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  ازمتون سه کتاب مقدس   یکل یدھد، نموداريت کتاب اجازه ميکه محدود یدم تا آنجائيکه گذشت کوش ی درصفحات
آنچه در   . کرده باشم ی آنکه غالبا درباره آنھا اظھار نظر ینقل کنم، ب یادينه مسائل بنيرادرزم یديتوح ینھايآئ

شمندان و يپژوھشگران و اند یھايريجه گ يھا و نت یاز اظھار نظرھا، برس  یارنمودد خواند ينده خواھيصفحات آ
ن متون است که حاصل آنھا ھم اکنون بصورت ھزاران کتاب و مقاله و رساله  يمورخان جھان غرب درارتباط باھم

  یتفھرسمن  نقل شده اند که ین برجسته ايد خواند ازمحققيدردسترس عموم قرار دارد. ھمه آنچه خواھ یقيتحق
ن کتاب آورده  يان ايک ازفصول کتاب حاضردرپا يا مقاالتشان رادرارتباط باھريآنھاومشخصات کتابھا  ی از اسام

ن مشخصات  يح داده ام ازذکر جداگانه اينکه توجه خوانندگان راازاصل منحرف نکرده باشم ترجيا  ی برا  ی ول    ،  ام
ن يکه درطول ا یباشد که شماره کتابھا و مقاالتکر نن تذيبد یازيد ني شا . کنم یس ھرصفحه خودارير نويدر ز

  ،  ان کتاب حاضر آمده استياست که درپا  ی نه مطالب مورد بحث منتشر شده اند صدھا برابر فھرستيسه قرن درزم
  .  است که مورد مراجعه خود من قرار گرفته اند ی و آنچه من نقل کرده ام تنھا فھرست و مشخصات آثار

................... ......................................................................................  
  
کنند، ودرطول  يروزمره بشر نظارت و حکومت م یرومند که برروند زندگ ين یدا وليناپ یشه وجود قدرتھائياند

پژوھشگران  ؟ رديگيم شده اند، ازکجا سرچشمه  ی ديو بعدا توح یريساطش مذاھب مختلف اي دايه پيزمان ما
از   یکيريه زيد فرضيابند، که شايب ین پرسش پاسخ قابل قبوليا یده اند تابرايدردوسه قرن گذشته کوش یفراوان
  ن آنھا باشد:  ينانه تريواقع ب

  
  ی روھايازن  یترس بشر ابتدائ  .  ه استکه مذاھب رابوجود آورده است ترس از ناشناخت  ین عاملياحتماال مھمتر  “

ار خود داشتند،  يروھا رادراختين نيکه ا  یانيشرفته ترازخدايان گرفته بودند، ترس بشر پيعت که اورادرميبمقتدر ط
ن يکرد. واکنش ھمه آنان درايروھا حکومت مين نيکه برمجموع ا ی واحد یشرفته ترازخدايو ترس بشر بازھم پ
بود که چون آنھا   یائيان اسپانيشاکا توسط جھانگيک وپرودرھنگام کشف قاره آمريان مکزيراستا، واکنش بوم
دند که  يرعد آسا شن یآنھاصدائ یآتشبارتوپھا یده بودند، و ازلوله ھايچوقت نديدند که ھيد یرا سوار براسبھائ

د. فراموش يآنھاراپرستد يمقتدر روبروشده اند که با ی انين نکردند که باخدايدرا ید يده بودند، ترديچ وقت نشنيھ
خود را   یريز شکل گيت واسالم نيحيرا که عمال مسيشد، زيه مربوط نمياھب اولنھا به مذن واکنش تيم که اينکن

انه و  يون ھراس مردم متمدن عصرازدوزخ بعد ازمرگ و آتش سوزان و مالئک عذاب و تاز يمد ی اريتاحد بس
شد  يح ماچار مطرکه به ن  یچرا"ھائ  ”از  یاريطبعا به بس  یداشتن بريمارھا و عقربھا و آب جوشان آنھا بودند. چن

ک از عناصر يب بود که درپس ھرين ترت يداد. بديآنھا وجود نداشت پاسخ م یبرا ی وھنوز جواب قانع کننده ا
غالت  ی گريان ديآوردند، خدا ی د وماه رابه حرکت ميخورش یانيداده شد: خدا ی دا جايناپ یعت گرداننده ايطب
رفرمان  ينھا به نوبه خود زيدرانتظار آنکه ھمه ا ، ند تادفرسيز رعد وصاعقه مين یانيرساندند، خدايراموه ھايوم
انند، ھم رعد و صاعقه  يرويھم گندم و تاک رام ، گرداننديد راميرند که ھم خورشي قرارگ یان مقتدرتر يخدا
  ق).  يحقا ی(گوستاولوبون: زندگ ”فرستنديم
  

  یسويش و گيزاوراھمواره باريو نقاشان ومجسمه سازان ن ، مذکر است یدائما خ یباآنکه خدا دربرداشت کل
درآنان و نه  یت و باروريرا خالقيان زن بوده اند، ز يخدا یبا ھمگيه تقريان اوليد مجسم ساخته اند، خدايسپ

شده اند،  ده يا قلوه سنگ تراشيا عاج يکه از استخوان  یخيکره ماقبل تاريافته است. صدھا پييم یدرمردان تجل
ا و  يو اسکاتلندو اسپان ی شمال یگرفته تا اروپا یخاور ی بريازس یپھناور یدرنواح یدرقرن گذشته و قرن کنون

بدست    ین و اندونزيقا و چيو افر  یک و آناتوليو مالت و خاورنزد  یفرانسه و منطقه دانوب و بلغارستان وساردت
ونوس  ، لندف، ونوس لسپوگيونوس و( ان لقب ونوس با به ھمه آنھا ازجانب باستان شناسيآمده اند که تقر 

 یبايبا ونوس ز یاديچکدام ازآنھا شباھت زيداده شده است، ھرچند که ھ )  رهيوتساو غينو، ونوس کيگاگار
  لوندارند.  يم
  

  ی بارور یبرا یشتريب یآنھا است که درقاموس اجداد کھن ماازتوانائ ین ونوس ھا فربھيوجه مشخص ھمه ا
جا درجوامع پراکنده  يتدر  یخيماقبل تار  ین تمدنھايخست ش که نيازچھل سال پ  ،  بين ترت يبد  .  است  کرده يت ميحکا

داشت وتنھا درحدود پنجھزارسال   “ یمادرخدائ “اکان دوردست ما جنبه يه شکل گرفتند مذھب نياول یانسانھا
  ین"حتيمادرزم  ”اي  ”مادر   الھه  “سپرد. سنت پرستش    یکنون  “  یپدرخدائ   ”خودرا به  ین سنت جايش بود که ايپ

انه يعام  ی) بصورتی، پروس شرق یناويرلند، اسکاندياسکاتلند، ا(  اروپا  یزدرنزد مردم شماليمان  یامروز   یايدردن
م مقدس شناخته است)  يبه بعدآنرا روزمر ١٩۵٠ک ازسال يکاتول ی سا ياوت (که کل ١۵مانده است و روز یباق
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تواند با  يدکه منام دار  Zemynaجشن ، ن سنتيا  یتوانيدرل شود.يجشن گرفته م ” ن مادريبصورت روز"زم
  ن درارتباط باشد.  يزم  یرانيشه اير
  

  .  خ گذاشتند آغازشد يھا که درآن ھنگام پا به صحنه تار   ی ائيش توسط آريمردم درحدود ششھزارسال پ  یعصر خدا
ش يتنھا چند ماه پکه  Histoire generale de Dieu “خدا  یخ عموميتار “بنام  یقطور یقيکتاب تحق

ان مرد  يداند که خدايم  ” یھند و اروپائ  ”ن گروه ازخانواده بزرگيرانخست  یرانيا  یھا   یائيس منتشر شد آريدرپار
که تا آنوقت بدون مرد   ” مادر یان،"الھه ھاين خدايدند. با ظھورايرا درمجمع ارباب انواع بر مسند قدرت نشان

 یعنيداکردند، يپ یتر یعيطب یباشند، زندگان یبود که مظھر ادامه زندگ نيآنھا ا یاد يو نقش بنآوردند  ی فرزند م
ازجھان،    یافتند که ھم شوھران وھم فرزندان آنھا بودند، ھرچند که دربخش بزرگيوند  يپ  یده اينورس  ان مرديباخدا

  یفاياکان ا داشت و کم ی برتر ی برجنبه ھمسر یدرازجنبه مادر یتا مدت  ی ترانه شرقيو مد یباختر یايدرآس یعني
  نقش ساالرانه با زنان بود. 

  
 یميو اقل یائيط جغرافيمختلف رنگ شرا یھا یتولوژيک از ميدرھر ، یريان بزرگ و کوچک دوران اساطيخدا

نھا يمحصوالت خاص سرزم  یعنيھستند،  یمحل یان فرآورده ھا ين خدايھمه ا . خاص خودشان رادارند یو قوم
  یخود خدائ یتولوژيدرم کھن وناني . ساکنان آنھا ی و روح یماد ی ازھاين یو پاسخگو ، و سنت ھا و فرھنگھا

اه  يس  یقا يافت، و افريين پرورش مين سرزميجھان درا  ین انگورھايازبھتر  یرا قسمتيشراب داشت، ز  یبنام خدا
ان يبائوباب داشت، ھمچنانکه مصر ی درعوض خدا ، ن که اصوال انگور نداشتيا ی را نداشت برا ین خدائيچن
ببر  یان خدايذرت و ھند یخدا یجنوب یکا يان امريش و بوميگاوم یتمساح داشتند و سرخ پوستان خدا یخدا

  الھه خون آشام آنھا بود.   ی کال یکه تجل
  
ش  يست و پنج قرن پي ابعد ازآن مطرح شده باشد. بيقرن فروغ و ی ست که تنھا دراروپاين ین بحثينھمه، ايباا

مجعد دارند،    یاه و موھايپوست س  یان حبش ين باره نوشته بود:"خدايدرھم  یونانيلسوف و شاعر  يکزونوفانوس ف
و   ، ز عقل مارا داشتنديھستند. اگر گاوان و اسبان ن یچشم و موطالئ یآب یشمال یان بربرھايکه خدايدرصورت
  ". کردند يانشان را باشاخ و دم مجسم ميار خدايبه احتمال بس  ، مارا یدستھا

   
دم  يشن  .  خودم ساختم  یدرگوشه باغ برا  یطاقکرا اياخ   ”نه آمده است :ين زميلتر درھمو  “   یونرفلسفيکسيد  ” در

ک راسو بدو  يم راساخته باشد، و يعظ  ین بنايا یمھم ی ليد موش کور خيگفت بايک کور به دوستانش ميکه 
شم ھم  يک کرم ابريکنم اگرينابغه ساخته است. فکرم یک راسويفقط از ین کاري؟ چن یکنيم یجواب داد: شوخ

    ”گذاشت.يبدھد اسمش راآسمان م یده است ناميخود تن که دور یشميله ابريخواست به پيم
  

مذھب خاص خودش    یله ايرفتند. ھرقوم و قبينم  “  ی ابيبازار  “ داشتند و بدنبال    یمذاھب درآغاز صرفا جنبه محل 
گانگان ينکه بيصور ات  یحت . خود راداشت یکه زبان و رسوم و مقررات اختصاص یبھمان صورت ، را داشت

  یطيدرشرا   یھم که خدائ  یشد. وقتيم  یان تلقين خدايبه حقوق ا  یاحترام  یب  یش نوعيبرا  ،  ندتان اورا بپرسيخدا
داد،  يت ميرماھييتازه تغ یو فرھنگ یط اجتماع يشرا یکرد، به اقتضايگر سفر ميد یميم خود به اقليخاص از اقل

قرن نوزدھم    یالنژ مورخ ناموز ھمچنان برقرارماند. بقول فوستل دوکين  ”یديتوح  ”ینھاين قاعده دردوران آئيوا
 یوناني  ی تيرم اعالم کرد وبدان ھو  یامپراتور   ین رسميت را آئيحينوس امپراتور رم مس يکه کنستانتيوقت  ”فرانسه

  یشاني رون آمدو بدست کشيش ساخته بودند بيغمبران آن درطول قرون برايکه پ  یز ازچھره عبوسيت نيھودي  ،  داد
ت رابخود  يحيمس  یقابل معاشرت و دوست داشتن  یصورت خدا  اشباع شده بودند  نراآموخته و ازآ  یونانيکه فلسفه  

ھند و    ی ن بودائيآئ  “ خودنوشت :    ”ھند  یتمدنھا  ”گوستاو لوبون در  ،  ودرھمان زمان  ،  نهين زمي . درھم  ”گرفت
که   یندانماست که دانش ی بلکه تفاوت آنھا درحد ، گر ندارنديکدي با  ی ن و ژاپن نه تنھا شباھتي چ ین بودائيآئ
روبروشده    یق پرداختند تصور کردند که با مذھب تازه ايسم به تحقين کشورھا درباره بودائين بار دراينخست  یبرا

افته است که شناخت آنرا  ي یاديچنان بن یراتيير خودازعربستان به ھند تغين اسالم درمسيب آئين ترتياند. بھم
 ینھايازآئ یکيل به ين عمال تبدين سرزميھان دراھب ج ذن ميتر یديرا که توحيکند، زير ممکن ميبا غيتقر
ن يان ايگرفته است که تنھا تفاوت م یرنگ برھمائ یدکن بطور ید يان دراويمثال درنزد بوم شده است یرياساط
  برھما گذاشته اند".   یآنھا محمد رادرجان است که درين ايدوآئ

  
نھاودرنزد اقوام مختلف  يدرسرزم ی) متعددmythological( یرياساط ینھايآئ ، شيسال پازحدود پنجھزار 

مانده اند. دائره    یگرھمچنان برجايد  یان رفته اندوبخشيازآنھا درطول زمان ازم  یجھان شکل گرفته اند که بخش
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ش يچند سال پ خ مذاھب دريکارشناس تار٩٧ یدسته جمع یھا"که باھمکار یتولوژيالمعارف  معتبر"فرھنگ م
مختلف را که درگذشته درپنج قاره جھان پا به وجود   یر ين اساطيکصد آئي از  ش يده،  مشخصات بيبچاپ رس

و   یو سومر  یکھن مصر ین ھايتوان ازآئين آنھا ميل نقل کرده است که ازجمله مھمتريگذاشته اند به تفص
،  ی،ھندی راني، ایتيھ( ی ائيآر یھا یوژتولي، عرب)، میقي، فنی، آشوری، اکدی(بابل  ی سام یھا  یتولوژيازم
،  یتنامي، وی، ژاپنینيچ( یائيآس یھا  یتولوژي)، می، اوستی، اسالو، ارمنیني، التیناوي، اسکاندی، ژرمنیوناني

نه يلند و گيوزيا و نيان استراليو بوم یقائيافر یله ايقب ینھايمو)،آئي، اسکی، مغول، ترک، تاتار، فنالندیکره ا
  ش ازصد ھزاربرآورد شده اند.يان آنھا بيمع خدارد، که جبکا نام  يامر  یھا  یتولوژيوس آرام، و مانير اقينو وجزا

  
 یگر منعکس کننده فرھنگھائيد یھستند، درعوض برخ یار ابتدائيبس ی درسطح ی رياساط ینھاين آئيازا یبعض
پرآب ورنگ و شاعرانه  یلوژتوين ميا ، افتيتوان يونان کھن مين آنھا رادر يتريفند که عال يشرفته وظريار پيبس
  یاريرد که بس يگيان و قھرمانان رادربرميمه خدايمرد وزن و ن یھزار خدا  یازس یمجموعه ا ینھائت به یوناني

ران يا ین مزدائيه آئيپا یائين معتقدات آريشه دارند. ھمير )  ی(ھند و اروپائ یائي آر یريازآنھا درمعتقدات اساط
  یديتوح  ینھايدرآئ یر گسترده ايو تأثد ازآن سربرآور یزرتشت یدين توحيا آئز قرار گرفته اند که بعد يکھن ن
رم   یز ازراه امپراتوريسم نيمزدائ یترائيگذاشت، ھمچنانکه شعبه م  یاسالم) برجا ،  تيحيمس ، تي ھودي(  یسام
و ادب   درھنر یبطور یوناني یتولوژيم ، د. ازدوران رنسانس به بعديت اثر بخشيحيمس یريقا در شکل گيعم
تحت الشعاع قرار داده    یعياس وسيآنرادرمق  یسنت  ”ی حيمس  –  یھودي  “ ه نفوذ  ک  شه جھان غرب رخنه کردهيواند

  است. 
  
دربخش    یريان اساطيخدا  ی و استقرار آنھا درجا  “یديتوح“ان  يش خدايدايپ  ،  خ مذاھبيدرتار  یبعد  یاديتحول بن 

خ و تمدن يد تارندررو یار موثريست تابه امروز نقش بسيبايبود که م ین تحوليازجھان باستان بود. ا یبزرگ
بودند که سنت    یديتوح  ینھاين آئيرا درست ھمين نقش الزاما جنبه مثبت داشته باشد، زيآنکه ا  یفاکند، ب يا  یبشر

ن ين خدا برقرار کردند ودراين خدا و بنام ھميدگان ھمي گر ازآفريد  ی دگان خدا رابدست گروھياز آفر  یکشتار گروھ
ن يمعتبر ب  یتويستيک انيازجانب    ١٩٩۴که درسال    ی آمارن زدند.  و خ رنگ خيستا دوھزار سال برصفحات تاررا

ھزار و نھصد سال رادرجنگ و تنھا   ی ست قرن گذشته جھان بشرين بود که دربيازا یافت حاک يانتشار  یالملل
گذشته    یمذھب  یار سال درجنگھاکھزيش ازين ھزار و نھصد سال بيده است، واز ايکصد سال آنرا درصلح گذراني

که   ین آمار شمار مردان و زنان و کودکانيت ھميت و اسالم عامل آن بوده اند. به حکايحين مسيدوآئ است که
 یمستعمرات  یال و مغول و تاتار و جنگھايو آت  یشمال  یان بربرھاين مدت بنام خدا کشته شده اند ازمجموع قربانيدرا
ت يحيو مس   یھوديتنھا سه مذھب    یسنتطور  بد،  يآ  یان م يبه م  یديتوح  ینھايازآئ  که سخنيشتر بوده است. وقتيب

ش  يک آزمايو نه تنھا    –ش  يخ جھان شاھد سه آزماي که تاريدرخورت  ،  شوندين صفت شناخته ميو اسالم مشمول ا
ن يان يشکل گرفته اند. نخست یديک نھضت توحين نوع بوده است و درطول قرون سه نھضت و نه فقط ياز ا–

صورت گرفت که   )  ح يش ازاسالم مسيقرن چھاردھم پ( س چھارم يوفنشھا درمصر کھن و درزمان آميآزما
ننده و گرداننده جھان يگانه آفري ید مظھر آن بود خدا يبه نام آتن را که خورش یخود خدائ یدردوران فرعون 

ز  يش ني ن جھت نام خويبه ھم مصررااز مسند خود فرود آورد، و ی ريان اساطيگر خدايشناخت و تمام د یھست
  ی ن کھن مصريآئ یافت و پس از ويان ين فرعون پايش با مرگ خود اين آزمايا ی ول . ر دادييتغ ”آتن آخن ”به

    . ن کشور صورت نگرفتيا یخ باستانيز درتارين  یگريمشابه د  یشھاين خود بازگشت و آزمايشيب پيبه ترک
  

رون آورد واورا يرا ب  امزداوراھ ،  یائيان آريفت که ازمجتمع خداران توسط زرتشت انجام گرين درايش دوميآزما
ه رادرمقام امشاسپندان و  يمن) و بقياھر ( نوينو و انگره مير و شر، سپنتامي گانه شناخت و دومظھر خي یخدا
  ی اپ یائ يآر ی دين توحي او بصورت تنھا آئ ی دين توحين آتن، آئيبه خالف آئ یر فرمان اوقرار داد، وليزدان درزيا

ن ين آئيروان ايز بدست پيران شناخته شد و پس ازآن نيا یشاھنشاھ یرسم نيآئ یبرجا ماند و دردوران ساسان
  .  افتيدرھند ادامه  یرانيان ايران و توسط پارسيدرخود ا

  
آغاز شد وبعدا درقالب   )  نيفلسط( ن کنعانيھود درسرزميبود که توسط قوم کوچک  ی شين آزمايش سوميآزما
که   ، نين ھرسه آئيا یژگيو . ازجھان را فراگرفت ی بزرگ یھابخش ، ت و اسالمي حيمس ، گريد یمن سايدو آئ

ن ين بود که بخالف دوآئيده اند، اينام  ی ھودي یديتوح  ینھايخ مذاھب آنھارا آئيتار  یپژوھشگران قرن نوزدھم 
 ینھاين آئيشده بودند، اخود قائل ن یو اجتماع یخشونت دربافت مذھب  یبرا یکه جائ یرانيو ا ی مصر یديتوح
ن يآئ ، سه گانه ینھاي ن آئيا یاستقرار و گسترش خود قرار دادند. دردوتا یر راابزار اصليشمش یدھوي یديتوح
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 یسيع ینان قانونيجانش ، نين سوميدرآئ  یاعالم شد، ول یضه مذھبي ک فرين امر اساسا يا ، ن اسالميھود و آئي
  د. ردنضه درآو يرا بصورت فر ی ر کشيشمش نيرغم خواست خوداوايح بودند که عليمس

بنام مذھب صورت نگرفته بود و   یچ جنگيخ نگذاشته بودند، ھيت و اسالم پا به صحنه تاريحيکه مس یتاھنگام
ازراه زور بدنبال گسترش نفوذ خود نرفته و دست به کشتار مقدس نزده بود. تنھا  یرياساط ینھايک ازآئيچيھ

ساھا و  يسه ھا و کليش ازآنکه کنير، پماکس وب  فتهبه گ   .  مذھب فرمان کشتار دادند  بودند که بنام   ی ديان توحيخدا
  ی برا یدير توحيان غيرابنام خدا ین حقيچن یچ پرستشگاھيمقدس شوند، ھ یمساجد انحصارداران حق آدمکش

  گران بقبوالند.  يرا باقانون خود به د  یده نشده بود که خدائي بخاطر آن کش  ی ريچ شمشيخود مطالبه نکرده بود، و ھ
  

را تا  ين بود، زيشيپ ی دمکراس یدرجا ی آسمان یکتاتورياستقرار د ، ی ريان اساطيباخدا یديحتو نايخدا یجابجائ
ش را داشتند و عادتا  يار محدود خويھرکدام درمنطقه عمل خود اخت   ی ريان بزرگ و کوچک اساطين خدايآن زمان ا
شه نقش يکه ھم –ان يخدا یداز با مراجعه به خيآنھا ن یتمالاختالفات اح . کردندينم یگران دخالتيبه کار د
دن از آنھا با آنان  يترس یان بجاين خدايا ینيروان زميشد. پيز حل مي مسالمت آم یبه نحو –داشت  یکدخدامنش

 یھم که ازآنھا ناراض  یجلب کنند، و وقت  یشکشيشان رابا اھداء پي اريدند تا حسن نظر و  يکوشيدوست بودند و م
نه برھم خوردو  يريد یستين ھمزيدرآسمان ا یقدرت مطلقه اباظھور  ند. رفتيم یگر يان ديند به سراغ خداشديم
داشت و   یشد بااو گفتگوئير داد که بخالف گذشته نه ميخودکامه و سختگ ی ک خداي  یخود را به فرمانروائ یجا

ک  ي “ یستميکرد. قانون قرن بچون و چرا اطاعتش را ید و بيست ازاو ترسيبايفقط م  ، کرد  یشد سازش ينه م
  یديتوح یبا نوآور Ein Volk, ein Land, ein Reich, ein Fuhrer ”شوايک پيک ملت، ي ورکش

  ابد.  يآن به آسمان را   یامدھايز باھمه پ ين یستميسم قرن بيتعجب نبود که فاش ی درآسمان برقرارشد و جا
  

از   یر يان اساطيخدا  دردوران ما ”ن باره آمده است :يدرھم  ، خدا که قبال ازآن سخن رفت یخ عموميدرکتاب تار
ن آنان  يگزيشوند جايده م ينام  یديکه توح  یدرقالب خداھائ  “   ی برتر  ”انيا واقعا خداي آ  ی گردونه خارج شده اند، ول

م که  يدانيش ازآن وجود نداشته است؟ ميت که پاس یزاده چه ضوابط ”ین"برتري ن باشد، ايو اگرچن ؟ شده اند
نضج گرفت و نه  یونانيگران بدست تمدن ياحترام به حقوق دلت و اخالق و عدا یعنيت يحيمس یاد يبن یارزشھا
گر  يو د یرانيز ضوابط فرھنگ اياسالم ن یوآن جھان ین جھانيا یو ضوابط معنو ، یحيمس یسايبدست کل
  ی خته بود اصوال ضوابطياميت درنيح يت ھم تاآنجا که با مسيھوديم ادغام شدند. بود که درجھان اسال یفرھنگھائ

    ”رد.يقرار ک یداور  که مالکشت  دان یاخالق
  
ان يدرپا  ؟ به ھمراه آوردند ”خدا ”را ازمفھوم یتر یل تر و معنويبرداشت اص ، ی ديتوح ین ھاين آئيا واقعا ايآ

نکه بت پرست  يا  یبرا  “نوشت:    Gotzendammerungچه درکتاب معروف خود غروب بت ھايقرن گذشته ن
 ینھاي؛ و آنچه آئ ”ی را ترک گفته باش یبت پرست یدخويبا ، یشرده با ست که بتھارا واژگون کين ی کاف ، ینباش
بزرگتر بود   یا بتيکوچک  یبتھائ ینبود، فقط جابجائ یچه ترک بت پرستيعرضه کردند ازنظر ن یسام یديتوح

رکز  کجا درخود تميه آنھا را  يار کلين تفاوت که قدرت و اختين راداشت، باايشيپ  یبتھا  یانانس  یھايژگيکه ھمه و
  ده بود.  دا
  

صد ھا انديشمند و پژوھشگر و صاحبنظر جھان غرب اين برداشت فلسفی را مورد بررسی   ،درسه قرن گذشته
ت و نتيجه ورساله منتشر شده اسصل آن ھا تاکون بصورت صد ھا کتاب ھای گسترده ای قرار داده اند که حا

که در کتابھای مقدس  بدان صورت  ،  نيز  توحيدی  ناياکه اين خد  گيری مشترک تقريبا ھمه اين بررسی ھا اين است
ين کتابھا نچه از زبان آنھا در از ھمين رو است که آنده او، وانه آفريريده انسانند وبه خود آف عرضه شده اند، بنو

علمی و تاريخی ودر بسيار موارد خالف بديھی ترين ضوابط اخالقی است.  آمده غالبا متناقض با واقعيت ھای 
شخصيت علمی و فلسفی اين دانشمندان که بعنوان نمونه از از آنھا ميتوان الطب نيتس، نيوتون، کانت، ولتر،  

ن، برتراندراسل،  ينشتايد، ايدگر، فرويھا ، چهين، رنان، انگلس، زوال، نيل، شوپنھاور، دارويبو ، ھگل وسو،ر
زده   یمھرغرض ورز یآنان به سادگ  یبه اظھار نظرھادھد که ينک، نام برد، اجازه آن نمي، ولز، مترلین بيتو

