِهير بق د سال و۴٧ شرفتهير جهان پ در آغاز قرن دحد متوسط عمر که. ار کمتر شده استيگذشته بس
ر و راه يع السيسری ا از راه کشتين دور د سفر به١٩٠٠ر سال د. ده استي رس۶٠ و٨٠ب به يسال بود اکنون به ترت

 . رديگی  ساعت انجام م٢۴ ر کمتر از دمافوق صوتی ن سفر با جت هايامروز ا، ديکشی و ماه طول م دش ازيآهن ب
 

 گ باناشکه از هر گوشه  دبوی ده ايفروپاشی ن امپراتوريم چتسين قرن بير آغاز ا د»یهزاره ا«ی شورهادر جمع ک
آن مناطق ی ر جابجا دهر کدام، دهياپن نورسژو ی اروپائی مستعمراتی ها ولت دخاست وی انقالب بر مشورش و 

ر  دچون انگلستانی هائ چندانکه دولت، شدی بر آن اعمال نمی از جانب دولت مرکزی تي حاکمداشتند که مطلقًای نفوذ
ن کشور يهم، ان قرنير پا دو.  را ممنوع اعالم کرده بودند»ینيورود سگ و چ«خود اصوال ی اختصاصی بخش ها

برخوردار از ، جهان» یاتم«از هفت کشور ی کي، ت سازمان ملل متحديامنی شورای دائماز پنج عضو ی کين يچ
ر آغاز قرن  دهند که، کم استيست و يقرن بی اعالم نشده ابرقدرتی دايو کاند، ی جهانساالنهی ن رشد اقتصاديباالتر

ان قرن نه تنها به استعمار ير پا دندشدی  خطاب م»صاحب«همچنان در آن ی سيمستعمره انگلستان بود و اربابان انگل
 ن ابرقدرت بالقوِهيا و دوميندی مکراس دنيگترربلکه بصورت بز، ان داده استيپای خود و اصوال به عصر استعمار

پا به قرن ی تزاری بر امپراتوری پر آوازه ای ائيدری روزيپا اپن که بژ. جهان فردا آماده ورود به قرن تازه شده است
 ان قرنير پا دن جهانيای صادتن قدرت اقيوم دبصورتی ر جنگ دوم جهان درغم شکست خودي، علدستم گذاشته بويب
ن يمصر که ا. ان بردنندير حال بپا دشرفتهيکامال پی ر موضع کشورهائ دستم خود رايا قرن بيالتيونان و اي. رآمده استد

و ... رساندی جهان عرب به آخر می ر مقام رهبر ده انگلستان آغاز کرده بود امروز آنراير موضع تحت الحما دقرن را
پس از آزماش پنجاه ، دده بو شروع کر»جهان سوم«ر  دتين انقالب مشروطيش را با نخستيستم خويکه قرن ب، رانيا

ی  به قرون وسطا»یاسالم ناب محمد«ی جستجور داست کهی اره ازتنها کشور ه، نافرجامی موفق ولی ساله ا
 ايبدور دنی ر بازگشت از سفرد، یراني محقق و جهانگرد ا»احيحاج س«ن قرن ين سال اير اولد. ش بازگشته استيخو
ران آنروز يای ف وضع اجتماعير توص دقرن حاضر استی آثار زبان فارسن ي جالبتر خودش که از»خاطرات«ر کتاب د

ک از يداند کدامی نمی کس. جماعت عمامه به سر همه جا را پر کرده اند و همه مقامات را صاحب شده اند ... «:نوشت
است که به  نيو کارشان ا، رندخ و مال داي و حجت االسالم و شت اهللايهمه نام آ. آنها فهم و سواد دارد و کدام ندارد

ه بهشت و جهنم لمعام. کنندی ر ميتکف. رنديخواهند بگی  هرچه را که نمخواهند بکنند و جلِوی عت هر چه مياسم شر
 ، یرــيگی راد ميبه آنها ا. شودی ا بلند مــعتيرق واشريرا بيز، ديگوی روغ م دد آقايبگو دجرئت نداری کس. کنندی م
چ يبه ه. یب  کرده ايغمبر را تکذين است که خدا و پيمثل ا، یکنی مب ي تکذ. ستيز ني مجتهد جاراد بهيند ايگوی م

که هرچه  دقلچماق پشت سرش داری را جمعيز، ستيا عادل نيست يتوان گفت که مجتهد نی نمی تفآخوند گردن گل
ها  لب، فيکثها  لباس، ها الغر نبد، ها زرد رنگ. همه نشستهی اندوه بر رو گرد، و اما مردم... . کنندی د ميبگو
نمانده ی زيه چير از نوحه و گرين مملکت بار بسته است و بغيو نشاط از ای ا خرميگو. نيها بر زم چشم، ختهيآو

 وگرنه واجبات شرع متروک ، استی ه خواندن و نعش کشعارت رفتن و نماز جمياست زی آنچه از اسالم باق. است
  ».است

 
ف وضع ياحتماال در توص، داشته باشدی ع نگاريکه قصد وقای گري داحيحاج س، ن قرنيهمن سال ير آخر دو ...

جماعت عمامه به سر همه جا را پر کرده اند و همه مقامات را صاحب  ...« :خواهد نوشت ٢٠٠٠ران ساليای اجتماع
خ و مال ي و حجت االسالم و شاهللات يهمه نام آ. ک از آنها فهم و سواد دارد و کدام ندارديکدام داندی نمی کس. شده اند
ر ي تکف. رنديخواهند بگی خواهند بکنند و جلو هرچه را که نمی عت هر چه مين ست که به اسم شريو کارشان ا، دارند
ا بلند ــــعتيرق واشريرا بيز، دــيگوی روغ م دد آقاــيبگو دجرئت نداری کس. کنندی معامله بهشت و جهنم م. کنندی م
ن است که خدا و يمثل ا، یکنی ب ميتکذ. ستيز نيراد به مجتهد جايند ايگوی م، یريگی راد ميها ابه آن. شودی م
ی را جمعيز، ستيا عادل نيست يتوان گفت که مجتهد نی نمی تفچ آخوند گردن گليبه ه. یب کرده ايغمبر را تکذيپ

، ها زرد رنگ. همه نشستهی وه بر رواند گرد، و اما مردم... . کنندی د ميکه هرچه بگو داق پشت سرش دارــقلچم
ن مملکت بار بسته است و يو نشاط از ای ا خرميگو. نيها بر زم چشم، ختهيها آو لب، فيها کث لباس، ها الغر بدن
ی ه خواندن و نعش کشعارت رفتن و نماز جمياست زی  آنچه از اسالم باق. نمانده استی زيه چير از نوحه و گريبغ

  ».ع متروک استوگرنه واجبات شر، است
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*   *    * 

کهن هزار و ی ويک سنارياز ی تکرار تازه ا، ستيتازه نی شيران آزمايای برا، آنی ني با همه سنگ، یشين آزمايچن
  . ران و اسالم بوده استيدارد که از آغاز وجه مشخص ارتباط ای ر ارتباط ناسالم دشهيو ر،  ساله استچهارصد

 
خ نگذاشته ي تار تاريخ گذاشت پا بدينن پا به صحنهين آئيکه ای خ جهان بدانصورتي تاردری نيچ  آئيش از اسالم هيپ
به رم برده شد و سه ی سيگمنام عی ت توسط چند حواريحين مسي آئ. گران نبوديهود اساسا قابل انتقال بدين يآئ: دبو

ک امپراتور حسابگر را وادارد يتد و فی اجا بی ان طبقات محروم و غالمان جامعه رومير م دجًايد تا تدريقرن طول کش
ی ترا و مانيمی رانيای ها نيآئ. رديفع خود بکار گر خدمت منا دنوخاسته رای روين نيت ايحيش به مسيکه با گرا

ی ا ساسانيی ر اشکانين و هند به شمشيچی ها نير سرزم درم وی ر امپراتور دش رايچکدام نفوذ گسترده خويه
گر ي دژاپن ون و ي از هند به چ-ی اشکانی  منجمله شاهزاده ا-ی ز توسط مبلغان بودائين ن بودايآئ. ون نبودنديمد

نه ، زينها ني اش از همِهيپ و... . ن راه به کار افتاده باشدير ادی ريآنکه شمشی افت بيخاور دور راه ی ها نيسرزم
ا يوا يا هندوان بنام شيان بنام بعل يقيا فنيان بنام مردوخ يه بابلن ، ده بودنديا آمون جنگيان کهن بنام رع يمصر
تنها اسالم بود که همراه  ،جهانی دير توحيو غی دي مذاهب توحان همِهي م. تريا ژوپيوس ئــان بنام زيان و روميوناني

ی مانشان را بر قبضه هايا«ر نهج البالغه يان حجاز بودند که به تعبيو فقط تاز، گران برده شديدی ر عرب برايبا شمش
  ».رشان حمل کردنديشمش

 
خ يد تاريان عرضه شده بود، شايرانيز به ايمسالمت آمی جهان باستان به صورتی ها نيگر آئين تازه همانند دياگر آئ
ر  دصورت توانست بهمانی ن مين آئيزمان ار طول  دو چه بسا که، بود که هستی ر از آن ميغی ران بکليای مسلمان

ی طور نين آئير عمل ادی ول. رفته شدندين پذير چ دسمير رم و بودائ دتيحيو مسسم يترائيرفته شود که ميران پذيا
ی چون و چرای بی اليرش استيز بود و پذيعرب نی اسيت سيعرضه شد که استقرار اسالم مالزم قبول حاکم

انند کهن بتوی نبودند که وارثان حکومت و تمدن و فرهنگی ده کسانيرکشان نورسين شمشيو ا، هيرکشان باديشمش
 . ر دهند دآنان تنی آسان به قبول سرور

 
 رانيدون اـخ ميارتارده قرن بر آغاز ــچه، حمله آوردی ـران ساسانيخود به ای ائــر موج جهانگش دکه عربيهنگام

 و کفه ما قبل دنيا، خير کارنامه تارد. گذردی خ مين تاريای وران اسالم دز چهارده قرن بريامروز ن. گذشتی م
نها آی ها انيتوان سودها و زی ن مبنا آسانتر ميگر قرار دارند و بر ايکديهمتراز ی ر سطح دامروزی اسالمو ی اسالم
ست داده و چه ها چه از د وراندی ن جابجائيران در ايافت که اير دتوانی ز ميآسانتر ن. سنجش گذاشتی ر ترازو درا

 .بدست آورده است
 
 آنچهی عني،  باشدخ تقلب نشدهيتاربا باشد که در آن ی رفتنين پذيبر و بنابراتواند معتی می تنها وقتی ن حسابرسيای ول

ی ش ساخته ايپی های ريها و موضعگی ِيشداوريها وشواهد مسلم باشد و نه پ تيرد واقعيگی قرار می مالک حسابرس
که  افتير دتوانی آسان می ن صورتيو در چن. انه داشته باشنديگرای ا مارک تعصب مليو ی مارک تعصب مذهب ايکه 
ست داده  دآنچه را که داشته ازی عني، با زنده بوده استی و معنوی نه ماديوزم در هر درانيا، خيتاری ن سودايدرا
  . ه استداوريو آنچه را که نداشته بد ست ن، است

 
با ، تان بودن جهان باسيصدرنشی از چهار امپراتوری کيل گرفت يتحوی هجر ٣۶  تا١۴ی ها ر سال دکه عربی رانيا

ر  دن عربيکه همی رانيو ا. ان بوديجهان  قبول موردقًايکه عمی فرهنگی و شکوهی اقتصادی و رونقی اسيسی اعتبار
ان ير جردی ر قرن پانزدهم هجر دکه وارثان عربی گريران دياد، همانند ا دل صاحبان آنياجبارا تحوی جرقرن سوم ه

نه شکوه ، ینه رونق اقتصاد، یاسينه اعتبار س اشت،دی رانيت ايکه نه هوبود ی رانيا، ند ا سومل آن به هزارِهيتحو
ران بطور دائم ي ا-وران کوتاه هفتاد ساله  دکيی  به استثنا-خ ين تارين اي ساله نخستچهارصددر هزار و . یفرهنگ

 چهارصد ر هزار ود. ن مدت اصوال ابرقدرت منحصر به فرد آن بوديو قرن از ا در دو، ک ابرقدرت جهان باستان بودي
ت ساده يحاکمی ران حتيان مدت ياز ای ميش از نير ب دبلکه، نماندی بر جای ن سرفرازياز ای نه تنها نشان، وم دساله
 . دو ترک و تاتار بوی و سلجوقی عرب و مغول و غزنوی های از امپراتوری ز نداشت و تنها بخشينی ا
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ران سلطنت ين اي بر سرزم، یرانيای جملگی با پادشاهان، یله پادشاهن تنها چهار سلسي ساله نخستچهارصد در هزار و
گر مغول و ترک و تاتار ديی تا ٢٨وی رانيآنها ای تا ٧ سلسله که تنها ٣۵ نيوم د سالهچهارصدر هزار و  دو، کردند

ر  دو،  گرفتصورت رانيگانه به ايک هجوم موفق بين تنها ي ساله نخستچهارصدر هزار و د. بودندو ترکمن و افغان 
 با همِهيران حمله آورده شد که تقريبار از شرق و غرب و شمال و جنوب به ای ش از سي ساله دوم بچهارصدهزار و

ی را برای پادشاهان اعمال خشونتی ت سنتين مشروعي ساله نخستچهارصدر هزار و د. موفق بودی هائ آنها هجوم
ی ر گرو برندگ دت منحصرًاين مشروعي ساله دوم ارصدچهار هزار و د، کردی نمجاب يت اين مشروعيت ايتثب

ت که با منطق فقرار گری انياغيراهزنان و  اير ويران و سر کردگان عشايلخانان و اتابکان و اميخانان و ای رهايشمش
ر هزار و د. دادندی ست م در هم تاج و هم سر را ازيگذاشتند و با منطق خون و شمشی ر تاج بر سر ميخون و شمش

ی رانيو چهارصد ساله دوم خون ا ر هزارد، خته نشديری رانيبد ست ای رانيبا هرگز خون اين تقري ساله نخسترصدچها
رون آورده يگانگان از کاسه بيست ب دشتر ازيبی رانيبدست خود ای رانيای ها چشمخت و ين ريبر زمی شتر از خارجيب
 ر هزار ود، توام داشتی را با سرفرازی ن آقائيد بود و اخوی وسته آقايپی رانين اي ساله نخستچهارصدو  ر هزار دشد

 . فروختندی زيخترانش را به کن دگرفتند و زنان وی گران را به بندي ساله دوم مردان اچهارصد
 

ش از آنکه از جانب ين تقلب بيفاقا او ات. خ شده استيار با تاريان تقلب بسيرانينحوه مسلمان شدن ای ابيدر ارز
، ن مورخ جهانيکه بزرگتريوقت. ان صورت گرفته استــيرانياز خود ای باشد از جانب کسانگرفته  گانگان صورتيب
ار و با يبسی تياشتند با جمع داريپهناور در اختی هائ نينان سرزميرايش از حمله اعراب ايپ«سد که ينوی م، ن خلدونبا

