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کتاب حاضر در آخرين سال يک سده ،و در آخرين سال يک ھزاره نوشته شده است ،وبا اين انگيزه نوشته
شده است که بتواند راھنمای فکری نسل نوخاسته ای باشد که در کوتاه زمانی پا به قرنی تازه و به ھزاره ای
تازه خواھد گذاشت .اگر من چنين راھنمائی را تال شی ضروری دانسته ام ،برای اين نسلی که ميراث بر يکی
از واالترين تمدنھا و فرھنگھای تاريخ بشری است در جريان اين است که اين جابجائی سده ھا و ھزاره ھا را
در بد ترين صورت ممکن ،يعنی بصورت نسلی صغير -صغير شرعی و صغير سياسی – انجام دھد.
در پايان ھر سال مردمان سودھا و زيانھای سال کھنه خود را به حسابرسی ميگذارند تا حاصل آنرا مالک کار
خويش برای سالی نو قرار دھند .ملتھا نيز ميتواند حسابرسی مشابھی را – در بعدی دراز مدت تر در مورد
گذشته و آينده خويش بکنند .چنين بعدی برای برخی از آنھا ميتواند مقياس دھه ھا را داشته باشد ،برای برخی
ديگر مقياس سده ھا را ،و برای شمار انگشت شماری مقياس ھزاره ھا را .از صد وھشتاد وھشت کشور عضو
سازمان ملل متحد ،در جھان کنونی ما ،نزديک به صد و بيست کشور کشورھائی فقط "دھه ای" ھستند،
زيرا تاريخ موجوديتشان بعنوان کشورھائی مستقل از سالھای بعد از جنگ جھانی دوم و پايان عصر استعمار
آغاز شده است .شصت کشور ديگر کشورھائی "سده ای" ھستند که آغاز موجود يتشان به تحوالت تاريخی
پايان ھزاره اول و آغاز ھزاره دوم و به اکتشافات بزرگ جغرافيائی نيمه دوم اين ھزاره مربوط ميشود و تنھا
ده کشورند که در حساب تاريخ "ھزاره ای" بشمار می آيند ،يعنی از چند ھزار سال پيش تا کنون بطور مستمر
در صحنه تاريخ حضور داشته اند.ھمه اين کشورھا در شرايطی يکسان به ھزاره ای که از راه ميرسد پا
نميگذارند .کشورھائی از آنھا چون ژاپن و ايتاليا بصورت ممالکی کامال پيشرفته وارد اين ھزاره ميشوند.
کشورھائی چون چين و ھند پس از گذراند ن دورانھائی دشوار بسوی آينده ای بسيار اميد بخش تر پيش
ميروند .در عوض کشورھائی چون مصرو اتيوبی )حبشه( و يمن کماکان با زندگانی جھان سومی خود دست
بگريبانند و آينده واقعا اميد بخش تری را در پيش روی خود نمی بينند .در اين ميان تنھا دو کشور اسرائل و
ايرانند که در شرايط برزخ کنونی خويش با اين معمای حل نشده رويارويند که ھمچنان با ھويت ھای خاخامی
و آيت الھی در درون پيله ای که بدور خويش تنيده اند باقی بمانند ،يا سر از غار اصحاب کھف بر آورند و
بصورت کشورھائی مترقی پا به ھزار ه تازه ای گذارند که در آن منطقه جائی برای خاخام و آيت اله وجود
نميتواند داشته باشد.

***
ھزاره ای که به پايان می رسد ھزاره ورشکسته تاريخ ايران است ،زيرا ھزاره ای است که با شاھنامه
فردوسی آغاز شده و با توضيح المسائل خمينی پايان يافته است .قرنی نيز که به پايان ميرسد ورشکسته ترين
قرن اين ھزاره است ،زيرا قرنی است که با انقال ب مشروطيت شروع شده و با انفال ب جارو کشان بسر رسيده
است ،جاروکشانی که با شعار يا مرگ يا خمينی به پيشباز ھزاره سوم رفتند و در ھمان سالھا يی که انسانھايی
خود پا به ماه می گذاشتند اينان از دور چھره امام خويش را در آن ديدند.
ھم اين ھزاره و ھم بخصوص اين قرنی که بپايان می رسد در تاريخ جھانی جايی خاص دارند ،زيرا ھر دوی
آنھا به مفھوم واقعی کلمه سرنوشت ساز بوده اند .ھزاره دوم برای اروپايی که با سقوط امپراتوری رم شکل
گرفته بود در ظلمتی قرون وسطايی آغاز شد که قانون حاکم بر آن جھل و تعصب و خرافات و حکومت بی
منازع کليسا بسيار بيش از آنکه اخالق و معنويتی را برای بربرھای نورسيده بارمغان آورد آنانرا به کشتارھای
باز ھم بيشتری ،اين بار در جھت منافع کليسا ،واميداشت .به تغيير يک تاريخ نگار معاصر ،از قتل عام کاتارھا
تا کشتار سن بار تلمی ،از جنگھای صليبی تا مبارزات مذھبی کاتوليکھا و پروتستانھا ،ازھيمه ھای آتشی که
ھزاران نفر بجرم ارتباط با شيطان در آن سوختند تا چرخھای شکنجه انکيزيسيون که استخوانھای ھزاران نفر
ديگر در آنھا خورد شد يا زبانھايشان از حلقھا بيرون کشيده شد ،پرچم مسيحيت مقدس از درون دريايی از
خون سر بر افراشت .در ھمان سالھا ،جھان اسالم که ھنوز از آسيای ميانه تا کرانه ھای اقيانوس اطلس را در
برميگرفت،با برخورداری از شرايط ممتاز نخستين قرون امپراتوری اسالمی ،نيمه بر تر و بسيار پيشرفته تر
در جھان باستان بود.
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در نيمه دومين اين ھزاره ،جھان عرب که در آن ھنگام تنھا در اروپای کوچک کمتر از چھل ميليون نفری
خالصه ميشد ،بناگھان جھش غول آسای خود را بسوی استيال جويی بر بقيه جھان بشری آغاز کرد ،و اين
جھش غول آسا او را در پايان قرن نوزدھم به سروری بيمنازع بر جھانی رسانيد که در برابر آن جمعيت و
ھفده برابر آن مساحت داشت دريانوردان اين اروپای کوچک دو قاره ناشناخته تازه را کشف کردند و مانند دو
قاره شناخته شده پيشين به فرمان اروپای خود در آوردند .ھشت کشور اروپايی به تنھايی امپراتوری جھانی
عظيمی را بنياد نھادند که سی برابر مساحت خود آنھا وسعت و بيست برابر آن جمعيت داشت و "آفتاب در آن
غروب نمکرد" .به موازات اين جھش سياسی ،جھش ھمه جانبه علمی ،صنعتی ،آموزشی ،ھنری ،فکری و
جھان غرب ساختار دنيای ھزاره دوم را بکلی تغيير داد .در پايان قرن نوزدھم پرچم اين غرب بلند پرواز در
ھمه خشکی ھا و ھمه درياھا افراشته بود ،در انتظار آنکه ھمين پرچم در قرن بيستم درماه و شايد در قرن
بعداز آن در مريخ و زھره نيز افراشته شود .درست در جھت عکس آن ،جھان پھناور اسالمی در ھمين مد ت
به رکود و بدنبال آن به انحطاطی مرگبار روی آورد ،بی آنکه ھيچ بالی آسمانی يا زمينی دراين سقوط فرا گير
دخالتی داشته باشد .نه تنھا ھمه آن عوامل که در طول قرون زعامت اين مجتمع مذھبی را باعث شده بودند به
فراموشی سپرده شدند.
بلکه حتی موجوديت خود اين جھان به پرسش گرفته شد ،زيرا در سالھای پيش از جنگ جھانی دوم تقريباھمه
کشورھای اسالمی کنونی يا چون پاکستان و بنگالدش و مالزی و مصر و سودان آفريقای شرقی و اردن وعراق
و کويت و شيخ نشين ھای خليج فارس مستعمره انگلستان بودند ،يا چون مراکش و الجزيره و تونس و سنگال
و موريتانی و مالی و چاد و سوريه و لبنان مستعمره فرانسه ،يا چون ليبی و سومالی و اريتره مستعمره
ايتاليا ،يا چون اندونزی مستعمره ھلند ،يا چون صحرای غربی مستعمره اسپانيا ،يا چون ازبکستان و
ترکمنستان و تاجيکستان و قرقيزستان و کازاخستان و آذربايجان اجزايی از امپراتوری روسيه شوروی ،و
شمار ممالک مستقل يا ظاھرا مستقل مسلمان به ترکيه و ايران و افغانستان و عربستان سعودی محد ود ميشد.
قرن بيستم – قرن حاضر خود ما – که ريچارد نيکسن رئيس جمھوری پيشين آمريکا در آخرين کتاب خويش
آنرا بھترين و بد ترين قرن تاريخ جھان ناميده بود – بنوبه خود ھم قرن بزرگترين ويرانيھا و ھم قرن
بزرگترين سازندگی ھای تاريخ بشر بود .شمار کسانی که در دو جنگ بزرگ جھانی اين قرن و در بيش از
دويست جنگ محلی آن در جبھه ھای جنگ يا در پشت جبھه ھا کشته شدند از صد ميليون نفر ،يعنی از
شمارمجموع کشتگان جنگھای چند ھزاره ساله پيشين فراتر رفت .بزرگترين انقالبھای تاريخ جھان در روسيه
و در چين ،ھر کدام ميليون ھا نفر قربانی به بار آوردند ،و کشتار ھای دسته جمعی )زنوسيدھا( بنوبه خود
ميليونھا قربانی ديگر گرفتند .امپراتورھای قدرتمند انگلستان ،فرانسه ،اتريش ،روسيه ،آلمان ،ھلند ،بلژيک،
اسپانيا ،پرتقال ،ايتاليا ،عثمانی ،ژاپن ،آمريکا ،ھمه در اين قرن از ھم پاشيدند و از بقايای آنھا بيش از يکصد
و بيست کشور مستقل پا به صحنه سياست و جغرافيای جھان گذاشتند .دو جنبش غول آسای کمونيسم و
فاشيسم ھر دو در اين قرن بر سر کار آمدند و ھر دو در ھمين قرن از ميان رفتند.
جامعه انسانی در اين قرن وارد عصر اتمی شد ،يعنی نيرومند ترين ابزار زند گی را ھمراه با مخوف ترين ابزار
مرگ در اختيار خويش گرفت .پيشرفتھای شگرف در امر ارتباطات از طريق تلفن ،بيسيم ،راديو ،تلويزيون،
فکس ،اينترنت ،ماھواره ھای مخابراتی ،بافت ارتباطی جھان را بکلی تغيير داد و مرزھای نژادی و جغرافيائی
و زبانی را پشت سر گذاشت.
آغاز عصر کامپيوتر دفتر چند ھزار ساله ای را در تاريخ تمدن بشری بست و دفتر تازه ای را گشود .بشر در
اين عصر پا از کره آشنای خودش بيرون گذاشت و راه کرات نا آشنای ديگر را در پيش گرفت .روزيکه اولين
انسان پا به کره ماه نھاد بشر از صورت انسان چند ميليون ساله پيشين بيرون آمد .عليرغم ھمه جنگھا و
ھمه فاجعه ھای طبيعی ،جمعيت جھان بر اثر پيشرفتھای بيسابقه بھداشتی و کشاورزی بيسابقه بھداشتی و
کشاورزی از يک ميليارد و نيم نفر در آغاز قرن به شش ميليارد نفر در پايان ھمين قرن افزايش يافت ،در
صورتيکه اين رقم در درازای پنجھزار سال تنھا ميان پنجاه ميليون نفر و يک ميليارد و نيم نفر نوسان کرده
بود .در طول يک قرن ،جھان ما بيش از پنجاه قرن گذشته در زمينه بھداشتی پيشرفت کرد .بيماريھائی چون
وبا و طاعون و سل و آبله که پيش از آن ھر چند يکبار داس مرگ در شرق و غرب جھان نھاده بودند تقريبا
بکلی ريشه کن شدند .در سال ھزار و نھصد حتی در اروپای غربی و آمريکای پيشرفته از ھر ھزار کودکی که
به جھان می آ مدند بطور متوسط صد وشصت و دوکودک ميمردند .امروز اين رقم به ١۴کاھش يافته است .در
جھان سوم طبعااين نسبت مرگ و مير باالتر است ،ولی در آنجا نيز رقم آن نسبت به گذشته بسيار کمتر شده
است .حد متوسط عمر که در آغاز قرن در جھان پيشرفته ۴٧سال و در بقيه کشورھا ٣١سال بود اکنون به
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ترتيب به  ٨٠و ۶٠رسيد ه است .در سال  ١٩٠٠سفر به دور دنيا از راه کشتی سريع السير و راه آھن بيش
از دو ماه طول ميکشيد ،امروز اين سفر با جت ھای ما فوق صوت در کمتر از ٢۴ساعت انجام ميگيرد.
در جمع کشورھای " ھزاره ای " در آغاز اين قرن بيسبم چين امپراتوری فروپاشيده ای بو دکه از ھر گوشه --
اش بانک شورش و انقالب بر ميخاست و دولتھای مستعمراتی اروپائی و ژاپن نورسيده،ھر کدام در جابجای آن
مناطق نفوذی داشتند که مطلقا حاکميتی از جانب دولت مرکزی بر آن اعمال نميشد ،چندا نکه دولتھائی چون
انگلستان در بخش ھای اختصاصی خود اصوال "ورود سگ و چينی" را ممنوع اعالم کرده بودند .و در پايان
قرن ،ھمين کشور چين يکی از پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد ،يکی از ھفت کشور "اتمی"
جھان ،برخوردار از باالترين رشد اقتصادی ساالنه جھانی ،و کانديدای اعالم نشده ابرقدرتی قرن بيست و يکم
است ،ھند که در آغاز قرن مستعمره انگلستان بود و اربابان انگليسی ھمچنان در آن "صاحب" خطاب ميشدند
در پايان قرن نه تنھا به استعمار خود و اصوال به عصر استعماری پايان داده است ،بلکه بصورت بزگترين
دمکراسی دنيا و دومين ابر قدرت بالقوه جھان فردا آماده ورود به قرن تازه شده است .زاپن که با پيروزی
دريائی پر آوازه ای بر امپراتوری تزاری پا به قرن بيستم گذاشته بود ،عليرغم شکست خود در جنگ دوم
جھانی بصورت دومين قدرت اقتصادی اين جھان در پايان قرن در آمده است .يونان و ايتاليا قرن بيستم خود را
در موضع کشورھائی کامال پيشرفته در حال بپايان بردنند.مصر که اين قرن را در موضع تحت الحمايه
انگلستان آغاز کرده بود امروز آنرا در مقام رھبری جھان عرب به آخر ميرساند ...و ايران ،که قرن بيستم
خويش را با نخستين انقالب مشرو طيت در "جھان سوم" شروع کرده بود ،پس از آزماش پنجاه ساله ای
موفق ولی نافرجام ،تنھا کشور ھزاره ای است که درجستجوی "اسالم ناب محمدی" به قرون وسطای خويش
باز گشته است .در اولين سال اين قرن "حاج سياح" محقق و جھانگرد ايرانی ،در بازگشت از سفری بدور دنيا
در کتاب "خاطرات" خودش که از جالبترين آثار زبان فارسی قرن حاضر است در توصيف وضع اجتماعی ايران
آنروز نوشت....» :جماعت عمامه به سر ھمه جا را پر کرده اند و ھمه مقامات را صاحب شده اند .کسی
نميداند کداميک از آنھا فھم و سواد دارد و کدام ندارد .ھمه نام آيت ﷲ و حجت االسالم و شيخ و مال دارند ،و
کارشان اين است که به اسم شريعت ھر چه ميخواھند بکنند و جلو ھرچه را که نميخواھند بگيرند .تکفير
ميکنند .معامله بھشت و جھنم ميکنند .کسی جرئت ندارد بگويد آقا دروغ ميگويد ،زيرا بيرق واشريعتا بلند
ميشود .به آنھا ايراد ميگيری ،ميگويند ايراد به مجتھد جايز نيست .تکذيب ميکنی ،مثل اين است که خدا و
پيغمبر را تکذيب کرده ای .به ھيچ آخوند گردن گلقتی نميتوان گفت که مجتھد نيست يا عادل نيست ،زيرا جمعی
قلچماق پشت سرش دارد که ھر چه بگويد ميکنند ....و اما مردم ،گرد اندوه بر روی ھمه نشسته .رنگھا زرد،
بدنھا الغر ،لباسھا کثيف ،لبھا آويخته ،چشمھا بر زمين .گويا خرمی و نشاط از اين مملکت بار بسته است و
بغير از نوحه و گريه چيزی نمانده است .آنچه از اسالم باقی است زيارت رفتن و نماز جمه خواندن و نعش
کشی است ،وگرنه واجبات شرع متروک است «.
...و در آخرين سال ھمين قرن ،حاج سياح ديگری که قصد وقايع نگاری داشته باشد ،احتماال در توصيف وضع
اجتماعی ايران سال ٢٠٠٠خواھد نوشت....» :جماعت عمامه به سر ھمه جا را پر کرده اند و ھمه مقامات را
صاحب شده اند .کسی نميد اندکداميک از آنھا فھم و سواد دارد و کدام ندارد .ھمه نام آيت ﷲ و حجت االسالم و
شيخ و مال دارند ،و کارشان اين ست که به اسم شريعت ھر چه ميخواھند بکنند و جلو ھرچه را که نميخواھند
بگيرند .تکفير ميکنند .معامله بھشت و جھنم ميکنند .کسی جرئت ندارد بگويد آقا دروغ ميگويد ،زيرا بيرق
واشريعتا بلند ميشود .به آنھا ايراد ميگيری ،ميگويند ايراد به مجتھد جايز نيست .تکذ يب ميکنی ،مثل اين است
که خدا و پيغمبر را تکذ يب کرده ای .به ھيچ آ خوند گردن گلقتی نميتوان گفت که مجتھد نيست يا عادل نيست،
زيرا جمعی قلچماق پشت سرش دارد که ھر چه بگويد ميکنند ....و اما مردم ،گرد اندوه بر روی ھمه نشسته.
رنگھا زرد ،بدنھا الغر ،لباسھا کثيف ،لبھا آويخته ،چشمھا بر زمين .گويا خرمی و نشاط از اين مملکت بار
بسته است و بغير از نوحه و گريه چيزی نماند ه است .آنچه از اسالم باقی است زيارت رفتن و نماز جمه
خواندن و نعش کشی است ،وگرنه واجبات شرع متروک است «.