مقدس   یاست که کتابھا ی ست، انکار آن خدائيانکار خدا ن ، اند اشتهان دين راستا بينان درايشود. آنچه غالب ا
ن يزم ین که دررويرا بب  یبدبخت “دورکھن گفته بود:  یبگويک غيچه درباره اواززبان يعرضه کرده اند، و ن

    ”ازکار درآمده است. ی ھودي یز خدايگان نو شده اند، ودرآسمان نيل به فرومايدسروران کھن تب
  

   ”یديتوح  ”ک فرعونيده دارد، درمصر کھن و دردوران  يد عقيگموند فرويکه زيبطور  ،  واحد  یداخ   شهياگرھم اند
که    یآتون"مصر  ” با  ی چ شباھتيشناخته شد، ھ  ”یدي توح  ” ین خدايھوه اوليکه بعدا بنام    یشکل گرفته بود، خدائ
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رحم  يب ، نه توزيک ، ترشرو یبلکه خدائ ، ت بود نداشتيو فروغ و معنو یبائياز ز یو شاعرانه ا یمظھر عرفان
ن توقع را داشت که  ي گفت واز بندگان خود تنھا ايد و ارعاب سخن ميو خود خواه بود که فقط با زبان تھد

  ، سفر خروج(  حسود یشتن را خدائيھوه درتورات خويد خو . نکه اورا دوست داشته باشنديو نه ا ، ازاوبترسند
)،  ٢۴ش، باب نوزدھم، يدايسفر پ( رانگري)، و٢٩ ، وازدھمباب د ، رحم (سفرخروجي)، ب١۵ستم،يباب ب

  ی )، مال اندوز(سفر اعداد، باب س۵، )، خودستا(سفرخروج، باب چھاردھم۴مغرور(سفرخروج،باب چھاردھم،
 یموکد و یز از دستورھايغمبران او نيکند، و پيم ی)، معرف٢٣باب ھفتم، ، ع(ھوش )، انتقامجو ۴١-٣٧، کميو

  ند. يگوي) سخن م٢ازدھم،يباب  ، سفر خروج(  ی وشع) و کاله برداري فهيدرقتل عام (صح
  

شود: درتورات با  ير ميتصو یدرچھره انسان ، یر يان اساطيھمانند خدا یديتوح یخدا ، یدرھرسه کتاب آسمان
نشسته است    یتخت  یل و قرآن بررويکند، درانجيردو قصد کشتنشان درميگيم  یخورد و کشتيغذا مغمبران خود  يپ

گر ھشت ملک آنرا بردوش يد  ی) و درجا۴٠،  وحنا، باب اولي(  ستاده انديابرش اکجا ھفت ملک مقرب دربريکه در
ند وبا اوحرف  يب ینا) م يکوه طور (س یراازروبرو درباال یموس ی ). درھر سه کتاب خدا١٧، گرفته اند (الحاقه

گرش  يد  غمبري)، و پ١٩وسوم،  ی س  باب  ،  سفرخروج(   دھد ينشان م  ی ز به موسيمنگاھش را نيزند، ودرتورات نشيم
 ینھا مشخصاتيست و چھارم). ھمه اي، باب بیال نبيحزق(  نشانديش ميتخت خود دردست راست خو  یداود رادررو
ز داشته اند و وجه مشترک ھمه آنھا  يتر نيزئوس، ژوپ ، بعل، مردوخ ، عمون ، یدير توحيان غياست که خدا

  .  ان رايم خصائص آدمراداشته اند ھ ین بوده که ھم شکل آدم يا
  
د که خدا اصوال وجود  ين ترديد بتوان درايشا “ سد ينويم Einsteinن مورد، ھمانطور کهيفاقا درست درھماتو 

توان يچ صورت نميدرھ  یول ، ستي ا نياست  یکائنات ابدن يو ا ، ده شده است يو کائنات چگونه آفر ، ا نهيدارد 
    ” ن شباھت داشته باشد.يزم  یرو یک انسان دوپايبه  اازدور، يک يازنزد  ین خدائيقبول کرد که چن

  
آنان و  یجنگجوئ ، ستيرفتن آنھانين مطلقا حاضر به پذينشتاين اي که ھم یديان توحين خدايگر ايد یھايژگياز و
  ین آدمکشيکه درباره ا  یکه باشد وبا ھر توجھ  یليبه ھردل  ،  کننديم  یرانگرير و غارت واست که به کشتا  یدعوت

  –ن ين دوآئيو تنھا ا –ت يحين اسالم و مسين است که دوآئين مورد ايدرا یخيت تار ياقعده شود. ومقدس آور 
د را برسراسر جھان خواسته اند به زور اسلحه قانون خو یعني ، داشته اند یسم مذھبياليدگاه امپريھمواره د

اه  پادشدو  ی ه گفته سعده چون بن بود کيا یستيالين منطق امپري ر ايج اجتناب ناپذياز نتا یکي . ل کننديتحم
،  ین بي ن نبوده است. آرنولد تويا درزميدرآسمان  یستيز امکان ھمزين نيباالنش یدو خدا   ینگنجند برا یميدراقل

شمار مذاھب و    یجيکاھش تدر  ”سد :ينويخود م  ”خي تار  یر"بررسن باره د يدرا  ،  ن مورخ عصر ما يسرشناس تر
ت و اسالم را به دنبال يحيمس  یعنيلطه جو  ذھب سدو م  یبرخورد الزامخص،  ن مشي م آنھا به چند آئيسرانجام تقس

    . جنگ خدا با خدا شد" یت باورنکردنيل به واقعيتبد  یعني ، آورد
  
ت  يحي خ مسيھمه تار  ”نه است:ين زميدرھم  یگريجالب د  یابيارز  ،  فتکه قبال ذکر آن ر  ”خ خدايتار  ”کتاب  یابيارز

  ی سم آسمانياليک امپري ن نامه يات را به آئيل الھيتبدسا و مسجد رسالت يکل یئو اسالم چنان گذشته است که گو
ه  ش نبوديب یسم مذھبيتاريبرخورد دو توتال یبيچند صد ساله صل ین راستا جنگھايبعھده خود داشته اند، ودرا

د يباياند که مفا کرده يراا ی ان و اله مسلمانان نقش مارشال ھائيحي ھوه مسي ، یکار مستعمراتين پيدرا . است
مستلزم    ین برنامه اينکه انجام چنيکنند، ولو ا  یتمام و کمال رھبر  یخود را به جھانگشائ  یتحت فرماندھ  یروھاين

ا  ينان الزاما يرا که اينباشند، ز  یستيالين نظم امپريا یچون وچرا یباشد که آماده قبول ب یھمه آنھائ ینابود
ن ين است که درطول قرون آئيو چن . نھايار ھرسه ايحتمال بسبا و  ، طانيروان شياپيا جاھل، ي ، کافرند

  ” ھا ی ديرتوحيغ “ ش ازھمه ين دانسته اند بيزم ی مشترک دررو یندگان خدائي که خود رانما ” یدي"توحیھا
ھمدل و ھمزبان باشند   یامبرانيست پيبايز که ميغمبران آنھا نيگر ازکار درآمده اند، وپيکدير يناپذ ی دشمنان آشت

   ”ده اند. ير کشيگر شمشيکدي یگر به رو يش ازھر کس ديست بيوناليناس یقش ژنرال ھادرن
  
  سد:ينويخود م یابين ارزيگر ازايد ین محقق درجايھم
  
بنام خدا آدم کشته اند و بدنبال  ، یفه مذھبيحساس انجام وظاست که با ا یکسان یخ مذاھب پراز نمونه ھا يتار “

قت  ي د دار حقيتقاد راسخ بوده اند که تنھا آنانند که کلاعن  يرا براينشسته اند، زآن با وجدان آسوده درانتظار بھشت  
ن است،  يزم  ی جنگ دررو  یار از جانب آسمان، فراخواندن الزاميامبر تام االختيک پينش  يگز  .  ھستند  یمطلق الھ

مان يکه بدوا ست ا یان کسان ياصطکاک م ینيدرامور زم یک فرستاده آسمانير دخالت يرا مفھوم اجتناب ناپذيز
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  .  ن فرستاده نداشته انديبروجود چن یا اصال اطالعيمان سرباز زده اند ين ايکه ازقبول ا یند  و کسانآورده ا
گر  يد یش با برخ يدگان خوي از آفر یان برخيند مدھد که خداويم ین معنيخود بخود چن ، امبريک پ يفرستادن 

م يحاکم با ترس  یت ھايروحان  .  ن استينخو  یخواه ناخواه انتخاب  ین انتخابيوچن  ،  ازآنھا دست به انتخاب زده است 
از به  ين “ ناشناخته  ”ش ازآن ترس ازير دادند. پييت رابطه خود را با خدا تغيماھ ، ر يشمش یر خدا بررويتصو

  یالزام ی دادکه راھگشا “ یگريآن د یخدا “خود را به ترس از  ین ترس بعدا جايا یول ، شديم خدا را باعث
  ، به صلح و عدالت  یابيان به دستياق آدمين اشتين بود که پرشور تريادتر بود. و چنيشتر و کشتار زيب  یتوز  هنيک
ن يدوزخ رادرھم یمه ھايھ ”یديتوح ”و مذاھب ، شد یشده آدمکش یزيستم منظم وبرنامه ريک سيل به يتبد

    ”جھان برافروختند.
  
ھود ين ي: درآئ ر نشده استمشترک صاد یساس ضوابطراب یديسه گانه توح ین ھايدرآئ ین پروانه آدمکشيا

 یگرفت و نه برايل انجام ميقوم اسرائ ین منافع ماد يبود که بخاطر تأم یمقدس فقط آن نوع کشتار یآدمکش
را که با  يز  ، ھوه بودي شتر مورد پسند يگرفت بيرحمانه ترصورت ميھرقدر ب یشتارن کيو چن ،  ھودين يج آئيترو
راث بران يت، ميحي درجھان مس . شديان بازميلياسرائ یبرا یادتريز یآنھا جا یالتل عام اھشھرھا وق یرانيو

ن بار  يا، ار ین امپراتوريا یو سلطه طلب یح سنت جنگجوئين مسي ت آئيرم ازھمان زمان اعالم رسم یامپراتور
ام صلح و محبت يد و پادامه دادن ، ک قطره خون وحشت داشتيختن يامبر آن از ريکه پ یمقدس یسا يبه نام کل

ان يقربان یکه ازقتل عام کاتاھا تا خورد شدن استخوانھايمقدس کردند، بطور ی ل به پروانه آدمکشيرا تبداو
  ی د استعماريتا ژنوس یصد ساله مذھب یازجنگھا و ، یتا کشتار سن بارتلم یبيصل یازجنگھا ، ونيسيزيانک
  ربرافراشت.  ون س ازخ یائيت ازدرون دري حيپرچم مس ، کايان امريبوم

  
ن يقاتلو الذ “خود خداوند صادرشد:  یرسم ین بار با امضاينخست ین پروانه کشتار مقدس برايا اسالم باظھور

"،يال د يآنھا را گردن بزن  “التکون فتنه"،    ی و قاتلوھم حت  ”"،قاتلونکم کافهين کافه کمايقاتلوالمشرک  ”ومنون با
ا به  يد ير بکشي.... آنان را با شمش ” د"،يبکش رانشان را محکم دربنديسو ا ، نديدرآ یازپا یزي تا ازفرط خونر

  د".  يد و بکشيريد بگيافتيھرجا که آنھارا  “،    ”ديشان را درجھت خالف ببريا دستھا و پاھايد يزياويدار ب
  

ھرچند که به گفته  ، گذشت یاسالم یجھانگشائ یوقفه درجنگھا یخ اسالم بطور بين صد ساله تارينخست
متوقف   ین موج جنگ و کشتار تنھا وقتيو ا ، داشت ی اساس یز درآن سھمين یريگ متيشه غنيتراندراسل اند بر

 ی اسالم  یموج دوم جھانگشائھمچنانکه    ،  انه ازکار افتاديم  ی ايه و آسيه ودرقسطنطنير عرب در پواتي شد که شمش
نھمه يبا ا . د ز از برش افتاد متوقف شين و لپانته و تبرير ترک درويکه شمشيز وقتين یدردوران ترکان عثمان

 ی ان جنگھايبنام اسالم را متوقف نکرد، ھمچنانکه پا  یدسته جمع   یعرب وترک کشتارھا   ی رھايازکار افتادن شمش
ش ازھزار سال  ين راستا درطول بيان نداد. درست بالعکس درايت پاي حيدرجھان مس یمذھب یبه کشتارھا یبيصل
  ی قرون وسطائ یمغوالن و تاتاران و بربرھا یروو مسلمان صورت گرفت که  یح يمس یايدرھر دو دن یعيفجا

  از انحا مزاحم یبودند که به نحو یع کسان ين فجايان ايشه قربانيبا ھميد که تقريد کرد. فراموش نباياروپا را سف
ا به  ين يخود د شدند، نه آنکه بهيمبر اسالم ميا پيح يمس ی سيار عيندگان تام االختينما یا سودجوئي یقدرت طلب

  یمان مذھبيمقدس عموما ھم ازا یھاين آدمکشيان آيرا که صدھا ھزار قربانيده باشند، زيرسان یانين زندارايد
    . دبا خداوند نداشتن ی زيکفر آم ی اروئيبرخوردار بودندو ھم رو

  
ش يد، ھمچنانکه پات عظام مسلمان داشتنيا آي یحين مسيسيد مھر الزم راازجانب قدين کشتارھا سفيالبته ھمه ا

داد که  يفتوا م یحيمس یس ناميسن اگوستن قد . ار داشتنديھوه رادراختيامبران يوخ و پ يد مھر شيز سفيناز آن 
ن يبرتر  ی آدمکش ، کنديد فرمان کشتن صادر مدھيص ميکه خودش تشخ یمصلحت یکه خداوند بر مبنايوقت “ : 

گر، يد  یس ناميقد ”د. يآ یم ن حرفه ھا دريرتريدلپذ کشد بصورتيشود و حرفه آنکس که درراه خدا م يفضائل م
ش ازگناه خود توبه نکند درنظر خداوند يکه با زبان خو یقيکشتن زند “کرد که ينوس،  اعالم ميسن تماس آکو

د اصوال وجود  يست، بلکه باين یسا کافير مرتدان ازجانب کليتنھا تکف ی ن مورديچنن ثوابھا است و دريبزرگتر
بدا به حال   “داد که يسن برنارد، ھشدار م ، نيسوم یس ناميقد .  ”ه روزگا ر  برانداختنحسشان راازصفح

ش يخو یرش غرق درخون کافران نباشد"، و آرنو اسقف اعظم تولوز درموعظه ھاي که شمش یح يمس یجنگجو
.    ”!  یپاره کنشتر گلو ھارا  يزترشو تا بھتر وبيز شو و تيرون آ، تيازغالف خود ب  ،  ريشمش  یا  “داد که  يشعار م
آنکس که سر   ، د کافران را کشتي که با ی موقع ”کرد که : يز اعالم مين پروتستان نيانگذار آئي، بنوترن ليمارت
ک  ي گر يزد ديرين ميکند و خونشان را برزم يا قطع مشکند،  شاھرگھارياستخوانھا را م ، زد يآو یبرد، به دارم يم

  خود خداوند است".    ، ستين یآدم
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  ی مرد و زن و کودک حت  ١٣٠٠٠  ،  ١۵٧٢اوت    ٢٣ک شب وروز  يدر    ، درفرانسه  ی ف سن بارتلمدرفاجعه معرو 
رند در  خود بخ یشتر برايب ینيخواستند بھشت را با تضميکه م ین مادربودند توسط مردم يکه ھنوز درجن یآنھائ

شم خود  به چ امروز ”در دفتر خاطرات خود نوشت : یسيپار یشيس کشته شدند. کشيپار یدانھايکوچه ھا و م
دند و يکشيرون ميرخوار را ازآغوش مادرانشان بيش  یدند و بچه ھاي دريزنان را با خنجر م یمھادم که شکيد

    . کرده باشند" یشتر راض يح رااز خود بيمس یس يکردند تا عيوارھا پرتاب م يد  یآنھارا ازباال
  

ل يتبد  ی شتار گاھ را به ک  یحيمس  یاروپا  یاپيد) که چند قرن پيش عقايوان تفتيد(  ون  يسيز انکزينفرت انگ  یماجرا
سپرد که پاپ   یدار یآتش و چوبه ھا  یاھچال ھا و شعله ھايکرد و مردمان را گروه گروه به شکنجه گاھھا وس

 یعياز فجا   یگريجلوه د  ،  صادر کرده بود  یشرع  یح فتوايمس  یسينب عت ھمه آنھا از جاياعظم درمورد مشروع
نفر به نام   ٣١، ٩١٢سا يا طبق آمار خود کليون اسپانيسيزيتنھا درانک . ته استاست که به نام خدا انجام گرف

  ده شدند.  يق و مرتد و منافق زنده زنده درآتش سوزانيزند
  

ھوگنوت   یمذھب یشورا ،  تستانھا درقرون شانزدھم و ھفدھم کھا و پرويکاتول یصدساله مذھب یان جنگھايدرجر
د اول زبان اورا از حلقش  يبلکه با  ،  ستين یک مومن واقعيسته يک شا يک کاتولي دن سر يداد که تنھا بر ی ھا رأ

رابه  ی د و زنبوران و قوچان وحشيش را عسل مال يسپس گوشتھا ، انه زديبعد اوراشش روز تاز ، ديرون کشيب
ت  به باال انداخ یا بدنش را طوري ، ديش را بست ودوباره باز کرد و به آنھا نمک پاشيا زخمھايت، جانش انداخ

آخور جلو اسب   یخت و آنرا بجايونجه ريد و درآن کاه و يا شکمش را دري ، ديفرود آ ر يزه وشمشين ی که ازرو
  .  ھا گذاشت 

  
شان  يک منتشر شد کشيدرمکز ١٩۴١ال کا که متن آن در سيازاسناد دوران کشف امر ی رسم یت سنديبه حکا
  یحيد مسيعمغسل ت رااول یکيمکز یبوم یھا نوزادان خانواده ، فه مقدسيک وظيبه عنوان انجام  یائياسپان

درآغوش مادرانشان نجات داده   یکوفتند تا آنھا را از خطر کافر شدن بعديدادند و بعد مغزشان را با سنگ ميم
بھمان  یھائ یرحميز صحنه کشتارھا و ب يجھان اسالم ن ، گذشتيت ميحيسباشند. به موازات آنچه درجھان م

  “ضه اسالم  يحفظ ب  “   ی ن بار بھانه آدمکشين تفاوت که ايباا    ،ز بوديگاندازه نفرت انانه و به ھمان  ياندازه وحش
  یه ھاغارت بتکد یبا ھدف واقع یکه ھفده بار بنام صدور اسالم ول  یمحمود غزنو . یحيمان مسيبود و نه ا

در باره حمله    ،  بودن باز گشته  يانه به غزنيوحش  ین حمله برده و پس از کشتارھا ي ثروتمند ھندوستان بدان سرزم
  :  فه بغداد نوشتيبه خل ، یبه  ر خود

  
خود   ی برا یرا پناھگاھ  یه شھر رين دانسته باشد که چون با طنير المومنيما امام القادر با ام ید و مواليس “

شان  ي ارام شدند کيان برسرآنھا تاختم و چون تسلين بنده با سپاھيا  ،  رآنجا کفر خودرا آشکار کرده بودند ساخته و د
ن فتوا يا یو من دراجرا ، ھمه آنھا واجب است ین فتوا دادند که قتل و قطع و نفيشتم و آنان چنرا به فقھا گذا

ن يخ برکندند و به اندک روزگار زميشان را از بيم اان ترک واگذاشتم تا تخيان را به لشکريلميزنادقه و بواطئه و د
  عزوجل".   یاق خديعراق رااز بد مذھبان پاک کردم به توف

  
داند، درقتل  ي ات آنرا ميازآ ی اريشأن نزول بس یکرد که حتين فخر ميکه قرآن راازبرداشت و بد یانمور گورکيت

د و از  ينجام داد چھار صد ھزار نفر راسر براسالم ا یران بنام اسالم و نه بنام جھانگشائيکه درا یعامھائ
مرحمت فرموده است سپاس  بدو را  ین طاعتيق چنيوفه تن کيو ھربار خداوند را از ، شان منازھا ساختيسرھا
ن عزم جنگ يھربار که طرف ، یعثمان یوامپراتور یران عصر صفويا یعه و سنيش یان جنگھايدرجر . گفت

 “هللا    یقربتاال  “،  یران را به فرمان مرشد کامل صفو يان ايو سن  ی ساطان عثمانرا به امر    یان عثمانيعيکردند ش
  ، ز گردن زده شدنديساکن تبر یھزار سن یو س یعه آناتوليل ھزار شک مورد چھيکه تنھا در يبطور ، دند يسربر

ردل   ي رد شچاير مسلمان را به فرمان ري کروز دوازده ھزار اسيدر یبيصل یان جنگھايبه ھمان صورت که درجر
ت يدرنبرد ب “م اسال ر مرد يش “ یوبين ايرا به امر صالح الد یح ير مسيو دوازده ھزار اس “سايشھسوار کل“
بودن به   یان را بجرم سنيزيست ھزار نفر از خود تبريز درعرض دو شبانروز بيدرتبر  .  گردن زده بودند   مقدسال

دند و درمالء عام  يرون کشيمردگان را از قبر ھا ب یانھاو بموازات آن استخو ،  دنديل شکم دريفرمان شاه اسماع
 یگريد  یمجازاتھا “مرشد کامل ” نين ھمدردورا . سوزاندند رآتشان ديده دزدان و روسپيبر ی درکنار سرھا 

چنانکه  ، و ازجمله آنھا ، افتينان او ادامه يابداع شد که در حکومت ھمه جانش “یدشمنان آل عل“ یبرا
زنده  ، قطعه قطعه کردن اعضا و جوارح ، گچ گرفتن ، شان آورده انديدرنوشته ھا ید خارج جھانگردان متعد
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دن و کباب يخ کشيبه س ، ختنيسرب گداخته درگلو ر ، دنيبر ینيگوش و ب ، دنيل درچشم کش يم ، نپوست کند
  خمپاره درلوله توپ گذاشتن بود.  ی و بجا ، در روغن گداخته انداختن ،  کردن

  
ه بلک  ،  افتندياعتراض ن  یبرا  ید نه تنھا مورديقدر تقلين احوال، مجتھدان عظام و مراجع عليک ازاي چي..... ودرھ

  .  ز دانستندير نيسته کمال تقديشا ”ضه اسالمي ب “ت يرا درتقولوکانه  اقدس م یتمام ذاتھااھ
  

  ”یکش ی"باب"امروزه درخاطرات خودش نوشت: ، یرانيش اياح جھانگرد آزادانديحاج س ، درآغاز قرن خود ما
را که توقعات آنھا  يز است کارش ساخته است، یند بابيکه مالھا بگو یشده است. ھرکس یل به کار پرمنفعتيتبد
ان رفتند و چه سرھا برباد رفت و ين عنوان چه خانواده ھا از مياورده است. تحت ايخواستند برنيا آنطور که مر

نقدر  ي نھا فقط تھمت بود و بس. ھميکه ھمه ايدرحال  ،  ب زدنديحکام چه دخل ھا کردند و حکام شرع چه پولھا به ج
  د".  يدآسوده اش کن يببر گو ندارد، داد که گفتيورمسالم دستحجت اال  ،  است یباب یگفتند کسيکه م

  
ه نشسته بود فتوا داد  يت فقين باربرمسند واليارامام زمان که اينده تام االختين قرن، نمايھم یانيپا ی و درسالھا

د که به اصطالح شما رحمت  يد. شما فقط ھمان طرفش راگرفته ايد، حبس کنيد، بزنيد: بکشيگويرآن م ق “که :  
د تا  يکشير نمي ن اگر قرار بود مسامحه کند شمشيرالمومنيمخالفت با خدا است. ام  ،ستينھا رحمت نيا . است
  “.  ستيودکانه برقانون خرد نن عواطف کيشود و اي با محاکمه و زندان کار درست نم  .  کدفعه بکشدينفررا    ٧٠٠

تولد  بمناسبت سالروز یگريد یدرمراسم ، ). و ھم او١٣۶٣بھمن  ١۴،  ”دھه فجر  “ ین ي(روح هللا خم
    :  د کرد کهي) تأک١٣۶٣آذر  ٣٠امبراسالم (يپ

  
ن يدادند به ھميه ھم مھلت ميسالم هللا عل یسياگر به حضرت ع . ست ناقص استيکه جنگ درآن ن یمذھب “
  ١  . ه عمل کرديه عمل کرد و حضرت نوح سالم هللا عليسالم هللا عل یکرد که حضرت موسيعمل مب يترت
  
نھا يا   ،  ک ناصح بوده است ين کارھا را نداشته و فقط  ياصال سرا  یس يع  ه حضرت کنند ک يخاص که گمان ماشن  يا

کند که مردم را  يجنگ مر دارد، جنگ دارد،  ي غمبر شمشينکه پيا  یکنند، برايلطمه وارد م  یسيبه نبوت حضرت ع
آدم  ،ھمه رفتنديبه جنگ م یسرباز (سرباز) بودند، بالباس یما ھم ھمه جند ینجات بدھد. ھمانطور که امام ھا

  ٢   . کشتنديم
  ، د جنگ جنگيگويقرآن م  .  فھمنديبکند اسالم را نم  ید آدمکش يست و اسالم نباين جنگ نيند اسالم ديگويکه ميآنائ
ک يد آنقدر به جنگ ادامه دھند تا فتنه از عالم برادشته شود. جنگ يکنند باياز قرآن مت يکه تبع یکسان یعني

شما چرا   . که ھست  ی طيدرھرمح یھرملت  یاست از جانب خداوند برا یحمتک ر يتمام عالم و یرات باس یرحمت
    “؟ ديخوانيات قتال را نميد و آيخوانيات رحمت رادرقرآن ميآ یھ
  

 *    *    *  
  

  یھاو درصفحات گذشته نمونه ( عرضه شده است  یسام  یديتوح ینھايآنطور که درآئ ، ريمسئله جبر وتقد
ده جھان امروز  يھر انسان آموزش د  ی برا  )   ديرادرارتباط با آنھا خواند  یديھرسه کتاب توح  یازبرداشتھا  یمتعدد

 یز برايز است، بھمانطور که درطول قرون گذشته نيانگسئوال بر  یدرحد اعل  یمسئله ا  ،  و بخصوص جھان فردا
فرھنگ    ی برا  یران اسالميخ ايسان که درتمام تارھمانو ب  ،  ز بوده استين مذاھب سئوال برانگيروان ايازپ  یاريبس
را استخراج  یه قرآنيآ ١١۴ ، ز بوده است. ژول البوم اسالم شناس قرن نوزدھم فرانسهيسئوال برانگ یرانيا

چه آنھا که بصورت مسائل روزمره   ، انيآدم ین امور مربوط به زندگيکه بموجب آنھا از کوچکتر کرده است 
 یش برايشاپيگذرد که پيقا بدانسان ميشوند دقيو مرگ آنان مربوط م  ی ه به امور درازمدت زندگدارند و چه آنھا ک

ش ازجنگ  يپ یود. درسالھاشيش نميدرآن پس وپ ین وزمان بخواھند مثقاليآنان خواسته شده است و اگرزم
ارائه  یھودي یديتوح ینھايکه آئ ی، فرانتس بوھل درارتباط با قانون جبرمطلق یاسالم شناس آلمان ، دوم یجھان
  :   وشتده اند، نکر