شدند که ی رانيافت چنان دستخوش تاراج و وي الير بر آنان استيشمششی رويبعد از آنکه عرب با نی ول، بزرگی تمدن
ن ير ا دد اگريزه خود بجويش را سر نين است که رزق خويعرب ای عيش طبيرا گراي ز-هرگز وجود نداشتند ی گوئ
ب است که تمدن ين ترتيو بد، خود نشناسدی غارتگری برای گر حد و حصري دابديست دی تير به قدرت و حاکميمس

ر د، یرانيای ه پردازيفرض، »ادـران اتفاق افتير ا دبود کهی ن درست همان امريوا، شودی اقوام مغلوب منقرض م
د که يتواند بگوی چکس نميرفت و هياسالم را با آغوش باز پذی رانيا«کند که ی ادعا م، ستميقرن بی انيپای ها سال
ات بارورش پس از يو حی عل: یعتيشر یعل(» رديبپذر برابر اسالم قرار گرفت و نخواست آنرا  داز همان اولی رانيا

، هيابن فق ،یبالذر، یعقوبي، ینوريد، ريابن االث ،یطبر: ن مورخان خود جهان اسالميکه معتبرتريو وقت، )مرگ
ل ين دليشت نبرد بهم دنيشوند که ای و متذکر م، برندی  نام مءجلوالدر ی رانياز صد هزار کشته ای مسعود، یراوند

ه پرداز يفرض، ده بودير پوشانير ز دده شد که اجساد کشته شدگان سراسر آنراي نام)دهيپوش( ءاز جانب اعراب جلوال
اسالم ( »در جلوالء  و نهاوند روبرو نشدی رخشان دچ مقاومت يران با هيحمله اعراب به ا«شود که ی می مدعی رانيا

ی ها ها و شهرستان در استانی اپيپشورش ی کصد و سيخ نگاران مسلمان از ين تاريکه همي، و باز هم وقت)یشناس
، خراسان، فارس، ستانيس، لميد، طبرستان، النيگ، قم، گرگان، استخر، کرمان، اصفهان، همدان، یر(ران يمختلف ا
 مکرری د هايها و تجد ن شورشين ايخونی های و از سرکوب )دارابگرد، بخارا، شابورين، ابيفار، خوارزم، جانيآذربا

ی  پژوهشگر معاصرعل»رانيخ اير تاردی مالحظات«ر کتاب  داز آنها رای  گزارش جامعکه(دهند يآنها خبر م
کرد  از همان اول احساسی رانيا«ند که کنی نان ميه پردازان اظهار اطمين فرضيباز هم، )افتيتوان ی رفطروس ميم

مذهب خودش ، ا ول کردت خودش رين بود که مليهمی برا، گشته استی است که بدنبالش می که اسالم همان گمشده ا
 .)ی اسالم–ی رانيت ايهوی باز شناس(» خود ش را ول کرد و بطرف اسالم رفتی سنتها، را ول کرد

 
رآستانه  دکه» کارنامه اسالم«بنام ی ر کتابد. نديگوی وگانه سخن م دکامالی ارهائين مورد با معير ادی گريدان يرانيا

با  دغرض شناخته شده بوين و بيواقع بی ها پژوهشگر ن کوب که سالي زرنيلحساعبد، افتيه انتشار يت فقيانقالب وال
ر قلمرو  دهمه جا«شد که ی مدع. ش از آن نوشته بودير مورد آنچه خود او پدی رجه ا دصد وهشتادی ر جهتييتغ
فتح شده ی هان مردم کشوريرب د اسالمنشر. ردندبا عالقه استقبال کزانس مقدم مهاجمان عرب را عامه مردم يران و بيا

که ی تي روا. بودی ات و اسباب گونه اجتماعيبزور جنگ نبود و انتشار آن نه از راه عنف و فشار بلکه به سبب مقتض
راجع به نابود شدن کتب خوارزم گفته ی رونيو آنچه هم که ب، چ اساس ندارديکتابخانه مدائن را اعراب نابود کردند ه

بنام ی ر کتاب ارزنده ا دش از آن خوديبود که پی ـن مطلب همان کسيده اـسنينهمه نويو با ا ».است مشکوک است
 :بودن ماجرا نوشته ير شرح هم د»دو قرن سکوت«
 
ی عو دنيا. ب فنا گشته استيستخوش آس درانيای ها و کتابخانه ها از کتابی اريان بسير هجوم تاز دست کهيشک ن«

ن باب ابراز يرادی نهمه بعضيبا ا. کنندی د مييز از خارج آنرا تاي نارين بسيتوان حجت آورد و قرای خ ها ميرا از تار
به خط و ی آشنائ، ديگوی خ ميتا آنجا که تار، ن مسلمانان آن روزگارير آئ دد چه الزم است؟ين ترديا. کنندی د ميترد
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 از همِه. قه داشته باشدتوانست به کتاب و کتابخانه عالی تا چه حد می ن قوميدا است که چنيار نادر بود و پيکتابت بس
نکه از يای فاتح برا عربان .... ان رفته استيان از ميرانيای ها از کتابی ارير حمله عرب بس دداست کهيقرائن پ

ند با خط و زبان و يش نبيست مغلوبان خو دردی زير امان بمانند و آنرا همواره چون حربه ت دانيرانيب زبان ايآس
ر خوارزم با  دانيکه تازی رفتار. ران بر خوردند سخت به مخالفت بر خاستنديای ر شهرها دکتاب و کتابخانه هر جا که
ل هجوم ير برابر سد«: نوشته بودن کتاب ياز ای گريدی ر جا دو هم او ».حجتی عو دنيخط و زبان مردم کردند بد

 توانگران را تاراج کردند و آنها اموال. ار برباد رفتيبسی ها ودمان دها و ران شد و خاندانيار ويبسی ان شهرهايتاز
 و همِه، ا و اسرا خواندندينه فروختند و آنانرا سباير بازار مد درای رانيدختران و زنان ا. را غنائم و انفال نام نهادند

. را با حد و رجم و قتل و حرق جواب گفتندی گونه اعتراض و هر ادند دانه انجامير و تازيه شمشير سا دن کارها رايا
ی دن زمزمه هايکه به شنی هائ گوش. آتشکده ها را گرفتی ها و مناره ها جا ن بود که اندک اندک محرابيو چن.. .

 . دنديرت و تاثر تمام شنيموذن را با حی ن صداير و طني تکبگانس گرفته بودند بانی خسروانی مغانه و سرود ها
 شتر مانوس و زنگی  حدگبانده بودند رفته رفته با سا لذت بريز باربد و نکيطرب انگی که مدتها از ترانه هايکسان
 . ر کشور فتح شده بدست گرفتند دشتر معلوم گشت که زمام قدرت رايبی فاتحان وقتی و تند خوئی خشن طبع. شدند

ی و درنده خوئی ن حال بهانه جوئير ع دوی و ناتوانی که زبون در بالد مفتوتح بودی و کارگزاری ضمن فرمانروائ
و عمل او هرگز از جوالنگاه اسبان و شترانش تجاوز نکرده  دان فکري که م»نژاد برتر«ن يرا ايز، کار گشتعربان آش

آنها را ی ا زود برترير ي دداشت و بناچاری ن موالياز به هميکه بدستش افتاده بود نی عيوسی اداره کشورهای برا، بود
شمنان و باج ستانان  دبهد خود را نسبت ينه شدي نفرت و کانيرانيکه از همان بامداد اسالم اير صورتد، اذعان نمود

  ».خود آشکار کرده بودند
 

 :ن کتاب نوشته بودياز ای گريدی ر جا دو باز، هم او
 
ز يخرد ن دانش وی ر روشند، خشم نبودی کير تار دو قرن با مهاجمان عرب کردند همه دنير ا دانيرانيکه ای نبرد«
را ی ني دنيا قبولی گوئ، زه برخاستنديبه مخالفت و ستی ن مسلمانيئاز همان اول با آی خ بر.... وام داشت دن نبرديا

خود را مسلمان فرا  ر ظاهر دزين رو اگر نياز ا. کردندی می ش تلقير حق خودی و ناسزائی اهانت دکه عرب آورده بو
داد سر به شورش بر ی ست مدی لو مجای زار بودند و هر جا فرصتين او بشدت بير نهان از عرب و آئ دنمودندی م
ام و شورش سخت يقی و در جائی به بهانه ای هر روز... . دنديگذرانی غ ميآوردند و عربان و مسلمانان را از دم تی م
 .... ران براننديکه آورده است از ای ني ددند عرب را بايکوشی کردند و می م
 

نگونه يبد نه قرار داشت ويز مورد خشم و کينی بلکه مسلمان ،آنان نه فقط نژاد عرب مردود بودی اپيپی د ر نهضت ها
ن يبودند و ا مينه مردکه مسلمان شده بودند طعمه نفرت و کی انيرانيا. داشتی ني دها رنگ ضد ن شورشيشتر ايب

ا ش شوهران خود ريرآمده بودند ر دعربانی يان که به عقد زناشويرانياز ای يزنهای نه چندان بود که حتينفرت و ک
 طبرستان عربان و ر همِه دو چنان شد که، سپردند تا آنها را بکشندی آوردند و بدست مردان می گرفته از خانه بر م

  ».برافتادندکسره يمسلمانان 
 

بدنبالش گشته «ان يرانيآنکه ای ب، ل شديران تحمير به اين است که اسالم از راه شمشيخ اير تاريت انکار ناپذيواقع
آنکه ی ل شد بيز تحميا نيقا و اسپانيک و شمال آفرينزد خاوری ها نيگر سرزمير به ديکه از راه شمشهمچنان، »باشند
افتاد گسترش ی ه فرانسه از برندگير پوات در عربيکه شمشيل وقتيلدن يبهم. چکدام از آنها به استقبالش رفته باشنديه

ش بسته يبه روی شرقی افتاد راه اروپاه از کار ينر قسطنط درين شمشيکه ايو وقت، متوقف شدی غربی ر اروپا داسالم
 . شد

  
ی وران ساسان دانيپای و مذهبی ضات اجتماعيآورد که از تبعی رانيرا با خود به ای ن افسانه که عرب مساوات اسالميا

هم واقعا ها ی ن نارضائيود داشت و اجض ها واقعا وين تبعيرا که هر چند ايز، خ استيگر با تاريدی برد تقلبی رنج م
ز يرا نی ن تريار سنگيضات بسيبلکه تبع، ان نبردندينها را از ميچکدام از ايفاتحان عرب نه تنها هی ول، داشتوجود 

ن ير اد. بودی آزاده و سرفراز تبعض نژادی ان شکست خورده وليرانيای ن آنها برايتری رفتنيبر آنها افزودند که ناپذ
فاتح ی ها عرب«: د کهيتوان شنی خود جهان عرب می گريک مورخ سرشناس ديخ را از زبان يت تاريز واقعيباره ن

 خود )بندگان آزاد شده(ی و آنها را موال کردندی ان مباهات ميرانيژه به ايپنداشتند و به وی گران مي دخود را برتر از
ی رانيک اي  .یرانيالغ و اسگ و ا: کندی ز است که نماز را باطل ميگفتند که سه چی ر آنان ميتحقی خواندند و برای م
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ان خبر ين جرياز ا نه کهيمدی اما وال، ن ازدواج موافقت کردنديختر با ادده م خواست و خانوايسلی له بنياز قبی دختر
ز از يانه بزنند و دختر را نيست تازير مالء عام دو دش و ابروان داماد را بتراشند و او رايسر و ری افت امر کرد موي

د شرافت دختران ما را يابوالول :ر آن گفت در آورد و دن واقعه را به شعرير شاعر معاصر او ايد بن بشمحم. رندياو بگ
انه زد تا برود و بعد يد و او را تازيادب را تراشی ش آن مرد بيبا بند گان باز داشت و ری حفظ کرد و آنرا از زناشوئ

خ تمدن يتار: دانيزی جرج(» فقط با بنده همسر شودتواند ی را بنده ميازدواج کند، زی کسرن با دختران ياز ا
 ). یاسالم

ح مورخان يرا که به تصريز، خ استيگر با تاريدی تقلبدند ين تازه گروي دران آسان بهيز که مردم ايگر نيدی ن ادعايا
ی تشتن زريران همچنان بر آئياز ای بخش بزرگی پنجم هجر ر قرون چهارم ودی حت، ن جهان اسالمي از همدیمتعد
 چ شهر ويدهند و هيل ميان تشکي زرتشت)یقرن چهارم هجر(ر حال حاضر  دت مردم فارس راياکثر«: بودندی باق
ران با عالقه ير پادشاهان و پهلوانان ايهقانان تصاو دازی ارينزد بس در.  نباشدیر آن آتشگاه دست کهينی هکده اد
لم و ي دخزر و طبرستان وی ايردی ر خراسان و نواحد«؛ )مسالک و الممالک: یاصطخر( »شودی می ار نگاهداريبس
از ی ميران جماعت عظيای ر بخش غربد «؛)مروج الذهب: یمسعود( »اد استيار زيان بسي زرتشتر کرمان عدِه دزين

ست ينی تيوناحی و روستائی ر فارس شهرد« ؛)تذ کره الموضوعات: یمقدس( »ماند ه اندی ن خود باقينان به آئيخرمد
: ن حوقلبا(» ت هستندير اکثر داني هنوز زرتشت)رانيای شمال غرب(ر جبل  دو، داشته باشدی ه آتشکده امگر آنک
 . ) االرضةصور

 
 راني ایا سقوط امپراتوربن بود که يبخاطر ا، رفتندين مهاجمان را پذيت آئير نها دانيراني عرب ایاياگر بخالف اسپان

ر دی عي وسان پشت جبهِهيحيمس، که با سقوط اندلسير صورتد، ه بود نماندی باقین زرتشتي آئیبرای گاهيگر پايد
ز با داشتن ينی  ترکان عثمانی متصرفیان اروپايحيهمچنانکه مس، ش داشتنديخوی  خود برایرون از مرزهاي بیاروپا
 . خود دفاع کنندی ت مذهبيتوانستند از هوی ن پشت جبهه ايچن
  

 :تواند خواندی ت مين واقعير ارتباط با اد، یمسلمان از قرن چهارم هجر ینوشته مورخ، خ قميدر کتاب معتبر تار
چندانکه ، ران کردنديان رودخانه ها نهاده شده بود وير م درا کهی عربان دست بر آوردند و مجموع سدهائ«

و ، شکافتندی  را مشانيو رودخانه هارساندند و سدها ی شان مضرت ميو بد، خشک شدندی مردمان بکلی کشتزارها
 نماز گاما چون عرب بان، حکم آنان فرود آمدند بهناچار لت نداشتند به يچ چاره و حيفع آنان ه در دالجرم مردم چون

  ».یت او را دشنام دادنديدهقانان آن ناح، یگفت
 

ن يآئ نگن حاکمان عرب را به رين بود که آئيمانده بود ای ان باقيرانيای که برای تنها راه مبارزه ای طين شرايدر چن
 از قبول اسالمی رات ناشييتغ«ر ادوارد براون يبه تعب.  بود که کردندین درست همان کاريو ا، رآوردند دشي خویمل
ی نيزود آئی ليع وعرفان خيچون تشی هائيو آوران با نيرانيا. ديرون نرس دان از پوست فراتر نرفت و بهيرانير نزد اد

 ، با اسالم داشتی ل کردند که گرچه همچنان شباهتيتبدی زيده بود به چل شير عرب به کشورشان تحميرا که با شمش
 ».ار تفاوت داشتير نظر داشت بس دامبر عربي آن با آنچه احتماال پیمحتوای ول
 