***
چنين آزمايشی ،با ھمه سنگينی آن ،برای ايران آزمايشی تازه نيست ،تکرار تازه ای از يک سناريوی کھن
ھزار و چھار صد ساله است ،و ريشه در ارتباط نا سالمی دارد که از آغاز وجه مشخص ارتباط ايران و اسالم
بوده است.
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پيش از اسالم ھيچ آئينی در تاريخ جھان بدانصورتی که اين آئين پا به صحنه تاريخ گذاشت پابه تايخ نگذاشته
بود :آئين يھود اساسا قابل انتقال بديگران نبود .آئين مسيحيت توسط چند حواری گمنام عيسی به رم برده شد و
سه قرن طول کشيد تا تدريجا در ميان طبقات محروم و غالمان جامعه رومی جا بيفتد و يک امپراتور حسابگر
را وادارد که با گرايش به مسيحيت اين نيروی نوخاسته را در خدمت منافع خود بکار گيرد .آئينھای ايرانی
ميترا و مانی ھيچکدام نفوذ گسترده خويش را در امپراتوری رم و در سرزمينھای چين و ھند به شمشير
اشکانی يا ساسانی مديون نبودند .آئين بودا نيز توسط مبلغان بودائی – منجمله شاھزاده ای اشکانی – از ھند
به چين و ژاپن و ديگر سرزمينھای خاور دور راه يافت بی آنکه شمشيری در اين راه به کار افتاده باشد....
وپيش از ھمه اينھا نيز ،نه مصريان کھن بنام رع يا آمون جنگيده بودند ،يا بابليان بنام مردوخ يا فنيقيان
بنام بعل يا ھندوان بنام شيوا يا يونانيان و روميان بنام زئوس يا ژئوس يا ژوپيتر .ميان ھمه مذاھب توحيدی و
غير توحيدی جھان ،تنھا اسالم بود که ھمراه با شمشير عرب برای ديگران برده شد ،و فقط تازيان حجاز بودند
که به تعبير نھج البالغه "ايمانشان را بر قبضه ھای شمشيرشان حمل کردند".
اگر آئين تازه ھمانند ديگر آئينھای جھان باستان به صورتی مسالمت آميز به ايرانيان عرضه شده بود ،شايد
تاريخ مسلمانی ايران بکلی غير از آن ميبود که ھست ،و چه بسا که در طول زمان اين آئين ميتوانست بھمان
صورت در ايران پذيرفته شود که ميترائيسم و مسيحيت در رم و بودائيسم در چين پذ يرفته شدند .ولی در عمل
اين آئين طوری عرضه شد که استقرار اسالم مالزم قبول حاکميت سياسی عرب نيز بود و پذيرش استيالی
بيچون و چرای شمشير کشان باديه ،و اين شمشير کشان نورسيده کسانی نبودند که وارثان حکومت و تمدن و
فرھنگی کھن بتوانند آسان به قبول سروری آنان تن در دھند.
ھنگاميکه عرب در موج جھانگشائی خود به ايران ساسانی حمله آورد ،چھارده قرن بر آغاز تاريخ مدون ايران
ميگذشت .امروز نيز چھارده قرن بر دوران اسالمی اين تاريخ ميگذرد .در کارنامه تاريخ ،اين دو کفه ما قبل
اسالمی و اسالمی امروز در سطحی ھمتراز يکديگر قرار دارند و بر اين مبنا آسانتر ميتوان سودھا و زيانھای
آنھا را در ترازوی سنجش گذاشت .آسانتر نيز ميتوان دريافت که ايران در اين جابجائی دورانھا چه از دست
داده و چه بدست آورده است.
ولی اين حسابرسی تنھا وقتی ميتواند معتبر و بنا براين پذيرفتنی باشد که در آن با تاريخ تقلب نشده باشد ،يعنی
مالک حسابرسی قرار ميگيرد واقعيتھا وشواھد مسلم باشد و نه پيشداوريھا و موضعگيريھای پيش ساخته ای
که يامارک تعصب مذھبی و يا مارک تعصب ملی گرايانه داشته باشند .و در چنين صورتی آسان ميتوان دريافت
که دراين سودای تاريخ ،ايران در ھر دوزمينه مادی و معنوی بازنده بوده است ،يعنی آنچه را که داشته از
دست داد ه است ،و آنچه را که نداشته بدست نياورده است.
ايرانی که عرب در سالھای  ١۴تا  ٣۶ھجری تحويل گرفت يکی از چھار امپراتوری صدرنشين جھان باستان
بود ،با اعتباری سياسی و رونقی اقتصادی و شکوھی فرھنگی که عميقا مورد قبول جھانيان بود .و ايرانی که
ھمين عرب در قرن سوم ھجری اجبارا تحويل صاحبان آن داد ،ھمانند ايران ديگری که وارثان عرب در قرن
پانزدھم ھجری در جريان تحويل آن به ھزاره سومند ،ايرانی بود که نه ھويت ايرانی داشت ،نه اعتبار سياسی،
نه رونق اقتصادی ،نه شکوه فرھنگی .در ھزار و چھار صد ساله نخستين اين تاريخ – به استثنای يک دوران
کوتاه ھفتاد ساله – ايران بطور دائم يک ابر قدرت جھان باستان بود ،و در دو قرن از اين مد ت اصوال ابر
قدرت منحصر به فرد آن بود .در ھزار وچھار صد ساله دوم ،نه تنھا نشانی از اين سرفرازی بر جای نماند،
بلکه در بيش از نيمی از اين مدت ايران حتی حاکميت ساده ای نيز ند اشت و تنھا بخشی از امپراتوريھای عرب
و مغول و غزنوی و سلجوقی و ترک و تاتار بود.
درھزار وچھار صد ساله نخستين تنھا چھار سلسله پاد شاھی ،با پاد شاھانی جملگی ايرانی ،بر سر زمين ايران
سلطنت کردند ،و در ھزار و چھار صد ساله دومين  ٣۵سلسله که تنھا  ٧تای آنھا ايرانی و  ٢٨تای ديگر
مغول و ترک و تاتار و ترکمن و افغان بودند .در ھزار و چھار صد ساله نخستين تنھا يک ھجوم موفق بيگانه
به ايران صورت گرفت ،و در ھزار وچھار صد ساله دوم بيش از سی بار از شرق و غرب و شمال و جنوب به
ايران حمله آورده شد که تقريبا ھمه آنھا ھجومھائی موفق بود .در ھزار و چھار صد ساله نخستين مشروعيت
سنتی پادشاھان اعمال خشونتی را برای تثبيت اين مشروعيت ايجاب نميکرد ،در ھزار و چھار صد ساله دوم
اين مشروعيت منحصرا در گرو برندگی شمشيرھای خانان و ايلخانان و اتابکان و اميران و سر کردگان عشاير
ويا راھزنان و ياغيانی قرار گرقت که با منطق خون و شمشير تاج بر سر ميگذاشتند و با منطق خون و شمشير
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ھم تاج و ھم سر را از دست ميدادند .در ھزار و چھارصد ساله نخستين تقريبا ھرگز خون ايرانی بدست ايرانی
ريخته نشد ،در ھزارو چھارصد ساله دوم خون ايرانی بيشتر از خارجی بر زمين ريخت و چشمھای ايرانی
بدست خود ايرانی بيشتر از دست بيگانگان از کاسه بيرون آورده شد در ھزارو چھار صد ساله نخستين ايرانی
پيوسته آقای خود بود و اين آقائی را با سر فرازی توام داشت ،در ھزار وچھار صد ساله دوم مردان ايران را
به بندگی گرفتند و زنان و دخترانش را به کنيزی فروختند.
در ارزيابی نحوه مسلمان شدن ايرانيان تقلب بسيار با تاريخ شده است .و اتفاقا اين تقلب بيش از آنکه از جانب
بيگانگان صورت گرفته باشد از جانب کسانی از خود ايرانيان صورت گرفته است .وقتيکه بزرگترين مورخ
جھان ،اين خلدون ،مينويسد که "پيش از حمله اعراب ايرانيان سرزمينھائی پھناور در اختيار داشتند با جمعيتی
بسيار و با تمد نی بزرگ ،ولی بعد از آنکه عرب با نيروی شمششير بر آنان استيال يافت چنان دستخوش تاراج
و ويرانی شدند که گوئی ھرگز وجودنداشتند – زيرا گرايش طبيعی عرب اين است که رزق خويش را سر نيزه
خود بجويد اگر در اين مسير به قدرت و حاکميتی دست يابد ديگر حد و حصری برای غارتگری خود نشناسد ،و
بدين ترتيب است که تمدن اقوام مغلوب منقرض ميشود ،واين درست ھمان امری بود که در ايران اتفاق افتاد"،
فرضيه پردازی ايرانی ،در سالھای پايانی قرن بيستم ،ادعا ميکند که "ايرانی اسالم را با آغوش باز پذيرفت و
ھيچکس نميتواند بگويد که ايرانی از ھمان اول در برابر اسالم قرار گرفت و نخواست آنرا بپذ يرد" )علی
شريعتی :علی و حيات بارورش پس از مرگ( ،و وقتيکه معتبرترين مورخان خود جھان اسالم :طبری ابن
االثير ،دينوری ،يعقوبی ،بالذری ،ابن فقيه ،راوندی ،مسعودی از صد ھزار کشته ايرانی در جلوالء نام ميبرند،
و متذ کر ميشوند که اين دشت نبرد بھمين دليل از جانب اعراب جلو الء )پوشيده( ناميده شد که اجساد کشته
شد گان سراسر آنرا در زير خود پوشانيده بود ،فرضيه پرداز ايرانی مدعی ميشود که "حمله اعراب به ايران با
ھيچ مقاومت درخشانی در جلوالء و نھاوند روبرو نشد" )اسالم شناسی( ،و باز ھم وقتيکه ھمين تاريخ
نگاران مسلمان از يکصد و سی شورش پياپی در استانھا و شھرستانھای مختلف ايران )ری،ھمدان،اصفھان،
کرمان ،استخر ،گرگان ،قم ،گيالن ،طبرستان ،ديلم ،سيستان ،فارس ،خراسان،آذربايجان،خوارزم ،فارياب،
نيشابور ،بخارا ،دارابگرد( و از سرکوبيھای خونين اين شورشھا و تجديد ھای مکررآنھا خبر ميدھند )که
گزارش جامعی از آنھا را در کتاب "مالحظاتی در تاريخ ايران" پژوھشگر معاصرعلی مير فطروس ميتوان
يافت( ،باز ھمين فرضيه پردازان اظھار اطمينان ميکنند که "ايرانی از ھمان اول احساس کرد که اسالم ھمان
گمشده ای است که بدنبالش ميگشته است ،برای ھمين بود که مليت خودش را ول کرد ،مذھب خودش را ول
کرد ،سنتھای خودش را ول کرد و بطرف اسالم رفت" )باز شناسی ھويت ايرانی – اسالمی( ايرانيان ديگری در
اين مورد با معيارھائی کامال دو گانه سخن ميگويند .در کتابی بنام " کارنامه اسالم" که درآستانه انقالب واليت
فقيه انتشار يافت ،عبد الحسين زرين کوب که سالھا پژوھشگری واقع بين و بيغرض شناخته شده بود با تغيير
جھتی صد وھشتاد درجه ای در مورد آنچه خود او پيش از آن نوشته بود .مدعی شد که "ھمه جا در قلمرو
ايران و بيزانس مقد م مھاجمان عرب را عامه مردم با عالقه استقبال کردند .نشر اسالم دربين مردم کشورھای
فتح شده بزور جنگ نبود و انتشار آن نه از راه عنف و فشار بلکه به سبب مقتضيات و اسباب گونه اجتماعی
بود .روايتی که کتابخانه مدائن را اعراب نابود کردند ھيچ اساس ندارد ،و آنچه ھم که بيرونی راجع به نابود
شدن کتب خوارزم گفته است مشکوک است ".و با اينھمه نويسنده اين مطلب ھمان کسی بود که پيش از آن
خوددرکتاب ارزنده ای بنام "دوقرن سکوت" درشرح ھمين ماجرا نوشته بود" :شک نيست که در ھجوم تازيان
بسياری از کتابھا و کتابخانه ھای ايران دستخوش آسيب فنا گشته است .اين دعوی را از تاريخ ھا ميتوان حجت
آورد و قراين بسيار نيز از خارج آنرا تاييد ميکنند .با اينھمه بعضی دراين باب ابراز ترديد ميکنند .اين ترديد
چه الزم است؟ در آئين مسلمانان آن روزگار ،تا آنجا که تاريخ ميگويد،آشنائی به خط و کتابت بسيار نادر بود و
پيدا است که چنين قومی تا چه حد ميتوانست به کتاب و کتابخانه عالقه داشته باشد .از ھمه قرائن پيداست که
در حمله عرب بسياری از کتابھای ايرانيان از ميان رفته است...عربان فاتح برای اينکه از آسيب زبان ايرانيان
در امان بمانند و آنرا ھمواره چون حربه تيزی در دست مغلوبان خويش نبيند با خط و زبان و کتاب و کتابخانه
ھر جا که در شھرھای ايران بر خوردند سخت به مخالفت بر خاستند .رفتاری که تازيان در خوارزم با خط و
زبان مردم کردند بدين دعوی حجت است" .و ھم او در جای ديگری از اين کتاب نوشته بود" :در برابر سيل
ھجوم تازيان شھرھای بسيار ويران شد و خاندانھا و دود مانھای بسيار بر بادرفت .اموال توانگران را تاراج
کردند و آنھا را غنائم و انفال نام نھادند .دختران و زنان ايرانی را در بازار مدينه فروختند و آنانرا سبايا و
اسرا خواندند ،و ھمه اين کارھا را در سايه شمشير و تازيانه انجام دادندو ھر گونه اعتراضی را با حد و رجم و
قتل و حرق جواب گفتند ...و چنين بود که اندک اندک محرابھا و مناره ھا جای آتشکده ھا را گرفت .گوشھائی
که به شنيدن زمزمه ھای مغانه و سرود ھای خسروانی انس گرفته بودند بانک تکبير و طنين صدای موذن را
با حيرت و تاثر تمام شنيدند .کسانيکه مدتھا از ترانه ھای –طرب انگيز باربد و نکيسا لذت برده بودند رفته
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رفته با بانک حدی و زنگ شتر مانوس شدند .خشن طبعی و تند خوئی فاتحان وقتی بيشتر معلوم گشت که زمام
قدرت را در کشور فتح شده بد ست گرفتند .ضمن فرمانروائی و کارگزاری در بالد مفتوتح بودکه زبونی و
ناتوانی و در عين حال بھانه جوئی و درنده خوئی عربان آشکار گشت ،زيرا اين " نژاد برتر" که ميدان فکرو
عمل او ھرگز از جوالنگاه اسبان و شترانش تجاوز نکرده بود ،برای اداره کشورھای وسيعی که بدستش افتاده
بود نياز به ھمين موالی داشت و بناچار دير يا زود برتری آنھا را اذعان نمود ،در صورتيکه از ھمان بامداد
اسالم ايرانيان نفرت و کينه شديد خود را نسبت به دشمنان و باج ستانان خود آشکار کرده بودند".
و باز ،ھم او در جای ديگری از اين کتاب نوشته بود:
" نبردی که ايرانيان در اين دو قرن با مھاجمان عرب کردند ھمه در تارکی خشم نبود ،در روشنی دانش و خرد
نيز اين نبرد دوام داشت ...برخی از ھمان اول با آئين مسلمانی به مخالفت و ستيزه بر خاستند ،گوئی قبول اين
دينی را که عرب آورده بود اھانتی و ناسزائی در حق خويش تلقی ميکردند .از اين رو اگر نيز در ظاھر خود را
مسلمان فرا مينمودند در نھان از عرب و آئين او بشدت بيزار بودند و ھر جا فرصتی و مجالی دست ميداد سر
به شورش بر می آوردند و عربان و مسلمانان را از دم تيغ ميگذرانيدند ...ھر روزی به بھانه ای و در جائی
قيام و شورش سخت ميکردند و ميکوشيدند عرب را با دينی که آورده است از ايران برانند....
در نھضت ھای پياپی آنان نه فقط نژاد عرب مردود بود ،بلکه مسلمانی نيز مورد خشم و کينه قرار داشت و
بدينگونه بيشتر اين شورشھا رنگ ضد دينی داشت .ايرانيانی که مسلمان شده بودند طعمه نفرت و کينه مردم
بودند و اين نفرت و کينه چندان بود که حتی زنھايی از ايرانيان که به عقد زناشويی عربان در آمده بودند ريش
شوھران خود را گرفته از خانه بر می آوردند و بدست مردان ميسپردند تا آنھا را بکشند ،و چنان شد که در
ھمه طبرستان عربان و مسلمانان يکسره بر افتادند".
واقعيت انکار ناپذير تاريخ اين است که اسالم از راه شمشير به ايران تحميل شد ،بی آنکه ايرانيان "بد نبالش
گشته باشند" ،ھمچنانکه از راه شمشير به ديگر سرزمينھای خاور نزديک و شمال آفريقا و اسپانيا نيز تحميل
شد بی آنکه ھيچکدام از آنھا به استقبالش رفته باشند .بھمين دليل وقتيکه شمشير عرب در پواتيه فرانسه از
برندگی افتاد گسترش اسالم در اروپای غربی متوقف شد ،و وقتی که اين شمشير در قسطنطنيه از کار افتاد راه
اروپای شرقی به رويش بسته شد.
اين افسانه که عرب مساوات اسالمی را با خود به ايرانی آورد که از تبعضات اجتماعی و مذھبی پايان دوران
ساسانی رنج ميبرد تقلبی ديگر با تاريخ است ،زيرا که ھر چند اين تبعيض ھا واقعا وجود داشت و اين نارضائی
ھا را ھم واقعا داشت ،ولی فاتحان عرب نه تنھا ھيچکدام از اينھا را از ميان نبردند ،بلکه تبعضات بسيار
سنگين تری را نيز بر آنھا افزودند که ناپذ يرفتنی ترين آنھا برای ايرانيان شکست خورده ولی آزاده و سرفراز
تبعض نژادی بود .در اين باره نيز واقعيت تاريخ را از زبان يک مورخ سرشناس ديگری خود جھان عرب
ميتوان شنيد که" :عربھای فاتح خود را برتر از ديگران ميپنداشتند و به ويژه به ايرانيان مباھات ميکردند و
آنھا را موالی )بند گان آزاد شده( خود ميخواندند و برای تحقير آنان ميگفتند که سه چيز است که نماز را باطل
ميکند :سگ و االغ و ايرانی.
يک ايرانی دختری از قبيله بنی سليم خواست و خانواده دختر با اين ازدواج موافقت کردند ،اما والی مدينه که
از اين جريان خبر يافت امر کرد موی سر و ريش و ابروان داماد را بتراشند و او را در مالء عام دويست
تازيانه بزنند و دختر را نيز از او بگيرند .محمد بن بشير شاعر معاصر او اين واقعه را به شعر در آورد و در
آن گفت :ابوالوليد شرافت دختران ما را حفظ کرد و آنرا از زناشوئی با بندگان باز داشت و ريش آن مرد بی
ادب را تراشيد و او را تازيانه زد تا برود و بعد از اين با دختران کسری ازدواج کند ،زيرا بنده ميتواند فقط با
بنده ھمسر شود" ) .جرجی زيدان :تاريخ تمدن اسالمی ( .اين ادعای ديگر نيز که مردم ايران آسان به دين تازه
گرويدند تقلبی ديگر با تاريخ است ،زيرا که به تصريح مورخان متعددی از ھمين جھان اسالم ،حتی در قرون
چھارم وپنجم ھجری بخش بزرگی از ايران ھمچنان بر آئين زرتشتی باقی بودند" :اکثريت مردم فارس را در
حال حاضر )قرن چھارم ھجری( زرتشتيان تشکيل ميدھند و ھيچ شھر و دھکده ای نيست که در آن آتشگاھی
نباشد .در نزد بسياری از دھقانان تصاوير پادشاھان و پھلوانان ايران با عالقه بسيار نگاھد اری ميشود"
)اصطخری :مسالک و الممالک(" ،در خراسان و نواحی دريای خزر و طبرستان و ديلم و نيز در کرمان عده
زرتشتيان بسيار زياد است" )مسعودی :مروج الذھب( ،در بخش غربی ايران جماعت عظيمی از خرمدينان به
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آئين خود باقی مانده اند" )مقد سی :تذ کره الموضوعات( ،در فارس شھری و روستائی وناحيتی نيست مگر
آنکه آتشکده ای داشته باشد ،و در جبل )شمال غربی ايران( ھنوز زرتشتيان در اکثر يت ھستند" )اين حوقل:
صوره االرض(.
اگر بخالف اسپانيای عرب ايرانيان در نھايت آئين مھاجمان را پذيرفتند ،بخاطر اين بود که يا سقوط امپراتوری
ايران ديگر پايگاھی برای آئين زرتشتی باقی نمانده بود ،در صورتيکه با سقوط اندلس ،مسيحيان پشت جبھه
وسيعی در اروپای بيرون از مرزھای خود برای خويش داشتند ،ھمچنانکه مسيحيان اروپای متصرفی ترکان
عثمانی نيز با داشتن چنين پشت جبھه ای توانستند از ھويت مذھبی خود دفاع کنند.
در کتاب معتبر تاريخ قم ،نوشته مورخی مسلمان از قرن چھارم ھجری ،در ارتباط با اين واقعيت ميتواند خواند:
"عربان دست بر آوردند و مجموع سدھائی را که در ميان رود خانه ھا نھاده شده بود ويران کردند ،چندانکه
کشتزارھای مردمان بکلی خشک شدند ،و بديشان مضرت ميرساندند و سدھا و رودخانه ھا يشان را ميشکافتند،
و الجرم مردم چون در دفع آنان ھيچ چاره و حيلت نداشتند به ناچار حکم آنان فرود آمدند ،اما چون عرب بانک
نماز گفتی ،دھقانان آن ناحيت او را دشنام دادندی".
در چنين شرايطی تنھا راه مبارزه ای که برای ايرانيان باقی مانده بود اين بود که آئين حاکمان عرب را به رنگ
آئين ملی خويش در آوردند ،و اين درست ھمان کاری بود که کردند .به تعبير ادوارد براون " تغييرات ناشی از
قبول اسالم در نزد ايرانيان از پوست فراتر نرفت و به درون نرسيد .ايرانيان با نو آوريھائی چون تشيع
وعرفان خيلی زود آئينی را که با شمشير عرب به کشورشان تحميل شده بود به چيزی تبديل کردند که گرچه
ھمچنان شباھتی با اسالم داشت ،ولی محتوای آنان با آنچه احتماال پيامبر عرب در نظر داشت بسيار تفاوت
داشت ".