 
نا مورد اقتباس يز عيت شده ودرقرآن نيدرباره اوروا  درتورات  طبق آنچه  “ه السالم  يحضرت نوح عل  ”خ الزم باشد که ي ن توضيد ايشا  - ١

  د. ير کشيشمش ین مذھبيخاطر چن ی آورد، نه برا یکرد، نه مذھب یغمبريپ یچوقت ادعايقرار گرفته است نه ھ
گر  ي ک ازائمه ديچيھ ، دو امام اول وسوم ، نيو حس یبجزعل ، عهيان دوازده امام اول شيشود که درم یادآوريد يز باين مورد نيدرا -  ٢

  یشرع  ی نگذاشت تا آدمکش  یدانيچ  ميز اصوال پا به ھينه درعمر خودشان به جنگ رفتند و نه آدم کشتند. امام دوازدھم ن  ،  بودند  یدنه جن
  ا نکره باشد. يکرده باشد 
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و اگر   ، ار اوستيز دراختي نصورت ھمه چياست، درا ی واحد ین خدا خدايو اگرا ، وجود دارد یاگر واقعا خدائ“
د گفت که او خود  يبايبلکه م ، د گفت که او اجازه آنرا داده استيباين وجود دارد نميزم یوبنام شر درر یزيچ

ن عذربدتر ازگناه که شر  ياست. ا یرفتنيناپذ یواسته باشد خدائکه خودش شر را خ یدائخ  و . آنرا خواسته است
را اگر يکند، زيراحل نم  یلب فرزندان آدم شده است مشکيآدم و حوا دربھشت نص  ی است که بخاطر نافرمان  یفريک

ه ن خودش آنرا خواستيابران بود که خدا خود اجازه آنرا داده بود، و بنيا ین را مرتکب شد، برايآدم گناه نخست
ده اومرتکب گناه بشود  ي است که خواسته است آفر  ی ميمقتدر و عادل و رح ی ن چه جور خداينصورت ايبود. در ا

و    یماد  ی ھا  ینابسامان  یرد که عامل اصلين خدا بپذيست که ايح تر نيا صحيآ  ؟  را از بابت آن مجازات کند  یتا و
    “؟ستاو ا  ن خوديزم  ی دررو یمعنو  یھا ینابسامان

  
  :  رد کهيگيجه مينت یابين ارزيازا ینسوراف  یپژوھشگر

  
  ی شر ارات بيو تمام اخت ، قا مشخص سازديرد و راه اورا دقيم بگيانسان تصم یش بجايشاپيکه خدا پي"ھنگام

  یافت کند و اعمال خود را با آنھا منطبق سازد، الزاماعقل و شعوربشرين محدود شود که اوامر صادره را دريبد
به ھمان   یعنيانجام گرفته است،  یدي است که درمذاھب توح یزين چين درست ھميو اشود، يمحکوم به زوال م

  خدا).   یخ عموميه : تاريژرالد مساد( ”افته استيشعورشان کاھش  ،  اد تر شدهينسبت که تعصب افراد ز
  

 یھاش از کتابياست و پ یسامفرھنگ  یاديازمشخصات بن ، ن نحوه برداشتيذکر شده اند که ا ی محققان متعدد
)  ی، آشوری، بابلی، کلدان ین (اکدين النھرير اقوام سام بيسا یمذھب یز شواھد آنرا دراسطوره ھاين یديتوح
خ  ي(تل مرد ”در"ابال ١٩٧۵سال  یباستان شناس  ی لوحه مکشوفه درکاوشھا ن اسناديازجمله ا . افتيتوان يم

درآغاز   ، بزرگ یخدا ، جب آن مردوخالد است که به موياز م شيسال پ ٢۵٠٠متعلق به  )  هي در سور یکنون
 یکند وويکته ميد  ”نبو  “شود به فرزندش  يراکه به آن سال مربوط م  یھرسال آن قسمت ازسرنوشت ھرفرد بشر

  یا تندرستي یماريان و بيآدم یو بدبخت ی رساند. خوشبختينرا در لوحه مخصوص بنام لوح محفوظ به ثبت مز آين
است که   ی ھمه ازمسائل ، گرشانيه امور روزمره دي و کل ، آنان یھا  ی ناکام ايت ھا يو موفق ، ل سالآنان درطو

ز به فرزندش نبو داده  يان را نيآدمن مدت عمرييار تعين مردوخ اختياضافه برا . ن لوح محفوظ ثبت استيدرا
  دارد.  دن ن اد شيامکان کم و ز ، کندين ميان عمر ھرکس معيپا یکه اوبرا ی خياست، و تار

  
عالم اسالم صورت    یان مذھبيازجانب مفسران و محدثان و راو  یوقفه ا  یب  یتالشھا  ،  یرون اسالمدرطول ھمه ق 

ش رقم زده  يشاپيپ یکسو سرنوشت ھرفرد آدم يرا که از  یه قرآنين دونظريان ايگرفته است تا تناقض آشکار م 
د بابت آنچه کرده  يبا یگر ويد یه است، و ازسورر شداومق یدھد قبال برايا انجام ميشد يانديشده و ھر آنچه م

ه کنند، و خود  يازانحاء توج  یاو گذاشته شود، به نحو  یاست جواب پس بدھد و ھمه آنھا درروز حساب درترازو
ن است که تالش  يبرا  ین تالش پرداخته است نشان ين بديشيبه دنبال مفسران پ  یت که ھربار مفسر تازه اين واقعيا

  است. وده ت نبين موفق يچندان قر  یمفسران قبل
  

 *   *   *  
  

کند و  ياست که درآنھا خدا ازبندگان خود طلب م یت مطلق ي، عبودی سام یدين توحيگر ھرسه آئي وجه مشترک د
ان مقتدرتر  ين خداين ھرسه آئيجه به ھمان نسبت که درايشمارد. درنتيمان آنان ميا یصلت رارکن اين عبوديا
  ،  ل ودرقرآن يو به دنبال آن درانج  ،  ابند. درتوراتييارتنزل مياخت  ی بناتوان و    یدگانمقام بنشتر به  يان بيشوند آدميم

ل به او و زنش حوا  ي ن دليبه ھم ص و انتخاب ندارد،يند که حق تشخيآفر یم یخداوند آدم را بنده سر به راھ 
  یاد که اگر خديگويه حوا مطان) آشکارا بيک نشوند، و مار (شيک وبد نزديدھد که به درخت معرفت نيھشدار م

وه مانند خود ما امکان ين مين خاطر است که با خوردن اين درخت منع کرده است بديوه ايشما را ازخوردن م
ن جھت که آدم  يست. درست ھم به ھمياست که مورد پسند اون ی زيچ نيافت ايد يک و بد را خواھيمعرفت ن

راندو ي رون ميھشت بآنھا را از بکنند خداوند يدا ميقل پ ص و تعيوه ممنوع قدرت تشخيوھمسرش با خوردن   م
کند. آنچه  يب ھمه باز ماندگانشان ميب خود آنان وتا ابداالباد نصين نصيزم یمارھا را دررويانواع دردھا و ب

نرا داردکه آزادانه فکر  ين است که بشر نه حق ايشود ايم یريجه گين مورد نتيدرا یھرسه کتاب آسماناز
را که   ی توان سرنوشتيرا به ھرحال نميدارد، ز یش حاصل ياصوال برا  یصين تشخي، ونه چندھدص بيکندوتشخ

کوزه    “را ي ر است، زي ست تقدچون چرا از خوايفه اواست اطاعت بيآنچه وظ .  ر دھديين شده است تغيياوتع یبرا
ستا دربرابر ضابطه ران يدرا یضوابط اخالق “. ین نساختيو چن ین ساختيپرسد که چرا مرا چنيازکوزه گر نم
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امتقلب  يا دروغگوويا زناکار يوث يا ديتوانند دزد يغمبران تورات ميمثال پ . دارند ی ن ترييار پايت مقام بسيودعب
ازآنان خواست   یکي ھوه از ينکه اگر يدگان خدا شناخته شوند، بشرط ايان وبرگزامبر ينھمه ھمچنان پيباشند وباا
خواست که بخاطر شرط   ی گرين کار رابکند، اگر ازديچون و چرا اي کند ب یباناو قر یگانه اش را برايکه فرزند 

ک  يھزار و  رد و خودش بايش آتش بگيرند و کشتزارھايبمه فرزندانش يت دھد که کليطان رضايھوه با ش ي یبند
گرش  ي ر دغمبيرد و ھمچنان شکر گزار او باشد، و اگر پيگفتگو بپذ ی نھا را بيھمه ا ، ن شوديخاکسترنش یماريب

ن ياق بخورد و بابت ايرا با اشت ین نانيچن ، نان روزانه خودش گه بمالد یروز بررو ٣٩٠خواست که بمدت 
  به درگاھش دعا کند.   یآسمان  یروز

  
ازقرآن منعکس کننده    ی ات متعدديگذاشته شده است که آ  یشتريد باز ھم بيد و شرط تأکيق  یب  مين تسليدراسالم برا

اصوال   یخاص فراوان  یاس گرفت که اساميتوان قينجا ميک اسالم ازايدئولوژيرا درساختار ا  تيت عبودياھم  .  آنند
پدر خود    یحت  .  افتيتوان  ينم  گرين ديچ آئيرادرھ  ین نوع اساميکه چنيدرصورت  ،  شوند يآغاز م  ”عبد  ”شونديبا پ

  ی ط بته است و فق ن شناخته نشدگانه مسلماناي یکه ھنوز هللا خدا ی و آنھم درزمان ، شوديده ميمحمد عبدهللا نام
  یش سواران هللا ازصحرايچھارده قرن پ ” به قول روژه آرنالدز استاد کلژدوفرانس : . بزرگ در جمع بتان است
  ینان حامل مذھب تازه اين ايشين بار به خالف مھاجمان پيا  یول  ،  ر شدند يرازکھن س  یايسوزان عربستان به دن
کرد و ازباال به حکومت يم یداد و داوريان مم فرميصورت مستقداوند بن بار خ ينخست یبودند که درآن برا

او بود،  چون و چرا به اراده يم بيتسل ، شديکه ازبندگان او خواسته م ی زين حکومت تنھا چيدر ا و ، پرداختيم
  است." ) مياسالم (تسل یقا معنيکه دق یزيچ
  

 *    *    *  
  
   ینھايرآنرا درآئياست، که نظ  یسام  یديوحت  ین ھايآئ  یھا  یژگيو  رگيازد  یده گناه درنھاد انسان مذھبيق عقيتزر
    یحيس و م   یھودين  يژه دردوآئيده گناه بوين عقيافت. ايتوان  ينم  ید يرتوحيو درمذاھب غ  یرانيو ا  ی مصر  یديتوح

ن م سلطه آنھا بکار گرفته شده است. فرد موميسا درراه تحکيسه و کلياز جانب کن  ی ھمواره بصورت عامل فشار
در    ین پدر ومادراو با نافرمان يراکه نخست  ی ازبار گناھ  ی را قسمتيا آمده است، زينگناھکار بد  رد که اساسا يد بپذيبا

ح درمقام فرزند خداوند يمس  یسيھرچند که ع  ،  بردوش دارد  وه ممنوعه او مرتکب شدنديبرابر خداوند و خوردن م
  .  ندک یدار يان خريآدم  یبرا بيصل یمت مرگ خود در رو ين گناه را به قيد تا ايکوش

  
ارافزون گردانم وبا درد فرزندان  يرنج والم بس  یکرد  یخدا به حوا گفت اکنون که نافرمان  “درتورات آمده است که  

پس به سبب   یديحکومت خواھد کرد، و به آدم گفت چونکه سخن زوجه ات راشند و شوھرت برتو يزائ یخواھ
د وبه يت خواھد روئيد و خار و خس براور خ یازآن بارنج خواھمرت ام عين ملعون شده است و تمام ايتو زم
باب   ، شيداي(سفر پ ” یکه از آن گرفته شد یکه به خاک بازگرد ینيخورد تا ح یت نان خواھيشانيعرق پ
ن يداند و ازبابت ايپائولوس اصوال نوع  زن را مسئول رانده شدن مرد از بھشت م ، لي).  درانج١٩ -١۶سوم،

د  يتأک  ،  از تورات  یرو يبه پ  ،  زيقرآن ن  .  ر دست شوھرانشان باشندي وسته زيه پشمارد کين ميرا موظف بدگناه زنان
گررادشمن  يد  یازشما بعض  ین پس بعضياد، وازيرون رويپس به آدم و زوجه اش گفتم که ازبھشت ب  “کند که  يم

  .  )٣۶، (بقره “ خواھد بود   یموقت یتان تا بھنگام مرگ پناھگاھين  برايد بود و زميخواھ
  

داده نشده است که اگر خدا خودش به   ی ن دو پرسش پاسخ قانع کننده ايھنوز بد ، گذشت قرون با ھمه البته 
طان را خوردند چه بود؟ و بفرض  ين شيب ايگناه آدم وحوا که فر  ،  طان اجازه داده بود که مردمان را گمراه کند يش

ن پدر و مادر ساده لوح جواب يناه ابابت گ آنھا  یبعد یل ھا دان نسد فرزنين دو گناھکار بودند چرا بايآنھم که ا
  پس بدھند؟  

  
 *    *    *  

  
خواھد  يدا مياک یول ، شته باشندخواھد که اورا دوست دايعادتا خدا از بندگان خود نم ، یھودي ید يدرمذاھب توح
  ” است :د گذاشته شده يل تأکينجا یمه توراتين موضوع درسراسر تورات و قرآن و درنيو بر ا ، که ازاو بترسند
  “،)٣٢و  ١۴ ، باب نوزدھم ، اني(سفر الو “ب و ترسناک ھستم ي مھ یخدائ ، ھوهيرا که من يز ، ازمن بترس

تو،   ی ھوه خداي ”  )، ١٣ ، باب ششم ، هي(سفر تثن “ ه نام من قسم بخوراز من بترس و مرا عبادت کن و ب
)،  ٧، ستمي(سفر خروج، باب ب “یاعت نمائدل و جان خودت اط یتمام و اورا به  ی خواھد که ازاو بترسيازتوم
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 “)،١٠مان، باب نھم، يامثال سل(  ”ھوه است يز ترس از يآن ن یھوه است، و انتھايحکمت ترس از  یابتدا“
مان به حضور ي..... وسل ”)؛١٢٨و  ١١٢ر داود، يمزام( “ترسد يوشا به حال آنکس که از مھابت خداوند مخ
ن پدران خود زنده باشد از تو  يزم یکه بر رو یده تا درتمام روزھائ ی اريا د که به ھرکس از معا کرھوه دي

  .  )٣١، ششمباب   ، خيکتاب دوم توار ، ۴٠، باب ھشتم ،  کتاب اول، پادشاھان(  ”بترسد
  
ولرز به کمال   د و نجات خود را باترسيد که ازمن اطاعت کنيفرمايخداوند م  ”ل آمده است :ينه درانجين زميدرھم 

    ”شتر ازخدا بترسد نزد او مقبولتراستيھرکس که ب  “)؛  ١،  باب دوم  ،  انيپيلينامه پائولوس رسول به ف(  “د  يبرسان
م و احترامش  يازاو بترس ی عني ، ميا آنطور که مقبول است عبادت کنخدا ر  “ ) ؛ ٢۵باب دھم،  ، اعمال رسوالن( 

عمرخود را  ” ؛)٢٩و  ٢٨ ، باب دوازدھم ، نايرساله به عبران(   “ د سوزانياست که م ی را خدا آتشيز ، ميبگذار
، (رساله اول پطرس رسول، باب اول  “ ديشو  یداور  ید تا پس از مرگ بخوبين باترس از خدا بگذرانيزم  ی در رو
خداوند،   یا ”)؛٢٠ ، ازدھم يباب  ، اني(رساله پائولوس رسول به روم ”بلکه بترس ، مغرور مباش ”)؛١٧

ده اند پاداش  يرا که ازتو ترس یآنھائ یعنيآن است که خادمان خود است وقت مردگان  ی که زمان داور اکنون
  ).  ١٨ازدھم،ي وحنا، باب ي(مکاشفه   “ یبدھ
  

 یرا که خدائيد زيخداوند فرمود ازمن بترس  “ آمده است که :    ،  ار به توراتيبس  یبا شباھت   ،  درقرآن به نوبه خود 
 یمومنان آنان “)؛ ١٠٢ ، آل عمران(   “د يد ازاوترسينکه باآنچنا ، د يازخدا بترس ”)؛۵١، (نحل “گانه ھستم ي

آنانکه   ”  )؛١۶تغابن،(  ” ديد ازخدا بترسيتا بتوان  “)؛  ٢انفال،(    ”شان لرزان شوديد دلھايھستند که چون نام خدا آ
ادخدا  ي را که چون    یھائکوده آني)،"بشارت ن١٢ملک،  (    ” بزرگ خواھند داشت  یشان درنھان بترسند اجر ياز خدا
حشر،  (  ”د آگاه استيکنيرا او برھرآنچه مي د، زي ازخدا بترس “)؛ ٣۵حج، (  ” شان از ترس بلرزديلھاکنند د
  ).  ١۵٠، بقره( ”ديابيراه  ید تا نعمت خود را برشما تمام کنم و به رستگاريترسازمن ب ”)،١٨

  
را  يوجود دارد، ز یاديبن یالفاخت یرانيد ايو توح ید وھيد يان توحيز مين مورد ني ار، دراير مورد جبر و اختينظ

خواھد  ي دگان خود ميازآفر  د و آنچه اھورامزدايآ  یان نميدن ازخدا به ميچ جا سخن از ترسيھ  یرانيا  ین ھايکه درآئ
ن يکم زرتشت ايو  یس  یاز گاتاھا ی اور اوباشند. بخشين است که ازراه پندار و گفتار و کردار خود دوست و يا

ننده يپدرمنش پاک و آفر  ، زياھورامزدا، سرآغاز وسرانجام ھمه چ ”کند:يم ائهار ی را به روشن یاديبن اصل
  یو پاک منش ی اريو شھر ی و راست یو جاودانگ یرا ھمراه با رسائ خود یشکوه خسروان ، و داور دادگر یراست

و  است که درگفتار  یرا کس اور ارجمند اھويک دوست اوباشد. يشه و کردار ني بخشد که درانديبه آن کس م
  بان باشد".  يراپشت یو نکوئ  یو درست یش راستيکردارخو

  
ران مسلمان درارتباط با نوع رابطه انسان يران ماقبل اسالم وايا یشه سنتيان اندي برداشت ھا درم ین دو گانگيا

با   یارس ساله فرھنگ پ ه اصطکاک ھزارير مايخم ، دگار اويدرارتباط با آفر یار آدمينه حدود اختيو خدا و درزم
    . است که قبال ازآن سخن رفت یسام  یمذھبرھنگ ف
  

  *    *   *  
  

ار و سر به فرمان ياخت  یدگان بيط آفريان درھمه شرايو باآنکه آدم  ،  یديان توحيخدا  یو قدرتمند  ینيباھمه باالنش
مد آنان وسته زبان به حيار پيختا  یدگان ب ين آفرين دارند که ھميبد  ی اج مبرميان احتين خدايستند، ھميش نيآنان ب
بطور    “   یرانيک صاحبنظر ايريد گذارند، و به تعبيش تأکيخوت  يکنند و برعبود  یباشند و عرض شکر گزارداشته  

ساھا ومحرابھا يسه ھا و کليآنان درکن ی ش و مراقب وردھا ودعاھايم مخلوق خويدائم چشم براه درود و تعظ
شوند و برآنان سنگ و آتش   ام دارند خشمناکخود که انسان ن ی نيره بن مخلوقات ذيا ی ھا  یباشند، ازکوتاھ

 یانين آشتي(جالل الد ” به پاداششان بفرستند یم آنھا شادمان شوند و مائده آسمانيبه تملق و تکرزند، و يفرور
  یاو خدائن و آسمان است و بزرگتر ازيزم  یکند که خدايکه تفاخر م  یھوه، خدائي.  )   ھودين  يدر د  یقيدرکتاب تحق

نه يفھمم که بره نريد من نميکنيمال يخ ”کند که :يت ميش شکايده خويخود به قوم برگز یسمانست درکتاب آ ين
د که اگرآنرا به  يکنيم  یمن قربان  یرابرا  یماريد و بره کور و لنگ و بيداريخود نگاه م  یتندرست خودتان را برا  

ب ھستم  يم و مھينقدرعظيمرا که اچه شده است که احترام  ؟ رفتي د ازشما نخواھد پذي ه بدھيحاکم خودتان ھم ھد
ده است  يآن آفر  یکند که جن وانس را تنھا برايح ميگر تصريد  یه"، خداوند کتاب آسمانال  ”و،    ”د؟يدارينگاه نم

آن ساخته است که مردمان ھنگام سوار شدن برآنھا شکر   یھا را برا یھمچنانکه کشت ، ش کننديکه اوراستا
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شود،  يشع م به درگاه او خاضع و خا یفرزند یو ب یا درعالم سالخوردگيزکر یآورند، و وقت یبجانعمتش را 
  ). ٩٠  ،  اءيانب(  کنديغمبر را به او عطا ميپ  يیحيدھد و  يم  ی خداوند به پاداش ھمسرش راکه نازااست اجازه باردار

  
 *    *    *  

  
ن کرده است آنھا را به ييعشان تيکه مذھب آنان برا ی نکه رفتن به راھيبرا یديتوح ینھايروان آئي پ یاعتقاد سنت
 یقرون بھشت را برا یاگر دردرازا ، آورد یآتش آنرا بدنبال م یخ و شعله ھارساند ونرفتن بدان دوزيبھشت م
  ،  ن کرده استيسا و مسجد تأميکارگردانان کل یت و ثروت فراوان براين نکرده باشد قدرت و حاکمين تضميمومن
م يازب ی ريگبھره  یبرا  یمذھب یله اعمال نفوذ دستگاھاين وسيرمطمئن تن قرون يول ھمه ااد درطن اعتقيرا ايز

  .  ن مذاھب قرار گرفته استيروان ايونھا پيليونھا و ميليد ميو ام
  
  یانھايار را بدنبال آورده و زيبس ی منف یامدھايل پ ين دليازمذھب درست به ھم ین نحوه بھره برداريا یول

خ  يبه تار تا آنجا که . دربرداشته است   یجوامع بشر ی برا یمعنو یستاو چه دررا  ی نه ماديدرزمرا چه   ینيسنگ
ن اعتقاد کشته اند که با کشتن يگر را باايکديدرطول قرون  یشماريان بيحيمسلمانان و مس ، شوديمربوط م

خدا  ن دشمنان يو اتفاقا ا  ،کنند یداريخود خر یبرا یشترينان بيتوانند بھشت آن جھان را با اطميدشمنان خدا م
و تازه به   ، ن مشترک داشته انديمشترک و قوان یامبرانيمشترک و پ یبوده اند که با آنھا خدائ یھمانھائدرست 

گر  يد یگرومسلمانان مسلمانانيد یانيحيان مسيحي و مسلمان اکتفا نکرده اند بلکه مس یحين جنگ مسيھم
  ی ا گروھيگر پروتستان،  يد  یک وگروھيکاتول  ازآنان  ین جھت که گروھيتنھا بد  رحمانه کشته انديغ وبيدريزبيران
  عه بوده اند.  يگرشيد   یوگروھ یسن
  

  ی ار او دررويندگان تام االختيش ازآنکه خود خدا باشد. نمايگر قرار داده بيھمد  یاروينان را واقعا رويالبته آنچه ا
جنگ   ین بيآنچه آرنولد تو . ا کرده بودندشان امضم و خود يشان را خودشان تنظي ن بوده اند که وکالتنامه ھايزم

  ی ندگان بوده است، که ھردوين نمايگر ازايد یندگان خدا با گروھيازنما ی روھنامد درعمل جنگ گ يخدا با خدا م
نقد و   ین سودايا ین نمونه ھايازتازه تر یکي . ن فروخته انديه به مومنيبھشت نس یآنھا شھادت نقد رادربھا

و   ، مرزفرستاده شدند ی آن سو یاسالم ی ن ھايم ی به رو یمسالا  ی درس جمھور ی ن سالھاي ه رادر ھمينس
برگردن داشتند تا به محض شھادت    Made In Taiwanمارک    ید ھا يکل  یده شد، ھمگيچنانکه دراجساد آنان د

 یث موثقيدکه طبق ح  ی ند، کاخ ھائيش بگشايخو  یخود را دربھشت به رو  یاختصاص  ی کاخھا  یدھا درھاين کليباا
ده  ين جوانان رسيب به ايت اله دستغيآ  و از   ،  د محرابيشھ  ،  یرازي ب شيت اله دستغيعفر صادق به آکه از امام ج

ب ينص ید را قصريه و آله فرمود که ھرشھ ياله عل یرسول خدا صل ”شان واگذار شده بود:يبودششدانگ به ا
  ، سبزحجره است اززمرد  و درھرخانه ھفتاد ، سرخاقوت يازلولو، که درآن ھفتاد خانه است از ، است دربھشت

نشسته است با ھفتاد خوان طعام    یني و برھر فرش حورالع  ،  ھفتاد فرش   یختودرحجره ھفتاد تخت است و برھر ت
نھا به تمام يدھد که ازھمه ايد ميبه شھ  یچنان قوت  یتعاليدربرابر که درھر خوان آن ھفتاد قسم طعام است، و خدا

ش ازشھادت  يپخوانده  یاضين جوانان رياحتماال ا ، ه حساب نکرده بودالت ي. واگر خود آ ”بردي مو کمال بھره 
ک  يھر  یت اختصاصين درمالکيون حورالعيليم  ٢۴ش از  يب  یث موثق اندکين حديا  یحساب کرده بودند که بر مبنا

  . ازآنھا قرارخواھند گرفت 
   

  ی بل مزد گرفتن منطقر بودن درمقان منطق نکوکايا ، ابدييارتباط م یو معنو ی......و درآنجا که به اصول اخالق
ن درکتاب معروف  ينشتا يش ايتواند سازنده آن باشد. سالھا پينگراخالق باشد مسلما نمرايتواند وياست که اگرم

ن جھان تنھا ين کننده رفتار بشر درايياگر عامل تع  “:  ن باره نوشتيدرا  “ نم  يب  ی"جھان، آنطور که من مخودش  
ترحم آور خواھد بود"،   ی طيما شرا ی ط حاکم بر جامعه بشريگر باشد شرايد درجھان د پاداشيا ام يفر يم ازکيب

فر  يا کياسطوره پاداش  “: ن باره نوشته بوديدرھم ، ل فاگهيام ، یش ازاو متفکر سرشناس فرانسو يودرقرن پ
اش وابسته پاد فر وين کيکه تنھا بد ی سرا که کين جھان است، زيا ین اخالقيران کننده ھمه موازيو یآن جھان
آورد   یبه حساب م  ید، بلکه صرفا آنرا معامله ا يجويطر اخالق نمو اخالق رابخا  یرا بخاطر خوب یخوب ، باشد

  د وفروش گذاشته شود".  يتواند به خرياست که م یسودمند است و اخالق کاالئ یکه درآن اخالق داشتن معامله ا 
  