*   *   * 
ر نظر گرفته شود که دی ت اصولين واقعيد ايبارد يگی ران صورت ميخ ايتاری وران اسالمد که دربارِهی ابيدر هر ارز

عرب قابل ی متصرفی گر کشورهاي دک ازيچيخاص بوده که با موضع هی ر جهان اسالم از آغاز مورد درانيع اموض
  . ق نبوده استيتطب
 

بود ی هائ نيران شامل سرزمي ایاستثناافکنده شد به ی ر عرب پيکصد سال با شمشير طول  د کهری پهناویامپراتور
ک مذهب يی  بودند و تصرف آنها توسط اعراب عمال جابجائ)انسزيب(ی  مستعمرات رم شرقش از آن عمدتًايکه پ
ی زانس برايش از آن توسط رم و بيز که از سه قرن پيت نيحيمسن يرا آئيز، گر بوديدی ک مذهب وارداتيبا ی واردات

ن يان آئـ همازی ان نو نوع تازه اـــمذهب فاتح، نياضافه بر ا. ا نبودــک از آنهيچيهی ـود مذهب ملـآنها آورده شده ب
ی آن همان خدای خدا :ر هنگام حمله عرب داشتند د بود که آنها»Judeo-Chretienne ،یحي مس– یهودي«
 . ر نام هم نداده بودندييتغی حتار ن بيبودند که ای هوديغمبران يغمبران آن همان پيپ، ر نام داده بودييبود که تغی هودي
ز با مذهب ارباب تازه عوض ين رانيشيارباب عوض کردند مذهب ارباب پکه ی نبود که بهمان آسانی ب اشکالين ترتيبد
شتر يبی ها بخصوص که زبان، »خ عرب شوندياز ب«ن بار ير دهند و ايين هر دو زبان خود را هم تغيو بدنبال ا، کنند
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کنواخت يی رتبود که بصوی ن ماجرائيا. بودی خوشاوند زبان عربی عنيی سامی ها از خانواده زبانی آنان شعبه هائ
 . تکرار شدی ر کنونيتونس و الجزاوی بين و مصر و ليه و لبنان و فلسطيدر سور

 
بلکه خود ، نبودی گري در هنگام حمله عرب مستعمره کشور دران نه تنهايا. ن موارد جدا بودياران از همه يمورد ا
 بود مذهب آن مستعمره آنی زانسي بن جهانياز همی ش از آن بخش مهميبود که تنها چند سال پی مقتدری امپراتور

 ، ت داشتيهوديکهن تر از  ت و احتمااليحيکهن تر از مسی خود او بود که سابقه ای ن مليآئ، نبودی وارداتی ز مذهبين
 .نداشتی سامی ها گر زباني دايی با عربی چ قرابتيبود که هی ائيآری آن زبانی همچنانکه زبان مل

 
ن و زبان و فرهنگ خاص يت و آئيش از حمله عرب باهوي سال پچهارصدهزار و تش از يکه موجودی بناچار ملت

اشغال شده ی ها نيگر سرزمي دک ازيچيخود قائل بود که هی نها برايهمه ای ر پاسداردی خته بود رسالتيخودش در آم
رکشان يصالت از شمشا نيباز ستاندن ای برای ل بود که مبارزه مليل دنيرست هم بهمد. خود قائل نبودندی اعراب برا

: Renan به گفتِه. ديان نرسيست رفته به پا داستقالل ازی ابياستقرار عرب آغاز شد و تا بازی فرداگانه از همان يب
ل يکه بدو تحمی رغم زبان و مذهبيو عل، او نشدی ابانيم عرب و فرهنگ بيهرگز تسل، رفتيران با آنکه اسالم را پذيا«

 ، ست سال پس از مرگ محمديب. رديباز گی ائيک ملت آريست حقوق خود را به عنوان توانی ر کوتاه مدت دشده بود
 ، صد سال بعد از آن. ش نبوديبی مقدارين بيکه متصرف شده بود سرزمی پهناوری نهايسه با سرزمير مقا دعربستان

خود ، قرار شده بودتا مراکش و از تومبوکتو تا سمرقند بری که زبان و مذهب برخاسته از حجاز از مالزيرحالد
که ی به همان صورت، آب و علفشی بی طرد شده  و به صحرا های از صحنه جهان، رانده و فراموش شده، عربستان

 ». باز گشته بود، ل داشتيش از زمان اسماعيپ
 
و ی اسيسی نه هاي زمر همِهدی ن اصالت مليفاع سر سختانه از ادی ر برايگيپی خ مبارزه ايران تاريای خ اسالميتار

جهان ی  اعضاِهيران بطور دائم راه خود را از راه بقين مبارزه ايو در ا، آن استی و فرهنگی و مذهبی اجتماع
به . مانده استی اسالم باقی اين د»بچه شرور«ی ا به اصطالح امروزيمسلمان جدا کرده و همواره عضو سرکش 

خود ی لي به ازدواج تحمچوقت قلبًايبوده که هی همسرران آن يشلوغ اسالم ای حرمسرار د، یآلمانی ر صاحبنظريتعب
ن ياول. ران آغاز شديا نير سرزم ده خالفت عربيمسلحانه علی ها امين قينخست. نگفته است» یبل«ت نداده و يرضا
ی ر و صحرايالجزا(قا ير شمال آفر د»هيرستم«س دولت مستقل يعرب با تاسی امپراتوری اسير وحدت س دشکاف
ن شکاف اعالم استقالل خود يوم دو، صورت گرفتی خراسانی و مذهبی بدالرحمن رستم رهبر نظام بدست ع)یکنون
د ياسالم با ارتش منظم خالفت عرب جنگی ر داخل امپراتور دکهی ن ارتشينخست. بودی ث صفاريعقوب ليتوسط ران يا

تخت خال فت عرب يز که بغداد پاينی ن ارتشيو نخست، ر جنگ زاب بود دابومسلمی ر هم شکست ارتش خراسان دو آنرا
کبار بخاطر اسالم يی ران حتيا، خ اسالميرتمام هزار و چهارصد ساله تارد .بودی لميدی رانيرآورد ارتش ا درا بتصرف

گر ي دهيبارها علدر عوض . یبيصلی ها ر جنگ دشرکت جست و نهی اسالمی های ر جهانگشائ دنه، دينجنگ
ی ن راستا با کشورهاير ا دامان بود وی بی کارير پدی مسلمان عثمانی با امپراتورست سال تمام يدو. ديمسلمانان جنگ

خ خود با ير تار دکباريی اما حت، مان اتحاد بستيمسلمان پی ه عثمانيا عليز و اسپانيون  وايو بوهمنامسلمان لهستان 
ی ران اسالميای ا جنگ خارجتنه، وران خود ما دردی حت. نبستی مانين پيه نامسلمانان چنيک کشور مسلمان علي

 . بودی گرينافرجام با کشور مسلمان دی جنگ هشت ساله ا
 
رتر يگيهم پ، آنی اسيسی های اروئياز روی حتی با فرهنگ مهاجم سامی ائيران آريای اروئيرو، یر قلمرو فرهنگد
که ز ينی  تنها کشور مسلمانو، ران بوديخود طرد کرد ای را به نفع زبان ملی که زبان عربی تنها کشور مسلمان. بود

و رسوم  و فولکلوری قيادب و هنر و شعر و موسی ر تمام جلوه ها دنسپرد و آنرای افتخارش را به فراموش گذشته پر
 ، هيسور، عراق، اردن، مصر(ی اسالمی ها نير سرزميکه سای طير شراد. ران بوديش زنده نگاه داشت ايروزمره خو

 .خود قطع رابطه کردندی ش از اسالميبا گذشته پی  جملگ)مراکش، ريالجزا، تونس، لبنان، نيفلسط
 
ر  دشهيگر منعکس شد که ريدی تضاد بخصوص دری و سامی ائين دو فرهنگ آريای ادياصطکاک بن، همه نيا با
ی ه ميمای شه اسالمياند ران و يای ما قبل اسالمی شه مذهبياندی وگانگ دن تضاد ازيو ا، ار کهن داشتيبسی اصل
و اسالم را به جهان عرضه کرده ی حيو مسی هودين ير طول دو هزار سال سه آئدی سامی اين درا همچنانکهيز، رفتگ
رب غی اين درا عرضه کرد که با آنکهی و مانوی زرتشت ی،ترائين بزرگ مين مدت سه آئيرهم دزينی رانيجهان ا، بود



                                                                                                          سرآغاز   تولدی ديگر      

   ١٠صفحه 

ی ديتوحی مذهب،  داده استdualiste ها عنوان بدان، نهار آ در و شري خو گانِه دز از برداشتياشتباه آمی ريبا تعب
 .بودی ديتوحی ن هاياز آئی ز نوع جداگانه ايندوران اخناتون ی ن در مصر باستانيآئ، و دنيش از ايهمچنانکه پ، بودند

 
سه ی ها نيآئاز گسترش ، یو چه از نظر مکانی چه از لحاظ زمان، ر جهان باستان دنهاين آئيک از ايچيگسترش ه

اه تا يسی اير دپهناور رم بود و ازی ک امپراتورين شماره ي چهار قرن تمام  آئ)ترايم(ن مهر يآئ. کمتر نبودی سام گانه
ی اير بقا دکه هم امروز آثار آنرای نفوذ،  نفوذ خود داشتر منطقِه دترانه رايشمال تا مدی ايانوس اطلس و از درياق

و ی شمالی قاي و بالکان و آفری ش و انگلستان و رومانيرانسه و آلمان و اترا و فيا و اسپانيتالير ا دصدها مهرابه
 با همِهيتقری حين مسيآئ، ن شدين آئين ايگزيت جايحيمسهم که ی وقت. افتيتوان ی ر ميصغی ايک و آسينزد خاور
 را کهی گريد ار ضوابطيو بسی عشاء ربان، یحيد مسي تعم، کشنبهيتقدس ، یسيروز تولد ع(خود ی مذهبی ها سنت
ن يش از شش قرن آئيکه بی ن مزدائيآئ . از آن اقتباس کرد)ن کتاب از آنها سخن رفته استير ادی ر فصل جداگانه اد

ز يهود قرار گرفت که آن نين يعه آئي الطب همه ساختار ماوراءِهيرمايبود خمی و ساسانی هخامنشی های شاهنشاه
ن از ياطيز و روز حساب و بهشت و دوزخ و فرشتگان و شيو رستاخ گري درباره جهان دبا همه معتقدات خود رايتقر

ر تا سواحل يانوس کبياقی از کرانه های در کوتاه مدتی ن مانويآئ .ت و اسالم انتقال داديحيبعدا به مسآن گرفت و 
خ تا دوران يرتای مذهبی ن سرکوبگريرغم بزرگتريافت و عليقا گسترش يا و افرـــــــپا و اروير آس دانوس اطلسياق

 .داده شده استی تر حات مبسوطين کتاب توضير خود ا دزين هر دو مورد نيدر ا  .برجا ماندی اروپا پای قرون وسطائ
 
ت يحيه اسالم و مسـن بود کيای نه برا، دـت و اسالم سپردنيحيخود را به مسی اـــــت جير نها دنين سه آئير اـاگ

. دان آمدنديبه می برنده تری رهايو با شمش دنين بود که ايای برا، ردندارائه ک را ی تريعالی معنوی ها ارزش
ز ـــيچ چيهی رزنان عرب از نظر مذهبيشمش  .افتيتوان ی خ مــير صفحات تار دن بارهير ا درای شتريحات بيتوض
ی وش محقق سرشناس فرانسيکصد سال پي. ان ناشناخته باشديرانيای اوردند که برايبه ارمغان نی تازه ا

Darmesteter ت نوشتين واقعياز ای فانه ايظری ابيد ر ارز:   
ن از همان ير آن آسمان از همان فرشته ها و زم دافتند کهين کهن خودشان ياز آئی رونوشتده را ين نورسيان آئيرانيا«
همان روز حساب ز يوزخ ن دز و بهشت ويبودند و رستاخ دادهی ش از آنها جايپر شده بود که خود آنها پی هائ طانيش

که در ی ريي تنها تغ. ان و مسلمانان از خود آنها وام گرفته بودنديحيمس ان و مخصوصًايهوديبود که ی و جهنم و بهشت
طان گرفته يمن نام شيو فرشته ها نام مالئک و اهر  شده بودل به اهللاين بود که اهورامزدا تبديداده بود ای ان روين ميا

ش از يده بطلبند بي نورسآئينتوانستند از ی حقا م انيرانين ايآنچه ا . را به محمد داده بودز نام خوديزرتشت ن .بودند
شان گرفته ياز ای توسط موبدان ساسانی ادين جهان تا حد زيبود که در همی عدالت و مساوات، یحور و جنت آن جهان

ن ينه تنها چنی ول. د آورده بوديرا پد یچون جنبش مزدکی انقالبی يبود که جنبش های ن آخوند ساالريو هم، شده بود
افته دم ينا وز از دست دادند يش را نيهزار و چهارصد ساله خوی  به ارمغان نگرفتند، بلکه سرفرازرا مطلقًای مساوات

 ».دو گوش گم کردند
 

 ، انيرانيای مادی ش از سر کوفتگيار بيبه دنبال آورد بسی گرگون دنيکه ای  ساله اچهارصدهزار و ی مبارزه فرهنگ
شکل ی ن تضاد فکريه اياز آغاز بر پای ن مبارزه فرهنگيا .افتيام نيبود که هرگز التی زخم خورده ای زاده غرور مل
ص و يتشخی ين از توانايده شده بود و بنابرايبود که با قدرت تعقل آفری فردی هر آدمی رانيای  هاآئينگرفت که در 
و به همان اندازه ، ند برخوردار بوديش برگزيخوی ر و شر و نور و ظلمت براين خايد در ميکه بای  راهانِهدانتخاب آزا
نش راه ين گزيدر ای ن بود که ويد ايطلبی می ننده او از ويآنچه آفر، ز داشتيت نيداشت مسولی ن مورد آزاديکه در ا
ان يدر جری کيو تاری يان روشنايان جهان ميباشد که تا به پای اور خداوند در نبرديند تا يرا بر گزی يکويو نی راست

ن يبر ای ديتوحی  هاآئينی يربناي زشِهيددر جهت مقابل، ان. ابديان يفروغ بر ظلمت پای ينهای روزيد با پيبای است و م
کند ی که می ن شده است و انتخابيياو تعی ش برايشاپيپی شکل گرفته بود که سرنوشت آدمی وجه مشترک سام

ن قانون جبر مطلق به يا. نداردی اريش خواسته شده است و خود او در مورد آن اختيکه قبال برااست ی انتخاب
 منعکس  قاطعی ران آورد به صورتيای که عرب برای آئيندرست همان ی عني، یسامی دي توحآئينن ير سوم دخصوص

برد ی می به رستگارخدا هر کس را که خود بخواهد : ن صراحت داشت کهيه قرآن بديکصد آيرا که الاقل يشده بود، ز
کند و ی ل ميهرکس را که بخواهد مسلمان کند دلش را به اسالم ما کشاند،ی می و هر که را هم که بخواهد به گمراه