***
درھر ارزيابی که در باره دوران اسالمی تاريخ ايران صورت ميگيرد بايد اين واقعيت اصولی در نظر گرفته
شود که موضع ايران در جھان اسالم از آغاز موردی خاص بوده که با موضع ھيچيک از ديگر کشورھای
متصرفی عرب قابل تطبيق نبوده است.
امپراتوری پھناوری که در طول يکصد سال با شمشير عرب پی افکنده شد به استثنای ايران شامل سرزمينھائی
بود که پيش از آن عمد تا مستعمرات رم شرقی )بيزانس( بودند و تصرف آنھا توسط اعراب عمال جابجائی يک
مذھب وارداتی با يک مذھب وارداتی ديگر بود ،زيرا آئين مسيحيت نيز که از سه قرن پيش از آن توسط رم و
بيزانس برای آنھا آورده شده بود مذھب ملی ھيچيک از آنھا نبود .اضافه بر اين ،مذھب فاتحان نو نوع تازه ای
از ھمان آئين "يھودی – مسيحی"  Judeo-Chretienneبود که آنھا در ھنگام حمله عرب داشتند :خدای
آن ھمان خدای يھودی بود که تغيير نام داده بود ،پيغمبران آن ھمان پيغمبران يھودی بودند که اين بار حتی
تغيير نام ھم نداده بودند .بدين ترتيب اشکالی نبود که بھمان آسانی که ارباب عوض کردند مذھب ارباب پيشين
رانيز با مذھب ارباب تازه عوض کنند ،و بد نبال اين ھر دو زبان خود را ھم تغيير دھند و اين بار "از بيخ عرب
شوند" ،بخصوص که زبانھای بيشتر آنان شعبه ھائی از خانواده زبانھای سامی يعنی خوشاوند زبان عربی بود.
اين ماجرا ئی بود که بصورتی يکنواخت در سوريه و لبنان و فلسطين و مصر و ليبی وتونس و الجزاير کنونی
تکرار شد.
مورد ايران از ھمه اين موارد جدا بود .ايران نه تنھا در ھنگام حمله عرب مستعمره کشور ديگری نبود ،بلکه
خود امپراتوری مقتدری بود که تنھا چند سال پيش از آن بخش مھمی از ھمين جھان بيزانسی مستعمره آن بود
مذھب آن نيز مذھبی وارداتی نبود ،آئين ملی خود او بود که سابقه ای کھن تر از مسيحيت و احتماال کھن تر از
يھوديت داشت ،ھمچنانکه زبان ملی آن زبانی آريائی بود که ھيچ قرابتی با عربی يا ديگر زبانھای سامی
نداشت.
بناچار ملتی که موجوديتش از ھزار و چھار صد سال پيش از حمله عرب باھويت و آئين و زبان و فرھنگ
خاص خودش در آميخته بودرسالتی در پاسداری ھمه اينھا برای خود قائل بود که ھيچيک از ديگر سرزمينھای
اشغال شده اعراب برای خود قائل نبودند .درست ھم بھمين دليل بود که مبارزه ملی برای باز ستاندن اين
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اصالت از شمشير کشان بيگانه از ھمان فردای استقرار عرب آغاز شد و تا بازيابی استقالل از دست رفته به
پايان نرسيد .به گفته " "Renanايران با آنکه اسالم را پذيرفت ،ھرگز تسليم عرب و فرھنگ بيابانی او نشد،
و عليرغم زبان و مذھبی که بدو تحميل شده بود در کوتاه مدتی توانست حقوق خود را به عنوان يک ملت
آريائی باز گيرد .بيست سال پس از مرگ محمد ،عربستان در مقايسه با سرزمينھای پھناوری که متصرف شده
بود سرزمين بيمقداری بيش نبود .صد سال بعد از آن ،درحاليکه زبان و مذ ھب برخاسته از حجاز از مالزی تا
مراکش و از تو مبو کتو تا سمرقند بر قرار شده بود ،خود عربستان ،رانده و فراموش شده ،از صحنه جھانی
طرد شده و به صحرا ھای بی آب و علفش ،به ھمان صورتی که پيش از زمان اسماعيل داشت ،باز گشته
بود".
تاريخ اسالمی ايران تاريخ مبارزه ای پيگير برای دفاع سرسختانه از اين اصالت ملی در ھمه زمينه ھای
سياسی و اجتماعی و مذھبی و فرھنگی آن است ،و در اين مبارزه ايران بطور دائم راه خود را از راه بقيه
اعضای جھان مسلمان جدا کرده و ھمواره عضو سرکش يا به اصطالح امروزی "بچه شرور" دنيای اسالم
باقی مانده است.
به تعبير صاحبنظری آلمانی ،در حرمسرای شلوغ اسالم ايران آن ھمسری بوده که ھيچوقت قلبا به ازدواج
تحميلی خود رضايت نداده و "بلی" نگفته است .نخستين قيامھای مسلحانه عليه خالفت عرب در سر زمين
ايران آغاز شد .اولين شکاف در وحدت سياسی امپراتوری عرب با تاسيس دولت مستقل "رستميه" در شمال
آفريقا )الجزاير و صحرای کنونی( بد ست عبد الرحمن رستم رھبر نظامی و مذھبی خراسانی صورت گرفت ،و
دومين شکاف اعالم استقالل خود ايران توسط يعقوب ليث صفاری بود .نخستين ارتشی که در داخل امپراتوری
اسالم با ارتش منظم خالفت عرب جنگيد و آنرا در ھم شکست ارتش خراسانی ابومسلم در جنگ زاب بود ،و
نخستين ارتشی نيز که بغداد پايتخت خالفت عرب را بتصرف در آورد ارتش ايرانی ديلمی بود.
درتمام ھزار و چھارصد ساله تاريخ اسالم ،ايران حتی يکبار بخاطر اسالم نجنگيد ،نه در جھانگشائی ھای
اسالمی شرکت جست و نه در جنگھای صليبی .در عوض بارھا عليه ديگر مسلمانان جنگيد .دويست سال تمام
با امپراتوری مسلمان عثمانی در پيکاری بی امان بود و در اين راستا با کشورھای نامسلمان لھستان و بوھميا
و ونيز و اسپانيا عليه عثمانی مسلمان پيمان اتحاد بست ،اما حتی يکبار در تاريخ خود با يک کشور مسلمان
عليه نامسلمانان چنين پيمانی نبست .حتی در دوران خود ما ،تنھا جنگ خارجی ايران اسالمی جنگ ھشت ساله
ای نافرجام با کشور مسلمان ديگری بود .در قلمرو فرھنگی ،روياروئی ايران آريائی با فرھنگ مھاجم سامی
حتی از روياروئيھای سياسی آن ،ھم پيگير تر بود .تنھا کشور مسلمانی که زبان عربی را به نفع زبان ملی
خود طرد کرد ايران بود ،و تنھا کشور مسلمانی نيز که گذشته پر افتخارش را به فراموشی نسپرد و آنرا در
تمام جلوه ھای ادب و ھنر و شعر و موسيقی و فولکلورو رسوم روزمره خويش زنده نگاه داشت ايران بود،.
در شرايطی که ساير سر زمينھای اسالمی )مصر ،عراق ،اردن ،سوريه ،فلسطين ،لبنان ،تونس ،الجزاير،
مراکش( جملگی با گذشته پيش از اسالمی خود قطع رابطه کردند .بااينھمه ،اصطکاک بنيادی اين دو فرھنگ
آريائی و سامی بخصوص در تضادی ديگر منعکس شد که ريشه در اصلی بسيار کھن داشت ،و اين تضاد از
دوگانگی انديشه مذھبی ما قبل اسالمی ايران و اند يشه اسالمی مايه ميگرفت ،زيرا ھمچنانکه دنيای سامی در
طول دو ھزار سال سه آئين يھودی و مسيحی و اسالم را به جھان عرضه کرده بود ،جھان ايرانی نيز درھمين
مدت سه آئين بزرگ ميترائی ،زرتشتی و مانوی را عرضه کرد که با آنکه دنيای عرب با تعبيری اشتباه آميز از
برداشت دو گانه خير و شر در آنھا ،بدانھا عنوان  dualisteداده است ،مذھبی توحيدی بودند ،ھمچنانکه
پيش از اين دو ،آئين در مصر باستانی دوران اخناتون نيز نوع جداگانه ای از آئين ھای توحيدی بود .گسترش
ھيچيک از اين آئينھا در جھان باستان ،چه از لحاظ زمانی و چه از نظر مکانی ،از گسترش آئينھای سه گانه
سامی کمتر نبود .آئين مھر )ميترا( چھار قرن تمام آئين شماره يک امپراتوری پھناور رم بود و از دريای سياه
تا اقيانوس اطلس و از دريای شمال تا مديترانه را در منطقه نفوذ خود داشت ،نفوذی که ھم امروز آثار آنرا در
بقايای صد ھا مھرابه در ايتاليا و اسپانيا و فرانسه و آلمان و اتريش و انگلستان و رومانی و بالکان و
آفريقای شمالی و خاور نزديک و آسيای صغير ميتوان يافت .وقتی ھم که مسيحيت جايگزين اين آئين شد ،آئين
مسيحی تقريبا ھمه سنتھای مذھبی خود )روز تولد عيسی ،تقدس يکشنبه ،تعميد مسيحی ،عشاء ربانی و بسيار
ضوابط ديگری را که در فصل جداگانه ای در اين کتاب از آنھا سخن رفته است( از آن اقتباس کرد.
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آئين مزدائی که بيش از شش قرن آئين شاھنشاھی ھای ھخامنشی و ساسانی بود خمير مايه ھمه ساختار
ماوراء الطبيعه آئين يھود قرار گرفت که آن نيز تقريبا ھمه معتقدات خود را در باره جھان ديگرو رستاخيز و
روز حساب و بھشت و دوزخ و فرشتگان و شياطين از آن گرفت و بعدا به مسيحيت و اسالم انتقال داد.
آئين مانوی در کوتاه مدتی از کرانه ھای اقيانوس کبير تا سواحل اقيانوس اطلس در آسيا و اروپا و آفريقا
گسترش يافت و عليرغم بزرگترين سرکوبگری مذھبی تاريخ تا دوران قرون وسطائی اروپا پای بر جا ماند.
در اين ھر دو مورد نيز در خود اين کتاب توضيحات مبسوط تری داده شده است .اگر اين سه آئين در نھايت
جای خود را به مسيحيت و اسالم سپردند ،نه برای اين بود که اسالم و مسيحيت ارزشھای معنوی عاليتری را
ارائه کردند ،برای اين بود که اين دو با شمشيرھای برنده تری به ميدان آمدند .توضيحات بيشتری را در اين
باره در صفحات تاريخ ميتوان يافت.
شمشير زنان عرب از نظر مذھبی ھيچ چيز تازه ای به ارمغان نياوردند که برای ايرانيان ناشناخته باشد .يکصد
سال پيش محقق سرشناس فرانسوی  Darmesteterدر ارزيابی ظريفانه ای از اين واقعيت نوشت:
»ايرانيان آئين نورسيده را رونوشتی از آئين کھن خودشان يافتند که در آن آسمان از ھمان فرشته ھا و زمين
از ھمان شيطانھائی پر شده بود که خود آنھا پيش از آنھا جای داده بودند و رستاخيز و بھشت و دوزخ نيز
ھمان روز حساب و جھنم و بھشتی بود که يھوديان و مخصوصا مسيحيان و مسلمانان از خود آنھا وام گرفته
بودند .تنھا تغييری که در اين ميان روی داده بود اين بود که اھورامزدا تبديل به ﷲ شده بودو فرشته ھا نام
مالئک و اھريمن نام شيطان گرفته بودند .زرتشت نيز نام خود را به محمد داده بود .آنچه اين ايرانيان حقا
ميتوانستند از آيين نو رسيده بطلبند بيش از حور و جنت آن جھانی ،عدالت و مساواتی بود که در ھمين جھان
تا حد زيادی توسط موبدان ساسانی از ايشان گرفته شده بود ،و ھمين آخوند ساالری بود که جنبش ھايی
انقالبی چون جنبش مزدکی را پديد آورده بود .ولی نه تنھا چنين مساواتی را مطلقا به ارمغان نگرفتند ،بلکه
سر فرازی ھزار و چھارصد ساله خويش را نيز از دست دادند و"نا يافته دم دو گوش گم کردند"«.
مبارزه فرھنگی ھزار و چھار صد ساله ای که اين دگرگونی به دنبال آورد بسيار بيش از سر کوفتگی مادی
ايرانيان ،زاده غرور ملی زخم خورده ای بود که ھرگز التيام نيافت .اين مبارزه فرھنگی از آغاز بر پايه اين
تضاد فکری شکل گرفت که در آيين ھای ايرانی ھر آدمی فردی بود که با قدرت تعقل آفريده شده بود و بنا
براين از توانايی تشخيص و انتخاب آزاذانه راھی که بايد در ميان خير و شر و نور و ظلمت برای خويش
برگزيند برخوردار بود ،و به ھمان اندازه که در اين مورد آزادی داشت مسوليت نيز داشت ،آنچه آفريننده او از
وی می طلبيد اين بود که وی در اين گزينش راه راستی و نيکويی را بر گزيند تا ياور خداوند در نبردی باشد
که تا به پايان جھان ميان روشنايی و تاريکی در جريان است و می بايد با پيروزی نھايی فروغ بر ظلمت پايان
يابد .در جھت مقابل ،انذيشه زيربنايی آيين ھای توحيدی بر اين وجه مشترک سامی شکل گرفته بود که
سرنوشت آدمی پيشاپيش برای او تعيين شده است و انتخابی که می کند انتخابی است که قبال برايش خواسته
شده است و خود او در مورد آن اختياری ندارد .اين قانون جبر مطلق به خصوص در سومين آيين توحيدی
سامی ،يعنی درست ھمان آيينی که عرب برای ايران آورد به صورتی قاطع منعکس شده بود ،زيرا که الاقل
يکصد آيه قرآن بدين صراحت داشت که :خدا ھر کس را که خود بخواھد به رستگاری ميبرد و ھر که را ھم که
بخواھد به گمراھی ميکشاند،ھر کس را که بخواھد مسلمان کند دلش را به اسالم مايل ميکند و ھر کس را که
نخواھد در پذ يرفتن ايمان سخت دل ميکند ،ھر کس را که بخواھد مشمول رحمت خود ميکند و ھر کس را ھم
که بخواھد عذاب ميدھد ،ھر کس را که بخواھد عزت ميبخشد و ھر کس را ھم که بخواھد ذليل ميکند.
برای فرھنگ ايرانی که بويژه در آثار سخنوران و فالسفه و عرفای ايران تبلور يافته بود ،از آغاز اين پرسش
مطرح بود که اگر بشر فردی بی اختيار بيش نيست چرا بايد بابت آنچه ميکند جواب پس دھد و بخاطر گناھی که
در اختيارش نبوده است کيفر ببيند؟ وبه ھمراه اين پرسش ،اين معما نيز برايش مطرح بود که چگونه
ديدگاھھای ما قبل اسالمی خود را در اين راستا با ديد گاھھايی که اسالم برای او خواسته است تطبيق دھد در
حاليکه اين دو عمال تطبيق ناپذيرند؟ بازتابھای اين پرسش واين معما را تقريبا درتمام صفحات تاريخ فرھنگی
ايران مسلمان ازقرن سوم ھجری تاقرن خودما ميتوان يافت ،گاه به صورتی نرم ،گاه در قالبی طنز آميز ،وگاه
با صراحت چنان بی پروا که با توجه به شرايط زمانی شگفتی می آورد ،مثال ادعانامه انقالبی زکريای رازی
در دو کتاب فلسفی او عليه اساس نبوت وانکار ارتباط مذاھب با خدا .ھشت صد سال پيش از آنکه ادعا نامه
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مشابھی دراروپای "قرن فروغ" از جانب کسانی چون ولتر و روسو وکانت و ھگل و ھزار سال پيش از
آنکه چنين ادعانامه ای درقرن خود ما از جانب کسانی ديگر چون فرويد واينشتاين ومترلينگ مطرح شود.
تقلب ديگری باتاريخ ،تقلبی است که درمورد "فرھنگ اسالمی" ايران شده است .جھان اسالمی در قرون دوم تا
ششم تاريخ خود کانون فرھنگ شکوفايی بود که دانشمندان اسالم شناس قرن گذشته بدان عنوان خود ساخته
"فرھنگ اسالمی" داده اند بسياری از نويسندگان کنونی دنيای مسلمان کوشيده اند ومی کوشند تا اين شکوفايی
را فرع اسالمی بودن اين فرھنگ بدانند وباروری آن را به ضوابط مذھبی آن ارتباط دھند.
ولی قانون واقعی تاريخ اين است که ھيچ فرھنگی را با معيار مذھبی ارزشيابی نميتوان کرد ،و غنای آنرا نيز
به حساب آئينی که اين فرھنگ در آن شکل گرفته است نميتوان گذاشت .اگر جز اين ميبود ميبايست واالترين
آئين جھان آئين اساطيريونان باشد ،زيرا که واالترين فرھنگ جھان نيز در اين سرزمين شکل گرفته بود .و
اتفاقا درست ھمين فرھنگ واال بود که ھمراه فرھنگ واالئی ديگر ،يکی از دو رکن بنيادی فرھنگ اسالمی
قرار گرفت ،که  Renanدر ارزيابی آن مينويسد" :اگر يک فرھنگ واقعی ميبايد بر دو پايه علم و فلسفه بنياد
نھاده شده باشد ،نميتوان اصوال از فرھنگی بنام فرھنگ اسالمی سخن گفت ،زيرا پايه گذاران واقعی اين دو در
دنيای مسلمان ايرانيان و يونانيان بودند و اعراب خود در اين باره سھمی نداشتند ،يا سھمی بسيار ناچيز
داشتند ".
باروری " فرھنگ اسالمی" بسيار بيش از آنکه مربوط به خود اسالم باشد ،مربوط به محيط مساعدی بود که
امپراتوری نوخاسته عرب با ايجاد يک واحد يکپارچه سياسی و جغرافيائی بخصوص زبانی در اختيار
فرھنگسازان ايرانی و سريانی و مصری و اندلسی وبطور مستقيم يونانی و ھندی و چينی گذاشته بود .چنين
شرايطی قبال در امپراتوری ھای غير اسالمی رم و بيزانس و ساسانی نيز بوجود آمده بود و بعدا ھم در
امپراتوری ھای مغول وتاتار و امپراتوری ھای مستعمراتی اروپای قرون شانزدھم تا بيستم بوجود آمد ،بی
آنکه رونق فرھنگی ھيچيک از آنھا به حساب فرھنگ سازی آئينھا ی اساطيری رم و يونان يا آئين زرتشتی
ايران و يا آئين مسيحی مستعمره داران اروپائی گذاشته شده باشد .اصطالحاتی از قبيل طب سوزنی ،نجوم
اسالمی ،رياضيات اسالمی ،ھمانقدر بی محتوا است که غير منطقی است ،زيرا واقعيتھای تغيير ناپذ ير رياضی
يا پزشکی و يا نجومی را با ضابطه مسيحی بودن يا اسالمی بودن يا بودائی و برھمائی بودن و يا الحادی بودن
آنھا طبقه بندی نميتوان کرد،ھمچنانکه نميتوان آنھا را بر اساس نژادی يا زبانی از ھم جدا گذاشت ،آنچه در دو
قرن گذشته و حاضر از جانب اسالم شناسان جھان عرب فرھنگ اسالمی نام گرفته نتيجه گيری غلطی از اين
واقعيت است که در قرون اوليه اسالم آثار مختلف علمی و فلسفی در جھان اسالمی عمد تا به زبان عربی
نوشته ميشدند تا در درون امپراتوری عرب گسترش بيشتری داشته باشند ،ولی در عمل ھمه اين نوشته ھا به
حساب مولفان عرب گذاشته شدند در حاليکه بخش اعظم آنھا کار دانشمندان ،رياضيدانان ،پزشکان ،ھيئت
شناسان ،فيلسوفان مورخان ،جغرافيا دانان ،نحويان ،اد يبان يا متالھين غير عرب ،بخصوص ايرانيانی بودند که
اين خلدون در باره آنھا نوشت» :از امور غريب اين است که حامالن علم در جھان اسالم غالبا عجم بودند و
اگر ھم عالمی يافت ميشد که در نسبت عربی بود در مکتب عجمان پرورش يافته بود ،زيرا قوم عرب نه از امر
تعليم و تاليف اطالعی داشت و نه اصوال خواھان آن بود ،بخالف پارسيان که بر اثر رسوخ ديرينه تمدن در
ميان خود برای اينکار صالحيت ديرينه داشتند و ھيچ قومی چون آنھا به حفظ و تدوين علم قيام نکرد« در
قرون يازدھم تا چھاردھم ميالدی )پنجم تا ھشتم ھجری( تالش گسترده ای در بخش مسيحی اسپانيا )اند لس( و
در جزيره سيسيل که در آنزمان توسط فرماندھان اداره ميشد برای ترجمه کتب علمی و فلسفی جھان اسالمی به
زبان التينی انجام گرفت که حاصل آن ترجمه صد ھا اثر برجسته دانشمندان و فالسفه دنيای مسلمان بدين زبان
بود ،و قسمت مھمی از اين آثار بزرگان دانش و فلسفه ايرانی بود که از جمله آنھا ميتوان از رازی و ابن سينا
و خوارزمی و مجوسی و ابن مقفع و طبری و بيرونی و غزالی و بديع الزمان ھمدانی و صوفی نام برد ،و از
کتابھائی چون الحاوی رازی و قانون و شفای ابن سينا و طب ملکی مجوسی که بمد ت چند قرن کتابھای درسی
دانشگاھھای اروپائی بودند ،با اين ويژگی که برای ھمه دانش آموزان اين دانشگاھھا رازی پزشک عرب
شناخته شد ،و ابن سينا فيلسوف عرب ،طبری مورخ عرب ،و ابن مقفع اديب عرب ،و خوارزمی رياضيدان
عرب متصوف عرب ،و ھنوز ھم که ھنوز است در خارج از خواصی معدود برای افکار عمومی جھان عرب
شناسنامه ھمه اينان شناسنامه ھائی عربی است ،ھر چند که در ھمين جھان غرب يکنفر از صد ھا نويسنده ای
که در قرون وسطای مسيحيت در کشورھائی چون فرانسه و آلمان و انگلستان و اروپای شمالی و شرقی به
زبان التينی کتاب ورساله نوشتند ايتاليائی شناخته نميشوند.
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ھمه اين تضاد ھای بيش از ھزار ساله ميان فرھنگ ملی ايرانی و فرھنگ وارداتی سامی ،در عين آنکه اصالت
فرھنگی ايرانی را در کشاکش بحرانھا و سرکوبھا و قربانی دادن ھا استوار نگاه داشت ،متاسفانه نيروی زاينده
اين فرھنگ را در کشمکشی پيگير چنان فرسوده کرد که در چند صد ساله گذشته عمال فرصت نو آوری سنتی
را بدان نداد و کار به نوعی سترونی کشيد که ھنوز فرھنگ ايرانی در چنبره آن گرفتار است.