داشته    افت ياز دريکه ن  ی ن امامزاده ايھمچنانکه درقزو  ،  شودينم  ن دادهيبه طرفازه تقلب  عادتا اج  ،  ن معاملهيدرا
شود که  يسان ھشدار داده ميز به قديت نيحيدرجھان مس  .  رديگيرت نام ميغينکرده است امامزاده ب  ی کارگشائ  یول

    ن باره دارند عمل کنند. يکه درا یز به تعھداتي ن است که آنان نين مستلزم اين قداست ازجانب مومن يقبول ا



 تولدی ديگر                                                                                                   سيری در تاريخ م ذاھب

  سيری در تاريخ مذاھب  برگ    34از   14برگ 
 

  
  کند: يارائه م  یجالب  ینمونه ھا  ین قرارداد سنتيتباط باادرار  ،  خ نگار قرن نوزدھم فرانسهيفوستل دوکوالنژ، تار

  
سن مارتن راپس ازانجام    ،  س بزرگ قرن سوميکه مقبره قديھنگام  ،  یقرون وسط  یحيس مسيسن کلومبان قد“

اب او دزدان به خانه اش  يجه شد که درغمتو بود بازگشت به خانه خود ش ترک گفته و عازم يايمراسم دعا و ن
آمده بودم درکنار    یکنيال ميبه مقبره سن مارتن بازگشت و بانک برداشت که : خ  ی با اوقات تلخ  .  ددستبرد زده ان
معجزه  مارتن    بعد سن   ی ن بود که اندکيبرا  یو اعتقاد عموم  ؟  نکه مالم را بدزدنديا  ی تو دعا کنو برا  یاستخوان ھا
ز اتقاق يس نيسن کلمب پار یسايدرکل  . افتيش را بازيدا شد و صاحب مال و اموال گم شده خويپ کرد و دزد

درست گوش کن که چه   ، س رفت و گفت : سن کلمبيح قديسا به کنار ضريکل ی ش متوليافتاد. کش یمشابھ
  م:يگويم
   

گر  ي ترا خواھم بست و د یسايدرکل ، یبرنگردان ه است ده شديسا دزدين کلياگر ھرچه زودتر ھمه آنچه راکه ازا
را  يز  ،  دا شديده شده پياء دزدين ھشدار ھمه اشيا  یز فردا ين بار نيو ا  ،  خواھد کردت نياز براينذر ون  ی چ احمقيھ

ار  يپادشاه بس یدارد، و تابع قانون بده و بستان است. حت یحساب و کتاب یزيز ھر چ ين نيسيکه در عالم قد
افت خبر  يازدررا که پس يز ، نبوده یمستثن ین قاعده کليز ازايردھم ن ھاچ یچون لوئ یکيو کاتول روشنفکر

راکه  یبنظرم خدا آن کارھائ ”ز گفت :يمالمت آم یرانش با لحني ئت وزيدرھ ، شکست سربازانش درمالپالکه
  .    ”ش کرده ام فراموش کرده است!يبرا
  

گرمتفاوت است: درنزد  يکديبا  یھودي ی ديسه گانه توح ینھايآئ، دریافتينحوه انجام معامله و نوع مزد در
  ، نين آئيرا که ايشد، زين جھان انجام مين معامله نقدا و درھميآنان ا ی وران اسارت بابلش ازديان، تا پيھودي

ت  ت را عباديھوه خداي  ”با بھشت و دوزخ آن آشنا نبود:  یگريشه جھان ديھنوز با اند  ،  بودن خود  ی باھمه آسمان
وزنت رااز سقط فرزند   ، رسانمب یريرااز تو دور کنم وترا به پ یمار يدھم و ب ترا برکت ز نان وآبين نکن تا م

  )  ست وسوميباب ب ، ت برانند"(سفرخروجيش رويع دشمنانت رااز پيو زنبورھا را بفرستم تا جم ، درامان بدارم
آب و چشمه سار و    یھا ازنھرن پر  يز به تو زم يمن ن  ،  یو فرائضم رابجا آور  ید بترسياگرازمن آنچنانکه با  “ و  

ن يدردوآئ یباب ھشتم). ول ، هيسفر تثن( ”دھميتون و عسل ھم ميز  ، دھمينار مر و ايگندم و جو و انگور و انج
 یبه آنھائ “ ر کرده است: ييز تغيت آن نيت و کميفي گر موکول شده و کيافت پاداش به جھان ديدر ی ديگر توحيد

وارد    ی با شادمانامر ماشدند،از جانب ما خطاب رسد که خودتان و ھمسرانتان    ميمان آوردند و تسليمااات  يکه به آ
ذ برشما دوربگردانند و ھرآنچه را  يلذ ی شراب طاھر و طعامھا ین و سبوھايزر ی د که درآن جامھايشو یبھشت

ما   یئايو ھرکه ازمقام کبر “ )؛٧٠و۶٩، زخرف( ” ارتان گذارنديتان باشد دراخت ي که مورد عالقه دلھا وچشمھا
  يیان بر بسترھايو بھشت ، وه ھااست،ازھرکدام دونوعيع مبھراسد اورا دوباغ پاداش خواھد بود که درآنھا انوا

چکس يش ازآن دست ھ ي اقوت و مرجان درکنار خود دارندکه پيبه لطافت    یانيزنند و حوريه مير و استبرق تکيازحر
ل است بدانان يعش چون کافورو طعمش چون زنجبطب  که  ی... وشراب. ”  ببعد)؛  ۴۶رحمن،  (   ”ده استيبدانان نرس
وسته نوجوانند و چون بدانان يباشند که پ  ی با رويز  یل نام دارد پسرانيکه سلسب  یوبرگرد چشمه ا   ،  ددور گردانن

ور  را بطخود  یو آنانکه نمازھا ”)؛١٩و١٨دھر، (   “افت ي یخواھ یغلطان یدھايآنھا را مانند مروار یبنگر
  ین درھايمومن ی.. و ھمانا برا.. ) ؛"١١-٩ ، راث خواھند برد"(مومنوني ن را مي وس برد فردآورن ی مرتب بجا

فراوان بخورند و شراب گوارا  یوه ھايه زنند و مياست که برآن تک ی رھائيبھشت گشوده است، و درآن سر
،  م"(صيوعده داده بود  ا رادرروز حساب بدانانھنيرا که ما ھمه ايان ماھروبرگرداگردشان باشند، زيبنوشند، وحور

۴٩-۵۴ .(  
  
مان و  ي اد نھاده شده، درجه ايبن یدين توحين آئيکه درنخست یسنت ی، برمبنایآسمانو  ی نين داد و ستد زميدرا

ا يسا يا کليار طول و عرض گنبد معبد يبا مع ، شودي ده نميار اخالق و عدالت سنجيچ جا با معيبا ھياخالص تقر
  یکه قربان یگوسفندانو تعداد گاوان و  ، رودين آن بکار مييکه درتز یطالئدازه و ان ، شوديکه ساخته م ی مرقد
ت خود تورات برادرش  يتواند به روايم  ،  غمبر نمونهيپادشاه و پ  ،  مانيمثال سل  .  شوديشوند به سنجش گذاشته ميم

بدست سربازان   دم را ده مريبجان رس  یانھايعصات بشکند و  يو مال  یر بار کار اجباريرا بکشد، کمر ملتش رادرز
از آنان    یار يخودداشته باشد که بس  ی ه درحرمسرايصد جار يو س  یقد مزدور خود به خون بکشد، و ھفتصد زن ع

ان آنان  يک ازخدايھر  ین ھمسران برايا  یھوه بخاطر چشم و ابروي ده  يامبر برگزيگر باشند و پ يد  یانيروان خدايپ
  ی باشد که باد صرصروجن وانس و مرغ و موروماھ  ینان ازاوراضنھا خداوند چيبا ھمه ا  بنا کند، و  یپرستشگاھ

ت حکمت اورادرآفاق  ياالرض دھد و ص یتان امکان طياو رابردوش عفر یر فرمانش گذارد و تخت شاھيرادرز
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  ی ذراع طول وس  م بپا کرده است که شصتيھوه دراورشليبنام    یمان معبدين سلينکه اينھا بخاطر ايبپراکند، ھمه ا
ھوه  يه نام  يچھل ھزار گاو و گوسفند    شش صدويو بھنگام گشا  ،  سراسرش زراندود شده است  فاع داردوذراع ارت

  شده اند:  یقربان
  

ذراع بود، و   ی ست ذراع و ارتفاعش سيمان بنا کرد طولش شصت ذراع و عرضش بي"و خانه خداوند که سل
  یش رويد، و پيخالص پوشان یالست ذراع بود به طياعش بمان داخل محراب راکه طول و عرض و ارتفيسل

ش  ي ز پيمذبح ران  ید و تماميخانه را به طال پوشان  ید، و تماميآنھا را به طال پوشاند و  يطال کش  یرھايمحراب زنج
ک از آنھا ده ذراع بود يتون ساخت که قد ھريازچوب ز ید و درمحراب دو کروبيمحراب بود به طال پوشان یرو

وبجھت   ، ديه طال پوشانرون بين خانه را ازاندرون و بيزم ، ديبه طال پوشان ھا راو آن ، ل آنھا پنج ذراعو ھربا
د به  يبه اندازه پنج صنوبر بود و آنھا رادو تخته لنگه دوم نام یتون و آستانه ا يدر محراب دولنگه ازچوب ز

  .  )باب ششم  ، شاھان(کتاب اول پاد  “. ديکه موافق نقشھا ساخته شده بود پوشان  یطالئ
  
نکاردر  يمتمدن وثروتمند آزتک وا  یدوامپراتور   ک قرنيکمتراز  یھا، درمدتيائيکا بدست اسپانيدوران کشف امررد

تا   یا س يمنھدم شدند و طبق آمار خود مورخان اسپان یبکل یائيبدست تفنگداران اسپان یکنون یک و پرويمکز
ان قرن بعد تنھا يشدند که درپا قتل عامخ چنان يد تارين ژنوسيرنھا دربزرگتين سرزميا یون مردم بوميليصد م

ن کشتار بدست آمده و به يکه ازا یازطالھائ  یچون قسمت ، نھمهيان زنده مانده بودند، و بااون نفر ازآنيليک مي
ا ي ن کشور ساخته شده بودند ويا قبال درايد که يرس یساھائيکل یا فرستاده شده بود به مصرف طال کار ياسپان

  یندگيپاپ اعظم به نما ، آنان ساخته شدند یحيمان مسيسا به نشان خلوص و ايراف و کل توسط پادشاھان و اش 
را که بعدا   یکشف شده و آنھائ ینھاياز تمام سرزم یميت کرد و ني ح ازآنان اظھار رضايمس یسي ار عيتام االخت
ار  يپادشاه بس “ب را لقآنھا ید و ھردويقال بخشگر را به پادشاه پرتيم ديا و نيشدند  به پادشاه اسپان يکشف م

تواند ھم بنده خدا باشد و ھم بنده  يچکس نم يھ “ازاو نقل شده بود که  ليح که درانجيداد، ھمان مس “ یحيمس
    ”طال.

  
ھزار    یان محروم ازحقوق مدنيروستائ  یعصر تزار  “ه مقدسيروس”که در  یدرسالھائ  ،  تيحين جھان مسيدرھم

  ، د ماارتدکس غرق طال وجواھرشدند، ھمچنانکه دردوران خو  یساھايکلسپردند،  يخود جان م  یھاھزار درکشتزار 
دو دالرتجاوز    یچون ساحل عاج که درآمد سرانه ساالنه ساکنانش ازرو  یريفق  یئقا يفرآن  يسرزم  یس جمھوريرئ
  یجا ٧٠٠٠ش يگنجا متر مربع و با ٩٠, ٠٠٠ن کاتدرال جھان را باوسعت يش بزرگتريکند، درده سال پينم

متر ارتفاع و   ١۶٠ن گنبد جھان با يسا و بزرگتر يرون کليب یجا ٣٠٠،٠٠٠ستاده و يا یجا ١١،٠٠٠و  نشسته
نه يباھز  -کانيسه برابر تمام وسعت وات  – ھکتار    ١٣٠به مساحت    ی درداخل پارک  ،  ینه کاريمتر مربع آئ  ٧۵٠٠

مصرف  يب ین بناياختمان که سا ین چھارسالول ھماکه درطيدرحال ، ون دالر درکشور خود بنا کرديليصد ميس
نه چندان دوراز   یدرمناطق یقائيصد ھزار زن و مرد و کودک افريلل سادامه داشت به شھادت آمار سازمان م

  جان سپردند.   یساحل عاج از قحط
  

  مترعرض و ١٠٠مترطول و  ٣٠٠ن مسجد جھان، با يبصورت بزرگتر ، مسجد سلطان حسن دوم درکازابالنکا
متر ارتفاع دارد   ٢٠٠آن  یباال laserجھان که با احتساب دستگاه  ین منازه اسالميد ترمتر ارتفاع وبا بلن ۶٠
 یشده و به کارفرمائ ی طراح یک کافرفرانسويکه توسط  ین مسجد اسالمين نمونه ھا است. ايگر ازھم يد یکي

ف قابل ر ساختمان و سقيمتر ز ٢٠،٠٠٠ساخته شده با مساحت  یاروپائ یو با تکنولژ یمھندسان فرانسو
متر مکعب بتون و  ٣٠٠،٠٠٠آن و با  یارنه ھکت یآن و مساحت کل یمتر ٨٠،٠٠٠آن و صحن بازشدن 
که   یطينه برداشته است، درشرايون دالر ھزيليششصد م یازنظر مال  ، که درآن بکار رفته یتن فوالد ۴٠،٠٠٠

گر  يکھزار مسجد ديش از يکه ب یر الزم درکشوريغ مطلقا  ین بناي ساختمان ا یتوانسته است بجا ين پول ميا
درخود مراکش  یتر یار ضروريبس ی و اقتصاد یو اجتماع  ی و آموزش یبھداشت ی طرحھا یدارد، بمصرف اجرا

ن مسجد دسته  يا  یبنا  یکه درھمان سالھا  یقائيگر افريد  یزدگان کشورھا  یا بمصرف کمک به گرسنگان و قحطي
  شد. ده با يسپردند رسيدسته جان م

  
  ین بار حتيافت که ايتوان يم یه درمورد آرامگاھي ت فقيران واليھا درايژگين ويرابا ھمه ا  یمورد کامال مشابھ

ار او ساخته شده است و گزارش مربوط  يندگان تام االختيازنما یکيبلکه تنھا به نام  ، ز ساخته نشدهيبنام خدا ن
امام  یگزارش مرقد و مصال نيتوان خواند. بموجب اي)م١٣٧١اسفند  ١۶بدانرا در روزنامه اطالعات تھران (

ک  يبه طول  یمساحت مسقف  ، دهيسر پوش یششصد ھزار متر مربع فضاشامل  ی در بھشت زھرا بنائ ینيخم
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چه    ،  ی جھان، چه اسالم  یمذھب  یگر بناھايک از دي چير آنرا درھيلومتر است که نظ يم کيش ازنيلومتروعرض بيک
 ین بناي نه تنھا بزرگتر “ حرم مطھر  “ن يا . افتي واننمت “ یدير توحيغ “اھب و چه مذ  یھودي چه  ، یحيمس
را که وسعت آن ازمجموع ينوع خود درتمام جھان اسالم است، ز ین بنا يع بلکه اصوال بزرگتريجھان تش یمذھب

ضا  بن ر یبن جعفروعل یوموس ین بن عليطالب وحسيبن اب یعل ی نه ومرقدھايوسعت مرقد رسول اسالم درمد
ران يخاک عراق و ا در  ی مجلل یعه که آرامگاھھايھفت امام ش  یعن ي یو حسن عسکر یالنق یوعل ی حمد تقوم

  رود. يدارند فراتر م
  
  ” یحي ار مسيبس“غمبر و پادشاھان يمان پيز، چون درزمان سلين بار نينباشد که ا ی اد آورين ي بد ی ازيد نيشا

ساخته   یطيدرشرا یارد دالر يليمدو یمطھر با بودجه ا ین مرقد و مصاليا ، ه مقدسيروس یا و تزارھاياسپان
ز که  يه جھان اسالم نيو بق ، برندير مرز فقر بسر م ي ران درزيک سوم مردم ايشود که دست کم يشده است و م

  سپاردند. يجان م  یماريو ب یآن بود روزانه ھزاران کودک ازگرسنگ ی رھبر ی ه مدعيفق یول
  

چاپ آلمان حساب کرد   یه فارسيک نشريزھرا ھشت درب ینيامام خم ین مصالدرھمان زمان اعالم برنامه ساخت
کصد ي توانست بمصرف ساختمان يرالزم اختصاص داده شده ميده ومطلقا غيفاينکاربيکه بد ینه ايکه ھز

ت يوال “م يده باشد که رژيرس ”یمستضعفان ”ھمان یا چھل ھزار خانه براي ، ا ده ھزار مدرسه يمارستان،  يب
  . سند قدرت نشسته بوده بدانان برمخدمت صادقان یبا ادعا  “ه يفق
     

معامله برسربھشت   ی جھان سام ید ينباشدکه برخالف آنکه مذاھب توح یازيز نيگر ن ير دن تذکيد بد ي..... و شا
واال و  ی ان به آرمانھائيش صادقانه آدميخود قرار داده اند، گرا ی ن جھانيج حکومت ايرا قانون را ی آن جھان

  یالزاما با توقع پاداش چوقتيھ ، مشتاقانه مرگ یدرحد قبول داوطلبانه و حت  ، امانھن آريآنان در راه ا یارفداک
 ین جھانيا یانتظار مزد یشمار درراه دفاع از آب وخاک خود بيب ی خ مردميدرسراسر تار . ھمراه نبود ه است

نه جان باخته  طلباداو یو مردانگ یجوانمردبا شعار  ی ه قرون وسطيھزاران شوال . کشته شده اند یا آن جھاني
و   ، ) بنام شرافت به استقبال مرگ رفته اندduelتن به تن (  یات جنگھيگر دردوران مشروعياند و ھزاران د 
کرده اند، ھمچنانکه درقرن ما   “ یر يھاراک “مشابه  یزه اين کشور با انگيخ ايدرطول تار یصدھا ھزارژاپن

  یدرحماسه ھائ  ،  گر کشورھاين و ديه و چيروس  یستينموک  یانقالبھاو ضد خدا درست ضد مذھب  يونھا کمونيليم
زه رفتن به بھشت موعود داشته باشند،  يچکدام ازآنھا انگيآنکه ھ ی بخاک افتادند ب ،  نگرادينگراد و ليتالچون اس
  یاگر کسان یحت ، تبا بھشت معامله شده اس  یبودند که درآنھا الزاما تقو یديتوح ینھايان تنھا آئين ميو درا
  ند: يبگو ین سودا نباشند و چون عارف پارسين چنخواھاخود 
           

  ميخواھينم  یمقصد ، ر از دوستي ما ز دوست  غ
ــ زاھ  ینت  اـــور و جــــح   !یرتو باد ارزانـــب ، د ــ

  
 *    *    *  

  
ان يح ين بوده است که اگر بجز مسيده ايرت و اسالم مشکل آفيحيمس  “ ی ديتوح “  یکه درجھانھا یگريمنطق د

ن يش از ظھور ايکه پيف ھمه آنھائيتکل  ،  نداشته باشند  یت و جزمسلمانان به بھشت اسالم راھيحيمسبه بھشت  
ون يلين حداود سه م يزم   ی ن انسانھا دررويش نخستيدايازپ  ؟  شودي ن به جھان آمده و ازجھان رفته اند چه ميدوآئ
و پنجھزار    یتا س   یه دارد سشيدرآنان ر  ی که بشرامروز Homo Sapiens ھوشمند  یش انسانھايدايو ازپ  سال

ت تنھا يحيکه از آغاز مسيدرصورت ، ش شکل گرفته انديز پنج تا ھفتھزارسال پين تمدنھا نياول  . گذرد يسال م
ن دوھزار  يازا  شيکه پ  ی انيدام از آدمکچيگذرد. اگر ھيدوھزار سال و ازظھوراسالم تنھا ھزار و چھار صد سال م

ن راه را نداشته يد ايبا   ی و با چه مجوز  ،  یليبه بھشت نداشته باشند به چه دل  یسته اند راھين زيزم  یساله دررو
ا مردم  ي یائيا استرالي یکائيان امريکه چون بوميآنھائ ، زين دوھزار ساله نيان ھميان آدميباشند؟ و تازه درم

د تا ابداالباد درآتش  يبا  نداشته اند چرا یده و با آنھا آشنائيالم نشنزاس ا ايت يحيازمس یاماسا ناه اسيس یقايافر
ن معما يھم  ی ابيکه درارز  یدرکتاب  یکائينگسلند متفکر امريل کيو  ؟  برزخ بسر برند  یفيتکل  ی ا دربي دوزخ بسوزند  
  : پرسد ينوشته است م

   
ف   ي ند رستگار شده اند تکليآ ی ا ميند او به جھان آمده اعد ازکه ب یب گناھکارانيصل ی دررو یسي"اگر بامرگ ع

ه و ياز جھات ھمپا یکه دربرخ  یمذاھب –ح يروان مذاھب قبل ازمسينان و پيابان نشيخ و بيماقبل تار نانيغارنش
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وب  د انسان محسيح نبايونھا آدم ماقبل مسيلين ميچکدام ازايا ھيشود؟ آيچه م -ت بودنديحيتر ازمسيد ھم عاليشا
ن يا آمده اند و به ھميح بدنيعدازمرگ مسرد که برحسب اتفاق بيتعلق گ ی د به تنھا کسانيبااز ين امتياشوند، و 

    ”برخوردارشده اند؟ یابد  یبه زندگ یابيل ازبخت دستيدل
  
  ی و به ناچار صلحا  ،  شده استيبه ناچار مطرح م  ین پرسش يچن  ید يتوح  ینھايمومنان پرو پاقرص آئ  یبراب  یحت
  ین بند بازيازا ینمونه ا . ستداشته اين پرسش واميبد یپاسخگوئ یبرا “لسوفانه يف ”یھايبه بند بازا راآنھ

نه حاضر است  یائيتاليا یار مذھبين حال بسيافت که درآن سخنور بزرگ ودرعيتوان يدانته م یالھ  یرادر کمد
وزاند  دوزخ بس ند درآتشيوام و عالقه اقا مورد احترينا راکه عمينوس و ابن سيچون ھمر و بقراط و جال یکسان

سازد که  يآنان م  یبنام  برا  یر پناھگاھي دھد، و ناگز  ینبودنشان دربھشت جا   یحيتواند آنھا را بخاطر مسيو نه م
  ندارد.   یدارند آتش دوزخ بدانان راھ ی ن آنکه دردوزخ جايدرع

  
  ،  چون سقراط یه است، و به ناچار کسانن پناھگاه دردرون دوزخ منظور نشد يچن یبرا ی جائ یدرمعتقدات اسالم

وازشرک   یمردم رااز بت پرست ”دانسته است که ”یم الشأنيعظ یديسوف توحليف ”اورا ینيت اله خميبا آنکه آ
 ید است و ازبزرگان حکمت الھيمعروف به توح “ت اله ين آيکرد"، و چون افالطون که ازنظر ھم ی به خدا  نف

گر  يمحکوم بدانند که چون د ”اخذ کرد یمان نبيات را ازحضرت سليم الھعل ”ثاغورث کهي، و چون ف ”است
 یخود اصوال نام  یرياساط  ینھايک ازآنان دردوران آئيچينکه ھيشه درآتش دوزخ بسوزند، ولوايھم   یران براکاف

  ده بودند.  يا ازاسالم نشنيت يحيازمس
  

 *    *    *  
  

  یديتوح  ین ھايدرآئ  یه اند ولبھره گرفت  یا  رت گسترده ازآن بصو  یھودي  یدين توحيکه ھرسه آئ  ،  مورد معجزه
جھان دانش    یارويما روين ھرسه مستقياست که درآن ا  ینش مورديمانند اسطوره آفر  ،  اردند  یجائ  یھودير  يغ

وسته ير و وابسته به پيچنان فراگ  ینياردھا کھکشان قوانيليحاکم برگردش م  ین کائناتيرا قوانيز  ،  قرار گرفته اند
گر يزند و د يائنات رابرھم ماز آنھا به حکم دور تسلسل نظم سراسر ک ی کيدر ینن دگرگويگرند که کمتريدکيبه 

  ، وشعيالمثل    یکه ف  یوقت   .  رندينند و ازآن ھا عبرت گين معجزه ھارا ببيکه چن  یانيماند و نه آدميم  یباق  ینينه زم
قتل عام    یبرا  یشتري دارد تا فرصت بيت بازمد رادرآسمان ازحرکيبااشاره انگشت خود خورش  ،  ھوهير کش  يشمش
تواند باشد که سراسر منظومه ين ميا  ی ن معجزه ايامد چن يپ  یر کائناتين فراگيدگاه قوانيازد  ،  ان داشته باشد ينيفلسط
ن يو چن ، ازآن است بھم بخورد یما جزئ  یکه منظومه شمس یو بدنبال آن نظم کھکشان ، زديبرھم ر  یشمس
وشع بن نون بتواند ي  نکهيا  ینھا برايگررافروپاشد، وھمه ايکشان دا کھاردھيليم  یتد نظم کائنابه نوبه خو  یاخالل

  رادرارض کنعان بکشد.    یشتريب ین يمرد و زن و کودک فلکزده فلسطچند ھزار 
  

بوده است که   ”یديتوح  ”بزرگ ازخود مذاھب یشمندانيمورد مخالفت اند یموضوع معجزه ازھمان آغاز حت
وتن و ينوزا و نياسپ ، مدرجھان اسال یرونينا و بيو ابن س یراز یاياززکرتواند ين آنھا ميناس تراززمره سرش

ر درجھان يبا ھمه بزرگان علم فلسفه چند قرن اخيچه و تقرين و نيولتر و دارو   ،  ھودي  یاين دردنينشتايد و ايفرو
معجزات را    یکرد که داستانھا یآوراد يرابه عنوان شعار مشترک آنھا یر جالب رازيت نام برد و تعبيحيمس
ه ير کليبنام معجزه تمسخر و تحق  یز ين راکه عنوان کردن چينشتاياگفته اي  ،  مادربزرگان لقب داده بود  یھا  یالالئ
    . ستين یچ مذھب واقعينش است و طرح آن درشأن ھين حاکم برجھان آفريقوان

  
"قرن      یوادب یفلسف ی ن دستاوردھايازبرتر یکيه ولترک  یونرفلسفيکسيازموضوع معجزه رادرد یقيدق یابيارز

  افت:  يتوان يم ،  اروپا است “فروغ 
  

ن يو چن ، حاکم برکائنات است که توسط خداوند وضع شده است یو ابد  یادين بنيک معجزه نقض قواني"مفھوم 
د او  تواند توسط خويکه خدا وضع کرده است م  یخواھند گفت که قانون  ی تواند نقض شود. کسانيد و نمينبا  یقانون

داند خودش آنرا  يرابرقرارکند که م  یاست قانونز دانا  يکه برھمه چ  یچه خدائ  یبرا  یول  .  د يق درآيز به حال تعلين
ن صورت ممکن به حرکت درآورده  يم رابه کاملترين عظين ماشيد ا يمطلق او مطلقا با ینقض خواھد کرد؟ دانائ

ن يداشته و ا ی ش برآن آگاھيشاپيپ ید ويبروز کند با ی که درآن نقصباشد، و اگر احتمال آن وجود داشته باشد 
تواند وجود داشته  يم یل يداشته باشد، و چه دل یليست دليبايخدا م یکارھا  یباشد. وانگھنقص را برطرف کرده 