کند و هرکس ی هرکس را که بخواهد مشمول رحمت خود م، کندی مان سخت دل ميرفتن ايهر کس را که نخواهد در پذ
 .کندی ل ميبخشد و هرکس را هم که بخواهد ذلی که بخواهد عزت مدهد، هرکس را ی را هم که بخواهد عذاب م
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ن پرسش مطرح ياز آغاز ا، افته بوديران تبلور يای ژه در آثار سخنوران و فالسفه و عرفايکه بوی رانيفرهنگ ای برا
که در ی کند جواب پس دهد و بخاطر گناهی د بابت آنچه ميست چرا بايش نيار بياختی  بی بود که اگر بشر فرد

ما قبل ی ها دگاهيش مطرح بود که چگونه ديز براين معما نيا، ن پرسشيبه همراه ا ند؟ ويفر ببيارش نبوده است کياخت
عمال  ن دويکه ايق دهد در حالياو خواسته است تطبی که اسالم  برای يها دگاهين راستا با دير ادخود را ی اسالم
قرن سوم  ران مسلمان ازيای خ فرهنگيبا درتمام صفحات تاريمعما را تقرن ين پرسش وايای ها رند؟ بازتابيق ناپذيتطب
پروا که با ی گاه با صراحت چنان ب و، زيطنز آمی گاه در قالب، نرمی گاه به صورت، افتيتوان ی ما م قرن خود تای هجر

ه اساس نبوت ياو علی سفدر دو کتاب فلی رازی ايزکری  انقالبمثال ادعانامِه، آوردی می شگفتی  زمانطيتوجه به شرا
 ی  از جانب  کسان»قرن فروغ«ی دراروپای هش از آنکه ادعا نامه مشابيهشتصد سال پ. انکار ارتباط مذاهب با خدا و

گر يدی قرن خود ما از جانب کسان دری ن ادعانامه ايش از آنکه چنيکانت و هگل و هزار سال پ چون ولتر و روسو و
 .  مطرح شودنگين ومترلينشتايد وايچون فرو

 
در قرون دوم تا ی جهان اسالم. ران شده استي ا»یفرهنگ اسالم«است که درمورد ی تقلب، خيتار بای گريتقلب د

بود که دانشمندان اسالم شناس قرن گذشته بدان عنوان خود ساخته ی يخ  خود کانون فرهنگ شکوفايششم تار
را ی ين شکوفايکوشند تا ا یم ده اند ويمسلمان کوشی ايدنی سندگان کنونياز نوی اري بس. داده اند»یفرهنگ اسالم«

ن يخ ايتاری قانون واقعی ول .آن ارتباط دهندی آن را به ضوابط مذهبی بارور ن فرهنگ بدانند ويبودن ای فرع اسالم
ر  دهنگن فريکه ای نيحساب آئبه ز يآنرا نی و غنا، توان کردی نمی ابيارزشی ار مذهبيرا با معی چ فرهنگياست که ه

 ، ونان باشدي رين اساطين جهان آئين آئيست واالتريبای بود می ن مياگر جز ا. شتاتوان گذی آن شکل گرفته است نم
ن فرهنگ واال بود که همراه يرست هم دو اتفاقا. ن شکل گرفته بودين سرزمير ا دزين فرهنگ جهان نيرا که واالتريز

: سدينوی آن می ابي در ارزRenan که، قرار گرفتی رهنگ اسالمفی ادياز دو رکن بنی کي، گريدی فرهنگ واالئ
بنام ی توان اصوال از فرهنگی نم، اد نهاده شده باشديه علم و فلسفه بنيو پا دد بريبای می ک فرهنگ واقعياگر «

 عراب خودان بودند و ايونانيان و يرانيمسلمان ای اين در دو دنيای ه گذاران واقعيرا پايز، سخن گفتی فرهنگ اسالم
ش از آنکه مربوط يار بي بس»یفرهنگ اسالم«ی بارور  ».ز داشتنديار ناچيبسی ا سهمي، نداشتندی ن باره سهمير اد

و ی اسيکپارچه سيک واحد يجاد ينوخاسته عرب با ای امپراتور بود کهی ط مساعديمربوط به مح، به خود اسالم باشد
و ی ونانيم ي مستقغيربطور وی سو اندلی و مصری انيو سری رانياسازان گار فرهنير اختدی بخصوص زبانی ائيجغراف
ز بوجود آمده ينی زانس و ساسانيرم و بی ر اسالميغی های ر امپراتور دقبالی طي شرانيچن. شته بوداگذی نيو چی هند

ستم بوجود ي بقرون شانزدهم تای اروپای مستعمراتی های تاتار و امپراتور مغول وی های ر امپراتور د همبود و بعدًا
ی ن زرتشتيئا آيونان يرم و ی ري اساطیها نيآئی ک از آنها به حساب فرهنگ سازيچيهی آنکه رونق فرهنگی آمد ب
، ی اسالمنجوم، اسالمیطب ل ياز قبی اصطالحات. گذاشته شده باشدی مستعمره داران اروپائی حين مسيا آئيران و يا
ا يو ی ا پزشکيی اضير رير ناپذييتغی ها تيرا واقعياست، زی ر منطقيغمحتوا است که ی همانقدر ب ی،ات اسالمياضير

ی نمی بودن آنها طبقه بندی ا الحاديبودن و ی و برهمائی ا بودائيبودن ی ا اسالميبودن ی حي مسرا با ضابطِهی نجوم
 قرن گذشته و حاضر و در دنچهآ، از هم جدا گذاشتی ا زبانيی توان آنها را بر اساس نژادی همچنانکه نم، توان کرد

ر قرون  دت است کهين واقعياز ای طلغی ريجه گينام گرفته نتی جهان عرب فرهنگ اسالماز جانب اسالم شناسان 
ر درون  دشدند تای نوشته می  به زبان عربعمدتًای ر جهان اسالمدی  و فلسفی ه اسالم آثار مختلف علمياول

 ن نوشته ها به حساب مولفان عرب گذاشته شدندي ار عمل همِهد یول، داشته باشندی شتريعرب گسترش بی امپراتور
، ادانانيجغراف لسوفان مورخان،يف، ئت شناسانيه، دانان، پزشکانياضيکه بخش اعظم آنها کار دانشمندان، رير حالد

ب يور غراز ام«:  آنها نوشتن خلدون دربارِهببودند که ای انيرانيابخصوص ، ر عربين غيتالهـا ميبان ياد، انينحو
ر  دبودی ر نسبت عرب دشد کهی افت ميی ر جهان اسالم غالبا عجم بودند و اگر هم عالم دن است که حامالن علميا

، داشت و نه اصوال خواهان آن بودی ف اطالعيم و تاليرا قوم عرب نه از امر تعليز، افته بوديمکتب عجمان پرورش 
چون ی چ قومينه داشتند و هيريت دينکار صالحيای ان خود برايمر  دنه تمدنيري دان که بر اثر رسوخيبخالف پارس

 ».ام نکردين علم قيآنها به حفظ و تدو
 
ر  د و)اندلس(ا ياسپانی حير بخش مسدی  تالش گسترده ا)یپنجم تا هشتم هجر(ی الديازدهم تا چهاردهم مير قرون د
به زبان ی جهان اسالمی و فلسفی مه کتب علمترجی شد برای فرماندهان اداره مر آنزمان توسط  دل کهيسيره سيجز
و قسمت ، ن زبان بوديمسلمان بدی اين دانجام گرفت که حاصل آن ترجمه صدها اثر برجسته دانشمندان و فالسفهی نيالت
و ی نا و خوارزميو ابن سی توان از رازی بود که از جمله آنها می رانين آثار بزرگان دانش و فلسفه اياز ای مهم
چون ی هائ و از کتاب، نام بردی و صوفی ع الزمان همدانيو بدی و غزالی رونيو بی ابن مقفع و طبرو ی مجوس
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ی ها دانشگاهی درسی ها که بمدت چند قرن کتابی مجوسی نا و طب ملکيابن سی و قانون و شفای رازی الحاو
نا يو ابن س، زشک عرب شناخته شدپی ها راز ن دانشگاهيهمه دانش آموزان ای که برای ژگين ويبا ا، بودندی اروپائ

،  عربو صوفی اختر شناسعرب دان ياضيری و خوارزم، ب عربيو ابن مقفع اد، مورخ عربی طبر، لسوف عربيف
نان شناسنامه ي همه ارب شناسنامِهغجهان ی افکار عمومی برا دمعدوی ر خارج از خواص دو هنوز هم که هنوز است

ر  دتيحيمسی ر قرون وسطا دکهی سنده ايکنفر از صدها نويهان غرب ن جير هم دهرچند که، استی عربی هائ
د ـه نوشتنـالـکتاب ورسی نيالتان ــبه زبی ـو شرقی شمالی ان و انگلستان و اروپاــچون فرانسه و آلمی کشورهائ

  . شوندی ه نمـشناختی ائــيتاليا
 
ن آنکه اصالت ير عد، یسامی و فرهنگ وارداتی رانيای ان فرهنگ مليش از هزار ساله ميبی ن تضادهاي اهمِه
 ندِهيزای رويمتاسفانه ن، دادن ها استوار نگاه داشتی ها و قربان ها و سرکوب ر کشاکش بحران درای رانيای فرهنگ

را بدان ی سنتی ر چند صد ساله گذشته عمال فرصت نو آور در چنان فرسوده کرد کهيگيپی ر کشمکش دن فرهنگ رايا
 .  آن گرفتار استِهربدر چنی رانيد که هنوز فرهنگ ايشکی سترونی ه نوعو کار بنداد 

   
*   *   *  

ر  دن راه گم کردهيچن، نطور سر فرازانه آغاز کرديوم ا دن هزارهير آغاز ا دخود رای ز مليران که رستاخيچه ای برا
 ن هزاره است؟ يان دادن بديان پايجر
 
 نيز هر کدام از اي نمسلمًا. افتيتوان ی مختلف می ها مختلف پاسخی های ابيرزر ارتباط با ا دن پرسش مسلمًايای برا
ن هزاره را ياان که يرانيت نهفته است که اين واقعير ا دپاسخ جامعی ول. قت هستندياز حقی ها بازتاب قسمت پاسخ

انند و بناچار بصورت رسی ان ميبپای رانيا ناخواسته آنرا بصورت صغيخواسته ، آغاز کرده بودندی بصورت بالغان
 . گذارندی ز پا به هزاره نو مينی رانيصغ

  
م يک رژير  دخودی کنونی قانون اساسی است که بطور رسمی ران تنها کشوريا،  کشور امروز جهان١٨٨ان يد ر م

بر م يقی  شرعتيمومي ق،تيمومين قياح کرده است که يم خود تصرين رژيانگذار ايو بن، بردی بسر می موت قانونيق
ی و هم او برا )هيت فقيوال: ینيروح اله خم(ندارد ی ت فرقيفه و موقعيم صغار از لحاظ وظيم ملت با قير است و قيصغ
مردم جاهل و ناقصند و ناکاملند و «ه کرده است که ين توجي چنت رايمومين قيانماند لزوم ی باقی هه ابشی جانکه يا
ی ک راهگشايکه از نظر تئور، زيه نيت فقين واليه پرداز بزرگ ايفرض ».م دارندياج به قي احتازمند کمالند و شرعًاين

 - ز بشونديآن نی علمی راهگشای رانگريو آتش زدن و وی ابانيخی ها روان او از راه جنگيش از آنکه پي پ-آن بود 
شود ی  هرکه بانک شکم آبگوشت بهيرا به ی  بنده وار،عوام مقلد و منحطی جهل توده ها«: ن باره نوشته بودير همد

ی نش رهبريتوان مالک گزی نم، ها و گاوها است االغی عني، ف آراء راس هاير رد دآنانی ن رايکنند و ای اهداء م
: گر نوشته بوديدی ، و در جا)امت و امامت :یعتيشری عل (»انتخاب شودی الهی دئولوژيد بر اساس ايامامت با. باشد

است که ی شناسد بمثابه گوسفندی که امام خود را نمی و انسان،  اماماست بنامی حساب وجود امت مستلزم روح«
ز بنوبه يه نيفقی ن ولير منصوب همين نخست وزياول). ک حزب تمامي: یعتيشری عل( »چوپان خود را گم کرده باشد

ف يصتوی ـــرا به نظامی ـاسالمی جمهوری نيام خمـحضرت ام« :ارباب خود نوشتی ر منطق حکومتــير تفس دخود
گرفته ی ق ائمه اطهار از مرجع الهيت را از طرين واليه ايماراست و يم بالعزل مردم صغيه قيفقی ر آن ول دکنند کهی م

ی مهد (»دنه را نداريفقی ر مقابل ول دز حق چون و چرايمردم ن، را ندارد ر حق عزلين همانطور که صغيبنابرا. است
 ). ر دو حرکت دانقالب :بازرگان

 
 ر آن شهردی نيد خود خمييبقلم کاشف الغطاء که با تای ر رساله اد، بردی ر نجف بسر مدی نيکه خمی در سالهائ

 : ه شده بودين توجي چن»ريم و صغيق«ن ضابطه يمنتشر شد ضرورت ا
 
ی عده ا ديباشه ين هميبنابرا. اطالعی مطلع و ب، یعالم  و عام: سته انددو  دازی کياست که مردم همواره ی عيطب«
 ، ستينی شرع ک حکميت جاهل از عالم تنها يلزوم تبع. د کنندياز مجتهد تقلی عني، گر مقلد باشنديدی جتهد و عده ام

 ».ز هستينی و وجدانی و فطری بلکه حکم عقل
 



                                                                                                          سرآغاز   تولدی ديگر      

   ١٣صفحه 

ف کرده بود يتوص »یف العقليان ضعيعيش«ن مقلدان را ي معروف خود ا»یکاف«ر دی نيثقته االسالم کل، شيه قرن پد
د که ـباشنی مجتهدانی اوــد تابع احکام و فتيار باــش را ندارند و بناچــيص مصلحت خويتشخی ائـــ توانکه خودشان

را ی م بندين تقسيتر ای امروزی با برداشتی صاحبنظر، مادخوی ها در سال. ص دهنديتوانند مصلحت آنها را تشخی م
  . ف کرده استيداماپروران توصی م بنديتقس

 
اصوال ع است و نه ي نه ساخته جهان تش»هيت فقيوال«ن اصل ين است که ايده است ايار کسان پوشيکه بر بسی تيواقع

ن يمان شناخته تري دارد که شائول و داود و سل»غمبران پادشاهيپ« یهودير اصل  دشهيبلکه ر، ساخته جهان اسالم
ر  دهيت فقيبنام والی ميش از آنکه رژيها پ  سال–ر آغاز قرن حاضر  دکهی خيت تارين واقعيا. آن هستندی نمونه ها

ی ن مبنايبرا، قرار گرفتی مورد برر س  J.Wellhuasenی  توسط محقق معروف آلمان-د يکار آی ران بر رويا
ر  دنيزمی ر رو دن قدرتينده ايکه نمای ر شخص واحد دديبای ر آسمان م دهودياست قدرت مطلقه ی ک متکيدئولژيا

 ، هوديی ن مراجع مذهبياز سر شناس تری کي، خودمای ن روزهاير همد. نعکس شودده او است ميقلمرو قوم برگز
ی هودين اصل يا، لير اسرائ د)مانيصخره ا(م يگوش آموختی اد گذاران مکتب افراطيم فرومن از بنيخاخام اعظم مناخ