***
برای چه ايران که رستاخيز ملی خود را در آغاز اين ھزاره دوم اينطور سر فرازانه آغاز کرد ،چنين راه گم
کرده در جريان پايان دادن بد ين ھزاره است؟
برای اين پرسش مسلما در ارتباط با ارزيابيھای مختلف پاسخھای مختلف ميتوان يافت .مسلما نيز ھر کدام از
اين پاسخھا بازتاب قسمتی از حقيقت ھستند .ولی پاسخ جامع در اين واقعيت نھفته است که ايرانيان که اين
ھزاره را بصورت بالغانی آغاز کرده بودند ،خواسته يا نا خواسته آنرا بصورت صغيرانی بپايان ميرسانند و
بناچار بصورت صغيرانی نيز پا به ھزاره نو ميگذارند.
در ميان  ١٨٨کشور امروز جھان ،ايران تنھا کشوری است که بطور رسمی قانون اساسی کنونی خود در يک
رژيم قيموت قانونی بسر ميبرد ،و بنيانگذار اين رژيم خود تصريح کرده است که اين قيمومت قيمومت شرعی
قيم بر صغير است و قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت فرقی ندارد )روح اله خمينی :واليت فقيه(
و ھم او برای اينکه جای شبھه ای باقی نماند لزوم اين قيمومت را چنين توجيه کرده است که "مردم جاھل و
ناقصند و ناکاملند و نيازمند کمالند و شرعا احتياج به قيم دارند" .فرضيه پرداز بزرگ اين واليت فقيه نيز ،که
از نظر تئوريک راھگشای آن بود – پيش از آنکه پيروان او از راه جنگھای خيابانی و آتش زدن و ويرانگری
راھگشای علمی آن نيز بشوند – در ھمين باره نوشته بود" :جھل توده ھای عوام مقلد و منحط و بنده واری را
به يک شکم آبگوشت به ھر که بانی شود اھداء ميکنند و اين رای آنان در رديف آراء راس ھا ،يعنی االغھا و
گاوھا است ،نميتوان مالک گزينش رھبری باشد .امامت بايد بر اساس ايدئولوژی الھی انتخاب شود" )علی
شريعتی،امت و امامت( ،و در جای ديگر نوشته بود" :حساب وجود امت مستلزم روحی است بنام امام ،و
انسانی که امام خود را نميشناسد بمثابه گوسفندی است که چوپان خود را گم کرده باشد" )علی شريعتی :يک
حزب تمام (.
اولين نخست وزير منصوب ھمين ولی فقيه نيز بنوبه خود در تفسير منطق حکومتی ارباب خود نوشت:
"حضرت امام خمينی جمھوری اسالمی را به نظامی توصيف ميکنند که در آن ولی فقيه قيم بالعزل مردم صغير
است و مايه اين واليت را از طريق ائمه اطھار از مرجع الھی گرفته است .بنابراين ھمانطور که صغير حق عزل
را ندارد ،مردم نيز حق چون و چرا در مقابل ولی فقيه را ندارد" )مھدی بازرگان ،انقالب در دو حرکت(.
در سالھائی که خمينی در نجف بسر ميبرد ،در رساله ای بقلم کاشف الغطاء که با تاييد خود خمينی در آن شھر
منتشر شد ضرورت اين ضابطه "قيم و صغير" چنين توجيه شده بود:
"طبيعی است که مردم ھمواره يکی از دو دسته اند :عالم و عامی ،مطلع و بی اطالع .بنابراين ھميشه بايد
عده ای مجتھد و عد ه ای ديگر مقلد باشند ،يعنی از مجتھد تقليد کنند .لزوم تبعيت جاھل از عالم تنھا يک حکم
شرعی نيست ،بلکه حکم عقلی و فطری و وجدانی نيز ھست".
ده قرن پيش ،ثقته االسالم کلينی در "کافی" معروف خود اين مقلدان را "شيعيان ضعيف العقلی" تو صيف
کرده بود که خودشان توانائی تشخيص مصلحت خويش را ندارند و بناچار بايد تابع احکام و فتاوی مجتھدانی
باشند که ميتوانند مصلحت آنھا را تشخيص دھند .در سالھای خودما ،صاحبنظری با برداشتی امروزی تر اين
تقسيم بندی را تقسيم بندی دامان و دام پروران تو صيف کرده است.
واقعيتی که بر سر بسيار کسان پوشيده است اين است که اين اصل "واليت فقيه" نه ساخته جھان تشيع است و
نه اصوال ساخته جھان اسالم ،بلکه ريشه در اصل يھودی "پيغمبران پاد شاه" دارد که شائول و داود و سليمان
شناخته ترين نمونه ھای آن ھستند .اين واقعيت تاريخی که در آغاز قرن حاضر – سالھا پيش از آنکه رژيمی
بنام واليت فقيه در ايران بر روی کار آيد – توسط محقق معروف آلمانی  J.Wellhuasenمورد برر سی
قرار گرفت ،براين مبنای ايد ئولژيک متکی است قدرت مطلقه يھود در آسمان ميبايد در شخص واحدی که
نماينده اين قدرت در روی زمين در قلمرو قوم بر گزيده او است منعکس شود .در ھمين روزھای خود ما ،يکی
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از سر شناس ترين مراجع مذھبی يھود ،خاخام اعظم مناخيم فرومن از بنياد گذاران مکتب افراطی گوش
آموختيم )صخره ايمان( در اسرائيل،اين اصل يھودی را بصورت روشن تر توجيه کرده است:
"انقالب شايان ستايش خمينی در ايران درست بر ھمان مبانی ايد ئولژيک تکيه دارد که ايد ئولژی مبارزه
امروزی ما در اسرا ئيل بر آن تکيه دارد .مفھومی که ما برای يھود ،خدای واحد غيرتمند و بی گذ شت خود
قائليم ھمان مفھومی است که خمينی از خدای اسالم دارد .ديد گاه ھای جھانی ما کامال مشابه ھمد يگرند،
ھمانطور که بسيار مسائل ديگر ميان ما مشترک ھستند .ھر دوی ما برای دفاع از ارزشھای سنتی خود در
مقابل نو آوری کفر آميز امروزی ميجنگيم .من وقتی شعار "ﷲ اکبر" را ميشنوم ھمانقدر احساس رضايت
ميکنم که اسالم راستين از شنيدن شعار "جالل يھود متبارک باد" خرسند ميشوم .يک امام جماعت جمھوری
اسالمی ھر کالمی را که از شريعت دريافت کرده است بصورت رھنمودی تکرار ميکند ،درست ھمان کاری که
ما در مورد تورات ميکنيم .من ساعتھای متوالی مجذوب موعظه ھای مذھبی خبرگان واليت فقيه مانده ام ،زيرا
آنان نيز در خط مبارزه با ليبراليسم و آزادانديشی ھمزمان ما ھستند .ميخواھم بدانان پيام دھم که:
بنياد گرايان روی زمين ،متحد شويد!" )نقل از مصاحبه خاخام اعظم فرومن با روزنامه فرانسوی
ليبراسيون ٣٠،آوريل.( ٩٩٨