بخاطر    ن کاريند که ايتوانند بگويم  یز کسان ينجا نينظم مستقر شده خود را برھم بزند؟ درا  یمدت  یبرا   یباشد که و
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رد و نه به نفع  يان انجام گيآدمن کار بخاطر منافع ھمه يد ايباينصورت ميدرا یرد. وليگيان انجام ميآدممصالح 
  ،  نش اورادرحرکت دارديرا که تمام جھان آفر یگردش دستگاھ ، ننده ھمه کائناتينکه آفريا یعني ، نيچند آدم مع

ن جھان دارد، متوقف کند! و تازه اگر فرض  يازا  یدرگوشه ان خود  ي که به چند موجود مع  یتنھا بخاطر لطف خاص
چه   ، دھد یگران برتريازانسانھا را برد یخاص گروه کوچک یازاتيامت یاعطا م که خدا خواسته باشد بايکن

ھمه مکانھا برقرار کرده است   یھمه زمانھا و برا یراکه خودش برا ینکار آن نظميا یدارد که برا یضرورت
گرش  ي د  ینيت چند موجود ذره بيخود را به حقان  ینير برھم بزند که چند موجود ذره بن منظوينھا بدبرھم بزند، وت

نش برقرارکرده  يھمه جھان آفر  یوبرا  یراکه بصورت ابد  ینيبدانھا گفته باشد که من قوان  یعنيمتقاعد کرده باشد،  
  ی ن معجزنمائيرشود. چنيام پذموفق نشدم انجن راه آنچه خودم به انجام آن يد ازايتا شا آورم  یبودم به تعلق درم

دھند درعمل ي که به خداوند نسبت معجزه ميو آنھائ ، اواستش ازآنکه نشان قدرت خدا باشد نشان ضعف يب
ر خدا  ي ن است که اعتقاد به معجزه تحقيقت ايحق . شمارنديم یف و دمدميرا عمال اورا ضعيز ، کنندين ميبدوتوھ
  .  است"

  
  .  فق ندارندباھم تو  ،  داشته باشند   یواحد  ین باره برداشتھايد درايباي ز که مين  یديسه گانه توح  ینھاياتقاقا خود آئ

داند و  يم ی طانيش ینسبت داده شده است سحر و جادو یسيل به عيرا که درانج یمثال تلمود ھرچھل معجزه ا
زمعجزات  ا ی ه قسمت مھمکيدرصورت ، کرديم ی ل محکوم به اعدام شد که جادوگرين دليبد یسي سد که عينويم

ل نسبت داده شده است. درجھان يبران اسرائمياست که درخود تورات به پ  یتکرار ھمان معجزات  یسيمنسوب به ع
  ،  د کرده استيين موضوع را تأينشده و قرآن دست کم درپنج مورد ا  یمعجزه ا  یز، باآنکه خود محمد مدعياسالم ن

گر معجزات متعدد کرده  يغمبران ديشود پ يده اند که نمک کفش کر يرادر بزرگوار ھمچنان دو پا یھاياز فق یاريبس
    .  ادتر ازھمه آنھا نکرده باشد يز ین آنھا است معجزاتيالم که بزرگترامبر اسيباشند و پ

  
فه ينفرستاد؟ بدانان بگو که تنھا وظ  یات و معجزه ايند چرا خداوند برمحمد آيگويکافران م  “درقرآن آمده است:  

ازخداوند   ی ند چرا برمحمد معجزه ايگوي.... و م  ”)،٧(رعد،  ”ار کردنشان استيو ھش  ارشاد آنھا   ی رکه تودا  یا
ازجانب   یگفتند چرا معجزات “، )٢٠ونس، ي( ”ب تنھا ازآن خداوند استيشود؟ به آنان بگو که علم عينازل نم

  ، (عنکبوت “؟ ستين ی فم کايرستاده اشان فيکه ما برا ین کتابيآنان ا یا برايآ یول ؟ ديآ یخداوند براو فرود نم
بدانان بگو اگر راست   . ن کتاب ازخود اواستيافترا بسته و اقرآن را به خدا  )  ند که (محمديگوينھا مي)؛ ا۵٠
  ، ديبطلب یار ين باره به يد درايد و ھرکس راھم که بخواھياوريش خود بيد شما ھم ده سوره مانند آن ازپيگوئيم

)؛ واگر ھم جن وانس جمع  ١٧و١۶ھود، ( ”ن ازجانب خداوند نازل شده استد که قرآيبدانرفتند پس يو اگر نپذ
  ).  ٨٧ ، لياسرائ یبن( ”نديايگر بي کدين قرآن رافراھم آورند ولو آنکه به کمک ير ايد نخواھند توانست نظشون

  
ززمان  که ا  ی تر ازآشگرم  ی ھمه کاسه ھا  یران درمقام سخنگويه ايفق  یول  ،  ح قرآنيصر  ی د ھاين تأکيرغم ايوعل

درکشف   ، رابه محمد نسبت داده اند ازمعجزات یشمار روزافزون ی درگذشت محمد تا عصر مالمحمد باقر مجلس
  :  سدينوياالسرار خود م

  
ازمعجزات حضرت رسول اله نوشته است بدانکه  یان مجملين تحت عنوان بيقيدرکتاب حق ال یمرحوم مجلس  “

اده برآنرا برآن حضرت عطاکرده است، و  يآنکه مثل آن و زعطانکرد مگر  را معجزه  یغمبريچ پيھ یحقتعال
پس   . ر کتب آورده ام ياده ازھزار معجزه اورادرسايتوان کرد چنانکه من خود ز يرا احصا نممعجزات آن حضرت 

وع ن نيماران و ايل زنده کرده مردگان و شفا دادن بيل ازقبيان معجزات آن حضرت بطور تفصيشود دربيوارد م
گر  يو د ی ھود و نصاريل ازمل یاريو گمان ندارم درتمام مسلمانان و دربس . است که حصر توان کرد اده ازآن يز

را خوب کرده    یماري ا بيراشفا داده باشد    یغمبر کوريم که پيديچ نشنيد ما و شما ھيدا شود که بگوي پ  یف کسيطوا
  .  ”باشد

  
که    ینھائيخبر مانده است به ھميداده و خود ازآن ب  ر اسالم انجامامبي که پ  ین معجزات ناخواسته اي البته فھرست ا

ه قدراول جھان يفق ، ديخ مفيش ، ش ازآنيرا ھزار سال پيشود، زي ه آورده است محدود نمت اله بعنوان نمونيآ
چون  یگريعه دانسته شده است از معجزات ديمکتب ش یدتيخود که اساس عق “ه يالکنت االعتقاد ”در ، عيتش
سخن گفتن بزغاله ت شتربدو، و سالم آھو، و  يو شکا  ،  غمبريان انگشتان پيدن آب ازميو جوش  ،  ه درخت خرمانال
ن روال نام برده بود.  يازھم یو راه رفتن سنگ و موارد متعدد ، و التماس سوسمار  ، و عرضحال گرگ ، انيبر
نا  يو ابن س یرونيو ب یندو راو یون راز چ یشمندانيده گرفتن ھمه آنچه انديبا ناد ینيت اله خميآ ، نھمهيباا

ن انکار معجزه را تنھا يد نوشته اند، درکشف االسرار خود ايفخ ميچون ش  یکسان  یدرانکارمعجزه و دررد ادعاھا 
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ن جھت منکر آن  يداند که خود قدرت معجزه کردن نداشته اند و ازھميم ین بھائيانگذاران آئيازجانب بن یترفند
  :  شده اند

  
نکر معجزه شده  ج مذھب باب و بھا نوشته ميترو  ی درکتاب خود بنام فرائد که آنرا برا  یانگيوالفضل گلپارزا ابي"م

و علت  ، کم و کاست ازآن کتاب است ی استداللشان ب ، کننديکه معجزات را انکارم یانياوه سراين يوکالم ھمه ا
نجھت  يء ازآن کوتاه بود ازادست باب و بھان بود که چون  يکرامت و معجزات راا  یگانيانکار کردن ابوالفضل گلپا

    .  ازآنھا مطالبه معجزه نکند" ی ر کنند تاکسکسره انکايدند مگر آنکه معجزات را يچاره ند
  

  ن و دانش يد
  

 “ن يھرسه آئ یزات اصولين شده مذھب فراتر گذارد ازممييکه پا ازچھارچوب تع یبا ھرگونه دانش یدشمن
ر ييتغ است که ازجانب آنھا یآن واقعتھائ ی د دراصالت آسمانيترد ، ن فراتر رفتني را مفھوم ايزاست،  ”یديتوح
کند  يح ميرد و تصريگي درتورات خداوند اصوال دربرابر دانش و دانشمندان جبھه م  .  اعالم شده اند  ی ر و ابديناپذ
ان، ياول به قرنترسول، رساله  پائولوس( ”مان را باطل و دانش دانشوران راتباه خواھم کرديحکمت حک “که 

  ). ١٩، باب اول
  

ھوه و کاھنان معبد او يت نفوذ يجز آنچه به تثب یزيبنام علم مطرح نبوده و به چ یھود اصوال مسئله ايدرجھان 
پھناور  ین امپراتورينکه جانشيت به علت ايحيمس یسا يشده است. درعوض کليمبذول نم یارتباط داشته توجھ

را  يدانش و مذھب مواجه بود، ز یاروئيرو شده بود از آغاز با مسئله ینيالتو  یوناني ی فاشکو یرم و فرھنگھا 
و   یو ھنر یعلم یدرھمه رشته ھا یفراوان ی دستاوردھا یدير توحين ھردو تمدن غين اين آئي ش ازظھور ايپ

د  يد کوشيکه به قدرت رس  یسا از ھمان زمانيآمد. بناچار کل  یت سازگار نميحيداشتند که غالبا با ضوابط مس  یفلسف
ر و شکنجه و  يدانست لگام بزند، و با برھان قاطع تکفيدرخارج ازآنچه خود مجازم یمت عليتا بر ھرگونه فعال

  “ کتاب مقدس  ین مظاھر آن بود به اقتدايازشناخته شده تر یکيسون) يزيانک( د يش عقايوان تفتيآتش که د
  دانش دانشمندان را تباه کند". 

  
  : ه فرانسه نوشتيب به اسقف شھر پواتخطا یر درنامه ايملقب به کب  یويرششم پاپ گرگو  ان قرن يدرپا

   
تو به  یم شرم آور است. گفته اند که درحوزه مذھب ي تذکر آن ھم برا یرا گزارش داده اند که حت ی زيبه من چ “

  ی ه براک یرا زبانيز ، ق استيعم یه تأسف و نگرانيمن ما ین برايا . شوديس مين تدريافراد زبان الت یبرخ
. پاپ اعظم   ” ز به کار گرفته شوديح نيمس  ی سيش خداوند ما عيستا  یتواند برايست نمتر بکار رفته ايش ژوپيستا
 ینيرم که به الت  یدوران امپراتور یتمام آثار علم ی حيکرد که درجھان مسيم یتلق  یشرع یفه ايت وظيحيمس

تنھا  ، ذاشته شودن زبان ترجمه شده بود کنار گيبد که یوناني یسفو فل  ینوشته شده بود، و طبعا تمام آثار علم
که درآنزمان اصوال متولد نشده بود)  (  ح يمس یسيع یصحبت شده که خدا ین زبان ازخدائيل که قبال بدين دليبد

  نبوده است. 
  
س معروف  يسا بود. سن اوگوستن، قديبلکه منطق مقدس ھمه کل  ،  و نداشتياختصاص به پاپ گرگور  ین منطقيچن

توان يکه زبان خداوند است صحبت نم یکه دربھشت جز به زبان عبر دانستيم یھين راستا بديپنجم درھم قرن 
درنقل   ی استمدار و روزنامه نگار سرشناس مصر يکل سين ھيت حسنيروا ، خود ما یکرد، ھمچنانکه درسالھا

درحضور  یگرياو با فرد دنکه يهللا ازات يآ ، یاسالم ین سال جمھوريدرنخست یت اله منتظريمصاحبه اش با آ
است    یزبان عرب  یان بھشتيداند زبان حوريشده و بدو گفته بود که مگر نم  یزده ناراضيحرف م  یسيگلبه ان  یو

  کند؟   یکيتواند با زبان کفار با آنھا نزديک مسلمان نميو 
  

سا  يدرمجمع سران کلوکار داشتند    که با علوم محدود آنزمان سر يازکسان  ی اريبس  ،  ھزاره دوم  ین سالھايدرنخست
که   ینکه بداند دانشمندانيا یاسقف شھر بزانسون برا ١١٧٠درسال  . شدند و درآتش سوختند محکوم به مرگ 

ک متخصص ارتباط با ارواح کمک  ي از ، طانيا ازشيح آموخته اند يکنند علم خود را ازمسيدردستگاه او کار م
نان شاگردان  يبرد که ا یپن رابط ارواح يو چون ا ، ابد يدر یع امر را ازوب داده و واقيطان را فري گرفت تا او ش

ک استاد  يچھل سال بعد ازآن  . جناب با وجدان آسوده دستور داد که ھمه آنھا رادرآتش بسوزانندي عال ، طاننديش
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  ن گناه مرتديمپرداخته بود بھ یکيزيف یشھائينان را که به آزمايد ديس بنام داوي س شده پاريدانشگاه تازه تأس
    . دانستند ودرآتش افکندند

  
ک يکاتول  یسا يز از طرف کليعلم ن  ،  شدياداره م  یسلطنت  ی م ھايبارژ  ی حيمس  یبا ھمه اروپايکه تقر  ی ل قروندرطو

آنکه بشر رادرآن حق  یب ، گرفتيه ميما یآمد و تنھا از اراده خداوند یبشمار م یآسمان یدرانحصار پادشاھ
ست نجات ازآنھا را  يبايشد که ميم یتلق ی ھخشم ال یامدھا يچون وبا و طاعون پ یائيل باليدلن يباشد. بھم ی دخالت

 یاز دستش برنم  یکار   یکه دربرابر خواست الھ  یق يسا جست و نه درعلم وتحقياز به کليدر دعا و توبه و دادن ن
  .  ديآ

  
ک يکپرن(     یاروپائ  از دانشمندان  ین آغاز شد که گروھيسا و دانش دردوران رنسانس برسر ايکل  یواقع  یاروئيرو

درمسائل  یبه پژوھشھائ )  ايتاليله درايکوبراھه دردانمارک، جوردانو برونو وگاليردرآلمان، تدرلھستان، کپل 
ن باره درکتاب مقدس و درطول يج آنھا با آنچه دراي پرداختند که نتا  ینجوم  یتھاين و آسمان و واقعيمربوط به زم
ران يژه درا يز بوين  یدرجھان اسالم   ش ازآنان يپ  ین تالشيچن  .  کرديق نميشده بود تطب  مسلم شناخته  ی قيقرون حقا

دوران   یاسالم یايدان آمدند دنيبه م یکه نسل تازه دانشوران اروپائ یدرزمان یول ، و اندلس صورت گرفته بود
  اشد.  ش نو داشته بن تاليدر ا ینبود که بتواند سھم ی طيگر درشرايخود را آغاز کرده بود و د  یانحطاط علم

  
ثابت مرکز ثقل   ین بصورت بستري ه داشت که زميد کتاب مقدس تکين تأکيبرا سا تا آن زمانيکل ی موضع رسم

وچون  ، دارند که به دور آن درگردش است  ی واحد جا ید و ماه و ستارگان ھمه درآسمانيکائنات است و خورش
  ، کرديق ميوس تطبيبطلم یبعد یکيزيژئوف یھا ی ورافالطون و ارسطو و با تئ یه نجومين برداشت با فرضيا
خود قرار داده    یه رسميمن و آسمان فرضينش شش روزه زيآفر  یه ارسطو راھمراه با برداشت تورات يسا فرضيکل

کن ودکارت  يچون ب یکسان یفلسف  یده را، ھمانند اظھارنظرھا يگستاخانه پژوھشگران نورس یبود، و پژوھشھا
را درصورت اثبات يز  ،  ختيانگ  یرمسا را بيکرد که خشم کليم  یتلق  ی ارآشک  یفلسف  یلمع  ی بدعت ھا  نوزايو اسپ

  . ت مورد پرسش قرار گرفتيحيمس ی سايکتاب مقدس و بدنبال آن اصالت کل ی اصالت آسمان ، ن بدعتھايا
ردانو برونو توان ازجوين آنھا ميببار آورد که ازسرشناس تر  یمتعدد  یھاين راستا قربانيسا درايکل  یھايسرکوبگر

    .  له نام برديازگالو
  

ن حال استاد کلژدوفرانس يقرن شانزدھم، که درع  یائيتاليلسوف ايمتفکرو ف  ،  دانياضير  ،  و، دانشمندجوردانو برون
د ييک را تأيه کپرنيدانست و نظرينکه کائنات را نامحدود ميزبود، به جرم ايس و دانشگاه اکسفرد انگلستان نيپار
ن حال وجود  يودرع ، نيبه دور زمد يگردد و نه خورشيد ميه دور خورشن است که بيزمن کره يکرد که ايم

ون) به عنوان يسيانکز( ديش عقايوان تفتيزمعتقد بود، ازجانب دين یگريد یشمس یدھا ومنظومه ھايخورش
کز کائنات ن مرينکه زميداعتقاد خود به خداوند حاضر به قبول ايين تأيق به محاکمه خواند شد، وچون درعيزند
  .  آتش جان سپرد یم به مرگ شد وزنده دردرون شعله ھادادگاه شھر رم محکو یبه را، نشد است

  
دربرابر   یر شد درھفتاد سالگيناگز ، ین نجوميا و مخترع دوربيتاليا یله اختر شناس ناميبعد ازاو گال یاندک

ز  يده کفر آمياد کند که از عقيارد و سوگند  ن زند و دست برکتاب مقدس بگذيون زانو برزميسيزيداوران دادگاه انک
ن بگردد، توبه يد به دور زمي نکه خورشيو نه ا  ،  گردديد مي ست و به دورخورشين ساکن نينکه زميبرا  یمبنخود  

برآن اطالع داشته  ی درمورد او برود و و ی ن بدعتيگر راھم شائبه چنيسا ھرکس ديکرده است و به دستور کل
سا دررد  يکل  یمنطق اساس  .  د برسدخو  یخواھد کرد تا به سزا  یدس معرفمق   یساي د کلياش عقيوان تفتيباشد به د

ز  يو ن ، د و ماه راين را ساخت وبعد خورشيح شده است که خدا اول زمين بود که تورات تصريله ايه گاليفرض
د  يشاشته باشد خورار ديان دراختينيبمنظور کشتار فلسط  یشترينکه وقت بيا  یوشع بن نون برايگفته شده است که  

بود که   ی له نقطه عطف مبارزه مذھب باکسانيگال یماجرا  . ن راياشت و نه زم را با اشاره دست ازحرکت باز د
سا کفرمطلق به يدگاه کلين طبعا ازديرادرخارج از چھارچوب"متون مقدس"جستجو کنند وا یقتيمخواستند حق

  آمد.   ی حساب م
  
اپ اعظم خود در  اززبان پ  ١٩٩٢اکتبر    ٣١ک دريکاتول   یسايکل–سال    ٣۶٠و پس از گذشت    –نھمه سرانجام  يباا

ھرچند    ،  له بوده استيمقدس اشتباه کرده و حق با گال  ی ساين مورد کليرفت که دراي کان رسما پذيعلوم وات  یآکادم
شد  ده يله درآتش سوزانيمشابه گال ی ت ازجوردانو برونو که به جرميثيسا ھنوز حاضر به اعاده حين کليکه ھم

  نشده است.  
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ن راستا  ينش درايآفر  یآشکار افسانه تورات  یگيپا  یبه موضوع نظم کائنات و با با جھان دانش طبعا  يمبارزه کلس
     . افتيان نيله پايگال یزباماجرايجھان دانش ن ی ھا یمحدود نشد، ھمچنانکه عصر نوآور

  
عرضه  یدانش بشر ی ھان دستاورديترياز عال یکيله بصورت يوتن که صد سال پس از گالين “جاذبه “ یتئور

وتن توازن  ين  یرا درتئوريز  ،  لهيه گاليسا قرارگرفت که فرضيمورد ھمان اندازه مخالفت ازجانب کلشد، بالفاصله  
ن توازن تنھا مربوط به خواست  يکه ازنظر کتاب مقدس ايکائنات تابع قانون جاذبه شناخته شده بود، درصورت

  یتازه ا ی تجل ”سايز ازجانب کلين ین تئوريوبه ناچار ا ، ود نداشترون ازآن وجي بدر یچ قانونيخداوند بود و ھ 
ن ين درقرن گذشته ازايتکامل"دارو “ ه يشد. فرض ی طان معرفيوتن عامل شيو خود ن ” یطانيش ی ھا ی از گمراھ

د سئوال قرار  خ وبن مورينوع انسان بود که ازب ی ت الھين بار ماھيرا ايز ، ختيسا را برانگيشتر خشم کليھم ب
 یکينش دانسته بود به حد يده و گل سرسبد جھان آفريخص خودش آفرگرفته و آدم که خداونداورابصورت ش

  ین با لحنيه دارويفض ١٨۶٠درسال  ”کلن ”یسائي کل یدرشورا . افته بوديمون تنزل يافته ميازانواع تکامل 
داده شد.   ی طانين بدعت شيا هيج علي تور بسشان ھمه کشورھا دسي و به کش ، قرار گرفت ی ار تند مورد نفيبس

ن راھمان دجال موعود دانست که  يخود دارو ”نيودارو یموس “ سا درکتاب يمز، مغر متفکر کلين جيتکنستان
توان قبول کرد  يچگونه م  “صادرکردکه    یرسم  یه ايانيکان بيوات  یسا يزودتر ازموعد مقرر ظھور کرده است. کل

ه يکان عليآنگل یساي. درخود انگلستان کل ”داشته باشد؟مون وجود يک ميح ي مس یسيان اجداد عيکه درم
  یسايھم کل  ، کيکاتول یسايب ھم کلين ترتيد وبديطان ناميله تازه شياورا ح یج کرد وتئوريسم اعالم بسينيدارو

کان يوات زين بار نيا ، نھايرغم ھمه ايو عل . رو محکوم کردند ين راتکفيکان دارويآنگل یسايپروتستان وھم کل
قت وجود  يازحق ین مسلما موارديه دارويدرفرض ”د که :يت دين واقعير ازاعتراف بديخود راناگز ١٩٩۶ل درسا

  دارد!".  
  

  ی اريش بسيدايھا درپ  یباکتر  یر احتماليست شناس درباره تأثيازقرن ھفدھم تا قرن نوزدھم ھمه آنچه دانشمندان ز
ھا زاده  يماريبن يسا ھمه ايرا ازنظر کليز ، گرفتسا قرار ير کليگيھا مطرح کردند مورد مخالفت پ یمارياز ب

نکه خداوند ھنگام گناه آدم و حوا دربھشت  يبا توجه به ا ، درباره علت بروز آنھا یگناھان بشر بود و کنجکاو
، وان یکدان و پزشک ھلنديزيآمد. ف یآشکار بشمار م یانواع دردھا رابه نوع انسان وعده داده بود، کفر

لندن ارائه کرد که   یت يال سوساينه درطول سالھا به روين زميدرا ی چھارصد گزارش علم یھائبه تن ، ونھوکويل
جان سپردند. مسئله   یعفون یھايماريداده نشد، و درھمان مدت ھزاران نفر ازب ی ب اثريچکدام ازآنھا ترتيبه ھ
جرئت کردند احتمال  یرانجام کسانس  یعني ، مورد توجه قرار گرفت ی ش بطور جدي کصد سال پيکرب فقط در يم

ن باراشکال يا  ی مورد بحث قرار دھند. ول  ی بطورجد  یعفون  یھايمارياز ب  ی ارير ازگناه را دربسيغ  یوجود عوامل
  ی مار يازبروزب یريجلوگ یح واکسن برايده کردند که تلقين اظھار عقيازمومن یار يرا بسيان آمد، زيبم یتازه ا
ون فتوا يناسيه واکسيما علزدھم رسين نظر، پاپ لئون سيد اييأاست، ودرت یلھا یمخالفت با خواسته ھا ینوع

را که اگر  ي از آبله مخالف است ز  یريشگيپ  ی ح براي سا اعالم کرده بود که با تلقيدرآغاز ھمان قرن کل  .  صادر کرد 
ل راجزو  يقب نيازا یو اگر امراض ، دارديخداوند خواسته باشد خودش ھرکس را بخواھد ازآبله مصون نگاه م

سا  يبود که کل ین منطقيازچن یرويدرکارخدا راندارد. با پ یحق فضولعت منظور داشته است بشر ين طبيوانق
 ١٨٣٠خواھانه سال ي بمناسبت انقالب آزاد ین آنرا مجازات الھيفرانسه و تلفات سنگ ١٨٣٢سال  یوبا یدمياپ
    .  حساب آورد شد، به   یازات مذھبياز امت یار ين کشور که باعث لغو بسيا

  
از   یک يگرگورمندل  ی نوشته ھا یتمام  ) چک یکنون ی درجمھور( و نان برنيصومعه نش ، گذشته قرن  دراواخر 

به عنوان  ین ساله او درباره قانون تورات بود پس از مرگ ويچند  یعلم یھايبررس  ی ھمکارانشان راکه حاو
ک مورد بحث  ين ژنتيساس قوانبرا  یخود فرنگھا نحوه رشد ن ين بررسيرا درايز  ،  ز سوزاندنديکفر آم  ینوشته ھا
وه ھارا خداوند درعرض  ياھان و ميح داشت که ھمه گ يکه مندرجات کتاب مقدس تصريدرصورت  ،  فته بودقرار گر

دخالت درکار   یده است و صحبت ازوراثت نوعي ان باشد آفرياز قانون و راثت درم ینکه سخنيکروز و بدون اي
  شد. يم یخدا تلق

  
 یبکل ی بدعت یتفکر درمسائل مذھب ی آزادصحبت از  “گفت : يزدھم ميس یويرگورپاپ گ ، گذشتهمه قرن يدرن
  .   ”ستياط نگريد بدان با نظر احتيباياست که م یز موضوعيو علم ن ،  د قطعا محکوم شودياست که با یمعنيب

سا  يکلپا حذف شد، و ک ارويسا از برنامه مدارس کاتوليس علوم مدرن به دستور کليدرھمان زمان بود که تدر
کجا محکوم يمطرح کرده بود به ھمراه دانش مدرن  یو برابر یه با شعار آزاد ھمه آنچه را که انقالب فرانس

ر انقالب يبخشش ناپذ ی شه خطا ير” نوشت:  ین باره درمقاله مبسوطيفرانسه درا یر علوم مذھبيوز . شناخت
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راط  و اف ، اد برمنطق ي ه زيتک ، مجھوالتل درباره حل يدليب یجست : کنجکاو ید درسه عامل اساسيفرانسه رابا
ر دانش کاذب  يده است که تحت تأثي ن راه خطا کشانيرا بد ی ن سه عامل انسان امروزيب ايترک . یدرمسائل علم

  .  ”د قرار دھديعصر نو اصالت مطلق ھمه آنچه را که درکتاب مقدس آمده است مورد ترد
  

  ی ادامه دارد و دستاوردھارا که تابامروز    یاذب جھش غول آسائن دانش کيکه ان سالھا بود  يو اتفاقا درست درھم
سابقه   یک ازادوار گذشته تمدن انسانيچيکه درھ یت را به صورتي سراسر بشر یآن چھره جھان و نحوه زندگان 