 :ه کرده استيرا بصورت روشن تر توج
  

 مای مبارزه امروزی دئولژيه دارد که ايک تکيدئولژيای  مبانرست بر همان درانير ادی نيش خميان ستايانقالب شا«
ی م همان مفهوميقائل گذشت خودی و برتمند يواحد غی خدا، هوديی که ما برای مفهوم. ه دارديل بر آن تکير اسرائد

گر ي دار مسائليهمانطور که بس، گرنديما کامال مشابه همدی جهانی دگاه هايد. اسالم داردی از خدای نياست که خم
ی ز امروزيآم رــکفی وآورــل نــر مقاب دودــخی ـسنتی دفاع از ارزشهای ا براــمی و دهر. ا مشترک هستندـان مـيم
دن شعار ين از شنيکه اسالم راستکنم ی ت ميشنوم همانقدر احساس رضای  را م» اکبراهللا«شعار ی من وقت. ميجنگی م
 افتير دعتيرا که از شری هر کالمی اسالمی مام جماعت جمهورک اي. دشوی  خرسند م» متبارک بادههويجالل «

 ایه من ساعت. ميکنی ر مورد تورات م دکه مای رست همان کارد، کندی تکرار می کرده است بصورت رهنمود
سم و يبرالير خط مبارزه با ل دزيرا آنان نيز، ه مانده اميت فقيخبرگان والی مذهبی مجذوب موعظه های متوال
  : ام دهم کهيخواهم بدانان پی م. همزمان ما هستندی شيآزاداند

 
 ٣٠، ونيبراسيلی نقل از مصاحبه خاخام اعظم فرومن با روزنامه فرانسو( »!ديمتحد شو، نيزمی ان رويادگرايبن
 . )١٩٩٨ليآور
 

 *   *   *  
ی کنون هروم هزا دمهينتا ، ه از حکومتيت فقين نحوه برداشت واليهم، ريم و صغين ضابطه قيم که هميفراموش مکن

 »فروغ«ی ها تا سالی ول، افتيل يتعدی  اندک»رنسانس«ر دوران  دو اگر هم، ز بر قرار بوديت نيحير جهان مسد
 . ماندی جدهم عمال بقوت خود باقيقرون هفدهم و ه

 
ی م شرعيد قهمچنانکه مسج، گوسفندان او بودی سرپرستی ح برايمسی سيده عيسا شبان برگزين احوال کليدر تمام ا
شد ی ت ممتاز مرکب ميک اقلين از يجامعه نوو حال  درهرد.  شناخته شده بودند»علمونياکثر هم ال«بود که ی مردم

روح ی ست بخاطر رستگاريبای ر که ميصغی م مردميت عظيک اکثريل داشت، و از يم با عرش و جبرئيکه رابطه مستق
 .قت باشنديق حقد داران مطلير همه احوال گوش به فرمان کل دخود

 
ی حياز قرون هفدهم و هجدهم مس، داشتندی گام برمی موازی اــرهير مس ددـا و مسجــسيه کلـن مرحلياگر تا بدی ول
فرو ی بکلت و صغارت ترک برداشت و اندک اندک ين منطق واليا و داز آنی کير  درايز، آنها از هم جدا شدی ها راه
  . ماندی که داشت باقی رت قرون وسطائصو بهمانی گري در دکهير صورتد، ختير
 

ک يدر  بود کهی ريفراگی و فلسفی داد تحول فکری ت رويحين راستا در جهان مسير ا دکهی سرنوشت سازی دگرگون
ن برداشت که تمام آن يبا ا، قرون هفدهم و بخصوص هجدهم آغاز شدی  اروپاشرفتِهيپی  کشورهار همِه دبايزمان تقر

ار ـشدند و اصوال قابل بحث بشميمی تلقی ا آسمانيی نيمسلم زمی ها تيکه تا آنزمان واقعی هبو مذی مسائل اجتماع
ت و يحين مسين آئير صف مقدم همه ا دو، رنديقرار گی ابيد ارزيسا مورد تجديولت و کل در خارج از نفوذد، آمدند ینم

و ی علمی ها تين شخصيقرن بزرگتر کيش از ير طول ب دکهی ابين ارزيجه اينت. داشتی  جاBible کتاب مقدس آن
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، لير تورات و انجدی عني، ن کتاب مقدسير ا دبا تمام آنچهين شد که تقرير آن شرکت جستند ا داروپای و فلسفی ادب
و ی آسمانی قيسا حقايهفده قرن تمام ازجانب کل آمده وی و مذهبی خيمختلف تاری ها تينش و واقعيرباره خدا و آفرد

ر  دشخص ولتر. ص داده شديتشخی ساختگی ا بکليز و يا اشتباه آميض يضد و نق ايبود غلط مسلم شناخته شده 
گرهمفکران ي در تورات ارائه داد و دآشکار رای  خود هشتصد خطا»یونر فلسفيکسيد«ر  د و»کتاب مقدسی ابيارز«

نه ماوراء ير زم دنيشيپی ها  مجموع برداشتچنانکه اساسًا، ن رقم افزودنديگر را بر اياو چندصد مورد دی اروپائ
ر قلمرو  دوی جا افتاده سنتی  نظام هانِهير زمدی ن انقالب فکريهم. ر برابر عالمت سئوال قرار گرفت دعهيالطب
جه آنها ين نتيتری که اساس، ديانجامی ج مشابهيز صورت گرفت و به نتاينی ن اجتماعياست و قضاوت و قوانيس

 ، وجود داشتی و چه از نظر اجتماعی چه از نظر مذهب، ی اروپائزمان در جامعِه  بود که تا آن»یصغارت«شکستن سد 
وم با  دهزارِهی انيقرون پای خ را در اروپايتاری جتماعن تحوالت اياز بزرگتری کين سد بود که يو شکسته شدن هم

 و لغو ١٧٨٩  سا لحقوق بشری ه جهانيو صدور اعالمی و برابری آزادر فرانسه و اعالم اصل ين انقالب کبيتکو
و ی جمهوری ها ميت استقرار رژير نها دوی ون و الغاء بردگيسيزيان انکياست و پاياز سن يدی ت و جدائياشراف
ی شرفته اروپائيپی  کشورهار همِه دبايتقر، را شکل دادی فکری ن نوآوريکه ای  قرن.بدنبال آوردی کارگری ها نهضت

آن ی ر فرانسه که کانون اصلد.  نام گرفت»عصر فروغ«ا ي »ی روشنائقرن«ر آن شرکت جستند  دکه بطور همزمان
ا يتاليدرا Englishtment در انگلستانAufklarung  ر آلماند، خوانده شد Sicele des  Lumieresبود 

Illuminismoا ي در اسپانSiglo de las Lucesر پرتقال د و  Seculo das Luzesیفروغ آور«ن ير اد «
 ، روسو، کانت، توان از ولتری ار شرکت جستند که از زمره آنها ميبسی فالسفه و صاحبنظران، سندگانينو، شمندانياند
ت جالب که زمامداران ين واقعيز از ايو ن، نام برد، هگل، نگيلس، درويد، بوفون، ويمونتسک، تس، گوتهيب نيال

ن فروغ آوران ارادت يخود بدی اد فکرل آزيتسحی ه براير روسين کبير پروس و کاتريکبک يچون فردری برجسته ا
 . احترام فراوان  نشان دادندو
 
ی ن گذاشته شد و از آن موارد ضعفير ذره بيبه زی ن کسانيت از جانب چنيحين منشور جهان مسيکه مقدس تريوقت
صالت ت مذهب و ايکه اصوال ماهيو وقت، ده استي امروز به هشتاد هزار رسهرون آورده شد که شمار آنها تا بيب
 توانست خود بصورت atheismeی خدائی که مکتب بی ر حدد، قرار گرفتی ابيد ارزيمورد تجد »یديتوح«ی نهايآئ

ر دسترس  دصد ها کتاب و رسالهها بصورت ی ن موشکافي اکه حاصل همِهيو وقت، عرضه شودی مستقلی مکتب فکر
خ تمدن ير تاردی ن تازه اار دو متزلزل شد وسا خود بخوديکلی منازع و سنتی ت بياساس حاکم، گذاشته شدی عموم
ی اعتقاد مردمی ان و آزاديبی فکرو آزادی بلکه بر حق آزاد، نيمومنی ن بار نه بر صغارت شرعيآغاز شد که ای بشر

من با آنچه «ر او بارها نقل کرده اند که يناپذی از منتقدان آشتی کيجمله معروف ولتر را خطاب به . ه داشتيبالغ تک
ن جمله معروف يز ايو ن، »یداشته باش ستاده ام که تو حق گفتن آزادانه آنرايجان ای تا پای ول، مخالفمی ئگوی م

ی تا آزاد«رسد که ی گارو بچاپ ميفی  فرانسوروزنامِهر سر لوحه  دکصد سال است بصورت شعاريبوماشه را که 
 ».اشت دتواندی ز وجود نمينی ش ارزنده ايستا، ر کار نباشد دانتقاد

 
ه ي روسنوساختِهی شرق به امپراتورنوخاسته و از جانب ی کايقرن فروغ از جانب غرب به امری اديبنی شه هاياند

 ِهين کشور جهان شود برپايرومندتريش از هزاره نيست تا پيبای که می کشوری کا قانون اساسير امرد. افتيگسترش 
رآورد فراهم  دستم را به لرزهيکه قرن بی ريفراگی ب اجتماعانقالی را برای  فکرنِهيه زمير روس دو، ن شديآنها تدو
با همه يکه تقری ر اکتشافات فراوان دندان راوغ مذهب دست دانشميدانش از ی رهائ، ی علمنِهيرزم دبخصوص. کرد
ی گشود که برتری سابقه ايبی ش علمـو راه را بر جه، د بازگذاشتـــرت داشتني کتاب مقدس مغاینها با اسطوره هاآ
 . م آن استيحاصل مستقی و فرهنگی و اقتصادی و صنعتی علمی نه هاير زم دجهان غربی منازع کنونی ب

 
ا ز ی اريو بس، رون آمدنديبالغ بی ش رفتند و از آن بصورت مردمين بوته آزمايبدرون ای شرعی رانين بود که صغيچن
  . ز فکر کننديتوانند با مغز خودشان نی د که مکردند آموختنی فکر می زمان با مغز پدران روحان که تا آنيآنهائ

 
 *   *   *  

را ت امکان آن يحيجهان مسی ر اروپائيو بدنبال آن به بخش غی حيمسی قرن فروغ به اروپای فکری ها اگر برداشت
ی ها تيبالغ و آگاه با واقعی هائ ند و بصورت انسانيرون آيبی  مذهبران هزار و چندصد سالِهيداد که از صورت صغ

 ، ک آنير تنها کشور الئدی حت، جهان اسالمی چ جايتا کنون در هی ن امکانيچن، خود روبرو شوندی و اجتماعی ذهبم
ی راني صغو الزامًای مذهبی رانير مقام صغ دن جهان همچنانيو به ناچار مردم ا، داده نشده استی چ مسلمانيبه ه
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ت يحيمسی ارد نفريلير جهان دو م دنه تنها امروز. امده اندي نرونيخود بی مانده اند و از قرون وسطای باقی اسيس
 افراد همِهی ا نداشتن مذهب برايداشتن ی  آ زاد و اساسًا»کتاب مقدس«ا رد مطالب يقبول ی مذهب و آزادی حق آزاد

بلکه ، شودی ده نم قانون دار خارج از محدودِهدی  ابراز خشونت اجازِه-ستند ي که کم هم ن- انيادگرايبنه بوجود دارد و 
و متعصب آن اداره ی ـافراطی راـواپسگی ام هاـاخـر عمال بدست خـال حاضـر ح دز کهيل نيون اسرائـچی ورـدر کش

که ،  افراد وجود داردهمِهی برای ک آن بطور اصوليالئی قانون اساسی بر مبنای مذهبی شين حق آزادانديشود ای م
ر پارلمان  دان معروفيان دختر ژنرال موشه دايائل دايش يپی چندی داو ص پرسری سخنراناز آنرا در ی نمونه ا
ر  د»غمبريداود پی همجنس بازی کنست و ماجرا«که گزارش آن با عنوان ی ن سخنرانير اد. افتيتوان ی ل مياسرائ

ر آن داود  دت کهاز تورای ل با خواندن بندهائيپارلمان اسرائی نده چپگرايان نمايائل داي، افتيمطبوعات جهان انتشار 
ن کشور اعتراف ياه اـشدن پاينخستشائول ی بايانه خود با پسر زـر لفافه به روابط عاشق دلـيغمبر اسرائياه و پـپادش
ل قضاوت کنند يامبر بزرگ اسرائين پادشاه و پيرجه تقدس ا د ربارِه دندگان کنست خواست که خودشانيکند از نمای م
جهان امروز امکان ی و کشور اسالم دپنجاه وی ن پارلمان هاير دمکرات تردی حت. )١٩٩٣هي فور١٢ ،ونيبيهرالد تر(
  . وجود نداردی ک موضوع مذهبيرباره دی ن اظهار نظريچن
 

قا و يآفر )ستيآنم(ی له ايمذاهب قبی ر قلمروها دوی ر هند برهمائ دوی خاوری ايآسی نتوئيو شی بودائی ها در جهان
خود مورد باز ی ر ارتباط با نظرات مذهبدی کس، وجود داردی ر جوامع مذهب دکهی صبات تعز، با همِهيه نيانوسياق

ی است که درآن جائی اسالمی اين دو عمال تنها، شودی کشتنش صاد ر نمی هم برای رد و فتوائيگی خواست قرار نم
تواند وجود ی ران نميصغی که برای وجود ندارد، بدانصورتی  مذهبنِهير زم دانتخابی ص و آزاديتشخی حق آزادی برا

  . داشته باشد
 

ت يبشری و فکری از رشد آموزشی سابقه اي بوران دنير چندی ران جهان اسالمين صغين است که اير ا دمشکل
ی ر آرزو دچنانکه، ر مسلمان جهان راي امکان آنرا ندارد که با اتکاء بر صغارت خود بخش غنه تنها مطلقًا، یمترق
ی جهانی ها تيشتر با واقعيز روز بروز بيخود نی اسالمی اين د ر محدودِه دبلکه، رآوردند دمه قانون اسالب، آنند

 گاه -ی ارد نفريليک ميش از ين مجتمع بي سراسر ابًايکه به نام خدا و اسالم بر تقری هائی ادگرائيبن. رنديگی فاصله م
است ی غلطی ها ر همه جا پاسخ دحکمفرما است -ر مسئول يغی انيگرا ها و گاه از جانب افراط از جانب خود حکومت

ی  اقتصادرحمانِهيط ظالمانه و بيل شرايتعدی ن است که برايح ايپرسش صح. شودی ح داده ميصحی هائ که به پرسش
ن تصور است که با يد کرد؟ و پاسخ غلط ايبای خود گرفته است چه می جهان امروز که بخش اعظم مردم آنرا قربان

ن يچند. را حل کردی ن مشکليتوان چنی ه و طالبان ميت فقياز نوع والی هائ ميق رژيا از طريمقدس ی های آدمکش
ران و افغانستان که همه يا، سودان، کومور، یاندونز، بنگالدش، چون پاکستانی ر کشورهائ دش بدفرجاميدهه آزما