***
فراموش مکنيم که ھمين ضابطه قيم و صغير ،ھمين نحوه برداشت واليت فقيه از حکومت ،تا نيمه دوم ھزاره
کنونی در جھان مسيحيت نيز بر قرار بود ،و اگر ھم در دوران "رنسانس" اندکی تعديل يافت ،ولی تا سالھای
"فروغ" قرون ھفدھم و ھيجدھم عمال بقوت خود باقی ماند.
در تمام اين احوال کليسا شبان بر گزيده عيسی مسيح برای سرپرستی گوسفندان او بود،ھمچنانکه مسجد قيم
شرعی مردمی بود که "اکثر ھم اليعلمون" شناخته شده بودند .درھر دو حال جامعه نوين از يک اقليت ممتاز
مرکب ميشد که رابطه مستقيم با عرش و جبرئيل داشت ،و از يک اکثريت عظيم مردمی صغير که ميبايست
بخاطر رستگاری روح خود در ھمه احوال گوش به فرمان کليد داران مطلق حقيقت باشند.
ولی اگر تا بدين مرحله کليسا و مسجد در مسيرھای موازی گام برميداشتند ،از قرون ھفد ھم و ھجد ھم مسيحی
راھھای آنھا از ھم جدا شد ،زيرا در يکی از آن دواين منطق واليت و صغارت ترک برداشت و اندک اندک بکلی
فرو ريخت ،در صورتيکه در ديگری بھمانصورت قرون وسطائی که داشت باقی ماند.
دگرگونی سرنوشت سازی که در اين راستا در جھان مسيحيت روی داد تحول فکری و فلسفی فراگيری بود که
در يک زمان تقريبا در ھمه کشورھای پيشرفته اروپای قرون ھفدھم و بخصوص ھجدھم آغاز شد ،با اين
برداشت که تمام آن مسائل اجتماعی و مذھبی که تا آنزمان واقعيتھای مسلم زمينی يا آسمانی تلقی ميشدند و
اصوال قابل بحث بشمار نمی آمدند ،در خارج از نفوذ دولت و کليسا مورد تجد يد ارزيابی قرار گيرند ،و در صف
مقدم ھمه اين آئين مسيحيت و کتاب مقدس آن  Bibleجای داشت .نتيجه اين ارزيابی که در طول بيش از يک
قرن بزرگترين شخصيتھای علمی و ادبی و فلسفی اروپا در آن شرکت جستند اين شد که تقريبا تمام آنچه در
اين کتاب مقدس ،يعنی در تورات و انجيل ،در باره خدا و آفرينش و واقعيتھای مختلف تاريخی و مذھبی آمده
وھفده قرن تمام ازجانب کليسا حقايقی آسمانی و مسلم شناخته شده بود غلط ياضد و نقيض يا اشتباه آميز و
يا بکلی ساختگی تشخيص داده شد .شخص ولتر در "ارزيابی کتاب مقد س" و در "ديکسيونر فلسفی" خود
ھشتصد خطای آشکار را در تورات ارائه داد و ديگرھمفکران اروپائی او چند صد مورد ديگر را بر اين رقم
افزودند ،چنانکه اساسا مجموع برداشتھای پيشين در زمينه ماوراء الطبيعه در برابر عالمت سئوال قرار گرفت.
ھمين انقالب فکری در زمينه نظام ھای جا افتاده سنتی و در قلمرو سياست و قضاوت و قوانين اجتماعی نيز
صورت گرفت و به نتايج مشابھی انجاميد ،که اساسی ترين نتيجه آنھا شکستن سد "صغارتی" بود که تا آنزمان
در جامعه اروپائی ،چه از نظر مذھبی و چه از نظر اجتماعی وجود داشت ،و شکسته شدن ھمين سد بود که
يکی از بزرگترين تحوالت اجتماعی تاريخ را در اروپای قرون پايانی ھزاره دوم با تکوين انقالب کبير فرانسه و
اعالم اصل آزادی و برابری و صدور اعالميه جھانی حقوق بشر سا ل  ١٧٨٩و لغو اشرافيت و جدائی دين از
سياست و پايان انکيزيسيون و الغاء برد گی و در نھايت استقرار رژيمھای جمھوری و نھضتھای کارگری
بدنبال آورد قرنی که اين نو آوری فکری را شکل داد ،تقريبا در ھمه کشورھای پيشرفته اروپا ئی که بطور
ھمزمان در آن شرکت جستند "قرن روشنائی يا "عصر فروغ" نام گرفت .در فرانسه که کانون اصلی آن بود
 Sicele des Lumieresخوانده شد ،در آلمان  Aufklarungدر انگلسستان Englightment
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درايتاليا  Illuminismoدر اسپانيا  Siglo de las Lucesو در پرتقال  .Seculo das Luzesدر
اين "فروغ آوری" انديشمندان ،نويسندگان ،فالسفه و صاحبنظرانی بسيار شرکت جستند که از زمره آنھا
ميتوان از ولتر ،کانت ،روسو ،اليب نيتس ،گوته ،مونتسکيو ،بوفون ،ديدرو ،لسينگ ،ھگل ،نام برد ،و نيز از
اين واقعيت جالب که زمامداران بر جسته ای چون فردريک کبير پروس و کاترين کبير روسيه برای تسجيل آزاد
فکری خود بدين فروغ آوران اراد ت واحترام فراوان نشان دادند.
وقتيکه مقدس ترين منشور جھان مسيحيت از جانب چنين کسانی به زير ذره بين گذاشته شد و از آن موارد
ضعفی بيرون آورده شد که شمار آنھا تابه امروز به ھشتاد ھزار رسيده است ،و وقتيکه اصوال ماھيت مذھب و
اصالت آئينھای "توحيدی" مورد تجديد ارزيابی قرار گرفت ،در حدی که مکتب بيخدائی  atheismeتوانست
خود بصورت مکتب فکری مستقلی عرضه شود ،و وقتيکه حاصل ھمه اين موشکافی ھا بصورت صد ھا کتاب
و رساله در دسترس عمومی گذاشته شد ،اساس حاکميت بی منازع و سنتی کليسا خود بخود متزلزل شد و
دوران تازه ای در تاريخ تمدن بشری آغاز شد که اين بار نه بر صغارت شرعی مومنين ،بلکه بر حق آزادی
فکرو آزادی بيان و آزادی اعتقاد مردمی بالغ تکيه داشت .جمله معروف ولتر را خطاب به يکی از منتقدان
آشتی ناپذير او بارھا نقل کرده اند که "من با آنچه ميگوئی مخالفم ،ولی تا پای جان ايستاده ام که تو حق گفتن
آزادانه آنرا داشته باشی" ،و نيز اين جمله معروف بوماشه را که يکصد سا ل است بصورت شعار در سر لوحه
روزنامه فرانسوی فيگارو بچاپ ميرسد که "تا آزادی انتقاد در کار نباشد ،ستايش ارزنده ای نيز وجود نميتواند
داشت".
انديشه ھای بنيادی قرن فروغ از جانب غرب به آمريکای نوخاسته واز جانب شرق به امپراتوری نو ساخته
روسيه گسترش يافت .در آمريکا قانون اساسی کشوری که ميبايست تا پيش از ھزاره نيرومند ترين کشور
جھان شود برپايه آنھا تدوين شد ،و در روسيه زمينه فکری را برای انقالب اجتماعی فراگيری که قرن بيستم را
به لرزه در آورد فراھم کرد .بخصوص درزمينه علمی ،رھائی دانش از يوغ مذھب دست دانشمندان را در
اکتشافات فراوانی که تقريبا ھمه آنھا با اسطوره ھای کتاب مقد س مغايرت داشتند باز گذاشت ،و راه را بر
جھش علمی بيسابقه ای گشود که برتری بی منازع کنونی جھان غرب در زمينه ھای علمی و صنعتی و
اقتصادی و فرھنگی حاصل مستقيم آن است.
چنين بود که صغيرانی شرعی بدرون اين بوته آزمايش رفتند و از آن بصورت مردمی بالغ بيرون آمدند ،و
بسياری از آنھائيکه تا آنزمان با مغز پدران روحانی فکر ميکردند آموختند که ميتوانند با مغز خود شان نيز
فکر کنند.