  ر داده است، آغاز کرد. ييندارد تغ
  

ست  سازمان داده  ين با تپروتستا یسا يلکه توسط ک “ ینش توراتيآفر “طرفدار  ی ر جنبش مذھبياخ یدرسالھا
ل کنفرانسھا و يق تشکيکا ازطريرادرامر یت گسترده ايک فعاليکاتول یسايکل یجناح افراط  یمکاربا ھ ، شده
آغاز کرده است تا ھمچنان ثابت کند که آنچه درکتاب مقدس درباره   یجاد مراکز متعدد پژوھش ي نارھا و ايسم
ش درعرض شش روز  يسال پ  ۵٧۵٨در  یآسمان و انسانھا ھمگن و  ياست و زمت  ين واقعينش نوشته شده عيآفر
 یو مطبوعات  یونيزيتلو  یتھايو فعال  یاس يس  ین جنبش اعمال فشارھايمھم ا  یاز برنامه ھا  یکي  .  ده شده انديآفر
کھکشانھا   یارد ساله را برايليکه سابقه پانزده م  یه دانشگاھھائيعل  ی قضائ  ی ت ھايشکا  ی است که بتازگ  یغاتيو تبل
  ا بدانھا افزوده شده است.  يفرنينسوتا و آالباما و کاليانس و ماالت ارکانسيدراکنند  يس ميرتد
 
  ی تعجب باشد که افراط ید جايشا ”ن باره نوشت: ي رآموزش فرانسه درکتاب خدادربرابر دانش درھميرا وزياخ
  ،  گرفته که درتورات نوشته شده است  انجام  ین صورتقا به ھماينش کائنات دقيه را که آفرين فرضي مدافعان ان  يتر

درھمان   ، درحرکتند که کتاب مقدس مشخص کرده است یبيز درست به ھمان ترتيد و ماه وستارگان نيو خورش
خاص خود   یائين حال پويفراوان ودرع یآن به علت امکانات مال ی ستم دانشگاھي افت که سيتوان يم یکائيآمر
گر جھان به يد یچ جايدرھ ، یعلم یت آمارھايبه حکا . جھان است یدانشگاھ ی ھاستم ين سيشرفته تريازپ

ن که با مندرجات کتاب مقدس  ينشتاين و ايله و دارويگال ی ھا یس تئوريازتدر یريجلوگ ین کشور براياندازه ا
ک  ير ک سناتور معتبي گر جھان يد ی چ جايودرھ ، رديگيصورت نم ی به مراجع قضائ یاپيات پي درتضادند شکا

ن نوشته شده است که مفاد آن متناقض با کتاب  يباره عمر کره زمدر ینکه کتابيبرجسته را به اتھام ادانشمند 
را که اقدام به  یز کارمخالفت با پزشکانيگر جھان نيد یچ جايطلبد، و احتماال درھيضاح نميمقدس است به است

  . ”برنديش نمين کرده اند تا سرحد کشتن آنان به پيسقط جن
   

ده اند که ھمچنانکه ين عقيان ھنوز برايکائياز امر ٪٣۴ ، صورت گرفت  ١٩٨٢که درسال  یواھک نظرخ يطبق 
ده  يز درروز ششم ازخاک آفريو آدم ن  ،  ده استيدرکتاب مقدس آمده خداوند ھمه کائنات رادرعرض شش روز آفر

ت نظر  يا قاطعرا بياخ ، یکرن مکتب فيه ارگان اينشر Bible Science Newsletterماھنامه  . شده است
ن ي، سقط جنیسم، ھمجنس بازياليسم، سوسي، کمونیخداناشناس یاصل ین راھگشايه تکامل دارويداد که:"فرض
  یاھخواريو گ  یصاح جوئ  یازحقوق زنان و نھضتھا  ینکه جانبدارين است، مضافا برايسنگ  یاتھايو پرداخت مال

  ".  کنديق ميز تشويران
  
  ی و استادان متعدد یھودي ین، مرکب ازخاخام ھا و فقھايداروه يخالفان نظرازم یناريش سميپ یچند

قت مطلق  ين حقيوبنابرا  یالھ ینش وحيآفر یتورات یل شد که ازنظر ھمه آنھا ماجرايل تشکياسرائ یازدانشگاھا
که   ن کنگرهيور بارنوورعضو اس شود. پرفسيخالف آن تدر یاتينظر ی ک از مرکز علميچيد درھيبايبود و نم
 Sud Deutche یل است، درمصاحبه با خبرنگار روزنامه آلمانياسرائ ”نه گو“ک دانشگاه يزياستاد ف

Zeitung که درتورات  یداند و مطمئن است که آدم بھمان صورتين را باطل ميد کرد که اصل تکامل دارويتأک
باشد که تورات   یلسا۵٧۵٨شتر از  ين مدت بيند که ايب  ینم  ی ليز دليو درمورد عمرجھان ن  ،  آمده خلق شده است

ن يرا تورات گفته است که آدم درششمي ز ، گذردين اندازه ميز ھميش انسان نيداين کرده است. البته اززمان پيمع
  نش خلقت شد.  يروز آفر

  
بوده است که    یه امرتجعان  یساله گذشته شاھد تکرارھمان تعصبات مذھب  یدرس  یليبقول کلود آلگر جامعه اسرائ

ن يه حقوق بشر انقالب فرانسه درايجدھم درواکنش به اعالميھ  یزمان لوئ  یمذھب  یھا يط کارط افراين شرايدربدتر
مان ي ش ازسليمتعلق به دوران پ  ینکه معبديرا بجرم ا  یليباستان شناس اسرائ  ،  یان مذھبيادگرايده شد. بني کشور د

مان ي ن معبد، معبد سليورات اولرا که بموجب تيز ، شتم قرار داده اند رون آورده اند مورد ضرب و يرا از خاک ب
  گذرد. يسال م ۶, ٠٠٠ن ازيدانند که ازعمر کره زميز مي ت راکفر آمين واقعيد درايبوده است، ھمچنانکه ترد
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 یبراسرود  ”  یر کتاب پرسر وصدايتند که به تعبيکا مشغول فعال يدرحال حاضر درامر   ی صد فرقه مذھبيش ازسيب
  .  ز رنگ دالر دارديھمه آنھا ن  یمعتقدند و خدا  ینش توراتيبه آفر  یھمگ ن است که  يا اوجه مشترک آنھ  “سوپرمن

به مکاشفه او آمده و   یصد متريح سيک مسيرا اعالم کرد که ين فرقه ھا بنام اورال رابرت اخيا ی از روسا یکي
ل دگان بدو منتققدرت خود را درزنده کردن مر بسازد و درعوض یتازه ا یسايش کليخواسته است برا ی از و

کرده    ی ن جمع آوريسا ازمومنيساختن کل  ی ون دالر برايليح تاکنون ده ھا ميمس  یسين کمر بسته عيا  .  کرده است 
    . را زنده نکرده است  یظاھرا ھنوز مرده ا یول
  

  نام برد.  ”ھوهيھان و"گوا  ”مورمون ”توان ازدوفرقه معروفين فرقه ھا مين ايازجمله شناخته شده تر
  

ش يمختلف جھان ب یکا است ودرحال حاضر درکشورھا يمرآوتاه ي الت يمرکز آن اکه  Mormon یبفرقه مذھ
ار  يبس یت سنتيحيمعتقدات آن با مس یت است، وليحيوابسته به مس یاز نظر اصول ، رو دارديون پيليازشش م

ل  درسا یکاشفه اث بود که به گفته خودش درميمبنام جوزف اس ی مورمون مرد یسايانگذار کليتفاوت دارد. بن
سپتامبر   ٢١ده شده است، ودرسه سال بعد، دريبرگز یغمبريشد که به پ یوح یازجانب خداوند به و ١٨٢٠
 یکيدرنزد ی آگاه کرد که درمحل یزيبدو ظاھر شد واورا ازوجود کتاب اسرارآم  یمورون بنام یفرشته ا ١٨٢٣

ن ساکنان قاره  يد سابقه نخستت ودرآن خداونن مدفون شده اس يکا درزميامر ورکيويالت نيدھکده منچستر درا
ثبت کرده است،    یباستان  ین و به خط مصريآنانرا درملکوت خدا براوراق زر  یواقع  یزندگ  یز راھھايکا و نيامر
ظاھر شد  ده است. چھار سال بعد فرشته دوباره براو  ين کتاب فرانرسياوبد  یدسترس متذکرشد که ھنوز زمان  یول
تذکر داد که کتاب جزمدت   یول ، آموخت یز به ويپرد و نحوه قرائت آنرا ن بحث را بدو س ن بار کتاب مورديو ا

دردسترس اوقرار    ین که خداوند بطور معجزه آسائي نک بلوريث به کمک عينزد او امانت نخواھدماند. اسم  یکوتاھ
کته يدش داز ھمراھان خوکامل آنرا به سه نفر    یسينگلکتاب را بخواند و ترجمه ا  یداده بود توانست خطوط مصر 

دند، وبعد  يک ديگر ازھمراھان او ازنزديھشت نفر د ی ن سه نفر و سپيرا فقط ا ین کتاب مرموز آسمانيا . کند
ن کتاب پس از آنکه خداوند ساختمان برج بابل را برھم زد و بنا کنندگان يطبق مندرجات ا  .  فرشته آنرا پس گرفت

ن عده  يکا رفتند ودرآن ساکن شدند، وبعدا ايبه قاره امراز آنان  یروھ گ ، اطراف جھان پراکنده ساختآنرا در
  ی الدي م  ۵٩٠کا رفته بودند به عقب رانده شدند ودرحدودسال  يز به قاره امريل که آنان نيل اسرائيازقبا  یکيتوسط  

  کتاب مورد بحثشان که مورمون نام داشت  ير اغمبين پيدند و آخري ر رسيانوس کبياق  یان به کرانه ھايلين اسرائيا
کا را دوباره کشف خواھند يکه قاره امر ی نده ايآ ینسلھا  ی شده بود برا ی ما توسط خداوند بدو وحيرا که مستق

کا آمد تا  يش به قاره امريز خويز پس از رستاخين ی سين کتاب آمده است که خود عيدرھم . ادگار گذاشتيکرد ب
  کلمب برساند.  ستف يش از کريپ یکائينان امرام خود را به ساکيپ

  
ن يازآئ ین نظررامطرح کرده اند که احتماال جنبش مورمون ازنظر مذھبيخ مذاھب ايازپژوھشگران تار یبرخ

کند که  يرا مأمور م ی فرستد و ويغمبرش ميبه پ یرابصورت وح  یز خداوند کتابيکه درآن ن ، اسالم گرفته است
  .  ان گذارديکتاب بن نيرابراساس ا ینيجامعه نو

  
 ین جھت درکتابھايبد  نفر دانسته اند.  ۴٩تا  ٢٧د داشت که شمار آنھا رابه تفاوت از ث زنان متعديمجوزف اس

منتھا پس از وضع قانون ضد تعدد زوجات درکنگره   ، د قرار گرفته استييمورمون تعدد زوجات مورد تأ یمذھب
  ه شده است.  متوقف گذاشت  ، یالاقل بصورت رسم ،  مورمون ین قانون مذھبيا یاجرا ، ١٨۶٢کا درسال  يامر

ح داده شده  يھوه) است که درباره آن قبال توضي(گواھان Witnesses of Jehovah  ، یگري د  یفرقه مذھب
  است. 

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

  یسي ان نقش چھره  و اندام عيحياز مس  ی اريح که به اعتقاد بسيمس یسيکفن و دفن ع یپرسر وصدا یاماجر
ن يازا  یگريمانده است نمونه د  یبرآن ثبت شده و باق  ینامرئ  یب بصورتين آورده شدن کالبد او از صليپس از پائ

م به يازاورشل یبيصل یجنگھاپارچه درزمان ن يا یات سنتيروا یت. برمبنااس یمذھب یھاينوع افسانه ساز
کتورامانوئل فرد  يکه بعدا و( ا يساوو یار خاندان اشرافيفرانسه برده شده ودرقرن شانزدھم دراخت یشھرشامبر

ش آنرا  ين خانواده از سه قرن پيده شد) قرار گرفته است و ايا برگزيتاليا یبه پادشاھ ١٨۶١ارشد آن درسال 
ا عدم  ي که درھمه قرن حاضر برسر اصالت    یفراوان  ی گذاشته است. بحثھا  نو به امانتيربزرگ شھر تو  ی سايدرکل

از پارچه آنرا ھمراه با قطعات    یقطعه ا  ١٩٨٨کان راواداشت که درسال  يافت سرانجام واتين کفن ادامه  ياصالت ا
عروف  شگاه ميه آزماس یبرا یشناخته شده ا یوسطائگر از پارچه تابوت کلئو پاترا در مصر و پارچه قرون يد
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نورا مشخص  ي) عمرکفن تور١۴(کاربن    یشگاه علميق آزمايخ و تگزاس بفرستد تا ازطريجھان دراکسفرد و زور
گر بوده  يکدي یشھاي ان آزمايآنکه درجر ی ب ، ن سه مرکزيا یکائي و امر یسيسو، یسيکنند و کارشناسان انگل

جه ينت   .  بافته شده است  یالديم  ١٣٩٠تا  ١٢۶٠  یصله سالھا ن کفن درفايدادند که پارچه ات نظر  ي باقاطع  ،  باشند
ده نبوده  ين عقيچوقت برايز ھين  ینو درارتباط با آن گفت که شخص ويھا درھمانوقت توسط اسقف تورين بررسيا

  .  ح بوده استيمس  ی سين پارچه کفن عياست که ا
  

شگاه  ي الت آن به آزماا سقم اصيصحت ن ييتع ین کفن را برايخودش اکان که يوات یسايکل ، نھايرغم ھمه ايوعل
ن پارچه را  يده سال بعد از آن دوباره ھم  ،  اعالم کرده بود  یش را بطور رسمين آزمايجه ايز نتيفرستاده و خود ن

ن  ارت آيازھمه جا به ز ١٩٩٨قرار داد که دردو ماھه مه و ژوئن  ینيدار مومني نو درمعرض دي تور یسايدرکل
  م بود.  ن خود پاپ اعظن زائراياز ا یکيو ، آمدند

  
د  ين تأکين باره منتشر شد برايدرا  یح يجھان مس  یگروھ  یکه ھمانوقت ازجانب رسانه ھا  یرھائيازتفس  یاريدربس

ا  ي یقائ يل افرينه تنھا درنزد قبا -نيمع یائيناخودآگاھانه درمقدس دانستن اش ین پافشار ينھاده شده بود که ا
  یرياساط  یازدورانھا  یادگاري  –شرفته  يد جھان پيبه توح  ر جوامع معروف د  یه بلکه حتيانوسيکا و اقيران اميبوم

نو تنھا يتور یساين کفن مقدس کليالبته ا . ان نرفته و فقط شکل عوض کرده استياست که درطول زمان ازم
  گريد  یساھاين نوع درکلير ازاگيدست کم ده کفن د  .  نسبت داده شده است   یسين راستا به عيست که دراين  یکفن

ن  يسرحس یو چند مدفن مختلف برا ی عل ین مقبره مختلف برايھمچنانکه چند  ، افتيتوان يمت يحيجھان مس
بزرگ شھر   یسايمقدس کفن متعلق به کل ین کفنھايازجمله ا . افتيتوان يم ی مختلف اسالم ینھايدرسرزم

ن کفن يت که ان اسيبرا  یمومده عي شود و عقيم  یجا نگاھدار تاکنون درآن  ١١١٣ا است که ازسال  يدودراسپانياوو
م به اروپا آورده شده و درقرون  يازاورشل یالديم ۶١۴ز درسال يم بدست خسرو پرويدرھنگام تصرف اورشل

است که   یکفن ، مقدس ین کفنھايگر ازايد یکي . ا قرار گرفته استياسپان یدوياوو یسايار کليدراخت یوسط
  ی ارين بسين صومعه آنرا به زائريشان ايد و کششيم  ی نگاھدار  فرانسه  ”گوريپر  ”دراستان  یا  رباز درصومعهيازد

  ی سيمادر ع  ، م مقدسيکردند که بدست خود مريم یمعرف یآمدند پارچه ا یدار آن ميکه ازسراسر اروپا به د
توسط اسقف شھر    یبيصل  یان جنگھايبکار رفته بود، ودرجر  یسي پوشش کالبد ع  یبافته شده و بعدا برا  ،  حيمس
بود که احتماال  ین کفن نوشته ناشناخته ايا یھايژگ ياز و . گور آورده شده بود يبه پر م يه از اورشلفرانس یپو

  یمراسم مذھب  ی کان موافقت کرد که طيوات  یسايدرقرن گذشته، کل  .  ن پارچه نقش شده بود يم مقدس برايتوسط مر
ق يآن از طرخطوط نقش شده م مقدس و يپارچه دستبافته مرن يمختلف ا  ین کشورھايبا حضور زائر یمجلل
 یشود تا مضمون نوشته آن توسط کارشناسان خطوط باستان یکه تازه اختراع شده بود عکس بردار یعکاس

از قرآن    یه ايآ  ،  صورت گرفت معلوم شد که نوشته ناشناخته  ین بررسيکه ا  یو وقت  ،  رديقرار بگ  یمورد بررس
  است !   نوشته شده ی به خط کوف  یم ھجراست که درقرن چھار

  
  )  ١٩٩٨ل يآور ٢٣(  Evenement du Jeudi ین نکته که درھمان زمان درھفته نامه فرانسوينقل اد يشا

شمال    یلومتريک  ۶٠٠نگو در يکه درشھر ش  یان ژاپنيحيازمس  یز جالب باشد که بنا به اعتقاد گروھيد نيرسبچاپ  
بود    ی سيبرادر ع  )   ژاک  یپنتلفظ ژا(   ی ر  ی ش  یده شد ايب کشين به صليسطکه درفل   یکس  ،  کننديم  یو زندگيتوک

ن است که  يان برايحي ن مسيا یده سنتيو عق ، یسير او است و نه ع يز تصوينو نير کفن معروف توريکه تصو
ھودا به ژاپن آمد و  ي ن يز خود، ازسرزمي خ مرگ و رستاخيک سال پس از تاريست و يح درحدود بيمس یسيع

ارت  يتوان زينگو مي درشھر ش یسياورا درکنار گور خود ع ھم اکنون گور  ز ھمراه آورد کهير خود رانجسد براد 
سه پسر شد که ھنوز ھم اعقاب   یگرفت وازاو دارا  یژاپن ین شھر ساکن شد ودرآنجا زنيدرا یسيکرد. خود ع
  گذشت. ن شھر دريدرھم یسالگ  ١٠۶در یسيت عين روايبنا بد . کننديم ینگو زندگيآنھا درش

  
 *     *     *  

  
درمورد   ، ت تذکر داده شدهيحيھود و مسي ی مذھب و دانش درجھان ھا یاروئيدرباره رو ر آنچه را کهينظ
که درباره   یا ساختگي یث واقعيرغم ھمه آن احادي را عليز ، توان داديدرجھان اسالم تذکر م یمشابھ یاروئيرو

  ی چ کشوريم و درھخ اسال يوار تارک ازاديچين است که درھيت ايواقع  ،  ت شدهيا درآسمان رواين  ي طلب علم درچ
بلکه درست بعکس ھمواره    ،  ن نبودهيآن تنھامورد قبول فقھا ومتشرع  یمسلمان علم درمفھوم واقع  یازکشورھا
که درقرون   ی ھمانند علم  ،  ھم که مورد قبول آنان بوده  ی آنان قرار داشته است و آن علم  یو کارشکن  ی مورد دشمن

خ  ين راستا تاريت بوده واقعا علم نبوده است. درايح يمس جھان یو فقھا نيمورد قبول متشرع یح يمس یوسطا
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ن  يرا درا یشتريح بياست که الزاما توض ین با فرھنگ اسالميدرارتباط دادن د یاسالم شاھد خلط مبحث آشکار 
  کند.يجاب مينه ايزم
  

ر  يقرن اخ  ان اسالم شناسشکوفا بود که دانشمند  یھنگکانون فر  ،  خ خوديدرقرون دوم تا ششم تار  یجھان اسالم
  داشته باشد.   یبا مذھب ارتباط  ین شکوفائينکه ايا یداده اند ب ”یفرھنگ اسالم ”بدان عنوان خود ساخته

  
دان ي ز ی اسالم بود اساسا ازعلم کراھت داشت و بقول جرج ید دار اصلي قوم عرب که کل ، صدر اسالم یدرسالھا
ن قوم بود نه  يادت منحصرا دردست ايومت و سک قرن که حکي ش ازيدرمدت پ “  یمدن اسالمخ تيتار “ درکتاب 

دانست وخود  يو بندگان م یبلکه عرب اشتغال به علم را کار موال ، به علم صورت نگرفت یتنھا توجه و اقبال
عرب درصدر    “ :    کند کهيح ميتصر  ،  یخ معتبر جھان اسالميکشف الظنون، تار  ،  ن بارهيازآن ننگ داشت. درھم

ن ينداشت، و صحابه و تابع  یکه مورد حاجت او بود توجھ  ی آنھم تنھا درحد  ،  زبه طبک ازعلوم ج يچياسالم به ھ
امبر اذن کتابت علم يت شده که اواز پيروا  ید الخدريچنانکه ازسع ،  رسول هللا اصوال ازکتابت علم کراھت داشتند

کرده و گفته بود ھرکس   یھه اوکتابت رانت کرده اند کين عباس رواياو از  ،  غامبر اورا اجازت نداديخواست اما پ
خواھم ينوشته ام وم ینزدعبداله بن عباس رفت و گفت کتاب یش از شما دست به کتابت زد گمراه شد. ومرديپ

  .  ”گرفت و به آب شست یو چون بدو نشان داد آنرا ازو ، برتوعرضه کنم
  

 یان توجھيچ سھم شاي با ھيمسلمان تقر  ی از نه خود اعراب ونه فقھي ن  یدررسوخ علم وگسترش آن درجھان اسالم
ن مورخ جھان عرب  يمعروف ابن خلدون بزرگتر “ مقدمه  ”از یت رادرفصل ين واقعين گواه اياتريگو . نداشتند

    :  خ نگاران شرق و غرب موردنقل قرار گرفته استيپژوھندگان و تار یافت که بارھا و بارھا درکتابھايتوان يم
شد که در نسبت عرب  يافت مي  یدراسالم غالبا عجم بودند و اگر ھم علم  که حامالن علمن است  يب ايازامور غر  “

م  يقوم مسلمان عرب اصوال ازامر تعل .  زديافته بود و زبان آنانرا حرف ميت و پرورش يبود درمکتب عجمان ترب
را  يز  ،  ندرو عجمان بوديا پين عھد ھمه عجم  ين ايدنمتم  .  ز نبودينداشت و خواھان آن ن  ین اطالعيف و تدويو تأل
ب عالمان اسالم ھمه از  ين ترتينه داشتند و بديريت دينکار صالحيا  یان خود برايان براثر رسوخ تمدن درميپارس
  ام نکرد". ين علم قيچون آنھا به حفظ و تدو  یچ قومي داشتند و ھ  یت و زبان عجم ي بودند که ترب  یا از کسان يعجم  

   
شد.  يحامل آن بود اصوال علم شناخته نم  ”عجم  ”که  ین علميا  ،  ھانيو فق  بخصوص محدثان  ،  خود اعراب  ازنظر

  یخيت تارين واقعيا یابيران در ارزيات درايخ ادبيدرکتاب تار  ، محقق واستاد سرشناس عصرما ، ح اله صفايذب
م نافع  کردند و آنرا علياطالق نم “ یعلم موروث ازنب ” ن اصوال لفظ علم را جزبريفقھا و محدث “سد : ينويم
ت به کفر  يندارد و درنھا  ینياعمال د  یبرا  یدادند که نفعيدند و بدان علوم مھجوره و حکمت مشوبه نام مشمرينم
    .  انجامديم
  

ر از شرک به خداوند آلوده شود بھترازآن  يات غيبه ھمه منھ یحکم داد که اگر بنده ا  ، ه معروفيفق ، یشافع
ر  يان عشايانه بزنند ودرمين است که آنانرا تازيان انيمن درباره انظر کند، و حکم  ی ر شرعيغ است که درعلوم

آورد". احمد   یرو یاست که کتاب وسنت را رھا کرد و به علوم عقل یکس ین سزايند ايل بگردانند و بگويو قبا
لما ل عين قبيخود ا  “س  يس ابليتلب  ”در  ین جوزيوا  ،  ق دانستينان را زنديگر اصوال ھمه ايه بزرگ ديحنبل، فق
به گمان خود از زمره عوام  یطانيفته است تا با تفحص درعلوم شيس آنانرا فري کرد که ابل یمعرف یرا گروھ

  : نديگران بجويبرد یت يش مزيخو یند وبرايرون آيب
  

      ،  آورده اند ی د روق تنھا به عقل خويدرک حقا یافته است که آنان براين راه قدرت ينان ازايفتن ايس درفري"ابل
امت را  يارواح درروز ق یز جسمانير ستاره ھا پنداشته اند ورستاخي ان سايدرم یز ستاره اينن را يلمثل زما یف

ند يگويبلند قائلند و م یس مقامينوس و ارسطاطاليچون سقراط و بقراط و افالطون و جال  یکسان یمنکرند و برا
شگاه خالق ازعذر  يدرپ ی ھود و نصارير و ھمانا که عذ  . ن استي ھمانند زم یز عوامليگر را ني که ھر کوکب د

با ھمه نبوغ خود، به   ، یغزال ی. حت)  سيس ابلي: تلب یبغداد یامام ابن الجوز(  “شان مقبولتر خواھد بود يا
و نظردرعلم   ”کشانديات مسلمان مومن را به کفر مياضيخوض درر ” ش نوشت که :يخو یسائقه تعصب مذھب

را مذموم شمرد و   ی عيه فساد دانست و علوم طبيه را ما درحساب و ھندسو تعمق  یدس و خواندن المجسطيقلا
ک قرن  ي ھنوز  ، نھمهيوباا )  مقاصد الفالسفه ، یغزال ( د يآنرا حق آلوده به باطل و صواب مشتبه با خطا نام

سلمان  م  ی ايدراسپان ، قضاه شھر قرطبهال یقاض یبه فتوا ، خود او ین کتاب نگذشته بود که کتابھايف ايبرتأل
  .  ديمسلمانان منع گرد ین حق آلوده به باطل درآتش سوزانده شد و خواندن آنھا برابه عنوا
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نا  يس  یو ابوعل  یراز  ی ايبا زکر  یعني  ،  تيبشر  یخيو تار  یاسالم  یايران ودنيکه با دوتن از نوابغ دانش ا  ی رفتار
ن پزشک  يرگتربز  ، ی راز ی اياست. زکر ی دانش و تعصب مذھب یگشيازتضاد ھم ی ائيصورت گرفت نمودار گو

خود    ینائيدند بياورابرسرش کوب  یبراثر آنکه کتابھا  ی رين پيخ نگاران درسنيازتار  ی ت برخيبه روا  ،  خ اسالميتار
کتاب و   ١٢٠ش از يمولف قانون و شفا و ب ، یس جھان دانش اسالميخ الرئينا، شيو ابن س ، را ازدست داد