 حاصلی جز چ جاير ه دداشته اندی ن اسالميوانقطابق النعل بالنعل می ق اجرايحل مشکالت خود را از طری اـادع
ی دن و سنگسار و قصاص و حجاب زنان و درازايست بر دتاوردها بهس داورده و همهي نها بباری ش نابسامانيافزا
ن جهان ياتوان ی ها می راهه روين بي اگر با چن. نماز جماعت محدود مانده استی اجباری ش مردان و برگزارير

توان آنرا بجانب جلو ی جهان نمی د نفتين عوايشترياز بی با برخورداری حت، بردی شتريباز هم بی را به قهقرای اسالم
ر هر درجه از د، یرا هر کسيز، به جهان نامسلمان عرضه کردی ز آنرا بعنوان سر مشق قابل قبوليتوان نی و نم، راند
د ين تاکين قوانيکپارچه بر اين بطور مسلمانان جها اگر هم تمامی ابد که حتير دتواندی ، میاليا از خوشخيی اطالعی ب

 شان باندازِهياز کشورهای کيو تنها ، ش از چهار برابرمسلمانان استيا که شمارشان بين د مردمِهيباز هم بق، گذارند
نه ، گردن خواهند نهادی اسالمی نه به حجاب واپسگرا، ت دارديشتر از آن جمعيد هم بيو شای اسالمی اين دمجموع

 ددبه تعی ن خود جائير قوان دنه، رفتير را خواهند پذيتعزدن و قصاص و يست بر دسنگسار وی سطائمقررات قرون و
ی ستميقرن بی ن ضوابط بهداشتيظ را جانشينجاست و طهارت و بول و غای نه ضوابط ابتدائ، زوجات خواهند داد

ان قرار يفلس ماهی اديو زی  کمايان يسم و نشخوار چهارپای خود را شکافتگی نه ضوابط غذائ، ش خواهند کرديخو
و نه ، ن خواهند آورديپائی خود به حد منکرات مذهبی هنری را از مقام واالی و نه نقاشی قينه موس، خواهند داد
 .  و مضارعه و قرض الحسنه خواهند ساختةن خمس و زکويش را تابع قوانيخوی پر تحرک امروزی اقتصاد ها

 
ی ر سطحدی و صنعتی  آنها از نظر علماست که همِهی  کشور جهان سوم۵٢ لرحال حاضر شامدی اسالمی اين دنيا
ی ن تر از سطح زندگيار پائير آنها بس دزينی ن جهت سطح زندگيشرفته قرار دارند و بهمين تر از جهان پيار پائيبس

 و دالر  ٢٧٠٠٠ یشمالی کاير امر د)PNB( ساالنه رآمد سرانِه دآنجا که رقم متوسط. شرفته استين جهان پيمردم ا
 دالر ٩٠٠ازی جهان اسالمی ر نفتيغی ر کشورها دن رقميا، دالر است ١٧٠٠٠ هيانوسي اق و در١٨٠٠٠در اروپا 
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 دالر ۴٠٠٠٠ ژاپنو ، ر سال است د دالر۴١٠٠٠ رآمد سرانهدی س دارايچون سوی که کشوری وقت. رودی فراتر نم
 ، هلند، ايتاليا، انگلستان، آلمان، و فرانسه،  دالر٢٣٠٠٠  دالر و دانمارک٢۵٠٠٠ سلندي دالر و ا٣١٠٠٠ و نروژ
ر  د دالر و۴۶٠ ر پاکستان دو، دالر است ٧٩٠ر مصر درآمد سرانه دنيهم، دالر ٢٠٠٠٠ ر حدود داياسترال، شياتر

ه و يه و تونس و سوريترکی ر نفتيغی ر کشورها دطين شراير بهتر دو،  دالر١٨٠ ر چاد د دالر و٢۴٠ بنگالدش
عمارات ، یعربستان صعود(ی د سرشار نفتيبر خوردار از عوای ر کشورهادی حت.  دالر٢۶٠٠  تا١١٠٠ کش ازمرا
ک يکمتر از ی عني، ن رقم در حد متوسط ده هزار دالري ا)هيجرين، ريالجزا، یبيل، نيبحر، قطر، تيکو، متحدهی عرب
 اردن ِهيدر دو کشور همسا. رديگی س تعلق ميسوی ر نفتياست که به هر فرد کشور کوچک غی رآمد سرانه ا دچهارم
در آمد سرانه ساالنه با ، کنندی می ز زندگينی واحدی ياي جغرافگر دارند و در منطقِهيکديمعادل ی تيجمع که، ليو اسرائ

   .  دالر است١۵٠٠یگري در د دالر و١۶٠٠٠ی کيدر ی خارجی احتساب کمک ها
 

 آن غرب »یفرهنگ اسالم«بود و ی دانش پروری سرمشق واالی ارکه روزگی ن جهان اسالميا، در قلمرو دانش
نسبت ، ن آمارهايطبق تازه تر. اه ندارديسی قايچندان باالتر از آفری وران حاضر مقام درد، ره کرده بوديل را خـجاه
ر  د%۴٩ ر مصرد %۵٧ راکشم ر د%۶٢ ر بنگالدش و پاکستاند %۶٩ ر سنگالد %٧۵ی ر سوومالدی سوادی ب

ی شمالی ن نسبت در اروپايکه همی  است، در صورت%٢٨ رانيدر ا% ٢٩ هي در سور%٣٣ ر تونس د%۴٠ ريالجزا
از کشورها چون دانمارک و ژاپن ی کند و در برخی  تجاوز نم%۴وزلند ازيا و نيو کانادا و استرالی و مرکزی و غرب

 . ده استيبه صفر رس
 
ساالنه در  ی پلمه هاي دتعداد :وجود داردی اسالمی ايو دنی ان مترقان جهيشرفته مي آموزش پنِهيدر زمی ن نابرابريهم

 نفر است، و تعداد ۶٩٠٠٠ت يون جمعـيلي م١۵ د با تنهاــت و هلنير جمعــــون نفيلي م١٢٢دو کشور بنگالدش با
پاکستان  االنهسی پلمه هاي دشتر از شماريچهل هزار نفر بآن ی ون نفريليم ١٩ت يا با جمعيساالنه استرالی پلمه هايد

شتر از شمار يهزار نفر ب ت آن پنجيون جمعيليم ۵  ساالنه فنالند بای پلمه هاي دهمچنانکه، استی ون نفريلي م١٣٨
ی ون نفريلي م۵ر کشور دکه ساالنهی هائ تعداد کتاب. شش برابر فنالند داردی تيمراکش است که جمعی پلمه هايد

شتر يشود بی منتشر می اندونزی ون نفريلي م٢٢٠ر کشور دکه هر سالهی هائ رسد از شمار کتابی دانمارک بچاپ م
ک يبا ی اسالمهای کشور ر دکهی هائ انگلستان ساالنه معادل مجموع کتابی ون نفريلي م۶٠ر کشور دتنها. است
 یکنونی ک از کشورهايچيدرهی علمی ها سندگان کتابينسبت نو. رسدی شود بچاپ می ت آنها منتشر ميارد جمعيليم

 ن کشور عربيشرفته تريپ، ر مصر دن رقميا. رسدی ر صد نم دکيبه ی آن حتی سه با رقم جهانير مقا دجهان اسالم
که ير صورتد،  است%٠٫٠٠٢ی بير لد، %٠٫٠١ه يسورر د، %٠٫٠٢٢ ر عراقد، %٠٫٠۵۵ ر پاکستان د%٠٫٢١
  . ديآی ن تر نميرصد پائ د۵تا  ٣ از تن نسبيسلند ايس و ايچون دانمارک  و فنالند  و سوی کوچکی ر کشورهادی حت
 

ی  ورشکستگاسالم ترازنامِهی  جهان کنونترازنامِه، ر قلمرو دانشمندان بزرگدی عني،  دانشتر جهاِنی لاد ر سطح ع
ی سه رشته از رشته ها. افتيتوان ی زه معروف نوبل منعکس مير فهرست برندگان جا داست که آنرای شتريباز هم ب
 اختصاص دارد که هر ساله به برجسته )یو پزشکی ولژيزيف، یميک، شيزيف(ی لوم اساسـزه به عياـــ جنيه اـــپنجگان
ی ن رشته هاي نفر برنده ا٣٩٨ ر قرن حاضر جمعًاد. رديگی ن رشته ها تعلق ميک از اير هر  دن دانشمندان جهانيتر

 ١۶، ی روس١٧، یفرانسو  نفر٢٧ ،یر آلمان نف۵٩، یسي نفر انگل۶۶، یکائي نفر از آنها امر١٨٨ سه گانه شدند که
ی قايتوان از افری  بوده اند که از جمله آنها می گريدی ه از کشورهايو بق، ی نفر هند٣، یسي سو١٢، یسوئد
 ، های خوارزم، های راز، ناهايابن  سی که زمانی جهان، یو جهان اسالم. ل نام برديگواتماال و اسرائ، سلنديا، یجنوب
 ١٢٠٠ت يدانش اهدا کرده بود و در حال حاضر با جمعی اين دمسلمه ها را به، ثم هايابن ه، ابرهاج، های رونيب
زه يجای ک برنده علميستم تنها و تنها ين قرن بيدر همه ا، ت تمام جهان را دارديک پنجم جمعيخود ی ون نفريليم

 .افت داشته استيدری يکايکدان آمريزي آنهم به اتفاق دو ف١٩٧٩نوبل داشته که آن را در سال
 

 بچاپ Quid معتبری  مختلف علوم در سالنامه آمار رشتِه۶۴که از دانشمندان بزرگ جهان دری در فهرست ساالنه ا
 ، افتيتوان ی نمی ک دانشمند را از جهان اسالمينام ی حت، شودی در آنچه به شش قرن گذشته مربوط م، رسدی م

ه ها هزار  در فهرست در، ويو قرن اخ دست اختراعات و اکتشافات بزرگر فهردی ن دانشمندياز چنی همچنانکه نشان
 . افتيتوان ی اختراع ساالنه جهان حاضر نم
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ها و ه ت دانشگايشتر از آنچه به کميب، و جهان شرق و غرب دنير ا دها ها و فرهنگ آموزشی و تازه تفاوت اساس
ی از مراکز آموزشی ارير بس درا آنچه امروزيز، ط استت آنها مربويفيمربوط باشد به کها  لکرده ها و کتابيتحص

  . آماده کندی د بخش تري امندِهيآی آن را برای فردای ها ست که بتواند نسلي آن نشود مطلقًای س ميتدری جهان اسالم
 

 سازمان اسالم آباد وی ن الملليبی ش به ابتکار دانشگاه اسالمي که چند سال پ»انش دکردنی اسالم«ی نار جهانيدر سم
 ، افتيش ين کشور گشايوقت ای س جمهوريل شد و توسط رئيتخت پاکستان تشکير پا دکايامری تفکر اسالمی ن الملليب
ت ينسبی ر آنها تئوردکه  جهان رای ها دانشگاهی رسدی ها ه کتابيکلات يپاکستان محتوی س دانشگاه اسالميرئ
ن کائنات و اتم و ير مورد قوان دنينشتايه ايالم کرد که فرضن مورد بحث قرار گرفته است باطل دانست و اعينشتايا

 . ر قابل قبول استيماده ا ز نظر اسالم مردود و غ
 
ی ن مغزهاياز مهمتری کيکه ، یموالنا ابواالء معد ود،  پاکستان»یجماعت اسالم«رومند ينی اسيانگذار حزب سيبن

 ، یست شناسيز، یميش، کيزيکند که اگر علوم فی  مديشود بنوبه خود تأکی عصر حاضر شناخته می متفکر اسالم
س يتدر  آنها گفته اندربارِه دغمبرشيق کامل با آنچه خدا و پيبدون تطب ،اقتصاد، ايجغراف، ین شناسيزم، یوان شناسيح

 ین مييارد ساله تعيليچند می کائنات عمری شما که برا«: پرسدی و م. جوانان مسلمان خواهد شدی شوند باعث گمراه
بمانند؟ و ی مان باقلد جوانانتان مسيخواهی رد چگونه ميگی ده مين نادآنش شش روزه ير آفر دد و نقش خداوند رايکن

اقتصاد و ی نه هاير زم درای هائ که به آنان آموزشير وقت دديآنها باشی د متوقع حفظ اصالت اسالميتوانی چطور م
  »تفاوت دارند؟ی اسالمی سنتی ها با آموزشی دهند که بطور نهاديمی امروزی حقوق و جامعه شناس

 
وضع شد ی ندگان پاکستان قانونير مجلس نمادی ن حزب جماعت اسالمي، با فشار هم١٩٩١ر ماه مه د، شيتنها سال پ
ی هائ عالفعامل فعل و انی المثل انرژی ف، شودی خوداری ها ر کتابدی کيزيپس از ذکر علل و عوامل فکه از آن 

ی رويها ن ن فعل و انفعالين خواهد بود که عامل ايدانش آموزان ای آن برای را معنينشود، زگوناگون شناخته 
ن صورت يش آب بديدايپی دروژن برايژن و هيب اکسيناخته شده ترکو فرمول ش، یسته است و نه خواست الهيالکتر
و باز هم . تواند آب بوجود آوردی که خداوند خواسته باشد می دروژن بشرطيژن و هياکسی ها ب اتميابد که ترکير ييتغ

که بدان مربوط باشد و ناقض آن نباشد ی مذهبی ا متنيث يمدارس با حدی علمی ها از کتابی مقرر شد که هر فصل
را مفهوم يز، شودی ز خوداريره نيغنگ و يل و پاستور و فلميوتون و بويچون نی همراه باشد، و از ذکر نام دانشمندان

بت ی ن معنير از خداوند وضع شده اند وايغی له کسانيشود بوسی که به آنها نسبت داده می نين است که قوانيآن ا
ورک يوي اسالم در نندِهي بنام آرًايکه اخی در کتاب، ن سردارياء الديض، کايم امريمقی ک دانشمند پاکستاني. داردی پرست

ندارد که خود را با اصول دانش ی ازيچ نياسالم ه«: ن خالصه کرده استيها را چن ن برداشتيمنتشر کرده است ا
  ».ق داده شوديد با قرآن و با اسالم تطبيبای ن علم مدرن است که ميبلکه ا، ق بدهديمدرن تطب

 
*   *    *  

ی تيشتر بصورت سند هويخود را بی مسلمان، از مردم جهان امروز اسالمی ن است که بخش بزرگيت موجود ايواقع
 . خود ندارندی برای وجودی اصوال علتی ت اسالمين هويرا که در خارج از ايز، ی اعتقادرند تا بصورتيگی بکار م
ند که يآمی از هندوستان بزرگ بشمار ی خود تنها اجزائی ه بر مسلمانيچون پاکستان و بنگالدش بدون تکی کشورهائ

نه ، دارندی خيخود نه تاری اسالمت يج فارس بدون ماهيخلی ن هايخ نشيش. ز بدان تعلق  داشته انديخ ني تارهمِه در
را دست کم هشتاد درصد از مسلمانان نه مفهوم يز، ستيش نيبی ، اسالم عنوانیبخش بزرگی برا. یتينه هو، یفرهنگ
ر از ي غیرا که به زبانی فهمند و نه مفهوم نمازی ر از زبان خودشان نوشته شده است ميغی را که به زبانی قرآن