***
اگر برداشتھای فکری قرن فروغ به اروپای مسيحی و بدنبال آن به بخش غير اروپائی جھان مسيحيت امکان
آن داد که از صورت صغيران ھزار و چند صد ساله مذھبی بيرون آيند و بصورت انسانھائی بالغ و آگاه با
واقعيتھای مذھبی و اجتماعی خود روبرو شوند ،چنين امکانی تا کنون در ھيچ جای جھان اسالم ،حتی در تنھا
کشور الئيک آن ،به ھيچ مسلمانی داده نشده است ،و به ناچار مردم اين جھان ھمچنان در مقام صغيرانی
مذھبی و الزاما صغيرانی سياسی باقی مانده اند و از قرون وسطای خود بيرون نيامده اند .نه تنھا امروز در
جھان دو ميليارد نفری مسيحيت حق آزادی مذھب و آزادی قبول يا رد مطالب "کتاب مقدس" و اساسا آ زادی
داشتن يا نداشتن مذھب برای ھمه افراد وجود دارد و يه بنياد گرايان -که کم ھم نيستند – اجازه ابراز خشونتی
در خارج از محدوده قانون داده نميشود ،بلکه در کشوری چون اسرائيل نيز که در حال حاضر عمال بدست
خاخام ھای واپسگرای افراطی و متعصب آن اداره ميشود اين حق آزاد اند يشی مذھبی بر مبنای قانون اساسی
الئيک آن بطور اصولی برای ھمه افراد وجود دارد ،که نمونه ای از آنرا در سخنرانی پر سرو صدای چندی
پيش يائل دايان دختر ژنرال موشه دايان معروف در پارلمان اسرائيل ميتوان يافت .در اين سخنرانی که گزارش
آن با عنوان "کنست و ماجرای ھمجنس بازی داود پيغمبر" در مطبوعات جھان انتشار يافت ،يائل دايان نماينده
چپگرای پارلمان اسرائيل با خواندن بندھائی از تورات که در آن داود پاد شاه و پيغمبر اسرائيل در لفافه به
روابط عاشقانه خود با پسر زيبای شائول نخستين پادشاه اين کشور اعتراف ميکند از نمايند گان کنست
خواست که خودشان در باره درجه تقدس اين پاد شاه و پيامبر بزرگ اسرائيل قضاوت کنند )ھرالد تريبيون١٢ ،
فوريه .(١٩٩٣حتی در دمکرات ترين پارلمان ھای پنجاه و دو کشور اسالمی جھان امروز امکان چنين اظھار
نظری در باره يک موضوع مذھبی وجودندارد.
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در جھانھای بودائی و شينتوئی آسيای خاوری و در ھند برھمائی و در قلمروھای مذاھب قبيله ای )آنميست(
آفريقا و اقيانوسيه نيز ،با ھمه تعصباتی که در جوامع مذھبی وجود دارد ،کسی در ارتباط با نظرات مذھبی خود
مورد باز خواست قرار نميگيرد و فتوائی ھم برای کشتنش صادر نميشود ،و عمال تنھا دنيای اسالمی است که
درآن جائی برای حق آزادی تشخيص و آزادی انتخاب در زمينه مذھبی وجودندارد ،بدانصورتی که برای
صغيران نميتواند وجود داشته باشد.
مشکل در اين است که اين صغيران جھان اسالمی در چنين دوران بيسابقه ای از رشد آموزشی و فکری
بشريت مترقی ،نه تنھا مطلقا امکان آنرا ندارد که با اتکاء بر صغارت خود بخش غير مسلمان جھان را،
چنانکه در آرزوی آنند ،يه قانون اسالم در آوردند ،بلکه در محد وده دنيای اسالمی خود نيز روز بروز بيشتر
با واقعيتھای جھانی فاصله ميگيرند .بنياد گرائيھائی که به نام خدا و اسالم بر تقريبا سراسر اين مجتمع بيش از
يک ميليارد نفری – گاه از جانب خود حکومتھا و گاه از جانب افراطگرايانی غير مسئول – حکمفرما است در
ھمه جا پاسخھای غلطی است که به پرسشھائی صحيح داده ميشود .پرسش صحيح اين است که برای تعديل
شرائط ظالمانه و بيرحمانه اقتصادی جھان امروز که بخش اعظم مردم آنرا قربانی خود گرفته است چه ميبايد
کرد؟ و پاسخ غلط اين تصور است که با آدمکشی ھای مقدس يا از طريق رژيمھائی از نوع واليت فقيه و
طالبان ميتوان چنين مشکلی را حل کرد .چندين دھه آزمايش بد فرجام در کشورھائی چون پاکستان ،بنگالدش،
اندونزی ،سودان ،کومور ،ايران و افغانستان که ھمه ادعای حل مشکالت خود را از طريق اجرای طابق النعل
بالنعل قوانين اسالمی داشته اند در ھيچ جاحاصلی جزافزايش نابسامانيھا ببار نياورده و ھمه دستاوردھا به
دست بريدن و سنگسار و قصاص و حجاب زنان و درازای ريش مردان و برگزاری اجباری نماز جماعت محدود
مانده است .اگر با چنين بيراھه رويھا ميتوان اين جھان اسالمی را به قھقرای باز ھم بيشتری برد ،حتی با
برخورداری از بيشترين عوايد نفتی جھان نميتوان آنرا بجانب جلو راند ،و نميتوان نيز آنرا بعنوان سر مشق
قابل قبولی به جھان نامسلمان عرضه کرد ،زيرا ھر کسی ،در ھر درجه از بی اطالعی يا از خوشخيالی ،ميتواند
دريابد که حتی اگر ھم تمام مسلمانان جھان بطور يکپارچه بر اين قوانين تاکيد گذارند ،باز ھم بقيه مردم دنيا که
شمارشان بيش از چھار برابرمسلمانان است ،و تنھا يکی از کشورھايشان باندازه مجموع دنيای اسالمی و شايد
ھم بيشتر از آن جمعيت دارد ،نه به حجاب واپسگرای اسالمی گردن خواھند نھاد ،نه مقررات قرون وسطائی
سنگسار و دست بريدن و قصاص و تعزير را خواھند پذ يرفت ،نه در قوانين خود جائی به تعدد زوجات خواھند
داد ،نه ضوابط ابتدائی نجاست و طھارت و بول و غايظ را جانشين ضوابط بھداشتی قرن بيستمی خويش
خواھند کرد ،نه ضوابط غذائی خود را شکافتگی سم و نشخوار چھار پايان يا کمی و زيادی فلس ماھيان قرار
خواھند داد ،نه موسيقی و نه نقاشی را از مقام واال ی ھنری خود به حد منکرات مذھبی پائين خواھند آورد ،و
نه اقتصادھای پر تحرک امروزی خويش را تابع قوانين خمس و زکوه و مضارعه و قرض الحسنه خواھند
ساخت.
اين دنيای اسالمی درحال حاضر شامل  ۵٢کشور جھان سومی است که ھمه آنھا از نظر علمی و صنعتی در
سطحی بسيار پائين تر از جھان پيشرفته قرار دارند و بھمين جھت سطح زندگی نيز در آنھا بسيار پائين تر از
سطح زندگی مردم اين جھان پيشرفته است .آنجا که رقم متوسط در آمد سرانه ساالنه ) (PNBدر آمريکای
شمالی  ٢٧٠٠٠دالر ودر اروپا  ١٨٠٠٠و در اقيانوسيه  ١٧٠٠٠دالر است ،اين رقم در کشورھای غير
نفتی جھان اسالمی از  ٩٠٠دالر فراتر نميرود .وقتی که کشوری چون سويس دارای در آمد سرانه ۴١٠٠٠
دالر در سال است ،و ژاپن  ۴٠٠٠٠دالر و نروژ  ٣١٠٠٠دالر و ايسلند ٢۵٠٠٠دالر و دانمارک ٢٣٠٠٠
دالر ،و فرانسه ،آلمان ،انگلستان ،ايتاليا ،ھلند ،اتريش ،استراليا در حدود  ٢٠،٠٠٠دالر ،ھمين در آمد سرانه
در مصر ٧٩٠دالر است ،و در پاکستان ۴۶٠دالر و در بنگالدش ٢۴٠دالر و در چاد ١٨٠دالر ،و در بھترين
شرايط در کشورھای غير نفتی ترکيه و تونس و سوريه و مراکش از ١١٠٠تا ٢۶٠٠دالر .حتی در کشورھای
بر خوردار از عوايد سرشار نفتی )عربستان صعودی ،عمارات عربی متحده ،کويت ،قطر ،بحرين ،ليبی،
الجزاير ،نيجريا( اين رقم در حد متوسط ده ھزار دالر ،يعنی کمتر از يک چھارم درآمد سرانه ای است که به ھر
فرد کشور کوچک غير نفتی سويس تعلق ميگيرد .در دو کشور ھمسايه اردن و اسرائيل ،که جمعيتی معادل
يکديگر دارند و در منطقه جغرافيايی واحدی نيز زندگی ميکنند ،در آمد سرانه ساالنه با احتساب کمک ھای
خارجی در يکی  ١۶٠٠٠دالر و در ديگری ١۵٠٠دالر است.
در قلمرو دانش ،اين جھان اسالمی که روزگاری سرمشق واالی دانش پروری بود و "فرھنگ اسالمی" آن
غرب جاھل را خيره کرده بود ،در دوران حاضر مقامی چندان باالتر از آفريقای سياه ندارد .طبق تازه ترين آمار
ھا ،نسبت بيسوادی در سومالی  %٧۵در سنگال %۶٩در بنگالدش و پاکستان %۶٢درمراکش %۵٧در
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مصر %۴٩در الجزاير %۴٠در تونس %٣٣در سوريه %٢٩در ايران %٢٨است ،در صورتی که ھمين
نسبت در اروپای شمالی و غربی و مرکزی و کانادا و استراليا و نيوزلند از  %۴تجاوز نميکند و در برخی از
کشور ھا چون دانمارک و ژاپن به صفر رسيده است .ھميمن نا برابری در زمينه آموزش پيشرفته ميان جھان
مترقی و دنيای اسالمی وجود دارد :تعداد ديپلمه ھای ساالنه در دو کشور بنگالدش با ١٢٢ميليون نفر جمعيت
و ھلند با تنھا ١۵ميليون جمعيت  ۶٩٠٠٠نفر است ،و تعداد ديپلمه ھای ساالنه استراليا با جمعيت  ١٩ميليون
نفری آن چھل ھزار نفر بيشتر از شمار ديپلمه ھای ساالنه پاکستان  ١٣٨ميليون نفری است ،ھمچنانکه ديپلمه
ھای ساالنه فنالند با  ۵ميليون جمعيت آن پنجھزار نفر بيشتر از شمار ديپلمه ھای مراکش است که جمعيتی
شش برابر فنالند دارد .تعداد کتابھائی که ساالنه در کشور ۵ميليون نفری دانمارک بچاپ ميرسد از شمار
کتابھائی که ھر ساله در کشور ٢٢٠ميليون نفری اندونزی منتشر ميشود بيشتر است .تنھا در کشور ۶٠ميليون
نفری انگلستان ساالنه معادل مجموع کتابھائی که درکشور اسالمی با يک ميليارد جمعيت آنھا منتشر ميشود
بچاپ ميرسد .نسبت نويسند گان کتابھای علمی درھيچيک از کشورھای کنونی جھان اسالم در مقايسه با رقم
جھانی آن حتی به يک در صد نميرسد .اين رقم در مصر ،پيشرفته ترين کشور عرب %٠.٢١در پاکستان
 ،%٠.٠۵۵در عراق ٠.٠٢٢در صد ،در سوريه  ٠.٠١در صد ،در ليبی  ٠.٠٠٢در صد است ،در صورتيکه
حتی در کشورھای کوچکی چون دانمارک و فنالند و سويس و ايسلند اين نسبت از  ٣تا  ۵درصد پائين تر
نمی آيد.
در سطح عاليتر جھان دانش ،يعنی در قلمرو دانشمندان بزرگ ،تراز نامه جھان کنونی اسالم تراز نامه
ورشکستگی باز ھم بيشتری است که آنرا در فھرست برندگان جايزه معروف نوبل منعکس ميتوان يافت .سه
رشته از رشته ھای پنجگانه اين جايزه به علوم اساسی )فيزيک ،شيمی ،فيزيو لژی و پزشکی( اختصاص دارد
که ھر ساله به برجسته ترين دانشمندان جھان در ھر يک از اين رشته ھا تعلق ميگيرد .در قرن حاضر جمعا
 ٣٩٨نفر برنده اين رشته ھای سه گانه شدند که  ١٨٨نفر از آنھا آمريکائی ۶۶ ،نفر انگليسی ۵٩،نفر
آلمانی ٢٧،نفرفرانسوی ١٧ ،روسی ١۶،سوئدی١٢،سويسی ٣ ،نفر ھندی ،و بقيه از کشورھای ديگری بوده
اند که از جمله آنھا ميتوان از آفريقای جنوبی ،ايسلند  ،گواتماال و اسرائيل نام برد .و جھان اسالمی ،جھانی که
زمانی ابن سيناھا ،رازی ھا ،خوارزمی ھا ،بيرونی ھا ،جابر ھا ،ابن ھيثم ھا ،مسلمه ھا را به دنيای دانش
اھدا کرده بود و در حال حاضر با جمعيت  ١٢٠٠ميليون نفری خود يک پنجم جمعيت تمام جھان را دارد ،در
ھمه اين قرن بيستم تنھا و تنھا يک برنده علمی جايزه نوبل داشته که آن را در سال ١٩٧٩آنھم به اتفاق دو
فيزيکدان آمريکايی دريافت داشته است.
در فھرست ساالنه ای که از دانشمندان بزرگ جھان در ۶۴رشته مختلف علوم در سالنامه آماری معتبر Quid
بچاپ ميرسد ،در آنچه به شش قرن گذشته مربوط ميشود ،حتی نام يک دانشمند را از جھان اسالمی نميتوان
يافت ،ھمچنانکه نشانی از چنين دانشمندی در فھرست اختراعات و اکتشافات بزرگ دو قرن اخير ،و در فھرست
ده - -ھا ھزار اختراع ساالنه جھان حاضر نمی توان يافت .و تازه تفاوت اساسی آموزشھا و فرھنگھا در اين
دو جھان شرق و غرب ،بيشتر از آنچه به کميت دانشگاھا و تحصيلکرده ھا و کتابھا مربوط باشد به کيفيت آنھا
مربوط است ،زيرا آنچه امروز در بسياری از مراکز آموزشی جھان اسالمی تدريس ميشود مطلقا آن نيست که
بتواند نسلھا ی فردای آن را برای آينده اميد بخش تری آماده کند.
در سمينار جھانی "اسالمی کردن دانش" که چند سال پيش به ابتکار دانشگاه اسالمی بين المللی اسالم آباد و
سازمان بين المللی تفکر اسالمی آمريکا در پايتخت پاکستان تشکيل شد و توسط رئيس جمھوری وقت اين
کشور گشايش يافت ،رئيس دانشگاه اسالمی پاکستان محتويات کليه کتابھای درسی دانشگاھھای جھان را در
آنھا تئوری نسبيت اينشتاين مورد بحث قرار گرفته است باطل دانست و اعالم کرد که فرضيه اينشتاين در مورد
قوانين کائنات و اتم و ماده از نظر اسالم مردود و غير قابل قبول است.
بنيانگذار حزب سياسی نيرومند "جماعت اسالمی" پاکستان ،موالنا ابواالء معدودی ،که يکی از مھمترين
مغزھای متفکر اسالمی عصر حاضر شناخته ميشود بنوبه خود تأکيد ميکند که اگر علوم فيزيک ،شيمی ،زيست
شناسی ،حيوان شناسی ،زمين شناسی ،جغرافيا ،اقتصاد بدون تطبيق کامل با آنچه خدا و پيغمبرش در باره آنھا
گفته اند تدريس شوند باعث گمراھی جوانان مسلمان خواھد شد .و ميپرسد "شما که برای کائنات عمری چند
ميليارد ساله تعيين ميکنيد و نقش خداوندرا در آفرينش شش روزه آن ناديده ميگيرد چگونه ميخواھيد
جوانانتان مسلمان باقی بمانند؟ و چطور ميتوانيد متوقع حفظ اصالت اسالمی آنھا باشيد در وقتيکه به آنان
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آموزشھائی را در زمينه ھای اقتصاد و حقوق و جامعه شناسی امروزی ميدھند که بطور نھادی با آموزشھای
سنتی اسالمی تفاوت دارند ؟"
تنھا سال پيش ،در ماه مه  ،١٩٩١با فشار ھمين حزب جماعت اسالمی در مجلس نمايندگان پاکستان قانونی
وضع شد که از آن پس از ذکر علل و عوامل فيزيکی در کتابھای خوداری شود ،فی المثل انرژی عامل فعل و
انفعالھائی گوناگون شناخته نشود ،زيرا معنی آن برای دانش آموزان اين خواھد بود که عامل اين فعل و انفعالھا
نيروی الکتريسته است و نه خواست الھی ،و فرمول شناخته شده ترکيب اکسيژن و ھيدروژن برای پيدايش آب
بدين صورت تغيير يابد که ترکيب اتمھای اکسيژن و ھيدروژن بشرطی که خداوند خواسته باشد ميتواند آب
بوجود آورد .و باز ھم مقرر شد که ھر فصلی از کتابھای علمی مدارس با حد يث يا متنی مذھبی که بدان مربوط
باشد و ناقض آن نباشد ھمراه باشد ،و از ذکر نام دانشمندانی چون نيوتون و بويل و پاستور و فلمينگ و غيره
نيز خوداری شود ،زيرا مفھوم آن اين است که قوانينی که به آنھا نسبت داده ميشود بوسيله کسانی غير از
خداوند وضع شده اند واين معنی بت پرستی دارد .يک دانشمند پاکستانی مقيم آمريکا ،ضياء الدين سردار ،در
کتابی که اخيرا بنام آينده اسالم در نيويورک منتشر کرده است اين برداشتھا را چنين خالصه کرده است" :اسالم
ھيچ نيازی ندارد که خودرا با اصول دانش مدرن تطبيق بدھد ،بلکه اين علم مدرن است که ميبايد با قرآن و با
اسالم تطبيق داده شود".