 ی دانشگاھھا  ی درس  ین کتابھاين قرن بعد ازخودش از مھمترياو تا چند  ینيکه آثار ترجمه شده الت  ،  گريد  رساله 
بنده اش  ين و فريعلم دروغ “اعالم شد، و  ” ق و ملحديزند “ ن عصر خود يبود، ازجانب فقھا و متشرع یاروپائ

ش درسال  يفه المنجدبا کتابھايامر خلو به  ، قت بشمارآمد يخلق ودورکردن آنان ازراه حق وحق ی ه گمراھيما “
  یمتفکر سرشناس  یکردند، حت  یخود دار  یو  یس نوشته ھايد از تدرياز اسات  یاريده شد و بسيسوزان  یجرھ  ۵۵۵

دانسته  ینيتابع ھمان قوان ی ست شناسيچون ابن رشد دراندلس اورا مورد حمله قرار داد که انسان را ازنظر ز
نا تغافل يشفا را ازجانب ابن س  فيتأل  ی سھروردچون    ی و متفکر  ،  شمول آنھا استز ميالمثل موش ن  ی است که ف
  ی م سرشناس قرن ششم ھجريالن حکين ابن غيدالدي امام فر ، گريمتفکر معروف د . امبر دانستيپ یروياو از پ

کردن مردگان  به معجزه اعتقاد ندارد و منکر زنده  یل که و ين دليبد ، نا نوشتيک رساله کامل درتخطئه ابن سي
جه يشق القمر) توسط محمد است، و نت ( مه کردن ماه يو دون یتوسط موس عصا به اژدھا ليو تبد یسيتوسط ع

اء  يز که انبيع آنچه رانيامت و جمي خواند طبعا روز قين نوع اعتقاد به معجزات را ترھات ميکه ا ی گرفت که کس
ملک   کيله ير به وسبرافراد بش یتعال ی ازجانب خدا یل بھشت و دوزخ و نزول وحين باره گفته اند از قبيدرا

ن است که عالم خلقت از  ينا معتقد به اينه اظھار نظر کرد که ابن سين زميدرھم یھمچنانکه غزال ، منکر است
ن صراحت دارند که خداوند ھمه کائنات را در شش روز و  يبرا  یديان توحيکه اديازل وجود داشته است درصورت

عت جستجو کرده  ينکه علم را درخارج از شرينا به گناه ايتخطئه ابن س . ده است يشخص آفرم ی قيآنھم به طر
قرن ھفتم (  یحسن االربل ، لسوف وقتيم و فين حکير بود که معروفترياست چنان درقلمرو فقھا و محدثان فراگ

نا کذاب  يابن سنکه خداوند بزرگ است و يدھم برايم  یگواھ ”ن سخن خود دربستر مرگ گفت :ي ) درآخری ھجر
  ” خود نوشت: “خدا دربرابر دانش  “ر آموزش فرانسه درکتاب يرا وزياخ ، ن موضوعيبه ھمدراشاره  . است"
ار  يتحول بس ، جھان متمدن بوده است یچراغ راھنما یرزمانيکه د ، نايوطن ابن س ، رانيچون ا یکشور یبرا

از خاک درآن    ائنات و خلقت خلق الساعه انساننش شش روزه کيچون آفر  یاتياست که امروزه فرض  یزيغم انگ
  ی ن موارد سفسطه ھاير جھان دانش درھميانکار ناپذ یتھا يرفته شده باشند و واقعيپذ یق الھيبه عنوان حقا

  شوند".    یتلق یطانيش
  
  ، یابن مقفع پارس . برجھان اسالم حکمفرما بود  “ یفرھنگ اسالم “درسراسر دوران پررونق  ین وضعيچن

  ، یکند  . ده شديع زنده زنده درآتش سوزانيفج یب بصورتعر یر نثر ادبانگذايب عصر خالفت و بنين اديربزرگت
فقھا وبه  یکرد به فتوايم یات جانبداريمنطق وفلسفه با الھ ینکه ازآشتيعرب، به گناه ا یلسوف واقعيتنھا ف

ز به دجله  يورد وکتابخانه اش نپنجاه و دوضربه شالق خ یدر شصت ودو سالگ یفه عباسيدستور المتوکل خل
لسوف ومتفکر يف  ،  ، شاعریابوالعالء معر  .  درگذشت   یزيغم انگ  یط روانيبعد از آن درشرا  یچندو    ،  خته شد ير
  یشيبه اتھام آزاداند ، ن سخنوران جھان اسالميازبزرگتر یکيام عرب و يملقب به خ ، یقرن پنجم ھجر ینايناب

با قرآن نوشته شده است.ابن ت اودرمعارضه اياده شد که کتاب الفصول والغاق شناخته شد وفتوا ديملحد و زند
گفت  يکه م  یه غزالينظر  یبه علت نف  ،  اندلس  ینايملقب به ابن س   ،  مسلمان  یاين متفکر اسپانيتر  رشد، سرشناس 

آنرا به امر  د ويآ یازآسمان فرود م  یست بلکه ملکيعت خود آتش نيرد علت آن طبيگيآتش م یکه پنبه ايوقت
ق و مرتد شناخته شد و به امر المنصوربا  پادشاه وقت ازاندلس به  يھان زنديفق یبه فتوا زند، ي خداوند آتش م

ن بود  يک کند ومنطق اوايعت راباھم نزديد تا دانش و شريکوشيرا که ميز ، د شد ودرھمانجا درگذشتيقا تبعيافر
  ست. ا یشعور انسان یانکار دانش نف علت و معلول انکار دانش است و یکه انکار اصل

   
انگذار  يخ جھان و بني ن مورخان ھمه تارياز بزرگتر یکياورا  ین بيعرب که تو ی خ نگار ناميتار ، نابن خلدو

  ی و قوم  یو اقتصاد  یائيط جغرافيملل مختلف را زاده شر  یبه گناه تحوالت اجتماع  ،  شمارد يخ ميفلسفه تار   ”علم
  ی ان عرب قرار دارد، درحدياد گرايبن ی حمله و دشمنتا به امروز مورد  ، یواست الھدانست و نه تنھا خيآنھا م

رون ياورا ازگور ب   یشنھاد کرد که استخوانھاين آموزش وپرورش عراق به جامعه عرب پيشيپ  یاز وزرا   یکيکه  
  ، نيون طه حسچ  یدانشمند سرشناس  یحت  .  اودرسراسر جھان عرب بسوزانند  یخيتار   ی آورند و ھمراه با نسخه ھا

  ینھا برايو ھمه ا ، کرديم یا تظاھر به مسلمانيد که به رينام “ ی ناپاک یراخرد گ  “ اورا  ، ر فرھنگ مصريوز
ست  يوناليند ناسيخوشا  یان اسالمياد گرايات اعراب صدر اسالم کرده بود که گذشته ازبنياز روح  یليتحل  ینکه ويا
  ز بود. يعرب ن یھا



 تولدی ديگر                                                                                                   سيری در تاريخ م ذاھب

  سيری در تاريخ مذاھب  برگ    34از   27برگ 
 

م علوم يس شد تعليتأس  یلک اسالممما  یگر نواحيبه بعد درخراسان و عراق ود  یجر که ازقرن پنجم ھ  یدرمدارس
ات يو ادب ینيات ممنوع شد و فقط به علوم ديعيو طب یميک و شيزيات و نجوم و فياضيل ريازقب یر شرعيغ

  س داده شد. يامکان تدر
  
با ھمه آنان  يد که تقريسر  ی درمورد اھل دانش بجائ ی مذھب یريکار سختگ یعصر صفو یران آخوند پروريدرا
که خود درعصر شاه   یغفار یخ جھان آرايسنده تارينو . ش گرفتنديلبا راه ھند را درپطن کردند و غاو یجال

 یمملکت شده اند و فضال  یمعمم فضال  ی جھال  یدرعصرو  ”ن باره نوشته است :يست درايزيم  یطھماسب صفو 
لو، و جز  ازاھل جھل مم شده اند و یبالد ازاھل فضل خالالجرم اکثر . دارنديرا به سمت جھال موسوم م یواقع
ران درکتاب ير اسبق فرھنگ اياستاد دانشگاه و وز  ،  ق يصد  یسي. ع  ”ران نمانده انديازفضال درتمام ممالک ا  یليقل
که مقارن با دوران    یدولت صفو  یاست مذھبيس  “شود که  ين مورد متذکر ميخود درھم  “ران  يخ فرھنگ ايتار  “
ن يع نويران را ازعلوم و صنايد بود ايگرف عصر جدنس و تحوالت شرنسا  یم فرھنگياروپا و نھضت عظ  یداريب

  ی انحطاط علم  ی شتر بسويران روز بروز بيب اين ترتيب کرد و ازکاروان تمدن جھان دور ساخت وبدينص  یاروپا ب
  سوق داده شد".  

  
  ، لهيلگا  ، چون کپلر یغرب دانشمندان که جھان  ی درست درقرون ، راازعلم ین عصر صفويج ا يبرداشت را

ن  يدر بزرگتر  ی افت که عالمه محمد باقرمجلسيتوان  يم   ید، ازرھنموديپروريت وآمپررا ميوتن، فارنھايتس، نيبنيال
  : ت کرده استيازامام جعفر صادق روا ، بحاراالنوار ، عيث جھان تشيکتاب حد

   
ه نجات  يما  یرا ھرعلميز  ،  خداوند درآن باشد   یکه رضااست    ی"حضرت امام جعفر صادق فرمود که علم فقط علم

است که از حضرت رسول و ائمه  ید و امامت و علوم يکه سبت نجات بشود منحصر به توح یوعلم ناقع ، ستين
دن کالم يفھم یز آنچه براير علوم ني ازسا . ستيسته نيده تفکر درآنھا شايده است، و آنچه نرسياطھار به مارس

ده  يفايا بيا لغو  ير آن  يد خوانده شود و غيق باف و نحو و منطو صر  یالزم است مانند زبان عربت رسالت  ياھل ب
ن مفھوم ي شود". ودراشاره به ھميشتر موجب کفر و ضاللت ميا احداث شبھه درنفس است که بيع عمر و  ييو تض
برا   ،  زد يخين است که ازقم برمعلم فقط آ  ”ه درقم گفت :يضيان مدرسه فيدار با دانشجويدرد  ینيت هللا خميعلم  آ

بعد ازآن   ی. وچند ”از قم علم به ھمه جھان صادر شده است و صادر خواھد شد . کز علم استنکه قم مريا ی
غرب    ی ھا  ین دانشگاھيم ازايکشيماھرچه م  ” درقم گفت :  “کال  ينھضت راد   “ندگان  يخطاب به نما  ی نين  خميھم

  خورد".  يما نم  ید جامعه اسالمنھا دارند بدريکه ا یعلم  . ميکشيزده م
  

  افته است. يھمچنان ادامه   ی انحطاط علم یز بسوير فاجعه انگين سيما اخود   یدرسالھا
  

 “فه هللايخل“ ک پرورشگاه يات و يس شرع يک مرکز تدريک دانشگاه دردرجه اول ي “ه يت فقيوال “درجامعه 
  ،  دارند ت قرارياھم یدردرجات بعد  ، یطح ودرھر س یدرھرمورد ، یعلم یشود که درآن آموزش ھايشناخته م

  دھند:  ين نظر مين باره چنيدرا  ، مين رژين کارگردانان ايچھارتن از سرشناس تر . ندارند یتيزاصوال اھميه نو گا
درجه   یبھا یتخصص علم ، امامت ھستند یت شعبه ھايريمد یه که درآن تمام ساخته ھايت فقي درجامعه وال “

شکل و جھت آنھا    یکه مکتب الھ  یعه ھائدرجام  .  مکتب  م بهيدھيرا م  یه اول و بخش اصلدرج  یدوم رادارد. بھا 
باشد و   ین افراد به اصول مکتبيا ی بند ی د سئوال اول درجه پايمشاغل با ی کند درانتخاب افراد براين مييرا تع

آبان    ٣٠،  هيه احمدينيدرحس   یکشور، سخنران  یوان عاليس ديرئ  ،  یمحمد بھشت(  ”سئوال دوم درجه تخصص آنھا 
١٣۵٩ .(  

  
ن است  يوجود دارد ا )  ینيامام خم یخدمات پزشک  ی اد اسالميبن یاعضا ( که درکارشما  ی ت ھائيازخاص یکي “

جوشد، و وجود پزشکان مومن و  يخودش م یازدرون اسالم یرانيب ا يرا طبيکند، زيک مينزد یکه به خودکفائ 
دار  يدرد   ،  یس جمھوريرئ  یخامنه ا  یعل(    “است    یلکت کافمم  یه مشکالت پزشکيحل کل  یمتعھد به اسالم برا

  .  )١٣۶٣وريشھر ٢۶ه قم، يضيف یبا طالب پزشک 
  
بلکه محل   ، ستيک متخصص نيده دارم که دانشگاه محل يعق یاسالم یک شھروند جمھوريمن به عنوان  “
م يتوانيبودن دانشگاھھا را نم  یرد. ما مسئله مکتبيگياست که درضمن تخصص را ھم درآنجا فرا م  یک فرد مکتبي
م  يا اصال نداريم يصص کم دارنکه متخيرا بخاطر ا یغرب یم ارزشھايتوانيم. نميبکن یگريدز ي چ چيھ  یداف

  دردانشگاھھا  
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  ). ١٣۶٣ور  يشھر ٢۶ ،  ھانيدرمصاحبه با روزنامه ک  ، ر ينخست وز  ین موسويحس(   “م يا بکنياح
ر  ي وز  یکاظم اکرم (  ”فه هللا استيما فقط پرورش خل  یھدف نظام آموزش   .  ست يت متخصص نيترب  ی دانشگاه جا  “

  ).١٣۶٣آبان  ٢٣ ، یونيزيو تلويآموزش و پرورش درمصاحبه راد
   

مسابقه   یمواد امتحان  ،  یاضيرفتن دانشجو دررشته ريخود مورد پذ  یدرآگھ  “امام جعفر صادق “  ی اضيدانشگاه ر
زبان   ، یب اسالماسالم و انقال خياحکام اسالم، تار ، یاصول اعتقادات اسالم ”کند :ين ميين تعيرا چن یورود
  ین درجه بنديچن یواقع یک مکتبيمشخصات  یاسالم یش جمھورو درماھنامه ارگان ارت “ات يشرع ، یعرب
مساعت ين ، ونياطاعت ازروحان ، وار  ی موس یبردوار ، عشق به شھادت ، هيت فق ياعتقاد به وال “ شود : يم

  .   ”ھم السالميلاکرم و ائمه عزمان رسول  یخ جنگھايمطالعه درشبانروز درتار
  

درحد   ی زيچ ین دانشگاھھائيالن چنيفارغ التحص یاطالعات عموم ست اگر يتعجب ن ی منطقا جا یط ين شرايدرچن
اران تراز  ي، و درحد اطالعات دست  ”کا مارا استعمار کرده است يدو ھزار سال امر  “ ه باشد که  ياطالع خود ول فق

را اعدام  یقائل شده و حداقل مجازات راھزن ھوائ ی اديت زياھم ی ھوائ یھات راھيامن یاسالم برا “اول او که 
  ی خواجه عبدهللا انصار  ”  :، و)١٣۶٣مھر    ۶دادستان کل کشور و امام جمعه قم،    ی وسف صانعي(  ” قرار داده است

  ).١٣۶٣  ، مشھد  ،  درکتاب استعمار ضد اسالم   یا. ابطھ(  ” ن برجسته استعمار بودياز عامل  ی کي  یدرقرن سوم ھجر
  

ده  يشن یعتيدرمراسم بزرگداشت شر ، رانيا یکنون یس جمھوريرئ ، یازمحمد خاتم ، ین برداشتي چنو بازھم در
در   ینين مقاومت ديبرداشتن آخر  یبرا  یالحاد یگاھھايش ازانقالب پايپ یما درسالھا یدانشگاھھا “شود که يم

ن صحنه يا ید بودند وقھرمانالحا یغيتبل ی اھوينھا مرعوب ھيا . غرب بودند  یو ضد خدائ ی نيمقابل تمدن ضد د
  یمسلمان ما دردانشگاھھا ی بچه ھا . ن غرب زده و ملحد بعھده داشتنديديبگاھھارا روشنفکران ين پايھا وا

س آن  ي د و تدري جد ی درباره پزشک ینيه روح اله خميفق ی . و اززبان خود ول ” کردنديم یزندگ ی ران قاچاقيا
بودند    یونانيو  یشاپور اطباء روم  یاستادان دانشگاه جند   “ شود که  يده مينقالب شنش ازايران پيا  ی دردانشگاھھا
متأسفانه دولت   . رادرکشور رواج دادند یونانيران آموختند و طب يونان را به دانش آموزان اي  یکه طب عال

مطابق اقتصاد ن راه ي له بود و با سھلترين وسيبھتر ی ه امراض مزاجيعالج کل یرا که برا یونانيرضاخان طب 
شه از جھان برانداخت و  يھم یشه آنرا برايد و رن بريداد ازبين خدمت را بھتر از طب امروز اروپا انجام ميا
با ھمه قوا به مبارزه    یونانيکباره خود را باخته و با طب  يھا  يرانيران کرد. و ايرا به کشور ا  یانت بزرگين خيچن

بودند    یونانيطب    یادگارھايکه    یناقص برآن دسته کم  اريالت بسيتحصتجربه را با    یجوانان ب  یبرخاستند و مشت
  یگفت برما و بر دکترھايم  یامروز  ی ازدکترھا  یکي  .  دند يشه برچيھم   یرده و اساس آن طب رااز جھان براره ک يچ

 یست و فقط مسکناتي معالج ن یاروپائ ی د و داروھايآ ی از طب اروپا برنم ین کشور ثابت شد که کاريبزرگ ا
    “م.يبريرماست که ما بکا 

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

اه دستاورد  شناخته شده است دستاورد خود اسالم بوده باشد و خو  “ی فرھنگ اسالم“ که    یخواه فرھنگ شکوھمند
کم خواھد  يست و يپا به قرن ب یدرکوتاه مدتکه  ین است که درجھانيخ ايتار یت امروزيعرب، واقع یپراتورام

درصف   یکه روزگار یرومندينمانده است. مجتمع ن ی باق یخ نشاني جزدرصفحات تار ین شکوه فرھنگينھاد ازا
  یه و دو کشور جھان سوماز پنجا یاھنگداشت امروز بصورت مجموعه ناھم یجا  یمقدم تمدن و فرھنگ بشر

  .  افتيتوان ينم  ی چ صف مقدمين تمدن و فرھنگ درھيچ رشته ازايرھچکدام از آنھا راديدرآمده است که ھ
  

ن يرا که ازبزرگتري د، زيتوان ديم ، پاکستان ،  جھان  ین کشور بزرگ اسالميت رادردومين واقعيازا یائينمونه گو
است که ازتجربه ھندوستان درسال    یپاکستان کشور  .  ستيست ندرد   یجامع  یھاآمار   ،  یاندونز  ،  یکشور اسالم

ن کشور  يا  ،  ن عامليرون ازايرا دربي ز  ،  آن مسلمان بودن آن است   یبوجود آمده است، و تنھا علت وجود  ١٩۴٧
در   آنھا غالبا  یازھندوستان است. طبقات حکمه ھر دو یبخش یو فرھنگ یخيتار ، یزبان ، یازھمه جھات نژاد

  ی ز ازرو يآنھا ن یستم قضائياست و س یسياستثنا زبان انگل یآنھا ب یزبان خارج . ل کرده انديتحصانگلستان 
گر تفاوت يکديبا  ینوصف ترازنامه پنجاه ساله آنھا بکل يبا ا . شده است یانگلستان گرده بردار یستم قضائيس

ک اداره شده است،  يدمکراتستم يمدت با سن يجھان درھمه ا ین کشور دمکراسيدارد : ھند، بصورت بزرگتر 
 یشرفت صنعتيده است. ھند ازپيگذران یکتاتورين مدت را درد يازا ک چھل ساليکه پاکستان نزديدرصورت
و  یصنعت یربنايچ زيکه پاکستان ازھيرومند برخوردار است، درصورتين یو تخصص ی با کادر علم یريچشمگ
  یشرو طيه جھان پير بقيخود را نظ یمنطقر يمس یزش علمدرھند آمو . ستيبرخوردار ن یمشابھ یتخصص
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ق ين آموزش درضابطه تطبيدرپارلمان آن نحوه ا  یپاکستان، بلکه حت   ینه تنھا دردانشگاھھاکه  يدرصورت  ،  کنديم
در دانشگاه تل    یناريسم  ١٩٨٣درسال    .  رديگيدربرابر عالمت سئوال قرار م  ین مذھبيق آن با موازيا عدم تطبي
درمسائل مختلف   یررسبمنظور ب یکائيل و امريو جامعه شناسان اسرائ یاسين علوم سشرکت دانشمنداو با يآو

ن انقالب حداکثر  يتوان از اين باره تبادل نظر شود که چگونه ميران برگزار شد تا درايا ی مربوط به انقالب اسالم
نار دراواخر  ين سميا  یھايو متن سخنران  ،  االت متحده و اصوال جھان غرب بر گرفتيل و ايبھره را به سود اسرائ

  ی ن بود که انقالب اسالمينه گرفته شده بود اين زميکه درا یجيازجمله نتانوامبر سال بعد درلندن منتشر شد. 
رد.  يکا مورد استفاده قرار گيل و امرين منافع اسرائيدرتأم ین لحاظ بصورت حربه موثريتواند از چنديران ميا

ن يده ايفان يدوم ، کنديت مطرح مين را با قاطعيل حکومت براساس ديتشکاست که مسئله ن يده آن اين فاينخست
ران بلکه يب نه تنھا درخود اين ترتي کند و بديم یر يسازنده جلوگ ین جنبشھاياز تکو ین حکومتياست که چن

و  یو صنعت یعلم یشرفتھاين کشورھا با پيا یت با ھماھنگينه ضديدرزم یش فعاليگرا یدرھمه جھان اسالم
 یمستقل برا یبه عنوان واحدھا یاسالم یتھاشود که مليآورد و مانع ازآن م یمجھان امروز بوجود   یماعاجت
ان  يدرم ی ط زندگيو بھبود شرا یطلب ی ان بردن روح ترقيده سوم ازميفا  . ن وحفظ منافع خود اقدام کننديتأم

نار درھمان زمان در ھفته  ين سميراکا  ی گزارش کل است.  یمسلمانان و دور نگاه داشتن آنان از عصر تکنولژ
  .  افتيشار  ھان چاپ لندن انتينامه ک

 ...........................................................................................................................  
  
  یوقفه ايشرفت بيرا الزمه دانش پيذھب تمام شده است، زان م ياره به زت ھمويمذھب با دانش درنھا یاروئيرو

ت سروکار  ين واقعيک با ايار نزدياز بس یصاحبنظر . توان کرديمذاھب متوقف نم یکه آنرا با ضوابط جزماست 
  ن نوشت:  ين باره چنيرا دراي دارد اخ

  
  یاروئين رويگران درايشتر ازديک بي ن کاتوليئواگر آ  ،  ده انديان ديخود با علم ز   یا روئ يت ازرويمذاھب درنھا   “

 یاروئيرو ، ميم و چه نخواھيچه بخواھ . ن راه رفته استيگران بدياد تر ازديه زل است ک ين دليبد  ، ضرر کرده
 یتھائين دو برواقعيازا یکيرا که يداشته باشد، ز ی امديمنظم مذھب پ ینيتواند جزعقب نشيدانش و مذھب نم
  . دھدينم  ارائه ین اصالتيد برچنيگوي جز آنچه خود م ی مدرک یگريه آن د کياست، درصورت یموجود و مسلم متک

مخالف با اسطوره ھا    ینيو زم  یآسمان  یتھائيبه واقع  -غرب  یايعمدتا دردن  –که جھان دانش  يل از وقتين دليبھم
ار  يه ودربسد قرار گرفتيدشتر مورد تر ين اسطوره ھا روز بروز بيافته است اصالت ايچند ھزار ساله مذاھب راه    ی

 یا مھلتيولو ، مذھب ینيعقب نش یبه نوع  یاروئين رويچن ” داغ ”ھردوران . شده است ی ز اصوال نفيموارد ن
راکند کرده   یعلم یشرفتھايار موارد پيسا دربسيکل یھا یاکارشکنيمنجر شده است. حمالت  ، ده تا پنجاه ساله

با جھان   ینانه تريواگر امروز مذاھب برخورد واقع ب افته اند،يا نچوقت امکان متوقف کردن آنھا ر يھ یاند ول
ت است که ھر  ين واقعيخود آنھا مربوط باشد بخاطر درک ا یشتر ازآنکه به تحول فکريار بيارند بس دانش د

نداشته اند،    یرومندين  ی شرفت علميکه پ   ی کشورھائ  .  ان خواھد گرفتيان آنھا پايھمچنان به ز   یاصطکاک تازه ا
ن يچن ی نه مساعد برايساسا زما اي ، نداشته اند یرومندين یشرفت علمين پيچن یمساعد برا نهيا اساسا زمي
  یا  يتوان از دنيخود محکمتر مانده اند که از جمله آنھا م  ی درمعتقدات مذھب  ،  درآنھا وجود نداشته است  یشرفتيپ

ان کشورھا وجود  ينه مين زميراد   یفاوت آشکار ز تيدرخود جھان غرب ن  .  سم نام برد يسم و بودائياسالم و ھندوئ
دربسته    ی ش مانند صدفيپ  ی دانشگاھھا تا چند  ،  د)يش عقايتفت(  ون  يسيزيبقه ممتد انکبخاطر سا  ،  ايدراسپان  .  دارد
خ  يدرتمام تار یون نفريليم ۴٠ن کشور بزرگ ين شد که ايجه اينت . د مسدود مانده    بودنديعلوم جد یبه رو
ھر کدام تا کنون  که انگلستان و آلمانيدرصورت ، ه نوبل در رشته علوم نداشته زيک برنده جاي یخود حت یعلم

عصر   یبا آنکه خود آغازگر جنبش علم ، زيا نيتاليمانند ا یدر کشور . نوبل داشته اند یبرنده علم ۶٠درحدود 
،  د و امروز ھم ھستندبوده ان  یوپائار  ی ن دانشگاھھاين و از فعالتريآن ازنخست   یو باآنکه دانشگاھھا  ،  مدرن بوده
 یا توانائيچوقت شھامت ين کشور ھي ا یراخفه کرده است و دولتھا ی علم یسا ھرگونه نوآورين کلينفوذ سنگ

خود ھشدار    یابيان ارزيسنده درپاي. نو)   (کلودالگر: خدا دربرابر دانش  ”.افته اندين نفوذ رادرخود ن يباا  یاروئيرو
  “صاد اقت “ امروز مذھب  ، ده انديکتاب مقدس غالبا باعلم جنگ یخدان بنام يش ازايھمچنانکه پ “دھد که يم
ن وضع ممکن يجه اينت . رديار خود بکار گيآنرا تنھا در اخت یعنيدالرعلم رالگام بزند،  یکوشد تا به نام خدايم

به   یاسالم  یاد گرائيا بني  یھودي  یش ازآن واپسگرانينکه پيعلم باشد، البته به شرط ا  یبرا  یاست خفقان تازه ا
  ده باشند". ينرس یجه اين نتيچن