تنها به زبان ی که هنوز مراسم مذهبی در دورانی حيهمانطور که مومنان مس، ابنديی درمخوانند ی زبان خودشان م
ن ي ابه ناچار همِه. دنديشنی آنچه را که می نه معن، دنديفهمی خواندند می که م آنچه رای عنمشد نه ی ن برگزار ميالت
  .  دارند»به محراب و دل به بازاری رو«ی گزاران به گفته مولو نماز

 
درباره آن ی سئوالی ا حتيا رد آن و يدر قبول ی ارينان اختيای که برايز، تا وقتيخود عرب زبانان نی مسلمان یحت

نان مذهب يچکدام از ايرا که هيز، تواند داشتی نمی ان قرون وسطيحياز مسی اريت بسيحيش از مسيبی نباشد اعتبار
ل يتحوی همان صورتبه بقول ولتر مذهب خود را . ار نمانده اندديز بر آن پايده اند و آزادانه نيش را آگاهانه برنگزيخو

د که يآی ا ميبه دنی با همان مذهبی است که هرفرد بشری قانون شناخته شده ا. ج کشورشان رايگرفته اند که پول را
ی حيمسی که در خانواده ای است و کسی هوديشود ی متولد می هوديی که در خانواده ای کس. اوستی مذهب خانوادگ
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رد يگی کل مـــشی او از آغاز بهمان صورتی و بناچار ساختار مذهب، ا مسلمان استيی حيشود مسی ا مسلمان زاده مي
گر يکديها نفر بنام مذهب با  ونيليم» یديتوح«خ مذاهب يدر طول تار. ش خواسته اندين مذاهب برايردان اـکه کارگ
متوجه ی ا حتيداشته باشند ی گرياز معتقدات آن دی آنکه اطالعی گر را کشته اند بيمذهب همدی ده و بنام خدايجنگ

به ی اپيپی ست سال بصورت امواجيکه در طول دوی انيبيلـنه آن ص. خودشان استی او همان خدای باشند که خدا
ات از توری زيدند چير کشيان شمشيبين صليای که بروی شناختند و نه آن مسلمانانی کشتار مسلمانان رفتند قرآن را م

دست ی ن آدم کشياو به همی ا آمده بود بنام خدايبدنی گرين دو اگر در کشور آن ديک از ايهر. دانستندی ل ميانج و
قم در سمت خاخام ی  عظمات اهللايآی متولد شده بود احتماال بجای هوديی در خانواده ای ني خمهللاگر روح ا. زدی م

مسلمان زاده شده بود احتماال امروز در مقام ی ز در خاندانين اهويانن نتياميکرد، و اگر بنی می رکشيم شمشياعظم ارشل
 . فرستادی و نارنجک م وشايان کاتيهوديی حزب اهللا برای رهبر

 
ن يز بدياو ن و پدر، ن جهت مسلمان است که پدرش مسلمان بوده استين منوال، تنها از ايبه هم، یرانيک مسلمان اي
ی زده اـــفلکی ـبه زرتشتی ـطير در هر شراين خط زنجيان اـيپا و، ان داشته استـمسلمی مسلمان بوده که پدرل ـيدل
ن مسلمان بخالف يو اگر هم. آنرا دانسته باشدی معنی آنکه حتی  گفته بود باهللا اال اله ر عرب اليرسد که با شمشی م
ش ير چهارده قرن پيه بر شمشل است که اضافين دليباز بد، عه استيست و شينی گرمسلمانان جهان سنيه دهم از دُن
ا يو عمر و عثمان لعنت بفرستد و  ا به ابوبکريک قزلباش از او خواسته بود که يش ير چهر قرن پيشمش، ک عربي

 .ا شکمش اره شوديده يآماده آن باشد که جابجا سرش بر
  

م ــــران حکيبر ای اسيسکه از نظر ی ان آنهائيم، هيبخوصوص از زمان صفو، رانيای خ اسالمي دوران تاردر همِه
ی که از جنگ قدرت ناشی م تضاد منافعغريعل، ن را بعهده داشته انديدی دداريکلی که از نظر مذهبی رانده اند و آنهائ

مسلمان ی ن توده هاين بوده است که ايآن ا، کامل وجود داشته استی و همکاری ک مورد خاص همفکريشده در ی م
مردم ی اسيم سين همواره خود را قيسالط. نگاه دارندی  در موضع صغارت مذهبوی اسيخود را در موضع صغارت س

م يق ز خود راين نيدداران ديکل ش را ندارند، وي خوان خود کامِهيفرمانروادر کار ی شناخته اند که حق فضولی ريصغ
نوزدهم عامل در قرن اگر . ناقص العقل شناخته شده اندی انيعيش شيدانسته اند که از هزار سال پی رانيصغی شرع
ی بر ملتی استعمار یتيموميقت يده بنوبه خود تثبين عامل نورسيدان نهاد، برنامه اين ميبد بنام استعمار پای سوم
بنام ی ستم استقرار نظاميقرن بی انيپای ها هزار ساله، در سالی ب و فرازيب بود که نشين ترتيبد و.. .. ر بوديصغ
آن قرار ی اساسی ک کاسه شد و شاه فصل قانونين صغارت ها ي اوعِهمن بار مجياآورد که ی در پ ه رايت فقيوال

 . گرفت
 

طان يستم موضع فاوست معروف است که روح خود را به شيان قرن بيران در پاي، موضع ملت این قانون اساسيبا چن
 بود که زمامداران آن از اول تا دهين حد نرسيران تا بديای ن ادوار هزاره، سقوط فرهنگيکتريدر تاری  حت. فروخته بود

ی الين کشور آمد و به نشان استيگانه بديبی نظامی اليرا بر سر داشته باشند که به نشان استی به آخر عمامه ا
 رابعنوان پس مانده اجانب »یکاله لگن«د وبارها در کشف االسرار خی ني خمروح اهللا. ماندی گانه در آن باقيبی فرهنگ
ادگار اجانب ي همانقدربز ين خود اوده گرفت که عمامِهيا آنرا عمال ناديا درک نکرد و يگر را يت ديواقعن يکرد، اما ای نف

ی تمدن و فرهنگی ندگيامد بلکه به نمايران نير به ايالاقل با شمشی ن تفاوت که کاله لگنياست، با ای است، که کاله لگن
رفته شده يز پذيجهان نی کشورها گري بخش اعظم از دن صورت از جانبيرفته شد، همچنانکه بهميشرفته تر پذيپ

 . است
 

*   *    *  
. ران صورت گرفته استيای خ اسالمي تار سالِهچهارصدهزار و ی ها تيواقعی ابياد کردم که در ارزيی هائ قبال از تقلب

ن يای ها تير واقعيدر تفساست که در دوران خود ما، آنهم نه ی تقلب ها ن تقلبين ايد فراموش کرد که بزرگترينبای ول
انه قرون يک انقالب واپسگرايبه ی ستميان قرن بيک عصيل يداده است، و آن تبدی خ، بلکه در متن خود آن رويتار

  . استی وسطائ
 
قرار داشت، و نه ی مذهبی دئولژير ايدر مس بود و نه اصوالی مذهبی اني آغاز شد نه عص١٣۵۶که در سالی انيعص

بر ی  سام»یديتوح« مذاهب همِهی دئولژيا راينبود، بلکه درست در جهت مخالف آن بود، زی رين مسيتنها در چن
ان ين عصيکه خواست ايشناخته شده اند، درصورتی ن آسمانياست که قوانی متکی ريرناپذيين تغيت مطلق قوانيحاکم
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سم با شعار ياولي ماکوِهين شيل ترياز اصی رويران با پي ا آخونِداگر جامعِه. بود شتريک بيدمکراتی های ن آزاديتأم
دانداران يازدست م دان رايکه م ن هدف بوديدان گذاشت، تنها با ايپا به م وحقوق بشری و دمکراسی آراسته آزاد
پس از ی کيآنانرا ی شعارهای خود و هم محتوای رعمامه اين مزاحمان غيهم ا رد و بعد ازکسب قدرت،يموجود بگ

  .بفرستدخ يبه زباله دان تاری گريد
 

که جهان اسالم  بودی ه کمال مطلوبيت فقيکارگردانان والی سر بر آورد، اگر برای قلبتن يکه ازچن »یقانون اساس«آن 
عقب مانده ی حتی افته بود، برايحقوق بشر، بدان دست ی ه جهانياعالم قرنی عنيستم، يچون قرن بی ان قرنيدر پا
است که ی در جهان امروز بشری را تنها قانون اساسياست، زی سارن مردم جهان سوم و جهان چهارم سند شرميتر

را در ی ن مورد ناشناخته اياگر چن. د نهاده استيمهر تأکی م شرعيک قيش در برابر يبر صغارت خوی در آن ملت
افت، يتوان ی شوند نمی اداره می جمهوری ها ميکه امروز با رژی گري کشور د١۵۵ک از يچيهی اساسی ها قانون
، برای تثبيت حاکميت وضع شودی منوضع ی ت صغارت مليبا هدف اعالم شده تثبی چ قانون اساسين است که هيای ابر

ش يخواسته باشد وچه نخواسته باشد برحقارت خوش صحه گذاشته باشد، چه يبرصغارت خو که خودی  ملت. ميشود
 . زصحه گذاشته استين

 
ن بر چسب دوگانه صغارت و حقارت را از ين فرصت اين باشد که در اوليران فردا ايت دار سازندگان ايفه اولوياگر وظ
ن خواهد ي اتازه،ی  درازمدت تر آنان، درآغاز هزاره افِهيده خود بردارند، وظيزخم خورده و دشنام شنی ت مليهوی رو

 از - آن استی وه هااز جلی کيه تنها يت فقي که وال-ران و اسالم را يچهارصد ساله ا و  ناسالم هزاربود که رابطِه
عدم تجاوز و احترام متقابل کنند که در آن ی ک قرار داد واقعيل به يتبد رون آورند و آنرايند گذشته بيصورت ناخوشا

. گر تجاوز کنديآنکه به حقوق شناخته شده طرف د ی بن حقوق شناخته شده خود را داشته باشديک ازطرفيهر
 رسد، برخالف هزارِهی که ازراه می ه ارم متعهد بدان خواهد بود که در هزااسال، ین توافقنامه ايچنی درصورت امضا

در برابر هر ی گر عامل بازدارنده ايرد، ديموضع نگی رانيات يت ومليه هوي وقت علیجا و وقت بيگر جا و بيگذشته، د
گر هر يه باشد، و دنداشتی اسيسی ه سلطه جوئيگر بطورمنظم داعيران نباشد، ديملت ای و نوآوری طلبی گونه ترق

از ی طيچ شرايا صدور انقالب خود قرارندهد، و بخصوص درهيی جهانگشائی شين کشور را خوکچه آزمايکبار ايچند 
کرده و  ازآن ک کاسه يش را با مذهبشان يت خويب خاطرمليمسلمان به طی گر کشورهاياد نبرد که بفرض آنهم که دي
نده ين راه رفته است و نه درآيران نه در گذشته بديخته باشند، ملت اخودسای برای ت اسالميبنام هوی ت واحديهو

مسلمان بودن ی راني افرهنگ هزاران سالِهی که برا رديقاطع بپذ زبطوريت را نيواقع نيو سرانجام ا. بدان خواهد رفت
ک ياست که  ربرخوردای ن مورد ازهمان حقوق بالقوه ايدر ای رانيک مسلمان ايست، و ير بودن نيرادف با صغتم
در ی خود از آنها برخوردارند، ولو آنکه مسلمانانی وبودائی حيمسی درجهانهای دائک بويا يی هوديک يا يی حيمس

 .نباشندی ن حقوقياز چنی خواهان برخوردار ش خوديخوی جهان اسالم
 

و  هزاری ر تکرار ماجراايجه آن به احتمال بسينت ن باريا نرسد، دوستانه به امضای بصورتی ن توافقنانه اياگر چن
ش بد ين بارآزمايران ايهم ملت ا. ستينی ط آنروزيگر شرايط معادله ديرا شرايز ش نخواهد بود،يسال پ چهارصد

، زده مرسدس سوران نو ر زنگي شمشو هم، نداشت را در پشت سر دارد که آنروزی و چهارصد ساله ا فرجام هزار
ی ر پشتوانه ايکه شمشی دوران امروز اصوال بودی رض هم مف که بست، هر چنديبرنده شترسواران کهن ن ريشمش
ازداشت در يست ساله نيدوی  ابه مبارزهی ملی روزيان هزاره اول پياگر درپا شده است، وی باشد سپری مذهبی برا
ی انيپای ها که در سالی را ضربتيد، زيار کوتاهتر به سامان خواهد رسيبسی نکار در دوراني اهزاره سوم منطقًا آغاز

ن است که يآمده است چنان سنگ وارد خ اويوتاری که به اصالت انسانی ري خورده وتحق»یرانيا«ران يهزاره دوم به ا
ست يبی نيحس ق شاه سلطانياز طر، ن تالشيو اگر ا. نمانده استی باقی ائگذشته جی زهايتکرار کجدار ومری برا

خ حرکت ير تاريو بخصوص آگاه تر که در مس تازه نفس تری زانق مبارياز طر ن باريد اينرسی ساله گذشته به جائ
ل يگان اصه ن مبارزان بالغ و آگاه، زاديرا ايهمعنان خواهد شد، زی روزيخواهند کرد و نه در جهت خالف آن، با پ

چ يات هيکه در ادبی آن با صراحتی ضه داران اسالم، مولويبی در اوج چماقداری خواهند بود که حتی همان فرهنگ
 :گفتی چماقداران بود می ر از خدايمورد قبول خودش که غی افت، به خدايتوان ی ن جهان اسالم نميسرزم

 
 زارمی قبله ب و ز نماز  وگرنه من ز             آرمی  قبله مهتو من رو بی به عشق رو
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جست، به زاهد سجده ی خانه ميد و آنچه را که در مسجد کم داشت در ميدی و حافظ او، که در خرابات مغان نور خدا م
 :زند کهی  مگن بانينش
 

 ن؟يريشی ب بوستان و جوي      به س           ی بيزاهد فری ای و طفالن تا کـــچ
 

برد، و ی ر سئوال ميک به زيشناخت اصالت دهل زنان را از نزدی دن از دور خوش مينيام او که آواز دهل شيو خ
 :داد کهی ندانه ندا مرصائب او، 

 
 د که آوازه جنت شنودي      بگذار         رتبه زمزمه عشق ندارد زاهد         

 
ز همان ي نند، طبعًايث خواب بگويروز نخواهد بود که بقول موالنا حديگر همان شب پرستان ديان فردا دين راهگشايچن
امروز، و ی است و نه جاروکشفردا ی را رسالت آنان فروغ آورير نخواهند بود، زيم و صغيت قيوالی ران امروزيصغ
است، و ی نده نگريو آی نوآوری ه بر اصالت کهن، فرداين تکيخواهند بود که در عی فردائی ن فروغ آوران راهگشايا

م که يد مکنيترد. داردی جهان هزاره سوم روی اجتماعی ها تينانه واقعيبه درک واقع بی خرافات قرون وسطائی بجا
رون آمده اند، يده تر بير سال کشاکش، بارها به کوره حادثات رفته و هر بار از آن آبدسه هزای که در درازای مردم
آنرا تا حد ی اتيحی روير نيگيامان و پی بی نکه مبارزه ايرغم ايتوانفرسا، و علی رغم گذشت هزاره ايز علين بار نيا
ارباب ی ها يدادگريها و بی با خودکامگدائم ی اروئيز در رويشان را نيای سنتی اخالقی ها فلج کرده و اصالتی اديز