***
واقعيت موجود اين است که بخش بزرگی از مردم جھان امروز اسالم ،مسلمانی خودرا بيشتر بصورت سند
ھويتی بکار ميگيرند تا بصورت اعتقادی ،زيرا که در خارج از اين ھويت اسالمی اصوال علتی وجودی برای
خودندارند .کشورھائی چون پاکستان و بنگالدش بدون تکيه بر مسلمانی خود تنھا اجزائی از ھندوستان بزرگ
بشمار ميآيند که درھمه تاريخ نيز بدان تعلق داشته اند .شيخ نشين ھای خليج فارس بدون ماھيت اسالمی خود
نه تاريخی دارند ،نه فرھنگی ،نه ھويتی .برای بخش بزرگی ،اسالم عنوانی بيش نيست ،زيرا دست کم ھشتاد
در صد از مسلمانان نه مفھوم قرآنی را که به زبانی غير از زبان خودشان نوشته شده است ميفھمند و نه
مفھوم نمازی را که به زبان غير از زبان خودشان ميخوانند درمييابند ،ھمانطور که مومنان مسيحی در دورانی
که ھنوز مراسم مذھبی تنھا به زبان التين برگزار ميشد نه معنی آنچه راکه ميخواندند ميفھميدند ،نه معنی آنچه
را که ميشنيدند .به ناچار ھمه اين نمازگزاران به گفته مولوی "روی به محراب و دل به بازار" دارند.
حتی مسلمانی خود عرب زبانان نيز ،تا وقتيکه برای اينان اختياری در قبول يا رد آن و يا حتی سئوالی در باره
آن نباشد اعتباری بيش از مسيحيت بسياری از مسيحيان قرون وسطی نميتواند داشت ،زيرا که ھيچکدام از
اينان مذھب خويش را آگاھانه بر نگزيده اند و آزادانه نيز بر آن پايدار نمانده اند .بقول ولتر مذھب خودرا ھمان
صورتی تحويل گرفته اند که پول رايج کشورشان را .قانون شناخته شده ای است که ھر فرد بشری با ھمان
مذھبی به دنيا می آيد که مذھب خانوادگی اوست .کسی که در خانواده ای يھودی متولد ميشود يھودی است و
کسی که در خانواده ای مسيحی يا مسلمان زاده ميشود مسيحی يا مسلمان است ،و بناچار ساختار مذھبی او از
آغاز بھمان صورتی شکل ميگيرد که کارگردان اين مذاھب برايش خواسته اند .در طول تاريخ مذاھب
"توحيدی" ميليونھا نفر بنام مذھب با يکديگر جنگيده و بنام خدای مذھب ھمديگر را کشته اند بی آنکه اطالعی
از معتقدات آن ديگری داشته باشند يا حتی متوجه باشند که خدای او ھمان خدای خودشان است .نه آن
صليبيانی که در طول دويست سال بصورت امواجی پياپی به کشتار مسلمانان رفتند قرآن را ميشناختند و نه آن
مسلمانانی که بروی اين صليبيان شمشير کشيدند چيزی از تورات وانجيل ميدانستند .ھريک از اين دو اگر در
کشور آن ديگری بدنيا آمده بود بنام خدای او به ھمين آدم کشی دست ميزد .اگر روح اله خمينی در خانواده ای
يھودی متولد شده بود احتماال بجای آيت اله عظمای قم در سمت خاخام اعظم ارشليم شمشيرکشی ميکرد ،و اگر
بنيامين نتانياھونيز در خاندانی مسلمان زاده شده بود احتماال امروز در مقام رھبری حزب ﷲ برای يھوديان
کاتيوشاو نارنجک ميفرستاد.
يک مسلمان ايرانی ،به ھمين منوال ،تنھا از اين جھت مسلمان است که پدرش مسلمان بوده است ،و پدراو نيز
بدين دليل مسلمان بوده که پدری مسلمان داشته است ،وپايان اين خط زنجير در ھر شرايطی به زرتشتی فلکزده
ای ميرسد که با شمشير عرب ال اله االﷲ گفته بود بی آنکه حتی معنی آنرا دانسته باشد .و اگر ھمين مسلمان
بخالف نه دھم از ديگرمسلمانان جھان سنی نيست و شيعه است ،باز بدين دليل است که اضافه بر شمشير
چھارده قرن پيش يک عرب ،شمشير چھار قرن پيش يک قزلباش از او خواسته بود که يا به ابوبکرو عمر و
عثمان لعنت بفرستد و يا آماده آن باشد که جابجا سرش بريده يا شکمش اره شود.
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در ھمه دوران تاريخ اسالمی ايران ،بخصوص از زمان صفويه ،ميان آنھائی که از نظر سياسی بر ايران حکم
رانده اند و آنھائی که از نظر مذھبی کليدداری دين را بعھده داشته اند ،عليرغم تضاد منافعی که از جنگ قدرت
ناشی ميشده در يک مورد خاص ھمفکری و ھمکاری کامل وجود داشته است ،آن اين بوده است که اين توده
ھای مسلمان خودرا در موضع صغارت سياسی و در موضع صغارت مذھبی نگاه دارند .سالطين ھمواره خودرا
قيم سياسی مردم صغيری شناخته اند که حق فضولی در کار فرمانروايان خود کامه خويش را ندارند،
وکليدداران دين نيز خود راقيم شرعی صغيرانی دانسته اند که از ھزار سال پيش شعيانی ناقص العقل شناخته
شده اند .اگر در قرن نوزدھم عامل سومی بنام استعمار پابدين ميدان نھاد ،برنامه اين عامل نورسيده بنوبه خود
تثبيت قيمومتی استعماری بر ملتی صغير بود ...وبدين ترتيب بود که نشيب و فرازی ھزار ساله ،در سالھای
پايانی قرن بيستم استقرار نظامی بنام واليت فقيه رادر پی آورد که اين بار مجموعه اين صغارت ھا يک کاسه
شد و شاه فصل قانونی اساسی آن قرار گرفت.
با چنين قانون اساسی ،موضع ملت ايران در پايان قرن بيستم موضع فاوست معروف است که روح خود را به
شيطان فروخته بود .حتی در تاريکترين ادوار ھزاره ،سقوط فرھنگی ايران تا بدين حد نرسيده بود که
زمامداران آن از اول تا به آخر عمامه ای را بر سر داشته باشند که به نشان استيالی نظامی بيگانه بدين کشور
آمد و به نشان استيالی فرھنگی بيگانه در آن باقی ماند .روح اله خمينی بارھا در کشف االسرار خود "کاله
لگنی" رابعنوان پس مانده اجانب نفی کرد ،اما اين واقعيت ديگر را يا درک نکرد و يا آنرا عمال ناديده گرفت که
عمامه خود اونيز بھمانقدريادگار اجانب است ،که کاله لگنی است ،با اين تفاوت که کاله لگنی الاقل با شمشير
به ايران نيامد بلکه به نمايندگی تمدن و فرھنگی پيشرفته تر پذيرفته شد ،ھمچنانکه بھمين صورت از جانب
بخش اعظم از ديگرکشورھای جھان نيز پذيرفته شده است.

***
قبال از تقلبھائی ياد کردم که در ارزيابی واقعيتھای ھزار و چھار صد ساله تاريخ اسالمی ايران صورت گرفته
است .ولی نبايد فراموش کرد که بزرگترين اين تقلب ھا تقلبی است که در دوران خود ما ،آنھم نه در تفسير
واقعيتھای اين تاريخ ،بلکه در متن خود آن روی داده است ،و آن تبديل يک عصيان قرن بيستمی به يک انقالب
واپسگرايانه قرون وسطائی است.
عصيانی که در سال ١٣۵۶آغاز شد نه عصيانی مذھبی بود و نه اصوالدر مسير ايدئولژی مذھبی قرار داشت،
و نه تنھا در چنين مسيری نبود ،بلکه درست در جھت مخالف آن بود ،زيرا ايدئولژی ھمه مذاھب "توحيدی"
سامی بر حاکميت مطلق قوانين تغييرناپذيری متکی است که قوانين آسمانی شناخته شده اند ،درصورتيکه
خواست اين عصيان تأمين آزاديھای دمکراتيک بيشتربود .اگر جامعه آخوند ايران با پيروی از اصيل ترين
شيوه ماکياوليسم با شعار آراسته آزادی و دمکراسی وحقوق بشرپا به ميدان گذاشت ،تنھا با اين ھدف بودکه
ميدان راازدست ميدانداران موجود بگيرد و بعد ازکسب قدرت،ھم اين مزاحمان غيرعمامه ای خود و ھم
محتوای شعارھای آنانرا يکی پس از ديگری به زباله دان تاريخ بفرستد.
آن "قانون اساسی" که ازچنين تقلبی سر بر آورد ،اگر برای کارگردانان واليت فقيه کمال مطلوبی بودکه جھان
اسالم در پايان قرنی چون قرن بيستم ،يعنی اعالميه جھانی حقوق بشر ،بدان دست يافته بود ،برای حتی عقب
مانده ترين مردم جھان سوم و جھان چھارم سند شرمساری است ،زيرا تنھا قانون اساسی در جھان امروز
بشری است که در آن ملتی بر صغارت خويش در برابر يک قيم شرعی مھر تأکيد نھاده است .اگر چنين مورد
ناشناخته ای را در قانونھای اساسی ھيچيک از  ١۵۵کشور ديگری که امروز با رژيمھای جمھوری اداره
ميشوند نميتوان يافت ،برای اين است که ھيچ قانون اساسی با ھدف اعالم شده تثبيت صغارت ملی وضع
ميشود .ملتی که خودبرصغارت خويش صحه گذاشته باشد ،چه خواسته باشد وچه نخواسته باشد برحقارت
خويش نيزصحه گذاشته است.
اگر وظيفه اولويت دار سازندگان ايران فردا اين باشد که در اولين فرصت اين بر چسب دوگانه صغارت و
حقارت را از روی ھويت ملی زخم خورده و دشنام شنيده خود بر دارند ،وظيفه درازمدت تر آنان ،درآغاز
ھزاره ای تازه ،اين خواھد بود که رابطه ناسالم ھزاروچھارصد ساله ايران و اسالم را – که واليت فقيه تنھا
يکی از جلوه ھای آن است -از صورت ناخوشايند گذشته بيرون آورند و آنراتبديل به يک قرار داد واقعی عدم
تجاوز و احترام متقابل کنند که در آن ھريک ازطرفين حقوق شناخته شده خود را داشته باشد بی آنکه به حقوق
شناخته شده طرف ديگر تجاوز کند .درصورت امضای چنين توافقنامه ای ،اسالم متعھد بدان خواھد بود که در
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ھزاره ای که ازراه ميرسد ،برخالف ھزاره گذ شته ،ديگر جا و بيجا و وقت به وقت عليه ھويت ومليت ايرانی
موضع نگيرد ،ديگر عامل بازدارنده ای در برابر ھر گونه ترقی طلبی و نوآوری ملت ايران نباشد ،ديگر
بطورمنظم داعيه سلطه جوئی سياسی نداشته باشد ،و ديگر ھر چند يکبار اين کشور را خوکچه آزمايشی
جھانگشائی يا صدور انقالب خود قرارندھد ،و بخصوص درھيچ شرايطی از ياد نبرد که بفرض آنھم که ديگر
کشورھای مسلمان به طيب خاطرمليت خويش را با مذھبشان يک کاسه کرده و ازآن ھويت واحدی بنام ھويت
اسالمی برای خودساخته باشند ،ملت ايران نه در گذشته بدين راه رفته است و نه درآينده بدان خواھد رفت .و
سرانجام اينواقعيت را نيزبطورقاطع بپذيردکه برای فرھنگ ھزاران ساله ايرانی مسلمان بودن مرادف با صغير
بودن نيست ،و يک مسلمان ايرانی در اين مورد ازھمان حقوق بالقوه ای برخورداراست که يک مسيحی يا يک
يھودی يا يک بودائی درجھانھای مسيحی وبودائی خود از آنھا برخوردارند ،ولو آنکه مسلمانانی در جھان
اسالمی خويش خودخواھان برخورداری از چنين حقوقی نباشند.
اگر چنين توافقنانه ای بصورتی دوستانه به امضا نرسد،اين بارنتيجه آن به احتمال بسيار تکرار ماجرای ھزارو
چھارصدسال پيش نخواھد بود ،زيرا شرايط معادله ديگر شرايط آنروزی نيست.ھم ملت ايران اين بارآزمايش بد
فرجام ھزارو چھارصد ساله ای را در پشت سر دارد که آنروزنداشت ،و ھم شمشير زنگ زده مرسدس سوران
نوشمشيربرنده شترسواران کھن نيست ،ھر چند که بفرض ھم ميبودامروز اصوالدورانی که شمشير پشتوانه ای
برای مذھبی باشد سپری شده است ،واگر درپايان ھزاره اول پيروزی ملی به مبارزه ای دويست ساله نيازداشت
در آغازھزاره سوم منطقا اينکار در دورانی بسيار کوتاھتر به سامان خواھد رسيد ،زيرا ضربتی که در سالھای
پايانی ھزاره دوم به ايران "ايرانی" خورده وتحقيری که به اصالت انسانی وتاريخ او واردآمده است چنان
سنگين است که برای تکرار کجدار ومريزھای گذشته جائی باقی نمانده است .و اگر اين تالش ،از طريق شاه
سلطانحسينی بيست ساله گذشته به جائی نرسيد اين باراز طريق مبارزانی تازه نفس ترو بخصوص آگاه تر که
در مسير تاريخ حرکت خواھند کرد و نه در جھت خالف آن ،با پيروزی ھمعنان خواھد شد ،زيرا اين مبارزان
بالغ و آگاه ،زادگان اصيل ھمان فرھنگی خواھند بود که حتی در اوج چماقداری بيضه داران اسالم ،مولوی آن
با صراحتی که در ادبيات ھيچ سرزمين جھان اسالم نميتوان يافت ،به خدای مورد قبول خودش که غير از خدای
چماقداران بود ميگفت:
به عشق روی تو من رو به قبله می آرم

وگرنه من زنمازو زقبله بيزارم!