 .............................................................................................................................  
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آنند، استقرار دوھزار ساله   یمسلم مدع یتيو اسالم بصورت واقع ی حيبخالف آنچه کارگردانان ھردو جھان مس
  یاسيس   ی رادرساختارھا  یچ تحول مثبتيقا ھيا و افريچند صد ساله اسالم درآس  ت دراروپا و استقرار ھزارويحيمس

عصر فروغ  ”ش از دوران رنسانس ويتا پ یحيمس ی ن ھا بھمراه نداشته است: نه اروپاين سرزميا یو اجتماع
ود  رم بخ یازدوران امپراتور یشتريب  یا عدالت قضائي ینق اقتصادا روي یاسيم سا انسجاي یمدن یشکوفائ “
ازآنچه دردوران ماقبل   یا عادالنه تريبھتر    یا قضائي  یا اجتماعي  یاس يط سيمسلمان شرا  یقا  ياو افرينه آس  ،  ديد

ن بدا یروم یوپارفت که ار یقا به ھمان راھيدرطول قرون دق یحيمس یاروپا . داشتند بدست آوردند یاسالم
و ھمان  ، ھايھمان ستمگر ، یضات طبقاتين تبعباھما ، یو سلطه جوئ یال طلبيه استيرفته بود، باھمان روح

افته يزانس تبلور  يونان و سپس بارم و بيا  يران  يا  یرپايد  یش ازآن درجنگھايغرب و شرق که پ  یسنت  یاروئيرو
 یز ھمان راھھائيافت. جھان اسالم نيتبلور  یاستعمار ی ھاوبدنبال آن درنبرد  یبيصل ین باردر جنگھايبود، وا

رفت که به   یران ساسانيماقبل اسالم بدان رفته بودند. اسالم عرب چنان به راه ا یقايا و افريسرادنبال کرد که آ
شدو بغداد بصورت   یازحکومت ساسان ی رونوشت کامل ی خالفت اسالم ، مورخ بزرگ جھان اسالم ، ر حافظيتعب

مورخ   ین ب ير تويبه تعب . ران را به خودگرفتيفه رنگ دربار خسروان ايآمد و دربار خلسفون در يت ی اننسخه ث
  یھخامنش ی شاھنشاھ یپا ی ن بود که تاآنجا که بتواند پادرجا يعرب تنھا ا یقرن خود ما، کار امپراتور ینام

زانس فراتر  يب ونان و رم وي و فرھنگ یمدن یازمرزھا یحين دو ماجرا نه جھان مسيک ازايچي درھ . بگذارد
  ی ونان بدان ارمغان دادند دستاورد يران وھند ويا ی فرھنگ ھا رون ازآنچه وارثانينه جھان مسلمان درب ، رفت
بلکه درست بعکس   ،  ت مربوط نبوديحيد نه تنھا مطلقا به مسيدرقرون جد  یحيرجھان مسيد آورد. جھش فراگيپد

  . ت برداشته شده بوديح ي مس یايو ھنرو فرھنگ دن سا ازسر دانشين کليه سنگيصورت گرفت که سا یطيدرشرا
ن  يصورت نگرفت و تابه امروزھم صورت نگرفته است بخاطر ا  ین جھشيقرون درجھان اسالم چن  نيواگر درھم

  کند.  يم ینيبرآن سنگ یت مذھب يه قشريت ھنوز ھم سا يح ياست که برخالف جھان مس
  

 ”ن دومورد مذاھبيک ازايچيرفت که درھيد پذيبا ، عدالت باشد شبرد اخالق وي مذاھب پ یاگر رسالت اساس
ت درغرب و چه دردوران اسالم يحيخ چه دردوران مسيرا به شھادت تارينداشته اند، ز یتيقموف “ یديتوح

جز   ینه ضوابط اخالق ، آنھا کمتر بوده است یديماقبل توح یازدورانھا یعدالتيض و بيدرشرق، نه ظلم و تبع
ن دو دوران وجود  يان ايکه واقعا م یتفاوت . درجوامع داشته اند یر ترينقش فرگمنبر و محراب  یدرشعارھا
  ، گرفتي ھا با منطق قدرت انجام ميعدالتيض ھا و بين تبعيا یديماقبل توح  ین بوده که دردوره ھايداشته ا
گفته   گرفته است. به مان يت رنگ ايبدان زده شده و جنا ی ت الھي برچسب مش ید يتوح یکه درجھانھايدرصورت
سا ومسجد  يسه و کلي ار کنيرت ابزار قدرت دراختخدارا بصو یديتوح ینھايکه آئيازوقت ، معاصر یصاحبنظر
ن يو درست درھم ، نماند  یسه باقيسا و کنيکارگزاران مسجد و کل ی قدرت طلب یبرا  ینيگر مرزمعيد ، گذاشتند

  .  مذاھب با آنھا مواجھند جستجو کرد ن يکه امروزا را یبحرانھائ ید علل واقعيبايمسئله قدرت است که م
ن باره نوشت  يدرا  “ت  يحيفلسفه ومس  ”ش بناميقرن گذشته، دراثر معروف خو  یر آلمانمتفک  ،  ر باخيک فويلودو

ر تردر  يفراگ  ین اخالقي شتر و موازياستقرار عدالت ب  ،  خودشان  یبه ادعا  ،  یديتوح  ینھايآئ  یاگرھدف نھائ  “ :   
و ھم او   “. ه است ن تالش خود شکست خورده و ھمه جا بازنده بودي رفت که خدا درايد پذيبا ، ستجھان بوده ا

  ، منطق   یايخودش نه تنھا ازدن  یت درمفھوم واقعيحيما مس  یدرجھان کنون  ”ت متذکر شد کهيحيدر باره جھان مس
است که ما   یسنتن تصور  ينده اما  یکه ازآن باق  یزيو تنھا چ  ،  ز رخت بربسته استيروزمره ما ن  یبلکه از زندگ
  . ”ميھست ی حيھمچنان مس

   
باشند، ابزار   یش ازآنکه مظھر حق عدالت و تقويار بيبس  یواسالم  یحيدرھمه قرون مس  ،  سا و ھم مسجديھم کل

  ی سيھمان ع  - اد نھاده شده بودينام بن  یسيع  ی که بنام ژنده پوش ساده دل  ی سائيت و فساد بوده اند. کليقدرت و جنا
غرق   ی ورت درباربص – دانست يبه بھشت م یازسوراخ سوزن آسانتر از ورود توانگررا  یذشتن شتر که گ

  ، شده بود  ی آن نسخه بردار  یکان ازرويکه وات  یمجللتر ازدربار شاھان ساسان  یفاتيدرطال و جواھر درآمد، باتشر
بلکه   ،  گرفته بودند  یشاھان ساسان  نيخود راازھم  یوتاج فرمانروائ  یکه نه تنھا جامه ارغوان  یميعظ  یو با پاپھا

سا بود که پاپ  يکل ینيان باالنشين ساليز درحدآنان باال برده بودند. درھمان نخستيش رانيمنازع خويبقدرت 
 ی ر بود دربرابر مخالفان خود به راه آشتيف بود ناگزيکه نوخاسته و ضع یسا تا وقتيکل ”نھم گفت : یويگرگور

  . آنھا استفاده نکند؟"  یود بمنظور نابودچه ازقدرت خ  یگر براياست د  رومند شدهيه ناکنون ک  یو مدارا برود، ول
سا فرمان قتل عام وکشتار و شکنجه و سوزاندن درآتش دادو آنجا ھم که  ين کليا یاپيپ ین منطق قرنھايو باھم

ت  زھر آلود ازدس ب يافت صليق دريا، مزاحمان ازطر يچون دوران برژ ، انجام نگرفت ی ات بصورت علنين جنايا
 یشدند که گوشه ا ی ل به عشرتکده ھائيرھا وصومعه ھا تبديازد یاريه شدند. بسپدر مقدس ازسر راه برداشت

سا بصورت  ي درھمان حال کل . افتيتوان يا ميتاليمعروف قرن چھاردھم ا ی اثر ادب ”"دکامرونهازاحوال آنھارا در 
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خود را به  یپاپ شده بود مقام پاپ ی سالگکه دردوازده  نھم یکتويبند . د و فروش مناصب درآمديبازار خر
پسر   . دندي رس یناليبا رشوه پدرانشان به کارد  ین کودکياز اسقف ھا درسن یاري بس . ششم فروخت  یويگرگور
درناربون به   یزده سالگيبنام آمدئو درس ی گرياسقف اعظم شد و پسر بچه د یازده سالگيبرتو دريبنام گ یبچه ا
بودند که   یاشراف یح فرزندان حرمزاده خانواده ھايمس یسينان عين جانش ياز ا یر ايافت. بسيست ن مقام ديھم

  ،  ايسزار پرژ . داشتنديافت ميدر یسائيکل یبردند با رشوه مقامات عاليچون رسما عنوان پدرانشان را به ارث نم
شمار    ،  ديقتل رسانب  یدر توطئه انال شده بود برادرش را  يکارد  یاسقف اعظم و درھجده سالگ  یکه درھفده سالگ

که يا رابطه عاشقانه داشت، درحاليکشت، با خواھرش لوکرس برژ   یدسته جمع  یافتيزمخالفانش را درضا  یاريبس
ت يھشتم فتوا صادر کرد که تبع  یويفا سينھا پاپ بونيز بود، وباھمه ايا نين لوکرس ھمخوابه پدرش پاپ برژيھم
ز که خواستار نجات روح خود  يگر نيد یبلکه برھر فرد بشر یح يا بر ھر مسد و شرط ازپاپ نھم نه تنھيق یب

  )  ونيسيزيد (انکيش عقايوان تفتيدرملکوت خداوند باشد واجب است. درھمانوقت بود که مقررات وحشتناک د
که   یح را داشتند وضع شد. درمحاکماتيمس یسيب داران عيکه جرأت اعتراض به حرمت مقام صل یکسان یبرا
رنده  يش اعتراف گي، ھم دادستان، ھم کش یالعموم بود، ھم قاض یع س دادگاه ھم مديرئ ، ه افتادواھا براين ديدرا
شده   یدرست رونوشت گواھ ، د نظر نداشتيو الزم االجرا بود و امکان تجد یز قطعيدادگاه او ن ی رآ . یمذھب

  .  دد اجرا گذاشتنه بموريفق  یاسالم یشرع جمھور  یکه در دوران ما دادگاه ھا یمقررات
   

ز  يخونخوارانه تر و فساد آلوده تر ازآن ن ی و گاه حت ، ت نبوديحيبھتر ازجھان مس درجھان اسالم وضع مطلقا
و چه درعھد خالفتھا  ، یچه درعصر عباس ، ی، چه دردوران اموی صد ساله خالفت اسالميخ ھزار وسيبود. تار

 ”نيبا ھمه ا يه تقرنھميخته است، وباايو فساد آمت  يا خون وجناان بيازآغاز تا به پا  ،  یمصر و اندلس و عثمان  ی
، معتضدبا یمستکف ، مستظھر با ، مستنصربا ، ن"ھا القاب مستعصم باير المومنيام   ، با

، واثق با  و مستنجد با داشتند. سفاح ،متوکل با  هيام ی ھمه بزرگان بن یفه عباسين خلينخست ، معتمدبا
مه مرده آنان سفره غذا بگسترانند و خود و  ياجساد غالبا ن  یرو  د و دستور داد کهي افت سربريضک مجلس  يرادر

کردند وجان  يشان ناله مير پايمه جان درزيکه کشتگان نيھمراھانش برسر آن سفره به صرف غذا پرداختند، درحال
  دادند.  يم
  

نه  يشده بود، ک یاسالم ینھايسرزمدرھمه  ین امووقتل بازماندگا  یسفاح که ازطرف اومأمور سرکوب یعمو
ان مرده را شکافته اجسادشان را ازخاک بدر آورد و ھمچنانکه يامو ی د و گورھايز کشانيرا به مردگان ن یتوز

ه يام  یز بامردگان بنيکردند،عبداله نيا مثله ميختند  يآو   ی مخالفانشان را به دار م  یخود آنھا درزمان قدرت جسدھا 
انه برآن زد  يده بود ازگور درآورد و ھشتاد تازيز نپوسھشام بن عبدالملک را که ھنو چنانکه جسد، ن کرديچن

  د.  يوسپس سوزان
  

ھمه قدرت و شکوه   ی راکه و ینفر افراد خاندان برمک ١٣٠٠، ک شبيکروزو ي د تنھا درعرض يھارون الرش
  یکه ماجرا  یآنانرا درکشتار نان و کودکان  ک تن از زي   یش را مرھون آنان بود بدست جالدان خود سپرد و حتيخو
ر او جعفر  يت مشھور وزيرا به روايازآن بود زنده نگذاشت، ز  یتلر رونوشتيآدلف ھ  “ شب چاقوکشان    “ عروف  م

د  يکه ھارون الرشيفه ھمبستر شده بود، درحاليش عباسه خواھر خليباھمسر قانون یبرخالفت دستور و یبرمک
گذاشتند،  يرش نمازجماعت ممسلمانان که مومنان درپشت س فه بزرگين خليخود خاطر خواه عباسه بود. ھم

رغم يوعل  ،  رفتيم  یاشيو ع  ی به باده نوش  یاوبود شبھا تا بامداد باو  ی ر سوگليوز  ین جعفر برمکيکه ا  یدردوران
که  ورقص دراسالم حرام بود، سه ھزار خواننده و نوازنده و رقاصه دردربارخالفت خود داشت  یقيآنکه موس
  عھده داربود.   ”یموصل “ یرانيانرا خاندان اآن ی سرپرست

  
سد به شکرانه آنکه سه سردار مبارز  ينوياستنامه خود ميچنانکه نظام الملک درس  ،  المعتصم با  ،  یفه عباسيخل
دار    ر شده بودند به ي ق مردانه اسيله و نه از طرين راکه ھرسه آنھا به حيار و افشين و مازيبابک خرم د  ،  یرانيا
  بعد بدان  ی مجلس راترک گفت و ھربار ساعت یاپيه درطول آن سه بار پ ب داد کيترت یافتيود، مجلس ضخته بيآو

بت ھا شده بودند فاش کرد که درھر بار با  ين غيعلت ا  یايان بار سوم درپاسخ حاضران که جويو درپا  ،  بازگشت
ن يگرفته است، و اووحاضران ازارت آنان را برکرده و بکا ین سه سردار ھمخوابگيازدختران پدر کشته ا یکي

  ستادند و خداوند راشکر گفتند. يبابت به نماز ا
  

ن خاندان يه که توانسته بود از قتل عام ايام ین فرد خاندان بنيبدستور عبدالرحمن آخر ، مسلمان یايدراسپان
طله  يطل عرب شھر یوال زد و خود را پس از چند سال به اندلس برساند و درآنجا به امارت برسد، يبگر
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ان و اشراف شھر را که با امارت عبدالرحمن نظر مساعد نداشتند به عنوان يداد و ھمه اع  بيترت  یافتي(تولدو)ض
که   یدند واجسادشان درخندق يمان به قتل رسين عده درداخل قلعه بدست دژخيتمام ا ی بدان دعوت کرد ول یآشت

طبل و   ی صدا افت درداخل قلعه ويض یقيموس ی آنکه صدا یب ن منظور حفر شده بود انداخته شد، يقبال بد
ن کشتار که تا يان ايشمار قربان  . گران بدھديآنانرا بگوش د یدن ناله ايان درخارج آن اجازه رسيپورنظاميش

  افت بعدھا ھفتھزار نفر برآورد شد.  يشامگاه آنروز ادامه 
  

ادشاه  ن پيمصر که ملک فاروق آخر ی تده سلسله سلطننيانگذار آيپاشا بن ی محمد عل ، درمصر آغاز فرن نوزدھم 
  –ک يه بزرگان مماليب کلين ترتيدرمصر وارد قاھره شد، بھم یعثمان یبمحض آنکه به عنوان وال ، آن بود
افت دعوت کرد و آنانرا يبه ض معروف یبه قلعه حکومت –کرد يش ازآن برمصر حکومت ميرا که پ یسلسله ا

  شان را به درون چاه افکند. يھاش کشت وکالبد ي بدست جالدان خوافت يرتاالر ضک د يک به ي
  

  یر اسالميک خالفت جھانگي  یانگذاريبن  ی عرب برا  یش صدر اسالم ي د آزمايکه با شعار تجد  یعثمان  یدرامپراتور
وفساد    یرکشتار و ستمگ  ،  خ را ترک گفتين تاريصحنه ا  ”مار اروپايمرد ب  “بصورت    یخ آمد، وليدان تاريبه م
 یعه بودن ھزار ھزار به فتوايتنھا به گناه ش ، ین امپراتوريتبعه ا یعه ھايج بود. بارھا شيتشاء سکه راو ار
دن و زھر دادن وکورکردن افراد ذکور خانواده  يخفه کردن وسربر . ن گردن زده شدنديان و به فرمان سالطيمفت

ران زن  ن و اشراف، ھزايشمار سالطيب  ی . درحرمسراھابود  یسنت  ی ھر سلطان تازه امر  ی سلطنت درآغاز پادشاھ
ا افکنده شدند و تنھا ي سربسته به در ی سه ھايشوھرانشان دردرون ک ی با بخاطر سوء ظن غالبا بجايجوان و ز

بيرون کشيده شد. در   (آتاتورک) اجساد برخی از آنان از آبھای بسفر  کمال پاشا توسط  یاعالم جمھور یدرپ
کی از بزرگترين جنوسايد ھای قرن در اين انی اول بيش از يک ميليون مرد و زن و کودک ارمنی در يجنگ جھ

فتی را توطئه ای جھانی  چنين خالکشور قتل عام شدند. وبا اطن ھمه روح هللا خمينی درکشف االسرار خود سقوط  
که  قوميت گرايی را مسئول اين شمرد  شع علو و تشيع صفوی" خويعليه اسالم دانست وعلی شريعتی در «تشي

غ ناسيوناليسم يای حس مليت اين پيکره عظيم را با تيخالفت وسيع اسالمی" متالشی شود و اح «قدرت جھانی
  لقمه، لقمه کند."

  
غاز کرد، زيرا اين مردم  ھزار تن از مردم تبريز آشاه اسماعيل اول سلطنت خود را با کشتار وحشيانه بيست 

از خلفا راشدين  زبان به لعن سه خليفه اول ه معتقدات مذھبی خودرا زير پا بگذارند و کروز ه بودند يحاضر نشد
لباشان شاه اسماعيل ھمه  بودند بگشايند، در نتيجه قز اھل تسننکه آن زمان مورد اعتقاد واحترام آنان به عنوان

، عليرغم حرمت نبش قبر در اسالم، استخوانھای دو نيم کردند يا شکم دريدند. در ھمين تبريز  آنانرا جابجا با تبر به
سپيان دشمندان خاندان شاه اسماعيل را بدستور او از گور بيرون کشيدند و در کنار سرھای بريده دزدان ورو

مذھب سنی داشت به دندان پاره،    شيبک خان ازبک را کهسوزاندند. زنده خواران او که قورچی لقب داشتند الشه  
شيبک خان را زرگرفتند تا پياله باده نوشی شاه اسماعيل شود.  پاره کردند وخوردند، و مباشرانش کاسه سرھمين  

نوه اين پادشاه، شاه اسماعيل دوم ھر شش برادر خويش منجمله آخرين آنھا را که ھنوز شيرخواره بود کشت و  
اول پدرش را تا به ھنگام مرگ در زندان نگاه وارسته را سربريد.  شاه عباس در يکروز پانصد تن از صوفيان 

خونخارترين شاه    ،و فرزند ارشد خود را سربريد و دو فرزند ديگرش را کور کرد، وجانشين او، شاه صفی  داشت
دانش را نابينا موی کور خودرا کشت و ده ھا نفر از نزديکان خاندودمان صفوی مادر و زن وفرزند شيروار و ع

  کرد.  
  

م حرمت شراب، ھمه پادشاھان صفوی بجز آخرين آنان چنان در باده نوشی افراط کردند که چھار تن از آنھا  علير
صفھان ميرفت  "کلب آستان علی" ھرشب به بازار ونيزيان اند. شاه عباش با عنوان از شرابخواری جان سپرد

ن تا مشھد  ن و تبرک با پای پياده از اصفھاده مينوشيد، و وقتی ھم که برای تيمونا بامداد با نوپسران ونيزی با
زل به منزل بساط رقص وآواز وباده نوشی او گسترده ميشد، و چنانکه ، منبه آستان بوسی امام رضا ميرفت
، توماس انگرد ديگرش بودند. به نوشته جھانھا روسپی ھمسفر سپاھي ١٠٠شاردن در سفرنامه خود مينويسد 

خوبرو بود. ھمين مرشد بزرگ برای حاکم فارس    ھربرت، بھترين نحفه حکام به درگاه شاه شراب ناب با جوانان
يخ بھايی برای او فرستاد ولی دوروز بعد دستور کشتن شامان نامه ای به خط خود در پشت قرآن نوشت و توسط  

  ھمين حاکم را داد.  
  

ماز عظام از زمين ميجوشيدند و  ستاورد دورانی بود که عصر طاليی تشيع به شمار ميآمد و علوھمه اينھا د
ير تازه ای برای امامزاده ھايی ناشناخته که  ھرروز سادات تازه ای با شجره نامه ھای موثق سربرميآوردند ومقا
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اشته ميشدند وزيارتنامه ھای معتبری  از طريق خوابنما کشف شده بودند ساخته ميشدند و متوليانی تازه برآنھا گم
  بنامشان تنظيم ميشد.  

  
  ار نيز بدان افزوده شد.  د بنام مذھب از اين نيز فراتر رفت و اين بار نوکری استعمدر دوران قاجار جنايت وفسا 

  
  ملکم خان سفير ايران در انگلستان در تاريخ ايران خود نوشت:  

  
، فالحت آنھا،  ود در مقام اميراالمرای ملت ھستند. کسب وتجارت آنھامروزه روحانيون در ايران ھريکی خ"ا

داالسالم نايب مناب پيغمبر اکرم  . جناب مجخوردن خون و گوشت يک مشت رعيت بی صاحب و بی پناه است 
متاع  به فراخور گانش زنان متعدد دارد، ھرکدام از آقا زادهعمارت ھای رفيع و، ميشودکالسگه چند اسبه سوار 
ام باطله  يچاره بواسطه احکاز مال مسلمانان ب مه آنھامحرر دارد و خرج ھرار به اسم دکانداری عده ای عيار ط 

  و تعدی در حق برنا و پير تامين ميشود." صغير و کبير و ظلم وتصرف در امواد 
  

که؛ "اين خادم   قاجار نقل شده است در قصص العلمای تنکابنی از سيد محمد باقر شفتی روحانی مقتدر عصر 
  یزيکرده بودم چ تک جلد کتاب مستدرک که به خط خودم کتابي یسوا  شريعت، زمانی که وارد اين واليت شدم

ر تنھا چند سال بعد ازآن در شھر  يحق  ی ن روحانيھم”  دھد کهين قصص العلما گزارش ميداشتم"، و ھما ن يازمال دن
دربروجرد داشت که   ین بود و افزون برآن امالکياده برھزار باب دکاکياصفھان صاحب چھارصد کاروانسرا و ز

  ی ديطال عا ی فنه دوھزار اشرزد داشت که سااليز درين یطال بود، و امالک یدرآمد ساالنه آن ھا ششھزار اشرف
کصد نفر درشمار آمده بودند از  يش از  ياالتشان بيشان و عيت حجت االسالم قطع نظر از پسران اااليو ع  ،  داشت

شان  يحده که خود حجه االسالم برايعل یرونيو ب یاندرون یک دارايو ھفت پسر داشتند ھر  ، زانيزنان و کن
  یشده است که شماره کسان متذکر  ین شفتيدرباره ھم ، العباس اقب ، مادوران خود  یده بودند". مورخ ناميخر

  ست نفر برآورد شده است.  ي کصد و بيکشته شده بودند تا   یکه بدست خوداوبه عنوان اقامه حدود شرع
  

کند که درھمان  يت ميت، درکتاب خاطرات وخاطرات خود حکا يھدا یقل يمھد ، گر عصر قاجاريمورخ سرشناس د
آقا محسن مجتھد نود ساله   ی حاج ، مردند يم یگود و مردم دسته دسته از گرسنب  ی ر دچار قحطکه کشو ی سال
اوآمده   یب صد پارچه ملک ششدانگيخروار گندم احتکار کرده بود که ازقر ٢۵٠,  ٠٠٠خود یدرانبارھا  یاراک

که   ارث برده بود به ین کوچکيند ازپدر مرحوم خود فقط قطعه زميگويکه مين مجتھد بزرگوار بطوريبود و ھم
ن اموال حالل  يا یميا واقعا خداوند رحمان و رحيآ “پرسد يسنده کتاب ميآن بود. نو ھفده من گندم محصول یسال

ن ھمه  يده و به جناب آقا داده و درجواب مناجات شبانه آقا که ايچند ھزار گدا و گرسنه مخلوق خود بر  ی رااز گلو
  ی اجدادت محمد و علمخصوص باتوو ی که من دوست ی انديست که تو نمخواھم چه کنم باو گفته ايا راميمال دن
  ی ن مسلمانان بعدا بامشقت براين مأمور کردم تاباآنھمه جنگھا و کشتارھا مردم را مسلمان کنند تا ايھم یرابرا

ار  و اگر درک  ،  یمت بفروشين برابر قي به چند  ی و درسال قحط  یتو زراعت کنند وتو محصول کارشان را احتکار کن
    رند؟"يتا بم  ی ند آنقدر درحبس نگاھشان داريايکوتاه ب

  
که عمال  ، یآقانجف ، ازدوران قاجار یگريم، درارتباط با مجتھد سرشناس دياصغر شم  یعل، گريد یمورخ

نشاه  به حکومت استان يکه ظل السلطان فرزند ارشد ناصرالديکند که وقتيمنازع اصفھان بودنقل ميب یفرمانروا
ب مأموران حکومت يتحت تعق  یان ک بجرم آدمکشازچاقوکشان اصفھ  یکيده شد،  ي و لرستان برگزاصفھان    یھا  

د ھشدار داد که بھتر است شاھزاده پا  يمجتھد اعظم به مأموران حاکم جد . پناھنده شد  ین آقانجفيبود به خانه ا
ز يشان نياست ا اما خوب ، کنميغام فرستاد که گفته آقارا اطاعت ميدم ما نگذارد، و ظل السلطان درجواب پ یرو

نجا يند ايگويگذارم مين شھر آمده ام به ھر جاکه پا م يکه به ا یرا ازوقتين کنند، زيم خودشان معد  یبرا یحدود
  درمحدوده دم آقا است".  

  
س درقرن نوزدھم، نقل  يران وانگليا یاس يخ ارزنده محمود محمود بنام روابط سيکه درتار یاسناد ، و سرانجام

ران يس درايران انگليزدرکتاب حقوق بگيشده، و بعد ازاونامور خارجه انگلستان ارائه  وزارت  ی و سريشاز آر
  ،  ومشخصات افراد مورد بحث  یق اساميبا ذکر دق  ،  ن بدانھا افزوده شده است يل رائيتوسط اسماع  ی شتريمدارک ب

ران يمه انگلستان درايفخدراز ازسفارت  ان  يمقام درطول سالين مجتھدان عالياز ا  یار يروشن کرده اند که عده بس
ر بعدا درکتاب  يکب یايتانير مختار برينگ وزيداشتند که خود سر آرتوھارديافت مي در یماھانه ا ی ومقرر حقوق 
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