ی ايزوا خته است، همچنان دريار درآميبسی های ها و آلودگ ن با ضعفيارباب دی ها و فسادهای کارييدولت و فر
ی توانند مانند بارها و بارهای  فردا مشرفتِهيط مساعد جهان پيش از اصالت کهن برخوردارند، و در شرايوجود خو

 .رندياز سر گی ز درون خاکستر خود سر برآورند و زندگگر ايکبار دين، يشيپ
 

شتر بر آن يهر چه بی ن سازندگان فردا ضرور است، آگاهيای گر برايز ديش از هر چين بين مرحله آغازيآنچه در ا
ی در بخش اسالمی شناخته شده اند، ولی يتهايواقعی ت کنونيشرفته بشريبخش پی است که برای اصولی ها تيواقع
مسلم شناخته ی حقی همه افراد بشری آنها را برای حقوق بشر حق شناسائی نکه منشور جهانيرغم ايهان، علن جيهم

ت يصالحی گريش از هر کشور ديران بيجهان، ای ن بخش اسالميو در ا.  همچنان ناشناخته مانده انداست، غالبًا
ی فرهنگ اسالمی ش را قربانيخوی ه فرهنگ ملاست کی را تنها کشور مسلمانيها را دارد، زی ن آگاهياز ای برخوردار

 .خود نکرده است
 
ی در سطح آگاهتا از دارد يکم به آنها نيست و يدر جهان آغاز قرن بی رانيکه نسل جوان ای يهای ن آگاهي ابا همِهيتقر
ی  سده هادر دهه ها و، مسلمان پا به هزاره تازه بگذاردی ايران دنيو نه در موضع صغی گر جوانان جهان مترقيد

ی های ابيقرار گرفته اند و حاصل ارزی  مورد بررسقًايشمند و کارشناس دقيگذشته از جانب صدها پژوهشگر و اند
 امکان اگر طبعًا. گذاشته شده استی در دسترس عمومی قي تحقنان به صورت هزاران کتاب و رساله و نوشتِهيا

ن امکان و جود يتواند هم داشته باشد، در عوض ای  و نمنسل جوان وجود ندارد،ی ن مدارک براي امراجعه به همًه
ن مدارک داشته اند حاصل اطالعات خود را يبا ای آشنائی برای شترياز نسل ارشد که فرصت و امکان بی دارد که کسان

 .ن در دسترس آنان بگذارنديمعی نه هايدر زم
 
رد، يکجا در بر گيرا به طور ی است، جامعه شناسيخ، مذهب، سيل تارياز قبی مختلفی تواند رشته های نمی ن کاريچن
ن يمعی ينه هايدر زمی اختصاصی های دادن آگاه المعارف است، آنچه مورد نظر من است ةريک داي کار ،ن کاريرا ايز

 نِهيش از هر زمي بزران امرويدر ای ن کاريو چن، ستيآسان نی ک جوان امروزيی ها برا بدانی است که دسترس
خ چند يژه در تاريساله گذشته ما و بو ١۴٠٠خ يرا در تاريضرورت دارد، زی مذهبی های نه آگاهيدر زمی گريد

داشته اند، و تا ی شه مذهبيز کشورمان ريفاجعه آمی با همه تحولهاين دوران خود ما، تقرير ما و در هميصدساله اخ
نده يآی از فاجعه های اريرد، بسيرا نگی کنونی های نا آگاهی نه جايزماين در ی شتريار بيبسی های که آگاهی وقت

ی ر بارها صاحب نظرانيست ساله اخيبی های ابيدر ارز. داشته باشندی شه مذهبيتوانند ری ز همچنان ميکشور ما ن
را ی نيح المسائل و کشف السرار خميش از انقالب توضيپی ها ران در ساليتذکر داده اند که اگر دانش آموختگان ا

 شد،ی رفته نمياز جانب آنها پذی ن آسانيکه او در نوفل لوشاتو بدانان داد بدی يار وعده هايحتمال بس اهخوانده بودند ب
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تر و ی  با آنکه به مراتب منطق-کند ی شنهاد ميت پيحيمسی ساياز آنچه کلی اريهمچنان که امروز در جهان غرب بس
 . شودی رفته نميان پذيحي از جانب مس-  استع و تسننيجهان تشی ا ههيت فقيوالی معقولتر از ضوابط قرون وسطائ

 
 در -  مذهب اسالم دربارِه و نه اختصاصًا- مذاهبی ا هتيد درباره واقعيبای که می هائی ن دانستنيهدف از نشر ا

از آنها ملزم ی يها ا قسمتي آنها ا رد همِهيه قبول بی ن نسليست که چنين نيگذاشته شود ای رانيای ار نسل فرداياخت
ن است که يت دارد اي اهمآنچه واقعًا. ار خود اوستيت و در اختياست که صرفا در صالحی ن مسئله ايرا اي، زباشد
تواند در ی رد که ميم بگيص دهد و تصميفکر کند و تشخی با همان آگاهی ببتواند درباره مسائل مذهی رانيوان اجن يچن

ی رد، و در نقش بلند پروازانه تريم گيص دهد و تصميک تشخيو تکنولوژی و فرهنگی و اقتصادی اسيمورد مسائل س
جهان ی  در رهگشائو اختصاصًای ش در تمدن و فرهنگ بشريخوی راث گران فرهنگيمی ران فردا، به اقتضايهم که ا

که خود کرده است تا ی گران را از تکرار اشتباهاتيدی های ن آگاهياز همی سوم به عهده خواهد داشت، با برخوردار
 . باز داردمکانسر حد ا

 
*   *   *   * 

ن جهت است که ين کتاب به عهده گرفتم، نه از ايرا در حدود امکانات محدود ای ساز ن آگاهي چنفِهياگر امروز من وظ
ن يخاص قائلم و ای تيخود مسئولی ن جهت است که برايخاص قائل باشم بلکه از ای تيخود صالحی ن مورد برايدرا

 .رديگی ع ميمن مای و اداری گذشته شخص یت از سابقه زندگيمسئول
 

ی خيو تاری نه مسائل ادبيمن از آغاز تا به امروز با خواندن و نوشتن و آموختن، بخصوص در زمی شخصی زندگ
نها به آبا همه يف و ترجمه از من منتشر شد که تقريش از شصت اثر تاليش از انقالب بيپی ها در سال. گذشته است

و ی اسيسی نه هاي در زمبار عمدتًانيای گريبعد از انقالب آثار دی ها در سال. شدی مربوط من دو رشته ياز ای کي
ان يرانيجامعه ای در روشنگری ش موثريکنم نقش کمابی د که تصور ميگانه از من به چاپ رسيبی ارهايدر دی مذهب

انقالب مصادره شد ی روزيپی ن روزهايمن که در نخستی کتابخانه شخص. فا کردميای درون مرزی و حتی برون مرز
 .کرده بودمی سيه نوي آن را خوانده و حاش همِهبًايبود که تقری و خارجی کتاب فارس ١۴٠٠٠شامل 

 
، بخصوص در ارتباط با جنبه یر با مسائل فرهنگيگي خود در رابطه پبنوبِهی ران عصر پهلويمن در ای اداری زندگ
به  ش ازپنجاه کشور مختلف جهان، ويران توانستم به بيای فرهنگ ارير سيسفدرسمت  .گذشتی رانيفرهنگ ای جهان
ی اسيو سی و اجتماعی فرهنگی ها تيک با واقعيمتعدد، سفر کنم و تا آنجا که ممکن بود از نزدی از آنها بارهای برخ

ی پژوهشی تويو دانشگاه و انستی کادمآکصد يش از يبا بی دربار شاهنشاهی آنها آشنا شوم، و در مقام معاون فرهنگ
ژه در امور ين مرکز، بويگر کارشناسان و پژوهشگران اين و استاد دانشگاه و ديسيکادمآدرسراسر جهان و با صدها 
نار يکصد کنگره در سميش از يها در ب در طول سال. منظم داشتمی ران ارتباط و همکاريمربوط به تمدن و فرهنگ ا

ی ک جهان برگزارشد شرکت کردم، در شماريدور و نزدی در کشورهای انريکه در ارتباط با فرهنگ ای ن الملليو بی مل
ران شناس ي صدها دانشمند ا،ران برگزار شديمختلف ای ا در شهرهايتخت يخود من در پای از آنها اصوال به کارگردان

از خود يد ندر مورد مدارک و اسناد موری ارزنده ای های مدند و بررسآران ياز غرب و شرق جهان به دعوت من به ا
 .ار ارزشمند انجام دادنديتازه و غالبا بسی ف آثاريتالی برا

  
ونسکو بصورت کانون يک با سازمان ينزدی ت اداره آن با خود من بود و با همکاريکه مسئولی  بزرگ پهلوکتابخانِه
ی ده بود اجراان نهاده شيبنی حضرت محمد رضا شاه پهلويم اعليمستقی به سرپرستی رانشناسيمطالعات ای جهان

صدها هزار اثر ی و فتوکپی فارسی حداکثر آثار خطی را آغاز کرده بود که از جمله مواد آن گردآوری عيبرنامه وس
ه آثار چاپ يه کلين حال تهيجهان، و در عی و خصوصی و دانشگاهی ملی گر متعلق به کتابخانه هايدی فارسی خط

ران که از آغاز يخ و فرهنگ ايمربوط به تاری قيمقاالت تحقی ها شيشماره ف. ران بوديادر داخل و خارج ی شده فارس
 .از چند ده هزار فراتر رفته بودی يده بود به تنهايجهان غرب به چاپ رسی ات تخصصيقرن نوزدهم در نشر

  
ان، جهی گر کشورهايان برجسته ديافتم که نه تنها با فرهنگيها، امکان آن را  و تماسی ها ن مسافرتيان هميدر جر

دو ی ياز آنان گفتگوهای دار کنم و با کسانيک ديز از نزديخ ساز دوران خود ما نيتاری ها تياز شخصی اريبلکه با بس
ی ن فرهنگ در کشورهايق آنان نسبت به نقش ايران و به احترام عميشه به فرهنگ ايبا هميداشته باشم که تقری نفر

، یرا گاندينديدوگل، انورالسادات، ا از جواهر لعل نهرو، شارم از جمله آنان نتوای شد، و می خودشان مربوط م
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روشچف که هر کتا خيز چون نينی گرياد کنم و از کسان ديبه يب بورقي، حبیتو، چوئن الير، تي، گلدامیگرونکی جووان
ل رومن و ژو چون آندره مالروی فرهنگی يها تيمان با شخصي گفتگوهاخاطرِه. خ ساز بودندينبودند تاری چند فرهنگ

 . استی م همواره گراميبرای بکا و جوزپه توچيانريماسه و ی و رنه ماهو و هانر و آندره موروا
 

ی مذهبی نه هايدر زمی تری اختصاصی ها  به پژوهشبعد از انقالب مرا الزامًای ها سالی وطنی دوران بی زندگ
ن راستا بود يه گرفته بود، و در همياز مذهب ماما ياز آن مستقی ناشی امدهايه و پيت فقيرا که فاجعه واليز. واداشت
 .دي از من به چاپ رسی نيتا خمی نيح المسائل، از کلين کتاب، من الجمله توضيکه چند

  
ن سوابق و يهمی تازه، برمبنای تازه و هزاره ای  قرنو درآستانِه، هيت فقين سالگرد انقالب واليستميامروز، در ب

که ی هائ تيدرباره  آن واقعی کلی دانم که اطالعاتی  مسئول آن مقًايودم را عمن مطالعات، خي اتجارب به همِه
، یاسالمی ايدنی قالب آنها همچنان برای شناخته شده ولی ش در جهان مترقيها پ از مدتی مذهبی بخصوص در راستا

در ی قرون وسطائی اه انقالب و اگر به موقع شناخته شده بود احتماال ر-ران مسلمان ناشناخته مانده است يمن الجمله ا
بگذارم که اگر بخواهد بصورت ی ار نسل  نو خاسته اي در اخت- شديستم در کشور ما بسته ميقرن بی انيپای ها سال
با آنها ی بگذارد به آشنائی پا به قرن و هزاره سرنوشت ساز تازه ای اسير سيو صغی ر شرعيبالغ و نه صغی نسل
ی هائ است که بصورت انسانی ز هزاره کسانيش از هر چيرسد بی که  از راه می زاره ان هيرا ايدارد، زی اتيحی ازين

جز آنچه به ی جائ ر در آنيصغی ها کنند و به ناچار انسانی بالغ عمل می يها کنند و بصورت انسانی بالغ فکر م
 .رد ندارنديگی ران تعلق ميصغ

 
از آنچه دانشمندان و ی اتيته ام که خوانندگان خود را با کلن دانسيش را فقط  ايخوی فه اساسي، وظین راهگشائيدر ا

ی ها تيو واقعی ر اسالميشناخته شده جهان غی ها تين واقعي انِهير دو سه قرن گذشته در زم داريپژوهشگران بس
ش يب ماط کينده در شراين نسل آيتا ا. قرار داده اند آشنا کنمی منتشر کرده و در دسترس عمومی ناشناخته جهان اسالم

خود من جز در موارد ی ن بازگوئيدر ا. تازه بگذاردی پا به قرن و هزاره ای جوان جهان مترقی معادل نسل ها
از آنچه را که نقل شده ی ريجه گيرا هر گونه نتيز ارائه نداده ام زيرا نی نکرده ام، برداشت خاصی دخالتی ضرور

 .دانمی ت خود خواننده کتاب مير صالح دصرفًارا در مورد آن ی ريم گياست و از هرگونه تصم
 

برخوردار باشد، و ی ن انتخابيچنی الزم برای از آگاهی ن خواننده اين است که چني مهم است ااآنچه از نظر من واقع
ار او گذاشته شده ي، در اختیکلی ، ولو به صورتیاز بدان دارد که غالبا اطالعات ضرورينی ن آگاهياز ای برخوردار

سا يون وحشتناک کليسيزين انکياروپا، در عی قرون وسطای متفکر و مورخ نام، Pertrarque شيها پ  مدت. باشد
و . است که با مغز خودش فکر کند و با شعور خودش قضاوت کندی حيواقعا مسی وقتی حيگستاخانه نوشت که هر مس

ک مرد خود از زبان ي، در کتاب یيايتالي سرشناس اسندِهي روزنامه نگار و نوOriana Fallaci خود مای ها در سال
شما را بخدا تن به : آمده بودند گفت که دن سخنانش گرديشنی که برای  مردمش خطاب به تودِهيخوی اننويقهرمان 
ی د که اصالت انسانياد نبرياز . ديص بدهيد و با شعور خودتان تشخي با مغز خودتان فکر کن،ديخود ندهی مغز شوئ

شما را . ديچ نفروشيرا به هی ت انسانين هويشه خودش باشد ايار فکر و اندي صاحب اختن است کهيهرکس در گرو ا
 . ديبخدا گوسفند نباش

  
ست اگر چه يان او و غالم نيمی ر است فرقيکه وارث صغی ل آمده بود که تا زمانين هر دو، در انجيش از ايار پيو بس
 .پدر خود باشدی  همه دارائمالک

 