و حافظ او ،که در خرابات مغان نور خدا ميديد و آنچه را که در مسجد کم داشت در ميخانه ميجست ،به زاھد
سجده نشين بانک ميزند که:
چو طفالن تا کی ای زاھد فريبی

به سيب بوستان و جوی شيرين؟

و خيام او که آواز دھل شينيدن از دور خوش ميشناخت اصالت دھل زنان را از نزديک به زير سئوال ميبرد ،و
صائب او ،زندانه ندا ميداد که:
رتبه زمزمه عشق ندارد زاھد

بگذاريد که آوازه جنت شنود!

چنين راھگشايان فردا ديگر ھمان شب پرستان ديروز نخواھد بود که بقول موالنا حديث خواب بگويند ،طبعا نيز
ھمان صغيران امروزی واليت قيم و صغير نخواھند بود ،زيرا رسالت آنان فروغ آوری فردا است و نه
جاروکشی امروز ،و اين فروغ آوران راھگشای فردائی خواھند بود که در عين تکيه بر اصالت کھن ،فردای
نوآوری و آينده نگری است ،و بجای خرافات قرون وسطائی به درک واقع بينانه واقعيتھای اجتماعی جھان
ھزاره سوم روی دارد .ترديد مکنيم که مردمی که در درازای سه ھزار سال کشاکش ،بارھا به کوره حادثات
رفته و ھر بار از آن آبديده تر بيرون آمده اند ،اين بار نيز عليرغم گذشت ھزاره ای توانفرسا ،و عليرغم اينکه
مبارزه ای بی امان و پيگير نيروی حياتی آنرا تا حد زيادی فلج کرده و اصالتھای اخالقی سنتی ايشان را نيز در
روياروئی دائم با خودکامگی ھا و بيدادگريھای ارباب دولت و فرييکاريھا و فسادھای ارباب دين با ضعفھا و
آلودگيھای بسيار درآميخته است ،ھمچنان درزوايای وجود خويش از اصالت کھن برخوردارند ،و در شرايط
مساعد جھان پيشرفته فردا می توانند مانند بارھا و بارھای پيشين ،يکبار ديگر از درون خاکستر خود سر
برآورند و زندگی از سر گيرند.
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آنچه در اين مرحله آغازين بيش از ھر چيز ديگر برای اين سازندگان فردا ضرور است ،آگاھی ھر چه بيشتر بر
آن واقعيتھای اصولی است که برای بخش پيشرفته بشريت کنونی واقعيتھايی شناخته شده اند ،ولی در بخش
اسالمی ھمين جھان ،عليرغم اينکه منشور جھانی حقوق بشر حق شناسائی آنھا را برای ھمه افراد بشری حقی
مسلم شناخته است ،غالبا ھمچنان ناشناخته مانده اند .و در اين بخش اسالمی جھان ،ايران بيش از ھر کشور
ديگری صالحيت برخورداری از اين آگاھيھا را دارد ،زيرا تنھا کشور مسلمانی است که فرھنگ ملی خويش را
قربانی فرھنگ اسالمی خود نکرده است.
تقريبا ھمه اين آگاھيھايی که نسل جوان ايرانی در جھان آغاز قرن بيست و يکم به آنھا نياز دارد ودر سطح
آگاھی ديگر جوانان جھان مترقی و نه در موضع صغيران دنيای مسلمان پا به ھزاره تازه بگذارد ،در دھه ھا و
سده ھای گذشته از جانب صدھا پژوھشگر و انديشمند و کارشناس دقيقا مورد بررسی قرار گرفته اند و حاصل
ارزيابی ھای اينان به صورت ھزاران کتاب و رساله و نوشته تحقيقی در دسترس عمومی گذاشته شده است.
اگر طبعا امکان مراجعه به ھمه اين مدارک برای نسل جوان وجودندارد ،و نمی تواند ھم داشته باشد ،در
عوض اين امکان و جود دارد که کسانی از نسل ارشد که فرصت و امکان بيشتری برای آشنائی با اين مدارک
داشته اند حاصل اطالعات خود را در زمينه ھای معين در دسترس آنان بگذارند.
چنين کاری نمی تواند رشته ھای مختلفی از قبيل تاريخ ،مذھب ،سياست ،جامعه شناسی را به طور يکجا در بر
گيرد ،زيرا اين کار کار يک دايره المعارف است ،آنچه مورد نظر من است دادن آگاھيھای اختصاصی در زمينه
ھايی معين است که دسترسی بدانھا برای يک جوان امروزی آسان نيست ،و چنين کاری در ايران امروز بيش
از ھر زمينه ديگری در زمينه آگاھيھای مذھبی ضرورت دارد ،زيرا در تاريخ ١۴٠٠ساله گذشته ما و بويژه در
تاريخ چند صدساله اخير ما و در ھمين دوران خود ما ،تقريبا ھمه تحولھای فاجعه آميز کشورمان ريشه مذھبی
داشته اند ،و تا وقتی که آگاھيھای بسيار بيشتری در زمينه جای نا آگاھيھای کنونی را نگيرد ،بسياری از فاجعه
ھای آينده کشور ما نيز ھمچنان ميتوانند ريشه مذھبی داشته باشند .در ارزيابی ھای بيست ساله اخير بارھا
صاحب نظرانی تذکر داده اند که اگر دانش آموختگان ايران در سالھای پيش از انقالب توضيح المسائل و کشف
السرار خمينی را خوانده بودند با احتمال بسيار وعده ھای که او در نوفل لوشاتو بدانان داد بدين آسانی از
جانب آنھا پذيرفته نمی شد ،ھمچنان که امروز در جھان غرب بسياری از آنچه کليسای مسيحيت پيشنھاد ميکند
– با آنکه به مراتب منطقی تر و معقولتر از ضوابط قرون وسطائی واليت فقيھای جھان تشيع و تسنن است -از
جانب مسيحيان پذيرفته نمی شود.
ھدف از نشر اين دانستنی ھائی که می بايد درباره واقعيتھای مذاھب -و نه اختصاصا درباره مذھب اسالم -در
اختيار نسل فردای ايرانی گذاشته شود اين نيست که چنين نسلی به قبول يا رد ھمه آنھا يا قسمتھايی از آنھا
ملزم باشد ،زيرا اين مسئله ای است که صرفا در صالحيت و در اختيار خود اوست .آنچه واقعا اھميت دارد اين
است که چنين جوان ايرانی بتواند درباره مسائل مذھبی با ھمان آگاھی فکر کند و تشخيص دھد و تصميم بگيرد
که ميتواند در مورد مسائل سياسی و اقتصادی و فرھنگی و تکنولوژيک تشخيص دھد و تصميم گيرد ،و در
نقش بلند پروازانه تری ھم که ايران فردا ،به اقتضای ميراث گران فرھنگی خويش در تمدن و فرھنگ بشری و
اختصاصا در رھگشائی جھان سوم به عھده خواھد داشت ،با برخورداری از ھمين آگاھيھای ديگران را از
تکرار اشتباھاتی که خود کرده است تا سر حد امکان باز دارد.

***
اگر امروز من وظيفه چنين آگاه سازی را در حدود امکانات محدود اين کتاب به عھده گرفتم ،نه از اين جھت
است که دراين مورد برای خود صالحيتی خاص قائل باشم بلکه از اين جھت است که برای خود مسئوليتی
خاص قائلم و اين مسئوليت از سابقه زندگی گذشته شخصی و اداری من مايه ميگيرد .زندگی شخصی من از
آغاز تا به امروز با خواندن و نوشتن و آموختن ،بخصوص در زمينه مسائل ادبی و تاريخی گذشته است .در
سالھای پيش از انقالب بيش از شصت اثر تاليف و ترجمه از من منتشر شد که تقريبا ھمه آنھا به يکی از اين
دو رشته مربوط ميشد .در سالھای بعد از انقالب آثار ديگری اينبار عمدتا در زمينه ھای سياسی و مذھبی در
ديارھای بيگانه از من به چاپ رسيد که تصور ميکنم نقش کمابيش موثری در روشنگری جامعه ايرانيان برون
مرزی و حتی درون مرزی ايفا کردم .کتابخانه شخصی من که در نخستين روزھای پيروزی انقالب مصادره شد
شامل ١۴٠٠٠کتاب فارسی و خارجی بود که تقريبا ھمه آن را خوانده و حاشيه نويسی کرده بودم.
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زندگی اداری من در ايران عصر پھلوی بنوبه خود در رابطه پيگير با مسائل فرھنگی ،بخصوص در ارتباط با
جنبه جھانی فرھنگی بخصوص درارتباط با جنبه جھانی فرھنگ ايرانی گذشت .درسمت سفير سيارفرھنگی
ايران توانستم به بيش ازپنجاه کشور مختلف جھان ،وبه برخی از آنھا بارھای متعدد ،سفر کنم و تا آنجا که
ممکن بود از نزديک با واقعيتھای فرھنگی و اجتماعی و سياسی آنھا آشنا شوم ،و در مقام معاون فرھنگی
دربار شاھنشاھی با بيش از يکصد آکادمی و دانشگاه و انستيتوی پژوھشی درسراسر جھان و با صدھا
آکادميسين و استاد دانشگاه و ديگر کارشناسان و پژوھشگران اين مرکز ،بويژه در امور مربوط به تمدن و
فرھنگ ايران ارتباط و ھمکاری منظم داشتم .در طول سالھا در بيش از يکصد کنگره در سمينار ملی و بين
المللی که در ارتباط با فرھنگ ايرانی در کشورھای دور و نزديک جھان برگزارشد شرکت کردم ،در شماری از
آنھا اصوال به کارگردانی خود من در پايتخت يا در شھرھای مختلف ايران برگزار شد .صدھا دانشمند ايران
شناس از غرب و شرق جھان به دعوت من به ايران آمدند و بررسی ھای ارزنده ای در مورد مدارک و اسناد
مورد نياز خود برای تاليف آثاری تازه و غالبا بسيار ارزشمند انجام دادند.
کتابخانه بزرگ پھلوی که مسئوليت اداره آن با خود من بود و با ھمکاری نزديک با سازمان يونسکو بصورت
کانون جھانی مطالعات ايرانشناسی به سرپرستی مستقيم اعليحضرت محمدرضا شاه پھلوی بنيان نھاده شده بود
اجرای برنامه وسيعی را آغاز کرده بود که از جمله مواد آن گرد آوری حداکثر آثار خطی فارسی و فتوکپی
صدھا ھزار اثر خطی فارسی ديگر متعلق به کتابخانه ھای ملی و دانشگاھی و خصوصی جھان ،و در عين حال
تھيه کليه آثار چاپ شده فارسی در داخل و خارج ايران بود .شماره فيشھای مقاالت تحقيقی مربوط به تاريخ و
فرھنگ ايران که از آغاز قرن نوزدھم در نشريات تخصصی جھان غرب به چاپ رسيده بود به تنھايی از چند ده
ھزار فراتر رفته بود.
در جريان ھمين مسافرتھای و تماسھا ،امکان آن را يافتم که نه تنھا با فرھنگيان برجسته ديگر کشورھای
جھان ،بلکه با بسياری از شخصيتھای تاريخ ساز دوران خود ما نيز از نزديک ديدار کنم و با کسانی از آنان
گفتگوھايی دو نفری داشته باشم که تقريبا ھميشه به فرھنگ ايران و به احترام عميق آنان نسبت به نقش اين
فرھنگ در کشورھای خودشان مربوط ميشد ،و می توانم از جمله آنان از جواھر لعل نھرو ،شارل دوگل،
انورالسادات ،اينديرا گاندی ،جووانی گرونکی ،گلدامير ،تيتو ،چوئن الی ،حبيب بورقيبه ياد کنم و از کسان
ديگری نيز چون نيکتا خروشچف که ھر چند فرھنگی نبودند تاريخ ساز بودند .خاطره گفتگوھايمان با
شخصيتھايی فرھنگی چون آندره مالرو ،ژول رومن و آندره موروا ،رنه ماھو و ھانری ماسه و يا نريبکا و
جوزپه توچی برايم ھمواره گرامی است.
زندگی دوران بی وطنی سالھای بعد از انقالب مرا الزاما به پژوھشھای اختصاصی تری در زمينه ھای مذھبی
واداشت .زيرا که فاجعه واليت فقيه و پيامدھای ناشی از آن مستقيما از مذھب مايه گرفته بود ،و در ھمين
راستا بود که چندين کتاب ،من الجمله توضيح المسائل ،از کلينی تا خمينی از من به چاپ رسيد.
امروز ،در بيستمين سالگرد انقالب واليت فقيه ،و درآستانه قرنی تازه و ھزاره ای تازه ،برمبنای ھمين سوابق
و تجارب به ھمه اين مطالعات ،خودم را عميقا مسئول آن ميدانم که اطالعاتی کلی درباره آن واقعيتھائی که
بخصوص در راستای مذھبی از مدتھا پيش در جھان مترقی شناخته شده ولی غالب آنھا ھمچنان برای دنيای
اسالمی ،منجمله ايران مسلمان ناشناخته مانده است – و اگر به موقع شناخته شده بود احتماال راه و انقالبی
قرون وسطائی در سالھای پايانی قرن بيستم در کشور ما بسته ميشد -در اختيار نسل نو خاسته ای بگذارم که
اگر بخواھد بصورت نسلی بالغ و نه صغير شرعی و صغير سياسی پا به قرن و ھزاره سرنوشت ساز تازه ای
بگذارد به آشنائی با آنھا نيازی حياتی دارد ،زيرا اين ھزاره ای که از راه ميرسد بيش از ھر چيز ھزاره کسانی
است که بصورت انسانھائی بالغ فکر می کنند و بصورت انسان ھايی بالغ عمل می کنند و به ناچار انسانھای
صغير در آنجائی که جز آنچه به صغيران تعلق ميگيردندارند.
در اين راھگشائی ،وظيفه اساسی خويش را فقط اين دانسته ام که خوانندگان خود را با کلياتی از آنچه
دانشمندان و پژوھشگران بسيار در دو سه قرن گذشته در زمينه اين واقعيتھای شناخته شده جھان غير اسالمی
و واقعيتھای ناشناخته جھان اسالمی منتشر کرده و در دسترس عمومی قرار داده اند آشنا کنم .تا اين نسل آينده
در شرايط کمابيش معادل نسل ھای جوان جھان مترقی پا به قرن و ھزاره ای تازه بگذارد .در اين بازگوئی خود
من جز در موارد ضروری دخالتی نکرده ام ،برداشت خاصی را نيز ارائه نداده ام زيرا ھر گونه نتيجه گيری از
آنچه را که نقل شده است و از ھرگونه تصميم گيری در مورد آن صرفا در صالحيت خود خواننده کتاب ميدانم.
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آنچه از نظر من واقعا مھم است اين است که چنين خواننده ای از آگاھی الزم برای چنين انتخابی برخوردار
باشد ،و برخورداری از اين آگاھی نياز بدان دارد که غالبا اطالعات ضروری ،ولو به صورتی کلی ،در اختيار او
گذاشته شده باشد .مدتھا پيش  ،Pertrarqueمتفکر و مورخ نامی قرون وسطای اروپا ،در عين انکيزيسيون
وحشتناک کليسا گستاخانه نوشت که ھر مسيحی وقتی واقعا مسيحی است که با مغز خودش فکر کند و با شعور
خودش قضاوت کند .و در سالھای خود ما  Oriana Fallaciروزنامه نگار و نويسنده سرشناس ايتاليايی،
در کتاب يک مرد خود از زبان قھرمان يويانی خويش خطاب به توده مردمی که برای شنيدن سخنانش گرد آمده
بودند گفت که :شما را بخدا تن به مغز شوئی خودندھيد با مغز خودتان فکر کنيد و با شعور خودتان تشخيص
بدھيد .از ياد نبريد که اصالت انسانی ھر کس در گرو اين است که صاحب اختيار فکر و انديشه خودش باشد
اين ھويت انسانی را به ھيچ نفروشيد .شما را بخدا گوسفند نباشيد.
و بسيار پيش از اين ھر دو ،در انجيل آمده بود که تا زمانی که وارث صغير است فرقی ميان او و غالم نيست
اگر چه مالک ھمه دارائی پدر خود باشد.
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